
မှတ်ချက်

အခန်း(၁) အဓိပွါယ်ေဖာ်ြပချက်များ အခန်း(၁) အဓိပွါယ်ေဖာ်ြပချက်များ

 အပိုဒ် -၁

ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင် အြခားနည်း လိုအပ်ြခင်း 

မရှိက၊ အပိုဒ် ၂ ကိုလိုက်နာလျက ်ေအာက်ပါအတိုင်း အဓိပါယ်

 ဖွင့်ဆိုရမည်။

အပိုဒ် -၁
ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။

"အြခားနည်း လိုအပ်ြခင်း မရှိက၊ အပိုဒ် ၂ 

ကိုလိုက်နာလျက"် စကားရပ်အား ပယ်ဖျက်သည်

၁(ခ)

“ဒါရိုက်တာ” ဆိုသည်မှာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွင ်တည်ဆ ဲ

ကုမဏီ၏ ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခံစည်းမျဉ်းများ နှင့်အညီ 

ခန့်အပ်ထားြပီးလျှင် အနည်းဆံုး အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မ ု

အရည်အချင်းြပည့်မီသ ူ(သို့မဟုတ)် အရည်အချင်း ြပည့်မ ီသူ

 အား ကိုယ်စားြပုသ ူဒါရိုက်တာများကိုဆိုလိုသည်။

၁(ခ)

“ဒါရိုက်တာ” ဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာရာထူးခန့်အပ်ထား ြခင်း 

ခံရသ ူသို့မဟုတ် အလှည့်ကျဒါရိုက်တာရာထူး ခန့်အပ် ထား 

ြခင်း ခံရသ ူြဖစ်ကာ အဆိုပါရာထူးေနရာတွင် ထမ်း ေဆာင်ေနသူ

 ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦး ြဖစ်ြပီး သီးြခား လွတ်လပ ်ေသာ ဒါရိုက်တာများ

 သို့မဟုတ် ရန်ကုန်ြမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

(YCDC )ဒါရိုက်တာများ လည်း ပါဝင်ေသာ ဒါရိုက်တာများ ကို 

ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမ ှ

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်

၁(ဂ)

“မိသားစုဝင”် ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးနှင့်

ဆက်စပ်သည့် (၁) ၎င်းတို့၏ အိမ်ေထာင်ဖက်၊ ညီအစ်ကို 

ေမာင်နှမ၊ (၂) ၎င်းတို့၏ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နှင့် သားစဉေ်ြမးဆက်၊

 နှင့် (၃) တရားဝင်ေမွးစားရာမှြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မုရှိသူများ ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ဂ)
“ဘုတ်အဖွဲ့ ” ဆိုသည်မှာ စနစ်တကျဖွဲ့ စည်းထားေသာ ကုမဏီ

 ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို ဆိုလိုသည်။
၁(ဃ)

“ဘုတ်အဖွဲ့ ” ဆိုသည်မှာ အခါအားေလျာ်စွာ စနစ်တကျ 

ဖွဲ့ စည်းထား ေသာ ကုမဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ကို 

ဆိုလိုသည်။

"အခါအားေလျာ်စွာ " ဆိုသည့်

 စကားရပ်တိုးပါသည်

ြမန်မာအက်ဂိုအိတ်စ်ချနိ်းအများှင့် သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်

မူလ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင ်ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက်၊ ပယ်ဖျက်၊ ထပ်တိုးများကို ိင်းယှဉ် တင်ြပြခင်း

ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

၁(င)

“လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ ဒါိုက်တာများ” ဆို 

သည်မှာ ကုမဏီနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သတ် ေနေသာ သူများ ၏ 

 အကျ ို းစီးပွားကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အလို့ဌာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မ ှ  

 အဆိုြပု၍ ကုမဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များက အတည်ြပု 

ခန့်အပ်ြပီး ဒါရိုက်တာအရည်အချင်း ြပည့်မီရန် အစုရှယ်ယာ 

ပိုင်ဆိုင်မုမလိုအပ်ေသာ လွတ်လပ်စွာေဆာင ်ရွက်နိုင်သည့် 

ဒါရိုက်တာများကို ဆိုလိုသည်။ ကုမဏီနှင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

 ယင်းကုမဏီနှင့်ဆက်နွယ် ေသာ ေကာ်ပိုေရးရှင်းများ၊  

ကုမဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင် များ နှင့် သို့မဟုတ် အရာရှိများ 

နှင့်  ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ဆက်စပ်မုမရှိသူများ ြဖစ်ေစရမည့် 

အြပင ်၎င်းတို့သည ်ကုမဏီ၏ အကျ ို းစီးပွားကို အေကာင်း ဆံုး  

 ေရှးရု၍ ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ 

ဆံုး ြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင ်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက ်နိုင်ခွင့် 

သို့မဟုတ ်ကျို းေြကာင်းဆီေလျာ်စွာ ဝင်ေရာက ်စွက်ဖက ်

နိုင်ခငွ့် ရှိေစရမည်။ ၎င်းတို့သည ်အြခား ဒါရိုက်တာများ 

နည်းတူ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိေစ ရမည်။

၁(စ)

“သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါိုက်တာ” ဆို သည်မှာ ကုမဏီနှင့် 

ဆက်နွယ်ပတ်သတ် ေနေသာ သူများ ၏  အကျ ို းစီးပွားကို 

ကာကွယ်နိုင်ရန်အလို့ဌာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မ ှ   အဆိုြပု၍ 

ကုမဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များက အတည်ြပု ခန့်အပ်ြပီး 

ဒါရိုက်တာအရည်အချင်း ြပည့်မီရန် အစုရှယ်ယာ 

ပိုင်ဆိုင်မုမလိုအပ်ေသာ လွတ်လပ်စွာေဆာင ်ရွက်နိုင်သည့် 

ဒါရိုက်တာများကို ဆိုလိုသည်။ ကုမဏီနှင့်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊

 ယင်းကုမဏီနှင့်ဆက်နွယ် ေသာ ေကာ်ပိုေရးရငှး်များ၊  

ကုမဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင် များ နှင့် သို့မဟုတ ်အရာရှိများ နှင့်

  ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆက်စပ်မုမရှိသူများ ြဖစ်ေစရမည့် အြပင ်

၎င်းတို့သည ်ကုမဏီ၏ အကျို းစီးပွားကို အေကာင်း ဆံုး   ေရှးရု၍

 ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ဆံုး 

ြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင ်ဝင်ေရာက်စွက်ဖက ်နိုငခ်ွင့် 

သို့မဟုတ ်ကျ ို းေြကာင်းဆီေလျာ်စွာ ဝင်ေရာက ်စွက်ဖက ်နိုငခ်ွင့်

 ရှိေစရမည်။ ၎င်းတို့သည ်အြခား ဒါရိုက်တာများ နည်းတူ 

တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိေစ ရမည်။

"လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ 
ဒါိုက်တာများ"  ဆိုသည့်ေနရာတွင ်

“သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါိုက်တာ” ဟူေသာ 
အသံုးအန်းကို ေြပာင်းလဲလိုက်ပါသည်။

၁(စ)

“ဥက္ကဌ” ဆိုသည်မှာ အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခု 

(သို့မဟုတ်) ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု၏ ဥက္ကဌ အြဖစ် ေဆာင်ရွက ်ရသူ

 ကို ဆိုလိုသည်။

၁(ဆ)

  “ဥက္ကဌ” ဆိုသည်မှာ အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခု 

(သို့မဟုတ်) ဤစည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၆၆ ှင့်အညီ ဘုတ်အဖွဲ့၏ 

ဥက္ကအြဖစ ်ေရွးချယ်တာ၀န်ေပးခံရသည့် ပုဂိလက်ို ဆိုလိုသည်။

"ဤစည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၆၆ ှင့်အညီ"
စကားရပ်တိုးြပီး ေဆာင်ရွက်ရသ ူအစား 
ေရွးချယ်ထားသည့် ပုဂိလ ်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်

၁(ဇ)

“ဒုတိယဥက္က” ဆိုသည်မှာ စည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၆၆ နှင့်အညီ 

ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဒုတိယဥက္ကအြဖစ် ေရွးချယ်တာ၀န်

ေပးခံရသည့်ပုဂ္ဂုလ ်ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

 ၁(ဋ)

 “ကုမဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင”် ဆိုသည်မှာ မှတ်ပံုတင ်

စာအုပ်တွင ်အစုရှယ်ယာတစ်ခ ုသို့မဟုတ ်အစုရှယ်ယာ 

ရှင်များ၏ ပိုင်ရှင်အြဖစ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးကိုဆိုလိုသည်။

၁(ဍ)

“အစုရှယ်ယာရှင်” ဆိုသည်မှာ စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများ နှင့်အညီ နိုင်ငံြခားသားအစုရငှအ်ပါအဝင ်

လတ်တေလာတွင ်အစုရှယ်ယာ တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင ်သည့် 

ပုဂ္ဂိုလ,်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကုမဏ ီကို ဆိုလိုသည်။

 

“ကုမဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင”်အစား“အစုရှယ်ယာ

ရှင”်စကားရပ်အဓိပွါယ်ြပန်လည်ဖွင့်ဆိုပါသည်

၁(ဒ)
“အစုရှယ်ယာ” ဆိုသည်မှာ ကုမဏီ၏  အစုရှယ်ယာ  

မတည်  ေငွရင်း ရှိ အစုရှယ်ယာကို ဆိုလိုသည်။
၁(န)

“အစုရှယ်ယာ”ဆိုသည်မှာ ကုမဏီ၏ မတည်  ေငွရင်းရှိ  သာမန်  
  အစုရှယ်ယာများကို ဆိုလိုသည်။

သာမန ်ဆိုသည့် စကားရပ်တိုးပါသည်

၁(အ)

“အလုပ်လုပ်ရက”် ဆိုသည်မှာ စေန၊ တနဂင်္ေနွနှင့် 

အများြပည်သ ူအလုပ်ပိတ်ရက်မှအပ ကျန်သည့် ြပက္ခဒိန် 
ေန့ရက ်တစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။

၁(ကခ)

“အလုပ်လုပ်ရက”် ဆိုသည်မှာ စေနေန့၊ တနဂင်္ေနွေန့၊ 

အများြပည်သ ူအလုပ်ပိတ်ရက်မှအပ  ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
ဘဏ်များဖွင့်လှစ ်အလုပ်လုပ ်သည့်ေန့ရကက်ို ဆိုလိုသည်။

 ကျန်သည့် ြပက္ခဒိန် ေန့ရက ်တစ်ခုခု အစား 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဘဏ်များဖွင့်လှစ ်အလုပ်လုပ ်
သည့်ေန့ရက ်ဟု ြပင်ဆင်ပါသည်

2



မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

၁(ကဂ)

“ိုင်ငံြခားအကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့်စုစုေပါင်းအချိး” ဆိုသည် မှာ 
ိုင်ငံြခားသား အစုရှယ်ယာရှင်များက ပိုင်ဆိုင်သည့် 
အစုရှယ်ယာများ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အချိးကို 
ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ကဃ)

“ိုင်ငံြခားအကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့် စုစုေပါင်းအချိး 
ကန့်သတ်ချက်” ဆိုသည်မှာ  ကုမဏီတွင် ခွင့်ြပသည့်  
ိုင်ငံြခားသားအကျိးခံစားခွင့် ရှိသည့်အချိးစုစုေပါင်း အြမင့်ဆံုး
 ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ကင)

“ိုင်ငံြခားသားအစုရှယ်ယာရှင”် ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာရှင ်
တစ်ဦးသည် (၁) ြမန်မာိုင်ငံသားဥပေဒ ပုဒမ် ၂ (င) အရ 
ိုင်ငံသားမဟုတ်ေသာသ ူသို့မဟုတ် 
ဧည့်ိုင်ငံသားမဟုတ်ေသာသ ူသို့မဟုတ် ိုင်ငံသားြပခွင့်ရသ ူ
မဟုတ်ေသာသ ူတစ်ဦးဦး၊ သို့မဟုတ် (၂) ြမန်မာိုင်ငံမှလွဲ၍ 
အြခားိုင်ငံတစ်ခု၏ ဥပေဒေအာက်တွင ်
ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ထားေသာ ကုမဏီတစ်ခုခု ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ကစ)

“ိုင်ငံြခားသားများ ပါဝင်ေရာင်းဝယ်ြခင်းဆိုင်ရာ အမိန့် 
ေြကာ်ြငာစာများ” ဆိုသည်မှာ ေငွေချးသက်ေသခံလက ်
မှတ်လုပ်ငန်းကီးြကပ်ေရး ေကာ်မရှင်က ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ 
(၁၂) ရက်ေန့တွင ်ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်ေြကာ် ြငာစာအမှတ ်
၁/၂၀၁၉၊  ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ မတ်လ (၆) ရက်ေန့ တွင်ထုတ်ြပန်သည့်
 ညွှန်ြကားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၀ ှင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၃) 
ရက်ေန့တွင်ထုတ်ြပန်သည့် ေြကညာချက်အမှတ ်၄/၂၀၂၀ တို့ကို
 စုေပါင်း၍ ဆိုလို ြခင်းြဖစ်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ကဆ)

“စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ”ဆိုသည်မှာ ေငွေချး 
သက်ေသခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ေရာင်းဝယ်ေရး ဥပေဒ 
(ဥပေဒအမှတ ်၂၀/၂၀၁၃) ှင့် ေငွေချးသက်ေသခံလက ်မှတ်များ
 ကီးြကပ်ေရးေကာ်မရှင ်က ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ြသဂုတ်လ ၇ 
ရက်ေန့တွင်ထုတ်ြပန်သည့် အမိန့်ေြကာ် ြငာစာ အမှတ ်၁/၂၀၁၅
 အပါအဝင ်ထိုဥပေဒအရထုတ်ြပန ်ေသာ ဥပေဒများ ကို 
ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၁(ကဈ)

“မှတ်တမး်တင်သည့်ေန့ရက”် ဆိုသည်မှာ ဘုတအ်ဖွဲက 
အစုရှင်တစ်ဦး ၏ အခွင့်အေရးများကို ကျင့်သံုးရန ်
အစုရှင်များြဖစ်ရန် သတ်မှတ်ချက ်ှင့်ြပည့်စံုသည်ဟု 
ဘုတ်အဖွဲက သတ်မှတ်သည့်ေန့ရက်ကို ဆိုလို သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည် 3



မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

၁(ကည) “YSX” ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းကို ဆိုလိုသည်။
ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

အပိုဒ် - ၂

ကုမဏီများဥပေဒ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ   
ဤဖွဲ့ စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များ 

သည် အြခားနည်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားြခင်းမ ှတစ်ပါး ဥပေဒ တွင ်

အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါက ထိုသို့အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို ထား 

သည့်အတိုင်း အဓိပါယ် သက်ေရာက ်ေစရ မည်။

အပိုဒ် - ၂

ကုမဏီများဥပေဒ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ   
ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင် အြခားနည်းြဖင့် 

အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို ထားြခင်းမရှိလျှင ်ဥပေဒတွင ်
အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက ်များသည် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခ ံ
စည်းမျဉ်းှင့်သက်ဆိုင်ေစရမည်။

အပိုဒ် - ၃

အနက်အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုြခင်း
ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင ်အြခားနည်းြဖင့် 
အေြကာင်းအရာ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ြခင်းမရှိလျှင ်‒

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(က)
ဧကဝုစ် (အနည်းကိန်း) ဆိုရာတွင ်ဗဟုဝုစ် (အများကိန်း) ှင့် 
အြပန်အလှန်သက်ေရာက်ရာတို့ပါ ပါဝင်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ခ)

ပုဂိလ်တစ်ဦးဟ ုရည်ညွှန်းြခင်းများတွင် လူပုဂိလ်၊ 
(မည်သည့်ေနရာ တွင ်ဖွဲစည်းထားေစကာမ)ူ 
ဖွဲစည်းထားသည့်အဖွဲအစည်း၊ ဖွဲစည်း တည်ေထာင်ထား 
ြခင်းမရှိသည့်အဖွဲအစည်းများှင့် အစုစပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း 
များပါဝင်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ဂ)

