ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ
အစရှယ်ယာများြဖင့် ပးရန်တာဝန် ကနသ
့် တ်ထားသည့် အများနှင့်သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီ

မန္တ လး မို ့သာစက်မဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအများနှင့်သက်ဆိင် သာကမ္ပဏီလီမိတက်
၏

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် န ့တွင် အတည်ြပုသည်။

မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

၁။

အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များ

၁

၂။

နိဒါန်းအချက်အလက်များ

၄

၃။

အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း

၆

၄။

အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ မ
် ျား

၁၀

၅။

အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် အစရှယ်ယာအားသိမး် ယူြခင်း

၁၁

၆။

အစရှယ်ယာအ ပ တာင်း ခ ြခင်း

၁၆

၇။

အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း

၁၇

၈။

အစရှယ်ယာများ တစ်ဆင့်ခလဲ ြပာင်းြခင်း

၁၉

၉။

မတည် ငွရင်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း

၂၀

၁၀။

အခွင့်အ ရးနှင့် ကနသ
့် တ်မများကိ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း

၂၁

၁၁။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ

၂၂

၁၂။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ကီးများတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ

၂၃

၁၃။

မဲ ပးြခင်း

၂၈

၁၄။

ပါင်နှြခင်းများနှင့် ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်း ြပုလပ်နိင်သည့်အခွင့်အာဏာ

စာမျက်နှာ

၃၁

၁၅။

ကိယ်စားလှယမ
် ျား

၃၂

၁၆။

ဘတ်အဖွဲ ့

၃၂

၁၇။

ဘတ်အဖွဲ ့၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်

၄၀

၁၈။

ဘတ်အဖွဲ ့၏ အခွင့်အာဏာများ

၄၁

၁၉။

ဘတ်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း

၄၃

၂၀။

အတွင်း ရးမှူး

၄၆

၂၁။

ရးတဆိပတ
် း

၄၇

၂၂။

ဘ

၄၇

၂၃။

အြမတ် ဝစများ၊ သီးသနရ့် ပ ငွနှင့် အြခားခွဲ ဝြခင်းများ

၄၉

၂၄။

ဖျက်သိမ်းြခင်း

၅၂

၂၅။

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းနှင့် မှတပ
် တင်စာရင်းများ

၅၃

၂၆။

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း

၅၄

၂၇။

အ ကာင်း ကားြခင်း (နိ ့တစ်စာများ)

၅၄

၂၈။

ာ ရးဆိင်ရာအစီရင်ခစာများနှင့် စာရင်းစစ် ဆးြခင်း

လျာ် ကး

၅၆

အခန်း (၁)
အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်များ
၁။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းတွင် အြခားနည်း လိအပ်ြခင်းမရှိက၊ အပိဒ် ၂ ကိ လိက်နာလျက်
အာက်ပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်ဖင
ွ ့်ဆိရမည် (က)

“ဥပ ဒ” ဆိသည်မှာ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒကိဆိလိသည်၊

(ခ)

“ကမ္ပဏီ”

ဆိသည်မှာ

“မန္တ လး မို ့သာစက်မဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအများနှင့သ
် က်ဆိင်

သာကမ္ပဏီလီမိတက်” ကိ ဆိလိသည်၊
(ဂ)

“ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ ဥပ ဒနှင့် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ဒါရိက်တာအြဖစ်
ခနအ
့် ပ်သည့် လူပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးကိ ဆိလိသည်။

(ဃ)

“ဘတ်အဖွဲ ့” ဆိသည်မှာ ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲ ့အြဖစ် အတူတကွ ဆာင်ရွက် ကသည့်
ကမ္ပဏီ၏ ဒါရိက်တာများကိ ဆိလိသည်။ ဒါရိက်တာ တစ်ဦးတည်းရှပ
ိ ါက အဆိပါ
ဒါရိက်တာတစ်ဦးကိ ဆိလိသည်။

(င)

“သီးြခားလွတလ
် ပ် သာ ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇၅ (ဇ) အရ မှတ်ပတင်
အရာရှိ၏အမိန ့် ကာ်ြငာစာများပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤဖွဲ ့စည်းပစည်းမျဉ်းအရ
ခနအ
့် ပ်ထားသည့် ဒါရိက်တာကိ ဆိလိသည်။ ၎င်းတိ ့သည် အြခားဒါရိက်တာများနည်းတူ
တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များရှိ စရမည်။ သိ ့ သာ် ဒါရိက်တာအစည်းအ ဝးနှင့်
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများတွင် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့် မရှိ စရပါ၊

(စ)

“ဥက္က ” ဆိသည်မာှ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခ (သိ ့မဟတ်) ဘတ်အဖွဲ ့ ဥက္က ဌ
အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရသူကိ ဆိလိသည်၊

(ဆ)

“အမ ဆာင်ဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ

အထက်အပိဒ် (ဂ) ပါ ဒါရိက်တာများအနက်မှ၊

ကမ္ပဏီ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စီမခနခ့် ွဲမတွင် တိက်ရက်
ိ ပါဝင် ဆာင်ရွက်
သည့်အဓိကတာဝန်ရှိသူကိ ဆိလိသည်။ ဤစကားရပ်တွင် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် တိက်ရိက်ခနထ
့် ား
ြခင်းခရသူြဖစ် စ၊

ခတ္တ ဆာင်ရွက်သူြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်ြဖင့်

ဆာင်ရက
ွ ်သူ

ြဖစ် စ အကျုးဝင်သည်၊
(ဇ)

“အမ ဆာင်မဟတ် သာဒါရိက်တာ” ဆိသည်မှာ အထက်အပိဒ် (ဂ) ပါ ဒါရိက်တာများ
အနက်မှ၊ ကမ္ပဏ၏
ီ
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စီမခနခ့် ွဲမတွင် တိက်ရက်
ိ ပါဝင်
တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုသည့် ဒါရိက်တာကိ ဆိလိသည်၊
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(စျ)

“အတွင်း ရးမှူး” ဆိသည်မှာ ဘတ်အဖွဲ ့က ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ အတွင်း ရးမှူးတာဝန်များ
ကိ ဆာင်ရွက် စရန်၊

ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်များထဲမြှ ဖစ် စ၊ ြပင်ပမှြဖစ် စ၊ ခနအ
့် ပ်ခရသူ

တစ်ဦးဦးကိ ဆိလိသည်၊
(ည)

“ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်” ဆိသည်မှာ မှတ်ပတင်စာရင်းတွင်

အစရှယ်ယာတစ်ခ

သိ ့မဟတ် အစရှယ်ယာအများ၏ ပိင်ရှင်အြဖစ် ပါဝင်သူတစ်ဦးကိ ဆိလိသည်၊
(ဋ)

“ကမ္ပဏက
ီ ိယ်စားြပုပဂ္ဂုိ လ်” (Corporate Representative) ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ/
ကာ်ပိ ရးရှငး် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ၏ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဥပ ဒအရ ခနအ
့် ပ်ခရ သာ
လူပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးကိ ဆိလိသည်၊

(ဌ)

“မှတ်ပတင်စာရင်း” ဆိသည်မာှ ဥပ ဒအရြပုလပ်ထန
ိ ်းသိမ်းရန်လိအပ် သာ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်
ပါဝင်သူ အစရှင်များ၏ မှတပ
် တင်စာရင်းကိ ဆိလိသည်၊

(ဍ)

“ရး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏ မှတပ
် တင်ရးခန်းကိ ဆိလိသည်၊

(ဎ)

“တဆိပ်” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏ တရားဝင်သး တဆိပတ
် းကိ ဆိလိသည်၊

(ဏ)

“စာြဖင့”
် ဆိသည်မာှ

ရးသားထားသည့်စာ၊ ပနှိပ်ထားသည့်စာ၊

ကျာက်ပနှပ
ိ ်သည့်စာ

သိ ့မဟတ် ဆိလိသည့်စကားရပ်ကိ အဓိပာ္ပ ယ် ပ လွင် အာင် နည်းတစ်မျိုးမျိုးြဖင့် ဖာ်ြပ
ထားသည့်စာ သိ ့မဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် ဖာ်ြပထားသည့စ
် ာကိ ဆိလိသည်၊
(တ)

“မတည် ငွရင်း” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏ မတည် ငွရင်းကိ ဆိလိသည်၊

(ထ)

“အစရှယယ
် ာ” ဆိသည်မာှ ကမ္ပဏ၏
ီ
အစရှယ်ယာ မတည် ငွရင်းရှိ အစရှယ်ယာကိ
ဆိလိသည်၊

(ဒ)

“ခွဲ ဝ ပးြခင်း” ဆိသည်မှာ

မတည် ငွ ြပန်လည် ပးအပ်ြခင်း ငွ၊ ဆ ကး ငွအြဖစ်

ထတ် ပးသည့် အစရှယယ
် ာ၊ ြပန်လည်ဝယ်ယူသည့် အစရှယ်ယာအတွက် ပးရန် ငွနှင့်
အြခားဝင် ငွများ (သိ ့မဟတ်) မတည် ငွခွဲ ဝြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်၊
(ဓ)

“ ငွ ပးသွင်း ပီးသည့်” ဆိသည့်စကားရပ်တွင် ငွ ပးသွင်း ပီးဟ စာရင်းြပသည်ဆိသည့်
စကားရပ်လည်း ပါဝင်သည်၊

(န)

“အစရှယယ
် ာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်” (Lien monies on shares) ဆိသည်မှာ အစရှယ်ယာ
အ ပ

အြပည့် ပးသွင်းရန် အချိန် စ့ ရာက်၍ လတ်တ လာ

ပး ချရန် ကျန်ရှိ သာ

ငွပမာဏကိ ဆိလိပါသည်၊
(ပ)

“အ ကးတင် ကျန်ရှိ န သာ ငွ ကး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာတစ်ခကိ
ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်း စီမခနခ့် ွဲအသးချြခင်းြဖင့် ပး ချရမည့် ပိင်ဆိင်ခွင့်
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ရှိ သာ ငွ သိ ့မဟတ် သိမ်းယူသည့် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ်
မှတပ
် တင်စာရင်း တင်သွင်းထားသူမှ မ ပး ချရ သးသည့် ငွပမာဏကိ ဆိလိသည်။
(ဖ)

“အြမတ် ဝစ” ဆိသည့်စကားရပ်တွင် ဆ ငွလည်းပါဝင်သည်၊

(ဗ)

“ကမ္ပဏ၏
ီ အလားအလာညန်းတမ်း” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏီ၏အစရှယ်ယာများ သိ ့မဟတ်
ဒီဘင်ချာများ သိ ့မဟတ် အြခား ငွ ချး သက် သခလက်မှတ်များကိ

ပး ချဝယ်ယူရန်

အတွက် အများြပည်သူသိ ့ ကမ်းလှမ်းသည့်ကမ္ပဏီ၏ အလားအလာ ဖာ်ြပချက် သိ ့မဟတ်
အ ကာင်း ကားစာ သိ ့မဟတ် ြဖန ့် ဝစာ သိ ့မဟတ်

ကညာချက် သိ ့မဟတ် အြခားဖိတ်

ခ ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆိလိသည်၊
(ဘ)

“အများြပည်သသ
ူ ိ ့ဖိတ် ခ ြခင်း” ဆိသည်မှာ အများြပည်သူသိ ့ အစရှယ်ယာများ၊ ဒီဘင်
ချာများ သိ ့မဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခလက်မှတမ
် ျားကိ လက်ရှိကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူ
အစရှင်များနှင့် တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယဝ
် ိက်၍ြဖစ် စ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများကိသာ
အခွင့်အ ရးတစ်ရပ်ရပ်အြဖစ် ကမ်းလှမ်းြခင်းမျိုးမဟတ်ဘဲ အများြပည်သူအား ဝယ်ယူ
ရန်ဖိတ် ခ ြခင်း၊ ကမ်းလှမ်းြခင်း၊

ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် ထတ် ဝြခင်းကိ ဆိလိ

ပါသည်၊
(မ)

“အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏ၏
ီ
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ဆိလိ
သည်၊

(ယ)

“ဆးြဖတ်ချက်” ဆိသည်မှာ မည်သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိမဆိ ဆိလိ ပီး ဘတ်အဖွဲ ့၏
ဆးြဖတ်ချက်၊ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်နှင့် အထူးဆးြဖတ်ချက်တိ ့လည်း အကျုးဝင်သည်၊

(ရ)

“သာမန်ဆးြဖတ်ချက်” ဆိသည်မှာ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်အြဖစ် နည်းလမ်းတကျ
ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ ကာင်း အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအတွက် အ ကာင်း
ကားစာတွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပီး၊ ကိယ်တိင်တက် ရာက်၍ြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုခနထ
့် ားသည့် ကိယ်စား
လှယ်တက် ရာက်၍ြဖစ် စ မဲ ပးခွင့်ရှိ သာ ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ အစရှငမ
် ျား၏ သာမန်မဲ
အများစြဖင့် ချမှတခ
် ဲ့သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိဆိသည်၊

(လ)

“အထူးဆးြဖတ်ချက်” ဆိသည်မှာ အထူးဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်အြဖစ် နည်းလမ်းတကျ
ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ ကာင်း အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအတွက် အ ကာင်း
ကားစာတွင် ဖာ်ြပခဲ့ ပီး၊ ကိယ်တိင်တက် ရာက်၍ြဖစ် စ၊

ခွင့်ြပုခနထ
့် ားသည့်ကိယ်စား

လှယ်တက် ရာက်၍ြဖစ် စ မဲ ပးခွင့်ရှိ သာ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များ၏

လးပ

သးပထက်မနည်း သာ မဲအများစြဖင့် ချမှတခ
် ဲ့သည့် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ဆိလိသည်၊
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(ဝ)

“လက်ြပမဲ ပးြခင်း” ဆိသည်မှာ ကမ္ပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးစီက တစ်မစ
ဲ ီလက်ြပ
၍ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းကိဆိလိသည်၊

(သ)

“မဲခွဲဆးြဖတ်ြခင်း” ဆိသည်မှာ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများတွင် ကမ္ပဏတ
ီ ွင် ပါဝင်သူ
အစရှင်တစ်ဦးစီက ၎င်းတိ ့ပိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာ အ ရအတွကအ
် ရ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်း၊
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအပိဒ် (၁၅၁) နှင့်အညီ ဘတ်
အဖွဲ ့မှ ဆန္ဒမဲ ပးြခင်းတိ ့ကိ ဆိလိသည်။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်များ
၂။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းတွငပ
် ါရှိ သာ စကားရပ်များသည် အြခားနည်းြဖင့် ဖာ်ြပထားြခင်း
မှတစ်ပါး ဥပ ဒတွင် အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားပါက ထိသိ ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားသည့်အတိင်း
အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည်။

ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ရန် လိအပ် သာဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း
၃။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းသည်

ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ရမည်။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းပါ

စာပိဒ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ဥပ ဒနှင့် ကွဲလွဲြခင်း သိ ့မဟတ် ညီညွတ်မမရှိြခင်းတိ ့

ပ ပါက်ပါက

ယင်းကွလ
ဲ ြဲွ ခင်း သိ ့မဟတ် ညီညတ
ွ မ
် မရှိြခင်းကိ ဥပ ဒအရခွင့်ြပုထားသည့် အတိင်းအတာအထိ
မှလ၍
ဲွ ယင်းကွဲလွဲြခင်း၊ မညီညွတ်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒကလမ်းမိးသည်။

အခန်း(၂)
နိဒါန်းအချက်အလက်များ
၄။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းသည် ကမ္ပဏီ၏ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းြဖစ်သည်။ ဥပ ဒပဒ်မ
၁၁ (က) နှင့်အညီ ဤဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခစည်းမျဉ်း၏ စည်းကမ်းချက်များအရ၊ ကမ္ပဏန
ီ င
ှ ့် ကမ္ပဏီ
တွင်ပါဝင်သူအစရှင်များသည် ၎င်းတိ ့တစ်ဦးစီက အသီးသီးပါဝင် လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ ကသကဲ့သိ ့၊
၎င်းတိ ့အ ပ တွင် စည်း နှာင်မရှိ ပီး၊ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့် သ ဘာတူညီချက်
တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

၅။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာအားြဖင့် ပးရန်တာဝန် ကနသ
့် တ်ထားသည့် အများနှင့်သက်ဆိင် သာ
ကမ္ပဏီြဖစ် ပီး ကမ္ပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သူအစရှင်များသည် ဥပ ဒအရ ၎င်းတိ ့ပိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာ
များတွင်မ ပး ချရ သး သာပမာဏအတိင်းအတာအထိ ပးရန်တာဝန်ရှိသည်ဟကနသ
့် တ်သည်။
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၆။

ကမ္ပဏီတွင် အာက်ပါအစရှယယ
် ာ (၃) မျိုးထားရှိပါသည်။ နာင်တွင် ကမ္ပဏသ
ီ ည် အြခားအစ
ရှယ်ယာအမျိုးအစားများကိလည်းထတ် ဝနိင်ပါသည် က အစရှယ်ယာ -

က အစရှယ်ယာသည်

သာမန်အစရှယယ
် ာြဖစ် ပီး၊

မူလ ကနဦးတည်

ထာင်သူ အစရှယယ
် ာ ပထမအပ်စ၊ ဒတိယအပ်စ၊ တတိယအပ်စပဂ္ဂိုလ်
များ၏အစရှယ်ယာများြဖစ်သည်။
ခ အစရှယ်ယာ -

ခ အစရှယ်ယာသည် သာမန်အစရှယ်ယာြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငသားများနှင့်
ြမန်မာနိင်ငသားများ

ပိင်ဆိင်သည့်

ဥပ ဒအရ

မှတ်ပတင်ထားသည့်

ကမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများကိ ရာင်းချမည့် အစရှယ်ယာြဖစ်သည်။
ဂ အစရှယ်ယာ -

ဂ အစရှယ်ယာသည် သာမန်အစရှယ်ယာြဖစ် ပီး

နိင်ငြခားသားများကိ

ရာင်းချမည့် အစရှယ်ယာြဖစ်သည်။ ဂ အစရှယ်ယာရှင် နိင်ငြခားသား
များနှင့်

နိင်ငြခားသား ပါဝင် သာ

ကမ္ပဏ၊ီ

အဖွဲ ့အစည်းများသည်

ဒါရိက်တာ အ ရွးခပိင်ခွငမ
့် ရှပ
ိ ါ။
၇။

ကမ္ပဏ၏
ီ အစရှယ်ယာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွ ကးမှာ ြမန်မာကျပ်ြဖစ်ပါသည်။

၈။

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ
် ည်သူမဆိ အစရှယယ
် ာတစ်ခ အာက်နည်း၍ ပိင်ဆိင်ခွင့် မရှိပါ။

၉။

မည်သည့်အချိန်အခါမဆိ ကမ္ပဏီသည် ဥပ ဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိထားသည့် နိင်ငြခားကမ္ပဏီ
အြဖစ်

ြပာင်းလဲြခင်းမရှိ စရန် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သအ
ူ စရှင် များအား အစရှယ်ယာ ရာင်းချရာ

တွငြ် ဖစ် စ၊ အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းရာတွင်ြဖစ် စ အထူးဂရြပုရမည်။ နိင်ငြခားသား အစရှယ်
ယာရှင်များ ပိင်ဆိင်မသည် တည်ဆဲဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုသည့် အတိင်းအတာအထိသာြဖစ် စရမည်။
၁၀။

ကမ္ပဏ၏
ီ မှတ်ပတင်ရးခန်းသည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း တည်ရှိရမည်။

၁၁။

ကမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ
(က)

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့၏ တိင်း ဒသ ကီးအဆင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး ရည်မှန်း
ချက်အ ပ

မန္တ လး မို ့သာစက်မဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး အများနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ ကမ္ပဏီ

လီမိတက်၏ ြမင်းြခခရိင်တွင် ခနမ့် န
ှ ်း ြမဧရိယာ ဧက (၁၀၀၀၀) ရှိ မို ့သာစက်မဥယျာဉ်
မို ့ တာ်အြဖစ် အာင်ြမင်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်နှင့်တစ် ပိုင်တည်း ဒသ
ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး၊

ဒသခများအလပ်အကိင်ရရှိ ရး၊

ဒသတွင်း စြပအစိမ်း ရာင် မို ့

ြဖစ် စ ရး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်၊
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(ခ)

တန်ဖိးနည်း၊ တန်ဖိးသင့်၊ တန်ဖိးြမင့်အိမ်ယာများ၊ စျးများ၊ လယာဉ်ကင
ွ ်းများ၊ အားက
စားကွင်းများ၊

Entertainment

Park၊

စက်ရများ၊

လမ်းတတားများ၊

ဆိပ်ကမ်းများ၊ စက်မဇန်အစရှိသည်တိ ့ ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊
လပ်ငန်းများ၊

ြမယာဖွ ဖ
့ ုိ းမ

ြမခွဲစိပ် ရာင်းချငှားရမ်းြခင်းများ၊ အ ဆာက်အအများ၊ Infrastructure

Development၊ စီမကိန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း၊
ြပးဆွဲြခင်း၊

မို ့ြပများ၊

အတိင်ပင်ခအြဖစ် ဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း၊

လ ကာင်းလိင်းတည် ထာင်

အပ်ချုပ်သူအြဖစ်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

တင်ဒါများ ခ ယူြခင်း၊ တင်ဒါများတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဂ)

ြပည် ထာင်စအစိးရနှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးအစိးရအပါအဝင် ဒသအာဏာပိင်များက
ညန် ကားချမှတ် ပး သာ အြခားစီမကိန်းများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)

ကမ္ပဏီအတွက် အကျိုးြဖစ်ထန
ွ ်း စမည့် တည်ဆဲဥပ ဒများအရ ခွင့်ြပုထားသည့် အြခား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရက
ွ ်သာွ းရန်။

အခန်း (၃)
အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း
အစရှယ်ယာများနှင့် အြခား သာ ငွ ကးသက် သခလက်မှတ်များ
၁၂။

(က)

ကမ္ပဏီ၏ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း အတည်ြပုသည့်အချိန်တွင် ထတ် ဝထား သာ
အစရှယ်ယာအ ရအတွကမ
် ာှ (၁၃၀,၆၈၆,၀၁၀) စြဖစ်ပါသည်။ အြပည့်ထည့်ဝင် ပီး သာ
မူလကနဦး တည် ထာင်သူ အစရှယ်ယာအ ရအတွက် (၁၂၄,၅၉၄,၁၉၇) စနှင့် အြပည့်
ထည့်ဝင် ပီး သာအများြပည်သူအစရှယ်ယာအ ရအတွက်(၆,၀၉၁,၈၁၃)စတိ ့ြဖစ်ပါသည်။
အ ြခခအားြဖင့် မူလကနဦးတည် ထာင်သူအစရှယ်ယာနှင့် ပဂ္ဂလိက က

ဘက်မအ
ှ များ

ြပည်သူအစရှယ်ယာတိ ့ပါဝင်ပါသည်။
(ခ)

ကမ္ပဏီမှ ထတ် ဝထားသည့် အစရှယ်ယာများ

သိ ့မဟတ်

အြခား ငွ ချးသက် သခ

လက်မှတ်များသည် ကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးဦး၏ သိ ့မဟတ် အြခားပိင်ဆိင်
သူတစ်ဦးဦး၏ လက်ဝယ်ထားရှိစဉ် ဥပ ဒအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ အြခားသက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ် အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပဌာန်းထားသည့် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုထားသည့်
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လဲ ြပာင်းနိင်ခွင့်ရှိသည့်

ရွ ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများြဖစ် စ

ရမည်။
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အစရှယ်ယာများထတ် ဝြခင်းနှင့် ခွဲ ဝြခင်း
၁၃။

ဥပ ဒကိလိက်နာလျက် ဘတ်အဖွဲ ့သည်(က)

အထက်အပိဒ် (၆) ပါ အစရှယ်ယာအမျိုးအစားများ သိ ့မဟတ် အြခား ငွ ချးသက် သခ
လက်မှတ်များကိ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များက သင့်သည်ထင်ြမင် သာ
စည်းကမ်းချက်များအား သတ်မတ
ှ ၍
် ထတ် ဝ ရာင်းချနိင်သည်၊

(ခ)

အစရှယ်ယာများကိအြပည့်အဝြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသြဖစ် စ၊ ငွ ပး ချရန် ထတ် ဝ
ရာင်းချနိင်သည်။ အစရှယယ
် ာများကိ တစ်စိတ်တစ် ဒသအားြဖင့်

ငွ ပး ချ ပီးထတ်

ဝ ရာင်းချခဲ့လ င် အစရှယ်ယာထတ် ဝသည့် စည်းကမ်းချက်၌ မည်သည့်အချိန်တွင်
ငွ ပး ချ စရန်

တာင်း ခ မည်ြဖစ် ကာင်းနှင့်

ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်

ပါဝင်သူအစရှင်သည်

အဆိပါ တာင်း ခ သည့် ငွအား ပး ချရန် တာဝန်ရိှ ကာင်း ဖာ်ြပပါရှိ စရမည်၊
(ဂ)

က အစရှယ်ယာ၊ ခ အစရှယ်ယာနှင့် ဂ အစရှယ်ယာများ ြပာင်းလဲ ရာင်းချြခင်းများကိ
ဆာင်ရွက်နိင်သည်၊

(ဃ)

ကမ္ပဏီ၏မတည် ငွရင်းကိ အစရှယ်ယာများထပ်မ ထတ် ဝ ရာင်းချြခင်းြဖင့် တိးြမင့်ရန်
ဆးြဖတ်သည့်အခါ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငတ
် စ်ဦးစီက ပိင်ဆိင်ထားသည့် လက်ရှိအစ
ရှယ်ယာ အချိုးအစားအားြဖင့်တူညီ သာ မည်သည့်အစရှယ်ယာ အမျိုးအစားကိမဆိ
အဆိပါ အစရှယ်ယာများကိ ဦးစား ပးအခွင့်အ ရးအြဖစ် ၎င်းတိ ့အား ဝယ်ယူနိင်ရန်
ကမ်းလှမး် ၍ြဖစ် စ၊ ထိဦးစား ပး အခွင့်အ ရးအတွက် ခစားခွင့်အ ပ

ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်

ပါဝင်သူအစရှင်များ၏ ကိုတင်သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ အြခားပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ
ထတ် ဝ ရာင်းချနိင်သည်။
အစရှယ်ယာ ခွဲ ဝ ရာင်းချြခင်း
၁၄။

အစရှယ်ယာများ

အားလးကိ

ခွဲ ဝ ရာင်းချသည့်အခါ၌

အြပည့် ပးသွင်း ပီး

ြဖစ် စရမည်။

အကယ်၍ အ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့် အြပည့် ပးသွင်းရန် ခွဲ ဝ ရာင်းချခဲ့ သာ်လည်း ထည့်ဝင်
သူများက ထည့်ဝင်ြခင်းမရှိ သာ အစရှယယ
် ာများအ ပ တွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခွင့်ရှိြခင်းကိ
ဤအခန်း (၅) တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် သိမ်းယူခရြခင်းနှင့် ယင်းပိင်ဆိင်ခွင့်
အရ အစရှယ်ယာများအား သိမ်းယူ ရာင်းချြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၁၅။

