
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

        

        

        

�မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င�        က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���        

ဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒ        မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��        
 



ii 

�မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င��မန�မ���	င�င�    က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���က	မဏ�မ���    ဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒဥပ�ဒ    ((((မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��မ��ကမ��))))    
    

အပ�	င�� ၁ စတင�အ�ဏ�တည��ခင��� င�! အဓ�ပ#ယ��ဖ���ပခ�က�မ��� ၁ 

 အခန�� (၁)။ အမည�၊ စတင�အ�ဏ�တည��ခင��� င�! အဓ�ပ#ယ��ဖ���ပခ�က�မ���  ၁ 

အပ�	င�� ၂ ဖ)* !စည��ပ	�အ��ခခ�စည��မ�+��၊က	မဏ�မ���ဖ)* !စည��တည��ထ�င�ရ�ခင��� င�!အခ)င�!အဏ�မ��� ၁ဝ 

 အခန�� (၂)။ က	မဏ�မ���� င�! အဖ)* !အစည��မ��� ၁ဝ 
 အခန�� (၃)။ က	မဏ�၏ အ��ခခ�လ�	အပ�ခ�က�� င�! အခ)င�!အ�ဏ�မ��� ၁ဝ 
 အခန�� (၄)။ ဤဥပ�ဒအရ က	မဏ�မ��� ဖ)* !စည��တည��ထ�င��ခင��� င�!မ တ�ပ	�တင��ခင�� ၁၂ 
 အခန�� (၅)။ က	မဏ�၏ဖ)* !စည��ပ	�အ��ခခ�စည��မ�+�� ၁၅ 
 အခန�� (၆)။ က	မဏ�အမည�မ��� ၂ဝ 
 အခန�� (၇)။ က	မဏ�၏ဆက�သ)ယ��ဆ�င�ရ)က�မ8မ��� ၂၃ 
 အခန�� (၈)။ က	မဏ�မ တ�ပ	�တင��ခင��မ�ပ:မ�က �ဆ�င�ရ)က�ခ�က�မ��� ၂၆ 
 အခန�� (၉)။ ဤဥပ�ဒအရ မ တ�ပ	�တင�ခ)င�!ရ ��သ� (သ�	 !မဟ	တ�) မ တ�ပ	�တင�ရမည�! 

အ�ခ���က��ပ�	�ရ�ရ င��မ��� 
 

၂၈ 
 အခန�� (၁ဝ)။ က	မဏ�အမ��:�အစ����ပ�င��လ*�ခင�� ၃၉ 

အပ�	င�� ၃ က	မဏ�၏မတည��င)ရင��� င�!စပ�လ�+��သည�! အစ	ရ ယ�ယ�မ���၊ယင��� င�!သက�ဆ�	င�သည�! 
အ��က�င��အရ�မ��� 

 
၄၂ 

 အခန�� (၁၁)။ အစ	ရ ယ�ယ�မ���� င�!အ�ခ���သ� �င)�ခ�� သက��သခ�လက�မ တ�မ��� ၄၂ 
 အခန�� (၁၂)။ အစ	ရ ယ�ယ�မ���� င�!အ�ခ���င)�ခ�� သက��သခ�လက�မ တ�မ���က�	 လ=*��ပ�င���ခင�� ၅၁ 
 အခန�� (၁၃)။ မ တ�ပ	�တင�စ�ရင��မ���� င�!က	မဏ�ရ �အက��:�ခ�စ��ခ)င�!မ���အ�� မ န�ကန���က�င�� 

�ထ�က�ခ��ခင�� 
 

၅၃ 
 အခန�� (၁၄)။ အ�မတ��ဝစ	မ��� ၆၂ 
 အခန�� (၁၅)။ အစ	ရ ယ�ယ�မတည��င)ရင��က�	 အက��:�သက��ရ�က��စမည�! �ဆ�င�ရ)က�ခ�က�မ��� � င�! 

အ��က�င��အရ�မ��� 
 

၆၄ 
အပ�	င�� ၄ စ�မ�ခန� !ခ)*�ခင��� င�!အ	ပ�ခ�:ပ��ခင��၊ အမ����ပည�သ�သ�	 ! ကမ��လ မ���ခင��၊ �ပ#င�� ��ခင��� င�! �?က�@မ�တ�ဝန�ရ ��ခင��၊ 

က	မဏ�၏�င)စ�ရင��မ���က�	ထ�န��သ�မ��ထ��ရ ��ခင�� 
 

၇၉ 
 အခန�� (၁၆)။ က	မဏ�A	��ခန��� င�!အမည� ၇၉ 
 အခန�� (၁၇)။ အစည��အ�ဝ�မ���� င�!တရ��စ)*ဆ�	�ဆ�င�ရ)က�မ8မ��� ၈၁ 
 အခန�� (၁၈)။ ဒ#A�	က�တ�မ���၊ ၎င��တ�	 !၏လ	ပ�ပ�	င�ခ)င�!မ���� င�!တ�ဝန�မ��� ၉၅ 
 အခန�� (၁၉)။ က	မဏ�တ)င�ပ#ဝင�သ�မ���၏အခ)င�!အ�ရ�� င�!က	စ��ခ)င�!မ��� ၁၁၆ 
 အခန�� (၂ဝ)။ အမ���� င�!သက�ဆ�	င�သည�! က	မဏ�မ���က အစ	ရ ယ�ယ��ရ�င��ခ�ရန� ကမ��လ မ��မ8 

