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မာတိကာ 

စဉ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်နာှ 

၁။ အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များ ၁ 

၂။ နဒိါနး်အချက်အလက်များ ၄ 

၃။ အစရှယ်ယာမတည် ငရွင်း ၇ 

၄။ အစရှယ်ယာလက်မှတ်များ ၁၀ 

၅။ အစရှယ်ယာအ ပ  ပိင်ဆိငခ်ွင့်နှင့် အစရှယ်ယာအား သိမ်းယူြခင်း ၁၁ 

၆။ အစရှယ်ယာအ ပ တာင်း ခ ြခင်း ၁၅ 

၇။ အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခငး် ၁၇ 

၈။ အစရှယ်ယာများတဆင့်ဆက်ခလဲ ြပာင်းြခင်း ၁၈ 

၉။ မတည် ငွရင်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း ၁၉ 

၁၀။ အခွင့်အ ရးနှင့် ကန်သ့တ်မများကိ ြပာငး်လဲြခငး်နငှ့် ပယ်ဖျက်ြခငး် ၂၀ 

၁၁။ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ ၂၁ 

၁၂။ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကီးများတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ ၂၂ 

၁၃။ မဲ ပးြခင်း ၂၆ 

၁၄။ ပါင်နှြခင်းများနှင့် ကးမီတာဝနတ်င်ရှိြခင်း ြပုလပ်နိငသ်ည့် အခွင့်အာဏာ ၂၈ 

၁၅။ ကိယ်စားလှယ်များ ၂၉ 

၁၆။ ဘတ်အဖဲွ  ့ ၂၉ 

၁၇။ ဒါရိက်တာများ၏ ပဋိညာဉစ်ာချုပ်များ ၃၆ 

၁၈။ ဘတ်အဖဲွ၏့ အခွင့်အာဏာများ ၃၇ 

၁၉။ ဘတ်အဖဲွ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း ၃၉ 

၂၀။ အတွင်း ရးမှူ း ၄၂ 

၂၁။ ရးတဆိပ်တး ၄၃ 

၂၂။ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အစီရငခ်စာများနငှ့် စာရင်းစစ် ဆးြခငး် ၄၃ 

၂၃။ အြမတ် ဝစများ၊ သီးသန်ရ့ပ ငွနှင့် အြခားခွဲ ဝြခငး်များ ၄၅ 

၂၄။ ဖျက်သိမ်းြခင်း ၄၇ 

၂၅။ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းနှင့် မှတ်ပတငစ်ာရင်းများ ၄၈ 

၂၆။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း ၄၉ 

၂၇။ အ ကာင်းကားြခင်း (နိတ့စ်စာများ) ၄၉ 

၂၈။ လျာ် ကး ၅၀ 
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အခနး် (၁) 

အဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက်များ 

၁။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်တွင် အြခားနည်း လိအပြ်ခင်းမရှိက၊ အပိဒ ်၂ ကိ လိက်နာလျက် အာက်ပါ 

အတိင်း အဓိပ္ပာယဖ်ွင့်ဆိရမည်။ 

(က) “ဥပ ဒ” ဆိသည်မှာ ၂၀၁၇ ခနစှ်၊ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒက ိဆိလိသည်။  

(ခ) “ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ ဘတ်အဖဲွတွ့င် တည်ဆဲကမ္ပဏီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းများ 

နှင့်အည ီ ခန်အ့ပ်ထား ပီးလင် အနည်းဆး အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်မ အရည်အချငး်ြပည့်မသူီ 

(သိမ့ဟတ်) အရည်အချင်းြပည့်မီသူအား ကိယ်စားြပုသူ ဒါရိက်တာများကိ ဆိလိသည်။  

(ဂ)  “ဘတ်အဖဲွ ”့ ဆိသည်မှာ စနစ်တကျဖွဲ စ့ည်းထား သာ ကမ္ပဏ၏ီ ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲ ကိ့ 

ဆိလိသည်။  

(ဃ) “ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ (Alternate Director)”ဆိသည်မှာ လက်ရှိဒါရိက်တာတစ်ဦး 

သည ် အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် အစည်းအ ဝး မတက် ရာက်နိင်သည့်အခါတွင ် ၎င်း၏ 

ကိယ်စား ထိကင်းကွာ နသည့်အချိန်တွင်သာ တက် ရာကန်ိင်ရန ် ခန်အ့ပ်ထားသကူိ 

ဆိလိသည်။ ၎ငး်သည် မလူဒါရိက်တာများနည်းတူ တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

ရှိ စရမည်။ 

(င) “လွတ်လပစ်ာွ ဆာင်ရွက်နိင် သာ ဒါရိက်တာများ” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီနှင့် ဆက်နွယ် 

ပတ်သက် န သာသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကိ ကာကွယ်နိင်ရနအ်လိင့ှာ ဒါရိက်တာအဖွဲ မ့ှ 

အဆိြပု၍ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ်ျားက အတညြ်ပုခန ့အ်ပ် ပးီ ဒါရိက်တာအရည်အချငး် 

ြပည့်မီရန် အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်မမလိအပ် သာ လွတ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ဒါရိက်တာ 

များကိ ဆိလိသည်။ ကမ္ပဏီနငှ့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ယငး်ကမ္ပဏီနငှ့်ဆက်နယ်ွ သာ 

ကာ်ပိ ရးရှင်းများ၊ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ်ျားနငှ့် သိမ့ဟတ် အရာရှိများနှင့် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ ဆက်စပ်မမရှိသူများ ြဖစ် စရမည့်အြပင် ၎င်းတိသ့ည် ကမ္ပဏီ၏ 

အကျိုးစီးပွားကိ အ ကာင်းဆး ရှးရ၍ ဒါရိက်တာများ၏ လပင်န်းဆိင်ရာ လတ်ွလပ် သာ 

ဆးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ဝင် ရာက်စွက်ဖကန်ငိ်ခငွ့် သိမ့ဟတ် ကျိုး ကာင်းဆီ လျာ်စာွ 

ဝင် ရာက်စွက်ဖကန်င်ိခွင့် ရှိ စရမည်။ ၎င်းတိသ့ည် အြခားဒါရိက်တာများနည်းတူ တာဝန် 

ဝတ္တ ရားများနငှ့် လပ်ပိင်ခွင့်များ ရှိ စရမည်။  

(စ) “ဥက္က ဌ” ဆိသည်မှာ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခ (သိမ့ဟတ်) ဘတ်အဖဲွတ့စ်ခ၏ 

ဥက္က ဌအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရသူကိ ဆိလိသည်။  

(ဆ) “အမ ဆာင်ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ အထက်အပိဒ် (ခ) ပါ  ဒါရိက်တာများအနက်မှ 

ကမ္ပဏီ၏ လပင်နး်ကိစ္စအဝဝတွင် တိက်ရိက်စမီခန်ခ့ွဲမကိ တာဝန်ယူ ဆာငရ်ွက်သည့် 

ဒါရိက်တာကိ ဆိလိသည်။  
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(ဇ) “အမ ဆာင်မဟတ် သာ ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ အထက်အပိဒ် (ခ) ပါဒါရိက်တာများအနက်မှ 

ကမ္ပဏ၏ီလပ်ငနး်ကိစ္စအဝဝတွင ်တိက်ရိက်စမီ ခန်ခဲွ့မကိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုသည့် 

ဒါရိက်တာကိ ဆိလိသည်။  

(ဈ) “အတွင်း ရးမှူး” ဆိသည်မှာ ဘတ်အဖဲွက့ ဥပ ဒနှင့်အည ီ အတွငး် ရးမှူ း တာဝန်များကိ 

ဆာင်ရွက် စရန်၊ ဘတ်အဖဲွဝ့ငမ်ျားထဲမြှဖစ် စ၊ ြပငပ်မြှဖစ် စ၊ ခန်အ့ပ်သူတစ်ဦးဦးကိ 

ဆိလိသည်။  

(ည) “ကမ္ပဏီ” ဆိသည်မှာ “ြမနမ်ာအက်ဂရိအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိင် သာကမ္ပဏီ 

လီမိတက်” ကိ ဆိလိသည်။  

(ဋ) “ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သအူစရှင်” ဆိသည်မှာ မတ်ှပတငစ်ာအပ်တွင် အစရှယ်ယာတစခ် သိမ့ဟတ် 

အစရှယ်ယာအများ၏ ပိင်ရှင်အြဖစ် ပါဝငသ်တူစ်ဦးကိ ဆိလိသည်။  

(ဌ) “ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂုလ်” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ/ ကာ်ပိ ရးရှင်း အဖွဲအ့စညး်တစခ်၏ 

ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဥပ ဒအရ ခန်အ့ပ် သာလပူဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးကိ ဆိလိသည်။  

(ဍ) “မတ်ှပတငစ်ာရငး်” ဆိသညမ်ှာ ဥပ ဒအရ ြပုလပ်ထိနး်သမိး်ရန ် လိအပ် သာ ကမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအစရှငမ်ျား၏ မှတ်ပတငစ်ာရင်းကိဆိလိသည်။  

(ဎ) “ရး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏ၏ီ မှတ်ပတငရ်းခန်းကိ ဆိလိသည်။  

(ဏ) “တဆိပ်” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏ တရားဝင်သး တဆိပ်တးကိဆိလိသည်။  

(တ) “စာြဖင့်” ဆိသည်မှာ ရးသားထားသည့်စာ၊ ပနှိပ်ထားသည့်စာ၊ ကျာက်ပနှိပ်သည့်စာ 

သိမ့ဟတ် ဆိလိသည့် စကားရပ်ကိ အဓိပ္ပာယ် ပ လွင် အာင် နညး်တစ်မျိုးမျိုးြဖင့် 

ဖာ်ြပထားသည့်စာ သိမ့ဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် ဖာ်ြပထားသည့်စာကိ ဆိလိသည်။  

(ထ) “မတည် ငရွငး်” ဆိသည်မာှ ကမ္ပဏီ၏မတည် ငွရင်းက ိဆိလိသည်။  

(ဒ) “အစရှယ်ယာ” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်းရှ ိ အစရှယ်ယာကိ 

ဆိလိသည်။  

(ဓ) “ခွဲ ဝ ပးြခင်း” ဆိသည်မှာ မတည် င ွ ြပန်လည် ပးအပ်ြခင်း ငွ၊ ဆ ကး ငွအြဖစ် 

ထတ် ပးသည် ့ အစရှယ်ယာ၊ ြပန်လည်ဝယ်ယူသည့် အစရှယ်ယာအတွက် ပးရန် ငနှွင့် 

အြခားဝင် ငွများ သိမ့ဟတ် မတည် ငွခွဲ ဝြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။  

(န) “ ငွ ပးသွငး် ပးီသည့်” ဆိသည့် စကားရပ်တင်ွ ငွ ပးသွငး် ပးီဟ စာရင်းြပသည်ဆိသည့် 

စကားရပ်လည်း ပါဝင်သည်။  

(ပ) “အစရယ်ှယာအ ပ  ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိ သာ င”ွ (Lien monies on shares) ဆိသည်မာှ 

အစရှယ်ယာအ ပ အြပည့် ပးသွင်းရန် အချိန် စ့ ရာက်၍ လက်တ လာ ပး ချရန ်

ကျန်ရှိ သာ ငွပမာဏကိ ဆိလိပါသည်။  
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(ဖ) “အ ကးတင်ကျန်ရှိ န သာ ငွ ကး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏသီည ် အစရှယ်ယာတစခ်ကိ 

ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်း စီမခန်ခ့ွဲအသးချြခင်းြဖင့် ပး ချရမည့် ပိင်ဆိင်ခွင့် 

ရှိ သာ ငွ သိမ့ဟတ် သမိး်ယသူည့် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉး်၍ ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

အြဖစ် မှတ်ပတငစ်ာရင်း တင်သွင်းထားသူမှ မ ပး ချရ သးသည် ့ ငွပမာဏကိ ဆိလိသည်။  

(ဗ) “အြမတ် ဝစ” ဆိသည့် စကားရပ်တွင် ဆ ငလွည်းပါဝင်သည်။  

(ဘ) “ကမ္ပဏ၏ီ အလားအလာညန်းတမး်” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏ၏ီ အစရှယ်ယာများ သိမ့ဟတ် 

ဒီဘင်ချာများ သိမ့ဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များက ိ ပး ချဝယ်ယူရနအ်တွက် 

အများြပည်သူသိ ့ ကမ်းလှမ်းသည့် ကမ္ပဏ၏ီ အလားအလာ ဖာ်ြပချက် သိမ့ဟတ် 

အ ကာင်းကားစာ သိမ့ဟတ် ြဖန် ့ ဝစာ သိမ့ဟတ် ကညာချက် သိမ့ဟတ် 

အြခားဖိတ် ခ ချက် တစ်ရပရ်ပ်ကိ ဆိလိသည။်  

(မ) “အများြပည်သူသိ ့ ဖိတ် ခ ြခင်း” ဆိသညမ်ာှ အများြပညသူ်သိ ့အစရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရန် 

ဖိတ် ခ ရာတွင ် လက်ရှိကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရငှ်များနှင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သယွဝ်ိက်၍ 

ြဖစ် စ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိသာ အခွင့်အ ရးတစ်ရပ်ရပ်အြဖစ ် ကမ်းလှမ်းြခင်းမျိုး 

မဟတ်ဘဲ အများြပည်သူအား ဖိတ် ခ ြခင်းကိ ဆိလိပါသည်။  

(ယ) “အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏ၏ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးက ိဆိလိသည။်  

(ရ) “ဆးြဖတ်ချက်” ဆိသညမ်ှာ မည်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိမဆိ ဆိလိ ပီး ဘတ်အဖွဲ ၏့ 

ဆးြဖတ်ချက်၊ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်နှင့် အထူးဆးြဖတ်ချက်တိလ့ည်း အကျုးဝင်သည။်  

(လ) “သာမန်ဆးြဖတ်ချက်” ဆိသည်မှာ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်အြဖစ် နည်းလမ်းတကျ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန ် ရည်ရွယ်ခဲ့ ကာင်း အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအတွက် အ ကာငး်ကား 

စာတွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပီး၊ ကိယတ်ငိ်တက် ရာက်၍ြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုခန်ထ့ားသည့် ကိယ်စားလှယ် 

တက် ရာက၍်ြဖစ် စ မဲ ပးခငွ့်ရိှ သာ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များ၏ သာမန်မ ဲ

အများစြဖင့် ချမတ်ှခဲ့သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ဆိလိသည်။  

(ဝ) “အထူးဆးြဖတ်ချက်” ဆိသည်မှာ အထူးဆးြဖတ်ချက် တစရ်ပ်အြဖစ် နည်းလမ်းတကျ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရနရ်ည်ရွယ်ခဲ့ ကာင်း အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအတွက် အ ကာငး်ကား 

စာတွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပးီ ကိယ်တိငတ်က် ရာက၍်ြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုခန်ထ့ားသည့် ကိယ်စားလှယ် 

တက် ရာက၍်ြဖစ် စ မဲ ပးခွင့်ရှိ သာ ကမ္ပဏတွီင် ပါဝင်သူအစရှင်များ၏ လးပသးပထက် 

မနည်း သာ မအဲများစြဖင့် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ဆိလိသည်။  

(သ) “လက်ြပမဲ ပးြခင်း” ဆိသညမ်ာှ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်ူအစရငှတ်စဦ်းစကီ တစ်မစီဲ လက်ြပ၍ 

ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိ ဆိလိသည်။  

(ဟ) “မခဲွဲဆးြဖတ်ြခင်း” ဆိသည်မှာ အ ထွ ထွ အစညး်အ ဝးများတွင် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

တစ်ဦးစီက ၎င်းတိပ့ိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာအ ရအတွက်အရ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊ ဘတ်အဖွဲ  ့
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အစည်းအ ဝးတွင် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း အပိဒ် (၁၅၀) နှင့်အည ီ ဘတ်အဖွဲ မ့ှ ဆန္ဒမဲ 

ပးြခင်းကိ ဆိလိသည်။  

(ဠ) “မတ်ှပတငအ်ရာရိှ” ဆိသည်မာှ ဥပ ဒပဒ်မ ၁ (ဂ) (၃၁) အရ အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ညန်းသည့် 

ကမ္ပဏမီျားအား မတ်ှပတင် ဆာင်ရွက်ြခငး် တာဝန်ကိ ထမး် ဆာင်ရနန်ငှ့် အပနှ်င်းထားသည့် 

အြခားလပ်ပိင်ခွင့်များကိ ကျင့်သးရန်နှင့် လပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ် အဆင့်ရှိ အရာရှိကိ ဆိလိပါသည်။  

(အ) “အလပ်လပ်ရက်” ဆိသည်မှာ စ န၊ တနဂ နွနှင့် အများြပည်သူ အလပ်ပိတ်ရက်မအှပ 

ကျန်သည့် ြပက္ခဒိန် နရ့က် တစ်ခခကိ ဆိလိသည်။ 

ကမ္ပဏမီျားဥပ ဒ အဓိပ္ပာယ်ဖငွ့်ဆိချက်များ 

၂။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်တွငပ်ါရိှ သာ စကားရပ်များသည ် အြခားနည်းြဖင့် ဖာြ်ပထားြခငး်မ ှ

တစ်ပါးဥပ ဒတွင် အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားပါကထိသိအ့ဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်း အဓပိ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည်။  

ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ရန ်လိအပ် သာ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉ်း 

၃။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်သည် ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ရမည်။ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းပါ စာပိဒ် 

တစ်ရပ်ရပ်သည ် ဥပ ဒနှင့် ကဲွလွြဲခငး် သိမ့ဟတ် ညီညွတ်မမရှိြခင်းတိ ့ ပ ပါကပ်ါက ယင်းကွဲလဲွြခင်း 

သိမ့ဟတ် ညီညွတ်မမရှိြခင်းကိ ဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုထားသည့်အတိင်းအတာ အထိမှလဲွ၍ ယငး်ကွဲလဲွြခငး်၊ 

မညီညွတ်ြခင်းနှင့် စပလ်ျဉး်၍ ဥပ ဒလမး်မိးသည်။  

အခနး် (၂) 

နဒိါနး်အချကအ်လက်များ 

၄။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်သည် ကမ္ပဏီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းြဖစသ်ည်။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၁ 

(က) နှင့်အညီ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၏ စည်းကမ်းချက်များအရ၊ ကမ္ပဏီနှင့် ကမ္ပဏတီွင် 

ပါဝငသူ်အစရင်ှများသည် ၎င်းတိတ့စ်ဦးစီက အသီးသီး ပါဝင်လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ကသက့ဲသိ၊့ 

၎ငး်တိအ့ ပ တွင ် စည်း နှာင်မရှိ ပီး စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့် သ ဘာတူညီချက ်

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။  

၅။ ကမ္ပဏသီည်အစရယ်ှယာအားြဖင့် ပးရန်တာဝန်ကန်သ့တ်ထားသည့် အများနှင့်သက်ဆိင် သာ 

ကမ္ပဏီြဖစ် ပီး ကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်အူစရငှမ်ျားသည် ဥပ ဒအရ ၎င်းတိပ့ိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာများ 

တွင် မ ပး ချရ သး သာ ပမာဏအတိင်းအတာအထိ ပးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟ ကန်သ့တ်သည်။  

၆။ ဥပ ဒနှင့်အည ီကမ္ပဏီတွင် သာမန် အစရှယ်ယာ တစ်မျိုးတစ်စားတည်းသာ ထားရှိပါသည်။ နာင်တွင် 

ကမ္ပဏသီည် ဥပ ဒနှင့်အညီ အြခားအစရယ်ှယာ အမျိုးအစားများကိလည်း ထတ် ဝနိင်ပါသည်။  

၇။ ကမ္ပဏ၏ီ အစရှယ်ယာများအတွက် သတ်မတ်ှထားသည် ့ ငွ ကးမှာ ြမန်မာကျပ် ြဖစ်ပါသည်။  
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၈။ ကမ္ပဏတီငွ် ပါဝငသ်ူ မည်သည့်အစရှငမ်ဆိ အစရှယ်ယာ တစ်ခ အာက်နညး်၍ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်ခွင့် 

မရိှပါ။  

၉။ ကမ္ပဏီသည်ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် (သိမ့ဟတ်) အြခားနိင်ငြခားသားတစ်ဦးဦး (သိမ့ဟတ်) 

၄င်းတိ ့ ပါင်းစည်းလျက် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက် သာနည်းြဖင့်ြဖစ် စ အစရှယ်ယာပငိ်ဆိင်ခင့်ွကိ 

ကမ္ပဏ၏ီထတ် ဝထား သာ အစရှယ်ယာအားလး၏ ၃၅% အထိ (သိမ့ဟတ်) တည်ဆဲဥပ ဒမ ှ

ခွင့်ြပုသည့်ရာခိင်နန်းအတိင်း ခွင့်ြပုနိင်သည်။ ၃၅% (သိမ့ဟတ်) တညဆဲ်ဥပ ဒမှ ခွင့်ြပုသည့် 

ရာခိင်နန်းအထက် အစရှယ်ယာ ရာင်းချရာတွင်ြဖစ် စ၊ အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းရာတွင်ြဖစ် စ 

ဘတ်အဖဲွ၏့ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  

၁၀။ ကမ္ပဏ၏ီ မတ်ှပတငရ်းခနး်သည် ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အတငွ်း တည်ရှိရမည်။  

၁၁။ ကမ္ပဏီ တည် ထာင်ရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) နိင်ငတကာအဆင့်မီ သစ်သးီ၀လ၊ ဟင်းသီးဟငး်ရွက်၊ ပန်းမန်နှင့် လယ်ယာထွက်ကန် 

လက်ကား ဈးသစ်ကးီတစ်ခ ပ ပ က်လာ စရန်။ 

 (ခ) စိက်ပျိုးသူ တာင်သူများ၊ လက်လီလက်ကား ရာငး်ဝယ်သမူျား ပစ္စည်းမှန၊် ဈးနန်းမှန် 

ရရှနိိင်မည့် လက်ကား ဈးသစ် အ ဆာက်အဦးတစ်ခ ပ ထွက်လာ စရန်။ 

 (ဂ) ြမနမ်ာ့သစ်သီးဝလနှင့် ဟင်းသးီဟငး်ရက်ွ၊ ပန်းမန်နှင့် လယ်ယာထွက်ကန်များ တန်ဖိးြမင့် 

ထတ်လပ်တင်ပိ ့ ရာငး်ချရန်။ 

 (ဃ) စိက်ပျိုးထတ်လပ်သမူျားမှ ဈးနန်းမနှ်ကန်စွာရရှိ စြခင်းြဖင့် ြမနမ်ာနိင်ငလူဦး ရ ၇၀% 

ရှိ သာ တာင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားများ တိးတက်ရရှိ စရန်။ 

 (င) စားသးသူများမ ှ အန္တရာယ်ကငး်၍ လတ်ဆတ် သာ ကန်ပစ္စည်းများကိ သင့် လျာ်မတ သာ 

ဈးနန်းြဖင့် ဝယ်ယူရရှိနိင် စရန်။ 

 (စ) ကျန်းမာ ရးကိ ထိခိက် စနိင်သည့် ဓါတ်ကင်းများပါဝငြ်ခင်းမရှိဘဲ စားသးသူများ 

ကျန်းမာ ရးနှင် ့ြပည့်စ သာ ဟငး်သီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီး၀လများ စားသးခွင့်ရှိ စရန။် 

 (ဆ) သီးနှများ ပျက်စီး လလွင့်မ လျာ့နညး်၍ စိက်ပျိုးသူ၊ ရာငး်သူ၊ ဝယ်သူများ၏ ဝင် ငွနှင့် 

အသးစရိတ်များ ထိ ရာက်အကျိုးရှိ စရန။် 

 (ဇ) ဈးကွက်၏ ရာငး်လိအားနှင့် ဝယ်လိအားကိ ထိန်းညိ၍ လက်လီလက်ကားြဖန်ြ့ဖူးစနစ်များ 

မှနက်န်မ ရရှိ စရန်။ 

 (ဈ) လယ်ယာက  အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ပိမိရရှိလာ စရန်။ 

 (ည) လယ်ယာသီးနှြပည်ပပိက့န် အ ရအတွက်နှင့် တနဖ်းိတိးတက်လာြခင်းြဖင့် လယ်ယာက ၏ 

GDP တိးတက်လာ စရန်။ 
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 (ဋ) ကန်စည်စီးဆင်းမ ြမန်ဆန် စ ရးအတွက် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငနး်များ စနစ်တကျ 

ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (ဌ) Agro Commodity Exchange Centre တစ်ခ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်။ 

 (ဍ) သင့် လျာ် သာ တရားဥပ ဒနှင့် ညီညွတ်မည်ဟထင်ြမင် သာ စည်းကမ်းချက်များြဖင့် ပဂ္ဂ လ်၊ 

ကမ္ပဏ၊ီ အထူးသြဖင့် ကမ္ပဏီနငှ့် ဆက်ဆ ဆာင်ရွက် န သာ ပဂ္ဂ လ်များသိ ့ ငွထတ် ချးြခင်း၊ 

ငွရယူြခင်းများ၊ အ သးစား ငွ ရး ကး ရးလပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (ဎ) ကမ္ပဏ၏ီ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တူညီ သာ သိမ့ဟတ် တစ်စိတ်တစ် ဒသအားြဖင့် တူညီ သာ 

မည်သည့် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီနှင်မ့ဆိ ပူး ပါင်းရန်နှင့် ကမ္ပဏကီ လပပ်ိင်ခွင့်ရှိ သာ 

လပ်ငန်းများ သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းကိလပ်ကိင်ြခင်းြဖင့် ကမ္ပဏီအတွက် တိက်ရိက် 

သာ်လည်း ကာင်း၊ သွယ်ဝိက်၍ သာ ်လည်း ကာင်း အကျိုးရှိမည်ဆိပါက မညသ်ည့် ပဂ္ဂလိက 

ကမ္ပဏနီှင့်မဆိ အစစပ် သိမ့ဟတ် အြမတ်ခွဲ ဝယူသည့် အစီအစဉ်၊ အကျိုးတူ ဆာင်ရွက်မ၊ 

ပူး ပါင်း ဆာငရ်ွက်မ၊ ဖက်စပ်လပ်ကိငရ်န် သိမ့ဟတ် အြပန်အလှန်လပ်ပိင်ခွင့် အခင့်ွအ ရး 

ပးသည် ့ အစီအစဉ်တိြ့ဖင့် လပ် ဆာငရ်န၊် ယငး်ပဂ္ဂလိကကမ္ပဏီအား ငွ ချးငှားရန် 

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များကိ အာမခ ပးရန် သိမ့ဟတ် အြခားနည်းြဖင့် ကူညီရန်နှင့် ယငး်ကမ္ပဏီ၏ 

အစရှယ်ယာများ၊ ငွ ချးသက် သခ လက်မှတ်များကိ ရယူရန်နှင့် ၎င်းအစရှယ်ယာများ၊ 

ငွ ချးသက် သခ လက်မှတ်များကိ အာမခချက် ရှိသည်ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ ရာင်းရန်၊ 

ကိင် ဆာင်ထားရန်၊ ြပနလ်ည်ထတ် ပးရန ် သိမ့ဟတ် အြခားနည်းြဖင့် ရာငး်ဝယ ်

ဖာက်ကားရန်။ 

 (ဏ) လိင်စင်များ၊ သူတစပ်ါးပိငန်က်တွင် သးစွဲပိင်ခွင့်များနှင့် အြခားအခငွ့်အ ရးများကိ ရာငး်ရန်၊ 

တိးတက် ကာင်းမန်ွ အာင ် ြပုလပ်ရန၊် စီမခန်ခ့ွဲရန်၊ ဖွ ဖ့ို းလာ စရန၊် အကျိုးရှိစွာအသးြပုရန်၊ 

လဲလှယ်ရန်၊ အငှားချထားရန်၊ ထတ် ပးရန်နှင့် အြခားနည်းလမ်းများြဖင် ့ ဆာင်ရွက်ရန် 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီ၏လပ်ငန်း ဆာငတ်ာများ၊ ပစ္စည်းများ၊ အခွင့်အ ရးများ၊ ပစ္စည်းပစ္စယများ၊ 

အသးအ ဆာင်များ၊ အားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသြဖစ် စ၊ သိမ့ဟတ်ထိပစ္စညး်များ 

အစိတ်အပိင်းတစ်ခကိ အဖိးအခယူ၍ စီမခန်ခ့ွဲရန်နငှ့် ထခွဲရန်နှင့် အထူးသြဖင့်အြခား 

ကမ္ပဏမီျား၊ ပဂ္ဂ လ်များ၏ ငွအြပည့်အဝ ပး ပီးြဖစ် သာ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များကိ 

စီစဉ် ဆာငရ်ွက်ရန်၊ ထခွဲရန်နငှ့် ကိင် ဆာင်ထားရန်။ 

 (တ) ကမ္ပဏနီှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ သိမ့ဟတ် ရည်ရွယ်ချက်အချို ကိ့ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာ၌ 

အ ထာက်အကူြဖစ် စမည်ဟ ယူဆပါက မည်သည့်အစိးရ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အဖွဲ အ့စည်းများ သိမ့ဟတ် အြမင့်ဆးအာဏာပိင်အဖွဲ ၊့ ဒသန္တရအာဏာပိင်အဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် 

အြခားအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် အစီအစဉ်များချုပ်ဆိရန် ၎င်းအဖဲွအ့စည်းများထမှ ပိင်ဆိင်ခွင့်များ၊ 