အကယ်၍ မည်သည့်အချိန်၌မဆိ အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်းကိ အစရှယယ
် ာအတန်းအစား အမျိုး
မျိုးြဖစ် အာင် ခွဲစိတ်လ င် မည်သည့အ
် မျိုးအစားကိမဆိ ပူးတွဲပါရှိသည့် အခွင့်အ ရးများအား
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(ယင်းထတ် ပး သာ အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအတွက် စည်းကမ်းချက်များ၊ အြခားနည်းစီစဉ်
ထား ပီးမဟတ်လ င်) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၂၆ ပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာကျင့်သးနိင်သည်။
အစရှယ်ယာများအတွက် ပး ချရမည့် ငွပမာဏအသီးသီး ပ တွင် ကမ္ပဏီက စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ န
် ိင်မည့်
အခွငအ
့် ာဏာ
၁၆။

ဥပ ဒကိလိက်နာလျက် ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဘတ်အဖွဲ ့၏ သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်ြဖင့်

အာက်ပါကိစ္စ

တစ်ရပ်ရပ်ကြဖစ်
ိ
စ၊ အားလးကိြဖစ် စ ဆာင်ရွက်နိင်သည် (က)

အစရှယ်ယာများအတွက်

ပး ချရမည့် ငွပမာဏနှင့်

ပး ချရမည့်အချိန်ကာလတိ ့ကိ

အစရှယ်ယာပိင်ရှင်များအ ကားြခားနား၍ အစရှယ်ယာထတ် ဝမနှင့် သက်ဆိင် သာ စီစဉ်
ဆာင်ရွက်မများကိ ြပုလပ်နိင်သည်၊
(ခ)

အစရှယ်ယာအတွက် ပး ချရမည့် ငွပမာဏ တစ်စတ
ိ တ
် စ် ဒသကိ ပး ချရန် တာင်း
ဆိြခင်းမြပု သာ်လည်း အစရှယ်ယာရှငမ
် ှ ၎င်းပိင်ဆိင်ထားသည့် အစရှယ်ယာအတွက်
ပး ချရန် ကျန်ရှိ န သာ

ငွပမာဏအားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ

ပး ချပါက လက်ခနိင်သည်၊
(ဂ)

အစရှယ်ယာတစ်ခစီအတွက် ပး ချထားသည့် ငွပမာဏအချိုးအစားအလိက် အြမတ် ငွ
ခွဲ ဝမကိ ြပုလပ်နိင်သည်၊

(ဃ)

အစရှယ်ယာအမျိုးအစားတစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ြပာင်းလဲနိင်သည်။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဦးစား ပးအစရှယ်ယာများ ထတ် ဝနိင်ြခင်း
၁၇။

ဥပ ဒကိ လိက်နာ၍ အပိဒ်-၁၃ အရ ကနသ
့် တ်ြခင်းမရှိဘဲ ဘတ်အဖွဲ ့မှ ဆးြဖတ်သည့် စည်းကမ်း
ချက်များနှင့်အညီ ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဦးစား ပးအစရှယ်ယာများကိ ထတ် ဝနိင်သည်။ ဦးစား ပးအစ
ရှယ်ယာများကိ ကမ္ပဏက
ီ ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှင်ကြဖစ် စ သိ ့မဟတ် နှစဦ
် းလးက
ြဖစ် စ၊ မိမိတိ ့ ရွးချယ်သည့်အတိင်း ြပန်လည် ရွးနတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် သာမန်အစရှယ်ယာ
အြဖစ်သိ ့

ြပာင်းလဲြခင်းြပုနိင်သည်။

ထိ ့အြပင်

လိအပ်လ င်

ဦးစား ပးအစရှယ်ယာများကိ

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ
် ျား အတည်ြပုထား သာ အထူးဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် သာမန်အစ
ရှယ်ယာများသိ ့ ြပာင်းလဲနင်
ိ သည်။
အစရှယ်ယာများအတွက် လ ာက်ထားြခင်း
၁၈။

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ကိယ်တိင်အတွကြ် ဖစ် စ၊ ကိယ်စားြဖစ် စ အစရှယ်ယာများ

လ ာက်ထားလာ

သည်ကိ ကမ္ပဏီကလက်ခရရှိပါက ကမ္ပဏသ
ီ ည် ယင်းသိ ့ လ ာက်ထားချက်အရ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးကိ
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အစရှယ်ယာခွဲ ဝ ပးရာတွင် ထိ လ ာက်ထားချက်တွင် အာက်ပါတိ ့ပါဝင်ရမည်(က)

အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည် ခွဲ ဝ ပးမည့် အစရှယ်ယာပါ စည်းကမ်းချက်
များကိ လိက်နာရန် သ ဘာတူည၍
ီ လက်ခ ကာင်း၊

(ခ)

အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည် ယင်း၏အမည်ကိ အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ်
မှတပ
် တင်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် တာင်းဆိ ကာင်း၊

(ဂ)

အစရှယ်ယာများကိ လက်ခရရှိမည့်သူသည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးြဖစ်ရန်
သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဥပ ဒနှင့်အညီ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းကိ လိက်နာမည်
ြဖစ် ကာင်း။

ပူးတွဲအစရှယယ
် ာရှင်များ
၁၉။

အစရှယ်ယာတစ်ခခကိ ပိင်ဆိင် ကာင်း မှတပ
် တင်စာရင်းသွငး် ထား သာ နှစ်ဦးနှင့် နှစ်ဦးထက်
ပိ သာသူများသည် ပူးတွဲအစရှယ်ယာရှင်များအြဖစ် အဆိပါ အစရှယ်ယာများကိ ပိင်ဆိင်သည်ဟ
မှတယ
် ရ
ူ မည်ြဖစ် ပီး ၎င်းတိ ့သည် အာက်တင
ွ ် ဖာ်ြပ သာ ြပဌာန်းချက်များကိ လိက်နာရမည် (က)

ပူးတွအ
ဲ စရှယ်ယာများသည် အစရှယ်ယာအတွက် သိ ့မဟတ် အစရှယယ
် ာနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ပးရန်လိအပ် သာ ငွ ပး ချြခင်း ( တာင်းဆိသည့်အခါ ပးရန်ရှိပမာဏအပါအဝင်) ကိ
ပူးတွဲလျက် သာ်လည်း ကာင်း၊ သီးြခားစီ သာ်လည်း ကာင်း ပး ချရန် တာဝန်ရှိသည်၊

(ခ)

ပူးတွရ
ဲ ှယ်ယာရှင်တစ်ဦး သဆးပါ က၊ အသက်ရှင်ကျန်သူ သိ ့မဟတ် အသက်ရှင်ကျန်သူ
များသည်သာ အစရှယ်ယာကိ ဆိင်ရာဆိင်ခွင့်ရှိသူများြဖစ် ကာင်း ကမ္ပဏက
ီ အသိအမှတ်
ြပုနိင်သည်။ သိ ့ သာ်

သဆး ကာင်း သက် သခအ ထာက်အထားကိ ဘတ်အဖွဲ ့က

တင်ြပရန် တာင်းဆိနိင်သည်၊
(ဂ)

ပူးတွဲရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦးသည် အြမတ် ဝစများနှင့် အြခားခွဲ ဝ ပးြခင်းများ လက်ခ
ရရှိ ကာင်း တရားဝင် ြပစာကိ အြခားပူးတွအ
ဲ စရှယယ
် ာရှင်များထသိ ့ ပးအပ်နိင်သည်၊

(ဃ)

ပူးတွအ
ဲ စရှယ်ယာရှငတ
် စ်ဦးဦးထသိ ့ အ ကာင်း ကားစာ ပးြခင်း၊ အစီရင်ခစာ ပးြခင်း၊
ငွစာရင်းရှင်းြခင်း၊

အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ်

ပးအပ်ြခင်းသည်

ပူးတွဲအစရှယ်ယာရှင်

အားလးသိ ့ ပးပိ ့ပးီ ြဖစ်သကဲ့သိ ့ ြဖစ် စရမည်၊
(င)

ပူးတွဲရှယ်ယာရှင်များသည် တစ်ဦးတည်းအစရှယယ
် ာရှင်တစ်ဦးအြဖစ် ြပုမူ စရမည်။
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အစရှယ်ယာရှင်များနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ယ ကည်အပ်နှြခင်းများနှင့်

အြခားအကျိုးခစားခွင့်များကိ

အသိအမှတြ် ပုြခင်း
၂၀။

ဥပ ဒကိလိက်နာလျက် ကမ္ပဏသ
ီ ည်မတ
ှ ပ
် တင်ထားသည့အ
် စရှယ်ယာရှငအ
် ား ထိအစရှယ်ယာကိ
အ ပီးအြပတ်ပိင်ဆိင်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ထိသိ ့ သတ်မတ
ှ ်ထားသည့်
အား လျာ်စာွ ကမ္ပဏသ
ီ ည် (သိရှိ ပီးြဖစ် စ၊ မသိရှိရ သးသည်ြဖစ် စ)

အာက်တွင် ဖာ်ြပ သာ

ြပဌာန်းချက်များကိ အသိအမှတြ် ပုရန်မလိပါ (က)

လူတစ် ယာက်အား ယ ကည်အပ်နှမြဖင့် အစရှယ်ယာလက်ရှိြဖစ်သူြဖစ် ကာင်း၊

(ခ)

အစရှယ်ယာတွင် သာတူညီမ ြဖစ် သာ၊ ခိင်လမမရှိ သာ၊

နာင်လာမည့်ကာလတွင်ြဖစ်

သာ၊ သိ ့မဟတ် တစ်စိတ်တစ်ပိင်းြဖစ် သာ အကျိုးခစားခွင့ရ
် ှိ ကာင်း။

အခန်း (၄)
အစရှယ်ယာလက်မှတ်များ
အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ထ
် တ် ပးြခင်း
၂၁။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာလက်မှတ်များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ထတ် ပးရန်လိအပ်ပါက ထတ် ပးရ
မည်ြဖစ် ပီး အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ မ
် ျားတွင် ဥပ ဒအရ လိအပ်သည့အ
် တိင်း သတင်းအချက်
အလက်အားလးပါဝင် စရမည်။ ထိ ့အြပင် အစရှယယ
် ာလက်မတ
ှ မ
် ျားကိ အီလက်ထ ရာနစ်ပစ
ြဖင့်လည်းထတ် ပးနိင်သည်။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ အစရှင်များသည် အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ်ရထိက်ခွင့်ရှိြခင်း
၂၂။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတိ ့အမည်
ြဖင့်

မှတ်ပတင်ထားသည့်

အစရှယ်ယာ

အမျိုးအစားအသီးသီးတွင်

အစရှယ်ယာလက်မှတ်

တစ် စာင်စီ အသီးသီးကိ တာင်းဆိပါက အခမဲ့ရထိက်ခွင့ရ
် ှိပါသည်။
ပူးတွဲအစရှယ်ယာရှင်များအတွက် အစရှယ်ယာလက်မှတ်
၂၃။

အစရှယ်ယာများကိ ပဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး သိ ့မဟတ် နှစ်ဦးထက်ပိ သာ ပဂ္ဂုိ လ်များအမည်ြဖင့် မှတ်ပတင်
ထား သာ်လည်း ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအလိက် အစရှယ်ယာအမျိုးအစားတစ်ရပ်
စီအတွက် အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ်တစ်ခသာ ထတ် ပးရန်လိအပ်သည်။
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အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်း ပးြခင်း

သိ ့မဟတ်

တစ်ဆင့်လဲအပ်ြခင်းအတွက်

အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ်က ိ

ပယ်ဖျက်ြခင်း
၂၄။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းကိ လိက်နာလျက် ဥပ ဒလိအပ်ချက်နှင့်အညီ အီလက်ထ ရာနစ်
ပစြဖင့် ထတ် ပးထား သာအစရှယယ
် ာများမှအပ အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခင်းကိ မှတပ
် တင်
စာရင်းသွငး် ရန် သိ ့မဟတ် အစရှယ်ယာတစ်ခခကိ ဥပ ဒအရ တစ်ဦးဦးသိ ့ တစ်ဆင့်လဲအပ် ပးခဲ့
သည့်အတွက် ထိသူကိ အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ် မှတပ
် တင်စာရင်းသွင်းရန် လ ာက်ထားလာရာတွင်
အဆိပါ အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ က
် ိ ဖျက်သိမ်းရန် ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ် အစားထိးထတ် ပးြခင်း
၂၅။

အကယ်၍အစရှယ်ယာလက်မှတ်တစ် စာင်သည် ပသ

ာန်ပျက်လ င်၊ ပျာက်ဆးလ င် သိ ့မဟတ်

ပျက်စးီ လ င် ဘတ်အဖွဲ ့က သင့် လျာ်သည်ဟယူဆသည့်အတိင်း အ ထာက်အထားနှင့် လျာ် ကး
ခဝန်ချုပ်စသည့် စည်းကမ်းတိ ့ကိ လိက်နာ ပီး အခ ကး ငွ ပး ဆာင် စလျက် အစရှယ်ယာ
လက်မတ
ှ က
် ိ အသစ်လဲလှယ် ပးနိင်သည်။
၂၆။

ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ မူရင်းအစရှယ်ယာလက်မတ
ှ ် ြပန်လည် ပးပိ ့လာြခင်း၊ အပိဒ်-၂၅ ပါအတိင်း သက် သ
ထင်ရှားြပြခင်း၊ အြခားနည်းတင်ြပလာြခင်းရှပ
ိ ါက လက်ခရရှိသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း (၂၈) ရက်
အတွင်း သိ ့မဟတ် ထိ ့ထက် ပိမိတိ တာင်း သာ ကာလအတွငး် ဥပ ဒလိအပ်ချက်နှင့်အညီ အစ
ရှယ်ယာလက်မှတ် အစားထိးထတ် ပးြခင်းြပုရမည်။

အခန်း (၅)
အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့် အစရှယ်ယာအား သိမ်းယူြခင်း
အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်
၂၇။

အစရှယ်ယာအသီးသီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍

အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ ပမာဏများကိ ကမ္ပဏီသည်

ပထမဦးစား ပးပိင်ဆိင်ခွင့်ရှသ
ိ ည် (က)

အစရှယ်ယာအတွက် ပး ချရန်ရှိ သာ မ ပး ချရ သးသည့် ပမာဏအားလး၊

(ခ)

အစရှယ်ယာများရယူြခင်းအတွက် ကမ္ပဏက
ီ ိ ပးရန်ရိှ သာ ကး ငွပမာဏအားလး၊

(ဂ)

အစရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ပး ချရမည့် ငွပမာဏအားလး၊

(ဃ)

အပိဒ်-၄၇ အရ တာင်း ခ ပီး မ ပး ချရ သးသည့် ငွအ ပ အတိး ငွ (ရှိလ င်)
(ထိအပိဒ်သည် အပိဒ်-၄၆ အရ အ ကးနှင့် ငွပမာဏများနှင့်လည်းအကျုးဝင်သက်ဆိင်
သည်။)
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(င)

ဤအပိဒ်အရ ရည်ညန်း သာ အချိန် စ့ ရာက် ပီး မ ပး ချရ သးသည့် ငွပမာဏအတွက်
ကမ္ပဏီမှ ကျခခဲ့ သာ သင့် လျာ်သည့် ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတမ
် ျား။

အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်အတိင်းအတာ
၂၈။

အစရှယ်ယာတစ်ခနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏီသည် အြမတ် ဝစနှင့် အြခားခွဲ ဝြခင်းများနှင့် အစရှယ်
ယာကိ ရာင်းချ ပီး သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစွနလ
့် တ်ြခင်းြဖင့် ရသည့်ပစ္စည်းအကျိုးအြမတ်များ
အပါအဝင် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစရှယ်ယာရှငသ
် ိ ့ ပးနိင် သာ အြခား ငွပမာဏအထိ
ပိင်ဆိင်ခွင့ရ
် ှိသည်။ ကမ္ပဏ၏
ီ ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ က
့် အ
ိ ထာက်အထားြပု၍ အပိဒ်-၂၇တွင် ရည်ညန်း သာ
ငွပမာဏတစ်ရပ်ရပ်၊ အကျိုးအြမတ်၊ ကန်ကျစရိတန
် င
ှ အ
့် သးစရိတ်တိ ့ကိ အြမတ် ဝစနှင့် အြခား
ခွဲ ဝြခင်းများ သိ ့မဟတ် အြခား ငွပမာဏများမှနတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခနှိမ်ြခင်းြပုနိင်သည်။

ပိင်ဆိင်ခွင့်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း
၂၉။

မည်သည့်အခါတွငမ
် ဆိ ကမ္ပဏီသည် (က)

အပိဒ်-၂၇ နှင့် ၂၈ ပါ

ြပဌာန်းချက်များမှ အစရှယ်ယာတစ်ခကိ တစ်ခလး သိ ့မဟတ်

တစ်စိတ်တစ်ပိင်း ကင်းလွတ်ခင
ွ ့်ြပုနိင်သည်၊
(ခ)

အစရှယ်ယာတစ်စအတွက်
ရည်ညန်းသည့်

ပး ချရန်ကျန်ရှိသည့်

ငွ ပး ချြခင်းတစ်ခလး

ငွပမာဏမှလွဲ၍ အပိဒ်-၂၇ တွင်

သိ ့မဟတ်

တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပင်
ိ း၏

ပမာဏ

တစ်ရပ်ရပ်၊ အကျိုးအြမတ်/အတိး၊ ကန်ကျစရိတ်၊ အသးစရိတ်တိ ့ကိ မယူဘဲ စွနပ့် ယ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် လျာ့ ပးြခင်းြပုနိင်သည်။
ကမ္ပဏသ
ီ ည် ပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးြခင်းအစား သိမး် ယူြခင်း
၃၀။

အစရှယ်ယာတစ်ခနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ အပိဒ်-၂၇ မှ ၂၉ အထိ နှင့် ၃၁ မှ ၃၃ အထိ အကျိုးသက် ရာက်
ပါ က ကမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ပိင်ဆိင်ခွင့် သိ ့မဟတ် သိမ်းယူြခင်းကိ ရွးချယ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
ဤအပိဒ်အရ လပ်ထးလပ်နည်းတစ်ခကိအသးြပုရန် ရွးချယ်ြခင်းသည် အြခားအပိဒ်အရ ကမ္ပဏီ
၏ အြခားလပ်ထးလပ်နည်းကိ အသးြပုနိင်သည့် အခွင့်အ ရးကိ ကနသ
့် တ်ပိတ်ပင်ြခင်းမရှိပါ။

တာင်းဆိသည့်အခါများတွင် ပး ချြခင်းမြပုသည့်အတွက် သိမး် ယူြခင်း
၃၁။

အပိဒ်-၂၇ မှ ၂၉ အထိ ကနသ
့် တ်ြခင်းမရှိဘဲ၊ ကမ္ပဏမ
ီ ှ အြခားနည်းဆးြဖတ်ြခင်းမြပုလ င်၊ ကမ္ပဏီ
တွင်ပါဝင်သူ အစရှင်သည် အ ကာင်း ကားစာြဖင့် အ ကာင်း ကားသတ်မှတ်သည့်

ပး ချရန်

န ့ရက်ကန်ဆး ပီး နာက် (၂၈) ရက် ြမာက် န ့တွင် ပး ချရန် တာင်းဆိ ပီး မ ပး ချ သးသည့်
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အစရှယ်ယာတစ်ခခ (အားလး သိ ့မဟတ် တစ်စိတတ
် စ် ဒသကိ) ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်
တစ်စတစ်ရာ

သိ ့မဟတ်

အြခားအ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ

မရှိ စဘဲ

အြပည့်အဝသိမ်းယူမည်။

၎င်း နာက် ကမ္ပဏသ
ီ ည် သိမ်းယူသည့်အစရှယ်ယာကိ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ်
အြခားနည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
သိမး် ယူ ကာင်းသက် သခချက်
၃၂။

အစရှယ်ယာတစ်ခကိ သိမး် ယူ ပီးြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပထားသည့် စာြဖင့် ရးသား ကညာချက်ကိ
ဒါရိက်တာတစ်ဦး သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူးတစ်ဦးက ဘတ်အဖွဲ ့၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ြပုလပ်
ခဲ့ြခင်းြဖစ်လ င် ယင်း ကညာချက်သည် အချိန် စ့ ရာက် သာ အ ကာင်း ကားစာ ပး ပီး နာက်
အစရှယ်ယာကိ ရထိက်ခွငရ
့် ှိ ကာင်း တာင်းဆိသူအားလးအ ပ ၌ြဖစ် စ သိ ့မဟတ် အြခားနည်း
အားြဖင့် အဆိပါ အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးခစားခွင့်ရှိသူအ ပ ၌ြဖစ် စ ြငင်းဆိ၍
မရသည့် အ ပီးသတ်ခင်
ိ မာ သာ သက် သခချက်ြဖစ်သည်။

သိမး် ယူြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မ
၃၃။

အစရှယ်ယာတစ်ခကိ သိမ်းယူြခင်းတွင် အစရှယယ
် ာသိမး် ယူခရသူသည် (က)

သိမး် ယူြခင်းခရသည့် အစရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူအစရှင်အြဖစ်မှ
ရပ်စဲ ပီးြဖစ်သည်၊

(ခ)

အပိဒ်-၃၃ (က) တွင်

ဖာ်ြပထားချက်အတိင်းဟ ကနသ
့် တ်မထားဘဲ၊ သိမ်းယူြခင်းခရ

သည့်အစရှယ်ယာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်သတ်မှတ် သာ သိ ့မဟတ်

ကညာထား သာ

ပး ချထားြခင်းမရှိသည့် အြမတ် ဝစ သိ ့မဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းများ အားလးကိ ဆးရး
သည်၊
(ဂ)

အပိဒ်-၄၇ အရ ပး ချြခင်းမြပုရ သးသည့်ပမာဏအတွက် အတိး ငွအပါအဝင် သိမး် ယူ
သည့် န ့တွင် သိမး် ယူသည့အ
် စရှယ်ယာအတွက် ကမ္ပဏီသိ ့ ပးရန်ရှိ သာ

ငွပမာဏကိ

ပးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ငွ ပး ချြခင်းကိ အားလးြဖစ် စ၊ တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပင်
ိ း
ြဖစ် စ ဘတ်အဖွဲ ့က စွနလ
့် တ်နိင်သည်။
ပိင်ဆိင်ခွင့်အရ

အစရှယ်ယာများ

ရာင်းချြခင်း

သိ ့မဟတ်

သိမး် ယူထားသည့်

အစရှယ်ယာများ

ရာင်းချြခင်း
၃၄။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အပိဒ်-၃၅ ကိ လိက်နာ၍ ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိသည့် သိ ့မဟတ် သိမ်းယူရန်ဆးြဖတ်သည့်
မည်သည့်အစရှယ်ယာကိမဆိ ကမ္ပဏီသည် ဘတ်အဖွဲ ့က ဆးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်
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နည်းလမ်းြဖင့် ဥပ ဒလိအပ်ချက်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်လျက်

ရာင်းချြခင်းနှင့် စီမခနခ့် ွဲ

အသးချြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ်နိင်သည်။
၃၅။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ယင်းပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိသည့် မည်သည့်အစရှယ်ယာကိမဆိ အာက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ
အ ြခအ နများမဟတ်လ င် ရာင်းချြခင်းမြပုရ (က)

ပိင်ဆိင်ခွင့ရ
် ှိသည့်အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်တ လာကာလတွင် ပး ချရန် အချိန်
စ့ ရာက် သာ

ငွပမာဏရှိလ င် (ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းတွင် ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိ သာ

ငွဟ သတ်မတ
ှ ်ရမည်။)
(ခ)

ကမ္ပဏီသည် အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ် မှတပ
် တင်စာရင်းသွင်းထားသူအား လတ်တ လာ
ကာလတွင် ပး ချရန်အချိန် စ့ ရာက်သည့် ငွကိ ပးရန်လိအပ် ကာင်း ဖာ်ြပ၍ စာြဖင့်
ရးသားထား သာ အ ကာင်း ကားစာကိ

ရာင်းချမည့် န ့ရက်မတိင်မီ (၂၈) ရက်ထက်

မနည်း ကိုတင်၍ ပးပိ ့အ ကာင်း ကား ပီး ထိသိ ့အ ကာင်း ကားသည့်အတိင်း ရပိင်ခင
ွ ့်
ရှိ သာ ငွကိ ပး ချြခင်းမရှိလ င်။
ရာင်းချရ ငွ
၃၆။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာတစ်ခကိ

ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွဲ အသးချြခင်း

ြဖင့်ရရှိပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ အခန်း-၅ အရ အာက်ပါအတိင်း အသးြပုရမည် (က)

ပထမဦးစွာ အစရှယ်ယာကိ

ရာင်းချြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် စီမခနခ့် ွဲအသးချြခင်းြပု

ရာတွင် ကန်ကျ သာ ကန်ကျစရိတန
် ှင့် အသးစရိတ်အားလးအတွက် ငွ ပး ချြခင်း၊
(ခ)

ဒတိယအ နြဖင့် ပး ချရမည့်ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွ (ပိင်ဆိင်ခွင့်ကိစ္စတွင်) သိ ့မဟတ် သိမး်
ယူသည့်အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍

အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ်

မှတပ
် တင်စာရင်းတင်သင
ွ ်း

ထားသူက မ ပး ချရ သးသည့် ငွပမာဏအတိင်းအတာ (ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း
တွင်အ ကးတင်ကျန်ရှိ န သာ ငွ ကးဟအဓိပ္ပာယ်ဖွင့ဆ
် ိထားသည့် ငွကိ ပး ချြခင်း)။
၃၇။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် လက်ကျန် ငွ (ရှိလ င်) အစရှယ်ယာရှင်အြဖစ် မှတ်ပတင်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ
သိ ့မဟတ် ထိသူ၏ ညန် ကားချက်အတိင်း ထိလက်ကျန် ငွပမာဏကိ ပး ချရမည်။

ရာင်းချြခင်းသိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွဲအသးြပုြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မ
၃၈။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဤအခန်း-၅ နှင့်အညီ သိမ်းယူထားသည့် အစရှယ်ယာတစ်စကိ ြပန်လည် ရာင်းချ
ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ အြခားနည်းထခွဲ ရာင်းချရာတွင်လည်း ကာင်း အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန်
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နှင့် ထိ ရာက် စရန်အတွက် လိအပ် သာ သိ ့မဟတ် သင့ြ် မတ် လျာ်ကန် သာ အရာအားလးကိ
ြပုလပ်နိင်သည်။
၃၉။