မ���� င�!သက�ဆ�	င�သည�! က�စCရပ�မ��� 
 

၁၂၃ 
 အခန�� (၂၁)။ ��	င�င��တ��၏ �ပင�ပတ)င� ဖ)* !စည�� တည��ထ�င�ထ���သ� �က��ပ�	�ရ�ရ င��မ���က 

ကမ��လ မ��သည�! အစ	ရ ယ�ယ�မ��� 
 

၁၄၁ 
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 အခန�� (၂၂)။ က	မဏ�တစ�ခ	က �ပ:လ	ပ���	င��သ� �ပ#င�� ��ခင��မ��� (Mortgages) � င�! �?က�@မ� 

တ�ဝန�ရ ��ခင��မ��� 
 
 

 
၁၄၆ 

 အခန�� (၂၃)။ ပစCည��လက�ခ�ထ�န��သ�မ��သ�မ���က�	 ခန� !အပ��ခင��၊ စ�ရင��စ�အ	ပ�မ���က�	 �ပ:စ	 �ခင��၊ 
��	င�င��တ��၏ �ပင�ပတ)င� ဖ)* !စည�� တည��ထ�င�ထ��သည�! �က��ပ�	�ရ�ရ င�� မ���က 
�ဆ�င�ရ)က��သ� �?က�@မ� တ�ဝန�ရ ��ခင��မ��� (Charges) က�	 မ တ�ပ	� တင��ခင�� 

 
 

၁၅၇ 
 အခန�� (၂၄)။ ဘO��ရ�ဆ�	င�ရ� အစ�ရင�ခ�စ�မ���� င�!စ�ရင��စစ��ဆ��ခင��မ��� အ��က�င�� ၁၅၇ 
 အခန�� (၂၅)။ အ�	ည�တစ�ရင� ဆ	���ဖတ��ခင��၊@မ�ရ င�မ���� င�!က	မဏ�တ)င�ပ#ဝင�သ�မ���အ�က�� ညP��Qင�� 

သ�ဘ�တ��ခင��� င�! အစ	ရ ယ�ယ�မ��� ဝယ�ယ���	င�သည�!�!အခ)င�!အ�ရ� 
 

၁၇၂ 
အပ�	င�� ၅ ဖ�က�သ�မ���ခင�� ၁၇၇ 

 အခန�� (၂၆)။ က	မဏ�တစ�ခ	အ��ဖ�က�သ�မ���ခင�� ၁၇၇ 
 အခန�� (၂၇)။ မ တ�ပ	�တင�ထ���ခင��မရ �သည�! က	မဏ�ဖ�က�သ�မ���ခင��� င�! စပ�လ�+��သည�! က�စCရပ� မ��� ၂၂၉ 
အပ�	င�� ၆ မ တ�ပ	�တင�အရ�ရ �� င�! မ တ�ပ	�တင�A	��၏ အခ)င�!အဏ�မ��� ၂၃၃ 

 အခန�� (၂၈)။ မ တ�ပ	�တင�အရ�ရ �၊ မ တ�ပ	�တင�A	��၊ စ�ရ)က�စ�တမ��မ���က�	 မ တ�ပ	�တင��ခင��၊ စစ��ဆ� 
�ကည�!A8��	င�သည�! အခ)င�!အဏ�မ���� င�! အခ��က��င)မ��� 

 
၂၃၃ 

အပ�	င�� ၇ တရ��စ)*ဆ�	စစ��ဆ��ဆ�င�ရ)က��ခင��၊ �ပစ�မ8မ���၊ စည��မ�+��မ���� င�! က����ပ�င���ခင��ဆ�	င�ရ�                 
�ပR�န��ခ�က�မ��� 

 
၂၄၃ 

 အခန�� (၂၉)။ တရ��A	��မ���၏စ�ရင�ပ�	င�ခ)င�!အ�ဏ�� င�!တရ��စ)*ဆ�	စစ��ဆ��ဆ�င�ရ)က��ခင��မ��� ၂၄၂ 
 အခန�� (၃ဝ)။ �ပစ�မ8မ���� င�!ခ	ခ��ခ�ပ�ခင��အ��က�င�� ၂၅၇ 
 အခန�� (၃၁)။ အက��:�သက��ရ�က��ခင��ဆ�	င�ရ��ပဌ�န��ခ�က�မ���� င�! က����ပ�င���ခင��ဆ�	င�ရ� 

�ပR�န��ခ�က�မ��� 
 

၂၆၄ 
အပ�	င�� ၈ အ�ထ)�ထ) ၂၆၈ 
 အခန�� (၃၂)။ အ�ထ)�ထ)�ပR�န��ခ�က�မ��� ၂၆၈ 
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ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ 

(            ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္         ။)  

     ခုႏွစ္၊              လဆန္း               ရက္     

(         ခုႏွစ္၊              လ              ရက္) 
   