အထူးအခွင့်အ ရးများနှင့် လပပ်ိင်ခွင့် အခွင့်အ ရးများကိ ရယူရန်နှင့် ဖာ်ြပပါအစီအစဉ်များ၊ 

ပိင်ဆိင်ခွင်မ့ျား၊ အထူးအခွင့်အ ရးများနှင့် လပ်ပင်ိခွင့်အခင့်ွအ ရးများကိ အ ကာင်အထည် 

ဖာ်ရန်၊ အသးြပုရန်နငှ့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်။ 
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 (ထ) ကမ္ပဏ၏ီဂဏ်သိက္ခာ၊ ဂဏ်သတငး် တိးတက်လာ အာင ်ပ့ပိးရန်နှင့် အ ထာက်အကူြဖစ် စရန် 

ရည်ရယ်ွ၍ လိအပသ်ည့် အစီအစဉ်များ၊ လပန်ညး်၊ ကိင်နည်းများ ချမှတ်လပ် ဆာင်ရန်၊ 

ြပည်သူလူထ၏ ယကည်စိတ်ချမ ရရှိ စရန်၊ ဆာင်ရွက်ရနန်ှင့် ကမ္ပဏကီိ ထိခိက် စမည့် 

ငွ ရး ကး ရးဂယက်များ၊ အ နာှင့်အယှက်များက ိ ရှာငဖ်ယရ်နန်ငှ့် နည်းနိင်သမ  

နည်း အာင် ဆာင်ရကွ်ရန်။ 

 (ဒ) ကမ္ပဏမီှ သင့် လျာ် လျာက်ပတ်သည်ဟ ယူဆပါက ကမ္ပဏီ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင ်

အကျိုးရှိ စရန်အတွက် မည်သည့်ပဂ္ဂ လ်၊ စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်း၊ ကမ္ပဏ၊ီ သိမ့ဟတ် 

ငွ ကးအဖွဲ အ့စည်း ထမမှဆိ ငွ ချးယူရန်။ 

 (ဓ) အထက်ပါ လပ်ငန်းများအြပင ်ကမ္ပဏ၏ီ အကျိုးအြမတ်များကိ တိးပွားလာမည်ဟ ဘတ်အဖွဲ မ့ှ 

သးသပ်ရရှိနိင် သာ မည်သည့်လပ်ငန်းနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း အမျို းအစားများတွင်မဆိ 

သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒခွင့်ြပုချက်နှင့်အည ီရငး်နှီးြမပနှ်ရန်နှင့် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 ကမ္ပဏသီည် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းက ပးအပ်ထား သာ ရည်ရွယ်ချက်အားလးကိြဖစ် စ၊ 

ရည်ရွယ်ချက် အချို က့ိြဖစ် စ၊ ကမ္ဘာ ပ ရှ ိမည်သည့် ဒသ၌မဆိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်လပ်ပိင်ခွင့် 

အြပည့်အဝရိှ စရမည။်  

အခနး် (၃) 

အစရှယ်ယာမတည် ငရွင်း 

အစရှယ်ယာများနှင့် အြခား သာ ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ 

၁၂။ (က) ကမ္ပဏ၏ီ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း အတညြ်ပုသည့်အချန်ိတွင် ထတ် ဝထား သာ 

အစရှယ်ယာ အ ရအတွက်မှာ (၂၁,၆၄၀,၈၆၀) စ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ခ) ကမ္ပဏမီှထတ် ဝထားသည် ့ အစရှယ်ယာများ သိမ့ဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခ 

လက်မှတ်များသည ် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးဦး၏ သိမ့ဟတ် အြခားပိင်ဆိင်သူ 

တစ်ဦးဦး၏ လက်ဝယ်ထားရှိစဉ ် ဥပ ဒအရ သာလ်ည်း ကာင်း၊ အြခားသက်ဆိင်ရာ 

ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သာ်လည်း ကာင်း ြပ ာနး်ထားသည့် သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုထားသည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လဲ ြပာင်းနိင်ခွင်ရ့ှိသည့် ရ ့ ြပာငး်နိင် သာပစ္စည်းများ ြဖစ် စရမည်။  

အစရှယ်ယာများ ထတ် ဝြခင်းနှင့် ခွဲ ဝြခင်း 

၁၃။ ဥပ ဒကိ လိက်နာလျက် ဘတ်အဖဲွသ့ည-် 

 (က) အစရှယ်ယာများ သိမ့ဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များကိ မည်သည့် 

အချိန်တွငမ်ဆိ ဘတ်အဖဲွဝ့င်များက သင့်သည် ထင်ြမင် သာ စည်းကမ်းချက်များအား 

သတ်မှတ်၍ ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးထသိ ့ထတ် ဝ ရာင်းချနိင်သည်။ 

 (ခ) အစရှယ်ယာများကိ အြပည့်အဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသြဖစ် စ ငွ ပး ချရန် 

ထတ် ဝ ရာင်းချနိင်သည်။ အစရှယ်ယာများကိ တစစိ်တတ်စ် ဒသအားြဖင့် ငွ ပး ချ ပီး 
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ထတ် ဝ ရာင်းချခဲ့လင် အစရှယ်ယာ ထတ် ဝသည့် စည်းကမ်းချက်၌ မညသ်ည့်အချိနတွ်င် 

ငွ ပး ချ စရန ် တာင်း ခ မည်ြဖစ် ကာငး်နှင့် ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှငသ်ည် အဆိပါ 

တာင်း ခ သည့် ငွအား ပး ချရန်တာဝန်ရှိ ကာင်း ဖာ်ြပပါရိှ စရမည။် 

 (ဂ) ကမ္ပဏ၏ီ မတည် ငရွငး်ကိ အစရှယ်ယာများ ထပ်မထတ် ဝ ရာင်းချြခင်းြဖင့် တိးြမင့်ရန် 

ဆးြဖတ်သည့်အခါ ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ်တစ်ဦးစကီ ပိင်ဆိင်ထားသည့် လက်ရှိ 

အစရှယ်ယာ အချိုးအစားအားြဖင့် တူညီ သာ မညသ်ည့် အစရှယ်ယာအမျိုးအစားကိမဆိ 

အဆိပါအစရှယ်ယာများကိ ဦးစား ပးအခွင့်အ ရးအြဖစ် ၎င်းတိအ့ားဝယ်ယူနိင်ရန ်

ကမ်းလှမ်း၍ြဖစ် စ၊ ထိဦးစား ပး အခွင့်အ ရးအတွက် ခစားခွင့်အ ပ  ကမ္ပဏတွီင် 

ပါဝင်သူအစရှငမ်ျား၏ ကိုတင်သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ အြခားပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးကိ 

ထတ် ဝ ရာငး်ချနိငသ်ည။်  

အစရှယ်ယာခွဲ ဝ ရာငး်ချြခင်း 

၁၄။ အစရှယ်ယာများအားလးကိ ခွဲ ဝ ရာငး်ချသည့်အခါ၌ အြပည့် ပးသွင်း ပီး ြဖစ် စရမည်။ အကယ်၍ 

အ ကာင်းအမျို းမျို း ကာင့် အြပည့် ပးသငွး်ရန ် ခွဲ ဝ ရာငး်ချခဲ့ သာ်လည်း ထည့်ဝင်သူများက 

ထည့်ဝင်ြခင်းမရှိ သာ အစရှယ်ယာများအ ပ တွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခွင့်ရှိြခင်းကိ ဤအခန်း (၅) 

တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခရြခင်းနှင့် ယငး်ပိငဆိ်င်ခွင့်အရ 

အစရှယ်ယာများအား သိမ်းယူ ရာင်းချြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  

၁၅။ အကယ်၍ မည်သည့်အချိန်၌မဆိ အစရှယ်ယာမတည် ငွရငး်ကိ အစရှယ်ယာ အတန်းအစား 

အမျို းမျို းြဖစ် အာင် ခွဲစိတ်လင် မည်သည့်အမျိုးအစားကိမဆိ ပူးတွဲပါရှိသည့် အခွင့်အ ရးများအား 

(ယငး်ထတ် ပး သာ အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအတကွ် စည်းကမ်းချက်များ၊ အြခားနညး် စီစဉ်ထား ပီး 

မဟတ်လင်) ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၂၆ ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာကျင့်သးနိင်သည်။  

အစရှယ်ယာများအတကွ ် ပး ချရမည့် ငွပမာဏအသးီသီး ပ တွင် ကမ္ပဏကီ စစီဉ် ဆာင်ရွက ်

နိင်မည့် အခွင့်အာဏာ 

၁၆။ ကမ္ပဏတီစခ်သည် ဘတ်အဖဲွ၏့ သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် အာက်ပါကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ 

အားလးကိြဖစ် စ ဆာင်ရွက်နိင်သည်- 

 (က) အစရှယ်ယာများအတွက် ပး ချရမည့် ငပွမာဏနင့်ှ ပး ချရမည့်အချိန်ကာလတိက့ိ 

အစရှယ်ယာပိင်ရှင်များအကား ြခားနား၍ အစရှယ်ယာထတ် ဝမနှင့် သက်ဆိင် သာ 

စီစဉ် ဆာငရ်ွက်မများက ိြပုလပ်နိင်သည်။ 

 (ခ) အစရှယ်ယာအတွက် ပး ချရမည် ့ ငွပမာဏတစ်စိတ်တစ် ဒသကိ ပး ချရန ် တာင်းဆိ 

ြခငး်မြပု သာ်လည်း ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်ူအစရငှမ်ှ ၎င်းပိင်ဆိင်ထားသည့် အစရှယ်ယာအတွက် 

ပး ချရန် ကျန်ရှိ န သာ ငွပမာဏအားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ 

ပး ချပါက လက်ခနိင်သည်။ 
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(ဂ) အစရှယ်ယာတစခ်စအီတွက် ပး ချထားသည့် ငွပမာဏ အချိုးအစားအလိက် 

အြမတ် ငခွွဲ ဝမကိ ြပုလပ်နိင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည ်ဦးစား ပး အစရှယ်ယာများ ထတ် ဝနိင်ြခင်း 

၁၇။ ဥပ ဒကိလိက်နာ၍ အပဒိ်-၁၃ အရ ကန်သ့တ်ြခင်းမရှိဘ ဲဘတ်အဖွဲ ၏့ ဆးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချက် 

များနငှ့်အညီ ကမ္ပဏသီည် ဦးစား ပးအစရှယ်ယာများကိ ထတ် ဝနင်ိသည်။ ဦးစား ပးအစရှယ်ယာ 

များကိ ကမ္ပဏကီြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်ကြဖစ် စ သိမ့ဟတ် နှစ်ဦးလးကြဖစ် စ 

မိမိတိ ့ ရွးချယ်သည့်အတိင်း ြပန်လည် ရွးနတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် သာမန်အစရှယ်ယာအြဖစသ်ိ ့

ြပာငး်လဲြခင်း ြပုနိင်သည်။ ထိြ့ပင် လိအပ်လင် ဦးစား ပးအစရှယ်ယာများကိ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ 

အစရှင်များ အတညြ်ပုထား သာ အထးူဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပြ်ဖင့် သာမန်အစရယှ်ယာများသိ ့

ြပာငး်လဲနိင်သည်။  

အစရှယ်ယာများအတကွ် လာက်ထားြခင်း 

၁၈။ ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးက ကိယ်တိင်အတွက်ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားြဖစ် စ အစရှယ်ယာများ လာက်ထားလာသည်ကိ 

ကမ္ပဏကီလက်ခရရှိပါက ကမ္ပဏသီည်ယငး်သိ ့ လာက်ထားချက်အရ ပဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းကိ အစရှယ်ယာ 

ခွဲ ဝ ပးရာတွင ်ထိ လာက်ထားချက်သည ် အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်- 

 (က) အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည် ခွဲ ဝ ပးမည့် အစရှယ်ယာပါ စည်းကမ်းချက်များ 

ကိ လိက်နာရန် သ ဘာတူညီ၍ လက်ခ ကာင်း။ 

 (ခ) အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည ် ယင်း၏အမည်ကိ ကမ္ပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

အြဖစ် မှတ်ပတငစ်ာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် တာင်းဆိ ကာင်း။ 

 (ဂ) အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ်တစ်ဦးြဖစ်ရန် 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဥပ ဒနှင့်အညီ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းကိ လိက်နာမည် 

ြဖစ် ကာင်း။  

ပးူတွဲကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်အူစရှင်များ 

၁၉။ အစရှယ်ယာတစ်ခခကိ ပိင်ဆိင် ကာင်း မတ်ှပတငစ်ာရငး်သငွး်ထား သာ နှစ်ဦးနှင့် နစှ်ဦးထက်ပိ သာ 

သူများသည် ပူးတဲွကမ္ပဏတီွင်ပါဝင်သူအစရငှ်များအြဖစ် အဆိပါအစရှယ်ယာများကိ ပိင်ဆိင်သည်ဟ 

မှတ်ယူရမည်ြဖစ် ပီး ၎င်းတိသ့ည် အာက်တွင် ဖာ်ြပ သာြပ ာန်းချက်များကိ လိကန်ာရမည်- 

 (က) ပူးတဲွ အစရှယ်ယာများသည ် အစရှယ်ယာအတွက် သိမ့ဟတ် အစရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉး်၍ 

ပးရန်လိအပ် သာ ငွ ပး ချြခင်း ( တာင်းဆိသည့်အခါ ပးရန်ရှိ ပမာဏအပါအဝင်) ကိ 

ပူးတဲွလျက် သာ်လည်း ကာင်း၊ သးီြခားစီ သာ်လညး် ကာငး် ပး ချရန်တာဝနရ်ှိသည်။ 

 (ခ) ပူးတဲွကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦး သဆးပါက၊ အသက်ရှင်ကျန်သူ သိမ့ဟတ် 

အသက်ရှင်ကျနသ်ူများသည်သာ အစရှယ်ယာကိ ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ် ကာငး် 
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ကမ္ပဏကီ အသိအမှတ်ြပုနိင်သည်။ သိ ့ သာ် သဆး ကာငး် သက် သခအ ထာက်အထားကိ 

ဘတ်အဖွဲ က့ တင်ြပရန် တာင်းဆိနိင်သည်။ 

 (ဂ) ပူးတဲွကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးဦးသည် အြမတ် ဝစများနှင့် အြခားခွဲ ဝ ပးြခငး်များ 

လက်ခရရှိ ကာင်း တရားဝင် ြပစာကိ အြခားပူးတွဲကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များထသိ ့

ပးအပ်နိင်သည်။ 

 (ဃ) ပူးတဲွကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးဦးထသိ ့ အ ကာင်းကားစာ ပးြခင်း၊ အစီရင်ခစာ 

ပးြခင်း၊ ငွစာရင်းရှင်းြခင်း၊ အစရှယ်ယာလကမ်ှတ် ပးအပ်ြခင်းသည် ပူးတွဲကမ္ပဏတီွင် 

ပါဝင်သူအစရှငအ်ားလးသိ ့ ပးပိ ့ပီးြဖစသ်ကဲသိ့ ့ြဖစ် စရမည်။ 

(င) ပူးတဲွကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်များသည် တစ်ဦးတည်း ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦး 

အြဖစ် ြပုမူ စရမည်။  

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရငှမ်ျားနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ယကည်အပ်နှြခင်းများနှင့် အြခားအကျိုးခစားခင့်ွ 

များကိ အသိအမတှြ်ပုြခငး် 

၂၀။ ဥပ ဒကိ လိက်နာလျက် ကမ္ပဏီသည် မှတ်ပတင်ထားသည့် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှအ်ား 

ထိအစရယ်ှယာကိအပးီအြပတ်ပိင်ဆိင်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ထိသိ ့

သတ်မှတ်ထားသည့် အား လျာ်စွာ ကမ္ပဏသီည် (သိရှိ ပီးြဖစ် စ၊ မသိရှိရ သးသည်ြဖစ် စ) 

အာက်တွင် ဖာ်ြပ သာ ြပ ာနး်ချက်များကိ အသိအမှတ်ြပုရန် မလပိါ- 

 (က) လူတစ် ယာက်အားယကည်အပန်ှမြဖင့် အစရှယ်ယာလက်ရှိြဖစ်သူြဖစ် ကာင်း။ 

 (ခ) အစရှယ်ယာတွင် သာတူညီမ ြဖစ် သာ၊ ခိင်လမမရှိ သာ၊ နာင်လာမည် ့ ကာလတွင်ြဖစ် သာ 

သိမ့ဟတ် တစစိ်တတ်စပိ်ငး်ြဖစ် သာ အကျိုးခစားခွင့်ရှိ ကာင်း။  

အခနး် (၄) 

အစရှယ်ယာလက်မတှမ်ျား 

အစရှယ်ယာလက်မတှထ်တ် ပးြခင်း 
၂၁။ ကမ္ပဏသီည် အစရှယ်ယာလက်မှတ်များကိ ဥပ ဒနငှ့်အည ီ ထတ် ပးရန်လအိပပ်ါက ထတ် ပးရမည် 

ြဖစ် ပီး အစရှယ်ယာလက်မှတ်များတွင ်ဥပ ဒအရ လိအပ်သည့်အတိင်း သတင်းအချက်အလက်အားလး 

ပါဝင် စရမည်။ ထိြ့ပင ် အစရှယ်ယာလက်မှတ်များကိ အီလက်ထ ရာနစ်ပစြဖင့်လည်း ထတ် ပး 

နိင်သည်။  

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်များသည ်အစရှယ်ယာလက်မတှ် ရထိက်ခွင့်ရှြိခငး် 

၂၂။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်အရ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူ အစရှင်တစဦ်းချင်းစီသည ် ၎င်းတိအ့မညြ်ဖင့် 

မှတ်ပတင်ထားသည့် အစရှယ်ယာအမျိုးအစား အသီးသးီတွင် အစရှယ်ယာလက်မတှ် တစ် စာငစ် ီ

အသီးသီးကိ တာင်းဆိပါက အခမဲ့ရထိက်ခွင့်ရှိပါသည။်  
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ပးူတွဲကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်အူစရှင်များအတွက် အစရှယ်ယာလကမ်ှတ် 

၂၃။ အစရှယ်ယာများကိ ပဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး သိမ့ဟတ် နှစ်ဦးထက်ပိ သာ ပဂ္ိဂုလ်များအမည်ြဖင့် မတ်ှပတငထ်ား 

သာ်လည်း ကမ္ပဏသီည် အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအလိက် အစရှယယ်ာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်စီအတွက် 

အစရှယ်ယာလက်မှတ်တစ်ခသာ ထတ် ပးရန်လိအပ်သည်။  

အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း သိမ့ဟတ ် တစ်ဆင့်လဲအပ်ြခငး်အတကွ် အစရှယ်ယာလကမ်ှတက်ိ 

ပယ်ဖျက်ြခင်း 

၂၄။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်ကိ လိကန်ာလျက် ဥပ ဒလိအပခ်ျက်နှင့်အညီ အီလကထ် ရာနစပ်စြဖင့် 

ထတ် ပးထား သာ အစရှယ်ယာများမှအပ အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခငး်ကိ မှတ်ပတင ်

စာရင်းသွင်းရန ် သိမ့ဟတ် အစရှယယ်ာတစ်ခခကိ ဥပ ဒအရ တစ်ဦးဦးသိ ့ တစ်ဆင့် 

လဲအပ် ပးခဲ့သည့်အတွက် ထိသူကိ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရငှ်အြဖစ် မှတ်ပတင်စာရင်းသွငး်ရန ်

လာက်ထားလာရာတွင ်အဆိပါ အစရှယ်ယာလကမ်တ်ှကိ ဖျက်သမိး်ရန် ကမ္ပဏသီိ ့ ပးပိရ့မည်။  

အစရှယ်ယာလက်မတှ် အစားထိးထတ် ပးြခင်း 

၂၅။ အကယ်၍ အစရှယ်ယာသက် သခလက်မှတ်တစ် စာင်သည ် ပသ ာန်ပျက်လင်၊ ပျာက်ဆးလင ်

သိမ့ဟတ် ပျက်စီးလင ် ဘတ်အဖွဲ က့ သင့် လျာ်သညဟ် ယူဆသည့်အတိငး် အ ထာက်အထားနှင့် 

လျာ် ကးခဝန်ချုပ်စသည့် စည်းကမ်းတိက့ိလိကန်ာ ပီး အခ ကး ငွ ပး ဆာင် စလျက် အစရှယ်ယာ 

သက် သခလက်မှတ်ကိ အသစ် လလဲယှ် ပးနိင်သည်။  

၂၆။ ကမ္ပဏသီည် မရူင်းအစရှယ်ယာလက်မှတ ် ြပန်လည် ပးပိလ့ာြခငး်၊ အပိဒ်- ၂၅ ပါ အတိငး် 

သက် သထင်ရှားြပြခင်း၊ အြခားနည်းတင်ြပလာြခင်းရိှပါက လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါငး် (၂၈) 

ရက်အတွင်း သိမ့ဟတ် ထိထ့က ် ပိမိတိ တာင်း သာ ကာလအတွင်း ဥပ ဒလိအပခ်ျက်နငှ့်အညီ 

အစရှယ်ယာလက်မှတ် အစားထိးထတ် ပးြခင်း ြပုရမည်။  

အခနး် (၅) 

အစရှယ်ယာအ ပ  ပိင်ဆိငခ်ွင့်နှင့် အစရှယ်ယာအား သိမ်းယူြခင်း 

အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့် 

၂၇။ အစရှယ်ယာအသီးသီးနငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ပမာဏများကိ ကမ္ပဏီသည် 

ပထမဦးစား ပးပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိသည်- 

(က) အစရှယ်ယာအတွက် ပး ချရန်ရှိ သာ မ ပး ချရ သးသည် ့ပမာဏအားလး။ 

(ခ) အစရှယ်ယာများရယူြခင်းအတွက် ကမ္ပဏီကိ ပးရန်ရှိ သာ ကး ငွပမာဏ အားလး။ 

(ဂ) အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉး်၍ ကမ္ပဏသီိ ့ ပး ချရမည့် ငွပမာဏအားလး။ 
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(ဃ) အပိဒ်-၄၇ အရ တာင်း ခ ပီး မ ပး ချရ သးသည့် ငွအ ပ  အတိး ငွ (ရိှလင)် 

(ထိအပိဒ်သည ် အပိဒ်-၄၆ အရ အ ကးနှင့်ပမာဏများနှင့်လည်း အကျုးဝငသ်က်ဆိငသ်ည်) 

နှင့်။ 

(င) ဤအပိဒ်အရ ရည်ညန်း သာ အချိန် စ့ ရာက် ပီး မ ပး ချရ သးသည် ့ ငွပမာဏအတွက ်

ကမ္ပဏမီ ှကျခခဲ့ သာ သင့် လျာ်သည့် ကနက်ျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်များ။  

အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်အတိင်းအတာ 

၂၈။ အစရှယ်ယာတစ်ခနှင့်စပ်လျဉး်၍ ကမ္ပဏသီည် အြမတ် ဝစနှင့် အြခားခွဲ ဝြခင်းများနှင့် အစရှယ်ယာကိ 

ရာငး်ချ ပီး သိမ့ဟတ် အြခားနည်းစွန်လ့တ်ြခင်းြဖင့် ရသည့်ပစ္စည်းအကျိုးအြမတ်များ အပါအဝင် 

အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှသ်ိ ့ ပးနိင် သာ အြခား ငွပမာဏတိအ့ထ ိ

ပိင်ဆိင်ခွင်ရ့ှိသည်။ ကမ္ပဏီ၏ပငိဆိ်ငခွ်င့်ကိ အ ထာက်အထားြပု၍ အပိဒ်-၂၇ တွင ် ရည်ညန်း သာ 

ပမာဏတစ်ရပ်ရပ၊် အကျိုးအြမတ၊် ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်တိက့ိ အြမတ် ဝစနှင့် 

အြခားခွဲ ဝြခင်းများ သိမ့ဟတ် အြခားပမာဏများမှနတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ခနှိမ်ြခင်းြပုနိငသ်ည်။  

ပိင်ဆိင်ခွင့်မှကငး်လွတ်ခွင့်ြပုြခင်း 

၂၉။ မည်သည့်အခါတွငမ်ဆိ ကမ္ပဏသီည်- 

(က) အပိဒ်- ၂၇ နှင့် ၂၈ ပါြပဌာန်းချက်များမှ အစရှယ်ယာတစခ်ကိ တစ်ခလး သိမ့ဟတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိငး် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

(ခ) အစရှယ်ယာတစစ်အတွက် ပး ချရန်ကျန်ရှိသည့် ငပွမာဏမလှွဲ၍ အပိဒ်-၂၇ တွင ်

ရည်ညန်းသည့် ငွ ပး ချြခင်းတစ်ခလး သိမ့ဟတ် တစ်စိတ်တစ်ပိငး်၏ ပမာဏတစ်ရပရ်ပ်၊ 

အကျိုးအြမတ်/အတိး၊ ကန်ကျစရတိ၊် အသးစရိတ်တိကိ့ မယဘူဲ စွန်ပ့ယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

လာ့ ပးြခင်းြပုနိင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည်ပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးြခငး်အစားသိမ်းယူြခင်း 

၃၀။ အစရှယ်ယာတစ်ခနှင့်စပ်လျဉး်၍ အပိဒ်-၃၁ မ ှ၃၃ အထ ိနငှ့် ၂၇ မ ှ၂၉ အထိတိ ့အကျိုးသက် ရာက်ပါက 

ကမ္ပဏသီည် ၎င်း၏ပိင်ဆိင်ခွင့် သိမ့ဟတ် သိမ်းယူြခင်းကိ ရွးချယ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ဤအပိဒအ်ရ 

လပ်ထးလပန်ည်းတစ်ခကိ အသးြပုရန် ရးွချယြ်ခငး်သည ် အြခားအပိဒ်အရ အြခား လပ်ထး 

လပန်ညး်က ိအသးြပုနိင်သည့် ကမ္ပဏီ၏အခငွ့်အ ရးကိ ကန်သ့တ်ပိတ်ပငြ်ခင်းမရှိပါ။  

တာင်းဆိသည့်အခါများတငွ် ပး ချြခငး်မြပုသည့်အတွက် သမိး်ယူြခင်း 

၃၁။ အပဒ်ိ-၂၇ မ ှ၂၉ အထိ ကန်သ့တ်ြခင်းမရှိဘဲ၊ ကမ္ပဏီမ ှအြခားနည်း ဆးြဖတ်ြခင်း မြပုလင ်ကမ္ပဏတီွင ်

ပါဝငသူ် အစရင်ှသည် အ ကာင်းကားစာြဖင့် အ ကာငး်ကား သတ်မှတ်သည့် ပး ချရန် နရ့က ်

ကန်ဆး ပီး နာက် (၂၈) ရက် ြမာက် နတွ့င ် ပး ချရန် တာင်းဆိ ပးီ မ ပး ချ သးသည့် 

အစရှယ်ယာတစ်ခခ (အားလး သိမ့ဟတ် တစ်စိတ်တစ် ဒသကိ) ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဆးြဖတ်ချက် 

တစစ်တစရ်ာ သိမ့ဟတ် အြခားအ ရးယူ ဆာင်ရွက်မမရှိ စဘဲ အြပည့်အဝသိမ်းယူမည်။ ၎ငး် နာက ်
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ကမ္ပဏသီည် သိမး်ယူသည့် အစရှယ်ယာကိ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်း 

ဆာင်ရွက်ြခငး်ကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ ဆာင်ရက်ွနင်ိသည။်  

သမိး်ယူ ကာင်းသက် သခချက် 

၃၂။ အစရှယ်ယာတစ်ခကိ သိမး်ယူ ပးီြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည် ့ စာြဖင့် ရးသား ကညာချက်ကိ 

ဒါရိက်တာတစ်ဦး သိမ့ဟတ် အတွငး် ရးမှူးတစဦ်းက ြပုလပ်ခဲ့ြခင်းြဖစလ်င ်ယင်း ကညာချက်သည ်

အချိန် စ့ ရာက် သာ အ ကာင်းကားစာ ပး ပီး နာက်အစရှယ်ယာကိ ရထိက်ခွင့်ရှိ ကာင်း 

တာင်းဆိသူအားလးအ ပ ၌ြဖစ် စ သိမ့ဟတ် အြခားနညး်အားြဖင့် အဆိပါ အစရယ်ှယာနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အကျို းခစားခွင့်ရှိသူအ ပ ၌ြဖစ် စ မြငင်းသာ အာင် အပးီသတ်ခိင်မာ သာ 

သက် သခချက်ြဖစ်သည်။  

သမိး်ယူြခင်း၏အကျိုးသက် ရာက်မ 

၃၃။ အစရှယ်ယာတစ်ခကိ သိမး်ယူြခင်းတွင် အစရှယ်ယာ သိမး်ယူခရသူသည်- 

(က) သိမ်းယူြခင်းခရသည့် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှ် အြဖစ်မှ 

ရပ်စဲ ပးီြဖစ်သည်။ 

(ခ) အပိဒ်-၃၃(က)တွင ် ဖာ်ြပထားချက်အတိင်းဟ ကန်သ့တ်မထားဘ၊ဲ သမ်ိးယြူခငး်ခရသည့် 

အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉး်၍ ဆးြဖတ်သတ်မှတ် သာ သိမ့ဟတ် ကညာထား သာ 

ပး ချထားြခင်းမရှိသည် ့အြမတ် ဝစ သိမ့ဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းများအားလးကိ ဆးရးသည်။ 