ဤအခန်း-၅ အရ

ရာင်းချသည့် သိ ့မဟတ် အြခားနည်း စီမခနခ့် ွဲလိက်သည့် အစရှယ်ယာကိ

လဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းလက်ခရရှိသူသည် အစရှယ်ယာ ရာင်းချြခင်း
အြခားနည်း စီမခနခ့် ွဲြခင်းြဖင့် ရရှိသည့် ငွ ကးကိ ဤအခန်း-၅တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်နည်း
လမ်းအတိင်း အသးြပုြခင်းရှိ၊ မရှိ သိရှိရန် အခွင့်အ ရးမရှိပါ။ အစရှယ်ယာ

ရာင်းချြခင်း

သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွဲြခင်း သိ ့မဟတ် ထိသိ ့ ရာင်းချစီမခနခ့် ွဲြခင်းြဖင့်ရရှိသည့် ငွ ကး
တိ ့ကိ အသးချမတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပမှန်အတိင်း ဆာင်ရွက်မမရှိြခင်း၊ ခိင်မာမမရှိ မမှန်မကန်
ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိ ့မဟတ် အြခားနည်း လက်ခရရှိ
သူတိ ့၏ အစရှယ်ယာ ပိင်ဆိင်ခွင့်ကိ ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရ။
၄၀။

ဤအခန်း-၅ အရ ရာင်းချသည့အ
် စရှယ်ယာ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွဲသည့်အစရှယယ
် ာကိ
လဲ ြပာင်းလက်ခရရှိသူ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းလက်ခရရှသ
ိ ူသည် ၎င်းတိ ့နှင့် ကမ္ပဏီတိ ့အ ကား
အြခားနည်းသ ဘာတူထားြခင်းမရှိပါက အဆိပါ အစရှယ်ယာကိ ရာင်းချြခင်း အြခားနည်း စီမ
ခနခ့် ြဲွ ခင်း မတိင်မီက ယင်းအစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကျသင့်သည့် ငွ ကး တာင်းဆိမများ
အ ပ

ပးဆပ်ရန်တာဝန်မရှိ စရ။

တာဝန်ရှိမမှ လွတက
် င်းမမရှိြခင်း
၄၁။

ဤအခန်း-၅ အရ အစရှယယ
် ာတစ်ခကိ

ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွြဲ ခင်းြဖင့်

ရရှိသည့် ငွ ကးတိ ့သည် (အစရှယ်ယာ ရာင်းချြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုရာ
တွင် ကျသင့်သည့်ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်များကိ ပး ချ ပီး နာက်) ပး ချရမည့် ရပိင်ခင
ွ ့်
ရှိ သာ ငွ သိ ့မဟတ် အ ကးတင်ကျန်ရိှ န သာ ငွ ကးများ အြပည့်အဝ ပးဆပ်ရန် လ လာက်
ြခင်းမရှိသည့်အခါတွင်

ပး ချရမည့် ရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွ သိ ့မဟတ် အ ကးတင် ကျန်ရှိ န သာ

ငွ ကးများအတွကတ
် ာဝန်ရသ
ိှ ူ သိ ့မဟတ်တာဝန်ရှိသူများသည် ထိရပိင်ခွင့်ရှိ သာ ငွကိ ကမ္ပဏီ
သိ ့

ပးသွငး် ရန် တာဝန်ကျန်ရှိပါသည်။ ဤအခန်း-၅အရ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အစရှယယ
် ာရှင်

အြဖစ် မှတပ
် တင်စာရင်းသွင်းသူသည် ပး ချရမည့် ရပိင်ခွင့ရ
် ှိ သာ ငွ သိ ့မဟတ်

ကးတင်ကျန်

ရှိ န သာ ငွ ကးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှမ
ိ မှ လွတက
် င်းမည် မဟတ်ပါ။
သက်သာခွင့်များ
၄၂။

ဤအခန်း-၅အရ ၎င်းတိ ့၏ ရှယ်ယာများကိ ရာင်းချခရြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်း စီမခနခ့် ြဲွ ခင်း
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ခရသည်တင
ွ ် နစ်နာသူ မည်သူမဆိသည် ကမ္ပဏက
ီ ိ
ကမ္ပဏီကိြဖစ် စ၊

အြခားသူ တစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ

လျာ် ကးအတွက်

တာင်းခခွင့်သာရှိ ပီး

အြခားအခွင့်အ ရးများ၊ သက်သာခွင့်များ

သိ ့မဟတ် ကစားခွင့်စသည့် မည်သည့်အခွင့်အ ရးများကိမဆိ

တာင်းခြခင်းအား တားြမစ်ထား

ပါသည်။

အခန်း (၆)
အစရှယ်ယာအ ပ တာင်း ခ ြခင်း
ကမ္ပဏမ
ီ ှ အစရှယ်ယာအ ပ တာင်း ခ ြခင်း
၄၃။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အာက်ပါတိ ့ကိ ြပလပ်နိင်သည် (က)

ထတ် ပးသည့အ
် စရှယ်ယာစည်းကမ်းချက်များအရ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သူအစရှင၏
်
မ ပး
ချရ သး သာ အစရှယ်ယာပမာဏအားလး သိ ့မဟတ် အချို ့ကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်
ချက်အတိင်း ပး ချရန် တာင်း ခ ြခင်း၊

(ခ)
(ဂ)

အရစ်ကျစနစ်ြဖင့် ပး ချရန် တာင်း ခ ြခင်းနှင့်၊
ပး ချရန် တာင်း ခ ြခင်းကိ ရပ်သိမး် ြခင်း သိ ့မဟတ်

ရ ဆိ
့ င်းြခင်း သိ ့မဟတ် အချိန်

ကာလတိးြမင့် ပးြခင်း။
တာင်း ခ သည့်အချိန်ကာလ
၄၄။

တာင်း ခ ြခင်းကိ ခွင့်ြပု ကာင်း သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်တွင် အြခားနည်း သတ်မှတ် ကာင်း
ြဖင့် ဘတ်အဖွဲ ့က ဆးြဖတ်ချက်ြပုသည့်အခါတွင် တာင်း ခ ြခင်းြပု ပီးသည်ဟမှတယ
် ူရမည်။

အ ကာင်း ကားြခင်းနှင့် တာင်း ခ ြခင်းကိ ပး ချြခင်း
၄၅။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်သိ ့ တာင်း ခ သည့်အ ကာင်း ကားစာကိ တာင်း ခ
သည့် ငွ ပမာဏ ဖာ်ြပလျက် ပးဆပ်ရမည့်အချိန်မတိင်မီ (၂၁) ရက် ကိုတင်၍ စာြဖင့် ရးသား
အ ကာင်း ကားရမည်။ အ ကာင်း ကားစာတွင်
လမ်းကိ သတ်မှတ် ဖာ်ြပရမည်။

ပး ချရမည့်အချိန်ကာလနှင့်

ပး ချရန်နည်း

တာင်း ခ သည့် အ ကာင်း ကားစာမရရှြိ ခင်း သိ ့မဟတ်

တာင်း ခ သည့် အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရန် မ တာ်တဆပျက်ကွက်ြခင်းသည် တာင်း ခ ြခင်း
ကိ တရားမဝင် ပျက်ြပယ် စြခင်းမရှပ
ိ ါ။
ပး ချမများ ကာလသတ်မတ
ှ ်ထားြခင်းကိ ပး ချရန် တာင်း ခ မဟ မှတ်ယူြခင်း
၄၆။

အစရှယ်ယာထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းချက်အရ ထတ် ပးချိန်တွင် ပးရန် သိ ့မဟတ် ပးရန်သတ်
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မှတ်ရက်တင
ွ ် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ ့ငှာ
မှတသ
် ည့်ရက်တင
ွ ်

ပး ချရန်အ ကာင်း ကား ပီးြဖစ် ကာင်းနှင့်

ပးရမည့်ပမာဏကိသတ်
တာင်း ခ ပီးြဖစ် ကာင်း

မှတယ
် ရ
ူ မည်။ အတိးအြမတ် ပး ချြခင်း၊ ကန်ကျစရိတန
် င
ှ ့် အသးစရိတက
် ျခြခင်း၊ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်
ပါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ျား၏ အစရှယ်ယာများကိသိမ်းယူြခင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ်
ြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းြဖင့် စီမခနခ့် ြဲွ ခင်းတိ ့ အပါအဝင် တာင်း ခ ြခင်းအ ပ

ရာင်းချ

ပး ချြခင်း

မြပုသည့်ကိစ္စနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းပါ ြပဌာန်းချက် အားလးသည်
တာင်းခသည့်ပမာဏကိ ပးရန် တာင်း ခ အ ကာင်း ကား ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ူရမည်။
ပး ချြခင်းမြပုရ သးသည့် ပမာဏအတွက် အတိး ငွ
၄၇။

အစရှယ်ယာနှင့် ပတ်သက်၍

ပးရန် တာင်း ခ သာ်လည်း

ပးဆပ်ြခင်းမြပုလ င် သိ ့မဟတ်

အမှန်တကယ် ပး ချသည့် န ့နှင့် ပး ချရမည့အ
် ကား ြခားနားသည့် န ့များရှိခဲပ
့ ါလ င် ဘတ်အဖွဲ ့
၏ ဆးြဖတ်သည့် နန်းထားအတိင်း အတိး ငွကျသင့် စနိင်သည်။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် အတိး ငွကိ
အားလးြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပင်
ိ းြဖစ် စ စွနလ
့် တ်နိင်သည်။
တာင်း ခ သည့်အတွက် ပး ချြခင်း
၄၈။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သအ
ူ စရှငသ
် ည်

ပး ချရန် တာင်းဆိသည့်အခါတိင်း ဘတ်အဖွဲ ့က သတ်မတ
ှ ်

သည့်အချိန်ကာလအတိင်းသတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် သိ ့မဟတ် တာင်း ခ သည့အ
် စရှယ်ယာ
ထတ် ပးသည့စ
် ည်းကမ်းချက်အတိင်း ပး ချရမည်။
တာင်း ခ ရာတွင် ကိုတင် ပး ချြခင်း
၄၉။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှင်သည် ၎င်းပိင်ဆိင်သည့်အစရှယ်ယာအတွက် မ ပး ချရသည့် ပမာဏ
တစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိြဖစ် စ

ပး ချရန် တာင်း ခ သည့်အခါ

တာင်း ခ

သည့်ပမာဏ (ရှိလ င်) ထက် ကျာ်လန
ွ ်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ပး ချနိင်သည်။

အခန်း (၇)
အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းြခင်း
၅၀။

အစရှယ်ယာတစ်စစ၏ လဲ ြပာင်း ရးဆိင်ရာစာတမ်းကိ လဲ ြပာင်းသူနင
ှ ့် လဲ ြပာင်းြခင်းခရသူ
နှစဦ
် းစလးက လက်မှတ် ရးထိးအတည်ြပုရမည့်အြပင် လဲ ြပာင်းသူသည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ
အစရှင်များမှတ်ပတင်စာရင်းတွင် အစရှယ်ယာနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ လဲ ြပာင်းြခင်းခရသူ၏အမည်ကိ
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ရးသွင်း ပီးသည်အထိ အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ်တည်ရှိသည်ဟမှတ်ယူရမည်။ သိ ့ သာ်လည်း
တရားဝင်မှတ်ပတင်ဖွဲ ့စည်းထားသည့် စ တာ့အိတ်ချိန်းတစ်ခခတွင် စာရင်းဝင် ရာင်းဝယ်မြပု
လပ် နသည့်အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခင်းကိ အဆိပါ စ တာ့အိတ်ချိန်းနှင့် စ တာ့အိတ်ချိန်းမှ
ခနအ
့် ပ်သည့် အစရှယ်ယာများအပ်နှမနှင့် လက်ခခွင့်ရ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အစရှယ်ယာများ
စာရင်းရှင်းလင်း ပးသည့် အဖွဲ ့အစည်းတိ ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်
အညီ လဲ ြပာင်းြခင်းြပုလပ်ရမည်။
၅၁။

ကမ္ပဏ၏
ီ အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းရာတွင် ဒါရိက်တာများ လက်ခအတည်ြပုနိင် သာ သးစွဲ
နကျ ရိးရိး မည်သည့်ပစြဖင့်ြဖစ် စ ြပုလပ်ရမည်။ သိ ့ သာ်လည်း တရားဝင်ဖွဲ ့စည်းဖွင့်လှစ်ထား
သာ စ တာ့အတ
ိ ခ
် ျိနး် ၌ စာရင်းဝင် ရာင်းဝယ်မြပုလပ် နသည့်အစရှယ်ယာများ လဲ ြပာင်းြခင်း
အတွက် အဆိပါ စ တာ့အိတ်ချိန်း သိ ့မဟတ် စ တာ့အတ
ိ ခ
် ျိနး် မှ ခနအ
့် ပ်သည့အ
် စရှယ်ယာများ
အပ်နှမနှင့် လက်ခခွင့်ရ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အစရှယ်ယာများ စာရင်းရှင်းလင်း ပးသည့် အဖွဲ ့
အစည်းတိ ့မှ သတ်မှတ်သည့် သးစွဲ နကျ ရိးရိးပစြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်းြဖစ်ရမည်။

၅၂။

တရားဝင်ဖွဲ ့စည်းဖွင့်လှစ်ထား သာ စ တာ့အိတ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင် ပီး

ရာင်းဝယ်လျက်ရှိ သာ

အစရှယ်ယာများမှအပ အြခားအစရှယ်ယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆးြဖတ်ချက် ချမှတရ
် ာတွင် ဘတ်
အဖွဲ ့သည် နှစ်စဉ် နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးမကျင်းပမီ (၂၈) ရက်ကာလအတွင်း
သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တိ ့နှင့်အညီ လဲ ြပာင်းြခင်း မှတ်ပတင်ြခင်းကိ
လည်း ဆိင်းင့ထားနိင်သည်။
(က)

ဘတ်အဖွဲ ့မှ ဆးြဖတ်သည့် သင့် တာ် သာ နန်းထားတစ်ခအား ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ ပးသွင်း စ၍၊
နှင့်

(ခ)

လွဲ ြပာင်း ပးသူသည် အမှန်တကယ်လဲ ြပာင်း ပးနိင်ခွင့် ရှိ ကာင်းကိ လဲ ြပာင်းြခင်း
စာတမ်းနှင့်အတူပူးတွဲ၍ ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အစရှယ်ယာလက်မတ
ှ အ
် ြပင် အကယ်၍
ဘတ်အဖွဲ ့သည် အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း လ ာက်လာကိ လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍ (၂၁)
ရက်အတွငး် ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် ြငင်းပယ်နိင် ပီး ထိသိ ့ လဲ ြပာင်းြခင်း မှတပ
်
တင် ပးရန် ြငင်းပယ်လ င် လဲ ြပာင်း ပးသူနှင့် လဲ ြပာင်း ပးြခင်းခရသူတိ ့ထ ြငင်းပယ်
ကာင်း နိ ့တစ်စာကိ (၇) ရက်အတွငး် ပးပိ ့ရမည်။

၅၃။

အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ် မှတ်ပတင် ပီးသူကိသာ ကမ္ပဏက
ီ
အစရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်
ရှိသူအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုရမည်။ သသယကိ

ရှာင်ရာှ းနိင်ရန် အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူအြဖစ်
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မှတ်ပတင် ပီးသူများတွင် ကမ္ပဏီ၏အစရှယ်ယာများကိ ရာင်းဝယ်မြပုလပ် နသည့် သက်ဆင်
ိ ရာ
စ တာ့အိတ်ချိန်း၌သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝယ်ယူထားသည့်ပဂ္ဂိုလ်များလည်း
ပါဝင်သည်။

အခန်း(၈)
အစရှယ်ယာများ တစ်ဆင့် ဆက်ခ လဲ ြပာင်းြခင်း
၅၄။

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦးသည် အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သည့်အချိန်၌ြဖစ် စ၊

နာက်ပိင်း

မည်သည့်အချိန်၌ြဖစ် စ၊ ၎င်းကွယ်လွန်သည့်အခါ ၎င်း၏အစရှယ်ယာများကိ လဲ ြပာင်း ပးရန်
မည်သည့်ပဂ္ဂုိ လ်၊ ပဂ္ဂုိ လ်များအားမဆိ အမည်တင်သွင်းထားနိင်သည်။ ဤသိ ့ သာကိစ္စရပ်တွင်
ကမ္ပဏသ
ီ ည်

နာက်ဆးအမည်တင်သင
ွ း် ထားသူအားသာလ င် ထိအစရှယ်ယာအား ပိင်ဆိင်ခွင့်

ရှသ
ိ ပ
ူ ဂ္ဂုိ လ် သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်များအြဖစ်အသိအမှတ်ြပုရမည်။ ထိသိ ့ အမည်တင်သွင်းြခင်းမရှိပါက
ကွယလ
် န
ွ သ
် ူ အစရှယ်ယာပိင်ရှင်၏

သတမ်းစာအတည်ြပုသူနှင့် အ မွထိန်းသူတိ ့ကိသာ ယင်း

အစရှယ်ယာ၏ ပိင်ဆိင်သူအြဖစ် ကမ္ပဏက
ီ
လက်ခမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ အစရှယ်ယာကိ
အမည်နှစ်ခ သိ ့မဟတ် နှစ်ခထက်ပိ၍ အစရှယ်ယာကိ မှတ်ပတင်ထားလ င်၊ တစ်ဦး သဆးသွား
ပါ က ကျန်ရှိသူ သိ ့မဟတ် ကျန်ရှိသူများ သိ ့မဟတ် ကျန်ရှိသူ၏

သတမ်းစာ အတည်ြပုသူ

သိ ့မဟတ် အ မွထိန်းစာရရှိသူသာလ င် ယင်းအစရှယ်ယာ၏ ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိသူြဖစ် ကာင်း ကမ္ပဏီ
က အသိအမှတ်ြပုရမည်။
၅၅။

မည်သူမဆိ အစရှယ်ယာတစ်စကိ ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိလာလ င် ဒါရိက်တာများက အခါအား လျာ်စွာ
တာင်းဆိ သာ သက် သအ ထာက်အထားများကိ တင်ြပနိင်မှသာလ င် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ
အစရှင်အြဖစ် မှတပ
် တင်ြခင်းခယူခင
ွ ့်ရိှ စရမည် သိ ့မဟတ် ထိသူက မိမက
ိ ိယ်တင်
ိ မှတ်ပတင်ြခင်း
ခယူမည့အ
် စား ယင်းအစရှယ်ယာများကိ

သဆးသူ သိ ့မဟတ် လူမွဲအြဖစ် ခယူထိက်သက
ူ

လဲ ြပာင်းပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိစဉ်က လဲ ြပာင်းနိင်သကဲ့သိ ့ လဲ ြပာင်းနိင်ခွင့်ရှိသည်။ သိ ့ သာ် ဘတ်အဖွဲ ့
သည် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိ ထိသိ ့လဲ ြပာင်းရန် လ ာက်ထားလာသည့်အခါ မှတပ
် တင်ြခင်းကိ
ြငင်းပယ်ြခင်း သိ ့မဟတ်ဆိင်းင့ထားြခင်းြပုလပ်နိင်သည်။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်း
ြခင်းကိ မှတ်ပတင်ရန်လိအပ် သာ အြခားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူ တင်ြပ သာ လဲ ြပာင်းရန်
အတွက် လ ာက်လာကိ လက်ခရရှိသည့် န ့မှစ၍ (၂၁) ရက်အတွငး် ြငင်းပယ်နိင် ပီး ဘတ်အဖွဲ ့က
အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်း ြငင်းပယ် ကာင်း အ ကာင်းြပချက်ပါရှသ
ိ ည့် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ရ
မည်။ ကမ္ပဏီသည်ြငင်းပယ်သည့်ဆးြဖတ်ချက်ကိ အ ကာင်းြပချက်နင
ှ တ
့် ကွထတ်ြပန် ပီး နာက်
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(၇) ရက်အတွငး် လဲ ြပာင်းလက်ခမည့သ
် န
ူ င
ှ ့် လဲ ြပာင်းမည့်သူတိ ့ထ အ ကာင်း ကားရမည်။
ထိ ့အြပင် ဘတ်အဖွဲ ့သည် ခွင့်ြပုထား သာ ြငင်းဆိကာလကိ အနည်းဆးြဖစ်ရန် ကိုးစားရမည်။
၅၆။

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် အစရှယ်ယာတစ်စကိ အထက်ပါအတိင်း ပိင်ဆိင်ခွင့်ရလာလ င် ထိသူသည်
မူလမှတပ
် တင်ထားသူကိယ်တိင်ရရှိခဲ့ သာအြမတ် ဝစများနှင့် အြခားခစားခွငမ
့် ျားကိရရှိခင
ွ ့် ရှိ စ
ရမည်။ သိ ့ သာ် ထိသူသည် ကမ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူအစရှငအ
် ြဖစ် မှတ်ပတင်ခရြခင်းမရှိမီ ကမ္ပဏီ
အစည်းအ ဝးများနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များသိ ့အပ်နှင်းထားသည့် မည်သည့်
အခွင့်အ ရးကိမ ရရှခ
ိ င
ွ ့်ရမ
ိှ ည်မဟတ်ပါ။

လဲ ြပာင်းြခင်းစာရွက်စာတမ်းများကိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းနှင့် ြပန်လည် ပးအပ်ြခင်း
၅၇။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် (က)

အစရှယ်ယာလဲ ြပာင်းြခင်းများကိ

မှတပ
် တင်စာရင်းသွင်းရန်အတွက်

လဲ ြပာင်းြခင်း

စာရွကစ
် ာတမ်းအားလးကိ ဘတ်အဖွဲ ့ကဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း သိ ့မဟတ်
ဥပ ဒ လိအပ်ချက်အတိင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊
(ခ)

လိမ်လည် ကာင်း သိ ့မဟတ် လိမ်လည် ကာင်း သသယြဖစ်ဖွယ်ရှိသည့် ကိစမ
္စ ှတပါး
ဘတ်အဖွဲ ့က မှတပ
် တင်စာရင်း ပးသွင်းရန် ြငင်းပယ်သည့် အစရှယ်ယာ လဲ ြပာင်းြခင်း
စာရွက်စာတမ်းများကိ ြပန် တာင်းပါက ပးပိ ့သူထ ြပန်လည် ပးပိ ့ရမည်။

အခန်း (၉)
မတည် ငွရင်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း
၅၈။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဥပ ဒက ခွင့်ြပုသည့် အြပုအမူအတိင်း ၎င်း၏ မတည် ငွရင်းကိ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်
နိင်သည်။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ကမ္ပဏီ၏ အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်းကိ
ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန် ဆးြဖတ်ချက်ကိ အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စရန် ဘတ်အဖွဲ ့က လိအပ်သလိ
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

၅၉။

အစရှယ်ယာသစ်များသည်လည်း မူလမတည် ငွရင်းပါ အစရှယ်ယာများနည်းတူ တာင်း ခ ြခင်း
များကိ

ပး ချရန် တရားဝင်ထိန်းသိမ်းထားပိင်ခွင့်၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်လဲ ြပာင်းြခင်း၊

သိမး် ယူြခင်းနှင့် အြခားနည်း ဆာင်ရွက်ြခင်းစသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကျုးဝင် စရမည်။
၆၀။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် သာမန်ဆးြဖတ်ချက်များအရ 20

(က)

လက်ရှိအစရှယ်ယာအ ရအတွက်ကိ ပါင်းစည်းြခင်းြဖင့် မူလအစရှယ်ယာထက် စ ပါင်း
ကျစ်လျစ် သာ အစရှယ်ယာများြဖစ် အာင် ဖန်တီးနိင်သည်၊

(ခ)

လက်ရှိအစရှယ်ယာများြဖစ် စ၊

အြခား မည်သည့်အစရှယ်ယာများကိမဆိြဖစ် စ၊ မူလ

အစရှယ်ယာအ ရအတွကထ
် က် ထပ်မခွစ
ဲ တ
ိ ြ် ခင်းြဖင့် အစရှယ်ယာအ ရအတွက်တစ်ခလး
ြဖစ် စ၊ တစ်စတ
ိ တ
် စ် ဒသကိြဖစ် စ အစရှယ်ယာအ ရအတွကထ
် က် တိးပွား ခွစ
ဲ တ
ိ ် သာ
အစရှယ်ယာများြဖစ် အာင် ခွဲစိတ်နိင်သည်၊
(ဂ)

ဆးြဖတ်ချက် ချမှတသ
် ည့် န ့တွင် ရယူြခင်း မြပုရ သး သာ သိ ့မဟတ် ရယူရန် သ ဘာ
တူြခင်း မရှိ သး သာ မည်သည့အ
် စရှယယ
် ာများကိမဆိ ပယ်ဖျက်နင်
ိ သည်။

၆၁။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယယ
် ာမတည် ငွရင်းနှင့် မည်သည့်မတည် ငွရင်း အာမခ အထူးရန်ပ ငွကိ
မဆိ လျာ့ချြခင်းကိ အထူးဆးြဖတ်ချက်များြဖင့် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၁၅ က လက်ခ ခွင့်ြပုထားသည့်
ဘာင်အတွင်းမှ မည်သည့်နည်းြဖင့်မဆိ ြပုလပ်နိင်သည်။

၆၂။

ကမ္ပဏ၏
ီ အစရှယ်ယာများကိ ဥပ ဒက လက်ခခွင့်ြပုထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ြပန်လည်
ဝယ်ယူနိင်သည်။

၆၃။

ကမ္ပဏ၏
ီ
အစရှယ်ယာများကိ ဝယ်ယူြခင်းနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့်

ငွ ကးအ ထာက်အပ့များကိ

ဥပ ဒက လက်ခခွင့်ြပုထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

အခန်း (၁၀)
အခွင့်အ ရးနှင့် ကနသ
့် တ်မများကိ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း
အစရှယ်ယာအမျိုးအစားနှင့်စပ်လျဉ်း၍

အခွင့်အ ရးနှင့်

ကနသ
့် တ်မများကိ

ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်

ပယ်ဖျက်ြခင်း
၆၄။

အစရှယ်ယာများ ထတ် ပးသည့် စည်းကမ်းများနှင့် ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက်
အစရှယ်ယာအမျိုးအစားတစ်ရပ်မှ

အြခားအမျိုးအစားတစ်ရပ်သိ ့

ြပန်လည် ြပာင်းလဲခွဲြခား

သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း အပါအဝင် မည်သည့် အစရှယ်ယာအမျိုးအစား ပ တွင်မဆိ ပူးတွဲထားသည့်
သိ ့မဟတ်

စည်း နှာင်ထားသည့်

အခွင့်အ ရးနှင့်

ကနသ
့် တ်ချက်များကိ

အာက်ပါအတိင်း

ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည် (က)

အဆိပါအမျိုးအစားအစရှယ်ယာကိ ပိင်ဆိင်ထား သာ အစရှယ်ယာရှင်များ၏ အနည်းဆး
၇၅% က စာြဖင့် ရးသား သ ဘာတူညီချက် ပးြခင်းြဖင့်၊
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(ခ)