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။       

    အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၁၁၁၁))))        
စတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၁၁၁၁) ) ) )     အမည္အမည္အမည္အမည္၊၊၊၊    စတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား    

1111။။။။ ဤဥပေဒကုိဤဥပေဒကုိဤဥပေဒကုိဤဥပေဒကုိ    ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း၊ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း၊ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း၊ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္း၊    စတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္းစတင္အာဏာတည္ျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
    (က) ဤဥပေဒကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

    (ခ) ဤဥပေဒသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္တြင္  

စတင္အာဏာတည္ေစရမည္။ 
    (ဂ) ဤဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ား ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ 

ေစရမည္-  

  (၁)  “သက္ဆုိင္ရာဥပေဒသက္ဆုိင္ရာဥပေဒသက္ဆုိင္ရာဥပေဒသက္ဆုိင္ရာဥပေဒ” ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတည္ ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ 

ဥပေဒမ်ားျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္အေပၚတြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွေသာ 

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ဆုိသည္။  

  (၂) “တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ” ဆုိသည္မွာ  

   (ကက) အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခႏွုင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခါတြင္- 

(၁) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ 

(၂) ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊  

(၃) ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ 

(၄) ကုမၸဏီကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ခံရေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိဆုိသည္။ 

   (ခခ) ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး (ကုမၸဏီတစ္ခ ု အပါအဝင္) ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အခါတြင္- 

(၁) သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး 

ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္  

(၂) သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားနည္း တစ္ရပ္ရပ္ 

ျဖင့္ တရားဝင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရားမဝင္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္  
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(၃) သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသူ 

တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္း ေၾကာင့္မ်ွျဖင့္ အပုိဒ္ခြဲငယ္  (ကက) 

သုိ႔မဟုတ္ အပုိဒ္ခြဲငယ္ (ခခ)အရ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ တစ္ဦးဟု 

သတ္မွတ္ႏိုင္ သည့္သူမ်ားကုိ မည္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္မွ် ထည့္သြင္းျခင္း 

မျပဳရ- 

    (၄) အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ကဝြမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္း ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသုိ႔ အၾကံ 

ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎ကုိယ္စား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

    (၅) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား 

အလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ၏ အစည္းအေဝး၌ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦး၏ ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စား အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခံရျခင္း။ 

  (၃) “အခြင့္အာဏာအပ္အခြင့္အာဏာအပ္အခြင့္အာဏာအပ္အခြင့္အာဏာအပ္ႏွႏွႏွႏွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွ” ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ 

ကိစၥရပ္ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ ႏိုင္ငံျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုက ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း  အမ်ားအားျဖင့္  

ေနထုိင္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

  (၄) “ဘုတ္အဖြဲ႕ဘုတ္အဖြဲ႕ဘုတ္အဖြဲ႕ဘုတ္အဖြဲ႕” သို႔မဟုတ္    “ဒါရုုိက္တာအဖြဲ႔ဒါရုုိက္တာအဖြဲ႔ဒါရုုိက္တာအဖြဲ႔ဒါရုုိက္တာအဖြဲ႔”    ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔အျဖစ္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ၾကေသာကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာမ်ားကုိဆုိသည္။ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးတည္း 

ရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ အဆုိပါ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ထုိဒါရုိက္တာ တစ္ဦးကုိ 

ဆုိသည္။ 

  (၅) “ကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီ” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ တည္ဆဲကုမၸဏီ တစ္ခုခုကို ဆုိသည္။ 

  (၆) “ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းစာရင္းသုိ႔ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား အားလံုးကုိ ဆုိသည္။ ထို႔ျပင္ မည္သူမ်ားသည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား 

ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 

အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္မီ တရားစဲြဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပ ခံရသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (၇) “ေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္း” ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မရိွသည္ျဖစ္ေစ ဤဥပေဒမွအပ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အပါ 

အဝင္    အျခားဥပေဒ   တစ္ရပ္ရပ္အရ       ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ  အဖြဲ႔ 

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကုိ ဆုိသည္။ 

  (၈) “တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုး” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုးကုိ ဆုိသည္။ 
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  (၉)  “ဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာ” ” ” ” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီမွ ေခ်းယူထားေသာ ေငြအတြက္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ 

မွ ထုတ္ေပးေသာ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုဆုိသည္။ ယင္းတြင္ ဒီဘင္ခ်ာ 

စေတာ့ရွယ္ယာလည္း ပါဝင္သည္။ 

  (၁ဝ) ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ““““ဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာ”””” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီ 

တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ - 

   (ကက) ဒါရုိက္တာရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ အလွည့္က် 

ဒါရုိက္တာ ရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသူျဖစ္ျပီး အဆုိပါရာထူး ေနရာ 

တြင္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အလွည့္က်ဒါရုိက္တာ ရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ 

ျခင္း မခံရေသာ္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးဦးကုိ 

ဆုိသည္- 

    (၁) ဒါရုိက္တာ ရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသကဲ့သုိ႔       

ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

    (၂) ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ ၎၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 

ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္ေပးသူ သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕က က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္သူ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိုသို႔ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္သူ။  

    ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေလ်ာ္ကန္ 

စြာ ေဆာင္ရြက္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အၾကံေပးမႈေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားက လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့္ ဤပုဒ္မခြဲ 

၏ အပိုဒ္ခြဲ(ခခ) အပုိဒ္ခြဲငယ္ (၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆုိင္မႈ မရိွေစရ။ 

  (၁၁) “တည္ဆဲကုမၸဏီတည္ဆဲကုမၸဏီတည္ဆဲကုမၸဏီတည္ဆဲကုမၸဏီ” ဆုိသည္မွာ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ၊  

ယခင္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္။ 

  (၁၂) “ကကကကဝြဝြဝြဝြမ္းမ္းမ္းမ္းက်င္သူက်င္သူက်င္သူက်င္သူ””””ဆုိသည္မွာ ပုဒ္မ ၂၁၄ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ 

တန္ဖိုး သတ္မွတ္သူ၊ စာရင္းကုိင္ႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳစုရာတြင္ 

အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရသူတစ္ဦးဦးကုိ ဆိုသည္။ 

  (၁၃) ““““ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ” ဆုိသည္တြင္ ေငြေခ်းျခင္း၊ အာမခံလက္မွတ္ေပးျခင္း၊ 

အာမခံျခင္း၊ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ သို႔မဟုတ္ 

အျခား တစ္ခုခုကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းတုိ႔ 

ပါဝင္သည္။ 

  (၁၄) ““““ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီငံျခားကုမၸဏီငံျခားကုမၸဏီငံျခားကုမၸဏီ”””” ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း သို႔မဟုတ္ အျခား 
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ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးဦး  သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႕ ေပါင္းစည္းလ်က္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ 

သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ 

ထက္ပိုမိုသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အက်ိဳး ခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရွိေသာ ကုမၸဏီကို ဆုိသည္။ 

  (၁၅) ကုမၸဏီတစ္ခႏုွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ "အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ” ” ” ” ဆုိသည္မွာ   

ဆက္ႏြယ္ ေနသည့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ 

ကုမၸဏီ၏ အစုမ်ားကုိ ပုိင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီကုိဆုိသည္။ 

  (၁၆) ““““ဝဝဝဝန္္ၾကီးဌာနန္္ၾကီးဌာနန္္ၾကီးဌာနန္္ၾကီးဌာန” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရနႏ္ွင့္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွကုိ ၾကီးၾကပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ဝန္ၾကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္းကုိ ဆက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒ အရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဆုိသည္။ 

  (၁၇) “အရာရိွအရာရိွအရာရိွအရာရိွ    (Officer)” (Officer)” (Officer)” (Officer)” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတြင္ 

ေအာက္ပါတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္ - 

   (ကက) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးကုိ 

လည္းေကာင္း၊ အဓိကအပုိင္းကိုလည္းေကာင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ 

မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ခ်မွတ္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္သူ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာခုိင္မာ ေတာင့္တင္း 

မႈကုိသိသာစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ ရာထူးေနရာအား 

ရရိွထားသူ။ 

  (၁၈)  ““““ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္” ” ” ” ဆုိသည္မွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း သေဘာတူညီထားသည့္ 

ေစ်းႏုွန္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဆုိသည္။ 

  (၁၉) """"အမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္သူအမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္သူအမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္သူအမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္သူ” ” ” ” ဆုိသည္မွာ  ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးက သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ (၁၂)လတာကာလတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အနည္းဆုံး ေနထုိင္ရမည့္ 

ကာလအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း ေနထုိင္သူကုိ ဆုိသည္။ 

  (၂ဝ) ““““သာမန္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သာမန္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သာမန္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္သာမန္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္” ” ” ” ဆုိသည္မွာ    သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ နည္းလမ္း 

တက် ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အေထြေထြ အစည္းအေဝး 

အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ 

ခြင့္ျပဳခန္႔ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ မဲအမ်ားစုျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဆုိသည္။ 

  (၂၁) ““““ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း” ” ” ” ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ 

ထားသည့္ အဖြဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဆုိသည္။    

  (၂၂) ““““ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈမႈမႈမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္” ” ” ” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတြင္ တရားဝင္ သုိ႔မဟုတ္ 

သာတူညီမွ်ရထုိက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ကုိ ဆုိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခု 

တြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္သည္ -    

   (ကက) ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ 
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သုိ႔မဟုတ္    

   (ခခ) ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ တိုက္ရိုက္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္္ေသာအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္၍ျဖစ္ေစ ရရိွထားသည့္ အျခား 

ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 

သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္    

   (ဂဂ) ကုမၸဏီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ုဆႏၵမဲေပးႏုိင္ခြင့္အတြက္ တုိက္ရုိက္ 

ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 

ရရိွေသာသူအျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ရိွျခင္း။ 

  (၂၃) ““““ျပစ္ဒဏ္ပမာဏျပစ္ဒဏ္ပမာဏျပစ္ဒဏ္ပမာဏျပစ္ဒဏ္ပမာဏ”””” ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အခါအားေလ်ာ္စြာ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ ေငြဒဏ္ပမာဏ (၁)ခုအတြက္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္ 