လူပုဂိလတ်စ်ဦးဦးကို ရည်ညွှန်းြခင်းများတွင် ထိုပုဂိလ၏် 
ဆက်ခံသူ များှင့် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခ ံစည်းမျဉ်းအရ 
အပ်ှင်းြခင်းခံရသူများ ပါဝင်ြပီး၊ သီးြခားလုပ်ေဆာင ်ိုင် 
စွမ်းရှိသည့် လူပုဂိလ်တစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းရာတွင ်အြခား 
ေသာလုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းရှိြခင်း သို့မဟုတ် လူပုဂိလ ်
တစ်ဦးချင်းကို ထည့်တကွြ်ခင်း မြပပါ။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ဃ)
လိင်ဟုဆိုရာတွင ်ကျားြဖစ်ေစ၊ မြဖစ်ေစ 
တစ်မျိးမျိးေသာေသာလိင်ပါ ပါဝင်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(င)

“ပါဝင်ေနသည်” ဟုဆိုသည်မှာ (အညမညသေဘာ ြဖစ် သည့် 
“ပါဝင်သည်” ပါ အပါအဝင)် ကန့်သတ် ထားြခင်း မရှိေသာ 
ပါဝင်ြခင်း   ကို ဆိုလိုပါသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(စ)

ေခါင်းစဉ်များကို အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်အတွက်သာ 
လျှင်ထည့်သွင်း ထားြခင်းြဖစ်ြပီး၊ ဤဖွဲစည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း
 ဖွဲစည်းတည်ေဆာက ်ြခင်းကို ထိခိုက်ေစြခင်း မရှိေစရ။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

၃(ဆ)

ေန့ရက်၏ အချနိ်များကို ရည်ညွှန်းထားြခင်းများသည် 
အြခားနည်းြဖင့် ေဖါ်ြပထားြခင်းမရှိလျှင ်ြမန်မာိုငင်၏ံ 
ေဒသစံေတာ်ချနိ်ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ဇ)

ကျပ်ေငွကို ရည်ညွှန်းြခင်းသည် ြမန်မာိုင်င၏ံ တရားဝင် 
ေငွေြကးကို ရည်ညွှန်းြခင်းြဖစ်ြပီး၊ ယူအက်(စ်)ေဒါ်လာ သည် 
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု၏ တရားဝင်ေငွေြကးကို 
ရည်ညွှန်းြခင်းြဖစ်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ဈ)

စာရွက်စာတမ်းတစ်စံုတစ်ရာကို ရည်ညွှန်းြခင်းသည် 
အဆိုပါစာရွက ်စာတမ်းကို စည်းကမ်းသတ်မှတ ်ချက်များ 
ှင့်အညီ အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်၊ ေြပာင်းလဲ၊ ထည့် 
သွင်းအစားထိုး (တာဝန်ဝတ္တရားများ အပါအဝင)်၊ ြဖည့်စွက ်
သို့မဟုတ် အစားထိုးသည်များလည်း ပါဝင်ြကသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ည)

စည်းမျဉ်းအပိုဒ်များ သို့မဟုတ် ဇယားများကို ရည်ညွှန်း 
ြခင်းသည် အြခားနည်းြဖင့် သတ်မှတ်ထားြခင်း များမှတပါး၊ 
ဤဖွဲစည်းပံု အေြခခံစည်းမျဉ်း၏ စည်းမျဉ်းအပိုဒ်များ ကိုြဖစ်ေစ၊
 ဇယားများကို ြဖစ်ေစ ရည်ညွှန်းသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

၃(ဋ)

ဥပေဒတစ်ရပရ်ပက်ို ရည်ညွှန်းချကတ်စ်စံုတစ်ရာသည် 
ထိုဥပေဒှင့် အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်၊ ေပါင်းစည်း သို့မဟုတ်
 ြပန်လည်ြပဌာန်း ြခင်း တို့ကို လိုအပ်သလို 
ြပလုပ်ထားသည်များကိုပါ ရည်ညွှန်းသည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှအဓိပွါယ်ေဖာ်ြပ ချက ်

ထပ်တိုးပါသည်

အခန်း(၂) နိဒါန်းအချက်အလက်များ အခန်း(၂) နိဒါန်းအချက်အလက်များ

အပိုဒ် - ၆

ဥပေဒနှင့်အညီ ကုမဏီတွင် သာမန် အစုရှယ်ယာ တစ်မျ ို း 

တစ်စား တည်းသာ ထားရှိပါသည်။ ေနာင်တွင် ကုမဏ ီသည် 

ဥပေဒနှင့်အညီ အြခားအစုရှယ်ယာ အမျ ို းအစားများ ကိုလည်း

 ထုတ်ေဝနိုင ်ပါသည်။

အပိုဒ် - ၇

ကုမဏီတွင် အစုရှယ်ယာ တစ်မျ ို းတစ်စားတည်းသာ ထားရှိ 

ပါသည်။ ကုမဏီသည ်ကုမဏီများဥပေဒနှင့်အည ီ

အြခားအစုရှယ်ယာ အမျ ို းအစားများကိုလည်း 

ထုတ်ေဝနိုင်ပါသည်။

သာမန် ဆိုသည့် စကားရပ်ပယ်ဖျက်ပါသည်

အပိုဒ် - ၉

ကုမဏီသည ်ြပည်ပေကာ်ပိုေရးရှင်း (သို့မဟုတ)် အြခား 

နိုင်ငံြခား သားတစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ)် ၎င်းတို့ ေပါင်းစည်း လျက်

 တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကုမဏီ၏ ထုတ်ေဝထားေသာ 

အစုရှယ်ယာအားလံုး၏    ၃၅ % အထိ (သို့မဟုတ)် 

တည်ဆဲဥပေဒမ ှခွင့်ြပုသည့် ရာခိုင်နုန်း အတိုင်း ခွင့်ြပုနိုင ်

သည်။  ၃၅ % (သို့မဟုတ)် တည်ဆဲဥပေဒမ ှခွင့်ြပုသည့် 

ရာခိုင်နနု်းအထက် အစုရှယ်ယာေရာင်းချရာ တွင ်ြဖစ်ေစ၊ 

အစုရှယ်ယာလွှေြပာင်းရာတွင်ြဖစ်ေစ ဘုတ်အဖွဲ့  ၏ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

ပယ်ဖျက်သည်။ Listing Rule အရ ပယ်ဖျက်ပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၃) အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း အခန်း(၃) အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း

 အပိုဒ် - ၁၂

အစုရှယ်ယာများနှင့် အြခားေသာ ေငွေချးသက်ေသခ ံ
လက်မှတ်များ
(က) ကုမ္ပဏီ၏ ဤဖွဲ့ စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း အတည်ြပု 

သည့် အချနိတ်ွင် ထုတ်ေဝထားေသာ အစုရှယ်ယာ  အေရ 

အတွက်မှာ (၂၁,၆၄၀,၈၆၀)စု ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) ကုမ္ပဏီမှထုတ်ေဝထားသည့် အစုရှယ်ယာများ သို့မဟုတ်

 အြခားေငွေချးသက်ေသခ ံလက်မှတ်များသည် 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင ်သ ူအစုရှင်တစ်ဦးဦး၏ သို့မဟုတ ်

အြခားပိုင်ဆိုင်သ ူတစ်ဦးဦး၏ လက်ဝယ်ထားရှိစဉ် 

ဥပေဒအရေသာလ်ည်းေကာင်း၊ အြခား သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း ြပာန်း ထားသည့်

 သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုထားသည့်နည်းလမ်းများ နှင့်အညီ 

လဲေြပာင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေရ့ေြပာင်းနိုင်ေသာ ပစည်းများ 

ြဖစ်ေစရမည်။

ပယ်ဖျက်သည်။

(က)အများြပည်သအူား အစုရှယ်ယာ 

ကမ်းလှမ်းြခင်း ြပုလုပ်သည့်အခါတိုင်း  

ဤသတင်းအချက်အလက်သည ်out of date 

ြဖစ်နိုင်ပါသြဖင့် ထည့်သွင်းြခင်း မြပုပါရန်။ 

(ခ) အစုရှယ်ယာများ လဲေြပာင်းြခင်းသည ် အခန်း

 (၅) ပါ စာရင်းဝင်ြခင်း ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ 

(listing rules) နှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည ်

ြဖစ်သြဖင့် ပယ်ဖျက်ပါသည်၊

အပိုဒ် - ၁၃

ဥပေဒကို လိုက်နာလျက ်ဘုတ်အဖွဲ့သည ်-

(က) အစုရှယ်ယာများ သို့မဟုတ် အြခားေငွေချးသက်ေသခ ံ

လက်မှတ်များကို မည်သည့် အချနိ်တွင်မဆို ဘုတ်အဖွဲ့  

ဝင်များက သင့်သည် ထင်ြမင်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ အား 

သတ်မှတ်၍ ပုဂ္ဂိုလ ်တစ်ဦးဦးထံသို့ ထုတ်ေဝ ေရာင်းချနိုင်သည်။

    အပိုဒ် - ၁၂

 ဥပေဒကို လိုက်နာလျက ်ကုမ္ပဏီသည ်ဘုတ်အဖွဲ့  

ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် အစုရှယ်ယာများကို ပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးထံသို့ 

မည်သည့်အချနိ်တွင ်မဆို၊ မည်သည့် အဘိုးစားနားြဖင့် ြဖစ်ေစ

 ဘုတ်အဖွဲ့က ဆံုးြဖတ်သည့် အေရအတွက်အား ကျပ်ေငွြဖင့် 

ထုတ်ေဝေရာင်းချနိုင်သည်။

စာသားများြပင်ဆင်ြပီး အပိုဒ်ခွဲေဖာ်ြပထားပါသည်

အပိုဒ် - ၁၃

(ခ) အစုရယှ်ယာများကို အြပည့်အဝြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ြဖစ်ေစ ေငွေပးေချရန် ထုတ်ေဝ ေရာင်းချနိုင် သည်။

 အစရုှယ်ယာများကို တစ်စိတ်တစ်ေဒသအားြဖင့် ေငွေပးေချြပီး

 ထုတ်ေဝ ေရာင်းချခဲ့လျှင ်အစုရှယ်ယာ ထုတ်ေဝသည့် 

စည်းကမ်းချက်၌ မည်သည့်အချနိ်တွင ်ေငွေပးေချေစရန် 

ေတာင်းေခါ်မည်ြဖစ်ေြကာင်း နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင်သည ်အဆိုပါေတာင်း ေခါ် သည့်ေငွအား 

ေပးေချရန်တာဝန်ရှိေြကာင်း ေဖာ်ြပပါ ရှိေစရမည်။

အပိုဒ် - ၁၃
အစုရှယ်ယာများကို အြပည့်အဝေပးေချြခင်းြဖင့်သာလျှင ်

ထုတ်ေဝနိုင်သည်။

Listing Rule အရ စာသားြပင်ဆင်ြပီး 

အပိုဒ်ခွဲေဖာ်ြပထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် - ၁၃

 
(ဂ) ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ေငွရင်းကို အစုရှယ်ယာများ ထပ်မ ံ

ထုတ်ေဝေရာင်းချြခင်းြဖင့် တိုးြမှင့်ရန် ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးစီက ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် 

လက်ရှိအစုရှယ်ယာ အချ ို းအစားအားြဖင့်တူညီေသာ မည်သည့်

 အစုရှယ်ယာအမျ ို းအစားကိုမဆို အဆိုပါအစုရှယ်ယာများကို 

ဦးစား ေပးအခွင့်အေရးအြဖစ် ၎င်းတို့အားဝယ်ယူနိုင်ရန် 

ကမ်းလှမ်း၍ြဖစ်ေစ၊ ထိုဦးစားေပးအခွင့်အေရး အတွက် 

ခံစားခွင့်အေပါ် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ ကိုတင်သ

 ေဘာတူညီချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ အြခားပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးကို ထုတ်ေဝ

 ေရာင်းချနိုင်သည်။

အပိုဒ် - ၁၄

သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် ဆန့်ကျင်လျက ်  ညန်ြကား 

သည်မှတပါး

(က) အစုရှယ်ယာများကို ထုတ်ေဝမည့် အစုရှယ်ယာ အ ေရ 

အတွက်၊ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခ ံရမည့်

 အချနိ်တို့အား သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားေသာ စာြဖင့် 

ေရးသားထားသည့် အေြကာင်းြကားစာြဖင့် အစုရှင်တစ်ဦး စီက 

ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အစုရှယ်ယာများအချ ို းအစားအား ြဖင့် 

ပထမဦးစွာ အစုရှင်များသို့ ကမ်းလှမ်းရမည်။

(ခ) ကုမ္ပဏီသည ်ကမ်းလှမ်းမုတွင ်ရည်ညန်းထားသည့် အစု 

ရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်အား ဝယ်ယူြခင်းမြပုမည့် အစုရှင် အတွက ်

(သတ်မှတ်အချနိ်ကာလအတွင်းအေြကာင်းြပန ်ြကားမ ု

မြပုြခင်းအပါအဝင)် ကုမ္ပဏီက သင့်ေလျာ်သည်ဟ ု

ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း ထုတ်ေဝနိုင်သည်။

စာသားများြပင်ဆင်ြပီး အပိုဒ်ခွဲေဖာ်ြပထားပါသည်

အပိုဒ် - ၁၄

အစုရှယ်ယာများအားလံုးကို ခွဲေဝေရာင်းချသည့် အခါ၌ အြပည့်

 ေပးသွင်းြပီး ြဖစ်ေစရမည်။ အကယ်၍ အေြကာင်း 

အမျ ို းမျ ို းေြကာင့် အြပည့်ေပးသွင်းရန် ခွဲေဝေရာင်းချ 

ခဲ့ေသာ်လည်း ထည့်ဝင်သူများက ထည့်ဝင်ြခင်းမရှိေသာ 

အစုရှယ်ယာများ အေပါ်တွင ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခွင့် 

ရှိြခင်းကို ဤအခန်း (၅) တွင ်ေဖာ်ြပ ထားသည့်အတိုင်း 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခံရြခင်းနှင့် ယင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ 

အစုရှယ်ယာများအား သိမ်းယူေရာင်းချြခင်း များကို 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

ပယ်ဖျက်သည်။ Listing Rule အရ ပယ်ဖျက်ပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် - ၁၆

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ သေဘာတူဆံုးြဖတ ်ချက်ြဖင့်

 ေအာက်ပါကိစ တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ အားလံုး ကိုြဖစ်ေစ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်-

(က) အစုရှယ်ယာများအတွက ်ေပးေချရမည့် ေငွပမာဏနှင့် 

ေပးေချရမည့်အချနိ်ကာလတို့ကို အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ 

အြကား ြခားနား၍ အစုရှယ်ယာထုတ်ေဝမုနှင့် သက်ဆိုင ်ေသာ

 စီစဉ် ေဆာင်ရွက်မုများကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။

(ခ)  အစုရှယ်ယာအတွက်ေပးေချရမည့်  ေငွပမာဏ တစ်စိတ်

 တစ်ေဒသကိုေပးေချရန ်ေတာင်းဆိုြခင်း မြပု ေသာ်လည်း 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်မ ှ၎င်းပိုင်ဆိုင ်ထားသည့် 

အစုရှယ်ယာ အတွက် ေပးေချရန ်ကျန်ရှိေန ေသာ  

ေငွပမာဏအားလံုးက ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ကိုြဖစ်ေစ 

ေပးေချပါက လက်ခ ံနိုင်သည်။

(ဂ) အစုရယှ်ယာတစ်ခုစီအတွက် ေပးေချထားသည့် ေငွပမာဏ

 အချ ို းအစားအလိုက် အြမတ်ေင ွခွဲေဝမုကိ ုြပုလုပ်နိုင်သည်။

ပယ်ဖျက်သည်။ Listing Rule အရ ပယ်ဖျက်ပါသည်

အပိုဒ် - ၁၇

ကုမ္ပဏီသည်ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာများ ထုတ်ေဝနိုင်ြခင်း

ဥပေဒကိုလိုက်နာ၍ အပိုဒ်-၁၃ အရ ကန့်သတ်ြခင်းမရှိဘ ဲ

ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆံုးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချက ်များနှင့်အညီ 

ကုမ္ပဏီသည ်ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာများကို ထုတ်ေဝနိုင ်

သည်။ ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာ များကို ကုမ္ပဏီကြဖစ်ေစ၊ 

ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစုရှင်ကြဖစ်ေစ သို့မဟုတ ်နှစ်ဦး 

လံုးကြဖစ်ေစ မိမိတို့ ေရွးချယ်သည့် အတိုင်း ြပန်လည ်

ေရွးနုတ်ြခင်း သို့မဟုတ ်သာမန် အစုရှယ်ယာအြဖစ်သို့ 

ေြပာင်းလဲြခင်း ြပုနိုင်သည်။ ထို့ြပင် လိုအပ်လျှင ်ဦးစား 

ေပးအစရုှယ်ယာများကို ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်များ 

အတည်ြပုထားေသာ အထူးဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် 

သာမန်အစုရှယ်ယာများသို့ ေြပာင်းလဲနိုင်သည်။

အပိုဒ် - ၁၆

ကုမ္ပဏီသည်ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာများ ထုတ်ေဝနိုင်ြခင်း