အဆိပါအမျိုးအစားအစရှယ်ယာကိ ပိင်ဆိင်ထား သာ အစရှယ်ယာရှင်များ၏ အစည်း
အ ဝးမှ ချမှတ် သာ အထူးဆးြဖတ်ချက်ြဖင့်။

အမျိုးအစားတူရယ
ှ ယ
် ာများ ဆက်လက်ထတ် ဝြခင်းြဖင့် ြပာင်းလဲမမရှိြခင်း
၆၅။

အစရှယ်ယာများထတ် ပးသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ တူညီ သာအခွင့်အ ရးနှင့် ကနသ
့် တ်
ချက်များရှသ
ိ ည့် အမျိုးအစားတူ အစရှယ်ယာများ ဆက်လက်ထတ် ဝြခင်းြဖင့် မည်သည့်အစရှယ်
ယာအမျိုးအစား ပ တွင်မဆိ ပူးတွဲထားသည့် သိ ့မဟတ် စည်း နှာင်ထားသည့် အခွင့်အ ရးများ
နှင့် ကနသ
့် တ်ချက်များကိ ြပာင်းလဲ စသည်ဟ မှတ်ယြူ ခင်းမရှိ စရပါ။

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအား ြပာင်းလဲြခင်း
၆၆။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးဦးစီသည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ အစရှင်တစ်ဦးြဖစ်လာသည့် န ့
မှစ၍ ဤဥပ ဒနှင့်အညီ ြပုလပ်ထားသည့် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၏ ြပင်ဆင်ထားချက်များ
အားလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် သ ဘာတူညီ ကသည်။

အခန်း (၁၁)
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ
ဥပ ဒအရ လိက်နာကျင်းပရသည့် ကမ္ပဏအ
ီ စည်းအ ဝး
၆၇။

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၈ ၏ လိအပ်ချက်အရ ကမ္ပဏီဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်သည့် န ့မှစ၍ (၂၈) ရက်
အာက်မနည်း (၆) လ ထက်မများ သာကာလအတွင်း ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူအစရှင်များသည်
ဥပ ဒအရ လိက်နာကျင်းပရသည့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကျင်းပရမည်။ ဥပ ဒအရ လိက်နာ
ကျင်းပရသည့်အစည်းအ ဝးအစီရင်ခစာကိ ြပုစ ပီး ဒါရိက်တာများ သိ ့မဟတ် ဥက္က

က မှန်ကန်

ကာင်းသက် သခလက်မှတ် ရးထိး စရမည်။
နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
၆၈။

ကမ္ပဏ၏
ီ
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ကမ္ပဏအ
ီ ား ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ထားသည့်
န ့ရက်မစ
ှ ၍ တစ်ဆယ့်ရှစလ
်
အတွင်းတွင် ကျင်းပ ပး စရမည်။ ထိသိ ့ ကျင်းပ ပီး နာက်
ြပက္ခဒိနန
် ှစ် တစ်နှစ်လ င် အနည်းဆး တစ် ကိမ် ( နာက်ဆးကျင်းပ ပီးစီးသွား သာ အ ထွ ထွ
အစည်းအ ဝး ပီးဆး၍ တစ်ဆယ့်ငါးလထက် မပိသည့်အချိန်၌) ကမ္ပဏ၏
ီ
အ ထွ ထွအစည်း
အ ဝး ကီးကိ ဥပ ဒပါအတိင်း

ခ ယူကျင်းပရမည် သိ ့မဟတ် ယင်းနည်းအတိင်း

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကျင်းပရန်

ပျက်ကက
ွ ်ခဲ့သည်ရှိ သာ်

နာင်လာမည့်

ခ ယူသည့်

တစ်လအတွငး်
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ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ
် ျားအ နြဖင့် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ဒါရိက်တာများက ခ လ့
ရှိသည့်နည်းလမ်းများအတိင်း ပစတကျ ခ ယူခွငရ
့် ှိ စရမည်။
၆၉။

အစည်းအ ဝးအ ကာင်း ကားစာတွင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပသည်ြဖစ် စ၊ မ ဖာ်ြပသည်ြဖစ် စ နှစ်ပတ်
လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးလပ်ငန်းတွင် အာက်ပါတိ ့ပါဝင်သည် (က)

ကမ္ပဏီက နှစ်ပတ်လည်ဘ

ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ ဒါရိက်တာများ၏ အစီရင်ခစာ

နှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာတိ ့ကိ လက်ခအတည်ြပုြခင်းနှင့် ဆွး နွးတိင်ပင်ြခင်း၊
(ခ)

ဒါရိက်တာများ ရွးချယ်ြခင်းနှင့်

(ဂ)

စာရင်းစစ်ခနအ
့် ပ်ြခင်း။

အထက် ဖာ်ြပပါ အစည်းအ ဝးများကိ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများဟ

ခ ဆိ၍ ကျန်အစည်း

အ ဝးများကိ အထူးအစည်းအ ဝးများဟ ခ ဆိရမည်။
၇၀။

ဒါရိက်တာများသည် သင့် လျာ်သည်ဟ ယူဆသည့် မည်သည့်အချိန်၌မဆိ၊ အထူးအ ထွ ထွ
အစည်းအ ဝးကိ

ခ ယူနိင်သည်။

ထိ ့အြပင်

တာင်းဆိြခင်းြပုလာ၍ သာ်လည်း ကာင်း

သိ ့မဟတ် အစည်း ဝးကျင်းပရန် ပျက်ကွက်ပါကလည်း ကာင်း၊ အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
ကိ ခ ဆိနိင်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
အတွင်း

အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်နိင် လာက် သာ

ဒါရိက်တာများ

အ ရအတွက်မရှိပါက

မည်သည့်ဒါရိက်တာမဆိလည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏ၏
ီ
ပါဝင်သူ အစရှငမ
် ျားက သာ်လည်း ကာင်း၊
ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ဒါရိက်တာများက အစည်းအ ဝးကိ ခ ယူ စသည့်နည်းလမ်းများအတိင်း အထူး
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ခ ယူနိင်သည်။

အခန်း (၁၂)
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ကီးများတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ
၇၁။

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅၂ ပဒ်မခွဲ (က) ပါ အထူးဆးြဖတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း သာ ြပဌာန်းချက်များကိ
လိက်နာလျက် အနည်းဆး (၂၈) ရက် ကိုတင်၍ နိ ့တစ်စာကိ (နိ ့တစ်စာထတ်သည့် န ့ သိ ့မဟတ်
နိ ့တစ်စာထတ် ပီးြဖစ်သည်ဟ သ ဘာ ဆာင် သာ န ့ကိဖယ်ထတ်လျက်၊ သိ ့ သာ် နိ ့တစ်စာ ပး
အပ် ပီးသည့် န ့အပါအဝင် ထည့သ
် င
ွ ်း ရတွက်ရမည်။) အစည်းအ ဝးကျင်းပမည့်အချိန်၊ နာရီ၊
န ့ရက် နှင့် နရာတိ ့ကိ ဖာ်ြပလျက် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များအားဖိတ် ကားရမည်။ အ ထွ
ထွအစည်းအ ဝးကျင်းပရန် အ ကာင်း ကားစာကိ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းနှင့် ဥပ ဒတိ ့
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တွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိင်း ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များနှင့် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်း
မျဉ်းနှင့် ဥပ ဒတိ ့အရအ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရန် လိအပ်သူများထ ပးပိ ့ရမည်။ ထိသိ ့ ပးပိ ့ရာ
တွင် အ ကာင်း ကားစာနှငအ
့် တူ လိအပ် သာသတင်းအချက်အလက်များ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ လိအပ်
ချက်အတိင်း ပူးတွဲပါရှိ စရမည်။ အထူးလပ်ငန်းရပ် ကိစရ
္စ ပ်အတွကြ် ဖစ် စ၊ ယင်းလပ်ငန်း၏
ယဘူယျ သ ဘာအ နအထားအရ ဆက်လက် ဖာ်ြပမည့် နည်းလမ်းအတိင်း နိ ့တစ်စာချအပ်
ရမည်။ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းလမ်းရှိခဲ့လ င် ကမ္ပဏ၏
ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးက သတ်မှတ်နိင်
သည်။ နိ ့တစ်စာချအပ် ဖိတ် ကားရာတွင် ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏ၏
ီ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း
များအရ နိ ့တစ်စာလက်ခခွင့်ရှိသူများထ

ပးအပ်ဖိတ် ကားရမည်။ သိ ့ သာ် နိ ့တစ်စာ ပးအပ်ရန်

မ တာ်တဆချန်လှပ်မိြခင်း သိ ့မဟတ် မည်သည့်ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်မဆိ နိ ့တစ်စာ လက်ခ
ရရှမ
ိ မရှိြခင်းအ ကာင်း ကာင့် မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်မဆိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်

ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ပျက်ြပယ် စြခင်းမရှိ စရ။
ဒါရိက်တာများနှင့်

စာရင်းစစ်များလည်း

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကျင်းပရန်

အ ကာင်း ကားစာ

ရထိက်ခွင့်ရှြိ ခင်း
၇၂။

ဒါရိက်တာနှင့် စာရင်းစစ်သည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအားလးတွင် အ ကာင်း ကားစာရရှိရန်
တက် ရာက်ရန်နင
ှ ့် တင်ြပ ြပာဆိရန် ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်သည် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်သည်ဟ မှတ်ယူြခင်း
၇၃။

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငတ
် စ်ဦးသည်
အာက် ဖာ်ြပပါ

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်အရလည်း

အစည်းအ ဝးတွင်

တက် ရာက်နိင် ပီး
တက် ရာက်သည်ဟ

မှတ်ယူနိင်သည် (က)

ကိယ်တိင်တက် ရာက်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ်

(ခ)

တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကယ်
ိ စားလှယ် (Attorney) ြဖင့် တက် ရာက်
ြခင်း၊ သိ ့မဟတ်

(ဂ)

ကိယ်စားလှယ် (Proxy) ြဖင့်တက် ရာက်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ်

(ဃ)

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်သည် (ကမ္ပဏီ/

ကာ်ပိ ရးရှငး် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ) ြဖစ်ပါက

ကမ္ပဏက
ီ ိယ်စားြပု ပဂ္ဂိုလ်ြဖင့် တက် ရာက်ြခင်း။
ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင၏
် တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်
၇၄။

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငသ
် ည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
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တွငြ် ဖစ် စ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခခ သိ ့မဟတ် အားလးတွင်ြဖစ် စ ၎င်းတိ ့ကိယ်စား
ဆာင်ရွက်ရန် တရားဝင်လအ
ဲ ပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယက
် ိ ခနထ
့် ားနိင်သည်။
ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်ကိယ်စား အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယက
်

ဆာင်ရွက်မည့် ပထမ

အစည်းအ ဝးမကျင်းပမီ (၇၂)နာရီ အာက်မနည်း စဘဲ ကိယ်စားလှယလ
် ဲစာကိ ကမ္ပဏ၏
ီ ရးခန်း
တွငြ် ဖစ် စ၊ အစည်းအ ဝးအ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်မှတ် ဖာ်ြပသည့် နရာတွင်ြဖစ် စ တင်ြပ
ထားရမည်။ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးမှ ဥက္က က

တာင်းဆိသည့်အခါ ြပန်လည်မရပ်သိမ်း

နိင် သာ ကိယ်စားလှယ်လဲစာကိ ဥက္က ထ တင်ြပရမည်။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာ
လျက် အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်၏ တရားဝင်မကိ ဥက္က ၊ ဥက္က မရှိလ င် ဘတ်အဖွဲ ့၏
ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးသတ်နင
ှ ့် စည်း နှာင်မရှိ စရမည်။
ကမ္ပဏ/ီ ကာ်ပိ ရးရှင်းအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခ၏ ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂိုလ်
၇၅။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှင်သည် ကမ္ပဏီ/ ကာ်ပိ ရးရှင်း အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခြဖစ်ပါလ င် ဥပ ဒ
အရ လူပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိ ၎င်း၏ကိယ်စားလှယအ
် ြဖစ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့်
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွငြ် ဖစ် စ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခခ သိ ့မဟတ် အားလးတွင်
ြဖစ် စ ၎င်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာ ပး၍ခနထ
့် ားနိင်သည်။ ထိကမ္ပဏီကိယ်စား
ြပုပဂ္ဂုိ လ်သည် ၎င်းကိ ခနအ
့် ပ်သည့် ကမ္ပဏ/ီ

ကာ်ပိ ရးရှင်းအဖွဲ ့အစည်းြဖစ်သည့် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်

ပါဝင်သအ
ူ စရှငက
် ့ဲသိ ့ အာဏာရှိ ပီး ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းများတွင်လည်း ကမ္ပဏီ
တွငပ
် ါဝင်သူအစရှငက
် သ
့ဲ ိ ့ မဲ ပးြခင်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးအထ ြမာက်ရန်လိအပ်သည့်ဦး ရ
၇၆။

အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စရန် လိအပ် သာ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်ဦး ရြပည့်စစွာတက်
ရာက်ြခင်းမြပုပါက အစည်းအ ဝးစတင်ရန်အချိန် ရာက် စကာမူ မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်း
အ ဝးတွင်မ လပ်ငန်းကိစ္စကိ

ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပုရ။ အြခားကွဲြပားစွာ သတ်မှတ်ချက်များမရှိ

လ င် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ထတ် ဝထားသည့် အစရှယ်ယာများ၏ ၂၀% ထက်မနည်း ပိင်ဆိင်ထား သာ
အစရှယ်ယာရှင် အနည်းဆး (၇) ဦးတက် ရာက်လ င် အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စ သာ ဦး ရ
ြပည့်မီသည်ဟ သတ်မှတ်သည်။
အစည်းအ ဝးအထ ြမာက်ရန် အနည်းဆးဦး ရ တက် ရာက်မမရှြိ ခင်း
၇၇။

ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအစရှင်များ

တာင်းဆိချက်အရ

ခ ယူထား သာ အစည်းအ ဝးအတွက်

ချိန်းဆိထား သာအချိန်ကျ ရာက် ပီး နာရီဝက်အတွင်း အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စမည့်ကမ္ပဏီ
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တွင်ပါဝင်သူအစရှင်ဦး ရ တက် ရာက်ြခင်းမရှိလ င်၊ အဆိပါအစည်းအ ဝးကိ ဖျက်သိမ်းရမည်။
အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ကာင့်ြဖစ်လ င် အစည်းအ ဝးကိ တူညီ သာ န ့၊ တူညီ သာအချိန်၊ တူညီ
သာ နရာ၌ပင်

နာက်ရက်သတ္တ ပတ်သိ ့

ရ ့ဆိင်းထားရမည်။ အကယ်၍

ရ ဆိ
့ င်းထား သာ

န ့ရက်တင
ွ ် ကျင်းပမည့် အစည်းအ ဝး၌ အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စရန် တက် ရာက်ရမည့်
ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငဦ
် း ရသည် ချိန်းဆိထား သာအချိန် ကျ ရာက် ပီး နာရီဝက်အတွငး်
တက် ရာက်လာြခင်းမရှိလ င် တက် ရာက်လာသမ သာ ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များသည်
အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စသည့်ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစရှင်ဦး ရြဖစ်ရမည်။
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးဥက္က
၇၈။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတိင်းတွင် ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဥက္က ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဥက္က မရှက
ိ ဘတ်အဖွဲ ့၏
ဒတိယဥက္က

(ရှိလ င်) သည် အစည်းအ ဝးဥက္က အြဖစ်

နှင့် ဒတိယဥက္က

ဆာင်ရွက်ရမည်။ ဘတ်အဖွဲ ့၏ဥက္က

မရှဘ
ိ ဲ ၎င်းတိ ့နှစ်ဦးသည် အစည်းအ ဝးစရန် သတ်မှတ်ချိန် နာက်ပိင်း မိနစ်

(၃၀) အတွငး် တက် ရာက်လာြခင်းမရှလ
ိ င် သိ ့မဟတ် ဥက္က အြဖစ်

ဆာင်ရွက်လိြခင်းမရှိ

ကလ င်၊ တက် ရာက်လာ ကသည့် ဘတ်အဖွဲ ့က အစည်းအ ဝးဥက္က ကိ

ရွးချယ်နင်
ိ သည်။

ဘတ်အဖွဲ ့က ထိသိ ့ ရွးချယ် ပးြခင်းမရှိလ င် တက် ရာက်လာ ကသည့် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အစ
ရှငမ
် ျားက ဒါရိက်တာတစ်ဦးကိ ဥက္က အြဖစ်

ရွးချယ်ရမည်။ အကယ်၍ ဒါရိက်တာတစ်ဦးမ

တက် ရာက်လာြခင်းမရှိလ င် သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာတစ်ဦးတစ် ယာက်ကမ ဥက္က အြဖစ် ဆာင်
ရွက်လိြခင်းမရှိလ င် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ
် ျားသည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ျားထဲမှ
တစ်ဦး (သိ ့မဟတ် ၎င်းတိ ့၏ ကိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်
စားလှယ် သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏက
ီ ယ်
ိ စားြပုပဂ္ဂုိ လ်) ကိ ဥက္က အြဖစ် ရွးချယ်ရမည်။
၇၉။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၏ ဥက္က သည် အကျိုးစီးပွားဆိင်ရာ ပဋိပက္ခြဖစ်ပာွ းြခင်းကိ

ရှာင်ရာှ း

ရန်ြဖစ် စ သိ ့မဟတ် ဆင်ြခင်တတရားအရြဖစ် စ၊ အစည်းအ ဝး၏ အစီအစဉ်တစ်ခ သိ ့မဟတ်
တစ်ခထက်ပိ သာ အစီအစဉ်များတွင်

ဆာင်ရွက်ရန် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ဘတ်

အဖွဲ ့ဝင်များအထဲမှ တစ်ဦးကိ (သိ ့မဟတ်၎င်းတိ ့၏ကိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လအ
ဲ ပ်ထား သာ
အကျိုး ဆာင် ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီကိယ်စားြပုပဂ္ဂိုလ်) ဥက္က အြဖစ် ခနအ
့် ပ်နိင်
သည်။ ထိသိ ့ ဥက္က တာဝန်ခနအ
့် ပ်ြခင်းခရသူသည် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းနှင့် ဥပ ဒတိ ့အရ
အပ်နှင်း သာ ဥက္က ၏အခွင့်အာဏာနှင့်ဆင်ြခင်တတရားကိ ယင်းအစီအစဉ်များအတွက်သာလ င်
ကျင့်သးနိင်သည်။ ထိသိ ့ ခနအ
့် ပ်သည့် တာဝန် ပီးဆး ပီး နာက်တွင် ၎င်းသည် ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်
နရာတွင် ြပန်လည်၍ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
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ဥက္က
၈၀။

၏ အခွင့်အာဏာများ
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၏ ဥက္က

သည် အစည်းအ ဝး၏ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ယဘူယျ

ြပုမူ ဆာင်ရွကရ
် န်ကစ
ိ မ
္စ ျားကိ တာဝန်ယူရသည်။ ယဘူယျြပုမူ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် လပ်ထး
လပ်နည်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥက္က ၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးသတ်နင
ှ ့် အတည်ြဖစ် စရမည်။
၈၁။

မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်မဆိ အစည်းအ ဝးဥက္က က ဆးြဖတ်ချက်ကိ ချမှတ် ပီး
သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်မဲအများစြဖင့် ချမှတ် ပီး သိ ့မဟတ် မချမှတ် သး ကာင်း ကညာ ပီး ထိသိ ့
အကျိုးသက် ရာက်မကိ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတွင် မှတတ
် မ်းတင်လ င် ထိ ကညာချက်သည်
အဆိပါ ဆးြဖတ်ချက်ကိ

ထာက်ခသည့်မဲ သိ ့မဟတ် ကနက
့် ွက်သည့်မဲအ ရအတွက်နှင့် အချိုး

အစားတိ ့ကိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းရှိသည်ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ ထိ ကညာချက်သည် အ ပီးသတ်
သက် သခချက်ြဖစ်သည်။
၈၂။

မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်မဆိ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်အတွက် မဲ ပးြခင်းကိ လက်များ
ြပြခင်းြဖင့်ဆးြဖတ်နိင်သည်။ (လက်များြပ၍ ရရှိ သာအ ြဖကိ

ကညာ နစဉ်ြဖစ် စ၊

ကညာ

ြခင်းမြပုမီတွင်ြဖစ် စ) ဥက္က ကြဖစ် စ၊ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်လာသူ အစရှယ်ယာရှင်အများ
စကြဖစ် စ၊ မဲ ပးသူစာရင်းကိ တာင်းဆိြခင်းမြပုလ င်၊ ထိ ့အြပင် မဲ ပးသူစာရင်းကိ တာင်းဆိ
ခဲ့ ပီးမဟတ်လ င် လက်များြပ၍မဲ ပးြခင်းြဖင့် ဆးြဖတ် သာ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်တင
ွ ် အတည်
ြပု ကာင်း သိ ့မဟတ် အများသ ဘာတူအတည်ြပု ကာင်း သိ ့မဟတ် အများစ၏ သ ဘာဆန္ဒ
အရ အတည်ြဖစ် ကာင်း သိ ့မဟတ် ရးနိမ့်သွား ကာင်းတိ ့ကိ ဥက္က ၏

ကညာချက်တစ်ရပ်

ထတ်ြပန်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိ ့အြပင် အဆိပါအကျိုးသက် ရာက်မကိ ကမ္ပဏ၏
ီ

ဆာင်ရက
ွ မ
်

မှတ်တမ်းစာအပ်တင
ွ ် ရးသွင်းချက်တစ်ရပ်ြပုလပ်ြခင်းသည် ထာက်ခမဲ သိ ့မဟတ် ကနက
့် က
ွ မ
် ဲ
အ ရအတွကက
် ိ သာ်လည်း ကာင်း၊ အချိုးအဆကိ သာ်လည်း ကာင်း သက် သထင်ရှားြပရန်
မလိဘဲ ယင်းဆးြဖတ်ချက်အတွက် လ လာက်သည့် အ ပီးသတ် သက် သခချက်ြဖစ် စရမည်။
၈၃။

အကယ်၍ မဲဆန္ဒ ပးသူစာရင်းကိ နည်းလမ်းတကျ တာင်းဆိလာပါက ဥက္က ၏ ညန် ကားချက်
အတိင်း စာရင်း ကာက်ယူရမည်။ ထိ ့အြပင် ကာက်ယူရရှိ သာမဲဆန္ဒစာရင်းအ ြဖသည် မဲ ပးသူ
စာရင်း ကာက်ယူရန် တာင်းဆိသည့် အစည်းအ ဝး၏ ဆးြဖတ်ချက်ဟ မှတ်ယူရမည်။

၈၄။

လက်များြပြခင်းြဖစ် စ၊ မဲဆန္ဒစာရင်း ကာက်ယြူ ခင်းြဖစ် စ၊ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲများတူညီ
နသည့်ကိစ္စရပ်တင
ွ ် ဥက္က သည် အစည်းအ ဝးတွင် လက်ြပြခင်းြဖစ် စ၊ မဲဆန္ဒ ပးသူစာရင်းတွင်
ပါဝင်၍ြဖစ် စ၊ ဒတိယ သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်မဲတစ်မဲ ပးပိင်ခင
ွ ့်ရိှရမည်။
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၈၅။

အစည်းအ ဝးဥက္က တစ်ဦး

ရွးချယ်တင် ြမာက်ရာတွင်ြဖစ် စ၊ အစည်းအ ဝး ရ ဆိ
့ င်းရန်ကိစ္စ

ပ ပါက်လာလ င်ြဖစ် စ၊ အဆးအြဖတ်တစ်ခ ရယူရာတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းအတွက် ဆန္ဒမဲ ပးသူ
စာရင်း ကာက်ယူြခင်းကိ ချက်ချင်း ဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။ အြခားမည်သည့်ကိစ္စအတွက်မဆိ တာင်း
ဆိ သာ ဆန္ဒမဲ ပးသူစာရင်း ကာက်ယူြခင်းကိ အစည်းအ ဝးဥက္က ၏ ညန် ကားသည့အ
် ချိန်
တွင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ ရ ဆိ
့ င်းြခင်း
၈၆။

အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စသည့် ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်ဦး ရတက် ရာက်၍ အထ ြမာက်
သာ မည်သည့်အစည်းအ ဝး၏ သ ဘာတူညီချက်အရ ဥက္က သည် အစည်းအ ဝးကိ တစ် နရာ
သိ ့ြဖစ် စ၊ အချိနတ
် စ်ချိနမ
် ှ တစ်ချိန်သိ ့ြဖစ် စ ရ ဆိ
့ င်းနိင်သည်။ သိ ့ သာ် ရ ဆိ
့ င်းအစည်းအ ဝး၌
ဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိခဲ့သည့် မ ပီးြပတ် သး သာ လပ်ငန်းကိစ္စမှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်လပ်ငန်း
ကိစက
္စ မ
ိ

ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုရ။ အစည်းအ ဝးအတွက် နိ ့တစ်စာကိ မူလအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်

အတွက်ကဲသ
့ ိ ့ပင်

ပးပိ ့ရမည်။ အထက် ဖာ်ြပပါအတိင်းမှတစ်ပါး အစည်းအ ဝး ရ ဆိ
့ င်းြခင်း

တစ်ရပ်အတွကြ် ဖစ် စ၊

ရ ဆိ
့ င်းအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်တင
ွ ်

ဆာင်ရွက်ရန်

လပ်ငန်းကိစ္စရပ်

အတွက်ြဖစ် စ၊ မည်သည့်နိ ့တစ်စာကိမ ချအပ် ပးရန် လိအပ်ြခင်းမရှိ စရ။
အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ရ ဆိ
့ င်း ကာင်းအ ကာင်း ကားြခင်း
၈၇။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ခကိ ရက် ပါင်း (၂၈) ရက်ထက်ပိ၍

ရ ့ဆိင်းမည်ဆိပါက ထိသိ ့

ရ ဆိ
့ င်း ကာင်းအ ကာင်း ကားစာကိ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များအားလးနှင့် ဤဖွဲ ့စည်းပ
အ ြခခစည်းမျဉ်း သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရ အ ကာင်း ကားစာ ရထိက်ခွင့်ရှိသည့် အြခားသက်ဆင်
ိ သူ
များအားလးထ မူလအစည်းအ ဝးကျင်းပစဉ်ကကဲ့သိ ့ ထတ် ပးရမည်။

အခန်း (၁၃)
မဲ ပးြခင်း
မဲအများစြဖင့် ချမှတသ
် ည့်ဆးြဖတ်ချက်
၈၈။

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရ သတ်မှတ်မဲအ ရအတွက် ထာက်ခမြဖင့သ
် ာ
ဆးြဖတ်ရန်လိသည့် ကိစ္စရပ်မှအပ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် အဆိြပု ဆးြဖတ်ချက်များ
အားလးကိ သာမန်မအ
ဲ များစ ထာက်ခမဲြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည်။