(ဂ) အပိဒ်-၄၇ အရ ပး ချြခငး် မြပုရ သးသည့် ပမာဏအတွက် အတိး ငွ အပါအဝင် 

သိမ်းယူသည့် နတ့ွင် သိမး်ယူသည့်အစရယှယ်ာအတွက် ကမ္ပဏီသိ ့ ပးရန်ရှိ သာ 

ငွပမာဏကိ ပးရနတ်ာဝန်ကျန်ရှိသည်။ ကမ္ပဏီတွင် ငွ ပး ချြခင်းကိ ဘတ်အဖွဲ မ့ ှ

အားလးြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစပ်ိင်းြဖစ် စ စွန်လ့တ်နိင်သည်။  

ပိင်ဆိင်ခွင့်အရ အစရှယ်ယာများ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် သမိး်ယူထားသည့် အစရှယ်ယာများ 

ရာင်းချြခင်း 

၃၄။ ကမ္ပဏသီည် အပိဒ်-၃၅ ကိလိက်နာ၍ ပင်ိဆိငခွ်င့်ရှိသည့် သိမ့ဟတ် သိမး်ယူရန် ဆးြဖတ်သည့် မည်သည့် 

အစရှယ်ယာကမိဆိ ကမ္ပဏီသည် ဘတ်အဖွဲ က့ ဆးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချကမ်ျားနငှ့်နည်းလမ်းြဖင့် 

ဥပ ဒလိအပခ်ျက်အတိင်း လိက်နာ ဆာငရ်က်ွလျက် ရာင်းချြခင်းနှင့် စမီခန်ခ့ွဲအသးချြခင်းတိကိ့ 

ြပုလပ်နိင်သည်။  

၃၅။ ကမ္ပဏသီည် ယင်းပိင်ဆိငခ်ွင့်ရှိသည့် မည်သည့်အစရှယ်ယာကိမဆိ အာက်တွင ် ဖာ်ြပထား သာ 

အ ြခအ နများ မဟတ်လင ် ရာင်းချြခင်းမြပုရ- 

(က) ပိင်ဆိင်ခွင်ရ့ှိသည့် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်တ လာကာလတွင် ပး ချရန ်

အချိန် စ့ ရာက် သာ ငွပမာဏရှိလ င် (ဤဖွဲစ့ညး်ပအြခခ စည်းမျဉး်တွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိ သာ 

ငွဟ သတ်မှတ်ရမည်)။ 
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(ခ) ကမ္ပဏသီည် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်အြဖစ် မှတ်ပတင်စာရင်းသွငး်ထားသူအား 

လတ်တ လာကာလတွင ် ပး ချရန် အချိန် စ့ ရာက်သည့် ငွကိ ပးရန်လိအပ် ကာငး် 

ဖာ်ြပ၍ စာြဖင့် ရးသားထား သာ အ ကာင်းကားစာကိ ရာင်းချမည့် နရ့က်မတိင်မီ (၂၈) 

ရက်ထက် မနညး် ကိုတင်၍ ပးပိအ့ ကာင်းကား ပီး ထိသိ ့ အ ကာင်းကားသည့်အတိင်း 

ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွကိ ပး ချြခင်းမရှိလင်။  

ရာင်းချရ င ွ

၃၆။ ကမ္ပဏသီည် အစရှယ်ယာတစခ်ကိ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းစမီခန်ခ့ွဲ အသးချြခငး်ြဖင့် 

ထိပိင်ဆိင်ခွင့် ငွကိ အခနး်-၅ အရ အာက်ပါအတိင်း အသးြပုရမည်- 

(က) ပထမဦးစွာ အစရှယ်ယာကိ ရာင်းချြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် စီမခန်ခ့ွဲအသးချြခငး် ြပုရာတွင် 

ကန်ကျ သာ ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ် အားလးအတွက် ငွ ပး ချြခင်း။ 

(ခ) ဒတိယအ နြဖင့် ပး ချရမည် ့ ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွ (ပင်ိဆိင်ခွင့်ကိစ္စတငွ်) သိမ့ဟတ ်

သိမ်းယူသည့် အစရှယ်ယာနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ကမ္ပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူစရငှအ်ြဖစ် မှတပ်တငစ်ာရင်း 

တင်သွင်းထားသူမှ မ ပး ချရ သးသည် ့ ငွပမာဏအတိင်းအတာ (ဤဖွဲ စ့ည်းပအြခခ 

စည်းမျဉး်တွင် အ ကးတင်ကျန်ရှိ န သာ ငွ ကးဟ အဓိပ္ပာယ ်ဖွင့်ဆိထားသည့် ငွ)။  

၃၇။ ကမ္ပဏသီည် လက်ကျန် င ွ (ရှိလင)် ကမ္ပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူစရငှအ်ြဖစ် မှတ်ပတင်စာရင်းတင်သွင်း 

ထားသ ူသိမ့ဟတ် ထိသူ၏ညန်ကားချက်အတိင်း ထိလက်ကျန် ငပွမာဏက ိ ပး ချရမည်။ 

ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းစီမခန်ခ့ွဲအသးြပုြခင်း၏ အကျို းသက် ရာက်မ 

၃၈။ ကမ္ပဏသီည် ဤအခန်း-၅ နင့်ှအညီ သိမ်းယူထားသည့် အစရှယ်ယာတစ်စကိ ြပနလ်ည ်

ရာငး်ချရာတွငလ်ညး် ကာငး်၊ အြခားထခွဲ ရာင်းချရာတွင်လည်း ကာင်း အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန်နှင့် 

ထိ ရာက် စရနအ်တွက် လိအပ် သာ သိမ့ဟတ် သင့်ြမတ် လျာက်န် သာ အရာအားလးကိ 

ြပုလပ်နိင်သည်။  

၃၉။ ဤအခနး်-၅ အရ ရာငး်ချသည့် သိမ့ဟတ် အြခားနည်း စီမခန်ခ့ွဲလိက်သည့် အစရှယ်ယာကိ 

လဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိမ့ဟတ် အြခားနည်းလကခ်ရရှိသူသည် အစရှယ်ယာ ရာင်းချြခင်း 

အြခားနညး် စမီခန်ခ့ွဲြခငး်ြဖင့် ရရှိသည့် ငွ ကးကိ ဤအခန်း- ၅ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် 

နည်းလမ်းအတိင်း အသးြပုြခင်း ရိှ၊ မရှိ သိရှိရန် အခင့်ွအ ရးမရိှပါ။ အစရှယ်ယာ ရာင်းချြခင်း 

သိမ့ဟတ် အြခားနည်းစီမခန်ခ့ွဲြခင်း သိမ့ဟတ် ထိသိ ့ ရာင်းချစီမခန်ခ့ွြဲခငး်ြဖင့် ရရှိသည့် ငွ ကးတိက့ိ 

အသးချမတိ ့ နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ပမှန်အတိင်း ဆာင်ရွက်မမရှိြခင်း၊ ခိငမ်ာမမရိှ မမှန်မကန် 

ဆာင်ရွက်ြခငး်တိ ့ ကာင့် အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိမ့ဟတ် အြခားနည်း 

လက်ခရရှိသူတိ၏့ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ ထခိိက်ြခင်းမရှိ စရ။  

၄၀။ ဤအခနး်-၅ အရ ရာငး်ချသည့် အစရှယ်ယာ သိမ့ဟတ် အြခားနညး် စီမခန်ခ့ွဲသည့် အစရှယ်ယာကိ 

လဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိမ့ဟတ် အြခားနည်းလက်ခရရှိသူသည ် ၎ငး်တိန့ှင့် ကမ္ပဏတီိအ့ကား 

အြခားနညး် သ ဘာတူထားြခင်း မရှိပါက အဆိပါ အစရှယ်ယာကိ ရာင်းချြခင်း အြခားနည်း 
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စီမခန်ခဲွ့ြခငး်မတိငမ်ီက ယငး်အစရှယ်ယာနင်ှ့ စပလ်ျဉ်းသည့် ကျသင့်သည့် ငွ ကး တာင်းဆိမများ 

အ ပ  ပးဆပရ်န် တာဝန်မရှိ စရ။  

တာဝန်ရှိမမ ှလတွက်င်းမမရှိြခင်း 

၄၁။ ဤအခနး်-၅ အရ အစရှယ်ယာတစခ်ကိ ရာင်းချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနညး် စီမခန်ခ့ွဲြခင်းြဖင့် 

ရရှိသည့် ငွ ကးတိသ့ည် (အစရှယ်ယာ ရာငး်ချြခင်း သိမ့ဟတ် အြခား နည်းစီမခန်ခ့ွဲြခင်းြပုရာတွင် 

ကျသင့်သည့် ကန်ကျစရတ်ိနင့်ှ အသးစရိတ်များကိ ပး ချ ပီး နာက်) ပး ချရမည့်ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ င ွ

သိမ့ဟတ် အ ကးတငက်ျန်ရှိ န သာ ငွ ကးများ အြပည့်အဝ ပးဆပ်ရန် လ လာက်ြခငး် 

မရိှသည့်အခါတွင် ပး ချရမည့် ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွ သိမ့ဟတ် အ ကးတင ်ကျန်ရှိ န သာ ငွ ကးများ 

အတွက် တာဝန်ရှိသ ူ သိမ့ဟတ် တာဝန်ရှိသူများသည် ထိရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွကိ ကမ္ပဏသီိ ့ ပးသငွး်ရန် 

တာဝန်ကျန်ရှိပါသည။် ဤအခန်း-၅ အရ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်အြဖစ ်

မှတ်ပတငစ်ာရင်းသွင်းသူသည ် ပး ချရမည့် ရပင်ိခင့်ွရှိ သာ ငွ သိမ့ဟတ် ကးတင်ကျန်ရိှ န သာ 

ငွ ကးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိမမ ှလွတ်ကင်းမည ်မဟတ်ပါ။  

သက်သာခွင့်များ 

၄၂။ ဤအခနး်-၅ အရ ၎င်းတိ၏့ရှယ်ယာများကိ ရာင်းချခရြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနညး် စမီခန်ခ့ွြဲခငး် 

ခရသည်တွင် နစ်နာသ ူ မည်သူမဆိသည် ကမ္ပဏီကိ လျာ် ကးအတွက် အ ရးယူ ဆာင်ရွက် 

ခွင့်သာရှိ ပီး ကမ္ပဏကီိြဖစ် စ အြခားသူတစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ အြခားအခွင့်အ ရးများ၊ သက်သာခွင့်များ 

သိမ့ဟတ် ကစားခွင့် စသည့်မည်သည့်အခွင့်အ ရးများကိမဆိ တားြမစ်ထားပါသည။်   

အခနး် (၆) 

အစရှယ်ယာအ ပ  တာင်း ခ ြခင်း 

ကမ္ပဏမှီ အစရှယ်ယာအ ပ  တာင်း ခ ြခင်း 

၄၃။ ကမ္ပဏသီည် အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ အချက်များကိ ြပုလပနိ်င်သည်- 

 (က) ထတ် ပးသည် ့အစရှယ်ယာစည်းကမး်ချက်များအရ သတ်မှတအ်ချိနက်ာလအတွငး် ပး ချရန ်

ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်၏ မ ပး ချရ သး သာ အစရယ်ှယာပမာဏအားလး သိမ့ဟတ် 

အချိုက့ိ ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဆးြဖတ်ချက်အတိင်း ပး ချရန် တာငး် ခ ြခငး်။ 

 (ခ) အရစ်ကျစနစြ်ဖင့် ပး ချရန ် တာင်း ခ ြခင်းနငှ့်။ 

 (ဂ) ပး ချရန် တာင်း ခ ြခင်းကိ ရပ်သိမး်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရဆ့ိင်းြခငး် သိမ့ဟတ် အချိန်ကာလ 

တိးြမင့် ပးြခင်း။ 
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တာင်း ခ သည့်အချိန်ကာလ 

၄၄။ တာင်း ခ ြခင်းကိ ခငွ့်ြပု ကာငး် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်တွင ် အြခားနညး်သတ်မှတ် ကာင်းြဖင့် 

ဘတ်အဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်ြပုသည့်အခါတွင် တာင်း ခ ြခင်းြပု ပးီသည ်ဟမှတ်ယူရမည်။ 

အ ကာင်းကားြခင်းနှင့် တာင်း ခ ြခငး်ကိ ပး ချြခင်း 

၄၅။ ကမ္ပဏသီည် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူ အစရှင်သိ ့ တာင်း ခ သည် ့အ ကာင်းကားစာကိ တာင်း ခ သည် ့

ပမာဏ ပးဆပ်ရမည့် အချနိ်မတိင်မီ (၂၁) ရက် ကိုတင်၍ စာြဖင့် ရးသား အ ကာင်းကားရမည်။ 

အ ကာင်းကားစာတငွ် ပး ချရမည့်အချိနက်ာလနှင့် ပး ချရန ်နည်းလမ်းကိ သတ်မှတ် ဖာ်ြပရမည်။ 

တာင်း ခ သည် ့ အ ကာင်းကားစာ မရရှိြခင်း သိမ့ဟတ် တာင်း ခ သည် ့ အ ကာင်းကားစာ 

ပးပိရ့န် မ တာ်တဆ ပျက်ကွက်ြခငး်သည ် တာင်း ခ ြခင်းကိ တရားမဝင ်ပျက်ြပယ် စြခင်း မရိှပါ။  

ပး ချမများကာလ သတ်မှတ်ထားြခင်းကိ ပး ချရန ် တာင်း ခ မဟ မှတ်ယူြခင်း 

၄၆။ အစရှယ်ယာထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းချက်အရ ထတ် ပးချိန်တွင် ပးရန် သိမ့ဟတ် ပးရန် 

သတ်မှတ်ရက်တွင် ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိင့ှာ ပးရမည့်ပမာဏကိ 

သတ်မှတ်သည့်ရက်တွင် ပး ချရန ် အ ကာင်းကား ပီး ြဖစ် ကာင်းနှင့် တာင်း ခ ပီးြဖစ် ကာင်း 

မှတ်ယူရမည်။ အတိးအြမတ် ပး ချြခင်း၊ ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်ကျခြခင်း၊ ကမ္ပဏီတွင် 

ပါဝငသူ်အစရင်ှများ၏ အစရှယ်ယာများကိ သိမ်းယူြခင်းနငှ့် ဖျက်သိမး်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်း 

သိမ့ဟတ် အြခားနညး်ြဖင့် စီမခန်ခ့ွဲြခင်းတိ ့ အပါအဝင် တာင်း ခ ြခင်းအ ပ  ပး ချြခင်း 

မြပုသည့်ကိစ္စနင့်ှ သက်ဆိင်သည့် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းပါ ြပ ာန်းချက်အားလးသည် 

တာင်းခသည့်ပမာဏကိ ပးရန ် တာင်း ခ အ ကာင်းကား ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။  

ပး ချြခင်းမြပုရ သးသည့် ပမာဏအတွက ်အတိး င ွ

၄၇။ အစရှယ်ယာနှင့် ပတ်သက်၍ ပးရန် တာင်း ခ သာ်လည်း ပးဆပြ်ခင်းမြပုလင် သိမ့ဟတ် 

အမန်ှတကယ် ပး ချသည့် နန့ှင့် ပး ချရမည့်အကား ြခားနားသည့် နမ့ျား ရှိခဲ့ပါလင် ဘတ်အဖွဲ ၏့ 

ဆးြဖတ်သည့် နနး်ထားအတိင်း အတိး ငွကျသင့် စနိင်သည်။ ကမ္ပဏသီည် အတိး ငွကိ 

အားလးြဖစ် စ တစ်စိတ်တစပ်ိင်းြဖစ် စ စွန်လ့တ်နိင်သည်။  

တာင်း ခ သည့်အတွက် ပး ချြခင်း 

၄၈။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငသ်ည် ပး ချရန ် တာင်းဆိသည့်အခါတိင်း ဘတ်အဖွဲက့ သတမ်တ်ှသည့် 

အချိန် ကာလအတိင်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် သိမ့ဟတ် တာငး် ခ သည့် အစရှယ်ယာ 

ထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းချက်အတိင်း ပး ချရမည်။  

တာင်း ခ ရာတွင်ကို တင် ပး ချြခငး် 

၄၉။  ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငသ်ည် ၎င်းပိင်ဆိင်သည့် အစရှယ်ယာအတွက် မ ပး ချရသည့် ပမာဏ 

တစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ တစ်စိတ်တစပ်ိင်းကိြဖစ် စ ပး ချရန် တာငး် ခ သည့်အခါ တာင်း ခ သည့် 

ပမာဏ (ရှိလင)် ထက် ကျာ်လွန်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ကမ္ပဏီသိ ့ ပး ချနိင်သည်။  
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အခနး် (၇) 

အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခငး် 

၅၀။ အစရှယ်ယာတစ်စစ၏ လဲ ြပာင်း ရးဆိင်ရာစာတမ်းကိ လဲ ြပာင်းသူနှင့် လဲ ြပာင်းြခင်းခရသူ 

နှစ်ဦးစလးက လက်မှတ် ရးထိး အတညြ်ပုရမည့်အြပင ် လဲ ြပာင်းသူသည် ကမ္ပဏီတငွ် ပါဝင်သူ 

အစရှင်များ မှတ်ပတငစ်ာရင်းတွင ် အစရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လဲ ြပာင်းြခင်းခရသူ၏ အမည်ကိ 

ရးသွငး် ပီးသညအ်ထိ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ် တည်ရှိသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ သိ ့ သာ်လည်း 

တရားဝငမ်တ်ှပတငဖ်ွဲ စ့ညး်ထား သာ စ တာ့အိတ်ချိန်းတစ်ခခတွင ် စာရင်းဝင် ရာင်းဝယ်မ 

ြပုလပ် နသည့် အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခငး်ကိ အဆိပါ စ တာ့အိတ်ချနိ်းနှင့် စ တာ့အိတ်ချနိ်းမှ 

ခန်အ့ပ်သည့် အစရှယ်ယာများအပ်နှမနှင့် လက်ခခွင့်ရအဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် အစရှယ်ယာများ 

စာရင်းရှင်းလင်း ပးသည့် အဖွဲအ့စညး်တိမ့ှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အည ီ

လဲ ြပာင်းြခင်း ြပုလပ်ရမည်။  

၅၁။ ကမ္ပဏီ၏အစရယှ်ယာများလဲ ြပာင်းရာတွင် ဒါရိက်တာများ လက်ခအတည်ြပုနိင် သာ သးစွဲ နကျ 

ရိးရိး မည်သည့်ပစြဖင့်ြဖစ် စ ြပုလပ်ရမည်။ သိ ့ သာ်လည်း တရားဝင ် ဖဲွ စ့ညး်ဖွင့်လှစထ်ား သာ 

စ တာ့အိတ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင် ရာင်းဝယ်မ ြပုလပ် နသည့် အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် 

အဆိပါ စ တာ့အိတ်ချိနး် သိမ့ဟတ် စ တာ့အိတ်ချိန်းမ ှ ခန်အ့ပ်သည့် အစရှယ်ယာများ အပ်နမှနှင့် 

လက်ခခင့်ွရ အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် အစရှယ်ယာများ စာရင်းရှင်းလင်း ပးသည့် အဖွဲ အ့စည်းတိမ့ှ 

သတ်မှတ်သည့် သးစွဲ နကျ ရးိရိးပစြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း ြဖစ်ရမည်။  

၅၂။ တရားဝင ် ဖဲွ စ့ညး်ဖွင့်လှစ်ထား သာ စ တာ့အိတ်ချိန်းတွင ် စာရင်းဝင် ပီး ရာင်းဝယ်လျက်ရိှ သာ 

အစရှယ်ယာများမှအပ အြခားအစရယှ်ယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆးြဖတ်ချက် ချမတ်ှရာတွင ်

ဘတ်အဖဲွသ့ည် နှစစ်ဉ်နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွ အစညး်အ ဝး မကျငး်ပမ ီ (၂၈) ရက ် ကာလအတွင်း 

သိမ့ဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တိန့ှင့်အည ီ လဲ ြပာင်းြခင်း မှတ်ပတင်ရန်ကိလည်း 

ဆိင်းင့ထားနိင်သည်။ 

 (က) ဘတ်အဖွဲ မ့ှ ဆးြဖတ်သည့် သင့် တာ် သာ နန်းထားတစ်ခအား ကမ္ပဏီသိ ့ ပးသွင်း စ၍၊ နှင့် 

 (ခ) လဲ ြပာင်း ပးသူသည ် အမနှတ်စ်ကယ် လဲ ြပာင်း ပးနင်ိခငွ့်ရိှ ကာငး်ကိ လဲ ြပာင်းြခငး် 

စာတမ်းနှင့်အတူ ပူးတဲွ၍ ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစရှယ်ယာများ၏ သက် သခလက်မှတ် 

အြပင် အကယ်၍ ဘတ်အဖွဲ သ့ည် အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းြခင်း လာက်လာက ိလက်ခရရှိသည့် 

နမ့ှစ၍ (၂၁) ရက်အတွငး် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ြငင်းပယ်နိင် ပးီ ထိသိ ့

လဲ ြပာင်းြခငး် မတှ်ပတင် ပးရန ် ြငငး်ပယ်လင ် လဲ ြပာင်း ပးသူနှင့် လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

ခရသူတိထ့ ြငင်းပယ် ကာငး် နိတ့စ်စာကိ (၇)  ရက်အတွငး် ပးပိရ့မည်။  

၅၃။ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ် မှတ်ပတင် ပးီသူကိသာ ကမ္ပဏကီ အစရှယ်ယာအ ပ  ပိင်ဆိငခွ်င့်ရှိသူ 

အြဖစ် အသအိမှတြ်ပုရမည်။ သသယကိ ရှာင်ရာှးနိင်ရန် အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ် 

မှတ်ပတင် ပီးသူများတွင် ကမ္ပဏ၏ီ အစရှယ်ယာများကိ ရာင်းဝယ်မ ြပုလပ် နသည့် သက်ဆိင်ရာ 



- 18 - 

 

 

စ တာ့အိတ်ချိန်း၌ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနငှ့်အညီ ဝယ်ယူထားသည့် ပဂ္ဂိုလ်များလည်း 

ပါဝင်သည်။  

အခနး် (၈) 

အစရှယ်ယာများ တဆင့်ဆကခ်လဲ ြပာင်းြခင်း 

၅၄။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦးသည် ၎ငး်ကွယ်လန်ွသည့်အခါ ၎င်း၏အစရှယယ်ာများကိ 

လဲ ြပာငး် ပးရန် မည်သည့်ပဂ္ဂ လ်၊ ပဂ္ိဂုလ်များအားမဆိ အမည်တင်သွင်းထားနိငသ်ည်။ ဤသိ ့ သာ 

ကိစ္စရပ်တွင် ကမ္ပဏသီည ် နာက်ဆးအမည ် တင်သွင်းထားသူအားသာလင် ထိအစရှယ်ယာအား 

ပိင်ဆိင်ခွင်ရ့ှိသူပဂ္ဂ လ် သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုရမည်။ ထိသိအ့မည်တင်သွငး်ြခင်း 

မရှိ သာအခါတွင်မ ူ ကွယလ်ွန်သည့် တစ်ဦးတည်းပိင်ဆိင်သည် ့ အစရှယ်ယာပိင်ရှင်၏ သတမ်းစာ 

အတညြ်ပုသူ (သိမ့ဟတ်) အ မထွနိ်းသိမ်းသူတိကိ့သာ ယင်းအစရှယ်ယာ၏ ပိင်ဆိင်သူအြဖစ် 

ကမ္ပဏကီ လက်ခမည်ြဖစသ်ည်။ အကယ်၍ အစရှယ်ယာကိ အမည်နှစ်ခ သိမ့ဟတ် နစှ်ခထက်ပိ၍ 

အစရှယ်ယာကိ မှတ်ပတငထ်ားလင်၊ တစ်ဦး သဆးသွားပါက ကျနရ်ှိသ ူ သိမ့ဟတ် ကျနရ်ှိသူများ 

သိမ့ဟတ် ကျန်ရှိသူ၏ သတမ်းစာ အတညြ်ပုသူ သိမ့ဟတ် အ မွထိန်းစာ ရရှိသူသာလင ်

ယင်းအစရှယ်ယာ၏ ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိသူြဖစ် ကာင်း ကမ္ပဏကီ အသိအမှတ်ြပုရမည်။  

၅၅။ မည်သူမဆိ အစရှယ်ယာတစစ်ကိ ပင်ိဆိင်ခငွ့်ရိှလာလင် ဒါရိက်တာများက အခါအား လျာ်စွာ 

တာင်းဆိ သာ သက် သအ ထာက်အထားများကိ တင်ြပနိင်မှသာလင ် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

အြဖစ် မှတ်ပတင်ြခငး် ခယူခွင့်ရှိ စရမည် သိမ့ဟတ် ထိသူက မမိိကိယ်တိင် မှတ်ပတငြ်ခင်းခယူမည့် 

အစား ယင်းအစရှယ်ယာများကိ သဆးသူ သိမ့ဟတ် လူမွဲအြဖစ် ခယူထိက်သူက လဲ ြပာင်း 

ပိင်ဆိင်ခွင်ရ့ှိစဉ်က လဲ ြပာင်းနိင်သက့ဲသိ ့လဲ ြပာင်းနိင်ခွင့်ရှိသည်။ သိ ့ သာ် ဘတ်အဖဲွသ့ည် မညသ်ည့် 

ကိစ္စတွငမ်ဆိ သဆးသူ သိမ့ဟတ် လူမွဲခယူ လဲ ြပာင်းခငွ့်ရှိစဉ်က လာက်ထားသည့်အခါ 

မှတ်ပတငြ်ခင်းကိ ြငင်းပယ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ဆိင်းင့ထားြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။ ဘတ်အဖွဲသ့ည ်

အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်းကိ မှတ်ပတင်ရန ်လိအပ် သာ အြခားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူ တင်ြပ သာ 

လဲ ြပာင်းရန်အတွက် လာက်လာကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှစ၍ (၂၁) ရက်အတွင်း ြငင်းပယ်နင်ိ ပးီ 

ဘတ်အဖဲွက့ အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း ြငင်းပယ် ကာင်း အ ကာင်းြပချက်ပါရှိသည့် 

ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။ ကမ္ပဏီသည် ြငင်းပယ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အ ကာငး်ြပချက်နင့်ှတကွ 

ထတ်ြပန် ပးီ နာက် (၇) ရက်အတွင်း လဲ ြပာင်းလက်ခမည့်သူနှင့် လဲ ြပာငး်မည့်သူတိထ့ 

အ ကာငး်ကားရမည်။ ထိြ့ပင ် ဘတ်အဖွဲ သ့ည် ခွင့်ြပုထား သာ ြငင်းဆိကာလကိ အနည်းဆးြဖစ်ရန် 

ကိုးစားရမည်။  

၅၆။ ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးသည ် အစရှယယ်ာတစ်စကိ အထက်ပါအတိင်း ပိင်ဆိင်ခွင်ရ့လာလင် ထိသသူည ်

မူလမှတ်ပတင်ထားသ ူ ကိယ်တိင်ရရှိခဲ့ သာ အြမတ် ဝစများနင့်ှ အြခား ခစားခွင့်များကိ ရရှိခွင့် 

ရှိ စရမည်။ သိ ့ သာ ် ထိသူသည ်ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူ အစရှင် အြဖစ် မတ်ှပတင်ခရြခင်းမရိှမီ ကမ္ပဏီ 

အစညး်အ ဝးများနင့်ှ စပ်လျဉး်၍ ကမ္ပဏတီငွ ် ပါဝင်သအူစရငှမ်ျားသိ ့  အပ်နှင်းထားသည့် မညသ်ည့် 

အခင့်ွအ ရးကိမ  ရရှိခွင့်ရှိမည် မဟတ်ပါ။ 

  



- 19 - 

 

 

လဲ ြပာင်းြခင်းစာရွက်စာတမ်းများကိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းနငှ့် ြပနလ်ည် ပးအပြ်ခငး် 

၅၇။ ကမ္ပဏသီည်- 

 (က) အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းြခင်းများကိ မတ်ှပတင်စာရငး်သငွး်ရနအ်တွက် လဲ ြပာင်းြခငး် 

စာရက်ွစာတမ်းအားလးကိ ဘတ်အဖွဲ က့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည် ့ ကာလအတွငး် သိမ့ဟတ် 

ဥပ ဒ လိအပ်ချက်အတိင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

 (ခ) လိမ်လည် ကာင်း သိမ့ဟတ် လမိ်လည် ကာငး် သသယြဖစ်ဖွယ်ရှိသည့် ကိစ္စမှတစ်ပါး 

ဘတ်အဖွဲ က့ မှတ်ပတငစ်ာရင်းသွငး် ပးရန ် ြငင်းပယ်သည့် အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းြခင်း 

စာရက်ွစာတမ်းများကိ ြပန် တာင်းပါက ပးပိသ့ူထြပန်လည ် ပးပိရ့မည်။  

အခနး် (၉) 

မတည် ငွရင်း ြပာင်းလဲြပငဆ်င်ြခင်း 

၅၈။ ကမ္ပဏသီည် ဥပ ဒက ခွင့်ြပုသည့်အြပုအမအူတိင်း ၎င်း၏မတည် ငွရင်းကိ ြပာငး်လဲ 

ြပင်ဆင်နိင်သည်။ ဥပ ဒက ိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက် ကမ္ပဏ၏ီအစရှယ်ယာ 

မတည် ငွရင်းကိ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အကျိုးသက် ရာကမ်ရှိ စရန် ဘတ်အဖွဲက့ 

လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၅၉။ အစရှယ်ယာသစမ်ျားသည်လည်း မူလမတည် ငရွင်းပါ အစရှယ်ယာများနည်းတ ူ တာင်း ခ ြခင်း 

များကိ ပး ချရန ် တရားဝင်ထိနး်သိမ်းထားပိင်ခွင့်၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

သိမ်းယူြခင်းနှင့် အြခားနညး် ဆာငရ်က်ွြခငး် စသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကျုးဝင် စရမည်။ 

(က) နာက်ထပအ်စရှယ်ယာများ ထတ် ဝြခင်းြဖင့် ကမ္ပဏီ၏မတည်ရင်းနှီး ငွကိ တိးြမင့်ရန် 

ဘတ်အဖွဲ မ့ှ ဆးြဖတ်ပါလင် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရငှ်များသိ ့ ယင်းတိတ့စ်ဦးချင်းက 

(အတနး်အစားခွဲြခားမမရှိဘဲ) ရယူပိင်ဆိင်ထား သာ လက်ရှိအစရှယ်ယာများ၏ အချိုးအစား 

အတိင်း အစရှယ်ယာများကိ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များသိ ့ ကမ်းလှမ်းရမည်။ 

ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူ အစရှင်အ နနှင့် ရထိက်ခွင့်ရှိ သာ အစရှယ်ယာအ ရအတွက်ကိ 

သတ်မှတ် ဖာ်ြပ သာ နိတ့စ်စာြဖင့် ကမ်းလှမ်းြခင်းြပုရမည်ြဖစ် ပီး၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကိ 

လက်မခပါက ြငငး်ဆိသည်ဟ မတ်ှယူရမည့်အချိန်ကိလည်း ကန်သ့တ် ဖာ်ြပရမည်။ 

ထိအချိန်ကန်လွန်သည့်အခါတွငြ်ဖစ် စ၊ နိတ့စစ်ာ ပးခရ သာ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်က 

ကမ်းလှမ်းထား သာအစရှယ်ယာများကိ လက်ခရန်ြငင်းဆိ ကာင်း အ ကာင်းကားစာကိ 

ရရှိလ င်ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီအတွက်အကျိုးရှိဆးဟ ယူဆ သာ နည်းလမ်းအတိင်း ဘတ်အဖွဲက့ 

ယင်းအစရှယ်ယာများကိ ခွဲ ဝရှင်းလင်းနိင်သည်။  

၆၀။ ကမ္ပဏသီည် အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင ်သာမန်ဆးြဖတ်ချက်များအရ- 

(က) လက်ရှိအစရှယ်ယာအ ရအတွက်ကိ ပါင်းစည်းြခငး်ြဖင့် မလူအစရယှယ်ာထက် စ ပါင်း 

ကျစ်လျစ် သာ အစရှယ်ယာများြဖစ် အာင် ဖန်တီးနိင်သည်။ 
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(ခ) လက်ရှိအစရှယ်ယာများြဖစ် စ၊ အြခားမည်သည့်အစရှယ်ယာများကိမဆိြဖစ် စ၊ မူလ 

အစရှယ်ယာအ ရအတွက်ထက် ထပ်မခွဲစိတ်ြခင်းြဖင့် အစရှယ်ယာအ ရအတွက် တစ်ခလး 

ြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ အစရှယ်ယာ အ ရအတွက်ထက ် တိးပာွးခွဲစိတ် သာ 

အစရှယ်ယာများြဖစ် အာင ်ခွဲစိတ်နိင်သည်။ 

(ဂ) ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့် နတွ့င် ရယူြခင်းမြပုရ သး သာ သိမ့ဟတ် ရယူရန် သ ဘာတူြခငး် 

မရှိ သး သာ မည်သည့်အစရှယ်ယာများကိမဆိ ပယ်ဖျက်နိင်သည်။  

၆၁။ ကမ္ပဏသီည် အစရှယ်ယာမတည် ငရွင်းနှင့် မည်သည့်မတည် ငရွင်း အာမခအထူးရနပ် ငကိွမဆိ 

လာ့ချြခင်းကိ အထူးဆးြဖတ်ချက်များြဖင့် ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၁၅ က လက်ခခွင့်ြပုထားသည့် 

ဘာင်အတွင်းမ ှမည်သည့်နည်းြဖင့်မဆိ ြပုလပနိ်ငသ်ည။်  

၆၂။ ကမ္ပဏ၏ီ အစရှယ်ယာများကိ ဥပ ဒက လက်ခခွင့်ြပုထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အည ီ ြပန်လည ်

ဝယ်ယူနိင်သည်။  

၆၃။ ကမ္ပဏ၏ီ အစရှယ်ယာများကိ ဝယ်ယူြခင်းနငှ့် သက်ဆိငသ်ည့် ငွ ကးအ ထာက်အပ့များက ိဥပ ဒက 

လက်ခခွင့်ြပုထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည။်  

အခန်း (၁၀) 

အခွင့်အ ရးနှင့်ကန်သ့တမ်များကိ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

အစရှယ်ယာအမျို းအစားနှင့်စပလ်ျဉး်၍ အခွင့်အ ရးနှင့်ကန်သ့တ်မများကိ ြပာင်းလဲြခင်းနငှ့် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း 

၆၄။ အစရှယ်ယာများထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက ်

အစရှယ်ယာအမျို းအစားတစရ်ပ်မှ အြခားအမျိုးအစားတစ်ရပ်သိ ့ ြပန်လည ် ြပာငး်လဲခွဲြခား 

သတ်မှတ်ြခင်းအပါအဝင် မညသ်ည့် အစရှယ်ယာအမျိုးအစား ပ တွင်မဆိ ပူးတွဲထားသည့် သိမ့ဟတ ်

စည်း နှာင်ထားသည် ့ အခွင့်အ ရးနှင့် ကန်သ့တ်ချက်များကိ အာက်ပါအတိင်း ြပာငး်လဲြခင်း 

သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည်- 

(က) အဆိပါအမျိုးအစားရှိ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်များ၏ အနည်းဆး ၇၅% က စာြဖင့် 

ရးသား သ ဘာတူညီချက် ပးြခင်းြဖင့်။ 

(ခ) အဆိပါအမျိုးအစားရှိ ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှမ်ျား၏ အစည်းအ ဝးမှ ချမတ်ှ သာ 

အထူးဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် သ ဘာတညူီမအရ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်။  

အမျို းအစားတူ အစရှယ်ယာများ ဆက်လက်ထတ် ဝြခင်းြဖင့် ြပာင်းလမဲမရိှြခင်း 

၆၅။ အစရှယ်ယာများ ထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ တူညီ သာ အခွင့်အ ရးနှင့် 

ကန်သ့တ်ချက်များရှိသည့် အမျိုးအစားတူအစရယှ်ယာများ ဆက်လက်ထတ် ဝြခငး်ြဖင့် မညသ်ည့် 
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အစရှယ်ယာအမျို းအစား ပ တွငမ်ဆိ ပးူတဲွထားသည့် သိမ့ဟတ် စည်း နှာငထ်ားသည့် အခွင့်အ ရး 

များနငှ့် ကန်သ့တ်ချက်များကိ ြပာငး်လဲ စသညဟ် မှတ်ယူြခင်းမရှိ စရပါ။  

ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်အား ြပာင်းလဲြခင်း 

၆၆။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်တစဦ်းစသီည ် ကမ္ပဏတီွင်ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦး ြဖစလ်ာသည့် နမ့စှ၍ 

ဤဥပ ဒနင့်ှအညီ ြပုလပ်ထားသည့် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၏ ြပငဆ်င်ထားချကမ်ျားအား 

လိက်နာ ဆာငရ်ွက်ရန် သ ဘာတူညီကသည်။  

အခနး် (၁၁) 

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ 

ဥပ ဒအရ လိက်နာကျင်းပရသည့် ကမ္ပဏအီစညး်အ ဝး 

၆၇။ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၈ ၏ လိအပ်ချက်အရ ကမ္ပဏဖီွဲ စ့ည်းတည် ထာင်သည့် နမ့စှ၍ (၂၈) ရက ် အာက ်

မနည်း (၆) လထက်မများ သာ ကာလအတွငး် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်များသည ် ဥပ ဒအရ 

လိက်နာကျင်းပရသည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ကျငး်ပရမည်။ ဥပ ဒအရ လိက်နာကျင်းပရသည့် 

အစီရင်ခစာကိြပုစ ပီး ဒါရိက်တာများ သိမ့ဟတ် ဥက္က ဌက မှန်ကန် ကာငး် သက် သခလက်မှတ် 

ရးထိး စရမည။်  

နစှ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး  

၆၈။ ကမ္ပဏ၏ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ကမ္ပဏီအား ဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်ထားသည့် 

နရ့က်မှစ၍ တစ်ဆယ့်ရစ်ှလအတွင်းတွင် ကျင်းပ ပး စရမည်။ ထိသိ ့ ကျငး်ပ ပးီ နာက် ြပက္ခဒနိ်နှစ ်

တစ်နှစ်လင ် အနည်းဆးတစ်ကိမ် ( နာက်ဆး ကျငး်ပ ပီးစီးသွား သာ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး 

ပီးဆး၍ တစ်ဆယ်င့ါးလထက် မပိသည့် အချိန်၌) ကမ္ပဏီ၏ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ကီးကိ 

ဥပ ဒပါအတိငး် ခ ယူကျင်းပရမည်။  

၆၉။ အစည်းအ ဝးအ ကာင်းကားစာတွင ်ထည့်သွငး် ဖာ်ြပသညြ်ဖစ် စ၊ မ ဖာြ်ပသညြ်ဖစ် စ နှစ်ပတ်လည် 

အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးလပ်ငနး်တွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်သည်- 

 (က) ကမ္ပဏကီ နှစ်ပတ်လည ် ဘ ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ ဒါရိက်တာများ၏ အစီရင်ခစာနှင့် 

စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာတိကိ့ လက်ခအတည်ြပုြခင်းနှင့် ဆွး နွးတိင်ပငြ်ခင်း၊ 

 (ခ) ဒါရိက်တာများ ရွးချယ်ြခင်းနငှ့် အခ ကး င ွသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (ဂ) စာရငး်စစ်ခန်အ့ပြ်ခငး်နှင့် အခ ကး ငွ သတ်မှတ်ြခင်း။  

 အထက် ဖာ်ြပပါ အစည်းအ ဝးကိ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးဟ ခ ဆိ၍ ကျန်အစည်းအ ဝးများကိ 

အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးဟ ခ ဆိရမည်။  
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၇၀။ ဒါရိက်တာများသည် သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆသည့် မည်သည့်အချိန်၌မဆိ၊ အထူးအ ထွ ထ ွ

အစညး်အ ဝးကိ ခ ယူနိင်သည်။ ထိြ့ပင ် တာင်းဆိြခင်းြပုလာ၍ သာ်လညး် ကာငး် သိမ့ဟတ ်

အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် ပျက်ကွက်ပါကလည်း ကာင်း၊ အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ 

ခ စနိင်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွငး် 

အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်နိင် လာက် သာ ဒါရိက်တာများအ ရအတွက်မရှိပါက မည်သည့်ဒါရိက်တာ 

မဆိလည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏ၏ီပါဝငသ်ူ အစရှင်များက သာ်လည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒနှင့်အည ီ

ဒါရက်ိတာများက အစည်းအ ဝးကိ ခ ယူ စသည့် နည်းလမ်းများအတိင်း အထူးအ ထွ ထ ွ

အစညး်အ ဝးကိ ခ ယူနိင်သည်။  

အခနး် (၁၂) 

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကီးများတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ 

၇၁။ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅၂ ပဒ်မခဲွ (က) ပါ အထူးဆးြဖတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉး် သာ ြပဌာနး်ချက်များက ိ

လိက်နာလျက် အနည်းဆး (၂၈) ရက် ကိုတင၍် နိတ့စ်စာကိ (နိတ့စ်စာ ထတ်သည့် န ့ သိမ့ဟတ် 

နိတ့စစ်ာထတ်ပးီြဖစ်သညဟ် သ ဘာ ဆာင် သာ နကိ့ ဖယ်ထတ်လျက်၊ သိ ့ သာ် နိတ့စ်စာ 

ပးအပ် ပီးသည့် န ့ အပါအဝင် ထည့်သငွး် ရတွက်ရမည်) အစည်းအ ဝးကျင်းပမည့် အချိန်၊ နာရီ၊ 

နရ့က်နှင် ့ နရာတိကိ့ ဖာ်ြပလျက ် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များအား ဖိတ်ကားရမည်။ 

အ ထွ ထွအစညး်အ ဝး ကျငး်ပရန ် အ ကာငး်ကားစာကိ ဤဖွဲစ့ညး်ပအ ြခခစညး်မျဉ်းနှင့် 

ဥပ ဒတိတွ့င် ြပဌာနး်ထားသည်အ့တိင်း ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်များနှင့် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ 

စည်းမျဉ်းနှင့် ဥပ ဒတိအ့ရ အ ကာင်းကားစာ ပးပိရ့န် လိအပ်သူများထ ပးပိရ့မည်။ 

ထိသိ ့ ပးပိရ့ာတွင ်အ ကာင်းကားစာနှင့်အတ ူလိအပ် သာ သတငး်အချက်အလက်များ ဥပ ဒနငှ့်အညီ 

လိအပ်ချက်အတိင်း ပးူတဲွပါရှိ စရမည်။ အထူးလပင်န်းရပ်ကစိ္စရပ်အတွက်ြဖစ် စ၊ ယင်းလပ်ငန်း၏ 

ယဘယူျ သ ဘာအ နအထားအရ ဆက်လက် ဖာ်ြပမည့် နည်းလမး်အတင်ိး နိတ့စ်စာချအပ်ရမည်။ 

သိမ့ဟတ် အြခားနည်းလမ်းရှိခဲ့လင် ကမ္ပဏ၏ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးက သတ်မှတ်နိင်သည်။ 

နိတ့စ်စာ ချအပ်ဖိတ်ကားရာတွင် ဥပ ဒ သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်များအရ 

နိတ့စ်စာ လက်ခခွင့်ရှိသူများထ ပးအပ်ဖိတ်ကားရမည်။ သိ ့ သာ် နိတ့စ်စာ ပးအပ်ရန် မ တာ်တဆ 

ချနလှ်ပမ်ိြခင်း သိမ့ဟတ် မည်သည် ့ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသူ်အစရှငမ်ဆိ နိတ့စစ်ာ လက်ခရရှိမမရှိြခင်း 

အ ကာငး် ကာင့် မည်သည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွငမ်ဆိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ဆာင်ရွက ်

ချက်များကိ ပျက်ြပယ် စြခင်း မြဖစ် စရ။  

ဒါရိက်တာများနှင့်စာရင်းစစ်များလည်း အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကျငး်ပရန် အ ကာင်းကားစာ 

ရထိက်ခွင့်ရှြိခင်း 

၇၂။ ဒါရိက်တာနှင့်စာရင်းစစ်သည ် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအားလးတွင ် အ ကာင်းကား စာရရှိရန်၊ 

တက် ရာကရ်န်နှင် ့တင်ြပ ြပာဆိရန ်ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။  

  



- 23 - 

 

 

ကမ္ပဏပီါဝင်သအူစရှင်သည် အစညး်အ ဝးတက် ရာက်သညဟ် မှတ်ယူြခငး် 

၇၃။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငတ်စ်ဦးသည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက်နိင် ပးီ အာက် 

ဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်အရလည်း အစည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက်သည်ဟ မှတ်ယနူိင်သည်- 

 (က) ကိယ်တိင်တက် ရာက်ြခင်း၊ သိမ့ဟတ် 

 (ခ) တရားဝငလ်ဲအပထ်ား သာ အကျို း ဆာင်ကိယ်စားလှယ် (Attorney) ြဖင့် တက် ရာက်ြခင်း၊ 

သိမ့ဟတ် 

 (ဂ) ကိယ်စားလှယ် (Proxy) ြဖင့် တက် ရာက်ြခငး်၊ သိမ့ဟတ် 

 (ဃ) ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်သည် (ကမ္ပဏီ/ ကာပိ် ရးရှင်း အဖွဲအ့စည်းတစ်ခ) ြဖစ်ပါက 

ကမ္ပဏကီိယ်စားြပုပဂ္ဂုလ်ြဖင့် တက် ရာက်ြခငး်။ 

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်၏ တရားဝငလဲွ်အပထ်ား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ် 

၇၄။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်သည ် သတ်မတ်ှကာလအတွငး် ကျင်းပသည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး 

တွငြ်ဖစ် စ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခခ သိမ့ဟတ် အားလးတငွြ်ဖစ် စ ၎င်းတိက့ိယ်စား 

ဆာင်ရွက်ရန် တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင် ကိယစ်ားလှယ်ကိ ခန်ထ့ားနင်ိသည်။ 

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငကိ်ယ်စား အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်က ဆာင်ရွက်မည့် ပထမ 

အစည်းအ ဝးမကျင်းပမီ အလပ်လပ်ရက် (၅)ရက ် အာက်မနည်း စဘ ဲ ကိယ်စားလှယ်လဲစာကိ 

ကမ္ပဏ၏ီ ရးခန်းတွငြ်ဖစ် စ အစည်းအ ဝးအ ကာင်းကားစာတွင် သတ်မှတ် ဖာ်ြပသည့် နရာတွင ်

ြဖစ် စ တင်ြပထားရမည။် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးမ ှ ဥက္က ဌက တာင်းဆိသည့်အခါ ြပနလ်ည် 

မရပ်သိမ်းနိင် သာ ကယ်ိစားလယ်ှလစဲာကိ ဥက္က ဌထ တင်ြပရမည်။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပု 

လိက်နာလျက် အကျို း ဆာင်ကိယ်စားလှယ်၏ တရားဝင်မကိ ဥက္က ဌ၊ ဥက္က ဌမရှိလင် ဘတ်အဖွဲ ၏့ 

ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးသတ်နင့်ှ စည်း နှာင်မ ရှိ စရမည်။ 

ကမ္ပဏ/ီ ကာပ်ိ ရးရှငး် အဖဲွအ့စညး်တစခ်၏ ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂိုလ ်

၇၅။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငသ်ည် ကမ္ပဏီ/ ကာ်ပိ ရးရှင်း အဖွဲအ့စည်းတစ်ခြဖစ်ပါလင် ဥပ ဒအရ 

လူပဂ္ိဂုလ်တစဦ်းဦးကိ ၎င်း၏ကိယ်စားလှယအ်ြဖစ် သတ်မှတ်ကာလအတွငး် ကျငး်ပသည့် 

အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတွင်ြဖစ် စ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခခ သိမ့ဟတ် အားလးတွင်ြဖစ် စ 

၎ငး်၏ကိယ်စား ဆာင်ရက်ွရန် အခွင့်အာဏာ ပး၍ ခန်ထ့ားနိင်သည်။ ထိကမ္ပဏီ ကိယ်စားြပု 

ပဂ္ဂိုလ်သည ် ၎ငး်ကိ ခန်အ့ပ်သည့် ကမ္ပဏ/ီ ကာ်ပိ ရးရှင်း အဖွဲအ့စည်းြဖစသ်ည့် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်ူ 

အစရှင်ကဲ့သိ ့ အာဏာရှိ ပီး ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းများတွင်လည်း ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ 

အစရှင်ကဲ့သိ ့မဲ ပးြခင်း ဆာငရ်ွက်နိင်သည်။  

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး အထ ြမာက်ရန ်လိအပ်သည့်ဦး ရ 

၇၆။ အစညး်အ ဝးအထ ြမာက် စရန် လိအပ် သာ ကမ္ပဏတွီငပ်ါဝငသ်ူအစရငှဦ်း ရ ြပည့်စစွာ တက် ရာက ်

ြခင်းမြပုမ ီအစည်းအ ဝးစတင်ရန ်အချိန်ကျ ရာက် စကာမူ မညသ်ည့် အ ထွ ထွ အစညး်အ ဝးတွင် 



- 24 - 

 

 

မ  လပ်ငန်းကိစ္စကိ ဆာငရွ်က်ြခငး်မြပုရ။ ဤတွင်အြခား နည်းသတ်မှတ်ချက်များ စီစဉ်ထား ပီး 

ရှိသည်များမှတစ်ပါး ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် (၅) ဦး ကိယ်တိင်တက် ရာက်မှ အစည်းအ ဝး အထ

ြမာက် စ သာဦး ရ ြပည့်စသည်ဟ သတ်မှတ်သည်။  

အစညး်အ ဝးအထ ြမာက် စရန ်အနညး်ဆးဦး ရ တက် ရာကမ်မရိှြခင်း 

၇၇။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်များ တာင်းဆိချက်အရ ခ ယူထား သာ အစညး်အ ဝးအတွက် ချိန်းဆိ 

ထား သာ အချိနက်ျ ရာက် ပးီ မိနစ် (၃၀) အတွင်း အစညး်အ ဝး အထ ြမာက် စမည့် ကမ္ပဏီတွင ်

ပါဝငသူ်အစရင်ှဦး ရ တက် ရာကြ်ခငး်မရှိလင ်အဆိပါ အစည်းအ ဝးကိ ဖျက်သမိး်ရမည်။ အြခားကိစ္စ 

တစ်ရပ်ရပ် ကာင့်ြဖစ်လင ် အစည်းအ ဝးကိ တူညီ သာ န၊့ တူညီ သာအချိန်၊ တူညီ သာ နရာ၌ပင ်

နာက်ရကသ်တ္တ ပတ်သိ ့ ရဆ့ိင်းထားရမည်။ အကယ်၍ ရဆ့ိင်းထား သာ နရ့က်တငွ ် ကျင်းပ 

မည့်အစည်းအ ဝး၌ အစည်းအ ဝး အထ ြမာက် စရန် တက် ရာကရ်မည့် ကမ္ပဏတွီင ် ပါဝင်သူ 

အစရှင်ဦး ရသည် ချိန်းဆိထား သာ အချနိက်ျ ရာက် ပးီ မနိစ် (၃၀) အတွငး် တက် ရာက်လာြခငး် 

မရှိလင ် တက် ရာက်လာသမ သာ ကမ္ပဏီတွင ် ပါဝင်သူအစရငှ်များသည် အစညး်အ ဝး 

အထ ြမာက် စသည့် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်ဦး ရ ြဖစ် စရမည်။  

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးဥက္က ဌ 

၇၈။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတိင်းတွင် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဥက္က ဌ၊ ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဥက္က ဌမရိှက ဘတ်အဖွဲ ၏့ 

ဒတိယဥက္က ဌ (ရိှလင)် သည ်အစည်း ဝး ဥက္က ဌအြဖစ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည။် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဥက္က ဌနှင့် 

ဒတိယဥက္က ဌများမရှိဘ ဲ ၎င်းတိန့စှ်ဦးသည် အစည်းအ ဝးစရန် သတ်မှတ်ချိန ် နာက်ပင်ိး မိနစ် (၃၀) 

အတွင်း တက် ရာက်လာြခငး်မရှိလင ် သိမ့ဟတ် ဥက္က ဌအြဖစ် ဆာင်ရွက်လိြခင်းမရှိကလင်၊ 

တက် ရာက်လာကသည် ့ဘတ်အဖွဲ က့ အစည်းအ ဝး ဥက္က ဌကိ ရွးချယ်နိင်သည်။ ဘတ်အဖွဲ က့ ထသိိ ့

ရွးချယ် ပးြခင်းမရိှလင ် တက် ရာက်လာကသည့် ကမ္ပဏီတင်ွပါဝငသ်ူအစရငှမ်ျားက ဒါရိက်တာ 

တစ်ဦးကိ ဥက္က ဌအြဖစ် ရွးချယ်ရမည်။ အကယ်၍ ဒါရိက်တာတစ်ဦးမ  တက် ရာက်လာြခင်းမရှိလင ်

သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာတစဦ်းတစ် ယာက်ကမ  ဥက္က ဌအြဖစ် ဆာင်ရွက်လိြခင်း မရှိလင ် ကမ္ပဏတီွင ်

ပါဝငသူ်အစရင်ှများသည် ကမ္ပဏီတငွ ် ပါဝင်သူ အစရှငမ်ျားထဲမှ တစ်ဦးကိ (သိမ့ဟတ် ၎င်းတိ၏့ 

ကိယစ်ားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ် သိမ့ဟတ် 

ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂုလ်) ကိ ဥက္က ဌအြဖစ် ရွးချယ်ရမည။်  

၇၉။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝး၏ ဥက္က ဌသည် အကျိုးစီးပွားဆိင်ရာ ပဋိပက္ခြဖစ်ပွားြခငး် သိမ့ဟတ် ၎င်းတိ၏့ 

ဆင်ြခင်တတရားအရ အစည်းအ ဝး၏ အစအီစဉ်တစ်ခ သိမ့ဟတ် တစ်ခထက်ပိ သာ အစီအစဉ်များ 

တွင ် ဆာင်ရွက်ရန ်သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရန ်ဘတ်အဖွဲ ဝ့ငမ်ျားအထဲမှ တစ်ဦးကိ (သိမ့ဟတ် 

၎ငး်တိ၏့ ကိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ ် သိမ့ဟတ ်

ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂုလ်) ကိ ဥက္က ဌအြဖစ် ခန်အ့ပန်ိင်သည်။ ထသိိ ့ ဥက္က ဌတာဝန် ခန်အ့ပြ်ခင်း 

ခရသူသည ် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်နှင့် ဥပ ဒတိအ့ရ အပ်နှင်း သာဥက္က ဌ၏ အခွင့်အာဏာနှင် ့

ဆင်ြခင်တတရားက ိ ယင်းအစီအစဉ်များအတွက်သာလင် ကျင့်သးနိင်သည်။ ထိသိ ့ ခန်အ့ပသ်ည့် 

တာဝန် ပီးဆး ပီး နာက်တွင ်၎င်းသည ်ဥက္က ဌ နရာတွင ်ြပန်လည်၍ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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ဥက္က ဌ၏ အခွင့်အာဏာများ 

၈၀။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝး၏ ဥက္က ဌသည် အစည်းအ ဝး၏ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ယဘယျြပုမူ 

ဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကိ တာဝနယူ်ရသည။် ယဘယျ ြပုမူ ဆာငရ်ွက်ချက်များနငှ့် လပ်ထးလပ်နည်း 

တိန့ငှ့် စပ်လျဉ်း၍ ဥက္က ဌ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးသတ်နငှ် ့အတည်ြဖစ် စရမည်။  

၈၁။ မည်သည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွငမ်ဆိ အစည်းအ ဝးဥက္က ဌက ဆးြဖတ်ချက်က ိ ချမတ်ှ ပးီ 

သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်မဲအများစြဖင့်ချမှတ် ပီး သိမ့ဟတ ် မချမှတ် သး ကာငး် ကညာပီး ထိသိ ့

အကျိုးသက် ရာက်မကိ အစည်းအ ဝးမှတ်တမး်တွင် မတ်ှတမ်းတင်လင ်ထိ ကညာချကသ်ည် အဆိပါ 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ ထာက်ခသည့်မဲ သိမ့ဟတ် ကန်က့ွကသ်ည့် မအဲ ရအတွက်နငှ့် အချိုးအစားတိက့ိ 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်းရှိသည်ြဖစ် စ မရှိသည်ြဖစ် စ ထိ ကညာချက်သည ် အပီးသတ် သက် သခချက် 

ြဖစ်သည်။  

၈၂။ မည်သည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်မဆိ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်အတွက ် မဲ ပးြခင်းကိ လက်များ 

ြပြခငး်ြဖင် ့ ဆးြဖတ်နိင်သည်။ (လက်များြပ၍ ရရှိ သာအ ြဖကိ ကညာ နစဉ်ြဖစ် စ၊ ကညာြခငး် 

မြပုမတီွငြ်ဖစ် စ) ဥက္က ဌကြဖစ် စ၊ အစည်းအ ဝး တက် ရာက်လာသ ူ ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

အများစကြဖစ် စ၊ မဲ ပးသစူာရငး်ကိ တာင်းဆိြခငး်မြပုလ င်၊ ထိအ့ြပင် မဲ ပးသူစာရင်းကိ တာငး်ဆ ိ

ခဲ့ ပီး မဟတ်လင ်လက်များြပ၍ မဲ ပးြခင်းြဖင့် ဆးြဖတ် သာ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်တွင် အတည်ြပု ကာင်း 

သိမ့ဟတ် အများသ ဘာတူအတည်ြပု ကာင်း သိမ့ဟတ် အများစ၏သ ဘာဆန္ဒအရ အတည ်

ြဖစ် ကာငး် သိမ့ဟတ် ရးနိမ့်သွား ကာင်းတိသ့ည် ဥက္က ဌ၏ ကညာချက်တစ်ရပတ်င်ွ ပါဝင် ပးီ 

ြဖစ်သည်။ ထိြ့ပင ် အဆိပါ အကျိုးသက် ရာက်မကိ ကမ္ပဏီ၏ ဆာင်ရွက်မ မှတ်တမး်စာအပ်တွင် 

ရးသွငး်ချက်တစ်ရပ် ြပုလပ်ြခင်းသည် ထာက်ခမဲ သိမ့ဟတ် ကန်ကွ့ကမ်ဲ အ ရအတွက်ကိ 

သာ်လည်း ကာင်း၊ အချိုးအဆကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ သက် သထငရ်ှားြပရန်မလိပဲ၊ ယင်းဆးြဖတ် 