ဥပေဒကိုလိုက်နာ၍ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆံုးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချက်

 များနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီသည ်ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာများကို 

ထုတ်ေဝနိုင ်သည်။ ဦးစားေပးအစုရှယ်ယာ များကို 

ကုမ္ပဏီကြဖစ်ေစ၊ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစုရှင်ကြဖစ်ေစ 

သို့မဟုတ ်နှစ်ဦး လံုးကြဖစ်ေစ မိမိတို့ ေရွးချယ်သည့် အတိုငး် 

ြပန်လည ်ေရွးနုတ်ြခင်း သို့မဟုတ ်သာမန် အစုရယှ်ယာအြဖစ်သိ့ု

 ေြပာင်းလဲြခင်း ြပုနိုင်သည်။ ထို့ြပင် လိုအပ်လျှင ်ဦးစား 

ေပးအစုရှယ်ယာများကို ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်များ 

အတည်ြပုထားေသာ အထူးဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် 

သာမန်အစုရှယ်ယာများသို့ ေြပာင်းလဲနိုင်သည်။

"အပိုဒ်-၁၃ အရ ကန့်သတ်ြခင်းမရှိဘ ဲ" 

ဟူေ◌သာစာသားကို ပယ်ဖျက်သည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် - ၁၈

 
အစုရှယ်ယာများအတွက်ေလျှာက်ထားြခင်း        
ပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးက ကိုယ်တိုင်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စား ြဖစ်ေစ 

အစုရှယ်ယာများ ေလျှာက်ထားလာသည်ကို ကုမ္ပဏီက လက်ခံ

 ရရှိပါက ကုမ္ပဏီသည ်ယင်းသို့ ေလျှာက်ထားချက်အရ ပုဂ္ဂိုလ်

 တစ်ဦးကို အစုရှယ်ယာ ခွဲေဝေပးရာတွင ်ထိုေလျှာက်ထားချက်

 သည် ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည-်

(က) အစရုှယ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည ်ခွဲေဝ 

ေပးမည့် အစရုှယ်ယာပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ရန် 

သေဘာတူညီ၍ လက်ခံေြကာင်း။

(ခ) အစရုှယ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည ်ယင်း၏ 

အမည်ကို ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင ်အြဖစ် မှတ်ပံုတင ်

စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် ေတာင်းဆိုေြကာင်း။

(ဂ) အစုရယှ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည ်ကုမ္ပဏ ီတွင ်

ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးြဖစ်ရန် သေဘာတူညီချက ်ြဖင့်ဥပေဒနှင့်

 အညီ ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာမည် 

ြဖစ်ေြကာင်း။

အပိုဒ် - ၁၇

အစုရှယ်ယာများအတွက်ေလျှာက်ထားြခင်း                       
ပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးက ကိုယ်တိုင်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စား ြဖစ်ေစ 
အစုရှယ်ယာများ ေလျှာက်ထားလာသည်ကို ကုမ္ပဏီက လက်ခ ံ
ရရှိပါက ကုမ္ပဏီသည ်ယင်းသို့ ေလျှာက်ထားချက်အရ ပုဂ္ဂိုလ ်
တစ်ဦးကို အစုရှယ်ယာ ခွဲေဝေပးရာတွင ်
ထိုေလျှာက်ထားချက်သည ်ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်သည်ဟု 
မှတ်ယူရမည်-
(က) အစုရှယ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည် ခွဲေဝ ေပးမည့်
 အစုရှယ်ယာပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ရန ်
သေဘာတူညီ၍ လက်ခံေြကာင်း။
(ခ) အစုရှယ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည် ကုမ္ပဏ ီတွင ်
ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးြဖစ်ရန် သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 
ကုမ္ပဏီများဥပေဒနှင့် အညီ ဤဖွဲ့ စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းကို 
လိုက်နာမည် ြဖစ်ေြကာင်း။

"(ခ) အစုရှယ်ယာများကို လက်ခံရရှိမည့်သူသည်
 ယင်း၏ အမည်ကို ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်
 အြဖစ် မှတ်ပံုတင ်စာရင်းတွင ်ထည့်သွင်းရန ်
ေတာင်းဆိုေြကာင်း" ဆိုသည့် စာပုဒ်အား Listing

 Rule အရ ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။

အပိုဒ် - ၁၉

ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများ  
အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုကို ပိုင်ဆိုင်ေြကာင်း မှတ်ပံုတင ်

စာရင်းသွင်း ထားေသာ နှစ်ဦးနှင့် နှစ်ဦးထက်ပိုေသာ 

သူများသည ်ပူးတွဲ ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များအြဖစ ်

အဆိုပါအစုရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည ်

ြဖစ်ြပီး ၎င်းတို့သည ်ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပေသာ ြပာန်း 

ချက်များကို လိုက်နာရမည-်

အပိုဒ် - ၁၈

ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူများ         
အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုကို စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း များနှင့်
 အညီ ပိုင်ဆိုင်သည့် နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက် 
ပိုေသာသူများအား ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှငမ်ျား အြဖစ်
 အဆိုပါ အစုရှယ်ယာများကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု 
မှတ်ယူမည်ြဖစ်ြပီး၊ ၎င်းတို့သည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထား သည့်
 သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်

Listing Rule အရ စာသားြပင်ဆင်ထားပါသည်

(ဂ) ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးဦးသည ်

အြမတ်ေဝစုများနှင့် အြခားခွဲေဝေပးြခင်းများ လက်ခ ံ

ရရှိေြကာင်း တရားဝင ်ေြပစာကို အြခားပူးတွဲကုမ္ပဏ ီ

တွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်များထံသို့ ေပးအပ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးသည ်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူသို့ ေပးရန် 
ရှိေသာ အြမတ်ေဝစုများ၊ အပိုဆုေြကးများ၊ မတည်ရင်းနှီးေင ွ
ြပန်အမ်းြခင်း နှင့် အြခားခွဲေဝေပး ြခင်းများလက်ခံရရှိေြကာင်း
 တရားဝင်ေြပစာကို ေပးအပ ်နိုင်သည်။

စာသားများြပင်ဆင်ထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

(ဃ) ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးဦးထံသို့ 

အေြကာင်း ြကားစာေပးြခင်း၊ အစီရင်ခံစာ ေပးြခင်း၊ 

ေငွစာရင်းရှင်းြခင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ ်ေပးအပ်ြခင်းသည ်

ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင ်ပါဝင်သူအစုရှင်အားလံုးသို့ 

ေပးပို့ြပီးြဖစ်သကဲ့သို့ ြဖစ်ေစရမည်။

(ဃ) ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းနှင့် ကုမ္ပဏီများ ဥပေဒ အရ
 အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သ ူတစ်ဦးဦး ထံသို့ 
အေြကာင်းြကားစာ၊ အစီရင်ခံစာ၊ ေငွစာရင်းရှင်း တမ်း၊ စာရွက ်
စာတမ်း သို့မဟုတ် သတင်း အချက်အလက ်တစ်ရပ်ရပ်အား 
နည်းလမ်းတကျ ေပးအပ်ြခင်းကို အဆိုပါအစုရှယ်ယာများ အား
 ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူတိုင်းအား ေပးပို့ြပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

စာသားများြပင်ဆင်ထားပါသည်

(င) ပူးတွဲကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များသည ်တစ်ဦးတည်း 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦး အြဖစ် ြပုမူေစရမည်။

(င) ကုမ္ပဏီ၏အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်တွင ်မ ဲေပးရန် 
အခွင့်အေရးရှိသည့်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများကို ဤစည်းမျဉ်းအပိုဒ် 
၅၅ တွင ်သတ်မှတ်ထားသည်။

စာသားများြပင်ဆင်ထားပါသည်

(စ) ကုမ္ပဏီသည ်လိုအပ်ချက်အေနနှင့် သတ်မှတ်ထားြခင်း မရှိ
 ေသာ်လည်း အစုရှယ်ယာများအားပိုင်ဆိုင်သူ အြဖစ် (အခန်း ၆ 
 အရ အစုရှယ်ယာများလွှေြပာင်းေရာက်ရှိြခင်း ေြကာင့် အစုရှယ်
 ယာ တစ်ခုအား ပူးတွဲ၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသည်မှတပါး) 
သံုးဦးေအာက် အသိအမှတ်ြပုနိုင်သည်။

MHM မှ ထပ်တိုးြခင်းြဖစ်ြပီး ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို 

MAEX အေနြဖင့် (၃) ဦးေအာက်အြဖစ် 

သတ်မှတ်ပါသည်။

အပိုဒ် - ၂၀

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ယံုြကည်အပ်နှံြခင်းများနှင့် အြခားအကျ ို းခံစားခွင့်များကို 
အသိအမှတ်ြပုြခင်း
ဥပေဒကို လိုက်နာလျက ်ကုမ္ပဏီသည ်မှတ်ပံုတင်ထား သည့်

 ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်အား ထိုအစုရှယ်ယာကို 

အြပီးအြပတ ်ပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ် သက်မှတ်ဆက်ဆံေဆာင ်

ရွက်နိုင်သည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် အားေလျာ်စွာ 

ကုမ္ပဏီသည ်(သိရှိြပီးြဖစ်ေစ၊ မသိရှိေသးသည်ြဖစ်ေစ) 

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပေသာ ြပာန်းချက်များကို အသိ 

အမှတ်ြပုရန် မလိုပါ-

 (က) လူတစ်ေယာက်အားယံုြကည်အပ်နှံမုြဖင့် အစု ရှယ်ယာ

 လက်ရှိြဖစ်သူြဖစ်ေြကာင်း။

(ခ) အစရုှယ်ယာတွင် သာတူညီမျှြဖစ်ေသာ၊ ခိုင်လံုမ ုမရှိေသာ၊

 ေနာင်လာမည့် ကာလတွင်ြဖစ်ေသာ သို့မဟုတ ်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြဖစ်ေသာ အကျ ို းခံစားခွင့်ရှိေြကာင်း။

အပိုဒ် - ၁၉

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ယံုြကည်အပ်နှံြခင်းများနှင့် အြခားအကျ ို းခံစားခွင့်များကို 
အသိအမှတ်ြပုြခင်း
ကုမ္ပဏီများဥပေဒကိုအေထာက်အထားြပုလိုက်နာလျက ်
ကုမ္ပဏီသည ်စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ 
အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂ လ်အား အစု 
ရှယ်ယာများကို အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ ် သေဘာ 
ထားမှတ်ယူနိုင်ြပီး၊ (အေြကာင်းြကားစာ ေပးပို့သည ်ြဖစ် ေစ၊ 
မေပးပို့သည်ြဖစ်ေစ) ေအာက်ပါအြခားသ ူတစ်ဦးဦး အား 
အစုရှယ်ယာရှင ်အြဖစ် မှတ်ယူရန ် မလိုအပ်ပါ-
 (က) မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင်စာရင်းထည့်သွင်းထားသူ၊
 (ခ) ယံုြကည်အပ်နှံမုအားြဖင့် အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်အား ပိုင်ဆိုင်
 သူအြဖစ် ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊
(ဂ) အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်အေပါ်တွင ်သာတူညီမျှ ြဖစ် ေသာ၊ 
ခိုင်လံုမုမရှိေသာ၊ ေနာင်လာမည့်ကာလတွင ်ြဖစ် ေသာ 
သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေသာ အကျ ို း ခံစားခွင့် 
ရှိေြကာင်း။

(listing rules) နှင့်အညီ စာရင်းဝင်ြခင်း (listing)

 ြပုလုပ်ြပီးေနာက ်ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပံုတင်စာရင်း 

(ဤစာရင်းအား အပိုဒ် ၁၃၅ နှင့် အညီ အချနိ်မှန် 

ြပင်ဆင်ြပုစုသင့်ပါသည)် တွင ်အြခားသ ူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား 

မှတ်ပံုတင်ထားေစကာမူ၊ အစုရှယ်ယာများအား 

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူအား အစုရယှ်ယာရငှ ်

အြဖစ် သတ်မှတ ်ဆက်ဆံသင့်ပါသည်။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၄) အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ အခန်း(၄) အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ

အပိုဒ် - ၂၁

ကုမ္ပဏီသည ်အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကို ဥပေဒနှင့် 

အညီထုတ်ေပးရန်လိုအပ်ပါက ထုတ်ေပးရမည ်ြဖစ်ြပီး   

အစုရှယ် ယာလက်မှတ်များတွင ်ဥပေဒအရ လိုအပ်သည့် 

အတိုင်း သတင်းအချက်အလက်အားလံုး ပါဝင်ေစရမည်။ 

ထို့ြပင် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကို အီလက်တေရာနစ် 

ပံုစံြဖင့်လည်း ထုတ်ေပး နိုင်သည်။

အပိုဒ် ၂၀

ကုမ္ပဏီသည ်ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းတွင ်စာရင်းဝင်ေန 
သမျှကာလပတ်လံုး မည်သည့်အစုရှယ်ယာကိုမျှ အစု 
ရှယ်ယာလက်မှတ်များကို ထုတ်ေပးြခင်းမြပုရ။

YSX တွင ်ကုမ္ပဏီက စာရင်းဝင်ြပီးသည့်အခါ 

အစုရှယ်ယာများ အားလံုးကို စာရင်းဝင်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ (listing rules) နှင့် အညီ

 ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ြပီး၊ ုပ်ဝတများအား 

အစားထိုး အသံုးြပြခင်း ဆိုင်ရာ 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ (dematerialization 

notification) (SECM အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ အမှတ်

 ၁/၂၀၁၅) အရ ေဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းအတွက်ေြကာင့် စာရင်းဝင်ြပီးသည့်အခါ၊ 

မည်ည့် အစုရှယ်ယာ အတွက်ကိုမျှ အစုရှယ်ယာ

 လက်မှတ ်ထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ေသာေြကာင့် 

ြပင်ဆင်သည်။

အပိုဒ် - ၂၂

 မ ှ၂၆

Listing Rule ကိုသာ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသြဖင့် 

ပယ်ဖျက်ထားပါသည်

အခန်း(၅)
အစုရှယ်ယာအေပါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အစုရှယ်ယာအား 
သိမ်းယူြခင်း

 အပိုဒ် - ၂၇

 မ ှ၄၂

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေပးေချထားေသာ အစုရှယ်ယာများနှင့် 

စပ်လျဉ်းေသာ ြပာန်းချက်များြဖစ်ေသာေြကာင့် 

ပယ်ဖျက်ထားပါသည်

အခန်း(၆) အစုရှယ်ယာအေပါ် ေတာင်းေခါ်ြခင်း
အပိုဒ် - ၄၃

 မ ှ၄၉

Listing Rule ကိုသာ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသြဖင့် 

ပယ်ဖျက်ထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၇) အစုရှယ်ယာလွှေြပာင်းြခင်း အခန်း(၅) အစုရှယ်ယာလွှေြပာင်းြခင်း

အပိုဒ် - ၅၀

 
အစုရှယ်ယာတစ်စုစု၏ လွှေြပာင်းေရးဆိုင်ရာစာတမ်းကို 

လွှေြပာင်းသူနှင့် လွှေြပာင်းြခင်းခံရသ ူနှစ်ဦးစလံုးက 

လက်မှတ်ေရးထိုး အတည်ြပုရမည့်အြပင ်လွှေြပာင်းသ ူသည်

 ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်များ မှတ်ပံုတင ်စာရင်းတွင် 

အစုရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှေြပာင်းြခင်း ခံရသူ၏ အမည်ကို

 ေရးသွင်းြပီးသည်အထ ိအစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ် 

တည်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ သို့ေသာ် လည်း 

တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ဖွဲ့ စည်းထားေသာ စေတာ့ 

အိတ်ချနိ်းတစ်ခုခုတွင ်စာရင်းဝင ်ေရာင်းဝယ်မ ုြပုလုပ ် 

ေန့သည့် အစုရှယ်ယာများ လွှေြပာင်းြခင်းကို အဆိုပါ 

စေတာ့အိတ်ချနိ်းနှင့် စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှ ခန့်အပ် သည့် 