၈၉။

လက်များြပ၍ မဲ ပးြခင်းတွင် ကိယ်တိင် သိ ့မဟတ် ကိယ်စားခန၍
့် တက် ရာက် န သာ ကမ္ပဏီ
တွငပ
် ါဝင်သူအစရှငတ
် င်
ိ းသည်

မဲတစ်မဲ ပးခွင့်ရှိသည်။

မဲ ပးသူစာရင်း

ကာက်ယူြခင်းတွင်
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ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငတ
် ိင်းသည် မိမိပိင်ဆိင် သာ အစရှယ်ယာတစ်ခစီအတွက် မဲတစ်မစ
ဲ ီ
ပးပိင်ခင
ွ ့်ရှိသည်။
၉၀။

ပူးတွပ
ဲ ိင်ဆိင်သူများကိစ္စ၌ အမည်ဝါစဉ် အရင့်ဆးပဂ္ဂိုလ်ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်
ြဖစ် စ ပး သာ မဲတစ်မဲကိ ကျန်ရှိ သာပူးတွဲပိင်ဆိင်သူများ၏ မဲများအားထတ်ပယ်လျက် လက်ခ
ရမည်။ အဆိပါ ဝါရင့်မကိစအ
္စ လိ ့ငှာ ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များ၏ မှတပ
် တင်စာရင်းပါ
အမည်နာမ ရပ်တည်မအစီအစဉ်အတိင်း ဆးြဖတ်ရမည်။

၉၁။

စိတ်မမှန်သူ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်တစ်ဦး သိ ့မဟတ် စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိ သာ မည်သည့်
တရားရးကမဆိ ရူးသွပ် ကာင်း အမိနတ
့် စ်ရပ် ချမှတခ
် ရ ပီးသူ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သူအစရှင်
အတွက်

အဆိပါပဂ္ဂိုလ်၏

ကိယ်စားလှယက
် ြဖစ် စ၊

အြခားတရားဝင်အပ်ထိန်းသူကြဖစ် စ၊

လက်များြပ၍မဲ ပးြခင်းစနစ် အရ သာ်လည်း ကာင်း၊ မဲ ပးသူစာရင်း ကာက်ယူြခင်းအရ သာ်
လည်း ကာင်း မဲ ပးပိင်ခွငရ
့် ှသ
ိ ည်။ ထိ ့အြပင် မဲစာရင်း ကာက်ယူြခင်းနည်းြဖင့် မဲ ပးရာတွင်
် ဲအပ်ြခင်းြဖင့်
အဆိပါကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် တရားဝင် အပ်ထိန်းသူမဆိ ကိယ်စားလှယလ
မဲ ပးနိင်သည်။
၉၂။

ဆန္ဒမဲ ပးရာတွင် ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ မဲ ပးနိင်ခွင့်ရှိသည်။ သိ ့ သာ်
ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅၃ (က)ပါ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကမ္ပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သူအစရှင်ြဖစ် သာ ကမ္ပဏီ
၏ကိယ်စားြပုပဂ္ဂုိ လ်အ နြဖင့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း မြပုနိင်ပါက အဆိပါ ကမ္ပဏ၏
ီ
အြခားပဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးကိ ယင်းကမ္ပဏီ၏ ဘတ်အဖွဲ ့ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် ခနအ
့် ပ် ပီး မဲ ပးပိင်
ခွင့်ရှိသည်။

ဥက္က ၏ အဆးအြဖတ်မဲ
၉၃။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ဆးြဖတ်ချက်အတွက် လက်ြပမဲ ပးြခင်းြဖစ် စ၊ မဲခွဲဆးြဖတ်ြခင်း
ြဖစ် စ မဲ ပးရန်ရိှ ပီး နှစ်ဖက်မဲအ ရအတွက်တူညီ နပါက အစည်းအ ဝးဥက္က သည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်
ပါဝင်သအ
ူ စရှငက
် ိယ်စားလှယ်၊

တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ

ဥပ ဒအကျိုး ဆာင်နှင့်

ကမ္ပဏီ

ကိယ်စားြပုပဂ္ဂုိ လ်အြဖစ်ရှိထား သာ မဲများအြပင် အဆးအြဖတ်မဲကိလည်းထပ်မ၍ ပးနိင်သည်။
ကိယ်စားလှယ်ကမဲ ပးြခင်း
၉၄။

ကိယ်စားလှယလ
် ဲအပ်ြခင်းခရသူတစ်ဦးကိ ဘတ်အဖွဲ ့မှသက်မတ
ှ ်ထား သာပစြဖင့ြ် ဖစ် စ၊ စာချုပ်
စာတမ်းြဖင့် ခနထ
့် ားရာတွင် လဲအပ်သူကိယ်တိင်လက် ရးြဖင့်ြဖစ် စ၊ လဲအပ်သူက အခွင့်အာဏာ
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ပးထားသည့် ကိယ်စား ဆာင်ရွက်သူက ကိယ်တင်
ိ နည်းလမ်းတကျ

ရးသား၍ြဖစ် စ၊ စာြဖင့်

ခနထ
့် ားရမည်။ အကယ်၍ လွဲအပ်သူသည် ကမ္ပဏီ/ ကာ်ပိ ရးရှင်း တစ်ခခြဖစ်လ င် ယင်း၏
အသးြပု မဲ ရးတဆိပ်ခတ်နှိပ်လျက် သာ်လည်း ကာင်း၊ အခွင့်အာဏာ ပးထားသည့် အရာရှိ
တစ်ဦး သိ ့မဟတ် ကိယ်စား ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက သာ်လည်း ကာင်း

ရးသားလျက် လဲအပ်ခန ့်

ထားရမည်။ ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် မဲ ပးရန်လဲအပ်ြခင်းခရသူသည် ကမ္ပဏီ၏ပါဝင်သူအစရှင်
ြဖစ်ရန်မလိပါ။ သိ ့ သာ် ၎င်းသည် အရွယ် ရာက် ပီး ပဋိညာဉ်ြပုနိင်သူတစ်ဦးြဖစ် ပီး စိတ် ပါ့သွမ်း
သူမြဖစ်ရပါ ။ အကယ်၍ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူအစရှင်သည် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း
ြဖစ်ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅၃ (က) နှင့်အညီ ယင်းကမ္ပဏ၏
ီ
အရာရှိတစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ၊ အြခား
တစ်ဦးဦးကိြဖစ် စ အာဏာအပ်နှင်း၍ ကိယ်စားမဲ ပးပိင်ခွင့ရ
် ှိ စရမည်။
၉၅။

ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ကိယ်စားလှယသ
် ည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌
အဆိြပု ဆးြဖတ်ချက်ကိ မဲ ပးြခင်း၊ မဲမ ပးဘဲ နြခင်းကိ ၎င်းဆန္ဒအတိင်း ရွးချယ် ဆာင်ရွက်
နိင်သည်။ သိ ့ သာ် ၎င်းအား ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ခနအ
့် ပ်သည့်စာချုပ်တင
ွ ် ကိယ်စားလှယသ
် ည်
မဲ ပးရမည် သိ ့မဟတ် မဲမ ပးဘဲ နရမည်ဟ ညန် ကားထားပါက ညန် ကားသည့်အတိင်း ြပုလပ်
ရမည်။

ကိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏက
ီ ိယ်စားြပု
ပဂ္ဂိုလ်တိ ့က မဲ ပးြခင်း၏တရားဝင်မ
၉၆။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး မစတင်မီ သိ ့မဟတ် ကျင်းပချိန်တွင် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သူ
အစရှင် တစ်ဦးသည် အာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခခ ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ်လည်း၊ အဆိပါ ကိစရ
္စ ပ်ကိ စာြဖင့်
ရးသားသည့် အ ကာင်း ကားစာ မရရှခ
ိ ပ
့ဲ ါလ င် ၎င်း ကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအစရှင်အား ကိယ်စား
ြပုသည့် ကိယ်စားလှယ၊် အကျိုး ဆာင်ကယ်
ိ စားလှယ၊် ကမ္ပဏက
ီ ိယ်စားြပု ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက
မဲ ပးထားရှိခဲ့ ပီးြဖစ်ပါလ င် အဆိပါမဲသည် တရားဝင်သည် (က)

သဆးခဲ့ြခင်း၊

(ခ)

စိတ် ပါ့သွပ်သွားခဲ့ြခင်း၊

(ဂ)

ခနအ
့် ပ်ထားမ သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာ ပးအပ်မကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း၊

(ဃ)

တတိယပဂ္ဂိုလ်၏ ခနအ
့် ပ်မအခွင့်အာဏာကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းခဲ့ြခင်း၊

(င)

ခနအ
့် ပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် အခွင့်အာဏာအပ်နှငး် ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစရှယ်ယာများကိ
လဲ ြပာင်းခဲြ့ ခင်း။
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အစရှယ်ယာပူးတွဲပိင်ဆိင်သူများမဲ ပးြခင်း
၉၇။

အပိဒ် - ၉၈ ကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် အစရှယ်ယာပူးတွဲပိင်ဆိင် သာ ပူးတွဲအစရှယ်
ယာရှငတ
် စ်ဦးသည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် အဆိြပုဆးြဖတ်ချက်အ ပ ပူးတွဲအစရှငြ် ဖစ်
သည့်အား လျာ်စွာ အစရှယ်ယာများအားလးအတွက် မဲ ပးနိင်သည်။

၉၈။

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ပူးတွအ
ဲ စရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးထက်ပ၍
ိ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်
ပါ က မဲ ပးရာတွင် မှတ်ပတင်စာရင်း၌ ဦးစွာ အမည်စာရင်းပါဝင်သူ ပူးတွဲအစရှယ်ယာရှင၏
်
မဲကသာ
ိ
ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။

အခန်း (၁၄)
ပါင်နှြခင်းများ (Mortgages) နှင့် ကး မီတာဝန်တင်ရှိြခင်း (Charges)
ြပုလပ်နိင်သည့်အခွင့်အာဏာ
၉၉။

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂၉ တွင် ဖာ်ြပထားသည့် ပါင်နြခင်
ှ းနှင့်

ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်း

တိ ့ကိ ြပုလပ် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်ရှိ စရမည်။ မှတ်ပတင်အရာရှိသည် ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အ ပါင်ခ
သူ သိ ့မဟတ်

ကး မီတာဝန်တင်ရိှြခင်းအား လက်ခသူ သိ ့မဟတ် ၎င်းတိ ့ကိယ်စား ဆာင်ရက
ွ ်

သူက ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၃၄ နှင့်အညီ တင်ြပလာသည့် အဆိပါ

ပါင်နှြခင်းနှင့်

ကး မီတာဝန်

တင်ရြိှ ခင်းတိ ့ကိ မှတပ
် တင် ပးရမည်။
မှတ်ပတင်ြခင်းမြပုလ င် ပျက်ြပယ် သာ ပါင်နှြခင်းများ (Mortgages) နှင့်
ကး မီတာဝန်တင်ရှိြခင်း (Charges)
၁၀၀။ ကမ္ပဏီကြပုလပ်ခဲ့ သာ ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ်

ကး မီတာဝန်တင်ရှိြခင်းအားလးသည် အာက်ပါ

အမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ခဲ့လ င်
(က)

မည်သည့် နရာတွင်မဆိ တည်ရိှ သာ မ ရ မ့ ြပာင်းနိင်သည့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ်
ထိပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့်အကျိုးခစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့် စပ်လျဉ်းသည့်

ပါင်နှြခင်း

သိ ့မဟတ် ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်းတစ်ရပ်ရပ်၊
(ခ)

ကမ္ပဏီတင
ွ ် သာမန်လပ်ငန်းများအတွက် တင်ရိှသည့် ကး မီ (book debts) နှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ် ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်းတစ်ရပ်ရပ်၊

(ဂ)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းတွင်

အသးြပု ဆာင်ရွက် နသည့်

ပစ္စည်းများမှအပ

ကမ္ပဏ၏
ီ

ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင် သာ ချး ငွနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ ပးသည့်
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အာမခချက် (pledge) မဟတ် သာ

ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ်

ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်း

တစ်ရပ်ရပ်၊
ပါင်နှြခင်း

သိ ့မဟတ်

ကး မီတာဝန်ရြိှ ခင်းတိ ့ကိ

သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့်

ပစနှင့်အတူ

သက် သထင်ရာှ း စသည့် စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူတစ် စာင်ကိ ထိသိ ့ြပုလပ်သည့် န ့မှ (၂၈) ရက်
အတွင်း မှတ်ပတင်အရာရှိထ တင်ြပြခင်းမရှိလ င် ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂၉ (ခ)နှင့်အညီ ကမ္ပဏ၏
ီ ပစ္စညး်
သိ ့မဟတ် တာဝန်ယူမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာမခချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ပးအပ်ထားသည့်အခါ စာရင်း
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း ရးအရာရှိနှင့်

ကမ္ပဏ၏
ီ

ထိကိစ္စရပ်များတွင် အာမခထားသည့်

မီရင
ှ ်တိ ့အ ပ

ပျက်ြပယ် စရမည်။

သိ ့ သာ်

ငွ ကးများကိ ြပန်လည် ပးဆပ်ရန်အတွက် ပဋိညာဉ်

စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ် သိ ့မဟတ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်အား ထိခိက်ြခင်းမရှိလ င် ဥပ ဒအရ အာမခ
ထားသည့် ငွ ကးများကိ ချက်ချင်း ပး ချရမည်။

အခန်း (၁၅)
ကိယ်စားလှယ်များ
၁၀၁။ ကိယ်စားလဲ ြပာင်းခရသူနှင့်

အခွင့်အာဏာ ပးအပ်ြခင်းခရသူ

သိ ့မဟတ်

အြခားလပ်ပိင်ခွင့်

ပးအပ်ြခင်းခရသူ (ရှိလ င်) တစ်ဦးကိ ခနထ
့် ားသည့် စာချုပ်စာတမ်း/ ကမ္ပဏီမှ သတ်မတ
ှ ် သာ
ကိယ်စားလှယလ
် ဲ စာ

အာက်တွင်

ခနထ
့် ားသူက

ကာင်း၊ အဆိပါ အာဏာ သိ ့မဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်

လက်မှတ် ရးထိးထားြခင်းြဖင့် သာ်လည်း
ပးအပ်ထားြခင်းအတွက် နိ တီြဖင့် မှန်ကန်

ကာင်း သက် သခလက်မှတ် ရးထိးထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းမိတ္တူတစ် စာင်/ ကမ္ပဏက
ီ
သတ်မတ
ှ ် သာ ကိယ်စားလှယလ
် ဲစာြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း ြပုလပ်လျက် အဆိပါစာချုပ်စာတမ်း
တွင် အမည် ဖာ်ြပထားသူက မဲ ပးရန် ကရွယ် သာ် အစည်းအ ဝးကျင်းပမည့်အချိန် မတိင်မီ
(၇၂) နာရီ အာက်မနည်း စဘဲ ကမ္ပဏီ၏မှတ်ပတင်ရးတွင် တင်သွင်း ပီးြဖစ် စရမည်။ ထိ ့အြပင်
ကိယ်စားလှယ်

လဲအပ်ြခင်းခရသူအား

ခနထ
့် ားသည့်

စာချုပ်စာတမ်း

ြပုလပ်တင်သွင်းရန်

ပျက်ကွကလ
် င် ယင်းကိ တရားဝင်သည်ဟ သတ်မှတ်ြခင်း မခထိက် စရ။

အခန်း (၁၆)
ဘတ်အဖွဲ ့
ဘတ်အဖွဲ ့၏ အ ရအတွက်
၁၀၂။ ဥက္က

နှင့် သီးြခားလွတ်လပ် သာ ဒါရိက်တာအပါအဝင် ဒါရိက်တာဦး ရသည် (၇) ဦးထက်

မနည်း စဘဲ (၂၀) ဦးထက်မများ စရ။
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ဘတ်အဖွဲ ့သည် လူပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ရန်
၁၀၃။ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များသည် လူပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ရမည်။
၁၀၄။ လူပဂ္ဂိုလ်ဆိရာတွင်

အရည်အချင်းြပည့်အစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သည့်

ကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအစရှင်

ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း၏ ကိယ်စားြပုပဂ္ဂိုလ်လည်းပါဝင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များ၏အရည်အချင်းများ
၁၀၅။ သီးြခားလွတ်လပ် သာ ဒါရိက်တာမှအပ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင် ဒါရိက်တာတစ်ဦးသည် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇၅
(က) အရ မည်သည့်သာမန်အစရှယ်ယာအမျိုးအစားကိမဆိ အနည်းဆးအစရှယ်ယာ (၅၀၀၀၀) စ
ပိင်ဆိင်သူကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်ြဖစ်ရမည်။ သိ ့မဟတ် အနည်းဆးအစရှယ်ယာ (၅၀၀၀၀) စ
ပိင်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သူအစရှင်ပဂ္ဂိုလ်စ၊ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း ကိယ်စားြပုသူ
ြဖစ်ရမည်။
ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်း
၁၀၆။ ဥပ ဒကိလိက်နာ၍ ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီသည် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ၎င်းတိ ့အား
ထတ်ပယ်ြခင်းမြပုမချင်း ဒါရိက်တာရာထူးတွင် တည်ရှိသည်။ သိ ့မဟတ် ဥပ ဒအရ ဒါရိက်တာ
အြဖစ်မှ အလိအ လျာက်ရပ်စဲသည်အထိ ဒါရိက်တာရာထူးတွင် ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
ဒါရိက်တာများအား ခနအ
့် ပ်ြခင်းနှင့် ဒါရိက်တာများကိ ဖယ်ရှားြခင်း
၁၀၇။ ဒါရိက်တာများကိ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ချမှတ်၍ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်
ပါ ဝင်သအ
ူ စရှင်များက ခနအ
့် ပ်ရမည်။ ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးအား ဖယ်ရာှ းရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
ခ ယူကျင်းပ သာ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး၌ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကိ ချမှတ်၍ ဖယ်ရှား
နိင်သည်။
၁၀၈။ ကမ္ပဏ၏
ီ
ဘတ်အဖွဲ ့က လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက အထူးအ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်
ခ ယူ၍ သာမန်ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် နာက်ထပ် ဒါရိက်တာများကိ တိးချဲ ့ခနထ
့် ားနိင်သည်။
၁၀၉။ ကမ္ပဏသ
ီ ည်

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များ၏

အကျိုးစီးပွားကိ

ကာကွယန
် ိင်ရန်အလိ ့ငှာ

သီးြခားလွတ်လပ် သာဒါရိက်တာ အနည်းဆး (၁) ဦး ခနထ
့် ားရမည်။ ထိ ့အြပင်ထိဘတ်အဖွဲ ့သည်
စာရင်းစစ် ကာ်မတီ (Audit Committee)၊ စည်းကမ်းထိနး် သိမး် ရး ကာ်မတီ (Governance
Committee)၊ အခ ကး ငွသတ်မှတ် ရး ကာ်မတီ (Remuneration Committee)၊ ခနထ
့် ား
33

ရး ကာ်မတီ (Nomination Committee)၊ ဆးရးမအလားအလာ စီမခနခ့် ွဲ ရး ကာ်မတီ (Risk
Management Committee) စသည်တိ ့အြပင် အြခား ကာ်မတီများကိလည်း လိအပ်သလိ
ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
အများြပည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း
၁၁၀။ ကမ္ပဏီ၏ဘတ်အဖွဲ ့များ၊ အရာရှိများနှင့် အစရှယ်ယာရှင်များသည် ရန်ကန်စ တာ့(စ်)အိတ်ချိန်း
နှင့် ြမန်မာနိင်င ငွ ချးသက် သခလက်မှတ် လပ်ငန်း ကီး ကပ် ရး ကာ်မရှင်တိ ့ြဖင့် တည် ထာင်
ထား သာ အရင်းအနှီး စျးကွက်ကိ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အများြပည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့် ကမ္ပဏီ၏
အ ကာင်းဆး အကျိုးစီးပွားအတွက် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်တိ ့ကိ အ မဲ ဆာင်ရွက်ရမည်။
ဘတ်အဖွဲ ့၏ အာဏာနှင့် တာဝန်များ
၁၁၁။ ကမ္ပဏီ၏ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဥပ ဒပဒ်မ (၁၆၀) ပါ ြပဌာန်းချက်များကိလိက်နာလျက် ဘတ်အဖွဲ ့၏
ညန် ကားချက်နင
ှ အ
့် ညီ

ကမ္ပဏီ၏

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ

စီမခနခ့် ွဲရန်

တာဝန်ရိှသည်။

ဘတ်အဖွဲ ့သည် ကမ္ပဏ၏
ီ
စီးပွား ရးလပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိင် ပီး
ကမ္ပဏ၏
ီ
ဆာင်ရွက်မများကိ လမ်းညန်ြခင်း၊ စာင့် ကည့်စစ် ဆးြခင်း ြပုလပ်ရမည်။ ထိပဂ္ဂုိ လ်
တိ ့သည် ကမ္ပဏက
ီ ိ ပျိုး ထာင်ြခင်းနှင့် မှတပ
် တင်ြခင်းကိစ္စရပ်အသီးသီးအတွက် ကန်ကျစရိတ်
အဖိးအခများအားလးကိ ပး ချနိင်သည်။
၁၁၂။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အခါအား လျာ်စွာ ဒါရိက်တာများအထဲမှ ဥက္က တစ်ဦးနှင့် ဒ-ဥက္က

နှစ်ဦးတိ ့ကိ

ရွးချယ်ခနအ
့် ပ်နိင်သည်။ လိအပ်ပါက ကာလတစ်ရပ်အတွက် ဒါရိက်တာများအထဲမှ အပ်ချုပ်မ
ဒါရိက်တာ (Managing Director) တစ်ဦး သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင် မဟတ် သာ လပ်ငန်း
က မ်းကျင်စွာ စီမခနခ့် န
ဲွ ိင်မည့် သင့် တာ်သတ
ူ စ်ဦးအား အမ ဆာင်အရာရှိချုပ် (CEO) အြဖစ်
ခနအ
့် ပ်နိင်သည်။ သင့် လျာ် သာ အချိနက
် ာလနှင့် သင့် လျာ် သာ ထာက်ပ့ ကး (လခစား
သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် အြမတ် ဝစခစားခွင့် သိ ့မဟတ် တစ်မျိုးစီကိ တစ်စိတ်တစ် ဒသ
ခစားခွင့်) ကိ ၎င်းတိ ့က သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့်အတိင်း

ပးနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းမျဉ်းအပိဒ် (၁၂၅) ကိ လိက်နာရမည်။ ထိပဂ္ဂိုလ်များ၏ အရည်အချင်း
များကိ ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။
၁၁၃။

အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စများတွင်

ဘတ်အဖွဲ ့သည်

ဥက္က ၊

ဒ-ဥက္က

နှင့်

အပ်ချုပ်မဒါရိက်တာ

(Managing Director) သိ ့မဟတ် အမ ဆာင်အရာရှိချုပ် (CEO) တိ ့အနက်မှ တစ်ဦးဦးကိ
သာ်လည်း ကာင်း၊ သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာဘတ်အဖွဲ ့မှ ဖွဲ ့စည်း ပးသည့်

ကာ်မတီတစ်ရပ်ရပ်ကိ
34

သီးသန ့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပူးတွဲ၍ သာ်လည်း ကာင်း တင်ြပရန် အာဏာအပ်နှင်းနိင်သည်။
(က)

မ ရ မ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများလဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဆာက်လပ်ြခင်း၊

(ခ)

အြခားအ ရာင်းအဝယ်လဲ ြပာင်းြခင်းကိစ္စများ။
ဖက်စပ်စာချုပ်ကဲ့သိ ့ အ ရး ကီး သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိြခင်းနှင့် အြခားအဖွဲ ့

အစည်းနှင့် ပူး ပါင်းဖက်စပ်လပ်ကိင်ြခင်း ကိစရ
္စ ပ်များတွင် ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်ရယူ ပီး
မှသာ လပ်ကိင်ရမည်။
၁၁၄။ ဘတ်အဖွဲ ့သည်

အာက်ပါကိစ္စများအတွက်ထားရှိ သာစာအပ်များတွင်

ရးသွငး် မှတတ
် မ်းတင်

ထား စရမည်။
(က)

ဘတ်အဖွဲ ့က အရာရှိများခနထ
့် ားြခင်းကိစအ
္စ ားလး၊

(ခ)

ဘတ်အဖွဲ ့၏အစည်းအ ဝးအသီးသီးတွင်တက် ရာက် သာ ဒါရိက်တာများ၏အမည်များ၊

(ဂ)

ကမ္ပဏီ၏ အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏

ကာ်မတီ

များ၏ အစည်းအ ဝးများအားလးတွင် ြပုလပ် သာ ဆွး နွးချက်များ၊ မှတ်တမ်းများ
ဆးြဖတ်ချက်များနှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များအားလး၊
ထိ ့ြပင် ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝး သိ ့မဟတ် ဘတ်အဖွဲ ့၏

ကာ်မတီအစည်းအ ဝးသိ ့

တက် ရာက် သာ ဒါရိက်တာတိင်းသည် ယင်းကိစ္စအလိ ့ငှာ ထားရှိ သာစာအပ်တွင် လက်မှတ် ရး
ထိးရမည်။
၁၁၅။ ဒါရိက်တာရာထူးသည် ဒါရိက်တာနှငပ
့် တ်သက်၍ အာက်ပါကိစ္စတစ်ခခ ပ ပါက်လ င် လစ်လပ်
စရမည် (က)

ခနထ
့် ား ပီး နှစ်လအတွင်း ရာထူးရယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိ ့ နာက် မည်သည့အ
် ချိန်
မဆိ မိမိအားဒါရိက်တာရာထူးခနထ
့် ားရန် အရည်အချင်းြပည့်စ စ ရးအတွက် ပိင်ဆိင်ရန်
လိအပ် သာ အစရှယ်ယာအမျိုးအစား (ရှိလ င်) ကိ မိမိက ပိင်ဆိင်ြခင်းမှ ရပ်စလ
ဲ င်၊
(သိ ့မဟတ်)

(ခ)
(ဂ)
(ဃ)

စိတ် ပါ့သွပ်သူြဖစ် ကာင်းစီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိတရားရးမှ တွ ရှ့ ိလ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
ဒဝါလီခရ ကာင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲြဖစ် ကာင်း ဆးြဖတ်ခရလ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
မိမိပိင် အစရှယ်ယာများအ ပ

တာင်း ခ ြခင်းများကိ တာင်း ခ ပီးသည့် န ့မှ ြခာက်

လအတွင်း ပးသွင်းရန် ပျက်ကက
ွ ်လ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
(င)

ကမ္ပဏီသိ ့ စာြဖင့် ရးသားအ ကာင်း ကား၍ ဒါရိက်တာအြဖစ် ၎င်း၏ရာထူး နရာမှ
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နတ်ထွက်လ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
(စ)
(ဆ)

သဆးခဲ့လ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
ဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များ သိ ့မဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းများနှင့်
အညီ လပ်ငန်းမှဖယ်ရာှ းြခင်းခရလ င်၊ (သိ ့မဟတ်)