ချက်အတွက် လ လာက်သည့် အပးီသတ် သက် သခချက် ြဖစ် စရမည်။  

၈၃။ အကယ်၍ မဲဆန္ဒ ပးသူစာရင်းကိ နည်းလမ်းတကျ တာငး်ဆိလာပါက ဥက္က ဌ၏ ညန်ကားချက်အတိငး် 

စာရင်း ကာက်ယူရမည်။ ထိအ့ြပင် ကာက်ယရူရိှ သာ မဲဆန္ဒ စာရငး်အ ြဖသည် မဲ ပးသစူာရငး် 

ကာက်ယူရန် တာငး်ဆိသည့် အစည်းအ ဝး၏ ဆးြဖတ်ချက်ဟ မှတ်ယရူမည။်  

၈၄။ လက်များြပြခငး်ြဖစ် စ၊ မဲဆန္ဒစာရင်း ကာက်ယူြခင်းြဖစ် စ၊ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲများ 

တူညီ နသည့်ကစိ္စရပ်တွင ်ဥက္က ဌသည် အစည်းအ ဝးတွင် လက်ြပြခငး်ြဖစ် စ၊ မဆဲန္ဒ ပးသစူာရငး်တွင် 

ပါဝင်၍ြဖစ် စ ဒတိယ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်မဲတစ်မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိရမည်။  

၈၅။ အစညး်အ ဝး ဥက္က ဌတစ်ဦး ရွးချယ်တင် ြမာက်ရာတွင်ြဖစ် စ၊ အစညး်အ ဝး ရဆိ့င်းရန်ကိစ္စ 

ပ ပါက်လာလင်ြဖစ် စ၊ အဆးအြဖတ်တစခ်ရယူရာတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးသစူာရင်း 

ကာက်ယြူခငး်ကိ ချက်ချငး် ဆာင်ရက်ွရမည်။ အြခားမည်သည့်ကိစ္စအတွက်မဆိ တာင်းဆိ သာ 

ဆန္ဒမဲ ပးသစူာရင်း ကာက်ယူြခင်းကိ အစည်းအ ဝးဥက္က ဌ၏ ညန်ကားသည့်အချိန်တွင ်

ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ရဆ့ိင်းြခငး် 

၈၆။ အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စသည့် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငဦ်း ရ တက် ရာက၍် အထ ြမာက် သာ 

မည်သည့်အစည်းအ ဝး၏ သ ဘာတူညီချက်အရ အစည်းအ ဝးဥက္က ဌသည် အစညး်အ ဝးကိ 

တစ် နရာသိြ့ဖစ် စ၊ အချိနတ်စခ်ျိနမ်ှ တစခ်ျိန်သိြ့ဖစ် စ ရဆ့ိင်းနိင်သည်။  သိ ့ သာ ်

ရဆိ့င်းအစည်းအ ဝး၌ ဆာင်ရွက်ရန် ကျနရ်ှိခဲ့သည့် မပးီြပတ် သး သာ လပင်န်းကိစ္စမှတစ်ပါး 

အြခားမည်သည့်လပ်ငန်းကိစ္စကိမ  ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ အစည်းအ ဝးအတွက် နိတ့စစ်ာက ိ

မူလအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်အတွက်ကဲ့သိပ့င် ပးပိရ့မည်။ အထက် ဖာ်ြပပါအတိင်းမှတစ်ပါး၊ 

အစညး်အ ဝး ရဆိ့င်းြခငး်တစရ်ပ်အတွက်ြဖစ် စ၊ ရဆ့ိင်း အစညး်အ ဝးတစရ်ပတွ်င ် ဆာင်ရွက်ရန ်

လပင်န်းကိစ္စရပ်အတွက်ြဖစ် စ၊ မညသ်ည့် နိတ့စ်စာကိမ  ချအပ် ပးရန် လိအပ်ြခင်းမရှိ စရ။  

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ရဆ့ိင်း ကာင်း အ ကာငး်ကားြခငး် 

၈၇။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးကိ ရက် ပါင်း (၂၈) ရက်ထက်ပိ၍ ရဆ့ိင်းမည်ဆိပါက ထိသိ ့ ရဆိ့ငး် 

ကာင်း အ ကာငး်ကားစာကိ ကမ္ပဏီတငွ ် ပါဝငသ်ူအစရှင်များအားလးနှင့် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ 

စည်းမျဉ်း သိမ့ဟတ် ဥပ ဒအရ အ ကာင်းကားစာ ရထိက်ခွင့်ရှိသည့် အြခားသက်ဆိင်သူများ 

အားလးထ မူလအစည်းအ ဝး ကျင်းပစဉက့ဲ်သိ ့ထတ် ပးရမည်။  

အခန်း(၁၃) 

မဲ ပးြခငး် 

မအဲများစြဖင့် ချမတှသ်ည့် ဆးြဖတ်ချက ်

၈၈။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒအရ အြခားသတ်မှတ်မဲ အ ရအတွက် ထာက်ခမြဖင့် 

ဆးြဖတ်ရန်လိသည့် ကစိ္စရပ်မှအပ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် အဆိြပုဆးြဖတ်ချက်များအားလးကိ 

သာမန်မအဲများစ ထာက်ခမဲြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည။်  

၈၉။ လက်များြပ၍ မဲ ပးြခင်းတွင ် ကိယ်တိင်သိမ့ဟတ် ကိယစ်ားခန ့၍် တက် ရာက် န သာ ကမ္ပဏတွီင ်

ပါဝင်သူအစရငှ်တိင်းသည် မတဲစ်မဲ ပးခွင့်ရှိသည်။ မဲ ပးသစူာရငး် ကာက်ယြူခငး်တွင် ပါဝင်သူ 

အစရှင်တိင်းသည် မိမိပိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာတစ်ခစီအတွက် မတဲစ်မစီဲ ပးပိင်ခွင့့်ရှိသည်။  

၉၀။ ပူးတဲွပိင်ဆိင်သူများကိစ္စ၌ အမည်ဝါစဉ် အရင့်ဆး ပဂ္ုိဂ လ်ကိယတိ်ငြ်ဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ 

ပး သာ မတဲစ်မဲကိ ကျန်ရှိ သာ ပူးတွဲပိင်ဆိင်သူများ၏ မဲများအား ထတ်ပယလ်ျက် လက်ခရမည်။ 

အဆိပါ ဝါရင့်မကိစ္စအလိငှ့ာ ပါဝင်သူအစရှင်များ၏ မှတ်ပတငစ်ာရင်းပါ အမည်နာမရပ်တည်မ 

အစအီစဉအ်တိင်း ဆးြဖတ်ရမည်။  

၉၁။ စိတ်မမှန်သူ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှတ်စ်ဦး သိမ့ဟတ် စီရင်ပိင်ခွင့အ်ာဏာရှိ သာ မညသ်ည့် 

တရားရးကမဆိ ရူးသွပ် ကာင်း အမိန ့်တစ်ရပခ်ျမတ်ှခရ ပီးသူကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်ူအစရှင်အတွက် 

အဆိပါ ပဂ္ဂ လ်၏ကိယ်စားလယှ်ကြဖစ် စ၊ အြခားတရားဝင် အပ်ချုပ်သူကြဖစ် စ လက်များြပ၍ 

မဲ ပးြခင်းစနစ်အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ မဲ ပးသူ စာရင်း ကာက်ယူြခင်းအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
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မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည။် ထိြ့ပင် မစဲာရင်း ကာက်ယူြခငး်နညး်ြဖင့် မဲ ပးရာတွင် အဆိပါ ကိယ်စားလှယ် 

သိမ့ဟတ် တရားဝင်အပ်ထိန်းသူမဆိ ကိယစ်ား လဲအပ်ြခင်းြဖင့် မဲ ပးနင်ိသည။်  

၉၂။ ဆန္ဒမဲ ပးရာတွင် ကိယ်တိင်ြဖစ် စ ကိယ်စားလယ်ှြဖစ် စ မဲ ပးနိင်ခွင့်ရှိသည။် သိ ့ သာ် ဥပ ဒ ပဒ်မ 

၁၅၃ (က) ပါ  ြပဌာန်းချက်များနှင့်အည ီကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်ြဖစ် သာ ကမ္ပဏ၏ီ ကိယ်စားြပု 

ပဂ္ဂ လ်အ နြဖင့် အစညး်အ ဝး တက် ရာကြ်ခငး် မြပုနိင်ပါက အဆိပါ ကမ္ပဏ၏ီ အြခား 

ပဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းကိ ယင်းကမ္ပဏီ၏ ဘတ်အဖွဲ  ့ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပြ်ဖင့် ခန ့အ်ပ် ပးီ မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည်။  

ဥက္က ဌ၏အဆးအြဖတ်မဲ 

၉၃။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတွင် ဆးြဖတ်ချက်အတွက် လက်ြပမဲ ပးြခငး်ြဖစ် စ၊ မခဲွဲဆးြဖတ်ြခင်းြဖစ် စ 

မဲ ပးရန်ရှိ ပီး နစှ်ဖက်မဲအ ရအတွက် တူညီ နပါကအစည်းအ ဝး ဥက္က ဌသည် ကမ္ပဏတွီင် ပါဝင်သူ 

အစရှင်ကိယ်စားလှယ၊် တရားဝင် လဲအပ်ထား သာ ဥပ ဒအကျိုး ဆာင်နှင့် ကမ္ပဏီကိယ်စား 

ြပုပဂ္ဂုလအ်ြဖစ် ရှိထား သာမဲများအြပင ်အဆးအြဖတ်မဲကိလည်း ထပ်မ၍ ပးနိင်သည်။  

ကိယ်စားလှယ်က မဲ ပးြခင်း 

၉၄။ ကိယစ်ားလှယ်လအဲပ်ြခင်းခရသူတစ်ဦးကိ ဘတ်အဖွဲ မ့ှ သတ်မှတ်ထား သာ ပစြဖင့်ြဖစ် စ၊ စာချုပ် 

စာတမ်းြဖင့် ခန ့ထ်ားရာတွင ် လဲအပ်သူကိယ်တိင် လက် ရးြဖင့်ြဖစ် စ၊ လအဲပ်သူက အခွင့်အာဏာ 

ပးထားသည့် ကိယစ်ား ဆာငရ်က်ွသူက ကိယ်တိင် နည်းလမ်းတကျ ရးသား၍ ြဖစ် စ၊ စာြဖင့် 

ခန ့ထ်ားရမည်။ အကယ်၍ လဲအပ်သူသည ်ကမ္ပဏီ/ ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခခြဖစ်လင ်ယငး်၏ အသးြပု မဲ 

ရးတဆိပ်ခတ်နှိပ်လျက် သာ်လည်း ကာင်း အခွင့်အာဏာ ပးထားသည့် အရာရှိတစဦ်း သိမ့ဟတ် 

ကိယစ်ား ဆာင်ရကွခွ်င့်ရှိသူက သာ်လည်း ကာင်း ရးသားလျက် လဲအပခ်န ့ထ်ားရမည်။ 

ကိယစ်ားလှယ်အြဖစ် မဲ ပးရန် လဲအပ်ြခင်းခရသူသည် ကမ္ပဏ၏ီ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင် 

ြဖစ်ရမည်။ သိ ့ သာ် ၎ငး်သည် အရွယ် ရာက် ပီး ပဋိညာဉ်ြပုနိင်သူတစဦ်းြဖစ် ပီး စတ်ိ ပါ့သပွသ်ူ 

မြဖစ်ရပါ။  

၉၅။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ကိယ်စားလှယ်သည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌ အဆိြပု 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ မဲ ပးြခင်း၊ မမဲ ပးဘဲ နြခင်းကိ ၎င်းဆန္ဒအတိင်း ရွးချယ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

သိ ့ သာ ် ၎ငး်အား ကိယ်စားလှယအ်ြဖစ် ခန ့အ်ပသ်ည့်စာချုပ်တွင် ကိယ်စားလှယ်သည် မဲ ပးရမည် 

သိမ့ဟတ် မမဲ ပးဘဲ နရမညဟ် ညန်ကားထားပါက ညန်ကားသည့်အတိင်း ြပုလပ်ရမည်။  

ကိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင ် လွဲအပထ်ား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ ် သိမ့ဟတ် ကမ္ဗဏ ီ

ကိယ်စားြပုပဂ္ဂ လ်တိက့ မဲ ပးြခင်း၏ တရားဝငမ် 

၉၆။ ကမ္ပဏသီည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး မစတငမ်ီ သိမ့ဟတ် ကျင်းပချိန်တွင် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

တစဦ်းသည် အာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခခ ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ်လည်း၊ အဆိပါကိစ္စရပ်ကိ စာြဖင့် ရးသားသည့် 

အ ကာင်းကားစာ မရရှိခဲ့ပါလင် ၎င်းကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်အား ကိယ်စားြပုသည့် ကိယ်စား 

လှယ်၊  အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်၊ ကမ္ပဏီကိယ်စားြပု ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးက မဲ ပးထားရှိခဲ့ ပးီ 

ြဖစ်ပါလင် အဆိပါမသဲည် တရားဝငသ်ည-် 
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 (က) သဆးခဲ့ြခင်း။ 

 (ခ) စိတ် ပါ့သွပ်သွားခဲ့ြခင်း။ 

 (ဂ) ခန ့အ်ပ်ထားမ သိမ့ဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးအပ်မကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း။ 

 (ဃ) တတိယပဂ္ုိဂ လ်၏ ခန ့အ်ပ်မအခငွ့်အာဏာကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း။ 

 (င) ခန ့အ်ပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် အခင့်ွအာဏာအပ်နင်ှးြခငး်နင့်ှ စပ်လျဉ်းသည့် အစရှယ်ယာများကိ 

လဲ ြပာင်းခဲ့ြခင်း။  

အစရှယ်ယာပူးတွဲပိင်ဆိင်သူများ မဲ ပးြခင်း 

၉၇။ အပဒ်ိ-၉၈ ကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် အစရှယ်ယာ ပူးတဲွပိင်ဆိင် သာ ပူးတဲွကမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအစရငှ်တစ်ဦးသည် အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတင်ွ အဆိြပုဆးြဖတ်ချက်အ ပ  ပူးတဲွ 

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငြ်ဖစ်သည့် အား လျာ်စွာ အစရှယ်ယာများအားလးအတွက် မဲ ပးနိင်သည်။  

၉၈။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတွင် ပူးတဲွကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သအူစရှင် တစ်ဦးထကပ်ိ၍ အစည်းအ ဝး 

တက် ရာကပ်ါက မဲ ပးရာတွင် မတ်ှပတငစ်ာရငး်၌ ဦးစွာ အမညစ်ာရင်းပါဝငသူ် ပးူတဲွအစရှယ်ယာ၏ 

မဲကိသာ ထည့်သွငး်တွက်ရမည်။  

အခနး် (၁၄) 

ပါင်နှြခင်းများ (Mortgages) နင့်ှ ကးမီတာ၀နတ်င်ရှိြခင်း (Charges) ြပုလပန်ငိသ်ည့် 

အခင့်ွအာဏာ 

၉၉။ ကမ္ပဏသီည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂၉ တွင် ဖာြ်ပထားသည့် ပါင်နှြခင်းနငှ့် ကးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်းတိက့ိ 

ြပုလပ် ဆာငရ်က်ွနိင်ခွင့် ရှိ စရမည်။ မှတ်ပတငအ်ရာရှိသည် ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် အ ပါင်ခသူ သိမ့ဟတ် 

ကးမီတာဝနတ်င်ရှိြခင်းအား လက်ခသူ သိမ့ဟတ် ၎င်းတိ ့ ကိယ်စား ဆာင်ရွက်သူက ဥပ ဒ ပဒ်မ 

၂၃၄ နင့်ှအညီ တင်ြပလာသည့် အဆိပါ ပါင်နှြခင်းနှင့် ကးမီတာဝန်ရှိြခင်းတိကိ့ မှတ်ပတင် ပးရမည်။  

မတှ်ပတင်ြခငး်မြပုလင ် ပျက်ြပယ် သာ ပါင်နှြခင်းများ (Mortgages) နှင့် ကးမတီာဝန ်

တင်ရှိြခင်းများ (Charges)  

၁၀၀။ ကမ္ပဏကီ ြပုလပ်ခဲ့ သာ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်း အားလးသည် အာက်ပါ 

အမျိုးအစား တစ်ရပရ်ပ်ြဖစ်ခဲ့လင်- 

 (က) မည်သည့် နရာတွင်မဆိ တည်ရှိ သာ မ ရမ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ရပရ်ပ ် သိမ့ဟတ် 

ထိပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် အကျိုးခစား တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပလ်ျဉး်သည့် ပါင်နှြခင်း 

သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်းတစ်ရပရ်ပ်၊ 

 (ခ) ကမ္ပဏတွီင် သာမန်လပ်ငန်းများအတွက် တင်ရှိသည့် ကးမီ (book debts) နငှ့် စပ်လျဉ်း၍ 

ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်း တစ်ရပရ်ပ်၊ 
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 (ဂ) စီးပာွး ရးလပ်ငနး်တွင် အသးြပု ဆာငရ်က်ွ နသည့် ပစ္စည်းမှအပ ကမ္ပဏီ၏ ရ ့ ြပာင်း 

နိင် သာ ပစ္စည်းတစ်ရပရ်ပ်နှင့် သက်ဆိင် သာ ချး ငွနှင့် စပလ်ျဉး်၍ ပးသည့ ်အာမခချက် 

(pledge) မဟတ် သာ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝနတ်င်ရှိြခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊ 

 ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝန်ရှိြခင်းတိက့ိ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ပစနှင့်အတူ 

သက် သထင်ရှား စသည့် စာရွက်စာတမ်း မတိ္တ ူတစ် စာင်ကိ ထိသိ ့ြပုလပ်သည့် နမ့(ှ၂၈) ရက်အတွငး် 

မှတ်ပတငအ်ရာရှိထ တင်ြပြခငး်မရိှလင် ဥပ ဒ ပဒမ် ၂၂၉ (ခ)နှင့်အညီ ကမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် 

တာဝနယ်မူနငှ့် စပ်လျဉ်းသည့် အာမခချက ် တစ်ရပရ်ပ်ကိ ပးအပ်ထားသည့်အခါ စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်း ရးအရာရှိနှင့် ကမ္ပဏ၏ီ မီရှငတိ်အ့ ပ  ပျက်ြပယ် စရမည။် သိ ့ သာ် ထိကိစ္စရပမ်ျားတွင် 

အာမခထားသည့် ငွ ကးများကိ ြပန်လည ် ပးဆပ်ရန်အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပရ်ပ ်သိမ့ဟတ် 

တာဝန်တစ်ရပရ်ပအ်ား ထိခိက်ြခင်းမရှိလင် ဥပ ဒအရ အာမခထားသည့် ငွ ကးများကိ 

ချက်ချင်း ပး ချရမည်။  

အခန်း(၁၅) 

ကိယ်စားလှယ်များ 

၁၀၁။ ကိယ်စားလဲ ြပာင်းခရသူနှင့် အခွင့်အာဏာ ပးအပ်ြခင်းခရသ ူ သိမ့ဟတ် အြခားလပပိ်င်ခွင့် 

ပးအပ်ြခင်းခရသူ (ရှိလင်) တစ်ဦးကိခန်ထ့ားသည့် စာချုပစ်ာတမ်း/ ကမ္ပဏမီ ှ သတ်မှတ် သာ 

ကိယစ်ားလှယ်လစဲာ အာက်တွင် ခန်ထ့ားသကူ လက်မှတ် ရးထိးထားြခင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အဆိပါအာဏာ သိမ့ဟတ် လပ်ပင်ိခငွ့် ပးအပ်ထားြခင်းအတွက် နိတီြဖင့်မှန်ကန် ကာငး် 

သက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် စာချုပစ်ာတမ်း မတိ္တ ူတစ် စာင်/ ကမ္ပဏီမသှတ်မှတ် သာ 

ကိယ်စားလှယ်လဲစာြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပုလပ်လျက် အဆိပါစာချုပစ်ာတမ်းတွင် အမည် 

ဖာ်ြပထားသူက မဲ ပးရန် ကရွယ် သာ် အစည်းအ ဝး ကျင်းပမည့်အချိန်မတိင်မီ အလပလ်ပရ်က် 

(၅)ရက် အာက်မနည်း စဘဲ ကမ္ပဏီ၏မှတ်ပတင်ရးတွင ် တင်သငွး် ပီး ြဖစ် စရမည်။ ထိအ့ြပင် 

ကိယစ်ားလှယ်လအဲပ်ြခင်းခရသူအား ခန်ထ့ားသည့်စာချုပ်စာတမ်းြပုလပ်တငသွ်င်းရန် ပျက်ကွက်လင် 

ယငး်ကိ တရားဝင်သည်ဟ သတ်မှတ်ြခင်း မခထိက် စရ။  

အခန်း(၁၆) 

ဘတအ်ဖွဲ  ့

ဒါရိက်တာများ၏ အ ရအတကွ် 

၁၀၂။ ဥက္က ဌနှင့် လွတ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် သာ ဒါရိက်တာများ အပါအဝင် ဒါရိက်တာဦး ရ သည ် (၇)ဦး 

ထက် မနညး် စဘဲ (၂၁) ဦးထက ်မများ စရ။  ထဒိါရိက်တာအဖွဲ တွ့င် ရန်ကန် မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ 

ရး ကာ်မတီနင့်ှ အကျိုးတူရင်းနှီးြမပ်နှ သာ ကမ္ပဏြီဖစသ်ည့အ်ား လျာ်စာွ ရန်ကန် မို ့ တာ် စညပ်င ်

သာယာ ရး ကာ်မတီနှင့် အကျိုးတူ ရင်းနှီးြမပ်နှ န သာကာလပတ်လး ရန်ကန် မို ့ တာ် စညပ်င ်

သာယာ ရး ကာ်မတီမှ ကိယ်စားြပု အရည်အချင်းြပည့် အစရှယ်ယာ ပိင်ဆိင်မမလိအပ် သာ 

ဒါရက်ိတာ (၁) ဦး ပါဝင်ခွင့်ရှိ စရမည်။  
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ဒါရိက်တာများသည ်လူပဂ္ဂိုလြ်ဖစရ်န ်

၁၀၃။ ဒါရိက်တာများသည် လူပဂ္ဂိုလ်ြဖစရ်မည်။  

၁၀၄။ ဒါရိက်တာများသည် အရညအ်ချငး်ြပည့် အစရယ်ှယာပိငဆိ်င် သာကမ္ပဏမီျား၏ ကိယ်စားြပု သာ 

လူပဂ္ိဂုလ်လည်း ြဖစ်နိင်သည်။  

ဒါရိက်တာ၏အရည်အချင်းများ 

၁၀၅။ ဒါရိက်တာတစ်ဦးသည် အစရှယ်ယာအနည်းဆး (၂၅၀၀၀) စကိ ပိင်ဆိင်ရမည်ြဖစ် ပီး ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇၅ 

ပါြပဌာနး်ချက်များကိလည်း လိက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။  

ဒါရိက်တာများ၏ရာထူးသက်တမ်း 

၁၀၆။ ဥပ ဒကိလိက်နာ၍ ဒါရက်ိတာတစဦ်းစသီည် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ၎ငး်တိအ့ား 

ထတ်ပယ်ြခင်းမြပုမချင်း ဒါရိက်တာရာထူးတွင ်တည်ရှိသည် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒ အရ ဒါရိက်တာအြဖစမ်ှ 

အလိအ လျာက် ရပ်စဲသညအ်ထိ ဒါရိက်တာရာထူးတွင ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။  

ဒါရိက်တာများအား ခန်အ့ပြ်ခငး်နငှ့် ဒါရိကတ်ာများကိ ဖယရှ်ားြခငး် 

၁၀၇။ ဒါရက်ိတာများကိ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်၍ ကမ္ပဏတီွင် 

ပါဝငသူ် အစရှင်များက ခန ့အ်ပ်ရမည်။ ဒါရက်ိတာတစဦ်းဦးအား ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 

ခ ယူကျင်းပ သာ အ ထွ ထအွစညး်အ ဝး၌ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကိ ချမတ်ှ၍ 

ဖယ်ရှားနိင်သည်။  

၁၀၈။ ကမ္ပဏီ၏ဘတ်အဖွဲ က့ လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝး တစ်ရပ် ခ ယူ၍ 

သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် နာက်ထပ် ဒါရိက်တာများကိ တိးချဲ ခ့န ့်ထားနင်ိသည်။  

၁၀၉။ ကမ္ပဏသီည် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှမ်ျား၏ အကျိုးစီးပွားကိ ကာကွယ်နိင်ရန် အလိင့ှာ 

လွတ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် သာ ဒါရိက်တာများကိ ခန ့အ်ပ်နိင်သည်။ ထိအ့ြပင် ထိဘတ်အဖွဲသ့ည် 

စာရင်းစစ် ကာ်မတီ (Audit Committee)၊ စည်းကမ်းပိင်းဆိင်ရာ စးိမိး ရး ကာ်မတီ (Governance 

Committee)၊ အခ ကး ငွမတ ရး ကာ်မတီ (Remuneration Committee)၊ လူမှန် နရာမှန်ရရိှ ရး 

ကာ်မတီ (Nomination Committee)၊ ဆးရးမအန္တရာယ်စီမခန ့်ခွဲ ရး ကာ်မတီ (Risk Management 

Committee)  စသည်တိအ့ြပင ်အြခား ကာ်မတီများကိလညး် လိအပ်သလိ ဖဲွ စ့ည်းနိငသ်ည်။  

အများြပညသ် ူအကျိုးစီးပွားအတွက ်ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း 

၁၁၀။ ကမ္ပဏ၏ီ ဒါရိက်တာများ၊ အရာရှိများနှင့် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှမ်ျားသည် ရန်ကန်စ တာ့ 

အိတ်ချိန်းနှင့် ြမန်မာနိင်င ငွ ချးသက် သခလက်မှတ် လပင်န်း ကီးကပ် ရး ကာ်မရင်ှတိြ့ဖင့် 

တည် ထာင်ထား သာ အရင်းအနှီး စျးကွက်ကိ ထိနး်သိမ်းရန်နှင့် အများြပည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့် 

ကမ္ပဏ၏ီ အ ကာင်းဆးအကျိုးစးီပွားအတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်တိကိ့ အမဲ ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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ဘတ်အဖွဲ ၏့ အာဏာနှင့်တာဝန်များ 

၁၁၁။ ကမ္ပဏ၏ီ ဘတ်အဖဲွသ့ည ် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆၀ ပါြပ ာန်းချက်များကိ လိက်နာလျက် ဘတ်အဖွဲ ၏့ 

ညန်ကားချက်နငှ့်အညီ ကမ္ပဏ၏ီ စီးပွား ရးလပ်ငနး်များကိ စီမခန ့ခ်ွဲရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ဘတ်အဖဲွသ့ည် ကမ္ပဏီ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်များ ချမတ်ှနင်ိ ပီး၊ 

ကမ္ပဏ၏ီ ဆာင်ရွက်မများကိ လမ်းညန်ြခင်း၊ စာင့်ကည့်စစ် ဆးြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

ထိပဂ္ဂို လ်တိသ့ည ် ကမ္ပဏီကိ ပျို း ထာင်ြခင်းနှင့် မှတ်ပတငြ်ခင်း ကိစ္စရပ်အသီးသးီအတွက် 

ကန်ကျစရတိ် အဖိးအခများအားလးကိ ပး ချနိင်သည်။  

၁၁၂။ ဘတ်အဖဲွသ့ည်အခါအား လျာစ်ာွ ဒါရိက်တာများအထဲမှ ဥက္က ဌ၊ ဒ-ဥက္က ဌများနှင့် အပ်ချုပ်မဒါရိက်တာ 

စသည်ရ့ာထူးများကိ ရွးချယ်ခန ့အ်ပ်နိင်သည်။ သင့် လျာ် သာအချိန်ကာလနှင့် သင့် လျာ် သာ 

ထာက်ပ့ ကး (လခစား သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင် သိမ့ဟတ် အြမတ် ဝစခစားခွင့် သိမ့ဟတ် တစ်မျိုးစီကိ 

တစစိ်တ်တ ဒသခစားခငွ့်) ကိ၎ငး်တိက့ သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့်အတိင်း ပးနင်ိသည်။ 

သိရ့ာတွင် အာက် ဖာ်ြပပါစည်းမျဉ်းအပိဒ် (၁၂၅) ကိ လိက်နာရမည်။  

၁၁၃။ အာက် ဖာ်ြပပါ ကိစ္စများတွင် ဘတ်အဖဲွသ့ည် ဥက္က ဌ၊ ဒ-ဥက္က ဌနှင့် အပ်ချုပမ်ဒါရက်ိတာတိအ့နက်မှ 

တစ်ဦးဦးကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ပးူတဲွ၍ သာ်လညး် ကာငး် အာဏာအပ်နှင်းနိင်သည်။ 

 (က) မ ရမ့ ြပာင်းနင်ိ သာ ပစ္စည်းများ ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ တည် ဆာက်ြခင်း။ 

 (ခ) အြခားအ ရာင်းအဝယ်ကိစ္စများ။ 

အထက်ပါလပ်ပိငခွ်င့်ထက် ကျာ်လွန် သာ ကိစ္စများ၊ ဖက်စပ်စာချုပ်က့ဲသိ ့ အ ရးကီး သာ 

ပဋညိာဉစ်ာချုပမ်ျား ချုပ်ဆိြခင်းနှင့် အြခားအဖဲွအ့စညး်နှင့် ပးူ ပါငး်ဖက်စပ် လပ်ကိင်ြခင်း 