အစုရှယ်ယာများအပ်နှံမုနှင့် လက်ခံခွင့်ရအဖွဲ့အစည်း 

သို့မဟုတ ်အစုရှယ်ယာများ စာရင်းရှင်းလင်းေပးသည့် 

အဖွဲ့အစည်းတို့မ ှသတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်း 

ကမ်းများနှင့်အညီ လွှေြပာင်းြခင်း ြပုလုပ်ရမည်။ 

     အပိုဒ် - ၂၁

 

အစုရှင်တစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို 

စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီသာလျှင ်

လွှေြပာင်းနိုင်သည်။

အပိုဒ် -  

၅၁ မ ှ၅၃

အစရုှယ်ယာလွဲှေြပာင်းြခင်းအား Listing Rule အရ 

ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်သြဖင့် ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်၊
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၈) အစုရှယ်ယာများ တဆင့်ဆက်ခံလွှေြပာင်းြခင်း အခန်း(၆) အစုရှယ်ယာများ တဆင့်ဆက်ခံလွှေြပာင်းြခင်း

 
အပိုဒ် -  ၅၄

 
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်တစ်ဦးသည် ၎င်းကွယ်လွန် သည့်

 အခါ ၎င်း၏အစရုှယ်ယာများကိုလွဲှေြပာင်းေပးရန် 

မည်သည့်ပုဂ္ဂုလ်၊ ပုဂ္ဂ လ်များအားမဆို အမည်တင်သွင်း 

ထားနိုင်သည်။ ဤသို့ေသာ ကိစ္စရပ်တွင ်ကုမ္ပဏီသည ်

ေနာက်ဆံုးအမည် တင်သွင်းထားသူအားသာလင် ထို အစု 

ရှယ်ယာအား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူပုဂ္ဂုလ ်သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ ်

များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုရမည်။ ထိုသို့အမည် တင်သွင်း ြခင်း

 မရှိေသာအခါတွင်မ ူကွယ်လွန်သည့် တစ်ဦးတည်း 

ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ ေသတမ်းစာ အတည် 

ြပုသ ူ(သို့မဟုတ)် အေမွထိန်းသိမ်း သူတို့ကိုသာ ယင်းအစု 

ရှယ်ယာ၏ ပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ် ကုမ္ပဏီက လက်ခံမည် ြဖစ်သည်။

 အကယ်၍ အစုရှယ်ယာကို အမည်နှစ်ခု သို့မဟုတ ်

နှစ်ခုထက်ပို၍ အစုရှယ်ယာကို မှတ်ပံုတင်ထား လင်၊ 

တစဥ်ီးေသဆံုးသွားပါက ကျန်ရှိသ ူသို့မဟုတ ်ကျန်ရှိသူများ 

သို့မဟုတ ်ကျန်ရှိသူ၏ ေသတမ်းစာ အတည်ြပုသ ူသို့မဟုတ်

 အေမွထိန်းစာ ရရှိသူသာလင ်ယင်းအစုရှယ်ယာ၏ 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူြဖစ်ေြကာင်း ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ်ြပုရမည်။

 
အပိုဒ် - ၂၂

ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများအနက်မှမဟုတ်သည့် ကွယ်လွန်သ ူ
အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည ်
စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အစုရှယ်ယာ 
ရှင်ကရရှိသည့ ်အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူအြဖစ် ကုမ္ပဏ ီ
ကအသိအမှတ်ြပုသည့် တစ်ဦးတည်းေသာပုဂ္ဂုလ ်ြဖစ်သည်။

အပိုဒ် - ၂၃

ေသတမ်းစာအရြဖစ်ေစ (လူမွဲအြဖစ်ခံယူရြခင်း သို့မဟုတ် 
အစုရှယ်ယာရှင်ေသဆံုးြခင်းေြကာင့် အပါအဝင)် 
အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ၄◌င်းထံသို့ 
လွှေြပာင်းရရှိေြကာင်း ဘုတ်အဖွဲ့က လက်ခံေကျနပ်ေစရန် 
အခိုင်အမာသက်ေသြပနိုင်သည့်ပုဂ္ဂုလ်ကို အဆိုပါ 
အစုရှယ်ယာအားပိုင်ဆိုင်သူအြဖစ် အသိအမှတ်ြပု 
လက်ခံနိုင်သည်။

အစုရှယ်ယာများ ကို လွှေြပာင်းရန ်အတွက ်

လွှေြပာင်းလက်ခံရရှိမည့်သ ူ(transferee) သည်

 ယင်းအား ဦးစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားရန ်လိုအပ်ပါသည်။

အပိုဒ် -  

၅၅ မ ှ၅၇

Listing Rule အရ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သြဖင့် 

ပယ်ဖျက်ပါသည် ပယ်ဖျက်သည်။

Listing Rule အရ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သြဖင့် 

ပယ်ဖျက်ပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၇) နိုင်ငံြခားသားအစုရှယ်ယာရှင်များ

  အပိုဒ် - ၂၄

ဘုတ်အဖွဲ့သည ်အခါအားေလျာ်စွာ နိုင်ငံြခားသား အကျ ို း 
ခံစားခွင့်ရှိသည့်စုစုေပါင်းအချ ို းကန့်သတ်ချက်ကို 
နိုင်ငံြခားသားများပါဝင ်ေရာင်းဝယ်ြခင်းဆိုင်ရာ 
အမိန့်ေြကာ်ြငာစာများနှင့်အညီ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

နိုင်ငံြခား ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ုအတွက် 

ကန့်သတ်ချက်ကို ဖွဲ့ စည်းပံု 

အေြခခံစည်းမျဉး်တငွ ်ေဖာ်ြပြခင်းမြပုဘ ဲ

ဘုတ်အဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ ကန့်သတ်ချက်အား YSX သို့ 

အသိေပးေြကာင်းြကားရမည ်ြဖစ်ပါသည်။

အပိုဒ် - ၂၅

နိုင်ငံြခားသားအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 
မဲေပးပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ြခင်း
ကုမ္ပဏီ၏အေထွေထ ွအစည်းအ ေဝးအတွက ်အေြကာင်း 
ြကားစာ လက်ခံရရှိရန်၊ တက်ေရာက်ရန် အစုရှယ်ယာရှင ်
များ၏အရည်အချင်းရှိမုကိုသတ်မှတ်ရန်အတွက ်မှတ်တမ်း 
တင်သည့်ရက်တစ်ခုခုတွင ်နိုင်ငံြခားသားအကျ ို း ခံစားခွင့် 
ရှိသည့်စုစုေပါင်းအချ ို းသည ်နိုင်ငံြခားသားအကျ ို းခံစားခွင့် 
ရှိသည့်စုစုေပါင်းအချ ို းကန့်သတ်ချက်အား ေကျာ်လွန်ပါက၊

(က) နိုင်ငြံခားသားအကျ ို းခံစားခွင့ရ်ှိသည့်စုစုေပါင်းအချ ို းကို 
နိုင်ငံြခားသားအကျ ို းခံစားခွင့်ရှိသည့်စုစုေပါင်း အချ ို းကန့် 
သတ်ချက်အထ ိေလျာ့ချရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်း အဆိုပါ 
ေကျာ်လွန်ေသာနိုင်ငံြခားသားအစု ရှယ်ယာရှင ်အေရ 
အတွက်ရှိေသာအစုရှယ်ယာများကို ကုမ္ပဏီ၏အေထွေထ ွ
အစည်းအ ေဝးတစ်ရပ်ရပ ်တွင ်အဆိုပါအစုရှယ်ယာများ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဲေပးပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

 
(ခ) စည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၂၃ (က) ေကျာ်လွန်ေသာ မဲေပးပိုင်ခွင့် 
မရှိသည့် နိုင်ငံြခားသားအစုရှယ်ယာရှင်ရယ ူထားေသာ 
အစုရှယ်ယာများအား စိစစ်တွက်ချက်ရာတွင ်- 
(၁) ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်းမှရရှိသည့် 
သတင်းအချက်အလက်များအေပါ် မူတည်၍ ရန်ကုန် 
စေတာ့အိတ်ချနိ်းတွင် ေရာင်းဝယ်ေနသည့် အစုရှယ်ယာများ၏
 အစဉ်လိုက် အစီအစဉ်အရ ေနာက်ဆံုးေရာင်းဝယ်မ ုရှ ိ
ေသာအစုရှယ်ယာများ၏ မဲေပးပိုင်ခွင့်အခွင့် အေရးများအား 
ဦးစွာေလျာ့ချရမည်။
(၂) အဆိုပါအစုရှယ်ယာများအား ေရာင်းဝယ်ေနသည့် 
ေန့ရက်တစ်ရက်တွင်အေရာင်းအဝယ ်ရှိေသာအစုရှယ်ယာ 
များအနက်မ ှအစဉ်လိုက်အစီအစဉ်အရြဖစ်ေသာ အစုရှယ် 
ယာများ အေပါ်တွင ်ဘုတ်အဖွဲ့က စိစစ်နိုင်ြခင်းမရှိလျှင ်
ထိုေန့တွင် အစုရှယ်ယာရယူသည့် ပုဂ္ဂ လ်တစ်ဦးချင်းအား 
ေလျှာ့ချရန်လိုအပ်သည့်မဲေပးပိုင်ခွင့်အေရအတွက ်စုစု ေပါင်း 
ေရာက်ရှိသည့်   အဆိုပါအစုရှယ်ယာများ၏ အချ ို း ကျအား 
ြဖင့်တွက်ချက်၍ မ ဲေပးပိုင်ခွင့် မရှိေစရန် တွက်ချက်ရမည်။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် - ၂၆

ဤအခန်း (၇) ပါ နိုင်ငံြခားသားအစုရှယ်ယာရှင်များ အား 
အသိအမှတ်ြပုြခင်း
(က) ကုမ္ပဏီနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များသည ်ဤအခန်း (၇)အရ 
ဘုတ်အဖွဲ့သို့အပ်နှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့် 
အာဏာကိုကျင့်သံုးြခင်းသည ်အစုရှယ်ယာရှငတ်စ်ဦးချငး်အား 
အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးချင်းအား (၎င်းတို့၏အကျ ို းစီးပွားများနှင့်
 သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအေပါ်တွင ်
မဲေပးနိုင်မုကိုကန့်သတ်ြခင်း  သို့မဟုတ် ဆိုးရွားေသာ 
ေငွေြကးဆိုင်ရာနှင့် 
အခွန်ေကာက်ခံြခင်းဆိုင်ရာအကျ ို းဆက်များအပါအဝင)် 
ထိခိုက်ေစနိုင်ေြကာင်းကို 
သိရှိနားလည်၍လက်ခံအသိအမှတ်ြပုသည်။ 
ကုမ္ပဏီများဥပေဒနှင့် စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း များကို
 လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်အတွက ်ဤအခန်း (၇) တွင ်
ေဖာ်ြပထားေသာ အခွင့်အာဏာများသည် 
ကျ ို းေြကာင်းဆီေလျာ်ြပီး လိုအပ်မုရှိေြကာင်း ကုမ္ပဏီနှင့် 
အစုရှယ်ယာရှင်များက အသိအမှတ်ြပုပါသည်။     
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

(ခ) ဥပေဒအရလက်ခံနိုင်သည့်အတိုင်းအတာ အဆံုးအထိ၊ 
ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီအတွက ်သို့မဟုတ် အစုရှယ် 
ယာရှင်တစ်ဦးဦးအတွက ်တာဝန်ရှိြခင်းမရှိသည့်အြပင်၊ 
ကုမ္ပဏီသည ်အစုရှယ်ယာရှင ်တစ်ဦးဦးအတကွ် တိုက်ရိုက ်
ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ဤအခန်း (၇)အရ ေပးအပ ်
ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်အား အခါအား 
ေလျာ်စွာ ကျင့်သံုးြခင်းေြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ရလဒ် အြဖစ်
 အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးထ ံေရာက်ရှိသည့် ဆံုးရံုးမ ုသို့မဟုတ် 
ဆိုးကျ ို းတစ်ခုခုအေပါ်တွင ်တာဝန်ရှိြခင်း မရှိ ေစရ
(ဂ) ဤအခန်း (၇) အရ ဘုတ်အဖွဲ့က လွတ်လပ်စွာ ဆံုး 
ြဖတ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ 
တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ ကျင့်သံုးရန ်အစည်းအေဝး ဆံုးြဖတ ်
ချက်ချြခင်း၊ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆံုးြဖတ်ြခင်းတစ်ရပ်ရပ်သည ်
အြပီးသတ်နှင့်ေနာက်ဆံုးြဖစ်ရမည်ြဖစ်ြပီး၊ ဘုတ်အဖွဲ့က ယင်း၏
 လွတ်လပ်စွာဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့်သက်သက်ြဖင့် ြပုလုပ်ြခင်း၊ 
ချမှတ်ကျင့်သံုးြခင်း ြဖစ်နိုင်သည်။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၉) မတည်ေငွရင်းေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း အခန်း(၈) မတည်ေငွရင်းေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း

အပိုဒ် -  ၅၈

 
ကုမ္ပဏီသည ်ဥပေဒက ခွင့်ြပုသည့်အြပုအမူအတိုင်း ၎င်း၏ 

မတည်ေငွရင်းကို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်နိုင်သည်။ ဥပေဒကို 

အေထာက်အထားြပ လိုက်နာလျက ်ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ 

မတည်ေငွရင်းကို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန ်ဆံုးြဖတ်ချက်ကို 

အကျ ိူ းသက်ေရာက်မုရှိေစရန ်ဘုတ်အဖွဲ့  က လိုအပ်သလို 

ေဆာက်ရွက်နိုင်သည်။

အပိုဒ် -  ၂၇

ကုမ္ပဏီသည ်ဥပေဒ၏အပိုင်း (၁၅)နှင့် စာရင်း 
ဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများက ခွင့်ြပုသည့်အတိုင်း 
၎င်း၏မတည်ေငွရင်းကို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်နိုင်သည်။ ဥပေဒကို

 အေထာက်အထားြပ လိုက်နာ လျက ်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ 

မတည်ေငွရင်းကို ေြပာင်းလ ဲြပင်ဆင်ရန် ဆံုးြဖတ်ချက်ကို 

အကျ ိူ းသက ်ေရာက်မုရှိေစ ရန် ဘုတ်အဖွဲ့က လိုအပ်သလို 

ေဆာက်ရွက်နိုင်သည်။

"ဥပေဒက ခွင့်ြပသည့်အြပအမူအတိုင်း" အစား 
"ဥပေဒ၏အပိုင်း (၁၅)နှင့် စာရင်း 
ဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများက 
ခွင့်ြပုသည့်အတိုင်း" ဟူေသာ စကားရပ်ြဖင့် 
ေြပာင်းလဲသည်။

အခန်း(၁၀)
အခငွ့်အေရးနှင့် ကန့်သတ်မုများကိုေြပာင်းလဲြခင်း 
နှင့်ပယ်ဖျက်ြခင်း

အခန်း(၉)
အခွင့်အေရးနှင့် ကန့်သတ်မုများကိုေြပာင်းလဲြခင်း 
နှင့်ပယ်ဖျက်ြခင်း

မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

အခန်း(၁၁) အေထွေထွအစည်းအေဝးများ အခန်း(၁၀) အေထွေထွအစည်းအေဝးများ

အပိုဒ် -  ၆၈

ကုမ္ပဏီ၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးကို ကုမ္ပဏီအား 

ဥပေဒအရ ဖွဲ့ စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် ေန့ရက်မှစ၍ 

တစ်ဆယ့်ရှစ်လအတွင်းတွင ်ကျင်းပေပးေစရမည်။ ထိုသို့ 

ကျင်းပပီးေနာက ်ြပကဒိန်နှစ်တစ်နှစ်လင် အနည်းဆံုး 

တစ်ကိမ ်(ေနာက်ဆံုး ကျင်းပ ပီးစီးသွားေသာ အေထွေထ ွ

အစည်းအေဝးပီးဆံုး၍ တစ်ဆယ့်ငါးလထက ်မပိုသည့် 

အချနိ်၌) ကုမ္ပဏီ၏ အေထွေတွအစည်းအေဝးကီးကို 

ဥပေဒပါအတိုင်း ေခါ်ယူကျင်းပရမည်။

    အပိုဒ် -  ၃၇

ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတလ်ည်အေထွေထွအစည်းအေဝးများကို 