(ဇ)

ဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များ သိ ့မဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းများတွင်
သတ်မှတ် ဖာ်ြပထား သာ

ဒါရိက်တာရာထူး နရာအတွက်

လိအပ်သည့်အရည်အချင်း

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ရရှိရန် (သိ ့မဟတ်) ညီညွတ်ရန်ပျက်ကွက်လ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
(စျ)

ဘတ်အဖွဲ ့ထ

ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက်

ခွင့်တိင်ြခင်းမရှိဘဲ

ဒါရိက်တာအစည်းအ ဝးသိ ့

သး ကိမ်ဆက်တိက် တက် ရာက်ရန် ပျက်ကွကြ် ခင်း သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာများ အစည်း
အ ဝးအားလးကိ တစ်ဆက်တည်းြဖစ် သာ သးလတာအထိ တက် ရာက်ရန် ပျက်ကွက်
ြခင်းတိ ့အနက် အချိနပ
် ၍
ိ ကာရှည် သာကိစက
္စ ိ ကျူးလွန်လ င်၊ (သိ ့မဟတ်)
(ည)

ဘတ်အဖွဲ ့အား ထတ် ဖာ်အသိ ပးြခင်းမြပုဘဲ ကမ္ပဏမ
ီ ှ ချး ငွ သိ ့မဟတ် အာမခတစ်ခ
လက်ခရယူလ င်၊ (သိ ့မဟတ်)

(ဋ)

ဘတ်အဖွဲ ့အား ထတ် ဖာ်အသိ ပးြခင်းမြပုဘဲ ကမ္ပဏီနှင့်ြပုလပ် သာ ကန်ထရိက်က
တစ်ခခ၏ အကျိုးအြမတ်နှင့် ဆက်စပ် နလ င် သိ ့မဟတ် ပါဝင်ခစားြခင်းရှိလာလ င်၊
(သိ ့မဟတ်)

(ဌ)

(၆) လ ထက်ပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခရလ င် (သိ ့မဟတ်) ကိယ်ကျင့်သိက္ခာပျက်
ယွငး် သည်ကိအ ကာင်းြပု၍ ထာင်ဒဏ်ချမှတြ် ခင်းခရလ င်။
သိ ့ရာတွင် မည်သိ ့ပင်ြဖစ် စကာမူ ဒါရိက်တာတစ်ဦးသည် ဘတ်အဖွဲ ့၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်

ကမ္ပဏီနှင့် ကန်ထရိက်လပ် သာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မြပု က သာ အြခားမည်သည့်
ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် အစစပ်လပ်ငန်း၏အစရှင် သိ ့မဟတ် အြခားသူတစ်ဦးနှင့် စပ်တလ
ူ ပ် သာ
လပ်ငန်းတွင်မဆိ ပါဝင်သအ
ူ စရှင်တစ်ဦးြဖစ် နရမ နှင့် အဆိပါသူ၏ ရာထူး နရာလစ်လပ် စရ
မည်ဟမြဖစ် စရ။ ဒါရိက်တာသည် ယင်းကန်ထရိက် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မတွင် မဲ ပး
ခွင့်မရှိ စရ။ အကယ်၍ မဲ ပးမိလ င် ယင်းမဲကိ ရတွက်ြခင်းမြပုရ။
ဘတ်အဖွဲ ့အလှည့်ကျ ဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၁၆။ ကမ္ပဏ၏
ီ
ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း သိ ့မဟတ် အြခားသက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့်အညီ
ကမ္ပဏ၏
ီ
ပထမဦးဆး သာ နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်အားလး
နတ်ထက
ွ ် ပးရမည်။ ယင်း နာက် နှစ်စဉ်ကျင်းပ သာ နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
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တိင်းတွင် ယင်းကာလ၌

ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖွဲ ့၏ သးပတစ်ပ သိ ့မဟတ် အကယ်၍

အ ရအတွကသ
် ည် သးနှင့်စား၍ မြပတ်လ င် အနီးစပ်ဆး သးပတစ်ပြဖစ် သာ ဘတ်အဖွဲ ့၏
အ ရအတွကသ
် ည် နတ်ထက
ွ ် ပးရမည်။
၁၁၇။ ထိသိ ့ နှစစ
် ဉ်နစ
ှ တ
် င်
ိ း ဒါရိက်တာရာထူးမှ နတ်ထက
ွ ် ပးရမည့် ကိစရ
္စ ပ်၌ ထိရာထူးတွင် အ ကာ
ရှည်ဆးတည်ရှိ နသူ ဒါရိက်တာြဖစ်လာသူများအနက်မှ မည်သူနတ်ထွက် ပးရမည်နည်းဟူ သာ
ကိစ္စ ပ ပါက်ခဲ့လ င် (အချင်းချင်းသ ဘာတူညီချက်အရမှတစ်ပါး) မဲနက်၍ ဆးြဖတ်ရမည်။
၁၁၈။ နတ်ထက
ွ အ
် နားယူသာွ း သာ ဒါရိက်တာသည် ြပန်လည်အ ရွးချယ်ခပိင်ခွင့်ရှိ စရမည်။
၁၁၉။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးကရာထူးသက်တမ်းမကန်ဆးခင် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင်
ရတ်တရက်နတ်ထွက်သွားသည့်အခါ ထိအစည်းအ ဝး၌ပင် လစ်လပ်သွား သာ ရာထူး နရာကိ
ဒါရိက်တာအရည်အချင်းြပည့မ
် ရ
ီ န် သတ်မှတ်ထား သာ အနည်းဆးအစရှယ်ယာပိင်ဆိင်သူ ပဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးအား ထိပဂ္ဂိုလ်၏ ဆန္ဒသ ဘာတူညီမကိ ရယူလျက် အစားထိး ရွးချယ်ခနထ
့် ားနိင်သည်။
၁၂၀။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇၃ နှင့် ၁၇၄ ပါြပဌာန်းချက်များကိ လိက်နာလျက် ကမ္ပဏီသည် အ ထွ ထွ
အစည်းအ ဝးများတွင် ဒါရိက်တာများအ ရအတွက် တိးြမင့်ြခင်း သိ ့မဟတ်
အခါအား လျာ်စွာ ြပုြပင်ခွင့်ရှိ ပီး၊ ထိသိ ့ တိးြမင့ြ် ခင်း သိ ့မဟတ်

လျာ့ချြခင်းကိ

လျာ့ချြခင်း၌ မည်ကဲ့သိ ့

အလှည့်ကျနတ်ထွက်ရမည့်အ ရအတွက်ကိလည်း ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။
ဘတ်အဖွဲ ့က လစ်လပ် နရာများကိ ြဖည့်ြခင်းနှင့် နာက်ထပ်ဒါရိက်တာများ ခနအ
့် ပ်နိင်ြခင်း
၁၂၁။ ရတ်တရက်လစ်လပ်သွား သာ ဒါရိက်တာ နရာတွင် အဆိပါ နရာသည် အစည်းအ ဝးအထ
ြမာက် စမည့်အ ရအတွက်တွင်

မပါဝင် သာ်လည်း

ထိသိ ့လစ်လပ်သွား သာ နရာအတွက်

ဘတ်အဖွဲ ့က ြဖည့်စွက်ခနထ
့် ားနိင်သည်။ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ သတ်မတ
ှ ်ထားသည့်
အများဆးဒါရိက်တာဦး ရထက် ကျာ်လွန်ခနအ
့် ပ်ခွင့်မရှိပါ။
ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ
၁၂၂။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီသည် အြခားဒါရိက်တာ
အများစ၏ သ ဘာတူညီမြဖင့် လူတစ်ဦး (ကမ္ပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သူအစရှင်ထဲမှြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်
ပါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ဟတ်သူထမ
ဲ ြှ ဖစ် စ) ကိ ၎င်း၏ နရာတွင် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစ်
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ထိဒါရိက်တာက သတ်မှတ်ဆးြဖတ်သည့်ကာလအပိင်းအြခားအတွက် ခနအ
့် ပ်နိင်သည်။ ခနအ
့် ပ်
ြခင်းကိ

ခနအ
့် ပ်သည့်

ဒါရိက်တာလက်မှတ် ရးထိး ပီး

ခနအ
့် ပ်စာမိတ္တူကိ

ကမ္ပဏရ
ီ းခန်းသိ ့

လည်း ကာင်း၊ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသိ ့လည်း ကာင်း ပးပိ ့ရမည်။
၁၂၃။ မည်သည့်ယာယီကိယ်စားြပု ဒါရိက်တာမဆိ (က)

ရာထူးမှဖယ်ရှားြခင်း သိ ့မဟတ်

ခတ္တ ရပ်နားြခင်းကိ ၎င်းအားခနအ
့် ပ်သည့် ဒါရိက်တာ

(ခနထ
့် ားသူ) က ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ စာြဖင့်

ရးသားသည့်အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ကာ ြပုလပ်

နိင်သည်၊
(ခ)

အ ကာင်း ကားစာလက်ခပိင်ခွင့်၊ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသိ ့ (၎င်းအားခနအ
့် ပ်သူမရှိက)
တက် ရာက်ပိင်ခွင့်ရှိ ပီး

ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင်

အစည်းအ ဝး

ထ ြမာက်ရန်

အနည်းဆး လိအပ်သည့်ဦး ရတွင် ထည့်သွင်း ရတွက်ခနိင်သည်၊
(ဂ)

၎င်းတက် ရာက်သည့် ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင် ဆးြဖတ်ချက်အားလးအတွက် မဲ ပး
ိှ ကဲသ
့ ိ ့ ယာယီ-ကိယ်စားြပု
ပိင်ခွင့်ရှိသည့် ၎င်းအား ခနအ
့် ပ်သူ ဒါရိက်တာမဲ ပးခွင့်ရသ
ဒါရိက်တာလည်း ကိယ်ပိင်အခွင့်အ ရးအရ မဲ ပးနိင်သည်။ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ
သည် ကိယ်တိင်ဒါရိက်တာတစ်ဦးြဖစ်ပါက ၎င်း၏ ကိယ်ပိင်မဲ ပးနိင်သည့်အြပင် ယာယီ
ကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစ် ကိယ်ပင်
ိ မလ
ဲ ည်း ပးနိင်သည်၊

(ဃ)

မည်သည့်အစရှယ်ယာမှ ပိင်ဆိင်ရန်မလိပါ၊

(င)

ခနအ
့် ပ်သည့်စည်းကမ်းချက်ကိ အ ထာက်အထားြပု၍၊ ခနအ
့် ပ်သူ ကျင့်သးခွင့်ရှိ သာ
အခွငအ
့် ာဏာများကိ ခနအ
့် ပ်သူမရှိပါက (ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ) အြဖစ် ကိယ်ပင်
ိ
ကျင့်သးခွင့်ရှိသည်။

ထိယာယီကိယ်စားြပု

ဒါ ရိက်တာသည်

ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ ထပ်မ ခနအ
့် ပ်ပိင်ခွင့်မရှိပါ၊
(စ)

ခနအ
့် ပ်သူဒါရိက်တာသည် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခရသည့်အခါ သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာအြဖစ်မှ
ရပ်စဲသည့်အခါ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာလည်း ရာထူးမှအလိအ လျာက် ရပ်စဲသည်၊

(ဆ)

အဆိပါ ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာသည် ယင်းအား ခနအ
့် ပ်သူ ဒါရိက်တာက လပ်ငန်း
ဆာင်ရွက် နသည့်ကာလများတွင် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာတစ်ဦးအြဖစ်လပ်ပင်
ိ ခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျင့သ
် း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပုရ၊

(ဇ)

ကမ္ပဏီမှ မည်သည့်အခ ကး ငွမှ ရခွင့မ
် ရှိပါ။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့
များ၏ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးများ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများစသည့် အစည်းအ ဝး
များတက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတိ ့အတွက်လည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏီလပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်၍
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လည်း ကာင်း၊ ခရီးသွားြခင်း၊ ကန်ကျစရိတ်များ၊ အသးစရိတ်များအတွက် ရထိက်ခွင့်
ရှိ ပီး၊ ယင်းကိစ္စများအတွက် စိက်ထတ် ငွများရှိပါကလည်း ြပန်ရခွင့ရ
် ှိပါသည်၊
(စျ)

ဒါရိက်တာတစ်ဦးအတွက်ထက်ပိ ပီး ကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစ်လည်း

ဆာင်ရွက်ခွင့်

ရှိသည်၊
(ည)

ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာသည် ယင်းအားခနအ
့် ပ်သူ ဒါရိက်တာ၊ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်း
အ ဝးသိ ့ မတက် ရာက်နိင်မှသာလ င် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာအြဖစ် ဆာင်ရွက်နိင်
ပါသည်။ ယင်းအား ခနအ
့် ပ်သူ ဒါရိက်တာ၊ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတက် ရာက်သည်နင
ှ ့်
တ ပိုင်နက် ယာယီကိယ်စားြပုဒါရိက်တာ၏ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့်အာဏာသည် အလိအ လျာက်
ပျက်ြပယ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သီးြခားလွတ်လပ် သာ ဒါရိက်တာ
၁၂၄။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် အထက်အပိဒ် ၆ တွင် ဖာ်ြပထား သာ မူလကနဦးတည် ထာင်သူ က အစရှယ်ယာ
ကိယ်စားြပုဒါရိက်တာများ၊ ြမန်မာနိင်ငသား ခ အစရှယ်ယာကိယ်စားြပုဒါရိက်တာများအြပင်၊
လက်ရဒ
ိှ ါရိက်တာအဖွဲ ့က လိအပ်သည်ဟ ယူဆပါက သီးြခားလွတလ
် ပ် သာ ဒါရိက်တာ (၆) ဦး
အထိကိ ဒါရိက်တာအဖွဲ ့ဝင်များအားလး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ခနအ
့် ပ်နင်
ိ သည်။ ထိပဂ္ဂိုလ်၏
အရည်အချင်းများကိ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်များ၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့၏အခ ကး ငွ
၁၂၅။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဘတ်အဖွဲ ့အြဖစ် ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်းအတွက် အခ ကး ငွရထိက်ခွင့်ရှိသည်။
၁၂၆။ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများတွင် ကမ္ပဏီ၏ တားြမစ်ကနသ
့် တ်ချက်များကိလိက်
နာလျက် ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီနှင့် သ ဘာတူစည်းကမ်းချက်ရှိသည့်အတိင်း၊ ဘတ်အဖွဲ ့သည်
အာက်ပါအတိင်း ဆးြဖတ်နိင်သည် (က)

ဒါရိက်တာတစ်ဦးချင်းစီသိ ့ ပးရန် အခ ကး ငွပမာဏနှင့် ပးရန်ပစ သိ ့မဟတ်၊

(ခ)

အခ ကး ငွကိ ဘတ်အဖွဲ ့သိ ့ စ ပါင်း ပးရန်နှင့် ပးရန်ပစကိ သတ်မှတ် ပီး ဘတ်အဖွဲ ့က
၎င်းတိ ့အား စ ပါင်း ပးသည့်အခ ကး ငွကိ အချိုးအစားအလိက် ၎င်းတိ ့ သ ဘာတူ
ဆးြဖတ်သည့်အတိင်း ခွဲ ဝယူ ကရန်ြဖစ် ပီး ထိသိ ့ သ ဘာတူသတ်မှတ်နိင်ြခင်းမရှိက
အညီအမ ခွဲ ဝယူ ကရန်ြဖစ်သည်။

ဘတ်အဖွဲ ့၏ အသးစရိတ်များ
၁၂၇။ အခ ကး ငွအြပင် ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ကာ်မတီအစည်း
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အ ဝးများ၊ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများစသည့် အစည်းအ ဝးများတက် ရာက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတိ ့
အတွက်လည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏလ
ီ ပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်၍လည်း ကာင်း၊ ခရီးသွားြခင်း၊ ကန်ကျ
စရိတမ
် ျား၊ အသးစရိတ်များအတွက် ရထိက်ခွင့ရ
် ှိ ပီး၊ ယင်းကိစ္စများအတွက် စိက်ထတ် ငွြပန်ရ
ခွင့်ရှိပါသည်။

အခန်း (၁၇)
ဘတ်အဖွဲ ့၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်
ဒါရိက်တာအြဖစ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိြခင်းကိ ကနသ
့် တ်ြခင်း
၁၂၈။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် (က)

ကမ္ပဏီနှင့် အြခားသူများ၏ အကျိုးအလိ ့ငှာ ရာထူး နရာတစ်ခခတွင် ထမ်း ဆာင်
န သာဒါရိက်တာအရည်အချင်းပျက်ယင
ွ း် ြခင်းမရှိ စရ၊

(ခ)

ကမ္ပဏီနှင့် သိ ့မဟတ် အြခားသူများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆ၍
ိ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒါရိက်တာ

အရည်အချင်းပျက်ယွင်းြခင်းမရှိ စရ၊
(ဂ)

ဤအခန်း (၁၇) တွင် ရည်ညန်း သာပဋိညာဉ်စာချုပ် သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီကလည်း ကာင်း၊
ကမ္ပဏက
ီ ိယ်စားလည်း ကာင်း ချုပ်ဆိ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် သိ ့မဟတ် စီမချက်သည်
ဒါရိက်တာအကျိုးစီးပွားရှိြခင်း ကာင့် မပျက်ြပယ် စရ။ ထိပဋိညာဉ်စာချုပ် သိ ့မဟတ်
စီမချက် သိ ့မဟတ် အခန်း (၁၇) ပါ ရာထူး နရာတွင်ထမ်း ဆာင်မအရ မည်သည့်
ဒါရိက်တာမဆိ ကမ္ပဏီနှင့် ယမှတ်အပ်နခထားရသည့
ှ
် ဆက်သွယ်မရှိသည် သိ ့မဟတ်
ဒါရိက်တာရာထူးရှိသည်ဆိ သာ အကျိုးအြမတ်နှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့ တာဝန်ခြခင်း
မရှိ စရ။

ဒါရိက်တာသည် လပ်ငန်းတာဝန် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း
၁၂၉။ ဥပဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် ဒါရိက်တာ သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာ၏လပ်ငန်းအဖွဲ ့
သည် ကမ္ပဏအ
ီ တွက် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ အတတ်ပညာရှင်အြဖစ်

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ပီး

ထိ ဆာင်ရွက်မအတွက် အခ ကး ငွ ရထိက်ခွင့်ရှိသည်။
ဘတ်အဖွဲ ့တွင်ပါဝင် သာ ဒါရိက်တာများ၏ အကျိုးခစာခွင့်ပါရှိ သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ဒါရိက်တာများ
မဲ ပးခွငရ
့် ြိှ ခင်း
၁၃၀။ အပိဒ် ၁၃၀ ကိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက်၊ ဒါရိက်တာသည် ဒါရိက်တာအကျိုးစီးပွားနှင့်
(တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ) ဆက်စပ် သာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် သိ ့မဟတ် စီမချက်နှင့်
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စပ်လျဉ်း၍ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက်ခွင့်နှင့် မဲ ပးခွင့်ရှိ ပီး အစည်းအ ဝးအထ
ြမာက်ရန် အနည်းဆးတက် ရာက်ရမည့်ဦး ရစာရင်းတွင်ထည့်သွင်း ရတွက်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိပါ
စာချုပ် သိ ့မဟတ် စီမချက်တွင် တဆိပရ
် ိက် ပီး ဝင် ရာက်ချုပ်ဆိခွင့် သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ သည့်
အြခားအြပုအမူများ ပါဝင်ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။ သိ ့ရာတွင် အြခားဘတ်အဖွဲ ့က ထိဒါရိက်တာနှင့်
အကျိုးခစားခွင့၏
်
အ ြခအ နကိ

ဖာ်ြပသည့် ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကိ အဆိပါအကျိုးခစားခွင့်

သည် ထိဒါရိက်တာအား အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း သိ ့မဟတ် မဲ ပးြခင်းများအတွက်
ထိခိက် စြခင်းမရှိဟ ကျနပ်လက်ခ ကာင်းချမှတ်ရမည်။
အကျိုးခစားခွငပ
့် ါရှိ ကာင်း ဒါရိက်တာက ကညာြခင်း
၁၃၁။ ဥပ ဒအရ မလိအပ်သည့်အခါမှတစ်ပါး၊ ကမ္ပဏီ ရးရာကိစ္စတွင် ပဂ္ဂလိက အကျိုးခစားခွင့်ရိှ သာ
ဒါရိက်တာသည် ထိသိ ့အကျိုးခစားခွင့်ရှိသည်ကိသိသိချင်း အကျိုးခစားခွင့်၏သဘာဝနှင့် အတိင်း
အတာ၊ ကမ္ပဏီ ရးရာကိစ္စနှင့် ဆက်နွယ်မစသည့် အ သးစိတအ
် ချက်များကိ ဖာ်ြပ၍ ြမန်နိင်
သမ ြမန်ြမန် ဘတ်အဖွဲ ့ထသိ ့ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝး၌ အ ကာင်း ကားအသိ ပးရမည်။
အကျိုးခစားခွင့် ဆနက
့် ျင်ဖယ
ွ ်ရာများကိ ဒါရိက်တာက ကညာြခင်း
၁၃၂။ ဒါရိက်တာသည် လက်ရြိှ ဖစ်ြခင်း၊ ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရပိင်ခင
ွ ့်တစ်ခခကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊
သွယဝ
် ိက်၍ြဖစ် စ လက်ရှိပိင်ဆိင်ြခင်းရှိ၍ ထိရာထူးပစ္စည်းလက်ရှပ
ိ င်
ိ ဆင်
ိ ြခင်း ကာင့် ကမ္ပဏီ၏
ဒါရိက်တာအြဖစ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင် တာဝန် သိ ့မဟတ် အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆနက
့် ျင်မ ြဖစ်နိင်

ကာင်းြဖင့် ြဖစ်ပွားနိင်သည့် ဆနက
့် ျင်မ၏ သ ဘာသဘာဝနှင့် အတိင်းအတာကိ ၎င်းဒါရိက်တာ
ြဖစ် ပီး အနီးဆး ဘတ်အစည်းအ ဝးတွင်ြဖစ် စ သိ ့မဟတ် ထိသိ ့သိရိှ ပီး အနီးဆး ကျင်းပသည့်
အစည်းအ ဝးတွင်ြဖစ် စ ကညာတင်ြပရမည်။

အခန်း (၁၈)
ဘတ်အဖွဲ ့၏ အခွင့်အာဏာများ
ဘတ်အဖွဲ ့၏ အခွင့်အာဏာများ
၁၃၃။ ဘတ်အဖွဲ ့သည်

ကမ္ပဏီ၏

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ

စီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွကြ် ခင်း

သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ်ရမည့်အြပင် ထိစီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွက် စြခင်းတိ ့ကိလည်း အ ထွ
ထွအစည်းအ ဝးတွင် တင်ြပ ပီး ကမ္ပဏက
ီ ဥပ ဒအရ သိ ့မဟတ် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း
အရ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရန် မလိ သာ အခွင့်အာဏာများ၊ ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်မများကိလည်း
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုနိင်သည်။
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၁၃၄။ ဥပ ဒအရ သိ ့မဟတ် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ လိအပ်ချက် သိ ့မဟတ် ခွင့်ြပုချက်မှအပ
ကမ္ပဏီတွင်

ပါဝင်သူအစရှင်များသည်

ကမ္ပဏီကိလည်း ကာင်း၊

ဘတ်အဖွဲ ့ကိလည်း ကာင်း

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ကမ္ပဏန
ီ ှင့် ဘတ်အဖွဲ ့ကိ အပ်နင
ှ း် ထားသည့် အခွင့်အာဏာများ၊
ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ညန် ကားခွငမ
့် ရှပ
ိ ါ။
၁၃၅။ ဘတ်အဖွဲ ့၏ အခွင့်အာဏာလပ်ပိင်ခွင့်များကိ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရနှင့် ဥပဒအရ
ခွင့်ြပုသည့်အတိင်း ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မည်။
ငွ ချးငှားြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း၊ ကန်ကျစရိတ်နှင့် အသးစရိတ်များ ပး ချြခင်း
၁၃၆။ အပိဒ်-၁၃၂ ပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ကနသ
့် တ်မထားဘဲ ဘတ်အဖွဲ ့သည် (က)

ကမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိ ့ငှာ
ယူြခင်း၊

ပါင်နှြခင်းနှင့်

ငွ ချးငှားြခင်း၊ ရန်ပ ငွစ ဆာင်းြခင်း၊

ငွ ကးရ

ကး မီတာဝန်တင်ရြိှ ခင်းများ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းအားြဖင့်

ငွ ကးပမာဏအတွက် အာမခတင်သွင်းြခင်းကိ ခွင့်ြပုြခင်း၊ အ ကး ငွများ၊

ပးရန်

တာဝန်များ၊ ပဋိညာဉ်စာချုပ်များ၊ စီမချက်များ၊ ကျခ ဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်များကိ ဆာင်
ရွကြ် ခင်း၊ ြဖည့်ဆည်းြခင်းြပုလပ်နိင် ပီး ထိသိ ့ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏ သတ်မှတ်
ထားသည့်

စည်းကမ်းချက်များအတိင်း

သး သာ သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

တာင်း ခ ြခင်းမြပုရ

ပး ချြခင်းမြပုရ သး သာ မတည် ငွရင်းအ ပ

အာမခခွင့်ြပု

ြခင်းများကိလည်း ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
(ခ)

ကမ္ပဏီတည် ထာင်ြခင်းနှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတိ ့အတွက် ကျခသးစွထ
ဲ ားသည့် ကန်ကျ
စရိတ်များ အသးစရိတမ
် ျား ပ ချြခင်း၊ ပး ချ စြခင်းများ ြပုလပ်နိင်သည်။

ဘတ်အဖွဲ ့က အြခားကမ္ပဏီများတွင် အစရှယ်ယာမဲ ပးြခင်း
၁၃၇။ ဥပ ဒကိ အ ထာက်အထားြပုလိက်နာလျက် အြခားကမ္ပဏီတွင် ဒါရိက်တာတစ်ဦးကိ အရာရှိ
အြဖစ်ခနအ
့် ပ်ြခင်း၊ အြခားကမ္ပဏီ၏ အရာရှိများကိ အခ ကး ငွ ပးြခင်း စသည့်ကိစ္စများတွင်
ကမ္ပဏက
ီ
ရယူပိင်ဆိင်ထား သာ ကမ္ပဏတ
ီ စ်ခခ၏ အစရှယ်ယာများအရ အပ်နှင်း သာ မဲ ပး
ခွင့်တွင် ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးအတွက် အကျိုးခစားခွင့ရ
် ိှ စကာမူ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ၎င်းတိ ့ဆးြဖတ်
သာအြပုအမူအတိင်း မဲ ပးခွင့်ကိ ကျင့်သးနိင်သည်။
ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် တရားဝင်လဲအပ်ထား သာ အကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်
၁၃၈။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သူကိမဆိ ကိယ်စားလှယ် သိ ့မဟတ် တရားဝင်ကမ္ပဏီ၏
လဲအပ်ထား သာအကျိုး ဆာင်ကိယ်စားလှယ်အြဖစ် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ၎င်းတိ ့ကိ
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ပး သာ အခွင့်အာဏာလပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်နိင်ခွင့်တိ ့ကိ ကျင့်သး ပီး ခနအ
့် ပ်နိင်သည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ ၎င်းတိ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ထိသိ ့ ခနထ
့် ားြခင်းကိ ရပ်သိမ်း
ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ်ခွင့်ရှိသည်။
အခွင့်အာဏာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကိယ်စား ဆာင်ရွက် စရန် လဲ ြပာင်း ပးြခင်း
၁၃၉။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအရ ၎င်းတိ ့ကျင့်သးနိင် သာ အခွင့်အာဏာ လပ်ပိင်
ခွင့်နှင့် ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်ပိင်ခွင့်တိ ့ကိ ဘတ်အဖွဲ ့ ကာ်မတီ၊ ဒါရိက်တာတစ်ဦးတစ် ယာက်၊ ကမ္ပဏီ
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် အြခားသူတစ်ဦးဦးကိ ကိယ်စား ဆာင်ရွက် စရန် လဲ ြပာင်း ပးနိင်
သည်။ ထိသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးြခင်းကိ ၎င်းတိ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ြပာင်း
လဲြခင်း၊ ဆိင်းင့ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ်ခင
ွ ရ
့် ှသ
ိ ည်။