ကိစ္စရပမ်ျားတွင ်ဘတ်အဖွဲ ၏့ ဆးြဖတ်ချက်ရယူ ပးီမှသာ လပ်ကိင်ရမည်။  

၁၁၄။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် အာက်ပါကိစ္စအတွက် ထားရှိ သာစာအပ်များတွင ် ရးသွငး်မှတ်တမ်း တင်ထား 

စရမည်။ 

 (က) ဘတ်အဖွဲ က့ အရာရှိများ ခန်ထ့ားြခငး်ကိစ္စအားလး။ 

 (ခ) ဘတ်အဖွဲအ့စည်းအ ဝးအသီးသီးတွင် လည်း ကာင်း၊ ဘတ်အဖွဲ ၏့ မည်သည့် ကာ်မတီမဆိ 

အစည်းအ ဝးအသီးသီးတွင် လည်း ကာင်း၊ တက် ရာက် သာ ဒါရိက်တာများ၏ အမည်များ၊ 

 (ဂ) ကမ္ပဏ၏ီအစည်း ဝးများ၊ ဘတ်အဖဲွ၏့အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ၏့ ကာ်မတီများ 

အစည်းအ ဝးအားလးတွင် ြပုလပ် သာ ဆွး နွးချက်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဆးြဖတ်ချက်များ 

နှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များအားလး။ 

ထိြ့ပင် ဘတ်အဖွဲ အ့စည်းအ ဝးသိမ့ဟတ် ဘတ်အဖွဲ၏့ ကာမ်တီအစညး်အ ဝးသိ ့ တက် ရာက် သာ 

ဒါရိက်တာတိင်းသည ်ယင်းကိစ္စအလိင့ှာ ထားရှိ သာစာအပ်တွင် လက်မှတ် ရးထိးရမည်။  
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၁၁၅။ ဒါရိက်တာရာထူးသည် ဒါရိက်တာနှင့် ပတ်သက်၍ အာက်ပါကိစ္စတစခ်ခ ပ ပါက်လင ်

လစ်လပ် စရမည ်- 

(က) ခန်ထ့ား ပီး နှစ်လအတွင်း ရာထူးရယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိ ့ နာက် မည်သည့် အချိန်မဆိ 

မိမအိား ဒါရက်ိတာရာထူးခန်ထ့ားရန ် အရည်အချင်း ြပည့်စ စ ရးအတွက် ပိင်ဆိင်ရန် 

လိအပ် သာ အစရှယ်ယာအမျို းအစား (ရှိလင်)ကိ မိမိက ပိင်ဆိင်ြခင်းမှ ရပ်စဲလင၊် (သိမ့ဟတ်) 

(ခ) စိတ် ပါ့သွပ်သူြဖစ် ကာင်း စီရင်ပိင်ခွင့် အာဏာရှိတရားရးမှ တွရ့ှိလင်၊ (သိမ့ဟတ်) 

(ဂ) ဒဝါလီခရ ကာင်း သိမ့ဟတ် လူမွဲြဖစ် ကာင်းဆးြဖတ်ခရလင်၊ (သိမ့ဟတ်) 

(ဃ) မိမပိိင် အစရှယ်ယာများအ ပ  တာင်း ခ ြခင်းများကိ တာင်း ခ ပီးသည့် နမ့ ှ

ြခာက်လအတွင်း ပးရန ်ပျက်ကွက်လင၊် (သိမ့ဟတ်) 

(င) ကမ္ပဏသိီစ့ာြဖင့် ရးသား အ ကာငး်ကား၍ ဒါရိက်တာအြဖစ ် ၎ငး်၏ ရာထူး နရာမ ှ

နတ်ထွက်လင် (သိမ့ဟတ်) 

(စ) သဆးခဲ့လင် (သိမ့ဟတ်) 

(ဆ) ဥပ ဒပါ ြပဌာနး်ချက်များ သိမ့ဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းများနှင့်အည ီ

လပ်ငန်းမှ ဖယ်ရှားြခင်းခရလင် (သိမ့ဟတ်) 

(ဇ) ဥပ ဒပါ ြပဌာနး်ချက်များ သိမ့ဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းများတွင် 

သတ်မှတ် ဖာ်ြပထား သာ ဒါရိက်တာရာထူး နရာအတွက် လိအပသ်ည့် အရညအ်ချငး် 

တစ်ရပရ်ပ်ကိ ရရှိရန် (သိမ့ဟတ်) ညီညွတ်ရန် ပျက်ကွက်လင် (သိမ့ဟတ်)  

(ဈ) ဘတ်အဖွဲ ထ့ ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက် ခွင့်တိင်ြခင်းမရှိဘဲ ဒါရိက်တာအစည်းအ ဝးသိ ့သး ကိမ် 

ဆက်တိက် တက် ရာက်ရန ် ပျက်ကွက်ြခငး် သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာများ အစည်းအ ဝး 

အားလးကိ တစ်ဆက်တညး်ြဖစ် သာ သးလတာအထိ တက် ရာက်ရန ် ပျက်ကွက်ြခငး် 

တိအ့နက် အချိန်ပိ၍ ကာရှည် သာကိစ္စကိ ကျူးလွန်လင၊် (သိမ့ဟတ်) 

(ည) ဘတ်အဖွဲအ့ား ထတ် ဖာ်အသိ ပးြခင်းမြပုဘဲ ကမ္ပဏီမ ှ ချး ငွ သိမ့ဟတ် အာမခတစ်ခ 

လက်ခရယူလင်၊ (သိမ့ဟတ်) 

(ဋ) ဘတ်အဖွဲအ့ား ထတ် ဖာ်အသိ ပးြခင်းမြပုဘ ဲ ကမ္ပဏီနငှ့် ြပုလပ် သာ ကန်ထရိက်တာ 

တစ်ခခအား အကျိုးအြမတ်နှင့် ဆက်စပ် နလင် သိမ့ဟတ် ပါဝင်ခစားြခင်း ရိှလာလင၊် 

(သိမ့ဟတ်) 

(ဌ) (၆)လထက်ပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခရလင ် (သိမ့ဟတ်) ကိယက်ျင့်သိက္ခာ 

ပျက်ယွင်းသည်ကိ အ ကာင်းြပု၍ ထာင်ဒဏ်ချမတ်ှြခင်းခရလင ် 

သိရ့ာတွင် မည်သိပ့ငြ်ဖစ် စကာမူ ဒါရိက်တာတစ်ဦးသည် ဘတ်အဖဲွ၏့ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ကမ္ပဏီနငှ့် 

ကန်ထရက်ိလပ် သာ သိမ့ဟတ် လပင်န်း ဆာင်ရွက်မြပုက သာ အြခားမည်သည့် ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် 
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အစစပ်လပင်န်း၏အစရှင် သိမ့ဟတ် အြခားသတူစဦ်းနငှ့် စပ်တူလပ် သာလပ်ငန်းတွင်မဆိ ပါ၀ငသ်ူ 

အစရှင်တစ်ဦး ြဖစ် နရမနှင့် အဆိပါသူ၏ ရာထူး နရာ လစ်လပ် စရမညဟ် မြဖစ် စရ။ 

ဒါရိက်တာသည ် ယငး်ကန်ထရိက် သိမ့ဟတ် လပင်န်း ဆာင်ရွက်မတွင် မဲ ပးခွင့်မရှိ စရ။ အကယ်၍ 

မဲ ပးမိလင် ယငး်မဲကိ ရတွက်ြခင်း မြပုရ။  

ဒါရိက်တာများ အလှည့်ကျ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

၁၁၆။ ကမ္ပဏီ၏ ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း သိမ့ဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နငှ့်အညီ ကမ္ပဏ၏ီ 

ပထမဦးဆး သာ နစှ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင ် ဘတ်အဖွဲ ဝ့င်အားလး နတ်ထွက် 

ပးရမည်။ ယင်း နာက် နှစ်စဉ်ကျင်းပ သာ နစှ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတိင်းတွင် 

ယငး်ကာလ၌ ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖွဲ ၏့ သးပတစ်ပ သိမ့ဟတ် အကယ်၍ အ ရအတွက်သည် 

သးနှင့်စား၍မြပတ်လင် အနီးစပ်ဆး သးပတစ်ပြဖစ် သာ ဘတ်အဖဲွ၏့ အ ရအတွက်သည် 

နတ်ထွက် ပးရမည်။  

၁၁၇။ ထိသိ ့နစ်ှစဉ်နစှတိ်ငး် ဒါရိက်တာရာထူးမှ နတ်ထွက် ပးရမည် ့ ကိစ္စရပ၌် ထရိာထးူတွင် အကာရှည်ဆး 

တည်ရိှ နသူ ဒါရိက်တာြဖစ်လာသူများအနက်မှ မည်သူနတ်ထွက် ပးရမည်နည်းဟူ သာကိစ္စ ပ ပါက် 

ခဲ့လင ်(အချင်းချင်း သ ဘာတူညီချက်အရမှတစ်ပါး) မနဲက်၍ ဆးြဖတ်ရမည်။  

၁၁၈။ နတ်ထွက် အနားယူသွား သာ ဒါရိက်တာသည ်ြပနလ်ည ်အ ရွးချယ်ခပိင်ခွင့် ရှိ စရမည်။  

၁၁၉။ ကမ္ပဏသီည် ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးက ရာထူးသက်တမ်းမကန်ဆးခင ် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် 

ရတ်တရက် နတ်ထွက်သွားသည့်အခါ ထိအစည်းအ ဝး၌ပင် လစ်လပ်သွား သာ ရာထူး နရာကိ 

ဒါရိက်တာအရည်အချငး်ြပည့်မီရန် သတ်မှတ်ထား သာ အနည်းဆး အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူ ပဂ္ိုဂ လ် 

တစဦ်းအား ထိပဂ္ိုဂ လ်၏ဆန္ဒ သ ဘာတူညီမကိ ရယူလျက် အစားထိး ရွးချယ်နိင်သည်။  

၁၂၀။ ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၇၃ နှင့် ၁၇၄ ပါြပဌာန်းချက်များကိ လိက်နာလျက် ကမ္ပဏီသည် အ ထွ ထွ 

အစညး်အ ဝးများတွင် ဒါရိက်တာများ အ ရအတွက်တိးြမင့်ြခင်း သိမ့ဟတ် လာ့ချြခငး်ကိ 

အခါအား လျာစ်ာွ ြပုြပငခွ်င့်ရှိ ပီး၊ ထိသိ ့ တိးြမင့်ြခင်း သိမ့ဟတ် လာ့ချြခင်း၌ မည်ကဲ့သိ ့အလှည့်ကျ 

နတ်ထွက်ရမည် ့အ ရအတွက်ကိလညး် ြပငဆ်င်သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။ 

ဘတ်အဖွဲ က့ လစ်လပ် နရာများကိ ြဖည့်ြခင်းနှင့် နာက်ထပ်ဒါရိက်တာများ ခန်အ့ပ်နိင်ြခင်း 

၁၂၁။ ရတ်တရက် လစ်လပ်သာွး သာ ဒါရိက်တာ နရာတွင် အဆိပါ ဒါရိက်တာသည ် အစညး်အ ဝး 

အထ ြမာက် စမည့် အ ရအတွက်တွင် မပါဝင် သာ်လည်း ထိသိ ့ လစ်လပ်သာွး သာ နရာအတွက် 

ဘတ်အဖဲွက့ ြဖည့်စွက်ခန်ထ့ားရမည်။ သိ ့ သာ် ထိသိ ့ ခန်အ့ပ်ရသူအတွက် အဆိပါခန်အ့ပမ်ကိ 

ြပုလပ် ပီး နာကတွ်င် ကျင်းပသည့် ကမ္ပဏ၏ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌ ကမ္ပဏီတငွ် ပါဝင်သူ 

အစရှင်များ၏ အတညြ်ပုချက်ကိ ရယူရမည်။ အဆိပါ အစည်းအ ဝးအား ခန်အ့ပ်မြပုလပ် ပီး 

နာက် ြခာက်လအတွင်း ခ ယူကျင်းပရမည်။ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အများဆး ဒါရိက်တာဦး ရထက် ကျာ်လွန ်ခန်အ့ပ်ခွင့် မရိှပါ။  
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ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ 

၁၂၂။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ဒါရိက်တာတစ်ဦးချငး်စီသည ် အြခားဒါရိက်တာအများစ 

၏ သ ဘာတူညီမြဖင့်လူတစ်ဦး (ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်ူ အစရှင်ထဲမှြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်အူစရငှ် 

မဟတ်သူထဲမှြဖစ် စ) ကိ ၎ငး်၏ နရာတွင် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစ် ခန်အ့ပ်နိင် ပီး၊ 

ထိဒါရိက်တာက သတ်မှတ်ဆးြဖတသ်ည့်  ကာလအပိင်းအြခားအတွက်လည်း ခန်အ့ပ်နိင်သည်။ 

ခန်အ့ပ်ြခင်းကိ ခန်အ့ပသ်ည့် ဒါရိက်တာ လက်မှတ် ရးထိး ပီး ခန်အ့ပ်စာမတိ္တ ူကိ ကမ္ပဏီရးခန်းသိ ့

လည်း ကာင်း၊ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးသိလ့ည်း ကာင်း ပးပိရ့မည်။  

၁၂၃။ မည်သည့် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာမဆိ- 

 (က) ရာထူးမှ ဖယ်ရာှးြခငး် သိမ့ဟတ် ခတ္တ ရပ်နားြခင်းကိ ၎င်းအား ခန်အ့ပ်သည့် ဒါရိက်တာ 

(ခန်ထ့ားသ)ူ က ကမ္ပဏသိီ ့ စာြဖင့် ရးသားသည့် အ ကာင်းကားစာ ပးပိက့ာ 

ြပုလပ်နိင်သည်။ 

 (ခ) အ ကာင်းကားစာလက်ခပိင်ခွင့်၊ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးသိ ့ (၎ငး်အားခန်အ့ပ်သမူရှိက) 

တက် ရာကပ်ိင်ခွင့်ရှိ ပးီ ဘတ်အဖွဲ အ့စည်းအ ဝးတွင ်အစည်းအ ဝးထ ြမာက်ရန် အနည်းဆး 

လိအပ်သည့်ဦး ရတွင ်ထည့်သွင်း ရတွက်ခနိင်သည်။ 

 (ဂ) ၎င်းတက် ရာကသ်ည့် ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးတွင် ဆးြဖတ်ချက်အားလးအတွက် မဲ ပးပိင်ခွင့် 

ရှိသည် ့ ၎င်းအားခန်အ့ပ်သူ ဒါရိက်တာမဲ ပးခွင့်ရှိသကဲ့သိ ့ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာလည်း 

ကိယ်ပိင်အခွင့်အ ရးအရ မဲ ပးနိင်သည်။ ယာယီကိယစ်ားြပုဒါရိက်တာသည် ကိယတိ်င် 

ဒါရိက်တာတစ်ဦးြဖစ်ပါက ၎င်း၏ ကိယ်ပိင်မဲ ပးနိင်သည့်အြပင် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ 

အြဖစ် ကိယ်ပိငမ်ဲလည်း ပးနိင်သည်။ 

 (ဃ) မည့်သည့် အစရယ်ှယာမှ ပိင်ဆိင်ရန်မလိပါ။ 

 (င) ခန်အ့ပ်သည့်စည်းကမး်ချက်ကိ အ ထာက်အထားြပု၍၊ ခန်အ့ပ်သူကျင်သ့းခွင့်ရှိ သာ အခွင့် 

အာဏာများကိ ခန်အ့ပ်သူမရှိပါက (ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ) အြဖစ် ကိယ်ပိင် 

ကျင့်သးခွင့်ရှိသည်။ ထိယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာသည် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ ထပ်မ 

ခန်အ့ပ်ပိင်ခွင့် မရှိပါ။ 

 (စ) ခန်အ့ပ်သူ ဒါရိက်တာသည ် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခရသည့်အခါ သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာအြဖစ်မှ 

ရပ်စဲသည့်အခါ  ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာလည်း ရာထူးမှ အလိအ လျာက်ရပ်စဲသည်။ 

 (ဆ) အဆိပါ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာသည ် ယငး်အား ခန်အ့ပ်သူဒါရက်ိတာက လပင်န်း 

ဆာင်ရွက် နသည့်ကာလများတွင ် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာတစ်ဦးအြဖစ် လပ်ပိင်ခွင့် 

တစ်ရပရ်ပ်ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ြခင်း မြပုရ။ 

 (ဇ) ကမ္ပဏမီှ မညသ်ည့်အခ ကး ငမှွ ရခွင့်မရှိပါ။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖဲွမ့ျား 

၏ ကာ်မတီအစညး်အ ဝးများ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများစသည့် အစည်းအ ဝးများ 
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တက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတိအ့တွက်လည်း ကာင်း ကမ္ပဏီလပင်န်းများနှင့်ဆက်စပ်၍လည်း ကာင်း 

ခရီးသွားြခငး်၊ ကန်ကျစရိတ်များ၊ အသးစရိတ်များအတွက် ရထိက်ခွင့်ရှိ ပီး၊ ယငး်ကိစ္စများ 

အတွက် စိက်ထတ် ငမွျားရှိပါကလညး် ြပနရ်ခွင့်ရှိပါသည်။ 

 (ဈ) ဒါရက်ိတာတစ်ဦးအတွက်ထက်ပိ ပးီ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစလ်ည်း ဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိသည်။ 

 (ည) ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာသည် မလူခန်အ့ပ်သည့် ဘတ်အဖွဲအ့စည်းအ ဝး မတက် ရာက် 

နိင်မှသာလင် ယာယီကိယ်စားြပု ဒါရိက်တာအြဖစ်သာ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ 

မူလခန်အ့ပ်သည့် ဘတ်အဖွဲအ့စညး်အ ဝး တက် ရာက်သည်နှင့်တပိုငန်က် ယာယီကိယ်စားြပု 

ဒါရိက်တာ၏ လပ်ပိင်ခွင်အ့ာဏာသည် အလိအ လျာက် ပျက်ြပယ်သာွးမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

ဒါရိက်တာများ၏အခ ကး င ွ

၁၂၄။ ဒါရိက်တာများသည် ဒါရိက်တာများအြဖစ ် ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းအတွက် အခ ကး င ွ ရထိက်ခငွ့် 

ရှိသည်။ 

၁၂၅။ ဥပ ဒနှင့်အည ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများတွင် ကမ္ပဏီ၏ တားြမစ်ကန်သ့တ်ချက်များကိ 

လိက်နာလျက် ဒါရိက်တာတစ်ဦးချငး်စီနှင့် သ ဘာတူစည်းကမ်းချက်ရှိသည့်အတိင်း၊ ဘတ်အဖွဲ သ့ည် 

အာက်ပါအတိင်း ဆးြဖတ်နိင်သည်- 

 (က) ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီသိ ့ ပးရန် အခ ကး ငွပမာဏနှင် ့ ပးရန်ပစ၊သိမ့ဟတ် 

(ခ) အခ ကး ငွကိ ဘတ်အဖဲွသ့ိ ့ စ ပါင်း ပးရနန်ှင့် ပးရန်ပစကိသတ်မှတ် ပီး ဘတ်အဖဲွက့ 

၎င်းတိအ့ား စ ပါငး် ပးသည့် အခ ကး ငွကိ အချိုးအစားအလိက် ၎င်းတိ ့ သ ဘာတူ 

ဆးြဖတ်သည့်အတိင်း ခွဲ ဝယူကရန်ြဖစ် ပီး ထိသိသ့ ဘာတူ သတ်မှတ်နိင်ြခင်း မရိှက 

အညီအမ  ခွဲ ဝယူကရန် ြဖစ်သည်။  

ဒါရိက်တာများ၏ အသးစရိတ်များ 

၁၂၆။ အခ ကး ငွအြပင် ဘတ်အဖဲွသ့ည် ဘတ်အဖွဲ အ့စည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ၏့ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး 

များ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများစသည့် အစည်းအ ဝးများ တက် ရာက်ြခင်း၊ ြပန်ြခငး်တိအ့တွက် 

လည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏီလပ်ငန်းများနှင့် ဆကစ်ပ်၍ လည်း ကာင်း၊ ခရးီသာွးြခငး်၊ ကန်ကျစရတိမ်ျား၊ 

အသးစရိတ်များအတွက် ရထိက်ခငွ့်ရှိ ပးီ ယင်းကိစ္စများအတွက် စိက်ထတ် ငွ ြပန်ရခင့်ွ ရှိပါသည်။  
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အခန်း(၁၇) 

ဒါရိက်တာများ၏ ပဋိညာဉစ်ာချုပ်များ 

ဒါရိက်တာအြဖစ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကမ္ပဏနီှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိြခင်းကိ ကန်သ့တြ်ခငး် 

၁၂၇။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက်- 

 (က) ကမ္ပဏနီှင့်အြခားသူများ၏ အကျိုးအလိင့ှာ ရာထူး နရာတစ်ခခတွင် ထမ်း ဆာင် န သာ 

ဒါရိက်တာများသည ်အရည်အချင်း ပျက်ယွငး်ြခငး်မရှိ စရ။ 

 (ခ) ကမ္ပဏနီှင့် သိမ့ဟတ် အြခားသူများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိ၍ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒါရိက်တာ 

အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းြခင်းမရှိ စရ။ 

(ဂ) ဤအခန်း-၁၇ တွင် ရည်ညန်း သာ ပဋညိာဉစ်ာချုပ ် သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏကီလညး် ကာငး်၊ 

ကမ္ပဏကီိယ်စားလည်း ကာင်း ချုပ်ဆိ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် သိမ့ဟတ် စမီချက်သည် 

ဒါရိက်တာ အကျိုးစီးပွါးရှိြခင်း ကာင့် မပျက်ြပယ် စရ။ ထိပဋိညာဉစ်ာချုပ် သိမ့ဟတ် စီမချက် 

သိမ့ဟတ် အခန်း-၁၇ ပါ  ရာထူး နရာတွင် ထမး် ဆာင်မအရ မညသ်ည့်ဒါရက်ိတာမဆိ 

ကမ္ပဏနီှင့် ယမှတ်အပန်ှခထားရသည့် ဆက်သွယ်မရှိသည် သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာရာထူး 

ရှိသည်ဆိ သာ အကျိုးအြမတ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏီသိ ့တာဝနခ်ြခငး်မရိှ စရ။ 

ဒါရိက်တာသည ်လပ်ငန်းတာဝန ် ဆာငရွ်က်နငိြ်ခငး် 

၁၂၈။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ဒါရက်ိတာ သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာ၏လပင်န်းအဖွဲ သ့ည် 

ကမ္ပဏအီတွက် လပ်ငနး် ဆာင်ရက်ွမဆိင်ရာ အတတ်ပညာရှင်အြဖစ ် ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ပးီ 

ထိ ဆာငရ်ွက်မအတွက် အခ ကး ငွရထိက်ခွင့်ရှိသည်။  

ဘတအ်ဖွဲ တ့ွင် ပါဝင် သာ ဒါရိက်တာများ၏ အကျို းခစားခွင့်ပါရိှ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တငွ ်

ဒါရိက်တာများ မဲ ပးခွင့်ရှိြခင်း 

၁၂၉။ အပဒ်ိ-၁၃၀ ကိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက်၊ ဒါရိက်တာသည ် ဒါရိက်တာ အကျိုးစီးပွားနှင့် 

(တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သယ်ွဝိက်၍ြဖစ် စ) ဆက်စပ် သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် သိမ့ဟတ် စီမချက်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဘတ်အဖွဲအ့စည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက်ခငွ့်နှင့် မဲ ပးခွင့်ရှိ ပီး အစည်းအ ဝး 

အထ ြမာက်ရန ် အနညး်ဆး တက် ရာက်ရမည့်ဦး ရစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ရတွက်ခငွ့်ရှိသည။် 

အဆိပါစာချုပ်သိ ့ စီမချက်တွင် တဆိပ်ရက်ိ ပးီ ဝင် ရာက်ချုပ်ဆိခငွ့် သိမ့ဟတ် သက်ဆိငသ်ည့် 

အြခားအြပုအမမူျား ပါဝင်ြပုလပ်ခငွ့်ရှိသည်။ သိရ့ာတွင် အြခားဘတ်အဖွဲ က့ ဒါ ရက်ိတာနှင့် 

အကျိုးခစားခွင့်၏ အ ြခအ နကိ ဖာ်ြပသည့် ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပက်ိ အဆိပါ အကျိုးခစားခွင့်သည် 

ထိဒါရိက်တာအား အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် မဲ ပးြခင်းများအတွက် 

ထိခိက် စြခင်းမရှိဟ ကျနပ်လက်ခ ကာင်း ချမတ်ှရမည်။ 
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အကျို းခစားခွင့်ပါရှိ ကာငး် ဒါရိက်တာက ကညာြခင်း 

၁၃၀။ ဥပ ဒအရ မလိအပ်သည့်အခါမှတစ်ပါး၊ ကမ္ပဏီ ရးရာကိစ္စတွင် ပဂ္ဂလိက အကျိုးခစားခငွ့်ရိှ သာ 

ဒါရိက်တာသည ် ထိသိ ့ အကျိုးခစားခွင့်ရှိသည်ကိ သိသိချငး် အကျိုးခစားခွင့်၏ သဘာဝနှင့် 

အတိင်းအတာ၊ ကမ္ပဏီ ရးရာကိစ္စနှင့် ဆက်နယ်ွမစသည့် အ သးစိတ်အချက်များကိ ဖာ်ြပ၍ 

ြမန်နိင်သမ  ြမနြ်မန်ဘတ်အဖဲွထ့သိ ့ဘတ်အဖဲွအ့စညး်အ ဝး၌ အ ကာငး်ကား အသိ ပးရမည။်  

အကျို းခစားခွင့် ဆန်က့ျငဖ်ွယ်ရာများက ိဒါရိကတ်ာက ကညာြခင်း 

၁၃၁။ ဒါရိက်တာသည် ၎င်းရာထူးအဆင့်လက်ရိှြဖစ်ြခင်း၊ ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်တစ်ခခကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ 

သယ်ွဝိက်၍ြဖစ် စ လက်ရှိပိင်ဆိင်ြခင်းရှိ၍ ထိရာထူးပစ္စည်း လက်ရှိ ပိင်ဆိငြ်ခငး် ကာင့် ကမ္ပဏီ၏ 

ဒါရိက်တာအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန ်သိမ့ဟတ် အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန်က့ျငမ်ြဖစ်နိင် ကာင်းြဖင့် 

ြဖစ်ပာွးနိင်သည့် ဆန်က့ျင်မ၏ သ ဘာသဘာဝနှင့် အတိင်းအတာကိ ၎င်းဒါရိက်တာြဖစ် ပီး အနီးဆး 

ဘတ်အစည်းအ ဝးတွင်ြဖစ် စ သိမ့ဟတ် ထိသိသ့ိရှိ ပီး အနီးဆး ကျင်းပသည့်အစည်းအ ဝးတွင် 

ြဖစ် စ ကညာတင်ြပရမည်။  

အခန်း(၁၈) 

ဘတ်အဖွဲ ၏့ အခွင့်အာဏာများ 

ဘတ်အဖွဲ ၏့ အခွင့်အာဏာများ 

၁၃၂။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ကမ္ပဏီ၏ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ စီမခန်ခ့ွဲ ဆာငရ်ွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ဆာင်ရွက် စြခင်းတိကိ့ ြပုလပ်ရမည့်အြပင် ထိစီမခန်ခ့ွဲ ဆာငရ်ွက် စြခငး်တိကိ့လည်း အ ထွ ထွ 

အစညး်အ ဝးတွင် ကမ္ပဏီက ဥပ ဒအရ သိမ့ဟတ် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ကျင့်သး 

ဆာင်ရွက်ရန် မလိ သာ အခွင့်အာဏာများ၊ ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်မများကိလည်း ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။  

၁၃၃။ ဥပ ဒအရ သိမ့ဟတ် ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်အရ လိအပ်ချက် သိမ့ဟတ် ခွင့်ြပုချက်မအှပ 

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ်ျားသည် ကမ္ပဏကီိလည်း ကာငး်၊ ဘတ်အဖဲွက့ိလညး် ကာင်း ဤဖွဲ စ့ည်းပ 

အ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ကမ္ပဏီနှင့် ဘတ်အဖွဲ ကိ့ အပ်နှင်းသည့် အခွင့်အာဏာများ၊ ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်ြခငး် 

များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ညန်ကားခွင့်မရှိပါ။  

၁၃၄။ ဘတ်အဖဲွ၏့ အခွင့်အာဏာလပပ်ိင်ခွင့်များကိ ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရနှင့် ဥပ ဒအရ 

ခွင့်ြပုသည့် အတိင်း ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည်။  
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ငွ ချးငှားြခင်း၊ စ ဆာငး်ြခငး်၊ ကနက်ျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်များ ပး ချြခင်း 

၁၃၅။ အပဒ်ိ-၁၃၂ ပါြပဌာန်းချက်များကိသာ ကန်သ့တ်မထားဘဲ၊ ဘတ်အဖဲွသ့ည-် 

 (က) ကမ္ပဏ၏ီ ရည်ရွယ်ချက်အလိင့ာှ ငွ ချးငာှးြခင်း၊ ရန်ပ ငစွ ဆာင်းြခင်း၊ ငွ ကးရယူြခငး်နှင့် 