ကုမ္ပဏီအား ဥပေဒအရ ဖွဲ့ စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် 

ေန့ရက်မှစ၍ တစ်ဆယ့်ရှစ်လအတွင်းတွင ်ဥက္ကက ေခါ် 

ယူကျင်းပရမည်။ ထိုသို့ ကျင်းပပီးေနာက ်ြပကဒိန်နှစ် 

တစ်နှစ်လင ်အနည်းဆံုးတစ်ကိမ် (ေနာက်ဆံုးကျင်းပ 

ပီးစီးသွားေသာ အေထွေထွအစည်းအေဝး ပီးဆံုး၍ 

တစ်ဆယ့်ငါးလထက ်မပိုသည့် အချနိ်၌) ကုမ္ပဏီ၏ 

အေထွေတွအစည်းအေဝးကီးကို ဥပေဒပါ အတိုငး် 

ေခါ်ယူကျင်းပရမည်။

" ဥက္ကက " ဟူေသာ စကားရပ်အား 

ထည့်သွင်းထားပါသည်

18



မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၁၂) အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးများတွင်   ေဆာင်ရွက်ချက်များ အခန်း(၁၁) အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးများတွင်   ေဆာင်ရွက်ချက်များ

အပိုဒ် -  ၇၃

အစုရှယ်ယာရှင်သည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည်ဟု 
မှတ်ယူြခင်း 
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးသည် အေထွေထွအစည်း 

အေဝးတွင ်တက်ေရာက်နိုင်ြပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်း လမ်း 

တစ်ရပ်ရပ်အရလည်း အစည်းအေဝးတွင် တက ်ေရာက ်

သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်-

(က) ကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ခ) တရားဝင်လွှအပ်ထားေသာ အကျ ို းေဆာင ်ကိုယ်စား လှယ်

 (Attorney) ြဖင့်တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ဂ) ကိုယ်စားလှယ် (Proxy) ြဖင့် တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ဃ) ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည ်(ကုမ္ပဏ/ီ ေကာ်ပို 
ေရးရှင်းအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခ)ု ြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီကိုယ်စား 

ြပုပုဂ္ဂိုလ်ြဖင့ ်တက်ေရာက်ြခင်း။

အပိုဒ် -  ၄၂

အစုရှယ်ယာရှင်သည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည်ဟု 
မှတ်ယူြခင်း 
အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးသည ်အေထွေထွအစည်းအေဝးတငွ ်

တက်ေရာက်နိုင်ြပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းတစ်ရပ ်

ရပ်အရလည်း အစည်းအေဝးတွင် တက်ေရာက်သည်ဟု 

မှတ်ယူနိုင်သည်-

(က) ကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ခ) တရားဝင်လွှအပ်ထားေသာ အကျ ို းေဆာငက်ိုယ်စား လှယ် 

(Attorney) ြဖင့်တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ဂ) ကိုယ်စားလှယ် (Proxy) ြဖင့် တက်ေရာက်ြခင်း၊ သို့မဟုတ်

(ဃ) အစုရှယ်ယာရှင်သည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခ ုြဖစ်ပါက 
ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပုပုဂ္ဂုလ်ြဖင့် တက်ေရာက်ြခင်း။

(ဃ) "ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည ်
(ကုမ္ပဏ/ီ ေကာ်ပို ေရးရှင်းအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခ)ု 
ြဖစ်ပါက"  ဟူေသာ စကားရပ်တွင ်

"အစုရှယ်ယာရှင်သည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခ ု
ြဖစ်ပါက" ဟုေြပာင်းလဲပါသည်။

အပိုဒ် -  ၇၄

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်သည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ကျင်းပသည့် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်ြဖစ်ေစ၊ 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခုခ ုသို့မဟုတ ်အားလံုးတွင် 

ြဖစ်ေစ ၎င်းတို့ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ရန ်တရားဝင်လွှအပ ်

ထားေသာ အကျ ို းေဆာင ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်ထားနိုင် 

သည်။ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်ကိုယ်စား အကျ ို း 

ေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်က ေဆာင်ရွက်မည့် ပထမအစည်း 

အေဝး မကျင်းပမ ီအလုပ်လုပ်ရက ်(၅) ရက ်ေအာက ်

မနည်းေစဘဲ ကိုယ်စားလှယ်လွဲှစာကို ကုမ္ပဏီ၏ ရံုးခန်း 

တွင်ြဖစ်ေစ အစည်းအေဝးအေြကာင်းြကားစာတွင် သတ် 

မှတ်ေဖာ်ြပ သည့်ေနရာတွင ်ြဖစ်ေစ တင်ြပထားရမည်။ 

အေထွေထ ွအစည်းအေဝးမှ ဥက္ကဌက ေတာင်းဆိုသည့် အခါ 
ြပန်လည ်မရုပ်သိမ်းနိုင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်လွှစာကို ဥက္ကဌထံ
 တင်ြပရမည်။ ဥပေဒကို အေထာက်အထားြပု လိုက်နာလျက်

 အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်၏ တရားဝင်မုကို ဥက္ကဌ၊ 

ဥက္ကဌမရှိလျှင ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည ်အြပီးသတ်နှင့်

 စည်းေနာှင်မုရှိေစရမည်။

အပိုဒ် -  ၄၃

အစုရှယ်ယာရှင်သည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်ြဖစ်ေစ၊ 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခုခ ုသို့မဟုတ ်အားလံုးတွင် 

ြဖစ်ေစ ၎င်းတို့ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ရန ်တရားဝင်လွှအပ ်

ထားေသာ အကျို းေဆာင ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်ထားနိုင် 

သည်။ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်ကိုယ်စား အကျ ို း 

ေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်က ေဆာင်ရွက်မည့် ပထမအစည်း အေဝး

 မကျင်းပမ ီအလုပ်လုပ်ရက ်(၅) ရက ်ေအာက ်မနည်းေစဘဲ 

ကိုယ်စားလှယ်လွဲှစာကို ကုမ္ပဏီ၏ ရံုးခန်း တွင်ြဖစ်ေစ 

အစည်းအေဝးအေြကာင်းြကားစာတွင် သတ် မှတ်ေဖာ်ြပ 

သည့်ေနရာတွင ်ြဖစ်ေစ တင်ြပထားရမည်။ 

အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အေထွေထ ွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်၏ ဥက္ကဌက 
ေတာင်းဆိုသည့် အခါ အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်သည ်
နည်းလမ်းတကျအပ်နှင့်ထားသည့် ြပန်လည ်မရုပ်သိမ်းနိုင်ေသာ
 ကိုယ်စားလှယ်လွှစာကို ဥက္ကဌထ ံတင်ြပရမည်။ ဥပေဒကို 

အေထာက်အထားြပု လိုက်နာလျက ်

အကျို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်၏ တရားဝင်မုကို ဥက္ကဌ၊ 

ဥက္ကဌမရှိလျှင ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည ်အြပီးသတန်ှင့် 

စည်းေနှာင်မုရှိေစရမည်။

"အေထွေထ ွအစည်းအေဝးမှ ဥက္ကဌက 
ေတာင်းဆိုသည့် အခါ ြပန်လည ်

မရုပ်သိမ်းနိုင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်လွှစာကို 
ဥက္ကဌထ ံတင်ြပရမည်။" ဟူေသာ ေနရာတွင ်

"အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ ်ခန့်အပ်ြခင်းနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့်

အေထွေထ ွအစည်းအေဝး တစ်ရပ်ရပ်၏ 
ဥက္ကဌက ေတာင်းဆိုသည့် အခါ 

အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ်သည ်
နည်းလမ်းတကျအပ်နှင့်ထားသည့် ြပန်လည ်
မရုပ်သိမ်းနိုင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်လွှစာကို 

ဥက္ကဌထ ံတင်ြပရမည်။" 
ဟုေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ထားပါသည်။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  ၇၅

 ေကာ်ပိုရိတ်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ ကိုယ်စားြပုပုဂ္ဂုလ ် 
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်သည် ကုမ္ပဏ/ီေကာ်ပိုေရးရှင်း 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုြဖစ်ပါလျှင်ဥပေဒအရ လူပုဂ္ဂိုလ ်တစ်ဦး 

ဦးကို ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း 

ကျင်းပသည့် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ြဖစ်ေစ၊ 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခုခ ုသို့မဟုတ ်

အားလံုးတွင်ြဖစ်ေစ ၎င်း၏ ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်ရန် အခွင့် 

အာဏာေပး၍ ခန့်ထားနိုင်သည်။ ထိုကုမ္ပဏ ီကိုယ်စားြပု 

ပုဂ္ဂိုလ်သည ်၎င်းကို ခန့်အပ်သည့် ကုမ္ပဏ/ီ ေကာ်ပိုေရးရှင်း 

အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်သည့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင် 

ကဲ့သို့အာဏာရှိြပီးဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများတွင်

လည်း ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ကဲ့သို့ မဲေပးြခင်း 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

အပိုဒ် -  ၄၄

 ေကာ်ပိုရိတ်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ ကိုယ်စားြပုပုဂ္ဂုလ ် 

အစုရှယ်ယာရှင်ြဖစ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သည ်
၎င်း၏ဒါရိုက်တာများအစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ ်
ချမှတ်၍ ကုမ္ပဏီ၏အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ ်တွင ်
၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် ပုဂ္ဂိုလ ်
တစ်ဦးဦးအား အခွင့်အာဏာေပးအပ်နိုင်သည့်အြပင ်အဆို 
ပါပုဂ္ဂိုလ်သည ်အဆိုပါအစုရှယ်ယာရှင်က အစည်းအေဝး တွင ်
အာဏာေပးအပ်သည့်အစုရှယ်ယာရှင်က ကျင့်သံုးနိုင် သည့်၊  
အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ရန်မဲေပးနိုင ်သည့် 
အစုရှယ်ယာရှင်ကိုယ်စား အ လားတူလုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ 
ကျင့်သံုးနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှြပင်ဆင်ပါသည်

အပိုဒ် -  ၇၆

အေထွေထွအစည်းအေဝး အထေြမာက်ရန ်လိုအပ်သည့် ဦးေရ 
   

အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် လိုအပ်ေသာ ကုမ္ပဏ ီတွင ်

ပါဝင်သူအစုရှင်ဦးေရ ြပည့်စံုစွာ တက်ေရာက်ြခင်း မြပုမ ီ

အစည်းအေဝးစတင်ရန် အချနိ်ကျေရာက်ေစကာမ ူမည်သည့် 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်မျှ လုပ်ငန်းကိစ္စ 

ကိုေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ ဤတွင်အြခား နည်းသတ်မှတ် 

ချက်များ စီစဉ်ထားြပီးရှိသည်များမှတစ်ပါး ကုမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင ်(၅)ဦး ကိုယ်တိုင ်တက်ေရာက်မ ှအစည်း 

အေဝးအထေြမာက်ေသာ ဦးေရ ြပည့်စံုသည်ဟု သတ်မှတ ်

သည်။

အပိုဒ် -  ၄၅

အေထွေထွအစည်းအေဝး အထေြမာက်ရန ်လိုအပ်သည့် ဦးေရ    
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် လိုအပ်ေသာ ကုမ္ပဏ ီတွင ်

ပါဝင်သူအစုရှင်ဦးေရ ြပည့်စံုစွာ တက်ေရာက်ြခင်း မြပုမ ီ

အစည်းအေဝးစတင်ရန် အချနိ်ကျေရာက်ေစကာမ ူမည်သည့် 

အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်မျှ လုပ်ငန်းကိစ္စကို 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ ပါဝင်သူအစုရှယ်ယာရှင ်(၅)ဦး 

တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့် အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေသာ ဦးေရ 

ြပည့်စံုသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။

"ကိုယ်တိုင"် ဟူေသာ စကားရပ်အား 

ပယ်ဖျက်ပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  ၇၇

 အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် အနည်းဆံုးဦးေရ 
တက်ေရာက်မုမရှိြခင်း   
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်များ ေတာင်းဆိုချက်အရ ေခါ် 

ယူထားေသာ အစည်းအေဝးအတွက် ချနိ်းဆိုထားေသာ 

အချနိ်ကျေရာက်ြပီး မိနစ် (၃၀) အတွင်း အစည်းအေဝး 

အထေြမာက်ေစမည့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်ဦးေရ 

တက်ေရာက်ြခင်းမရှိလျှင ်အဆိုပါ အစည်းအေဝးကို ဖျက ်

သိမ်းရမည်။ အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေြကာင့်ြဖစ်လျှင ် အစည်း 

အေဝးကို တူညီေသာေန့၊ တူညီေသာအချနိ်၊ တူညီ 

ေသာေနရာ၌ပင ်ေနာက်ရက်သတပတ်သို့ ေရ့ဆိုင်းထားရ 

မည်။ အကယ်၍ ေရ့ဆိုင်းထားေသာ ေန့ရက်တွင ်ကျင်းပ မည့်

 အစည်းအေဝး၌ အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် 

တက်ေရာက်ရမည့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ဦးေရသည် 

ချနိ်းဆိုထားေသာ အချနိ်ကျေရာက်ြပီး မိနစ် (၃၀) အတွင်း 

တက်ေရာက်လာြခင်း မရှိလျှင ်တက်ေရာက်လာသမျှေသာ 

ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်များသည် အစည်းအေဝးအထ 

ေြမာက်ေစသည့် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ဦးေရ 

ြဖစ်ေစရမည်။

အပိုဒ် -  ၄၆

 အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် အနည်းဆံုးဦးေရ 
တက်ေရာက်မုမရှိြခင်း   
ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သ ူအစုရှင်များ 

ေတာင်းဆိုချက်အရေခါ်ယူထားေသာ အစည်းအေဝးအတွက် 

ချနိ်းဆိုထားေသာ အချနိ်ကျေရာက်ြပီး မိနစ် (၃၀) အတငွး် 

အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစမည့် 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်ဦးေရ တက်ေရာက်ြခင်းမရှိလျှင ်

အဆိုပါ အစည်းအေဝးကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ 

အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ ်ေြကာင့်ြဖစ်လျှင ်အစည်းအေဝးကို 

တူညီေသာေန့၊ တူညီေသာအချနိ်၊ တူညီေသာေနရာ၌ပင ်

ေနာက်ရက်သတပတ်သို့ ေရ့ဆိုင်းထားရမည်။ အကယ်၍ 

ေရ့ဆိုင်းထားေသာ ေန့ရက်တွင ်ကျင်းပမည့် အစည်းအေဝး၌ 

အစည်းအေဝး အထေြမာက်ေစရန် တက်ေရာက်ရမည့် 

ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ဦးေရသည် ချနိ်းဆိုထားေသာ 

အချနိ်ကျေရာက်ြပီး မိနစ် (၃၀) အတွင်း တက်ေရာက်လာြခင်း 

မရှိလျှင ်တက်ေရာက်လာသမျှေသာ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်များသည် အစည်းအေဝး အထေြမာက်ေစသည့် 

ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ဦးေရြဖစ်ေစရမည်ြဖစ်ြပီး၊ 

အစည်းအေဝးကျင်းပမည်ြဖစ်ေြကာင်း 
မူလအေြကာင်းြကားစာတွင ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် 
အစည်းအေဝးကိစရပ်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

"အစည်းအေဝးကျင်းပမည် ြဖစ်ေြကာင်း 
မူလအေြကာင်းြကားစာတွင ်
သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် 
အစည်းအေဝးကိစရပ်များကို 
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။"  ဟူေသာ 

စာသားအားထပ်တိုးပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  ၇၉

အေထွေထွအစည်းအေဝး၏ ဥက္ကဌသည ်အကျ ို းစီးပွား ဆိုင်ရာ

 ပဋိပက္ခြဖစ်ပွားြခင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆင်ြခင ်

တံုတရားအရ အစည်းအေဝး၏ အစီအစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် 

တစ်ခုထက်ပိုေသာ အစီအစဉ်များတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် 

သို့မဟုတ ်ဆံုးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ရန ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအထ ဲမှ

 တစ်ဦးကို (သို့မဟုတ ်၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ 

တရားဝင်လွှအပ်ထားေသာ အကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ် 
သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပုပုဂ္ဂုလ)် ကို ဥက္ကဌအြဖစ ်

ခန့်အပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ဥက္ကဌတာဝန် ခန့်အပ်ြခင်း ခံရ သူသည်

 ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းနှင့်ဥပေဒတို့အရ အပ်နှင်းေသာ 

ဥက္ကဌ၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ဆင်ြခင်တံုတရား ကို 

ယင်းအစီအစဉ်များအတွက်သာလျှင် ကျင့်သံုးနိုင်သည်။ ထိုသို့ 

ခန့်အပ်သည့် တာဝန်ြပီးဆံုးြပီးေနာက်တွင ်၎င်းသည် 

ဥက္ကဌေနရာတွင ်ြပန်လည်၍ ဆက်လက ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် -  ၄၈