အခန်း (၁၉)
ဘတ်အဖွဲ ့၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝး
၁၄၀။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အာက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးနိင်သည် (က)

လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊

(ခ)

တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ၊

(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာြဖင့် တွ ြမင်
့
ြပာဆိ၍ြဖစ် စ၊

(ဃ)

အြခားတိက်ရက်
ိ ဆက်သွယ် ရး ကားခပစ္စည်းများြဖင့်ြဖစ် စ။

ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက် ကာင်းမှတယ
် ြူ ခင်း
၁၄၁။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကိ တယ်လီဖန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်
ရးနည်းပညာြဖင့လ
် ည်း ကာင်း၊ အြခားဆက်သွယ် ရး ကားခပစ္စည်းြဖင့်လည်း ကာင်း ဆာင်
ရွက်ြခင်းြဖစ် ပီး

တက် ရာက်သူအားလး၏

ြပာဆိ ဆွး နွးချက်များကိ

ကားနိင်စွမ်းရှိ ပီး

ကားသိခ့ဲပါက ဒါရိက်တာသည် ထိအစည်းအ ဝးကိ တက် ရာက်ခဲ့ ကာင်း မှတ်ယူသည်။
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် နရာ
၁၄၂။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကိ တယ်လီဖန်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ဆက်
သွယ် ရးနည်းပညာြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားဆက်သွယ် ရး

ကားခပစ္စည်းြဖင့်လည်း ကာင်း
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ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်လ င် ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးလပ်ရန် သ ဘာတူညသ
ီ ည့် နရာတွင် ြပုလပ်ခ့ဲ
ြခင်းြဖစ်သည်ဟ

မှတ်ယူရမည်။

အစည်းအ ဝးများကိ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငြပင်ပ

တွငလ
် ည်း ကျင်းပနိင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
၁၄၃။ ဒါရိက်တာများသည် မိမိတိ ့သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်သည့်အတိင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ရး
အတွက် အတူတကွ စည်း ဝးနိင်၍ မိမိတိ ့၏ အစည်းအ ဝးများကိ ရ ဆိ
့ င်းြခင်းနှင့် အြခားနည်း
ြဖင့် သတ်မှတ်လျက် အစည်းအ ဝးများြပုလပ်နိင်သည်။ မည်သည့်အစည်းအ ဝးတွင်မဆိ ပ
ပါက်လာ သာကိစ္စရပ်များကိ တက် ရာက်သူ ဒါရိက်တာတစ်ဦးလ င် တစ်မဲစနစ်ကျင့်သးလျက်
မဲများရာြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည်။ ထိသိ ့ ဆးြဖတ်ရာ၌ မဲအ ရအတွကြ် ခင်းတူညီ နသည့်ကစ
ိ ္စရပ်၌
ဥက္က

သည် ဒတိယ သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်မဲ ပးပိင်ခွင့်ရှိရမည်။ မည်သည့်အချိန်၌မဆိ ဒါရိက်တာ

တစ်ဦးဦး၏

တာင်းဆိချက်အရ ဘတ်အစည်းအ ဝးကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏ သ ဘာတူလက်ခသည့်

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ခ ယူကျင်းပနိင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် အ ကာင်း ကားြခင်း
၁၄၄။ ဘတ်အဖွဲ ့၏အစည်းအ ဝးတိင်းအတွက်

အ ကာင်း ကားစာကိ

ဒါရိက်တာတိင်းကိ

ပးပိ ့

အ ကာင်း ကားရမည်ြဖစ် ပီး၊ ထိသိ ့ ပးပိ ့ရန်ပျက်ကွကြ် ခင်း သိ ့မဟတ် လက်ခရရှိမ မရှိြခင်း
ကာင့် အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်းကိ တရားမဝင် ပျက်ြပယ် စြခင်းမရှိ စရ။
ဒါရိက်တာ နရာလစ်လပ် န သာ်ြငားလည်း ဘတ်အဖွဲ ့က ဆက်လက် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း
၁၄၅။ ဆက်လက် ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖွဲ ့သည် မိမတ
ိ ိ ့ဘတ်အဖွဲ ့ဝင် လစ်လပ်ြခင်းတစ်ခခရှိ စ
ကာမူ ဘတ်အဖွဲ ့အ နြဖင့် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ထိသူတိ ့၏ဦး ရကိ ဘတ်
အဖွဲ ့၏အစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စရန်

ဦး ရအြဖစ်ြဖင့်

ဤစည်းမျဉ်းကသတ်မှတ်ထား သာ

(သိ ့မဟတ်) စည်းမျဉ်းကိလိက်နာရ သာ ဦး ရ အာက် လျာ့နည်း နခဲ့လ င် လျာ့ နသမ ကာလ
ပတ်လး ဆက်လက် ဆာင်ရွက် န သာ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အဆိပါဦး ရအထိ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်ဦး ရကိ
တိးြမင့်ြခင်း သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏအ
ီ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ရပ် ခ ဆိြခင်း အလိ ့ငှာ ဆာင်ရွက်
နိင်သည်။ အြခားကိစအ
္စ လိ ့ငှာ ဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိ။
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးထ ြမာက်ရန် အနည်းဆးလိအပ် သာဦး ရ
၁၄၆။ ဒါရိက်တာများ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအစည်းအ ဝးအထ ြမာက် စ ရးအတွက် လိအပ် သာ
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ဦး ရကိ ဘတ်အဖွဲ ့က သတ်မှတ်နိင်သည်။ ထိသိ ့သတ်မှတ်ထားမမရှိလ င် ဒါရိက်တာဦး ရ၏
ထက်ဝက်ထက်မနည်း ြဖစ်ရမည်။
၁၄၇။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးအစတွင်

အနည်းဆးလိအပ် သာဦး ရ

ြပည့မ
် စ
ီှ ာွ

တက် ရာက်ပါက

ဒါရိက်တာတစ်ဦးက အစည်းအ ဝး နာက်ပိင်းတက် ရာက်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အ ကာင်းတစ်ခခ
ကာင့်မဲမ ပးဘဲ နြခင်းရှိ သာ်လည်း အစည်းအ ဝးတစ် လျာက်လးတွင် အနည်းဆးဦး ရြပည့်
တက် ရာက် ကာင်းမှတ်ယမ
ူ ည်ြဖစ်သည်။
၁၄၈။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် မိမိတိ ့၏ အစည်းအ ဝးဥက္က ကိ ရွးချယ်ရမည့်အြပင် ထိရာထူးလက်ရထ
ိှ ားရန်
ြဖစ် သာကာလအပိင်းအြခားကိ သတ်မှတ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် အဆိပါ ဥက္က ကိ

ရွးချယ်ထား

သည်မဟတ်လ င် သိ ့မဟတ် အစည်းအ ဝးတစ်ခခတွင် ကျင်းပရန်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်
ရာက်ရိှ ပီး (၃၀) မိနစ်အတွငး် ဥက္က အြဖစ်

ဆာင်ရွက်ရန် မ ရာက်လ င် တက် ရာက် သာ

ဒါရိက်တာများသည် ၎င်းတိ ့အထဲမှ တစ်ဦးကိ အစည်းအ ဝး၏ ဥက္က

အြဖစ် ရွးချယ် စရမည်။

ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသည် အခွင့်အာဏာအားလးကိ ကျင့်သးရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်
၁၄၉။ အနည်းဆးဦး ရြပည့်
စည်းမျဉ်းအရ

တက် ရာက်ပါက

ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးသည်

ဘတ်အဖွဲ ့ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင် သာ

ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

အခွင့်အာဏာလပ်ပိင်ခွင့်နှင့်

ဆင်ြခင်

ဆးြဖတ်နိင်ခွငတ
့် ိ ့ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးဥက္က
၁၅၀။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အစည်းအ ဝးတွင် ဥက္က

နှင့် ဒတိယ ဥက္က

ယင်းတိ ့၏ သက်တမ်းကိလည်းသတ်မှတ် ပးရမည်။ ဥက္က

ကိ

ရွးချယ်တင် ြမာက်နိင် ပီး

နှင့် ဒတိယ ဥက္က

တင် ြမာက်ထားြခင်းမရှြိ ခင်း သိ ့မဟတ် ရွးချယ်တင် ြမာက်ထားသည့် ဥက္က

တိ ့ကိ

ရွးချယ်

နှင့် ဒတိယ ဥက္က

တိ ့သည် အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် နာက်ပိင်း (၃၀) မိနစ်အတွင်း
အစည်းအ ဝးသိ ့တက် ရာက်လာြခင်းမရှိက တက် ရာက်လာသည့် ဘတ်အဖွဲ ့က ၎င်းတိ ့အထဲမှ
ဒါရိက်တာတစ်ဦးဦးကိ ဥက္က အြဖစ် တင် ြမာက်ရမည်။
မဲအများစြဖင့် ဆးြဖတ်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ
၁၅၁။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးတွင်

တင်ြပလာ သာ မးခွန်းများ၊

အဆိြပုဆးြဖတ်ချက်များကိတက်

ရာက်လာသည့်ဘတ်အဖွဲ ့၏ မဲအများစြဖင့် ဆးြဖတ်ရန်ြဖစ် ပီး
နပါက ဥက္က

ပးသည့်မဲအ ရအတွက် တူညီ

သည် ဒါရိက်တာအြဖစ် မဲ ပးခွင့်ရှိသည့်အတိင်း အဆးအြဖတ်မဲကိ ပးရမည်။
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ဆးြဖတ်ချက်ကိ စာြဖင့် ရးသားြခင်း
၁၅၂။ ဘတ်အဖွဲ ့က ဆးြဖတ်ချက်ကိ အတည်ြပု ပီး နာက် အတွင်း ရးမှူး သိ ့မဟတ် ဘတ်အဖွဲ ့က
တာဝန် ပးအပ်ခနထ
့် ားသည့်

ပဂ္ဂိုလ်မှ

မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ရးထိး၍

ဆးြဖတ်ချက်ကိ

ထတ်ြပန်ရမည်။
၁၅၃။ ဘတ်အဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်းမရှိသည့်အချိန်တွင် ဆးြဖတ်ချက်အတွက် မဲ ပးခွင့်ရှသ
ိ ည့်
ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်အားလးက

စာရွက်စာတမ်းတွင် ဖာ်ြပထား သာ

ဆးြဖတ်ချက်ကိ

သ ဘာတူ

ထာက်ခ ကာင်း စာရွက်စာတမ်းတွင် လက်မှတ် ရးထိးကာ ဆးြဖတ်ချက်ကိထတ်ြပန်နိင်သည်။
ထိစာရွကစ
် ာတမ်း၏ မိတ္တူနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ပူးတွဲ ဖာ်ြပ၍ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်အားလး
သိ ့ လက်မှတ် ရးထိးရန်ြဖန ့် ဝရမည်။ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်အားလးက လက်မှတ် ရးထိး ပီးချိန်တွင်
ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်လိက်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။
ကာ်မတီများ၏ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် အစည်းအ ဝးများ
၁၅၄။ ဘတ်အဖွဲ ့မှ ဖွဲ ့စည်း ပးထား သာ

ကာ်မတီများသည် ဘတ်အဖွဲ ့၏ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ

ယင်းကိ လဲအပ် သာ လပ်ပိင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာနှင့် ဆးြဖတ်ပင်
ိ ခင
ွ တ
့် ိ ့ကိ ဆင်ြခင်တတရားနှင့်
အညီကျင့်သးရမည်။
ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆာင်ရွက်ချက်တရားဝင်ြခင်း
၁၅၅။ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်၊ ဘတ်အဖွဲ ့ ကာ်မတီတစ်ခ၏

ဆာင်ရွက်ချက်၊ ဒါရိက်တာအြဖစ်

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဆာင်ရွက်ချက်သည် နာက်ပိင်းတွင် ဒါရိက်တာကိ သိ ့မဟတ် တစ်ဦးဦးကိ
ဒါရိက်တာအြဖစ်ခနထ
့် ားြခင်းနှင့် ရွးချယ်တင် ြမာက်ြခင်းတွင် ခ တ်ယင
ွ ်းချက်များရှိ ကာင်းနှင့်
ဒါရိက်တာသည် အရည်အချင်းပျက်ယွင်း ကာင်း၊ ရာထူးလစ်လပ် န ကာင်း၊ မဲ ပးခွင့် ဆာင်
ရွကခ
် င
ွ ့် မရှိ ကာင်း တွ ရှ့ ိရ စကာမူ တရားဝင်သည်။

အခန်း (၂၀)
အတွင်း ရးမှူး
၁၅၆။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဥပ ဒနှင့်အညီ အတွင်း ရးမှူးတစ်ဦး (သိ ့မဟတ်) အများ ခနထ
့် ားနိင်သည်။
ဘတ်အဖွဲ ့သည် မည်သူကိ
့ မဆိ (က)

ကမ္ပဏီ၏ အတွငး် ရးမှူးတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် စရန် ယာယီခနထ
့် ားနိင်သည်၊

(ခ)

ကမ္ပဏီ၏ လက် ထာက်အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် ခနထ
့် ားနိင်သည်။
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၁၅၇။ အတွင်း ရးမှူးသည် ဘတ်အဖွဲ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ရာထူးသက်တမ်းကာလ (အခ
ကး ငွအပါအဝင်) လပ်ပိင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာ၊ တာဝန်များအတိင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ထိသိ ့
လပ်ပင်
ိ ခင
ွ ့် အခွင့်အာဏာနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်းများကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ကွပ်ကမ
ဲ အတိင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်။ အတွင်း ရးမှူးကိ ဘတ်အဖွဲ ့က ဖယ်ရှားနိင်သည်။

အခန်း (၂၁)
ရးတဆိပတ
် း
၁၅၈။ ကမ္ပဏ၏
ီ တဆိပက
် ိ ဘတ်အဖွဲ ့၏ဆးြဖတ်ချက်အရတာဝန် ပးအပ်ြခင်းြဖင့် ဒါရိက်တာ (၁) ဦးနှင့်
အတွင်း ရးမှူး သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာ အနည်းဆး (၂) ဦး သိ ့မဟတ် ယင်းကိစ္စအလိ ့ငှာ ဘတ်
အဖွဲ ့က ခနထ
့် ား သာ အြခားပဂ္ဂုိ လ် ရှ ့ မှာက်တွငမ
် လ
ှ ဲွ၍ မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခခတွင်မ
ခတ်နှိပ်ြခင်းမြပုရ။ ဖာ်ြပပါ ဒါရိက်တာ (၁) ဦးနှင့် အတွင်း ရးမှူး သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာ (၂) ဦး
သိ ့မဟတ် အဆိပါ အြခားပဂ္ဂိုလ်တိ ့သည် မိမိတိ ့၏

ရှ ့ မှာက်တင
ွ ် ကမ္ပဏီတဆိပ်ကိခတ်နှိပ်

ထား သာ စာချုပ်စာတမ်းတိင်းတွင် မိမိတိ ့ ရှ ့ မှာက်၌ခတ်နှိပ် ကာင်း လက်မှတ် ရးထိးရမည်။

အခန်း (၂၂)
ဘ
ဘ

ာ ရးဆိင်ရာအစီရင်ခစာများနှင့် စာရင်းစစ် ဆးြခင်း

ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ စာရင်းစာအပ်များနှင့် ငွစာရင်းများ

၁၅၉။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ဥပ ဒပဒ်မ- ၂၅၈ အရ

အာက်ပါတိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

လျာ်ကန်သင့်ြမတ် သာ

ငွစာရင်းစာအပ်များ ထားရှိ စရမည် (က)

ကမ္ပဏက
ီ ရရှိ သာ

ငွများအားလးနှင့် သးစွဲသည့် ငွများအားလး၊ ထိ ့ြပင် ရရှိြခင်းနှင့်

သးစွြဲ ခင်းအတွက် ြဖစ် ပ လာသည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအားလး၊
(ခ)

ကမ္ပဏီက ကမ္ပဏီပိင်ပစ္စည်းများ ရာင်းချြခင်းနှင့် ဝယ်ယူြခင်းအားလး၊

(ဂ)

ကမ္ပဏီ၏ ရပိင်ခွင့်များနှင့် ပးရန်တာဝန်များ၊

(ဃ)

ဤဥပ ဒအရ

သိ ့မဟတ်

အြခားသက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ

သက်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့်

ငွ ကးဆိင်ရာ အြခားကိစ္စရပ်များ။
၁၆၀။ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ ကမ္ပဏ၏
ီ
မှတ်ပတင်ရးတွငြ် ဖစ် စ၊ ဒါရိက်တာများက

သင့် လျာ်သည်ဟ ထင်ြမင်ယဆ
ူ
သာ အြခား နရာတွငြ် ဖစ် စ ထားရှိ၍ အလပ်ချိန်အတွင်း
ဒါရိက်တာများ စစ် ဆး ကည့်ရနိင်ရန်အတွက် အသင့်ရှိ စရမည်။
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၁၆၁။ ဘ

ာ ရးရှင်းတမ်းများကိ နှစ်စဉ် ရးဆွဲလျက် ကမ္ပဏ၏
ီ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးသိ ့ တင်သွင်း

ြပသရမည့်အြပင် ဘ

ာ ရးရှင်းတမ်းများသည် အဆိပါအစည်းအ ဝးကျင်းပမည့် န ့မှ (၉) လ

ထက် မ စာ သာကာလအထိြဖစ် စရမည်။ ဘ

ာ ရးရှင်းတမ်းများကိ ကမ္ပဏ၏
ီ စာရင်းစစ်က

စစ် ဆး ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာကိ ယင်းရှင်းတမ်းနှငအ
့် တူ ပူးတွဲတင်ြပ
ရမည် သိ ့မဟတ် အစီရင်ခစာပါရည်ညန်းချက်များကိ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်း အာက် ြခတွင်

ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ ထိအစီရင်ခစာအား ကမ္ပဏီ၏အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ရှင်းလင်း
တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး ကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအစရှင်များက စစ် ဆး ကည့်ရနိင် စရန်အတွက် ထားရှိ
ရမည်။
ဘ

ာ ရးအစီရင်ခစာ ပးပိ ့ြခင်း

၁၆၂။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် စာရင်းစစ် ဆးထား ပီးြဖစ် သာ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများ၏ မိတ္တူတစ်

စာင်ကိ စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာ မိတ္တူတစ် စာင်နင
ှ အ
့် တူ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သူ အစရှင်များ၏
လိပ်စာများသိ ့ အစည်းအ ဝးဖိတ် ကားစာြဖင့်

ပူးတွဲလျက် ပးပိ ့ရမည်။

ယင်းတိ ့၏မိတ္တူတစ်

စာင်ကိ အစည်းအ ဝးမကျင်းပမီ အနည်းဆး (၂၁) ရက် ကိုတင်၍ ကမ္ပဏီတွငပ
် ါဝင်သူအစရှင်
များက စစ် ဆး ကည့်ရနိင် စရန်အတွက် ကမ္ပဏ၏
ီ မှတပ
် တင်ထား သာ ရးခန်းတွင်ထားရှိမည်။
ထိ ့ြပင် ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်များသိ ့ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာရှင်းတမ်းများကိ အီလက်ထ ရာနစ်

နည်းြဖင့်လည်း ပးပိ ့နိင် ကာင်း သတ်မှတ်နိင်သည်။
ဘ

ာ ရးအစီရင်ခစာနှင့် ဒါရိက်တာများ၏အစီရင်ခစာ

၁၆၃။ ဥပ ဒအရလိအပ်၍ြဖစ် စ၊ ဘတ်အဖွဲ ့က ထိသိ ့ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်၍ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏသ
ီ ည် ပီးခဲ့
သည့်ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက်

ဘ

ာ ရးအစီရင်ခစာနှင့်

ဒါရိက်တာများ၏

အစီရင်ခစာကိ

သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒများနှင့်အညီ ြပုစရမည်။
စာရင်းစစ်ခနအ
့် ပ်ြခင်းနှင့် စာရင်းစစ်ြခင်း
၁၆၄။ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇၉ နှင့် ၂၈၀ သိ ့မဟတ် အချိနက
် ာလအလိက် အာဏာသက် ရာက်လျက်ရှိ သာ
ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာရင်းစစ်များကိ ခနထ
့် ားရမည့်အြပင် ၎င်းတိ ့၏
တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတထ
် ားရမည်။
၁၆၅။ စာရင်းစစ်များသည်

မည်သည့်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိမဆိ

တက် ရာက်ရန်

ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်

ပါဝင်သအ
ူ စရှင် တစ်ဦးအ နနှင့် လက်ခရပိင်ခွင့်ရှိသည့် နိ ့တစ်စာများနှင့် အြခားဆက်သွယ်မများ
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အားလးကိ

လက်ခရရှိရန်နှင့်

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတစ်ရပ်တင
ွ ်

၎င်းနှင့်ပတ်သက် သာ

အစည်းအ ဝးကိစ္စ၏ မည်သည့်အပိင်းကိမဆိ ကားနာခွင့်ရှိသည်။
၁၆၆။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် လိအပ်သည်ဟယူဆပါက ကမ္ပဏီ၏ ငွစာရင်းများနှင့် စာအပ်များကိ စစ် ဆးရန်
ဌာနအတွင်း စာရင်းစစ် ကာ်မတီကိ ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်အနည်းဆး (၃) ဦး ပါဝင် သာအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း၍
ဆာင်ရွက်နိင်သည်။
၁၆၇။ ဥပ ဒလိအပ်ချက်အရြဖစ် စ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်အရြဖစ် စ သတ်မတ
ှ ်သည့်
ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်ကခန
ိ အ
့် ပ်ရာတွင် -

(က)

စာရင်းစစ်ကိ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့်အညီ ခနအ
့် ပ်ြခင်းနှင့် ထတ်ပယ်ြခင်းြပုလပ်ရမည်၊

(ခ)

စာရင်းစစ်အတွက် အခ ကး ငွကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏သ ဘာတူညခ
ီ ျက်အ ပ တွင် ကမ္ပဏက
ီ
သတ်မှတ် ပးရမည်၊

(ဂ)

အဆိပါ

ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက်

ကမ္ပဏ၏
ီ

ဘ

ာ ရးအစီရင်ခစာကိ

စာရင်းစစ်က

သက်ဆိင်ရာဥပ ဒနှင့်အညီ စာရင်းစစ် ဆးရမည်။

အခန်း (၂၃)
အြမတ် ဝစများ၊ သီးသနရ့် န်ပ ငွနှင့် အြခားခွဲ ဝြခင်းများ
၁၆၈။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွငအ
် ြမတ် ဝစများကိ ဘတ်အဖွဲ ့၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်
ကြငာနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် ဘတ်အဖွဲ ့က

ထာက်ခ သာ ပမာဏထက် မည်သည့်အြမတ် ဝစ

ကမ မပိ စရ။
၁၆၉။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် ကမ္ပဏ၏
ီ အြမတ်အစွန်းများြဖင့် ဘတ်အဖွဲ ့က မ တသည်ဟယူဆ သာ အဆိပါ
ကားြဖတ်အြမတ် ဝစများကိ အခါအား လျာ်စွာ ပါဝင်သအ
ူ စရှင်များသိ ့ ပးနိင်သည်။
၁၇၀။ အြမတ် ဝစကိ ထိနှစ်အြမတ်အစွန်းနှင့် ခွဲ ဝမ ပးရ သး သာ စ ဆာင်းထားသည့် အြမတ်အစွနး်
ထဲမတ
ှ စ်ပါး အြခား ငွ ကးများထဲမှ ခွဲ ဝမ ပးရ။
၁၇၁။ ဘတ်အဖွဲ ့သည် မည်သည့်အြမတ် ဝစကိမဆိ မ ထာက်ခမှီ ကမ္ပဏီ၏ အြမတ်အစွန်းများထဲမှ
မိမိတိ ့သင့် လျာ်မည်ဟ ထင်ြမင် သာ ငွကိ သီးသနရ့် န်ပ ငွတစ်ရပ် သိ ့မဟတ် သီးသနရ့် န်ပ ငွ
များအြဖစ် ဖယ်ထတ်လျက် ဒါရိက်တာများ၏ သ ဘာအတိင်း မ မ ာ်လင့် သာ အသးစရိတ်
ီ
အြမတ်အစွနး် ကိ မှန်ကန်စွာ
အတွက်ြဖစ် စ၊ အြမတ် ဝစညီမ ရးအတွက်ြဖစ် စ၊ ကမ္ပဏ၏
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အသးြပုနိင် သာ အြခားမည်သည့် ကရွယခ
် ျက်အတွက်မဆိြဖစ် စ အသးြပုရမည်။ ထိသိ ့ အသး
ချြခင်းမြပုမီ

ငွများကိ ဒါရိက်တာများသည် အလားတူသ ဘာအတိင်း ကမ္ပဏ၏
ီ လပ်ငန်းတွင်

သးစွဲြခင်း သိ ့မဟတ် အခါအား လျာ်စွာ သင့် လျာ်သည်ထင်ြမင် သာ (ကမ္ပဏအ
ီ စရှယ်ယာများမှ
လွ၍
ဲ ) ငွရင်းြမုပ်နှြခင်းလပ်ငန်းများတွင် ငွရင်းြမုပ်နှနိင်သည်။ နှစ်စဉ်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
က ဘတ်အဖွဲ ့၏

ထာက်ခချက်ြဖင့် ယင်းအစည်းအ ဝး န ့တွင် မှတ်ပတင်ထား ပီးြဖစ် သာ

အစရှငတ
် ိ ့အား ထိကဲ့သိ ့ သာ သီးသန ့် ငွထဲမှ မိမိတိ ့အစပါဝင်ထား သာအချိုးအတိင်း “ဆ ကး
အစရှယ်ယာများ” ထတ် ပးရန် အတည်ြပုနိင်သည်။
၁၇၂။ မည်သည့်အစရှယ်ယာ၏ ပူးတွဲပိင်ဆိင်သမ
ူ ျားအြဖစ်ြဖင့် တစ်ဦးထက်ပိ သာသူများကိ မှတ်ပတင်
ထားသည်ြဖစ်လ င်၊