ရမည့္ေငြေၾကး ပမာဏကုိဆိုသည္။ 

  (၂၄) “သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေဖာ္ျပ” ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ 

နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ဇယား သုိ႔မဟုတ္ ပံုစံ အရ 

ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔တြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္ အေၾကာင္းအရာ 

သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကုုိ ဆုိသည္။    

  (၂၅) “သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ    ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈမႈမႈမႈပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ” ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး 

ကအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ ပမာဏကုိ ဆုိသည္။ 

  (၂၆) “ယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒ” ဆိုသည္မွာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကုိ 

ဆုိသည္။    

  (၂၇) ““““အအအအမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ”ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ 

ရုပ္သိမ္းခ့ဲျပီးေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ သို႔မဟုတ္ ယခင္ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဆုိလိုျပီး ယင္းသည္ ေအာက္ပါ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္- 

   (ကက) ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားသူမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရိွေသာ ပါဝင္သူဦးေရ 

(၅ဝ) ဦးအထက္ မပုိေစရ၊  

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊  ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း 

သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမွ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳလုပ္ရ၊ 

   ဤ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူႏစွ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦး ထက္ပိုေသာသူမ်ားက 

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ပူးတြဲ ပိုင္ဆုိင္ 

ၾကလွ်င္ ၎တုိ႔အား ပါဝင္သူဦးေရ တစ္ဦးအျဖစ္သာ မွတ္ယူရမည္။    

  (၂၈) “ကမကထျပဳသကမကထျပဳသကမကထျပဳသကမကထျပဳသူ” ဆိုသည္မွာ ပုဒ္မ ၂၁၄ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ခုလုံးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 

တြင္ျဖစ္ေစမွားယြင္း တင္ျပေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈမရိွေသာ ေရးသား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါရိွေသာသူတစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစကားရပ္၌ ကုမၸဏီကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ 
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ေဆာင္ရြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ကဝြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

  (၂၉) “ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 

ကုိ ေပးေခ်ဝယ္ယူရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းၾကားစာ သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝစာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဖိတ္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ဆုိလုိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္းကုိ 

တရားဝင္ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အေၾကာင္း  မ်က္ႏွာဖုံး၌ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ေၾကညာတစ္ရပ္ရပ္ပါဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

  (၃ဝ) “အမ်ားအမ်ားအမ်ားအမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ 

ရုပ္သိမ္းခ့ဲျပီးေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း 

ထားေသာ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီကိုဆုိသည္။ 

  (၃၁) “မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ေရးသြင္းထားသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ေရးသြင္းထားသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ေရးသြင္းထားသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ေရးသြင္းထားသည့္    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား” ဆိုသည္မွာ 

အခန္း(၁၃)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတစ္ခုျဖင့္ ကုမၸဏီက 

ေရးသြင္း ျပဳစုထားသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆုိသည္။ 

  (၃၂) “မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးမွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးမွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးမွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုး” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

စီရင္ပိုင္ခြင့္ ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ မတင္မီ 

တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေသာ (၆)လကာလအတြင္းကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

ရံုး အျဖစ္ ကာလအၾကာရွည္ဆံုးရိွသည့္ ေနရာကုိ ဆုိသည္။ 

  (၃၃) “မွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွ” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 

အျခား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုိ ဆက္ခံသည့္ဌာန သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္း 

သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

  (၃၄) အဖြဲ႔အစည္း(ကုမၸဏီအပါအဝင္)တစ္ခု၏ “ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း””””ဆုိသည္မွာ- 

   (ကက) အဖြဲ႔အစည္း၏ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၊ သုိ႔မဟုတ ္

   (ခခ) အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုခ၊ု သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) အဖြဲ႔အစည္း၏ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီ 

တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္။ 

  (၃၅) “ဆက္ဆက္ဆက္ဆက္ႏြႏြႏြႏြယ္ယ္ယ္ယ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္” ဆိုသည္မွာ - 

   (ကက) ကုမၸဏီအပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ ု ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခါ 

အဖြဲ႔အစည္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ 

   (ခခ) အဖြဲ႔အစည္းအပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခါ - 

    (၁) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွအပ ထုိပုဂၢိဳလ္ 
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၏ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးဦး၊  

    (၂) ထုိပုဂၢိဳလ္၏ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦး၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ 

သုိ႔မဟုတ္ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးတစ္ဦးဦး၊ 

    (၃) အထက္ အပုိဒ ္(ကက) သုိ႔မဟုတ္ (ခခ) အပုိဒ္ခြဲငယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) 

တုိ႔တြင္ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ထိန္းခ်ဳပ္ 

သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဆုိသည္။ 

  (၃၆) ပုဒ္မ ၃၁၅ ပါ “သက္ဆုိင္သည့္ေန႔ရက္သက္ဆုိင္သည့္ေန႔ရက္သက္ဆုိင္သည့္ေန႔ရက္သက္ဆုိင္သည့္ေန႔ရက္” ဆိုသည္မွာ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွကုိ ယာယီခန္႔အပ္ထားသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ထိုသို႔ခန္႔အပ္သည့္ေန႕ရက္ႏွင့္ 