အေထွေထွအစည်းအေဝး၏ ဥက္ကဌသည ်အကျို းစီးပွား ဆိုင်ရာ 

ပဋိပက္ခြဖစ်ပွားြခင်း သို့မဟုတ ်၎င်းတို့၏ ဆင်ြခင ်တံုတရားအရ

 အစည်းအေဝး၏ အစီအစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ ်

တစ်ခုထက်ပိုေသာ အစီအစဉ်များတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ်

 ဆံုးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ရန ်တစ်စံုတစ်ဦး (ဒါရိုက်တာ ြဖစ်ရန်မလို)
 ကိုဥက္ကဌအြဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ဥက္ကဌတာဝန် 

ခန့်အပ်ြခင်း ခံရ သူသည ်

ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းနှင့်ဥပေဒတို့အရ အပ်နှင်းေသာ 

ဥက္ကဌ၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ဆင်ြခင်တံုတရား ကို 

ယင်းအစီအစဉ်များအတွက်သာလျှင် ကျင့်သံုးနိုငသ်ည်။ ထိုသို့ 

ခန့်အပ်သည့် တာဝန်ြပီးဆံုးြပီးေနာက်တွင ်၎င်းသည် 

ဥက္ကဌေနရာတွင ်ြပန်လည်၍ ဆက်လက ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအထ ဲမ ှတစ်ဦးကို (သို့မဟုတ် 
၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလယှ်၊ 
တရားဝင်လွှအပ်ထားေသာ 
အကျို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ ်သို့မဟုတ် 
ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပုပုဂ္ဂုလ)်ဟူေသာ စကားရပ ်

အစား တစ်စံုတစ်ဦး (ဒါရိုက်တာ ြဖစ်ရန်မလို) ကို

 ဟု ေြပာင်းလဲလိုက်ပါသည ်

DICA Paragraph (68)

အပိုဒ် -  ၄၉

(ဂ) အေထွေထွအစည်းအေဝး၏ ဥက္ကဌသည် ၎င်းက သင့ ်ေလျာ်

 မှန်ကန်၍ အစီအစဉ်ကျေသာ အစည်းအေဝး လုပ ်

ထံုးလုပ်နည်းများအတွက် လိုအပ်သည်ဟု၊ ေဆာင်ရွက ်

သင့်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆသည့် မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို 

အေချအတင်ေြပာဆိုြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ ေဆွးေနွးြခင်း ကို ြဖစ်ေစ 

အဆံုးသတ်နိုင်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၄၂ 

တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအေပါ်တွင်ဆံုးြဖတ်ချက်

သည် အြပီးသတ ်ြဖစရ်မည်။

ဥက္က အေနြဖင့် အစည်းအေဝးများ၊ အထူးသြဖင့်

 ကီးမားေသာ အစည်းအေဝးများကို 

ပိုမိုထိေရာက်စွာ စီမံခန့်ခွဲေစနိုငရ်န် အတွက် 

ထည့်သွင်းထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  ၈၆

အေထွေထွအစည်းအေဝးကိုေရ့ဆိုင်းြခင်း
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစသည့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ

အစုရှင်ဦးေရ တက်ေရာက်၍ အထေြမာက်ေသာ မည်သည့်

အစည်းအေဝး၏ သေဘာတူညီချက်အရ အစည်းအေဝး

ဥက္ကဌသည ်အစည်းအေဝးကို တစ်ေနရာသို့ြဖစ်ေစ၊ အချနိ်

တစ်ချနိ်မ ှတစ်ချနိ်သို့ြဖစ်ေစ ေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ သို့ေသာ်

ေရ့ဆိုင်းအစည်းအေဝး၌ ေဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိခဲ့သည့်

မြပီးြပတ်ေသးေသာ လုပ်ငန်းကိစ္စမှတစ်ပါး အြခားမည် သည့်

 လုပ်ငန်းကိစ္စကိုမျှ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ အစည်း

အေဝးအတွက ်နို့တစ်စာကို မူလအစည်းအေဝးတစ်ရပ်

အတွက်ကဲ့သို့ပင ်ေပးပို့ရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း

မှတစ်ပါ၊ အစည်းအေဝး ေရ့ဆိုင်းြခင်းတစ်ရပ်အတွက ်ြဖစ်ေစ၊

 ေရ့ဆိုင်းအစည်းအေဝးတစ်ရပ်တွင ်ေဆာင်ရွက်

ရန်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့် နို့တစ်စာ ကိုမျှ

ချအပ်ေပးရန်လိုအပ်ြခင်းမရှိေစရ။

အပိုဒ် -  ၅၄

အေထွေထွအစည်းအေဝးကိုေရ့ဆိုင်းြခင်း
အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစသည့် ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
အစုရှင်ဦးေရ တက်ေရာက်၍ အထေြမာက်ေသာ မည်သည့်
အစည်းအေဝး၏ သေဘာတူညီချက်အရ အစည်းအေဝး
ဥက္ကဌသည်အစည်းအေဝးကို တစ်ေနရာသို့ြဖစ်ေစ၊ အချနိ်
တစ်ချနိ်မ ှတစ်ချနိ်သို့ြဖစ်ေစ ေရ့ဆိုင်းနိုင်သည်။ သို့ေသာ်
ေရ့ဆိုင်းအစည်းအေဝး၌ ေဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိခဲ့သည့်  မပီး
ြပတ်ေသးေသာ လုပ်ငန်းကိစမှတစ်ပါး အြခား မည ်သည့်
လုပ်ငန်းကိစကိုမ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၁၃) မဲေပးြခင်း အခန်း(၁၂) မဲေပးြခင်း

အပိုဒ် -  ၈၉

လက်များြပ၍ မဲေပးြခင်းတွင ်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ ်ကိုယ ်

စားခန့်၍ တက်ေရာက်ေနေသာ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်တိုင်းသည် မဲတစ်မဲေပးခွင့်ရှိသည်။ မဲေပးသူစာရင်း 

ေကာက်ယူြခင်းတွင ်ပါဝင်သ ူအစုရှင်တိုင်းသည် မိမိပိုင ်

ဆိုင်ေသာ အစရုှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် မဲတစ်မဲစီေပးပိုင ်

ခွင့်ရှိသည်။

အပိုဒ် -  ၅၇

မဲေပးသည့်နည်းလမး်
အေထွအေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်တွင ်အစည်းအေဝး ၌ 
မဲခွဲဆံုးြဖတ်ရန်တင်ြပသည့် ဆံုးြဖတ်ချက ်ချမှတ်ြခင်း ကို 
အေထွေထွအစည်းအေဝး၏ ဥက္ကဌက သို့မဟုတ် 
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် ကုမ္ပဏီအစ ုရှယ်ယာရှင ်
များ၏အများစုက (ဆန္ဒမဲေပးသည့်ရလဒ်ကို ေြကညာြခင်း 
မြပုမီြဖစ်ေစ၊ ေြကညာသည့်အခါတွင ်ြဖစ်ေစ) (လက်များ ြပ၍ 
မဲေပးြခင်း) ကို ေတာင်းဆိုြခင်းမရှိလျှင ်ဆန္ဒမဲေပး ြခင်းြဖင့် 
ဆံုးြဖတ်နိုင်သည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှြပင်ဆင်ပါသည်

အပိုဒ် -  ၅၈

ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကိုေဆာင်ရွကြ်ခင်း
ဆန္ဒမဲေပးြခင်းကို အေထွေထွအစည်းအေဝး၏ ဥက္ကက
န်ြကားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပီး၊
ဆန္ဒမဲေပးြခင်း၏ရလဒ်များကို ဆန္ဒမဲေပး ဆံုးြဖတ်
ရန်ေတာင်းဆိုသည့် အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက ်ြဖစ်သည ်ဟု
မှတ်ယရူမည်။

ဥပေဒအြကံေပးမှြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ပါသည်

အပိုဒ် -  ၉၃

ဥက္ကဌ၏ အဆံုးအြဖတ်မ ဲ 
အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက ်

လက်ြပမဲေပးြခင်းြဖစ်ေစ၊ မဲခွဲဆံုးြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေစ မဲေပး 

ရန်ရှိြပီး နှစ်ဖက်မဲအေရအတွက်တူညီေနပါက အစည်း အေဝး 

ဥက္ကဌသည ်ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှင်ကိုယ်စား လှယ်၊ 
တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာ ဥပေဒအကျ ို းေဆာင ်
နှင့်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပု ပုဂ္ဂုလ်အြဖစ်ထားရှိထားေသာ 

မဲများအြပင ်အဆံုးအြဖတ်မဲကိုလည်း ထပ်မံ၍ ေပးနိုင် သည်။

အပိုဒ် -  ၆၂

ဥက္ကဌ၏ အဆံုးအြဖတ်မ ဲ 
အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက ်

လက်ြပမဲေပးြခင်းြဖစ်ေစ၊ မဲခွဲဆံုးြဖတ်ြခင်းြဖစ်ေစ မဲေပး 

ြခင်းြဖစ်ြပီး နှစ်ဖက်မဲအေရအတွက်တူညီေနပါက အစည်း 

အေဝးဥက္ကဌသည ်အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၊ ကိုယ်စားလယှ်၊ 
တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာအကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စားလှယ ်
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားြပု ပုဂ္ဂုလ်အြဖစ ်ေပးပိုင ်
ခွင့်ရှိေသာ မဲများအြပင ်ဒုတိယမ ဲသို့မဟုတ ်အဆံုးအြဖတ ်

မဲကိုလည်း ေပးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

 ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူအစုရှငက်ိုယ်စား လှယ်၊ 
တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာ ဥပေဒအကျ ို းေဆာင်
 နှင့်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပု 
ပုဂ္ဂုလ်အြဖစ်ထားရှိထားေသာ အစား 
အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၊ ကိုယ်စားလယှ်၊ 
တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာအကျ ို းေဆာင်ကိုယ်စာ
◌းလှယ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားြပု 
ပုဂ္ဂုလ်အြဖစ ်ေပးပိုင ်ခွင့်ရှိေသာ ဟု 

ေြပာင်းလဲထားသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  

၉၄ မ ှ၉၈

ကိုယ်စားလှယ်က မဲေပးြခင်း     
ကိုယ်စားလှယ်လွှအပ်ြခင်းခံရသူတစ်ဦးကို ဘုတ်အဖွဲ့မ ှ

သတ်မှတ်ထားေသာ ပံုစံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာချုပ်စာတမ်းြဖင့် 

ခန့်ထားရာတွင် လွှအပ်သူကိုယ်တိုင ်လက်ေရးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

လွှအပ်သူက အခွင့်အာဏာ ေပးထားသည့် ကိုယ်စား 

ေဆာင်ရွက်သူက ကိုယ်တိုင ်နည်းလမ်းတကျ ေရးသား၍ 

ြဖစ်ေစ၊ စာြဖင့် ခန့်ထားရမည်။ အကယ်၍ လွှအပ်သူသည ်

ကုမ္ပဏ/ီေကာ်ပိုေရးရှင်းတစ်ခုခုြဖစ်လျှင ်ယင်း၏ အသံုး 

ြပုြမဲရံုးတံဆိပ ်ခတ်နှိပ်လျက ်ေသာ်လည်းေကာင်း အခွင့် 

အာဏာေပးထားသည့် အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ ်ကိုယ်စား 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက ေသာ်လည်းေကာင်း ေရးသားလျက ်

လွှအပ်ခန့်ထားရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် မဲေပးရန် 

လွှအပ်ြခင်းခံရသူသည ်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်ြဖစ်ရမည်။ သို့ေသာ် ၎င်းသည် အရွယ်ေရာက်ြပီး 

ပဋိညာဉ်ြပုနိုင်သူတစ်ဦးြဖစ်ြပီး စိတ်ေပါသ့ွပ်သ ူမြဖစ်ရပါ။

အပိုဒ် -  ၆၃ မ ှ

၆၇

ကိုယ်စားလှယ်က မဲေပးြခင်း     
ကိုယ်စားလှယ်လွှအပ်ြခင်းခံရသူတစ်ဦးကို ဘုတ်အဖွဲ့မ ှ

သတ်မှတ်ထားေသာ ပံုစံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာချုပ်စာတမ်းြဖင့် 

ခန့်ထားရာတွင် လွှအပ်သူကိုယ်တိုင ်လက်ေရးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

လွှအပ်သူက အခွင့်အာဏာ ေပးထားသည့် ကိုယ်စား 

ေဆာင်ရွက်သူက ကိုယ်တိုင ်နည်းလမ်းတကျ ေရးသား၍ 

ြဖစ်ေစ၊ စာြဖင့် ခန့်ထားရမည်။ အကယ်၍ လွှအပ်သူသည ်

ကုမ္ပဏ/ီေကာ်ပိုေရးရှင်းတစ်ခုခုြဖစ်လျှင ်ယင်း၏ အသံုး 

ြပုြမဲရံုးတံဆိပ ်ခတ်နှိပ်လျက ်ေသာ်လည်းေကာင်း အခွင့် 

အာဏာေပးထားသည့် အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကိုယ်စား 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက ေသာ်လည်းေကာင်း ေရးသားလျက ်

လွှအပ်ခန့်ထားရမည်။ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် မဲေပးရန် 

လွှအပ်ြခင်းခံရသူသည ်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်ြဖစ်ရမည်။ သို့ေသာ် ၎င်းသည် အရွယ်ေရာက်ြပီး 

ပဋိညာဉ်ြပုနိုင်သူတစ်ဦးြဖစ်ြပီး စိတ်ေပါသ့ွပ်သ ူမြဖစ်ရပါ။

အပိုဒ် -  ၆၈

နည်းပညာအသံုးြပုသည့်အစည်းအေဝး                                  
  ကုမ္ပဏီသည ်အေထွေထွအစည်းအ ေဝးများကို လူကိုယ်တိုင ်   

      တက်ေရာက်ြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အစုရှယ်ယာရငှ ်တစ်ဦး က 

အြခားေသာအစုရှယ်ယာရှင်အတွက ်လူကိုယ်တိုင ် တက ်

ေရာက်ေနရန်လိုအပ်ြခင်းမရှိဘ ဲအစည်းအေဝး တက ်ေရာက ်

သူများအားလံုးက ကားနိုင်နားေထာင်နိုင်သည့်၊ အြခားသ ူ

များအားလံုးက ကားနိုင်သည့် တယ်လီဖုန်းြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ 

ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားေသာနည်းပညာ အသံုး 

ြပု၍ြဖစ်ေစ ကျင်းပနိုင်ြပီး၊ ထိုကဲ့သို့ အစည်းအေဝး တွင ်

ပါဝင်ေဆွးေနွးြခင်းကို အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် လူကိုယ 

တိုင်တက်ေရာက ်ေဆွးေနွးြခင်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည ်

ြဖစ်ြပီး၊ အစည်းအေဝး အထေြမာက်သည့် အေရအတွက်တွင ်

ထည့်သွင်း ေရတွက်ရမည်။

နိုင်ငံြခား အစုရှယ်ယာရှင်များ ရှိလာသည့် 

အချနိ်တွင် လူကီးမင်းတို့အေနြဖင့် ဤအချက်ကို

 လိုအပ်လိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။ MCL ၏ ပုဒမ် ၁၅၁

 (ည) အရ အေထေွထအွစည်းအေဝးများ တွင ်

တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် ဗီဒယီို ကွန်ဖရင့် 

နည်းလမ်းများ အသံုးြပုြခင်း နှင့် စပ်လျဉး်၍ 

ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်းတွင် ေဖာ်ြပရန ်

လိုအပ်ပါသြဖင့် ထည့်သွင်းထားပါသည်

အခန်း(၁၄)
ေပါင်နှံြခင်းများ (Mortgages) ေကွးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်း
(Charges) ြပုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ

အခန်း(၁၃)
ေပါင်နှံြခင်းများ (Mortgages) ေကွးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်း
(Charges) ြပုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ

မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

အခန်း(၁၅) ကိုယ်စားလှယ်များ အခန်း(၁၄) ကိုယ်စားလှယ်များ မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်25



မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း(၁၆) ဘုတ်အဖွဲ့ အခန်း(၁၅) ဘုတ်အဖွဲ့

အပိုဒ် - ၁၀၂

 
ဒါရိုက်တာများ၏ အေရအတွက ်  
 ဥကဌှင့် လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေသာ ဒါိုက်တာ များ 