အစရှယ်ယာများအ ပ တွင်

ပးရမည်ြဖစ် သာ

မည်သည့်အြမတ် ဝစ

အတွက်မဆိ အကျိုးသက် ရာက် သာ လက်ခ ြပစာများကိ အဆိပါသူတိ ့အနက် တစ်ဦးဦးကိ
ပးနိင်သည်။
၁၇၃။

ကညာြခင်းြပုခဲ့ ပီး သာအြမတ် ဝစဆိင်ရာနိ ့တစ်စာကိ နာက်တင
ွ ် ဖာ်ြပထားသည့် နည်းလမ်း
အတိင်း အစရှယ်ယာများတွင်ပါရှိ သာ ရပိင်ခွင့ရ
် ှိ သာ ပဂ္ဂိုလ်များထသိ ့ ပးပိ ့ရမည်။

အြမတ် ဝစခွဲရန် လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ဘတ်အဖွဲ ့တွင် အပ်နှင်းထားြခင်း
၁၇၄။ (က)

ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀၇ နှင့် ၁၀၉ တိ ့အရ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အြမတ် ဝစများ ( ကားြဖတ်အြမတ်
ဝစအပါအဝင်) ကိ ပးရန်ဆးြဖတ်နိင် ပီး ပမာဏ၊ အချိနန
် င
ှ ့် အြမတ် ဝစ မည်သိ ့ခွဲ ဝ
မည်ကိလည်း သတ်မတ
ှ န
် ိင်သည်၊

(ခ)

အြမတ် ဝစ ပး ချရမည့် နည်းလမ်းများတွင်
ြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊

ငွသားြဖင့ြ် ဖစ် စ၊ အစရှယ်ယာထတ် ဝ

အာ့ပ်ရှင် (option) ြပုြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ၊ ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ လဲ ြပာင်း

ြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆာင်ရွက်ြခင်းများပါဝင်နိင်သည်၊
(ဂ)

အြမတ် ဝစအား သတ်မှတ်ြခင်းကိ ကမ္ပဏမ
ီ ှ
အဆိပါသတ်မှတ်ချက်ကိ

ပး ချရမည့် ကး မီအြဖစ် မမှတ်ယူရ။

အြမတ် ဝစ ပး ချြခင်းမြပုမီ

ြပန်လည်ရတ်သိမ်းနိင်သည်။

ကး မီတင်ရှိြခင်းသည်

မည်သည့အ
် ချိနတ
် င
ွ ်မဆိ

ငွ ပး ချရန်သတ်မှတ်ထားသည့်

အချိနမ
် ှသာ ကျ ရာက်သည်။
အြမတ် ဝစအချိုးအစား
၁၇၅။ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၊

အစရှယ်ယာအမျိုးအစားအတွက်

စည်း နှာင်မရှိ သာ

ပူးတွဲ

ပါဝင် သာအခွငအ
့် ရးနှင့် ကနသ
့် တ်ချက်များ၊ ဥပ ဒတိ ့ကိ အ ထာက်အထားြပု၍၊ အြမတ် ဝစ
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များကိ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သူ အစရှင်များအား ပိင်ဆိင်သည့် အစရှယ်ယာအ ရအတွက်အလိက်
အချိုးကျ ခွဲ ဝ ပးရန်ြဖစ်သည်။
ခွဲ ဝနိင် သာပစ္စည်းများနှင့် ခွဲ ဝ ပးြခင်း
၁၇၆။ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများကိ အ ထာက်အထားြပု လိက်နာလျက်၊ ဘတ်အဖွဲ ့သည် အြမတ် ဝစများ
သိ ့မဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းများ၊ သတ်မှတ်ပစ္စည်းတစ်ရပ်လးကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ တစ်စိတ်
တစ်ပိင်းကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ( ပး ချ ပီးအစရှယ်ယာများ၊ ဒီဘင်ချာ၊
သိ ့မဟတ် ဤကမ္ပဏီ၏ သိ ့မဟတ် အြခားကမ္ပဏီ၏

ငွ ချးလက်မှတ်များ

ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ၊ ယမှတ်

အပ်နသည့
ှ
် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် အြခားအဖွဲ ့အစည်းတိ ့တွင် ပါဝင် သာ

ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်

များနှင့် ခွဲ ဝ ပးရန်) ဆးြဖတ် ပးနိင်သည်။
၁၇၇။ ကမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သအ
ူ စရှင်တစ်ဦးချင်းစီသည် ကမ္ပဏ၏
ီ
သိ ့မဟတ် အြခားကမ္ပဏီ၏ အစရှယ်
ယာများ၊

ဒီဘင်ချာ ငွ ချးလက်မှတ်များ

သိ ့မဟတ်

အြခား ငွ ချးသက် သခလက်မှတ်များ

အပါအဝင် အပိဒ် - ၁၇၇ အရ မည်သည့်ပစ္စည်းကိမဆိ ၎င်းတိ ့အားခွဲ ဝ ပးြခင်းကိ သ ဘာတူ
လက်ခရမည်။
ဒါရိက်တာ၏ဆင်ြခင်ဆးြဖတ်မ
၁၇၈။ ပစ္စည်းများ၊ ရပိင်ခွင့်များ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်းအပါအဝင် အြမတ် ဝစ သိ ့မဟတ် အြခားခွဲ ဝြခင်းနှင့်
သက်ဆိင် သာ ကိစရ
္စ ပ်အားလးကိ ဘတ်အဖွဲ ့မှ ဆးြဖတ်သတ်မှတ်မည်ြဖစ် ပီး ဘတ်အဖွဲ ့သည်
အာက်ပါ ဆာင်ရွက်ချက်များကိြပုလပ်နိင်သည် (က)

အြမတ် ဝစများ/ အြခားခွဲ ဝြခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်အခက်အခဲများ၊ အြငင်းပွားမ
များ သိ ့မဟတ် အြခားကိစ္စများတိ ့ကိ ြဖရှင်းနိင်သည်၊

(ခ)

ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရပိင်ခွင့်၏အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ခွဲ ဝြခင်းြပုရာတွင် တန်ဖိး
သတ်မတ
ှ ် ပးနိင်သည်၊

(ဂ)

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ

အစရှင်များအား

သိ ့မဟတ်

၎င်းတိ ့၏

ညန် ကားသည့်အတိင်း

သတ်မတ
ှ တ
် န်ဖိးအ ပ အ ြခြပု၍ ငွြဖင့် ပး ချြခင်းြပုရန် ဆးြဖတ်နိင်သည်၊
(ဃ)

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များအတွက် ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရပိင်ခွင့်ကိ ယမှတ်အပ်နှ
လက်ခမည့်သူထ အပ်နှ ပးြခင်းြပုနိင်သည်။

ကမ္ပဏသ
ီ ည်အတိး ငွ ပးရန် မလိအပ်ြခင်း
၁၇၉။ အြမတ် ဝစများနှင့်

အြခားခွဲ ဝ ပးြခင်းများအတွက်

အတိး ငွကိ

ကမ္ပဏီအ နြဖင့် ပးရန်
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မလိအပ်ပါ။ ကမ္ပဏီသည် အချို ့ သာအြမတ် ဝစများနှင့် ခွဲ ဝ ပးြခင်းများကိ ထိန်းသိမ်းထား
နိင်သည်။
ကမ္ပဏီသည်အြမတ် ဝစနှင့် ခွဲ ဝ ပးြခင်း ထိနး် သိမ်းထားရှိနိင်ြခင်း
၁၈၀။ ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများ တစ်ဆင့်လဲအပ်ြခင်း ကာင့် တစ်ဦးဦးက ပိင်ဆိင်ထိက် သာ အစ
ရှယ်ယာနှင့် သက်ဆိင် သာ အြမတ် ဝစများနှင့် အြခားခွဲ ဝ ပးြခင်းများကိ သတ်မှတထ
် ားသည့်
လဲ ြပာင်းလက်ခသူကိ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှင်အြဖစ် မှတ်ပတင်စာရင်းသွင်းြခင်း မြပုရ သး
သည့်အချိန်အထိ ကမ္ပဏက
ီ ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည်။
ကမ္ပဏသ
ီ ည် ပး ချရန် ငွ ကးပမာဏကိ လ ာ့ချြဖတ် တာက်နိင်သည်
၁၈၁။ ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငအ
် ား
ပးြခင်းများကိလည်း ကာင်း

ပးရန်ရိှ သာ အြမတ် ဝစများကိလည်း ကာင်း၊ အြခားခွဲ ဝ
တာင်း ခ မ သိ ့မဟတ် အြခားနည်းြဖင့် ဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း ကာင့်

ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအစရှငမ
် ှ ကမ္ပဏသ
ီ ိ့

ပးရန်ရိှ သာ ပမာဏများမှ

လ ာ့ချြဖတ် တာက်

နိင်သည်။
ပး ချြခင်း
၁၈၂။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် အစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပးရန်ရှိ သာပမာဏ၊ အြမတ် ဝစနှင့် အြခားနည်း

ခွဲ ဝ ပးြခင်းတိ ့ကိ ဘတ်အဖွဲ ့က ဆးြဖတ်သည့်နည်းြဖင့် ပး ချနိင်သည်။
တာင်းဆိြခင်းမရှိသည့်ခွဲ ဝြခင်းများ
၁၈၃။ ဥပ ဒအရ

အြခားနည်းြပဌာန်းထားသည့်

အခါမှတစ်ပါး

ပးရန်ဆးြဖတ် ကညာ ပီး နာက် တစ်နှစ်အတွင်း
အြခားနည်းခွဲ ဝ ပးြခင်းကိ

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များသိ ့

တာင်းဆိြခင်းမရှသ
ိ ည့်အြမတ် ဝစများနှင့်

တာင်းဆိလာသည့်အချိန်အထိ ဘတ်အဖွဲ ့မှ ဆးြဖတ်သည့်အတိင်း

ကမ္ပဏသ
ီ ည် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်း သိ ့မဟတ် အြခားနည်းအသးြပုြခင်းြပုလပ်နိင်သည်။

အခန်း (၂၄)
ဖျက်သိမ်းြခင်း
ပိလ သည်များကိခွဲ ဝြခင်း
၁၈၄။ ဤဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း၊ ဥပ ဒနှင့် အစရှယ်ယာအမျိုးအစားတိ ့အတွက် ပူးတွဲထား သာ
စည်း နှာင်မရှိသည့် အခွင့်အ ရးများနှင့် ကနသ
့် တ်ထားြခင်းများကိ အ ထာက်အထားြပု၍ (က)

ကမ္ပဏီကိ

ဖျက်သိမ်းရာတွင်

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ

အစရှင်များအား

ခွဲ ဝရနိင် သာ
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မည်သည့်ပစ္စည်းရပိင်ခွင့်ကိမဆိ အစရှယ်ယာအ ပ ပး ချ ပီးပမာဏသိ ့မဟတ် ပးထား
ပီးဟ မှတ်ယူထား သာ ငွ ကးတန်ဖိးပမာဏကိ (မစဉ်းစားဘဲ) ပိင်ဆိင်ထား သာ အစ
ရှယ်ယာအ ရအတွက် အချိုးအစားအလိက် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ျားအ ကား ခွဲ ဝ
ပးရမည်၊
(ခ)

ကမ္ပဏီကိဖျက်သိမ်းရာတွင်

ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ျားသိ ့

သိ ့မဟတ် ရပိင်ခွင့်ကိ ဆးြဖတ်ရာတွင် အစရှယ်ယာအတွက်

ခွဲ ဝနိင် သာပစ္စည်း

ပး ချြခင်းမရှိ သး သာ

ပမာဏသည် ကမ္ပဏပ
ီ ိင်ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရပိင်ခွင့်အြဖစ် ြပုမူသတ်မတ
ှ သ
် ည်၊
(ဂ)

ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်များသိ ့ ခွဲ ဝရနိင် သာပစ္စည်းနှင့် ရပိင်ခင
ွ ပ
့် မာဏကိ ခွဲ ဝ ပး
ရာတွင် အစရှယ်ယာအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိင်းသာ ပး ချထားသည့် ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ
အစရှင်ထခွဲ ဝ ပးသည့် န ့ရက်တွင် ထိအစရှယ်ယာအတွက်မ ပး ချရ သး သာ ပမာဏ
ကိ နတ်ပယ်ရမည်၊

(ဃ)

် စ်ပင်
ိ းသာ
အပိဒ် - ၁၈၄ (ဂ) အရ အစရှယ်ယာအတွက် တစ်စိတတ
ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူအစရှင်တိ ့

ခွဲ ဝ ပးရာတွင်

ပးရ သးသည့်

မ ပး ချရ သး သာ

ပမာဏကိ

နတ်ပယ် ပီး လက်ကျန် ပး ချရန်ရှိသည့်ပမာဏကိ ထိအစရှယယ
် ာရှငသ
် ည် ကမ္ပဏီသိ ့
ပးရမည်။
၁၈၅။ ကမ္ပဏီ၏ ကး မီများနှင့်တာဝန်ရှိမများ၊ ကမ္ပဏအ
ီ ား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသည့် ကိစရ
္စ ပ်
အတွက် ကန်ကျစရိတ်များ၊ အခ ကး ငွများနှင့် အသးစရိတ်များအတွက် ကျခနိင်ရန်အလိ ့ငှာ
ငွ ကးထည့်ဝင်မြပုလပ်ရန်လိအပ် ကာင်း တရားရးက ယူဆြခင်းမရှိလ င် ဒါရိက်တာတစ်ဦး
သည် ထိ ငွ ကးထည့်ဝင်မများကိ ထပ်မြပုလပ်ရန်တာဝန်မရှိ စရ။

အခန်း (၂၅)
ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းနှင့် မှတ်ပတင်စာရင်းများ
အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း
၁၈၆။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် ယင်း၏မှတ်တမ်းစာအပ်တွင် အာက်ပါတိ ့ကိ ြဖည့်သွင်းရမည် (က)

သက်ဆိင်သည့် အစည်းအ ဝးကျင်းပ ပီး (၂၁) ရက်အတွငး် အာက် ဖာ်ြပပါ အ သးစိတ်
အချက်များပါဝင် သာ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း (၁)

ဘတ်အဖွဲ ့၏

အစည်းအ ဝးနှင့်

ဘတ်အဖွဲ ့၏ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးတိ ့တွင်

အစည်းအ ဝးတက် ရာက်သည့် ဒါရိက်တာများ၏ အမည်များ၊
(၂)

အခန်း-၁၇ အရ မည်သည့်ဒါရိက်တာကမဆိ ြပုလပ်သည့် ကညာချက်အားလး
နှင့် ပးသည့်အ ကာင်း ကားစာများ။
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(ခ)

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ကမ္ပဏက
ီ ချမှတ် သာဆးြဖတ်ချက်များ၊

(ဂ)

အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်းမရှိဘဲ လှည့်လည်စာြဖင့် ဘတ်အဖွဲ ့ကချမှတ် သာ ဆးြဖတ်
ချက်များ။

အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းများတွင် ဥက္က

က လက်မှတ် ရးထိးရြခင်း

၁၈၇။ အ ထွအ ထွအစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏အစည်းအ ဝးများ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၏ ကာ်မတီအစည်း
အ ဝးများ၏ အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတွင် အစည်းအ ဝးဥက္က
သည့်အစည်းအ ဝးဥက္က

သိ ့မဟတ်

နာက် နာင်ကျင်းပ

သိ ့မဟတ် အြခားအခွင့်အာဏာရှိ ဒါရိက်တာတိ ့က အစည်းအ ဝး

ပီး နာက် သင့် တာ် သာအချိန်တွင် လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ ထိသိ ့လက်မှတ် ရးထိးြခင်းသည်
အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်းတွင်

ဖာ်ြပ သာ အ ကာင်းအရာများ အမှနတ
် ကယ်

ဆာင်ရွက်ခဲ့

ကာင်းသက် သထင်ရှား စသည်။
မှတ်ပတင်စာရင်းများ
၁၈၈။ ကမ္ပဏသ
ီ ည် ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ်ပါဝင်သူ အစရှင်များ၏ မှတ်ပတင်စာရင်းနှင့် ဥပ ဒအရထိန်းသိမ်း
ထားရှိရန် လိအပ် သာ အြခားမှတ်ပတင်စာရင်းများကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

အခန်း (၂၆)
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း
၁၈၉။ ဥပ ဒကိအ ထာက်အထားြပု၍

လိက်နာလျက်၊

ဘတ်အဖွဲ ့သည်

ကမ္ပဏ၏
ီ စာရွက်စာတမ်း

များနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိ ကမ္ပဏတ
ီ င
ွ ပ
် ါဝင်သအ
ူ စရှငမ
် ျားက သင့် လျာ် သာ အခ ကး ငွ
ပး၍ ကည့်ရစစ် ဆးနိင်ရန် မည်သည့်အတိင်းအတာထိ ဖွင့်လှစ်ြပသမည်ကိ ဆးြဖတ်နိင်သည်။
ဤအခန်း-၂၆ သည် ဥပ ဒအရ သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏန
ီ င
ှ ့် သ ဘာတူညီချက်အရ ကမ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ
အစရှငတ
် စ်ဦး သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာတစ်ဦး သိ ့မဟတ် ဒါရိက်တာ ဟာင်းတစ်ဦး၏ အခွင့်အ ရး
ကိ ကနသ
့် တ်ြခင်းမရှပ
ိ ါ။

အခန်း (၂၇)
အ ကာင်းအ ကားြခင်း (နိ ့တစ်စာများ)
နိ ့တစ်စာများ
၁၉၀။ (က)

နိ ့တစ်စာတစ် စာင်ကိ ကမ္ပဏက
ီ
မည်သည့်ပါဝင်သူအစရှင်ထသိ ့မဆိ လူပဂ္ဂိုလ်အားြဖင့်
ြဖစ် စ၊ ထိသူ၏ ကမ္ပဏီတွင်မတ
ှ ်ပတင်ထား သာလိပ်စာသိ ့ စာတိက်မှတစ်ဆင့်
ြခင်းြဖင့်ြဖစ် စ

ပးပိ ့

ပးပိ ့နိင်သည် သိ ့မဟတ် (ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း
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မှတပ
် တင်လိပ်စာမရှိလ င်) ထိသိ ့နိ ့တစ်စာချအပ်ရန်အလိ ့ငှာ ပးထား သာ ြပည် ထာင်စ
သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း လိပ်စာရရှိလ င် ယင်းလိပ်စာသိ ့ ပးပိ ့နိင်သည်၊
(ခ)

နိ ့တစ်စာကိ စာတိက်၊ တဲလက်စ် ဖက်စ် သိ ့မဟတ် အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် ပးပိ ့သည့်
အခါ နိ ့တစ်စာတစ် စာင်ကိ လိပစ
် ာမှနက
် န်စာွ တပ်၍ စာတိက်ခအြပည့်အဝ ကိုတင် ပး
ဆာင် ပီး ပးပိ ့ရမည်။ ထိလိပ်စာရှင်သည် စာတိက်၏သာမန်လပ်ငန်း ဆာင်တာအားြဖင့်
ရသင့်ရထိက် သာ န ့တွင် နိ ့တစ်စာကိ လက်ခရရှိ ပီးြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

၁၉၁။ အကယ်၍ ပါဝင်သအ
ူ စရှငတ
် စ်ဦးသည် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း မှတပ
် တင်
သည့်လိပ်စာလည်း မရှိသည့်အြပင် နိ ့တစ်စာချရန် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း
လိပ်စာကိလည်း ကမ္ပဏသ
ီ ိ ့တင်သင
ွ ်းထားြခင်းမရှိလ င် ကမ္ပဏမ
ီ ှတ်ပတင်ရး တည်ရိှရာ ဒသတွင်
ထတ် ဝလျက်ရှိ သာ သတင်းစာ (၁)

စာင်တွင် ထိသူ၏အမည်နာမည်ြဖင့် နိ ့တစ်စာ ကြငာ

လိက်ြခင်းသည် သတင်းစာတွင် ထိ ကညာပါလာသည့် န ့တွင် ထိသူသိ ့ နိ ့တစ်စာချအပ် ပီး
ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူ စရမည်။
၁၉၂။ အစရှယ်ယာတစ်စကိ ပူးတွဲပိင်ဆိင်သမ
ူ ျားသိ ့ ကမ္ပဏက
ီ နိ ့တစ်စာချအပ်ရာ၌ ကမ္ပဏီ၏မှတ်ပတင်
စာရင်းတွင်

ယင်းအစရှယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ထိပ်ဆးမှအမည် ဖာ်ြပပါရှိသူ ပူးတွဲပိင်ရှင်အား

နိ ့တစ်စာ ပးပိ ့ြခင်းြပုလပ်နင်
ိ သည်။
၁၉၃။ ကမ္ပဏီမှ နိ ့တစ်စာချအပ်ရာတွင် ပါဝင်သအ
ူ စရှင်တစ်ဦး ကွယလ
် ွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲြဖစ်ြခင်း
ကာင့် ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိလာသူများသိ ့ လိပ်မူ၍ စာတိက်အခ ကိုတင် ပး ချ ပီး စာတိက်မတ
ှ စ်ဆင့်
ပးပိ ့ြခင်းြဖင့ြ် ဖစ် စ အဆိပါကွယ်လွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲြဖစ်ြခင်းကိ အ ကာင်းြပု၍ ပိင်ဆင်
ိ
မကိ ကိယ်စားြပုမည့် ကိယ်စားလှယ်များထသိ ့ြဖစ် စ ဖာ်ြပပါအ ကာင်းချင်းရာများနှင့် အလား
တူတိ ့က ယင်းကိစ္စအလိ ့ငှာ ထိသိ ့ပိင်ဆင်
ိ မရှိ ကာင်း အ ကာင်း ကား ပးပိ ့ထား သာ ပဂ္ဂိုလ်
များ၏ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငအတွင်းရှိလိပစ
် ာ (ရှိလ င်) ထသိ ့ြဖစ် စ၊ (အဆိပါ လိပ်စာ
ပးပိ ့လာ ပီးသည့်တိင်) ကွယ်လွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် လူမဲွ ကညာြခင်းမခရဘိသကဲသ
့ ိ ့ပင် နိ ့တစ်စာ
ချမှတရ
် မည့် နည်းလမ်းအတိင်း နိ ့တစ်စာကိ ကမ္ပဏီက ပးပိ ့နိင်သည်။
၁၉၄။ အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတိင်းအတွက် နိ ့တစ်စာများကိ အထက်တင
ွ ် ဖာ်ြပ ပီး လပ်ထးလပ်နည်း
များက အာဏာအပ်နှင်းထားသည့်အတိင်း ချအပ်ရမည်၊
(က)

နိ ့တစ်စာချအပ်ရန်အလိ ့ငှာ
တင်သွင်းြခင်းမရှိ သး သာ

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်းရှိ
ပါဝင်သူအစရှင်

လိပစ
် ာကိ

(ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
55

အတွင်း မှတ်ပတင် ပီးလိပ်စာမရှိသူ) မှတစ်ပါး ကျန်ပါဝင်သူအစရှင်တိင်းကိ နိ ့တစ်စာ
ချအပ် ပးရမည်၊
(ခ)

ပါ ဝင်သူအစရှင်တစ်ဦးကွယ်လွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲသတ်မှတခ
် ရြခင်း ကာင့် အစ
ရှယ်ယာအ ပ ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိလာသူပဂ္ဂိုလ်တိင်းထသိ ့လည်း

ပးပိ ့ရမည်။ သိ ့ သာ် ထိသိ ့

ကွယလ
် ွန်ြခင်း သိ ့မဟတ် လူမွဲြဖစ်ြခင်းသည် အကျုးဝင် အတည်ြပု ပီးမှသာလ င် ယင်း
ပဂ္ဂိုလ်များသည် အစည်းအ ဝးနိ ့တစ်စာရခွင့်ရိှ စရမည်။ အြခားမည်သည့ပ
် ဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး
တစ် ယာက်မ

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးများ၏

နိ ့တစ်စာများကိ

လက်ခရယူပိင်ခွင့်

မရှိ စရ။

အခန်း (၂၈)
လျာ် ကး
၁၉၅။ ကမ္ပဏ၏
ီ
ဒါရိက်တာနှင့် အခိက်အတနအ
့် ားြဖင့် အြခားအရာရှိအသီးသီးသည် မိမိတိ ့၏ တာဝန်
များကိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာ၌ ပဏာမလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အစိးရနှင့်

ဒသအာဏာပိင်များထမှ

ခွင့်ြပုချက်များ၊ ခစားခွငမ
့် ျားကိရယူရာတွင် မိမက
ိ ျခခဲရ
့ သည့် ဆးရး ငွများနှင့် ကန်ကျစရိတ်
ငွများအတွက် မိမိ၏တမင်သက်သက်ြပုမူမ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့်ြဖစ်သည့်ကိစ္စမဟတ်
လ င် ကမ္ပဏီ၏ရန်ပ ငွများထဲမှ

လျာ် ကးရထိက်ခွင့်ရိှ စရမည်။ ထိ ့ြပင် ထိသူအသီးသီးသည်

ကမ္ပဏီ၏လပ်ငန်းကိစ္စ ဆာင်ရက
ွ ်ရာ၌ မိမအ
ိ မှန်တကယ် ထတ် ပးရသည့် ငွ သိ ့မဟတ် ပစ္စည်း
အတွကသ
် ာလ င် တာင်းခနိင် စရမည်။ ထိသူအသီးသီးသည် မိမိတိ ့၏ မရိးမသား ရည်ရွယ်ချက်
ြဖင့်ြပုမူမများ၊

ပါ့ လျာ့မများ သိ ့မဟတ် ပျက်ကက
ွ ်မများအတွက်သာလ င် တာဝန်ရိှ စရမည်။

အြခားသူများ၏ ြပုမူမများ၊ ပါ့ လျာ့မများ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မများအတွက်ြဖစ် စ၊ ငွများ
ရင်းနှီးြမုပ်နှရာ၌ ရယူထားသည့် အာမခမလ လာက်ြခင်း သိ ့မဟတ် ရယူထားသည့် ကိယ်ပိင်
ပစ္စည်း

သိ ့မဟတ်

ပစ္စည်း၏

ပိင်ဆိင်မမလ လာက်ြခင်းအတွက်ြဖစ် စ၊

မိမတ
ိ ာဝန်များကိ

ဆာင်ရွက်ရာ၌ ြဖစ်ပွားနိင်သည့်ဆးရးမ သိ ့မဟတ် ပျက်စီးမအတွက်ြဖစ် စ၊ ယင်းကိစ္စများသည်
မိမိ၏တမင်သက်သက် ပါ့ လျာ့မ သိ ့မဟတ် ပျက်ကွက်မ ကာင့်မဟတ်လ င် တာဝန်မရှိ စရ။
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