ထုိသုိ႔ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္ 

သည့္ ေန႔ရက္ တုိ႔ကို ဆုိသည္။ 

  (၃၇) “သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္” ဆိုသည္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏစ္ွ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရး 

ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

တစ္ရပ္ရပ္အရ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ဘဏ္တစ္ခုခုကုိ 

ဆုိသည္။ 

  (၃၈) “အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒတစ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ ျပဳထား 

ေသာေၾကြးျမီ ေပးေခ်ရန္ အာမခံခ်က္၊ ပစၥည္းကုိ လက္ဝယ္ထားပုိင္ခြင့္၊ အေပါင္ 

စာခ်ဳပ္ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အျခားပံုစံ တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိ ဆုိသည္။ 

  (၃၉) “အစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာ” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းတြင္ 

ပါဝင္ေသာ အစုရွယ္ယာကုိ ဆုိလုိသည္။ 

  (၄ဝ) “ထုုိးၿမဲလက္္မွတထုုိးၿမဲလက္္မွတထုုိးၿမဲလက္္မွတထုုိးၿမဲလက္္မွတ္” ဆုုိသည္မွာ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွထံ တင္ျပေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ထုုတ္ေပးေသာ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းေပၚတြင္မဆုုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစသည့္ အမွတ္အသားကုိ ဆုိသည္။ ယင္းသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ 

မူရင္းမင္ျဖင့္လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ မလုုိအပ္ဘဲ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွမွ လက္ခံသည့္ 

နည္းလမ္းျဖင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ပံုုစံေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးသူ၏ အမည္ပါရိွ 

ႏိုုင္သည္။ 

  (၄၁) ““““အေသးစားကုမၸဏီအေသးစားကုမၸဏီအေသးစားကုမၸဏီအေသးစားကုမၸဏီ”””” ဆုိသည္မွာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမွအပ ေအာက္ေဖာ္ျပ 

ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရိွေသာကုမၸဏီကုိ ဆုိသည္ - 

   (ကက) ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ (၃ဝ) အထက္ 

မပိုေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ႏုိင္သည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ေအာက္တြင္ရွိျခင္း၊    

   (ခခ) ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ယခင္ႏစွ္၏ 

တစ္ႏွစ္တာ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သန္း(၅ဝ)ေအာက္တြင္ရွိျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ ေငြပမာဏ ေအာက္ 
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တြင္ ရိွျခင္း။ 

  (၄၂) ““““ေၾကြးျမီတင္ရိွျခင္းမရိွေၾကာင္းေၾကြးျမီတင္ရိွျခင္းမရိွေၾကာင္းေၾကြးျမီတင္ရိွျခင္းမရိွေၾကာင္းေၾကြးျမီတင္ရိွျခင္းမရိွေၾကာင္း    စစ္ေဆးခ်က္စစ္ေဆးခ်က္စစ္ေဆးခ်က္စစ္ေဆးခ်က္””””ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါကိစၥရပ္ 

တစ္ခုစီ တြင္ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အခါအားေလ်ာ္ 

စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းကုိင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္- 

   (ကက) ကုမၸဏီသည္ သာမန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေပးေခ် 

ရမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးေခ်ႏုိင္စြမ္းရိွျခင္း ႏွင့္    

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ယင္း၏ ေပးရန္ တာဝန္ရိွမႈ 

မ်ားထက္ ပိုေနျခင္း။    

  (၄၃) ““““အထူးဆုုံးျဖတ္ခ်က္အထူးဆုုံးျဖတ္ခ်က္အထူးဆုုံးျဖတ္ခ်က္အထူးဆုုံးျဖတ္ခ်က္””””ဆုိသည္မွာအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္နည္းလမ္းတက် 

ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အေထြေထြအစည္းအေဝး အတြက္ 

အေၾကာင္းၾကား စာတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးကုိယ္တိုင္ တက္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္ျပဳခန္႔ 

ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ ေလးပံုသံုးပုံထက္ မနည္းေသာ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆုိသည္။ 

  (၄၄) “လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ” ” ” ” ဆိုသည္မွာ- 

   (ကက) ကုမၸဏီတစ္ခုုသည္ ေအာက္ပါအေျခအေန တစ္ခုခႏုွင့္ ကုိက္ညီမွသာ 

အျခားကုမၸဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည္- 

    (၁)    အျခားကုမၸဏီသည္ အဆုိပါကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈအား 

ထိန္းခ်ဳပ္ ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

    (၂) အျခားကုမၸဏီသည္အဆုိပါကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ 

သည့္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးအနက္မွ တဝက္ထက္ပိုသည့္ 

မဲမ်ားကုိအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

    (၃) အျမတ္ေငြေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတည္ေငြရင္းေသာ္လည္းေကာင္း 

ခြဲေဝ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္၍ 

ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး မရရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား 