အပါအဝင် ဒါိုက်တာဦးေရသည ်(၇) ဦး ထက ်မနည်း ေစဘဲ 

(၂၁)ဦးထက် မများေစရ။ ထိုဒါိုက်တာအဖွဲ့တွင် 

ရန်ကုန်ြမို ့ေတာ ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် အကျ ိူ း 

တူရင်းှီးြမှု ပ်ှံေသာ ကုမ္ပဏီြဖစ်သည့် အားေလျာ်စွာ 

ရန်ကုန်ြမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှကိုယ်စား ြပု

 အရည်အချင်းြပည့် အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မ ုမလိုအပ ်ေသာ 

ဒါိုက်တာ (၁) ဦး ပါဝင်ခွင့်ရှိေစရမည်။

အပိုဒ် - ၇၂

ဒါရိုက်တာများ၏ အေရအတွက ်                                          
ဥကဌ၊ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါိုက်တာများှင့် YCDC 

ဒါိုက်တာ အပါအဝင် ဒါိုက်တာဦးေရ (ယာယီ 

ကိုယ်စားြပုဒါိုက်တာများကို ေရတွက်ြခင်းမြပုဘ)ဲ သည ်(၇) ဦး

 ထက ်မနည်းေစဘဲ (၂၁)ဦးထက် မများေစရ။ ရန်ကုန်ြမို ့ ေတာ် 

 စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် တညင်းကုန်း 

လက်ကားေဈးစီမံကိန်းကို တွဲဖက်လုပ်ကိုင ်ေဆာင်ရွက ်

ေန့သည့်ကာလပတ်လံုး YCDC ဒါိုက်တာ(၁) ဦးအား  ခန့်အပ် 

ထား ရမည်။

အပိုဒ် -  

၁၀၅

ဒါရိုက်တာများ၏ အရည်အချင်းများ  
ဒါိုက်တာတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာအနည်းဆံုး (၂၅၀၀၀) စုကို

 ပိုင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ြပီး ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၅ ပါ 

ြပဌာန်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

 အပိုဒ် - ၇၅

ဒါရိုက်တာများ၏ အရည်အချင်းများ   အလှည့်ကျဒါိုက်တာ၊ 

သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါိုက်တာ၊ YCDC ဒါိုက်တာ 

မဟုတ်သည့် ဒါိုက်တာတစ်ဦးသည် 

(အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးကခန့်အပ်သည့်ဒါရိုက်တာြဖစ်ပါက 
ထိုအစုရှယ်ယာရှင်သည)် အစုရှယ်ယာအနည်းဆံုး (၂၅၀၀၀) 

စုကို ပိုင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ြပီး ကုမ္ပဏီများဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇၅ ပါ 

ြပဌာန်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

(အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးကခန့်အပ်သည့်ဒါရိုက်တာ
ြဖစ်ပါက ထိုအစုရှယ်ယာရှင်သည)်" ဟူသည့် 

စကားရပ်ကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေပးရန်

 အပိုဒ် - ၇၆

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည ်အေထွေထွအစည်းအေဝးများနှင့် 
၎င်းသည်အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ေစကာမ ူအစုရှယ် ယာ
 အမျ ို းအစားတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သူများ၏အစည်းအေဝး များကို 
တက ်ေရာက်၍ နာကားနိုင်သူြဖစ်သည်။

 အပိုဒ် - 

၁၁၁

ဘုတ်အဖွဲ့၏ အာဏာနှင့်တာဝန်များ
ကုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၀ပါ 

ြပဌာန်းချက်များကို လိုက်နာလျက ်ဘုတ်အဖွဲ့၏ 

ညွှန်ြကားချက်ှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို 

စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ကုမ္ပဏီ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်ချက်များ 

ချမှတ်ိုင်ြပီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ေဆာင်ရွက်မုများကို လမ်းညွှန်ြခင်း၊ 

ေစာင့်ြကည့်စစ်ေဆးြခင်း ြပုလုပ်ရမည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည ်

ကုမ္ပဏီကို ပျ ို းေထာင်ြခင်းှင့် မှတ်ပံုတင်ြခင်း 

ကိစ္စရပ်အသီးသီးအတွက ်ကုန်ကျစရိတ ်

အဖိုးအခများအားလံုးကို ေပးေချိုင်သည်။

 အပိုဒ် - ၈၂

ဘုတ်အဖွဲ့၏ အာဏာနှင့်တာဝန်များ
ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဒါရိုက်တာများက 
စီမံခန့်ခွဲရမည်။ ဒါရိုက်တာများသည် 
အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ကုမ္ပဏီကကျင့်သံုးရန ်
ကုမ္ပဏီများဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ
 လိုအပ်ြခင်းမရှိသည့် ကုမ္ပဏီ၏ အခွင့်အာဏာများအားလံုးကို 
ကျင့်သံုးနိုင်သည်။

 DICA model constitution paragraph 113 ှင့်

 ေလျှာ်ညီစွာ ြပင်ဆင်ထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

 အပိုဒ် - 

၁၁၂

ဘုတ်အဖွဲ့သည ်အခါအားေလျာ်စွာ ဒါိုက်တာများ

အထဲမ ှဥကဌ၊ ဒု-ဥကဌများှင့် အုပ်ချုပ်မ ု

ဒါိုက်တာစသည့်ရာထူးများကို ေရွးချယ်ခန့်အပ်ိုင်သည်။ 

သင့်ေလျာ်ေသာအချနိ်ကာလှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေထာက်ပံ့ေြကး (လခစား သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင ်သို့မဟုတ ်

အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့် သို့မဟုတ ်တစ်မျ ို းစီကို 

တစ်စိတ်တေဒသခံစားခွင့်) ကို ၎င်းတို့က သင့်ေလျာ်သည်ဟ ု

ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း ေပးိုင်သည်။ သို့ရာတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစည်းမျဉ်းအပိုဒ ်(၁၂၅) ကို လိုက်နာရမည်။

 အပိုဒ် -၈၃

ဘုတ်အဖွဲ့သည ်အခါအားေလျာ်စွာ ဒါိုက်တာများ

အထဲမ ှဥကဌ၊ ဒု-ဥကဌများှင့် အုပ်ချုပ်မ ု

ဒါိုက်တာစသည့်ရာထူးများကို ေရွးချယ်ခန့်အပ်ိုင်သည်။ 

သင့်ေလျာ်ေသာအချနိ်ကာလှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေထာက်ပံ့ေြကး (လခစား သို့မဟုတ ်ေကာ်မရှင ်သို့မဟုတ ်

အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့် သို့မဟုတ ်တစ်မျ ို းစီကို 

တစ်စိတ်တေဒသခံစားခွင့်) ကို ၎င်းတို့က သင့်ေလျာ်သည်ဟ ု

ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း ေပးိုင်သည်။ သို့ရာတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစည်းမျဉ်းအပိုဒ ်(၉၇) ကို လိုက်နာရမည်။

 အပိုဒ် - 

၁၁၇

ထိုသို့ ှစ်စဉ်ှစ်တိုင်း ဒါိုက်တာရာထူးမ ှုတ်ထွက်

ေပး ရမည့် ကိစ္စရပ်၌ ထိုရာထူးတွင ်

အြကာရှည်ဆံုးတည်ရှိေနသ ူဒါိုက်တာြဖစ်လာသူများအနက်မှ

 မည်သူုတ်ထွက်ေပးရမည် နည်းဟူေသာကိစ္စ 

ေပါ်ေပါက်ခဲ့လျှင ်(အချင်းချင်း 

သေဘာတူညီချက်အရမှတစ်ပါး) မဲိုက်၍ ဆံုးြဖတ်ရမည်။

 အပိုဒ် -၈၈

နှစ်စဉ်အနားယူသည့်ဒါရိုက်တာများသည် ၎ငး်တိ့ုေနာက်ဆံုး
ေရွးချယ်ခံရသည်မ ှရာထူးအကာဆံုးရယူထားသ ူြဖစ်ရမည်။ 
သို့ရာတွင ်ေန့ရက်တူတွင ်
ဒါရိုက်တာြဖစ်လာကသည့်ပုဂ္ဂုလ်များသည ်(အြခားနည်းြဖင့် 
၎င်းတို့အကားသေဘာတူထားြခင်းမရှိလျှင)် အနားယူရန် 
ဥက္ကက ဆံုးြဖတ်ရမည်။

ြမန်မာိုငင် ံကုမ္ပဏီများ ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇၃ (ခ) ပါ

 ြပာန်းချက်အရ ဤအချက်အား ဥကက 

သတ်မှတ်ရမည ်ြဖစ်ပါသြဖင့် ေြပာင်းလ ဲ

ြပင်ဆင်ပါသည်

 အပိုဒ် -၉၂

ဒါိုက်တာတစ်ဦးရာထူးမှအနားယူြခင်းှင့် ဒါိုက်တာရာထူး

အား ေရွးချယ်ြခင်း သို့မဟုတ ်ဒါိုက်တာရာထူး အြဖစ် 

ြပန်လည်ေရွးေကာက်ြခင်းသည ်အနားယူြခင်း၊ ေရွးေကာက်ြခင်း၊

 ြပန်လည ်ေရွးေကာက်ြခင်းများကို ြပုလုပ်သည့ ်

အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပုေြကညာြပီးေနာက ်

စတင်အကျ ို းသက်ေရာက်မုရှိသည်။

အပိုဒ် -  

၁၂၆

ဒါရိုက်တာများ၏ အသံုးစရိတ်များ
အခေြကးေငွအြပင ်ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်း

အေဝးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ေကာ်မတီအစည်း အေဝးများ၊ 

အေထွေထွအစည်းအေဝးများစသည့် အစည်းအေဝးများ 

တက်ေရာက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတို့ အတွက်လည်းေကာင်း၊ 

ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ်၍ လည်းေကာင်း၊ 

ခရီးသွားြခင်း၊ ကုန်ကျ စရိတ်များ၊ အသံုးအရိတ်များအတွက ်

ရထိုက်ခွင့်ရှိြပီး ယင်းကိစ္စများအတွက် စိုက်ထုတ်ေင ွြပန်ရခွင့် 

ရှိပါသည်။

အပိုဒ် -  ၉၈

ဒါရိုက်တာများ၏ အသံုးစရိတ်များ
အခေြကးေငွအြပင ်ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်း

အေဝးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ေကာ်မတီအစည်း အေဝးများ၊ 

အေထွေထွအစည်းအေဝးများစသည့် အစည်းအေဝးများ 

တက်ေရာက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတို့ အတွက်လည်းေကာင်း၊ 

ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ်၍ လည်းေကာင်း၊ 

ခရီးသွားြခင်း၊ ကုန်ကျ စရိတ်များ၊ အသံုးအရိတ်များအတွက ်

ရထိုက်ခွင့်ရှိြပီး ယင်းကိစ္စများအတွက် စိုက်ထုတ်ေင ွြပန်ရခွင့် 

ရှိပါသည်။
အခန်း-၁၇ ဒါရိုက်တာများ၏ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ အခန်း-၁၆ ဒါရိုက်တာများ၏ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အခန်း-၁၈ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာများ အခန်း-၁၇ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာများ မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်
အခန်း-၁၉ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ လုပင်န်းေဆာင်ရွကြ်ခင်း အခန်း-၁၈ ဘုတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

 
အပိုဒ် -  

၁၃၉ - ၁၄၀

မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည ်(ြပင်ဆင်ြခင်းမရှိပါ)

အပိုဒ် -  

၁၁၁ မ ှ

၁၁၂

အပိုဒ် -  

၁၄၁

ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးကျင်းပရန်  ေနရာ
ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးကို တယ်လီဖုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊

 ရုပ်ြမင်သံြကားနည်းပညာြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

အြခားဆက်သွယ်ေရး ြကားခံပစ္စည်းြဖင့်လည်းေကာင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးလုပ်ရန် 

သေဘာတူညီသည့်ေနရာတွင ်ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု

မှတ်ယူရမည်။ အစည်းအေဝးများကို 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်င ံ

ြပင်ပတွင်လည်းကျင်းပနိုင်သည်။

အပိုဒ် - ၁၁၃

ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးကျင်းပရန်  ေနရာ
ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးကို တယ်လီဖုန်းြဖင့်လည်းေကာငး်၊ 

ရုပ်ြမင်သံြကားနည်းပညာြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 

အြခားဆက်သွယ်ေရး ြကားခံပစ္စည်းြဖင့်လည်းေကာင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးလပု်ရန် 

သေဘာတူညီသည့်ေနရာတွင ်ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု

မှတ်ယူရမည်။ သို့ရာတွင ်အစည်းအေဝးတက် ေရာက်ေန 
သည့်ဒါရိုက်တာများအနက်မှအနည်းဆံုးတစ်ဦးသည် 
အစည်းအေဝးကျင်းပစဉ်တစ်ေလျှာက်လံုး အစည်းအေဝး 
ကျင်းပသည့်ေနရာ၌ရှိရမည်။ အစည်းအေဝးများကို 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံြပင်ပတွင်လည်း ကျငး်ပနိုင ်

သည်။

 "သို့ရာတွင ်အစည်းအေဝးတက် ေရာက်ေန 
သည့်ဒါရိုက်တာများအနက်မှအနည်းဆံုးတစ်ဦးသ
ည် အစည်းအေဝးကျင်းပစဉ်တစ်ေလျှာက်လံုး 
အစည်းအေဝး ကျင်းပသည့်ေနရာ၌ရှိရမည်။" 
ဟူေသာ စကားရပ်အား ထပ်တိုးထားပါသည်
DICA model constitution 122 အရ 

ြပင်ဆင်ထားပါသည ်

အပိုဒ် -  

၁၄၂

ဘုတအဖွ့အစညးအေဝးကျငးပြခငး
ဒါရိုက်တာများသည် မိမိတို့ သင့်ေလျာ်သည်ဟုထင်ြမင်

သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရး အတွက် 

အတူတကွစည်းေဝးနိုင်၍ မိမိတို့၏ အစည်းအေဝးများကို 

ေရ့ဆိုင်းြခင်းနှင့် အြခားနည်းြဖင့် သတ်မှတ်လျက ်

အစည်းအေဝးများြပုလုပ်နိုင်သည်။ 

မည်သည့်အစည်းအေဝးတွင်မဆို 

ေပေပါက်လာေသာြပဿနာများကို တက်ေရာက်သ ူ

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးလျှင ်တစ်မဲစနစ်ကျင့်သံုးလျက ်မဲများရာြဖင့်

 ဆံုးြဖတ်ရမည်။ ထိုသို့ဆံုးြဖတ်ရာ၌ 

မဲအေရအတွက်ချင်းတူညီေနသည့် ကိစ္စရပ်၌ ဥက္ကဌသည ်

ဒုတိယ သို့မဟုတ ်ဆံုးြဖတ်မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ 

မည်သည့်အချနိ်၌မဆို ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဦး၏ 

ေတာင်းဆိုချက်အရ ဘုတ်အစည်းအေဝးကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ 

သေဘာတူလက်ခံသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် 

ေခယူကျင်းပနိုင်သည်။

အပိုဒ် - ၁၁၄

ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း
ဒါရိုက်တာများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား 
ေပးပို့ြခင်း၊ ေရ့ဆိုင်းြခင်း၊ အြခားတနည်းနည်းြဖင့် 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစြခင်းတို့အတွက ်
၎င်းတို့၏အစည်းအေဝးများကို 
သင့်ေတာ်သည်ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း ကျင်းပနိုင်သည်။ 
သို့ရာတွင် ဘုတ်အဖွဲ့သည ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုး 
ေလးကိမ ်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးရမည်။

SECM ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ 

ရက်ေန့စွဲပါ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ အမှတ ်၂/၂၀၂၀ 

၏ အပိုဒ် ၈ အရ အစည်းအေဝးများကို 

တစ်နှစ်လျှင ်အနည်းဆံုး ေလးကိမ ်ကျင်းပရမည်

 ြဖစ်သြဖင့် ထည့်သွင်းေရးထားပါသည်
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် - ၁၁၅