ပါင်နှြခင်းနှင့် ကး မီတာဝန်တငရ်ှိြခင်းများ သိမ့ဟတ် အြခားနည်းအားြဖင် ့ ငွ ကးပမာဏ 

အတွက် အာမခတင်သွင်းြခင်းကိခွင့်ြပုြခင်း၊ အ ကး ငွများ၊ ပးရနတ်ာဝနမ်ျား၊ ပဋိညာဉ် 

စာချုပ်များ၊ စီမချက်များ၊ ကျခ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ြဖည့်ဆည်း 

ြခငး်ြပုလပ်နိင် ပီး ထိသိ ့ ဆာငရွ်က်ြခင်းကိ ဘတ်အဖဲွ၏့သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များ 

အတိင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ တာင်း ခ ြခင်း မြပုရ သး သာ သိမ့ဟတ် ပး ချြခငး် 

မြပုရ သး သာ မတည် ငွရင်းအ ပ  အာမခခငွ့်ြပုြခင်းများကိလည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 (ခ) ကမ္ပဏတီည် ထာငြ်ခင်းနှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတိအ့တွက် ကျခသးစွဲထားသည့် ကန်ကျ 

စရတ်ိများ၊ အသးစရိတ်များ ပး ချြခင်း၊ ပး ချ စြခင်းများ ြပုလပ်နိငသ်ည်။ 

ဘတ်အဖွဲ က့ အြခားကမ္ပဏမီျားတွင ်အစရှယ်ယာမဲ ပးြခငး် 

၁၃၆။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် အြခားကမ္ပဏီတွင် ဒါရိက်တာတစ်ဦးကိ အရာရှိအြဖစ် 

ခန်အ့ပ်ြခင်း၊ အြခားကမ္ပဏီ၏ အရာရှိများကိ အခ ကး ငွ ပးြခင်း စသည်က့စိ္စများတွင် ကမ္ပဏီကရယူ 

ပိင်ဆိင်ထား သာ ကမ္ပဏီတစ်ခခ၏ အစရှယ်ယာများအရ အပ်နှင်း သာ မဲ ပးခွင့်တွင် 

ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးအတွက် အကျိုးခစားခွင့်ရှိ စကာမူ ဘတ်အဖွဲ သ့ည် ၎င်းတိဆ့းြဖတ် သာ 

အြပုအမူအတိင်း မဲ ပးခွင့်ကိ ကျင့်သးနိငသ်ည်။  

ကယ်ိစားလှယ် သိမ့ဟတ် တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျို း ဆာင်ကိယ်စားလယှ် 

၁၃၇။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သူကိမဆိ ကမ္ပဏ၏ီကိယ်စားလယ်ှ သိမ့ဟတ် တရားဝင ်

လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယအ်ြဖစ် ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်အရ ၎င်းတိက့ိ 

ပး သာ အခွင့်အာဏာ လပ်ပိင်ခွင်န့ှင့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်နိင်ခွင့်တိကိ့ ကျင့်သး ပီး ခန်အ့ပ်နိင်သည်။ 

မည်သည့် အချိန်တွငမ်ဆိ ၎င်းတိဆ့းြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ထိသိ ့ခန်ထ့ားြခင်းကိ ရပသ်ိမး်ြခငး်၊ 

ြပာငး်လဲြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်းတိက့ိ ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။  

အခွင့်အာဏာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကိယ်စား ဆာင်ရွက် စရန် လဲ ြပာင်း ပးြခင်း 

၁၃၈။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ၎င်းတိ ့ကျင့်သးနိင် သာ အခင့်ွအာဏာ လပ်ပိင်ခွင့် 

နှင့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်တိကိ့ ဘတ်အဖွဲ ့ ကာ်မတီ၊ ဒါရိက်တာတစ်ဦးတစ် ယာက်၊ ကမ္ပဏီဝန်ထမ်း 

တစဦ်းဦး သိမ့ဟတ် အြခားသတူစ်ဦးဦးကိ ကိယစ်ား ဆာင်ရကွ် စရန် လဲ ြပာင်း ပးနိင်သည်။ ထိသိ ့

လဲ ြပာငး် ပးြခငး်ကိ ၎င်းတိဆ့းြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိငး် ရပ်သိမး်ြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်းတိက့ိ 

ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။  
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အခန်း(၁၉) 

ဘတအ်ဖွဲ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ဘတအ်ဖွဲ အ့စည်းအ ဝး 

၁၃၉။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် အာက်ပါနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တွဆ့ ဆွး နွးနိင်သည်- 

 (က) လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ။ 

 (ခ) တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ။ 

 (ဂ) ရပြ်မင်သကားနည်းပညာြဖင့် တွ ့ြမင် ြပာဆိ၍ ြဖစ် စ။ 

 (ဃ) အြခားတိက်ရိက်ဆက်သွယ် ရးကားခပစ္စည်းများြဖင့် ြဖစ် စ။  

ဘတအ်ဖွဲ အ့စည်းအ ဝးတငွ် တက် ရာက် ကာငး် မှတ်ယူြခင်း 

၁၄၀။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးကိ တယ်လီဖန်းြဖင့်လညး် ကာင်း၊ ရပ်ြမင်သကားနည်းပညာြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ အြခားဆက်သယွ် ရး ကားခပစ္စည်းြဖင့်လည်း ကာငး် ဆာင်ရွက်ြခငး်ြဖစ် ပးီ 

တက် ရာက်သူအားလး၏ ြပာဆိ ဆွး နွးချက်များကိ ကားနိင်စွမ်းရှိ ပီး ကားသိခဲ့ပါက 

ဒါရိက်တာသည ်ထိအစည်းအ ဝးကိ တက် ရာကခ်ဲ့ ကာင်း မှတ်ယူသည်။  

ဘတအ်ဖွဲအ့စည်းအ ဝးကျငး်ပရန် နရာ 

၁၄၁။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးကိ တယ်လီဖန်းြဖင့်လညး် ကာင်း၊ ရပ်ြမင်သကားနည်းပညာြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ အြခားဆက်သွယ် ရးကားခပစ္စညး်ြဖင့်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်လင် 

ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးလပ်ရန် သ ဘာတူညီသည့် နရာတွင် ြပုလပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

အစညး်အ ဝးများကိ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ြပင်ပတွင်လည်း ကျင်းပနိင်သည်။  

ဘတအ်ဖွဲအ့စညး်အ ဝးကျငး်ပြခငး် 

၁၄၂။ ဒါရိက်တာများသည် မိမတိိသ့င့် လျာသ်ည်ဟ ထင်ြမင်သည့်အတိင်း လပင်န်း ဆာင်ရွက် ရးအတွက် 

အတူတကွစညး် ဝးနိင်၍ မိမိတိ၏့ အစည်းအ ဝးများကိ ရဆိ့ငး်ြခငး်နှင့် အြခားနည်းြဖင့် 

သတ်မှတ်လျက် အစည်းအ ဝးများ ြပုလပ်နိငသ်ည်။ မည်သည့် အစည်းအ ဝးတွင်မဆိ 

ပ ပါက်လာ သာ ြပဿနာများကိ တက် ရာကသ်ူ ဒါရိက်တာတစ်ဦးလင် တစ်မစဲနစ်ကျင့်သးလျက် 

မဲများရာြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆးြဖတ်ရာ၌ မဲအ ရအတွက်ချငး်တူညီ နသည့် ကိစ္စရပ၌် 

ဥက္က ဌသည် ဒတိယ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိရမည်။ မည်သည့် အချိန၌်မဆိ ဒါရိက်တာ 

တစ်ဦးဦး၏ တာင်းဆိချက်အရ ဘတ်အစညး်အ ဝးကိ ဘတ်အဖဲွ၏့ သ ဘာတူလက်ခသည့် 

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ခ ယူကျင်းပနိင်သည်။  
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ဘတအ်ဖွဲ အ့စည်းအ ဝးကျငး်ပရန် အ ကာင်းကားြခင်း 

၁၄၃။ ဘတ်အဖဲွ၏့ အစည်းအ ဝးတိင်းအတွက် အ ကာင်းကားစာအား ဒါရက်ိတာတိငး်ကိ ပးပိ ့

အ ကာင်းကားရမည်ြဖစ် ပီး၊ ထိသိ ့ ပးပိရ့န ် ပျက်ကွက်ြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခရရိှမ မရှိြခင်း ကာင့် 

အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်းကိ တရားမဝင်ပျက်ြပယ် စြခင်းမရှိ စရ။  

ဒါရိက်တာ နရာလစ်လပ် န သာ်ြငားလညး် ဘတ်အဖွဲ က့ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း 

၁၄၄။ ဆကလ်က် ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖဲွသ့ည ်မိမတိိ ့ဘတ်အဖဲွဝ့င် လစ်လပ်ြခငး် တစ်ခခရှိ စကာမူ 

ဘတ်အဖဲွအ့ နြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ သိရ့ာတွင် ထိသူတိ၏့ဦး ရကိ ဘတ်အဖဲွ၏့ အစည်းအ ဝး 

အထ ြမာက် စရန် ဦး ရအြဖစ်ြဖင့် ဤစည်းမျဉ်းကသတ်မှတ်ထား သာ သိမ့ဟတ် ဤစည်းမျဉ်းကိ 

လိက်နာရ သာဦး ရ အာက် လျာ့ နလင်လည်း ကာငး်၊ လျာ့ နသမ  ကာလပတ်လးလည်း ကာင်း၊ 

ဆကလ်က် ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖွဲ သ့ည် အဆိပါဦး ရအထိ ဘတ်အဖွဲ ဝ့ငဦ်း ရကိ တိးြမင့်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ရပ် ခ ဆိြခင်းအလိင့ှာ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

အြခားကိစ္စအလိင့ှာ ဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။  

ဘတအ်ဖွဲ အ့စည်းအ ဝးထ ြမာက်ရန် အနည်းဆး လိအပ် သာဦး ရ 

၁၄၅။ ဒါရက်ိတာများ၏ လပင်န်း ဆာင်ရွက်မ အစည်းအ ဝး အထ ြမာက် စ ရးအတွက် လိအပ် သာ 

ဦး ရသည် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ၅၀% နှင့်အထက် ြဖစ်ရမည်။  

၁၄၆။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးအစတငွ် အနည်းဆးလိအပ် သာဦး ရြပည့် တက် ရာက်ပါက ဒါရိက်တာ 

တစဦ်းက အစည်းအ ဝး နာက်ပိင်း တက် ရာက်ရန ် ပျက်ကကွ်ြခင်း၊ အ ကာင်းတစ်ခခ ကာင့် 

မဲမ ပးဘဲ နြခငး် ရှိ သာ်လည်း အစည်းအ ဝး တစ် လာက်လးတွင ် အနညး်ဆး ဦး ရြပည် ့

တက် ရာက် ကာငး် မှတ်ယူမည်ြဖစ်သည်။  

၁၄၇။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် မမိတိိ၏့ အစည်းအ ဝးသဘာပတိကိ ရွးချယ်ရမည့်အြပင ်ထိရာထူး လက်ရှိထားရန ်

ြဖစ် သာ ကာလအပိင်းအြခားကိ သတ်မှတ်ရမည်။ သိရ့ာတွင ်အဆိပါ သဘာပတိကိ ရွးချယ်ထားသည် 

မဟတ်လင် သိမ့ဟတ် အစည်းအ ဝးတစ်ခခတွင် ကျငး်ပရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် ရာက်ရှိ ပီး 

မိနစ် (၃၀) အတွင်း သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန် မ ရာက်လင၊် တက် ရာက် သာ 

ဒါရိက်တာများသည် ၎င်းတိအ့ထဲမှ အလှည့်ကျသဘာပတိကိ အစည်းအ ဝး၏ သဘာပတိအြဖစ် 

ရးွချယ် စရမည။်  

ဘတအ်ဖွဲအ့စည်းအ ဝးသည် အခွင့်အာဏာအားလးကိ ကျင့်သးရန် အခွင့်ရှိြခင်း 

၁၄၈။ အနည်းဆးဦး ရြပည့် တက် ရာကပ်ါက ဘတ်အဖွဲ အ့စည်းအ ဝးသည် ဤဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း 

အရ ဘတ်အဖဲွ  ့ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင် သာ အခွင့်အာဏာ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်နိင်ခွင့် တိက့ိ 

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  
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ဘတအ်ဖွဲ အ့စည်းအ ဝး ဥက္က ဌ 

၁၄၉။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် အစညး်အ ဝးတွင် ဥက္က ဌနှင့် ဒတိယဥက္က ဌကိ ရွးချယ်တင် ြမာက်နိင် ပီး ယငး်တိ၏့ 

သက်တမ်းကိလည်း သတ်မှတ် ပးရမည်။ ဥက္က ဌနှင့် ဒ-ဥက္က ဌတိကိ့ ရွးချယ်တင် ြမာက်ထားြခင်း 

မရိှြခငး် သိမ့ဟတ် ရးွချယ်တင် ြမာက်ထားသည့် ဥက္က ဌနှင့် ဒ-ဥက္က ဌတိသ့ည် အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် 

သတ်မှတ်သည့်အချိန် နာက်ပိင်း မိနစ် (၃၀) အတွငး် အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်လာြခင်းမရှိက 

တက် ရာက်လာသည့် ဘတ်အဖွဲ သ့ည ် ၎ငး်တိအ့ထဲမှ ဒါရက်ိတာတစ်ဦးဦးကိ ဥက္က ဌအြဖစ် 

တင် ြမာက်ရမည်။  

မအဲများစြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ 

၁၅၀။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝးတွင် တင်ြပလာ သာ မးခွန်းများ၊ အဆိြပုဆးြဖတ်ချက်များကိ တက် ရာက် 

လာသည့် ဘတ်အဖွဲ ၏့ မဲအများစြဖင် ့ ဆးြဖတ်ရန်ြဖစ် ပီး ပးသည့်မဲအ ရအတွက် တူညီ နပါက 

ဥက္က ဌသည် ဒါရိက်တာအြဖစ် မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိသည့်အတိင်း အဆးအြဖတ်မဲကိ ပးရမည်။  

ဆးြဖတခ်ျက်ကိ စာြဖင့် ရးသားြခင်း 

၁၅၁။ ဘတ်အဖဲွက့ ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပု ပီး နာက် အတွင်း ရးမှူ း သိမ့ဟတ် ဘတ်အဖွဲ မ့ှ 

တာဝန် ပးအပ်ခထားရသည့်ပဂ္ဂိုလ်မှ မတှ်တမ်းတင် လက်မှတ် ရးထိး၍ ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

ထတ်ြပနရ်မည။်  

၁၅၂။ ဘတ်အဖဲွအ့စည်းအ ဝး ကျင်းပြခငး်မရှိသည့်အချိန်တွင် ဆးြဖတ်ချက်အတွက် မဲ ပးခွင့်ရှိသည့် 

ဘတ်အဖဲွဝ့ငအ်ားလးက စာရွက်စာတမ်းတွင် ဖာ်ြပထား သာ ဆးြဖတ်ချက်ကိ ထာက်ခ ကာငး် 

စာရွက်စာတမ်းတွင် လက်မှတ် ရးထိးကာ ဆးြဖတ်ချက်ကိ ထတ်ြပနနိ်ငသ်ည။် ထိစာရွက်စာတမ်း၏ 

မိတ္တ ူနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပးူတဲွ ဖာ်ြပ၍ ဘတ်အဖဲွဝ့ငအ်ားလးသိ ့ လက်မှတ် ရးထိးရန ်

ြဖန် ့ ဝရမည်။ ဘတ်အဖဲွဝ့ငအ်ားလးက လက်မတ်ှ ရးထိး ပီးချန်ိတင်ွ ဆးြဖတ်ချက် ချမတ်ှလိက်သညဟ် 

မှတ်ယူရမည်။  

ကာမ်တီ၏လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် အစညး်အ ဝးများ 

၁၅၃။ ဘတ်အဖဲွ၏့ မည်သည့် ကာ်မတီမဆိသည် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ညန်ကားချက်များနငှ့်အည ီ ယငး်ကိ 

လဲအပ် သာ လပပ်ိင်ခွင်အ့ာဏာနငှ့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်တိကိ့ ကျင့်သးရမည်။  

၁၅၄။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်ပါ ဘတ်အဖွဲ၏့ အစညး်အ ဝးများ ကျင်းပြခင်းဆိငရ်ာ စညး်မျဉး် 

စည်းကမ်းများနငှ့် သက်ဆိင်သမ  ြပဌာနး်ချက်များ အကျုးဝင် စလျက် ဘတ်အဖွဲ ၏့ ညန်ကားချက် 

များက အစားထိးြခင်းမရှိသည်မအှပ ဒါရိက်တာနှစ်ဦး သိမ့ဟတ် နှစ်ဦးထက်ပိ၍ ပါဝင် သာ 

ဘတ်အဖဲွ၏့ ကာ်မတီအစညး်အ ဝးများ၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းများကိ လမး်မိးမမရှိ စရ။  

  



- 42 - 

 

 

ဘတအ်ဖွဲ၏့ ဆာင်ရွက်ချက် တရားဝင်ြခင်း 

၁၅၅။ ဘတ်အဖဲွ၏့ ဆာင်ရွက်ချက်၊ ဘတ်အဖဲွ၏့ ကာမ်တီတစ်ခ၏ ဆာင်ရွက်ချက်၊ ဒါရိက်တာအြဖစ် 

ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦး၏ ဆာင်ရွက်ချက်သည် နာက်ပိငး်တွင် ဒါရိက်တာကိ သိမ့ဟတ် တစ်ဦးဦးကိ 

ဒါရိက်တာအြဖစ် ခန်ထ့ားြခငး်နှင့် ရးွချယ် တင် ြမာက်ြခင်းတွင ် ခတ်ယွငး်ချက်များ ရိှ ကာငး်နှင့် 

ဒါရိက်တာသည ်အရည်အချင်း ပျက်ယွင်း ကာင်း၊ ရာထူးလစ်လပ် န ကာငး်၊ မဲ ပးခွင့် ဆာင်ရွက်ခွင့် 

မရိှ ကာငး် တွရ့ှိရ စကာမ ူတရားဝင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည ်ရာနန်းြပည့် ပိင်ဆိင်သည့် လက် အာကခ်ကမ္ပဏီ ြဖစ်ပါက 

၁၅၆။ ကမ္ပဏသီည် ရာနန်းြပည့်ပိင်ဆိင်သည့် လက် အာက်ခကမ္ပဏီတစ်ခ ြဖစ်သည်ဆိလင်- 

 (က) ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီသည် ကမ္ပဏီ၏ အစများပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ၏ အ ကာင်းဆး 

အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာရိှသည်။ 

 (ခ) ဒါရိက်တာတစ်ဦးသည် အာက်ပါအတိင်း ြပုလပ်ပါက ကမ္ပဏီ၏ အ ကာင်းဆး အကျိုးစီးပွား 

အတွက် သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်- 

 (၁) ကမ္ပဏီ၏ အစများပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ၏ အ ကာင်းဆး အကျိုးစီးပွားကိ 

သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်းအြပင်။ 

 (၂) ဒါရိက်တာသည် ဆာင်ရွက်ချက်များ ြပုလပ် နချိန်တွင် ကမ္ပဏီသည် လူမဲွခြခင်းမြဖစ်ဘဲ 

ဒါရိက်တာ၏ ဆာင်ရွက်ချက် ကာင့် ကမ္ပဏီသည် လူမဲွမြဖစ်ြခင်း။  

အခန်း(၂၀) 

အတွင်း ရးမှူး 

၁၅၇။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ဥပ ဒနှင့်အညီ အတွင်း ရးမှူးတစ်ဦး(သိမ့ဟတ်) အများ ခန်ထ့ားနိင်သည်။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် 

မည်သူကိ့မဆိ- 

 (က) ကမ္ပဏီ၏ အတွင်း ရးမှူးတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် စရန် ယာယီခန်ထ့ား နိင်သည်။ 

 (ခ) ကမ္ပဏီ၏ လက် ထာက်အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် ခန်ထ့ားနိင်သည်။  

၁၅၈။ အတွင်း ရးမှူးသည် ဘတ်အဖဲွ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ရာထူးသက်တမ်း ကာလ (အခ ကး ငွ 

အပါအဝင်) လပ်ပိင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာ၊ တာဝန်များအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိသိ ့လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့် 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းများကိ ဘတ်အဖဲွ၏့ ကွပ်ကဲမအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ အတွင်း ရးမှူးကိ 

ဘတ်အဖဲွက့ ဖယ်ရှားနိင်သည်။ 
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အခန်း (၂၁) 

ရးတဆိပ်တး 

၁၅၉။ ကမ္ပဏီ၏တဆိပ်ကိ ဘတ်အဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်အရ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းြဖင့်၊ ဒါရိက်တာ (၁)ဦး နှင့် 

အတွင်း ရးမှူး သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာ အနည်းဆး (၂) ဦး သိမ့ဟတ် ယင်းကိစ္စအလိင့ှာ ဘတ်အဖဲွက့ 

ခန်ထ့ား သာ အြခားပဂ္ဂ လ် ရှ ့ မှာက်တွငမ်ှလဲ၍ မည်သည် ့စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခခတွငမ်  ခတ်နှိပြ်ခငး် 

မြပုရ။ ဖာ်ြပပါ ဒါရိက်တာ (၁) ဦး နှင့် အတွင်း ရးမှူး သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာ အနည်းဆး (၂) ဦး သိမ့ဟတ် 

အဆိပါ အြခားပဂ္ဂုလ်တိသ့ည် မိမိတိ၏့ ရှ ့ မာှက်တွင် ကမ္ပဏီတဆိပ်ကိ ခတ်နှိပ်ထား သာ 

စာချုပစ်ာတမ်းတိင်းတွင် မမိတိိ ့ ရှ ့ မှာက်၌ ခတ်နှိပ် ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးရမည်။  

အခန်း ( ၂၂ ) 

ဘ ာ ရးဆိင်ရာ အစီရငခ်စာများနငှ့် စာရင်းစစ် ဆးြခငး် 

ဘ ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ စာရငး်စာအပမ်ျားနငှ့် ငွစာရင်းများ 

၁၆၀။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ဥပ ဒပဒမ် ၂၅၈ အရ အာက်ပါတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျာ်ကန် သင့်ြမတ် သာ 

ငွစာရင်းစာအပ်များ ထားရှိ စရမည-် 

 (က) ကမ္ပဏကီ ရရိှ သာ ငွများအားလးနှင့် သးစွဲသည် ့ ငွများအားလး၊ ထိြ့ပင် ရရှိြခင်းနှင့် 

သးစွဲြခင်းအတွက် ြဖစ် ပ လာသညန်ငှ့်စပလ်ျဉး်သည့် ကိစ္စရပ်များအားလး။ 

 (ခ) ကမ္ပဏကီ ကမ္ပဏီပစ္စည်းများ ရာင်းချြခင်းနှင် ့ဝယ်ယူြခင်းအားလး။ 

 (ဂ) ကမ္ပဏ၏ီ ရပိင်ခွင့်များနှင့် ပးရန်တာဝန်များ။ 

 (ဃ) ဤဥပ ဒအရ သိမ့ဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ငွ ကး 

ဆိင်ရာ အြခားကိစ္စရပမ်ျား။ 

၁၆၁။ ဘ ာ ရးဆိင်ရာမှတ်တမ်းများကိ ကမ္ပဏီ၏မှတ်ပတင်ရးတွင်ြဖစ် စ၊ ဒါရိက်တာများက သင့် လျာ် 

သည်ဟ ထင်ြမင်ယူဆ သာ အြခား နရာတွင်ြဖစ် စ ထားရှိ၍ အလပ်ချိနအ်တွင်း ဒါရိက်တာများ 

စစ် ဆးကည့်ရနိင်ရန်အတွက် အသင့်ရှိ စရမည်။  

၁၆၂။ ဘ ာ ရးရှင်းတမ်းကိ နှစ်စဉ် ရးဆွဲလျက်ကမ္ပဏီ၏ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးသိ ့ တင်သွင်းြပရမည် ့

အြပင် ဘ ာ ရးရငှ်းတမ်းသည ် အဆိပါ အစည်းအ ဝးကျင်းပမည့် နမ့ှ (၉)လထက်မ စာ သာ 

ကာလအထိ ြဖစ် စရမည်။ ဘ ာ ရးရှင်းတမ်းများကိ ကမ္ပဏ၏ီစာရငး်စစ်က စစ် ဆး 

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာကိ ယင်းရှငး်တမး်နငှ့်အတူ ပးူတဲွတင်ြပရမည် သိမ့ဟတ် 

အစရီငခ်စာပါ ရည်ညန်းချက်များကိ ဘ ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်း၏ အာက် ြခတွင ် ထည့်သွငး် 

ဖာ်ြပရမည်။ ထိအစီရင်ခစာအား ကမ္ပဏ၏ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ရှငး်လငး် တင်ြပ 

ရမည်ြဖစ် ပီး ကမ္ပဏတီငွ် ပါဝင်သူအစရှငမ်ျားက စစ် ဆးကည့်ရနိင် စရန်အတွက် ထားရှိရမည်။  
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ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာ ပးပိြ့ခင်း 

၁၆၃။ ကမ္ပဏသီည် စာရင်းစစ် ဆးထား ပးီြဖစ် သာ ဘ ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၏ မတိ္ထ ူတစ် စာင်ကိ 

စာရင်းစစ်အစရီင်ခစာ မိတ္ထ ူတစ် စာင်နှင့်အတူ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်များ၏ လိပစ်ာများသိ ့

အစည်းအ ဝးဖိတ်ကားစာြဖင့် ပူးတဲွလျက် ပးပိရ့မည်။ ယင်းတိ၏့ မိတ္တ ူတစ် စာင်ကိ အစညး်အ ဝး 

မကျင်းပမီ အနည်းဆး (၂၁)ရက ် ကိုတင၍် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များက စစ် ဆး ကည့်ရ 

နိင် စရနအ်တွက် ကမ္ပဏီ၏ မတ်ှပတငထ်ား သာ ရးခန်းတွင်ထားရှိမည်။ ထိြ့ပင် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ 

အစရှင်များသိ ့ဘ ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများကိ အီလက်ထ ရာနစ် နည်းြဖင့်လည်း ပးပိန့ိင် ကာင်း 

သတ်မှတ်နိင်သည်။  

ဘ ာ ရးအစီရငခ်စာနှင့် ဒါရိက်တာများ၏အစီရငခ်စာ 

၁၆၄။ ဥပ ဒအရ လိအပ်၍ြဖစ် စ၊ ဘတ်အဖဲွက့ ထိသိ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်၍ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီသည် ပီးခဲ့သည့် 

ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာနှင့် ဒါရိက်တာများ၏ အစီရင်ခစာကိ သက်ဆိင်ရာ 

ဥပ ဒများနှင့်အည ီြပုစရမည်။  

စာရင်းစစ်ခန်အ့ပြ်ခင်းနှင့် စာရင်းစစ်ြခင်း 

၁၆၅။ ဥပ ဒ ပဒမ် ၂၇၉ နှင့် ၂၈၀ သိမ့ဟတ် အချိန်ကာလအလိက် အာဏာ သက် ရာက်လျက်ရှိ သာ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲြပဌာန်းချက်များနှင့်အည ီ စာရင်းစစ်များကိ ခန်ထ့ားရမည့်အြပင် ၎ငး်တိ၏့ 

တာဝနနှ်င့်လပပိ်ငခွ်င့်များကိ သတ်မှတ်ထားရမည။်  

၁၆၆။ စာရင်းစစ်များသည ် မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိမဆိ တက် ရာက်ရန ် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ 

အစရှင်တစ်ဦးအ နနှင့် လက်ခရပိင်ခွင့်ရှိသည့် နိတ့စ်စာများနှင့် အြခားဆကသ်ွယ်မများ အားလးကိ 

လက်ခရရှိရနန်ှင့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်တွင် ၎င်းနငှ့်ပတ်သက် သာ အစည်းအ ဝးကိစ္စ၏ 

မည်သည့်အပိင်းကိမဆိ ကားနာခွင့်ရှိသည်။  

၁၆၇။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက ကမ္ပဏီ၏ ငွစာရင်းများနှင့်စာအပ်များကိ စစ် ဆးရန ်

ဌာနအတွင်း စာရင်းစစ် ကာ်မတီကိ ဘတ်အဖွဲ ဝ့င ် အနညး်ဆး (၃) ဦး ပါဝင် သာအဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်း၍ 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။  

၁၆၈။ ဥပ ဒလိအပခ်ျက်အရြဖစ် စ၊ ဘတ်အဖွဲ ၏့ သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်အရြဖစ် စ သတ်မှတ်သည့် 

ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်ကိ ခန်အ့ပ်ရာတွင်- 

 (က) စာရင်းစစ်ကိ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒနှင့်အညီ ခန်အ့ပ်ြခင်းနှင့် ထတ်ပယ်ြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ 

 (ခ) စာရင်းစစ်အတွက်အခ ကး ငွကိ ဘတ်အဖဲွ၏့သ ဘာတူညခီျက်အ ပ တွင ် ကမ္ပဏီက 

သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

(ဂ) အဆိပါဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ကမ္ပဏီ၏ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာကိ စာရင်းစစ်က သက်ဆိငရ်ာ 

ဥပ ဒနှင့်အညီ စာရင်းစစ် ဆးရမည်။  
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အခနး် (၂၃) 

   အြမတ် ဝစများ၊ သီးသန်ရ့န်ပ ငနွှင့် အြခားခွဲ ဝြခင်းများ 
 

၁၆၉။ ကမ္ပဏသီည် အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးတင်ွ အြမတ် ဝစများကိ ကညာနိင်သည်။ သိရ့ာတွင် 