မွတစ္ပါး အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဝထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ 

တဝက္ထက္ ေက်ာ္ လြန္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အျခားကုမၸဏီမွ 

ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

    (၄) အျမတ္ေငြေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မတည္ေငြရင္းေသာ္ လည္းေကာင္း 

ခြဲေဝ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္၍ 

ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး မရရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား 

မွတစ္ပါး အဆုိပါ ကုမၸဏီမွထုတ္ေဝထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား 

အေပၚ ခြဲေဝေပးရမည့္ အျမတ္ေဝစုတုိင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကုိ 

ရထုိက္ခြင့္ရွိျခင္း။  

   (ခခ) အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီသည္လည္း အျခားကုမၸဏီ၏ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ 
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  (၄၅) ““““ကူးေျပာင္းကာလကူးေျပာင္းကာလကူးေျပာင္းကာလကူးေျပာင္းကာလ”””” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွ 

စတင္၍ (၁၂) လ ျဖစ္ေသာကာလကုိ ဆုိသည္။ 

  (၄၆) ကုမၸဏီတစ္ခႏုွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ““““မူရင္းမူရင္းမူရင္းမူရင္း    အစုမ်ားအစုမ်ားအစုမ်ားအစုမ်ား    ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္    ကုမၸဏကုမၸဏကုမၸဏကုမၸဏီ” 

ဆုိသည္မွာ  ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုကုိ ဆုိလုိျပီး ယင္းကုမၸဏီ ကုိယ္တုိင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ လက္ေအာက္ခံ 

မဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုခုကုိ ဆုိသည္။    

  (၄၇) ““““ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ငံေတာ္ငံေတာ္ငံေတာ္” ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဆုိသည္။ 

  (၄၈) ““““ျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုဝဝဝဝန္ၾကီးန္ၾကီးန္ၾကီးန္ၾကီး” ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွကုိၾကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရိွသည့္ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး အဆင့္ရွိသူ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ 

ဆုိသည္။ 

  (၄၉) “မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီ””””ဆုိသည္မွာ အခန္း(၂၇)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွ 

ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီမဟုတ္ဘဲ  

အျခား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ အစုစပ္ လုပ္ငန္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္း 

တစ္ရပ္ရပ္လည္း ပါဝင္သည္။ 

  (၅ဝ) “ေရာင္းခ်သူေရာင္းခ်သူေရာင္းခ်သူေရာင္းခ်သူ” ဆုိသည္မွာ ပုဒ္မ၂ဝ၅ တြင္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျဖစ္ေစ၊ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူျခင္း ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ဆုိ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးကုိ ဆုိသည္-    

   (ကက) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ထုတ္ေဝသည့္ ေန႔ရက္ 

တြင္ ကုမၸဏီက ရယူမည့္ ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ေပးေခ်ရ မည့္ေငြ 

ကုိ အျပည့္အဝ ေပးေခ်ထားမႈ မရိွေသးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း(Prospectus) ျဖင့္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ 

ေစရန္ ကမ္းလွမ္း၍ ရရိွသည့္အက်ိဳးအျမတ္မွ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြအား 

အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစေပးေခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေပးေခ်ရန္ လက္ခံထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) အဆုိပါ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္သည္ ယင္း၏ တရားဝင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈတုိ႔သည္ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ျဖင့္ ကမ္းလွမ္း၍ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ 

ရလဒ္အေပၚတြင္ တည္မွီေနျခင္း။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၂၂၂၂))))    

ဖြဲ႔စည္းပုံဖြဲ႔စည္းပုံဖြဲ႔စည္းပုံဖြဲ႔စည္းပုံ    အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊    ကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ား    ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    
အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၂၂၂))))        ကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား    

2222။။။။     ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေသာသာသာသာ    ကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား    

 ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ 

မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္- 

 (က) အစုုရွယ္ယာျဖင့္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ 

  (၁) 

 

(၂) 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ ဦးေရ ၅ဝ ဦးထက္ မပိုသည့္သူမ်ား ပါရိွႏိုင္ေသာ 

အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၊ သို႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ ဦးေရ အကန္႕အသတ္မရိွ ပါရိွႏိုင္ေသာ 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ။   

 (ခ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ ဦးေရ အကန္႕အသတ္မရိွ ပါရိွႏိုင္ေသာ ခံဝန္ခ်က္ အားျဖင့္ 

တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ ဦးေရ အကန္႕အသတ္မရိွ ပါရိွႏိုင္ေသာ တာဝန္ ကန္႔သတ္ 

မထားသည့္ကုမၸဏီ။ 

3333။။။။     ဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရ    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ေသာင္ေသာင္ေသာင္ေသာ    အျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း    အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား    

 

 

အခန္း(၉)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွျပီး ယင္းႏွင့္အညီ  ဤဥပေဒအရေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အျခားေသာ 

ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ေအာက္ပါ အျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္သည္-  

 (က) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕၊ 

 (ခ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ 

 (ဂ) 

 

ဤဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆ ဲ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ 

အရေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရိွသည့္ အျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 