မဲေပးြခင်း
ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအေဝးတွင ်ေပါ်ေပါက်လာေသာ
ြပဿနာများကို တက်ေရာက်၍ မ ဲေပးသ ူဒါရိုက်တာ၏ 
မဲအများစုြဖင့် ဆံုးြဖတ်ရမည်ြဖစ်ြပီး 
အဆိုပါဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည ်
ရည်ရွယ်ချက်အားလံုးအတွက ်
ဘုတ်အဖွဲ့ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်အြဖစ ်မှတ်ယူရမည်။ 
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးတွင ်မဲတစ်မဲစီေပးရမည်ြဖစ်ြပီး၊ 
ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအေဝးတွင်တက်ေရာက်သည့်အလှည့်ကျဒါရို
က်တာတစ်ဦးတွင ်မဲတစ်မဲေပးခွင့်ရှိကာ၊ ၎င်းက 
အလှည့်ကျဒါရိုက်တာတစ်ဦးြဖစ်သည့်အြပင ်၎င်းကိုယ်တိုင်က 
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်းြဖစ်ေနပါက 
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအေနနှင့်လည်း မဲတစ်မဲေပးခွင့်ရှိသည်။ 
မဲအေရအတွက်ချင်းတူညီေနသည့် ကိစ္စရပ်၌ ဘုတ်အဖွဲ့၏
ဥက္ကဌသည ်ဒုတိယ သို့မဟုတ် ဆံုးြဖတ်မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ 
ဥက္ကဌသည ်မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို ဒါရိုက်တာများ
အစည်းအေဝးကို ကျင်းပနိုင်ြပီး၊ အတွင်းေရးမှူ းသည ်(ရှိခဲ့လျှင)်
 ဒါရိုက်တာကေတာင်းဆိုလာသည့်အခါတွင ်
ဒါရိုက်တာများအစည်းအေဝးကို ကျင်းပရမည်။ သို့ရာတွင ်
ဘုတ်အဖွဲ့သည ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုး ေလးကိမ ်
ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးရမည်။
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မှတ်ချက်ဖွဲ့ စည်းပံု အေြခခ ံစည်းမျဉ်း ယခ ုMHM မ ှြပင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်း

အပိုဒ် -  

၁၄၄

ဒါရိုက်တာေနရာလစ်လပ်ေနေသာ်လည်း ဘုတ်အဖွဲ့က 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဘုတ်အဖွဲ့သည ်မိမိတို့ 

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လစ်လပ်ြခင်း တစ်ခုခုရှိေစကာမ ူ

ဘုတ်အဖွဲ့အေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် 

ထိုသူတို့၏ဦးေရကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ 

အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် ဦးေရအြဖစ်ြဖင့် 

ဤစည်းမျဉ်းကသတ်မှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ ်

ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရေသာ 

ဦးေရေအာက်ေလျာ့ေနလျှင်ေသည်လည်းေကာင်း၊ 

ေလျာ့ေနသမျှ ကာလပတ်လံုးလည်းေကာင်း၊ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဘုတ်အဖွဲ့သည ်

အဆိုပါဦးေရအထ ိဘုတ်အဖွဲ့ ဦးေရကို တိုးြမှင့်ြခင်း သို့မဟုတ်

 ကုမ္ပဏီအေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ ်ေခဆိုြခင်းအလို့ငှာ

 ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ အြခားကိစ္စအလို့ငှာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။

အပိုဒ် - ၁၁၇

ဒါရိုက်တာေနရာလစ်လပ်ေနေသာ်လည်း ဘုတ်အဖွဲ့က 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဘုတ်အဖွဲ့သည ်မိမိတို့ 

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လစ်လပ်ြခင်း တစ်ခုခုရှိေစကာမ ူ

ဘုတ်အဖွဲ့အေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် 

ထိုသူတို့၏ဦးေရကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ 

အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန် ဦးေရအြဖစ်ြဖင့် 

ဤစည်းမျဉ်းကသတ်မှတ်ထားေသာ သို့မဟုတ ်

ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရေသာ 

ဦးေရေအာက်ေလျာ့ေနလျှင်ေသည်လည်းေကာင်း၊ ေလျာ့ေနသမျှ

 ကာလပတ်လံုးလည်းေကာင်း၊ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

 ဘုတ်အဖွဲ့သည ်အဆိုပါဦးေရအထ ိဘုတ်အဖွဲ့ ဦးေရကို 

တိုးြမှင့်ြခင်း သို့မဟုတ ်ကုမ္ပဏီအေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်

 ေခဆိုြခင်းကို အေရး ေပါ်ကိစ္စအလို့ငှာ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အြခားကိစ္စအလို့ငှာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။

"အေရး ေပါ်ကိစ္စအလို့ငှာ" ဟူေသာ

 စကားရပ်ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်

အပိုဒ် -  

၁၄၇

ဘုတ်အဖွဲ့သည ်မိမိတို့၏ အစည်းအေဝးသဘာပတိကို 
ေရွးချယ်ရမည့်အြပင ်ထိုရာထူးလက်ရှိထားရန်ြဖစ်ေသာ 
ကာလအပိုင်းအြခားကို သတ်မှတ်ရမည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ 

သဘာပတိကို ေရွးချယ်ထားသည်မဟုတ်လျှင ်သို့မဟုတ ်

အစည်းအေဝးတစ်ခုခုတွင် ကျင်းပရန ်

သတ်မှတ်မထားသည့်အချနိ်ေရာက်ရှိပီး မိနစ် (၃၀)အတွင်း 

သဘာပတိအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်ရန် မေရာက်လျှင်၊ 

တက်ေရာက်ေသာ ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့အထဲမ ှ

အလှည့်ကျသဘာပတိကို အစည်းအေဝး၏ သဘာပတိအြဖစ ်

ေရွးချယ်ေစရမည်။

အပိုဒ် - ၁၂၀

ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ဥက္ကသည ်အစည်းအေဝးသဘာပတိြဖစ်ရမည်။ 
အဆိုပါ အစည်းအေဝးသဘာပတိကို 

ေရွးချယ်ထားသည်မဟုတ်လျှင ်သို့မဟုတ် 

အစည်းအေဝးတစ်ခုခုတွင် ကျင်းပရန ်

သတ်မှတ်ထားသည့်အချနိ် ေရာက်ရှိပီး မိနစ် (၃၀)အတငွး် 

သဘာပတိအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်ရန် မေရာက်လျှင်၊ 

တက်ေရာက်ေသာ ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့အထဲမ ှ

အလှည့်ကျသဘာပတိကို အစည်းအေဝး၏ သဘာပတိအြဖစ ်

ေရွးချယ်ေစရမည်။

"ဘုတ်အဖွဲ့သည ်မိမိတို့၏ 
အစည်းအေဝးသဘာပတိကို 
ေရွးချယ်ရမည့်အြပင ်
ထိုရာထူးလက်ရှိထားရန်ြဖစ်ေသာ 
ကာလအပိုင်းအြခားကို သတ်မှတ်ရမည်။" အစား
 "ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ဥက္ကသည ်
အစည်းအေဝးသဘာပတိြဖစ်ရမည်။" ဟု 
ေြပာင်းလ ဲထားပါသည်

အခန်း-၂၀ အတွင်းေရးမှူ း အခန်း-၁၉ အတွင်းေရးမှူ း မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

အခန်း-၂၁ ရံုးတံဆိပ်တံုး အခန်း-၂၀ ရံုးတံဆိပ်တံုး

အပိုဒ် -  ၁၃၂ ကုမ္ပဏီသည ်ရံုးတံဆိပ်တံုးတစ်ခုရှိရမည်။

အပိုဒ် -  ၁၃၃
ဘုတ်အဖွဲ့သည ်ကုမ္ပဏီ၏ရံုးတံဆိပ်တံုးကို လံုြခံစွာ
ထိန်းသိမ်းထားရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း-၂၂ ဘေရးဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာများနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း အခန်း-၂၁ ဘေရးဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာများနှင့် စာရငး်စစ်ေဆးြခငး် မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

အခန်း-၂၃ အြမတ်ေဝစုများ သီးသန့်ရံပံုေငွနှင့် အြခားေဝခွဲြခင်းများ အခန်း- ၂၂ အြမတ်ေဝစုများ သီးသန့်ရံပံုေငွနှင့် အြခားေဝခွဲြခင်းများ မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

အခန်း-၂၄
ဖျက်သိမ်းြခင်း

အခန်း-၂၃
ဖျက်သိမ်းြခင်း

မူလ constitution အတိုင်းြဖစ်ပါသည်

 
အပိုဒ် -  

၁၈၅

အပိုဒ် -  ၁၆၀
ဖျက်သိမ်းြခင်းများကို လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ်
 ၁/၂၀၂၀) အရ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ဖျက်သိမ်းြခင်းအား Insolvency Law ြဖင့်သာ 

စီမံရမည်ြဖစ်ပါသည်

အခန်း-၂၅
ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းနှင့် 
မှတ်ပံုတင်စာရင်းများ

အခန်း-၂၄
ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းနှင့် 
မှတ်ပံုတင်စာရင်းများ

အပိုဒ် -  

၁၈၈

မှတ်ပံုတင်စာရင်းများ
ကုမ္ပဏီသည ်ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ 

မှတ်ပံုတင်စာရင်းနှင့် ဥပေဒအရ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် 

လိုအပ်ေသာ အြခားမှတ်ပံုတင်စာရင်များကို 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

အပိုဒ် -  ၁၆၃

 
မှတ်ပံုတင်စာရင်းများ
ကုမ္ပဏီသည ်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မှတ်ပံုတင်စာရင်းနှင့် 

ဥပေဒအရ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်ေသာ 

အြခားမှတ်ပံုတင်စာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

မှတ်ပံုတင်စာရင်းများအား ဥပေဒနှင့်အညီ 
မှတ်တမ်းရက်စွဲအသီးသီးြဖင့် စာရင်းေရးသွင်းထားရမည်။

 
"မှတ်ပံုတင်စာရင်းများအား 
ဥပေဒနှင့်အညီ မှတ်တမ်းရက်စွဲအသီးသီးြဖင့် 
စာရင်းေရးသွင်းထားရမည်။" ဟူေသာ 

စကားရပ်ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ (SECM ၏

 အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ အမှတ ်၁/၂၀၁၅ အရ 

မှတ်တမ်းအား မှတ်တမ်းဝင ်

ရက်စွဲတစ်ခုစီအတွက ်မှတ်တမ်းတင်ရမည ်

ြဖစ်ပါသည်။)

အခန်း-၂၆ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ြကည့်ရုစစ်ေဆးြခင်း အခန်း-၂၅ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ြကည့်ရုစစ်ေဆးြခင်း
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အခန်း-၂၇ အေြကာင်းြကားြခင်း(နို့တစ်စာများ) အခန်း-၂၆ အေြကာင်းြကားြခင်း(နို့တစ်စာများ)

 
အပိုဒ် -  

၁၉၀

 
နိ့ုတစ်စာတစ်ေစာင်ကို ကုမ္ပဏီက မည်သည့် 

ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်ထံသို့မဆို လူပုဂ္ဂိုလ ်

အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ထိုသူ၏ ကုမ္ပဏီတွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

လိပ်စာသို့ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ေပးပို့ြခင်းြဖင့် ြဖစ်ေစ 

ေပးပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ ်

(ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်း 

မှတ်ပံုတင်လိပ်စာ မရှိလျှင)် ထိုသို့ နို့တစ်စာချအပ်ရန် အလို့ငှာ

 ေပးထားေသာ ြပည်ေထာင်စ ုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်း

 လိပ်စာရရှိလျှင ်ယင်းလိပ်စာသို့ ေပးပို့နိုင်သည်။

 (ခ) နိ့ုတစ်စာကို စာတိုက်၊ တဲလက်စ်၊ ဖက်စ ်သို့မဟုတ ်

အီလက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့် ေပးပို့သည့်အခါ 

နို့တစစ်ာတစေ်စာင်ကို လိပ်စာမှန်ကန်စွာတပ်၍ စာတိုက်ခ 

အြပည့်အဝ ကိုတင်ေပးေဆာင်ြပီး ေပးပို့ရမည်။ 

ထိုလိပ်စာရှင်သည် စာတိုက်၏ 

သာမန်လုပ်ငန်းေဆာင်တာအားြဖင့် ရသင့်ရထိုက ်ေသာေန့တွင်

 နို့တစစ်ာကို လက်ခံရရှိြခင်းြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။

 
အပိုဒ် -  ၁၆၅

ဥ ရြ ဤ ွ ည ု ြ ည ျဉ
အရြဖစ်ေစ၊ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးထံသို့လည်း ေကာငး်၊ 
အြခားေသာပုဂ္ဂ လ်ထံသို့လည်းေကာင်း၊ အေြကာင်းြကားစာအား
 အြခားေသာနည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့် ေပးပို့ြခင်းကို 
ကန့်သတ်ထားြခင်းမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီမ ှ
အေြကာင်းြကားစာတစ်ေစာင်ကို အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦး 
ထံသို့၊ သို့မဟုတ် အြခားေသာပုဂ္ဂုလ်ထံသို့ 
ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့်ေပးပို့နိုင်သည်။
(က) လူကိုယ်တိုင်ေပးပို့ြခင်း၊
(ခ) ထိုပုဂ္ဂုလ်ထံသို့ အေြကာင်းြကားစာများေပးပို့ရန်အတကွ် 
စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ  
မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရှိသည့်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က 
ကုမ္ပဏီသို့ေပးအပ်ထားသည့်လိပ်စာသို့ လိပ်မူ၍ 
အစုရှယ်ယာရှင်ထ ံမှတ်ပံုတင်စာြဖင့် ေပးပို့ြခင်း၊
(ဂ) ထိုပုဂ္ဂုလ်ထံသို့ အေြကာင်းြကားစာများေပးပို့ရန်အတကွ် 
စာရင်းဝင်ြခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ  
မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရှိသည့်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က 
ကုမ္ပဏီသို့ေပးအပ်ထားသည့် ဖက်စ်အမှတ ်သို့မဟုတ် 
အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာသို့ ဖက်စ်ြဖင့်ပို့၍ြဖစ်ေစ၊ 
အြခားေသာအီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 
အေြကာင်းြကားစာေပးပို့ြခင်း။

အစုရယှ်ယာရငှမ်ျားက စာရင်းဝင ်

လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စစ်ေဆးအတည်ြပုမည် 

ြဖစ်သည့် အတွက်ေြကာင့်၊ စာရင်းဝင်ြပီးချနိ်တွင်

 ပိုမိုစံမီေသာ ြပာန်းချက်များ အစားထိုး 

ထည့်သွင်းထားပါသည်
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အပိုဒ် -  

၁၉၁

အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးသည ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်း မှတ်ပံ ု

တင်သည့် လိပ်စာလည်း မရှိသည့်အြပင ်နို့တစ်စာချရန် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် အတွင်း လိပ်စာ 

ကိုလည်း ကုမ္ပဏီသို့ တင်သွင်းထားြခင်းမရှိလျှင ်ကုမ္ပဏ ီ

မှတ်ပံုတင်ရံုး တည်ရှိရာ ေဒသတွင ်ထုတ်ေဝလျက်ရှိေသာ 

သတင်းစာ (၁) ေစာင်တွင် ထိုသူ၏အမည်နာမြဖင့် 

နို့တစ်ေြကညာ လိုက်ြခင်းသည ်သတင်းစာတွင် ထိုေြကာ်ြငာ 

ပါလာသည့်ေန့တွင် ထိုသူသို့ နို့တစ်စာချအပ်ြပီးြဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူေစရမည်။

အပိုဒ် -  ၁၆၆

ေပးပို့ြပီးြဖစ်သည်ဟုမှတ်ယူြခင်း။
ေအာက်ပါအေြခအေနတွင ်အေြကာင်းြကားစာတစ်ေစာင်ကို 
ေပးပို့ြပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည ်‒
(က) မှတ်ပံုတင်စာြဖင့်ေပးပို့ြခင်းြဖစ်ပါက၊ စာပို့သည့်ေန့ရက်မ ှ
အလုပ်လုပ်ရက ်သံုးရက်ြပည့်ေြမာက်ြပီးသည့် 
ေန့ရက်ေရာက်ရှိသည့်အခါ၊
(ခ) ဖက(်စ်)ြဖင့်ေပးပို့ြခင်းြဖစ်ပါက 
ဖက(်စ်)ထုတ်လွှတ်ေပးပို့ြပီးေြကာင်းအတည်ြပုသည့် 
လက်ခံြဖတ်ပိုင်း အားရရှိသည့်အခါ၊
(ဂ) အီလက်ထေရာနစ်စာြဖင့်ေပးပို့ြဖင်းြဖစ်ပါက 
ေပးပို့သည့်အေပါ် အီးေမးလ်ဖတ်ရုေြကာင်းအသိအမှတ ်
ြပုချက်ကို ကုမ္ပဏီကလက်ခံရရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် 
ထိုသို့ေပးပို့သည့်ရက်မ ှအလုပ်လုပ်ရက ်နှစ်ရက် (၂ ၇က်) 
ြပီးေြမာက်သည့်အခါ။
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