ဘတ်အဖဲွက့ ထာက်ခ သာပမာဏထက် မည်သည့်အြမတ် ဝစကမ  မပိ စရ။  

၁၇၀။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ကမ္ပဏီ၏ အြမတ်အစွနး်များြဖင့် ဘတ်အဖွဲ က့ မတသည်ဟ ယူဆ သာ အဆိပါ 

ကားြဖတ်အြမတ် ဝစများကိ အခါအား လျာစ်ာွ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရငှ်များသိ ့ ပးနိင်သည်။  

၁၇၁။ အြမတ် ဝစကိ ထိနှစ်အြမတ်အစွန်းနှင့် ခွဲ ဝမ ပးရ သး သာ အြခားအြမတအ်စွန်းထဲမတှစ်ပါး 

အြခား ငွ ကးများထဲမှ ခွဲ ဝမ ပးရ။  

၁၇၂။ ဘတ်အဖဲွသ့ည် မည့်သည့်အြမတ် ဝစကိမဆိ မ ထာက်ခမီ ကမ္ပဏ၏ီ အြမတ်အစွနး်ထဲမှ မမိတိိ ့

သင့် လျာမ်ည်ဟ ထင်ြမင် သာ ငွကိ သီးသန်ရ့န်ပ ငတွစရ်ပ် သိမ့ဟတ် သီးသန်ရ့န်ပ ငွများအြဖစ် 

ဖယထ်တ်လျက် ဒါရိက်တာများ၏သ ဘာအတိင်း မ မ ာ်လင့် သာ အသးစရိတအ်တွကြ်ဖစ် စ၊ 

အြမတ် ဝစညီမ ရးအတွက် ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏ၏ီ အြမတ်အစွန်းကိ မှန်ကန်စွာ အသးြပုနိင် သာ 

အြခားမညသ်ည့် ကရယ်ွချက်အတွက်မဆိြဖစ် စအသးြပုရမည။် ထိသိ ့ အသးချြခင်းမြပုမီ ငွများကိ 

ဒါရိက်တာများသည် အလားတူသ ဘာအတိင်း ကမ္ပဏီ၏လပ်ငနး်တွင် သးစွဲြခင်း သိမ့ဟတ် 

အခါအား လျာစ်ာွ သင့် လျာ်သည်ထငြ်မင် သာ (ကမ္ပဏီ အစရှယ်ယာများမှလွဲ၍) ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း 

လပင်န်းများတွင်ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်သည်။ နစှ်စဉ်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးက ဘတ်အဖွဲ ၏့ ထာက်ခချက် 

ြဖင့် ယင်းအစည်းအ ဝး နတ့ွင် မှတ်ပတင်ထား ပီးြဖစ် သာ အစရှင်တိအ့ား ထိက့ဲသိ ့ သာ သီးသန် ့ ငွ 

ထဲမှ မိမတိိ ့ အစပါဝင်ထား သာ အချို းအတိင်း “ဆ” အစရှင်ယာများထတ် ပးရန် အတညြ်ပု 

နိင်သည်။  

၁၇၃။ မည်သည့်အစရှယ်ယာ၏ ပးူတဲွပိင်ဆိင်သူများအြဖစြ်ဖင့် တစဦ်းထက်ပိ သာသမူျားကိ မတ်ှပတင ်

ထားသညြ်ဖစလ်င၊် အစရှယယ်ာများအ ပ တွင် ပးရမည်ြဖစ် သာ မညသ်ည့် အြမတ် ဝစအတွက်မဆိ 

အကျိုးသက် ရာက် သာ လက်ခ ြပစာများက ိအဆိပါသူတိအ့နက် တစ်ဦးဦးကိ ပးနိင်သည်။  

၁၇၄။ ကညာြခင်းြပုခဲ့ ပီး သာ အြမတ် ဝစဆိင်ရာ နိတ့စစ်ာကိ နာက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် နည်းလမ်း 

အတိင်း အစရှယ်ယာများတွင်ပါရှိသည် ့ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ပဂ္ိုဂ လမ်ျားထသိ ့ ပးပိရ့မည်။  

အြမတ် ဝစခွဲရန် လပပ်ိင်ခွင့်ကိ ဘတ်အဖွဲ တ့ွင် အပ်နှင်းထားြခင်း 

၁၇၅။ (က) ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၀၇ နငှ့် ၁၀၉ တိအ့ရ ဘတ်အဖဲွသ့ည် အြမတ် ဝစများ (ကားြဖတ် အြမတ် ဝစ 

အပါအဝင်) ကိ ပးရန ်ဆးြဖတ်နိင် ပီး ပမာဏ၊ အချိနန်ငှ့်အြမတ် ဝစ မည်သိခ့ွဲ ဝမည်ကိလည်း 

သတ်မှတ်နိင်သည။် 

 (ခ) အြမတ် ဝစ ပး ချရမည့် နည်းလမ်းများတွင် ငွသားြဖင့်ြဖစ် စ၊ အစရှယ်ယာ ထတ် ဝြခင်း 

ြဖင့်ြဖစ် စ၊ အာ့ပ်ရှင် (option) ြပုြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ရရန်ပိင်ခွင့်များကိ လဲ ြပာင်းြခငး်ြဖင့် 

ြဖစ် စ ဆာင်ရက်ွြခငး်များ ပါဝင်နိင်သည။် 
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 (ဂ) အြမတ် ဝစအား သတ်မှတ်ြခငး်ကိ ကမ္ပဏီမှ ပး ချရမည့် ကးမအီြဖစ် မမှတ်ယူရ။ 

အဆိပါသတ်မှတ်ချက်ကိ အြမတ် ဝစ ပး ချြခငး်မြပုမ ီ မည့်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ြပနလ်ည် 

ရပ်သိမ်းနိင်သည်။ ကးမီတင်ရှိြခင်းသည ် ငွ ပး ချရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်မသှာ 

ကျ ရာက်သည်။  

အြမတ် ဝစအချို းအစား 

၁၇၆။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်၊ အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအတွက် စည်း နှာင်မရှိသည် ့ ပူးတဲွပါဝင် သာ 

အခွင့်အ ရးနငှ့် ကန်သ့တ်ချက်များ၊ ဥပ ဒတိက့ိ အ ထာက်အထားြပု၍၊ အြမတ် ဝစများကိ 

ကမ္ပဏတီငွ် ပါဝငသ်ူ အစရှင်များအား ပိင်ဆိင်သည့် အစရှယ်ယာအလိက် အချိုးကျ ခွဲ ဝ ပးရန် 

ြဖစ်သည်။  

ခွဲ ဝနိင် သာ ပစ္စည်းများနငှ့်ခွဲ ဝ ပးြခငး် 

၁၇၇။ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ အ ထာက်အထားြပု၍လိက်နာလျက်၊ ဘတ်အဖွဲ သ့ည ် အြမတ် ဝစများ 

သိမ့ဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းများကိ သတ်မှတ်ပစ္စည်းများနှင့် ခွဲ ဝြခင်းြဖင့် တစ်ရပလ်း 

သာ်လည်း ကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်း သာ်လည်း ကာင်း ( ပး ချ ပီးအစရှယ်ယာများ၊ ဒဘီင်ချာ 

ငွ ချးလက်မှတ်များ သိမ့ဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ သိမ့ဟတ် အြခားကမ္ပဏီ၏ ငွ ချးသက် သခ 

လက်မှတ်များ၊ ယမှတ်အပ်နှသည့် အဖွဲ အ့စည်းနငှ့် အြခားအဖွဲ အ့စည်းတိတ့ွင ် ပါဝင် သာ 

ငွ ချးသက် သခ လက်မှတ်များြဖင့် သာလ်ည်း ကာင်း ပး ချရန)် ဆးြဖတ် ပးနိင်သည်။  

၁၇၈။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင် တစ်ဦးချင်းစသီည ် ကမ္ပဏ၏ီ သိမ့ဟတ် အြခားကမ္ပဏီ၏ 

အစရှယ်ယာများ၊ ဒီဘင်ချာ ငွ ချးလက်မှတ်များ သိမ့ဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ 

အပါအဝင် အပိဒ်-၁၇၇ အရ မည်သည့်ပစ္စည်းကိမဆိ ၎င်းတိအ့ား ခွဲ ဝ ပးြခင်းကိ သ ဘာတူ 

လက်ခရမည်။  

ဒါရိက်တာ၏ ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်မ  

၁၇၉။ ပစ္စည်းများ၊ ရပိငခွ်င့်များ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်း အပါအဝင ် အြမတ် ဝစ သိမ့ဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းနှင့် 

သက်ဆိင် သာ ကိစ္စရပ်အားလးကိ ဘတ်အဖဲွမ့ှ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်မညြ်ဖစ် ပီး ဘတ်အဖွဲ သ့ည် 

အာက်ပါ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ြပုလပ်နိင်သည်- 

 (က) အြမတ် ဝစများ/အြခားခွဲ ဝြခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ၊ အြငင်းပွားမများ 

သိမ့ဟတ် အြခားကိစ္စများတိကိ့ ြဖရှင်းနိင်သည။် 

 (ခ) ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ခွဲ ဝြခင်းြပုရာတွင် တန်ဖးိ 

သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

 (ဂ) ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်များထ သိမ့ဟတ် ၎င်း၏ညန်ကားချက်အရ သတ်မတ်ှတန်ဖးိ 

အ ပ  အ ြခြပု၍ ငွြဖင့် ပး ချြခင်းြပုရန ်ဆးြဖတ်နိင်သည်။ 
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 (ဃ) ကမ္ပဏတွီင် ပါဝငသ်ူ အစရှင်များအတွက် ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်ကိ ယမှတ်အပ်နှ 

လက်ခမည့်သူထ အပ်နှ ပးြခင်းြပုနိင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည ်အတိး ငွ ပးရန် မလိအပ်ြခင်း 

၁၈၀။ အြမတ် ဝစများနငှ့် အြခားခွဲ ဝ ပးြခငး်များအတွက် အတိး ငွကိ ကမ္ပဏအီ နြဖင့် ပးရန် မလိအပ်ပါ။ 

ကမ္ပဏသီည် အချို ့ သာ အြမတ် ဝစများနှင့် ခွဲ ဝ ပးြခင်းများကိ ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည ်အြမတ် ဝစနှင့် ခွဲ ဝ ပးြခငး်၊ ထနိး်သိမ်းထားရှိနိင်ြခငး် 

၁၈၁။ ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများ တစ်ဆင့်လဲအပြ်ခင်း ကာင့် တစ်ဦးဦးက ပငိဆိ်င်ထိက် သာ အစရှယ်ယာ 

နှင့် သက်ဆိင် သာ အြမတ် ဝစများနှင့် အြခားခွဲ ဝ ပးြခင်းများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် လဲ ြပာင်း 

လက်ခသူကိ ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရှင်အြဖစ ်မှတ်ပတငစ်ာရင်းသွငး်ြခင်း မြပုရ သးသည့် အချနိထိ် 

ကမ္ပဏကီ ထိနး်သိမ်းထားနိင်သည်။  

ကမ္ပဏသီည ် ပး ချရန ် ငွ ကးပမာဏကိ လာ့ချြဖတ် တာက်နိင်ြခင်း 

၁၈၂။ ကမ္ပဏတီငွ် ပါဝင်သူ အစရှင်မှ ပးရန်ရှိ သာ အြမတ် ဝစများကိလညး် ကာငး်၊ အြခားခွဲ ဝ ပးြခင်း 

များကိလည်း ကာင်း တာင်း ခ မ သိမ့ဟတ် အြခားနည်းြဖင့် ဆာင်ရက်ွြခငး် ကာင့် ကမ္ပဏီတွင် 

ပါဝငသူ်အစရင်ှမှ ကမ္ပဏသိီ ့ ပးရန်ရှိ သာ ပမာဏများမ ှ လာ့ချြဖတ် တာက်နိင်သည်။  

ပး ချြခင်း 

၁၈၃။ ကမ္ပဏသီည် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပးရနရ်ှိ သာပမာဏ၊ အြမတ် ဝစနှင့် အြခားနညး် 

ခွဲ ဝ ပးြခင်းတိက့ိ ဘတ်အဖဲွက့ ဆးြဖတ်သည့်နညး်ြဖင့် ပး ချနိင်သည်။  

တာင်းဆိြခင်းမရိှသည့် ခွဲ ဝြခင်းများ 

၁၈၄။ ဥပ ဒအရ အြခားနည်းြပဌာန်းထားသည့် အခါမှတစ်ပါး ကမ္ပဏီတွင် ပါဝငသူ်အစရင်ှများသိ ့ ပးရန် 

ဆးြဖတ် ကညာပီး နာက် တစ်နှစ်အတွင်း တာင်းဆိြခင်းမရှိသည့် အြမတ် ဝစများနှင့် အြခားနညး် 

ခွဲ ဝ ပးြခင်းက ိ တာင်းဆိလာသည့်အချိန်အထိ ဘတ်အဖွဲ မ့ှဆးြဖတ်သည့်အတိင်း ကမ္ပဏသီည် 

ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်း အသးြပုြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်။ 

အခနး် (၂၄) 

ဖျက်သိမ်းြခင်း 

ပိလသည်များကိခွဲ ဝြခင်း 

၁၈၅။ ဤဖွဲစ့ည်းပအ ြခခစညး်မျဉး်၊ ဥပ ဒနငှ် ့ အစရှယ်ယာအမျို းအစားတိအ့တွက် ပးူတဲွထား သာ 

စည်း နှာင်မရှိသည့် အခွင့်အ ရးများနှင့် ကန်သ့တ်ထားြခငး်များကိ အ ထာက်အထားြပု၍- 

 (က) ကမ္ပဏကိီ ဖျက်သမိး်ရာတွင ်ကမ္ပဏီတွင် ပါဝ ငသ်ူ အစရှင်များအားခွဲ ဝရနိင် သာ မည်သည့် 

ပစ္စည်းရပိင်ခွင့်ကိမဆိ အစရှယ်ယာအ ပ  ပး ချ ပီးပမာဏ သိမ့ဟတ် ပးထား ပးီဟ 
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မှတ်ယထူား သာ ငွ ကးတနဖ်ိးပမာဏကိ (မစဉး်စားဘ)ဲ ပိင်ဆိင်ထား သာ အစရှယ်ယာ 

အ ရအတွက် အချိုးအစားအလိက် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရှင်များအကား ခွဲ ဝ ပးရမည်။ 

 (ခ) ကမ္ပဏကိီ ဖျက်သိမး်ရာတွင် ကမ္ပဏီတငွပ်ါဝငသ်ူ အစရှင်များသိ ့ ခွဲ ဝနိင် သာပစ္စည်း 

သိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်ကိ ဆးြဖတ်ရာတွင ်အစရှယ်ယာအတွက် ပး ချြခငး်မရှိ သာ ပမာဏသည် 

ကမ္ပဏပီိင်ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ရပိင်ခွင့်အြဖစ် ြပုမသူတ်မှတ်သည။် 

 (ဂ) ကမ္ပဏတွီင် ပါဝငသ်ူ အစရှင်များသိ ့ ခွဲ ဝရနိင် သာ ပစ္စည်းနငှ့် ရပိင်ခွင့်ပမာဏကိ 

ခွဲ ဝ ပးရာတွင ် အစရှယ်ယာအတွက် တစ်စိတ်တစပ်ိင်းသာ ပး ချထားသည့်ကမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအစရှငထ် ခွဲ ဝ ပးသည့် နရ့က်တွင် ထအိစရှယ်ယာအတွက် မ ပး ချရ သး သာ 

ပမာဏကိ နတ်ပယ်ရမည်။ 

 (ဃ) အပိဒ်-၁၈၅ (ဂ) အရ နတ်ပယ်ြခငး်သည ် တစ်စိတ်တစ်ပိင်းသာ ပးရ သးသည့် 

အစရှယ်ယာ၏ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်ူအစရငှသ်ိ ့ ခွဲ ဝ ပးရာတွင ် မ ပး ချရ သး သာ 

ပမာဏကိ နတ်ပယ် ပီး လက်ကျန် ပး ချရန်ရှိသည့် ပမာဏကိ 

ထိကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သအူစရငှသ်ည် ကမ္ပဏီသိ ့ ပးရမည်။  

အခနး် (၂၅) 

ထနိ်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစညး်အ ဝးမှတ်တမ်းနှင့် မတှပ်တငစ်ာရင်းများ  

အစညး်အ ဝးမှတ်တမး် 

၁၈၆။ ကမ္ပဏသီည် ယင်း၏မှတ်တမး်စာအပ်တွင် အာက်ပါတိကိ့ ြဖည့်သွင်းရမည-် 

 (က) သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးကျင်းပ ပီး (၂၁) ရက်အတွငး်၊ အာက် ဖာ်ြပပါ အ သးစိတ် 

အချက်များ ပါဝင် သာ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း- 

  (၁) ဘတ်အဖဲွ၏့အစည်းအ ဝးနှင့် ဘတ်အဖဲွ၏့ ကာ်မတီ အစည်းအ ဝးတိတွ့င် 

အစညး်အ ဝး တက် ရာက်သည့် ဒါရိက်တာများ၏အမည်များ။ 

  (၂) အခန်း-၁၇ အရ မည်သည့်ဒါရိက်တာကမဆိ ြပုလပ်သည့် ကညာချက်အားလးနှင့် 

ပးသည့်အ ကာင်းကားစာများ။ 

 (ခ) အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ကမ္ပဏကီ ချမှတ် သာ ဆးြဖတ်ချက်များ။ 

 (ဂ) အစည်းအ ဝး ကျင်းပြခင်းမရှိဘဲ လှည့်လည်စာြဖင့် ဘတ်အဖွဲ က့ ချမတှ် သာ 

ဆးြဖတ်ချက်များ။  

အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းများတွင ်ဥက္က ဌက လက်မှတ် ရးထိးရြခင်း 

၁၈၇။ အ ထွ ထွအစညး်အ ဝးများ၊ ဘတ်အဖဲွ၏့အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ၏့ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး 

များ၏ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတွင် အစည်းအ ဝးဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် နာက် နာင်ကျငး်ပသည့် 
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အစညး်အ ဝး ဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် အြခားအခွင့်အာဏာရှိ ဒါရိက်တာတိက့ အစည်းအ ဝး ပီး နာက် 

သင့် တာ် သာ အချိန်တွင ်လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ ထိသိ ့လက်မှတ် ရးထိးြခငး်သည ်အစညး်အ ဝး 

မတ်ှတမး်တွင် ဖာ်ြပ သာ အ ကာင်းအရာများ အမှန်တကယ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်း သက် သ 

ထင်ရှား စသည်။  

မတှ်ပတင်စာရင်းများ 

၁၈၈။ ကမ္ပဏသီည် ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရှင်များ၏ မတ်ှပတငစ်ာရငး်နငှ့် ဥပ ဒအရ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် 

လိအပ် သာ အြခားမှတ်ပတင်စာရင်းများကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။  

အခနး်(၂၆) 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း 

၁၈၉။ ဥပ ဒကိအ ထာက်အထားြပု၍ လိက်နာလျက်၊ ဘတ်အဖဲွသ့ည် ကမ္ပဏ၏ီ စာရက်ွစာတမး်များနငှ့် 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိကမ္ပဏီတွင်ပါဝငသ်ူအစရှင်များက သင့် လျာ် သာ အခ ကး ငွ ပး၍ 

ကည့်ရစစ် ဆးနိင်ရန် မညသ်ည့် အတိင်းအတာထိ ဖငွ့်လှစ်ြပသမည်ကိ ဆးြဖတ်နိင်သည်။ ဤအခန်း-

၂၆ သည် ဥပ ဒအရ သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီနှင့် သ ဘာတူညီချက်အရ ကမ္ပဏတီငွ် ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦး 

သိမ့ဟတ် ဒါရက်ိတာ တစ်ဦး သိမ့ဟတ် ဒါရိက်တာ ဟာင်းတစ်ဦး၏ အခငွ့်အ ရးကိကန်သ့တြ်ခင်း 

မရိှပါ။  

အခနး်(၂၇) 

အ ကာင်းကားြခင်း (နိတ့စ်စာများ) 

နိတ့စစ်ာများ 

၁၉၀။ (က) နိတ့စစ်ာတစ် စာငကိ် ကမ္ပဏီက မည်သည် ့ ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသ်အူစရငှထ်သိမ့ဆိ လူပဂ္ဂိုလ် 

အားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ထိသ၏ူ ကမ္ပဏတီငွ် မတ်ှပတင်ထား သာ လိပ်စာသိ ့ စာတိက်မတှစ်ဆင့် 

ပးပိြ့ခင်းြဖင့်ြဖစ် စ ပးပိန့ိင်သည် သိမ့ဟတ် (ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွငး် 

မှတ်ပတင်လိပ်စာမရှိလင)်ထိသိန့ိတ့စစ်ာချအပ်ရနအ်လိင့ှာ ပးထား သာ ြပည် ထာင်စသမ္မတ 

ြမနမ်ာနင်ိင တာ်အတင်ွး လိပ်စာရရှိလင ်ယင်းလိပ်စာသိ ့ ပးပိန့ိင်သည်။ 

 (ခ) နိတ့စစ်ာကိ စာတိက်၊ တဲလက်စ်၊ ဖက်စ် သိမ့ဟတ် အလီက်ထ ရာနစ်စနစြ်ဖင့် ပးပိသ့ည့်အခါ 

နိတ့စစ်ာတစ် စာငကိ် လိပ်စာမနှ်ကန်စွာတပ်၍ စာတိက်ခ အြပည့်အဝ ကိုတင် ပး ဆာင် ပးီ 

ပးပိရ့မည်။ ထိလိပ်စာရှင်သည ် စာတိက်၏ သာမန် လပ်ငန်း ဆာင်တာအားြဖင့် 

ရသင့်ရထိက် သာ နတ့ွင ်နိတ့စစ်ာကိ လက်ခရရှိြခင်းြဖစသ်ည်ဟ မှတ်ယူရမည်။  

၁၉၁။ အကယ်၍ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးသည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွငး် 

မှတ်ပတငသ်ည့် လိပစ်ာလညး် မရှိသည့်အြပင် နိတ့စ်စာချရန ် ြပည် ထာငစ်သမ္မတ ြမန်မာနင်ိင တာ် 

အတွင်း လိပစ်ာကိလည်း ကမ္ပဏီသိ ့ တင်သွင်းထားြခင်းမရိှလင် ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်ရး 

တညရ်ှိရာ ဒသတွင ် ထတ် ဝလျက်ရိှ သာ သတငး်စာ (၁) စာင်တွင ် ထိသ၏ူအမညန်ာမြဖင့် 
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နိတ့စ် ကညာလိက်ြခင်းသည ် သတငး်စာတွင် ထိ ကာ်ြငာပါလာသည့် နတ့ွင် ထသူိသိ ့ နိတ့စ်စာ 

ချအပ် ပးီြဖစ်သည်ဟ မတ်ှယူ စရမည။် 

၁၉၂။ အစရှယ်ယာတစ်စကိ ပးူတဲွပိင်ဆိင်သူများသိ ့ ကမ္ပဏကီ နိတ့စ်စာချမှတ်ရာ၌ ကမ္ပဏီ၏ 

မှတ်ပတငစ်ာရင်းတွင ်ယင်းအစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိပ်ဆးမှ အမည် ဖာ်ြပပါရှိသူ ပးူတဲွပိင်ရှင်အား 

နိတ့စ်စာ ပးပိြ့ခငး် ြပုလပ်နိင်သည်။  

၁၉၃။ ကမ္ပဏမီှ နိတ့စစ်ာ ချအပ်ရာတွင် ကမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်တစ်ဦး ကွယ်လွန်ြခငး် သိမ့ဟတ် 

လူမွဲြဖစ်ြခင်း ကာင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိလာသူများသိလ့ိပ်မူ၍ စာတိက်ခ ကိုတင် ပး ချ ပီး စာတိက်မှ 

တစ်ဆင့် ပးပိြ့ခင်းြဖင့်ြဖစ် စ အဆိပါ ကွယ်လွန်ြခင်း သိမ့ဟတ် လူမွဲြဖစ်ြခင်းကိ အ ကာင်းြပု၍ 

ပိင်ဆိင်မကိ ကိယစ်ားြပုမည့် ကိယ်စားလှယ်များထသိြ့ဖစ် စ ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းချငး်ရာများနှင့် 

အလားတူတိက့ ယင်းကိစ္စအလိင့ှာ ထိသိ ့ ပိင်ဆိင်မရှိ ကာင်း အ ကာင်းကား ပးပိထ့ား သာ 

ပဂ္ဂုလ်များ၏ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်းရှိ လပိစ်ာ (ရိှလ င်) ထသိြ့ဖစ် စ (အဆိပါ 

လိပစ်ာ ပးပိလ့ာ ပီးသည့်တိင်) ကွယ်လွနြ်ခင်း သိမ့ဟတ် လူမွဲ ကညာြခင်း မခရဘိသက့ဲသိပ့င် 

နိတ့စ်စာ ချမတ်ှရမည့် နည်းလမ်းအတိင်း နိတ့စစ်ာကိ ကမ္ပဏကီ ပးပိန့ိင်သည်။  

၁၉၄။ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတိင်းအတွက် နိတ့စစ်ာများကိ အထက်တွင် ဖာ်ြပ ပီး လပ်ထးလပန်ည်းများက 

အာဏာအပ်နှင်းထားသည့်အတိင်း ချအပ်ရမည်၊ 

 (က) နိတ့စ်စာ ချအပ်ရန်အလိင့ှာ ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်အတငွ်းရှိ လိပစ်ာကိ 

တင်သွင်းြခင်း မရှိ သး သာ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင် (ြပည် ထာင်စသမ္မတ 

ြမနမ်ာနိင်င တာ်အတငွ်းမှတ်ပတင် ပီး လိပ်စာမရှိသူ) မတှစပ်ါး ကျနက်မ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ 

အစရှင်တိင်းကိ နိတ့စ်စာ ချအပ် ပးရမည။် 

 (ခ) ကမ္ပဏတီွငပ်ါဝင်သူအစရငှ်တစ်ဦး ကွယ်လွန်ြခင်း သိမ့ဟတ် လူမဲွသတ်မှတ်ခရြခင်း ကာင့် 

အစရှယ်ယာအ ပ  ပိင်ဆိင်ခွင့်ရိှလာသူ ပဂ္ုိဂ လ်တိင်းထသိလ့ည်း ပးပိရ့မည်။ သိ ့ သာ် ထိသိ ့

ကွယ်လွန်ြခင်း သိမ့ဟတ် လူမဲွြဖစ်ြခင်းသည် အကျု းဝင်အတည်ြပု ပီးမှသာလင် ယင်းပဂ္ုိဂ လ် 

များသည် အစည်းအ ဝး နိတ့စ်စာရခွင့် ရိှ စရမည်။ အြခားမည်သည့်ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးတစ် ယာက်မ  

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ၏ နိတ့စ်စာများကိ လက်ခရယူပိင်ခွင့်မရိှ စရ။  

အခနး်(၂၈) 

လျာ် ကး 

၁၉၅။ ကမ္ပဏ၏ီ ဒါရိက်တာနှင့် အခိက်အတန်အ့ားြဖင့် အြခားအရာရှိအသီးသီးသည ် မမိိတိ၏့တာဝန်များကိ 

ဆာင်ရွက်ရာ၌ ပဏာမလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အစိးရနှင့် ဒသအာဏာပိင်များထမှခွင့်ြပုချက်များ၊ 

ခစားခွင့်များကိ ရယူရာတွင် မိမကိျခခဲ့ရသည့် ဆးရး ငွများနှင့် ကန်ကျစရိတ် ငမွျားအတွက် 

မိမိ၏တမင်သက်သက်ြပုမူမ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ်သည့်ကိစ္စ မဟတ်လင် ကမ္ပဏီ၏ 

ရန်ပ ငွများထဲမှ လျာ် ကးရထိက်ခွင့်ရှိ စရမည်။ ထိြ့ပင် ထိသအူသးီသီးသည် ကမ္ပဏီ၏ 

လပင်န်းကိစ္စ ဆာင်ရွက်ရာ၌ မမိိအမှန်တကယ်ထတ် ပးရသည့် ငွ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းအတွက်သာလင် 

တာင်းခနိင် စရမည်။ ထိသူအသီးသီးသည် မမိတိိ၏့ မရိးမသား ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပုမူမများ၊ 
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ပါ့ လျာ့မများ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မများအတွက်သာလင် တာဝန်ရှိ စရမည်။ အြခားသူများ၏ 

ြပုမူမများ၊ ပါ့ လျာ့မများ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မများအတွက်ြဖစ် စ၊ ငွများရငး်နှီးြမုပ်နှရာ၌ 

ရယူထားသည့် အာမခ မလ လာက်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရယူထားသည့် ကိယ်ပငိ်ပစ္စညး် သိမ့ဟတ် 

ပစ္စည်း၏ ပိင်ဆိင်မ မလ လာက်ြခင်းအတွက်ြဖစ် စ၊ မမိိတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ြဖစ်ပာွးနိင်သည့် ဆးရးမ၊ သိမ့ဟတ် ပျက်စးီမအတွက်ြဖစ် စ၊ ယင်းကိစ္စများသည် မိမိ၏ 

တမငသ်က်သက် ပါ့ လျာမ့ သိမ့ဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့် မဟတ်လင ်တာဝန်မရှိ စရ။  


	1) 13.6.2019 MAEX_Cover Letter for new constitution
	3) MAEXP_For Member_Final Draft Constitution confirmed by BOD_20190508