 (ဃ) အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အျခားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၃၃၃၃))))    ကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ႏွႏွႏွႏွင့္ အခြင့္အာဏာင့္ အခြင့္အာဏာင့္ အခြင့္အာဏာင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

4444။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏    အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား    

 (က) ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္-    

  (၁) အမည္၊ 

  (၂) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ 

  (၃) ထုတ္ေဝသည့္အစုရွယ္ယာအနည္းဆံုးတစ္ခုရိွျခင္း                    

(ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ထားရိွရန္ မလုိအပ္)၊ 

  (၄) ပါဝင္သူ ဦးေရ အနည္းဆံုးတစ္ဦး၊ 
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  (၅) အပုိဒ(္၆) ႏွင့္အညီအနည္းဆံုး ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း 

အမ်ားအားျဖင့္  ေနထုိင္သူတစ္ဦး၊ 

  (၆) ကုမၸဏီသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါက အနည္းဆံုး 

ဒါရုိက္တာ(၃)ဦး ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔အနက္မွတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္း အမ်ားအားျဖင့္  ေနထုိင္သူတစ္ဦး ႏွင့္ 

  (၇) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ရံုးခန္း လိပ္စာတစ္ခု။ 

 (ခ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ အျပင္ 

  (၂) အမ်ားသံုးရံုးတံဆိပ္တစ္ခုလည္း ထားရိွႏိုင္သည္။ 

5555။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏုိင္မႈႏုိင္မႈႏုိင္မႈႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အခြင့္အာဏာမ်ား။အခြင့္အာဏာမ်ား။အခြင့္အာဏာမ်ား။အခြင့္အာဏာမ်ား။        

 (က) ကုမၸဏီသည္- 

  (၁) ၎တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ 

အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည့္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္ 

ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳသေရြ႕ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ဆက္လက္တည္ရွိရမည္။ ၄င္းျပင္ 

  (၂) ဤဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တို႔အရ ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း ေအာက္ပါကိစၥ 

ရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရိွသည္ - 

   (ကက) အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ အစု 

ရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလႏဲိုင္ေသာအျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္း၊ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား အတြက္ 

ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္သည့္ ေအာ့ပ္ရွင္မ်ား ေပးျခင္း၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္အေပၚတြင္ အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ေပးျခင္း၊ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား 

ပစၥည္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ခြဲေဝေပးျခင္း။ 

 

 

(ခ) ကုမၸဏီ၏လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အခြင့္အာဏာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားရိွမွသာလွ်င္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရိွ 

ႏုိင္သည္။  

 (ဂ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အျခားကုမၸဏီ၏ အစုမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ ္

ရပ္တည္ႏိုင္ျပီး လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားစြာကုိ တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ 

ယင္းတုိ႔ ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိလည္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၄၄၄၄))))ဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရ    ကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ား    ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

6666။။။။  ကုမၸဏီတစ္ခုအားကုမၸဏီတစ္ခုအားကုမၸဏီတစ္ခုအားကုမၸဏီတစ္ခုအား    ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္နည္းလမ္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္နည္းလမ္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္နည္းလမ္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္နည္းလမ္း 

 (က) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္းဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားကေသာ္ 

လည္းေကာင္း တာဝန္ကန္႔သတ္၍ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳဘဲျဖစ္ေစ 

ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေအာက္ပါ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ကို တရားဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ 

အေရးကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသို႔ ေလ်ွာက္ထား တင္ျပႏုိင္သည္ - 

  (၁) ဤဥပေဒအရ အစုအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတို႔၏ တာဝန္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအရ 

၎တုိ႔ ထည့္ဝင္ထားသည့္ အစုမ်ားအတြက္ မေျပ က်န္ေငြ တစ္စံုတစ္ရာ 

ရိွလ်ွင္ ၎အေရ အတြက္အထိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဤဥပေဒအရ ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ 

ျဖစ္္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတုိ႔၏ တာဝန္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း 

အရ ၎ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ၎ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းအျဖစ္ 

ကူဝင္ေထာက္ပံ့ရန္ အသီးသီးတာဝန္ခံၾကသည့္ ေငြပမာဏအထိ ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္ကုမၸဏီ၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) ဤဥပေဒအရ တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတုိ႔၏ 

တာဝန္ကုိ တစ္စုံတစ္ရာ ကန္႔သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီ။ 

 (ခ ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသို႔ ေလွွ်ာက္ထားမႈအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ 

တင္ျပရ မည္ ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္- 

  (၁) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 

  (၂) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား၊ 

  (၃) ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးစီ၏ အမည္အျပည့္အစံု ႏွင့္ လိပ္စာ၊ 

  (၄) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ 

အမည္အျပည့္အစံု၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ား/မ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္လိပ္စာ၊ 

  (၅) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔မွ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္  

သေဘာတူညီခ်က္၊ 

  (၆) အျခား အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ တင္ျပျခင္းမရိွလ်ွင္ အဆုိျပဳတင္ျပေသာ 

ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းလိပ္စာ၊  

အဆုိပါ လိပ္စာကို အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီ၏ ပို႔ေဆာင္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

  (၇) မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းလိပ္စာႏွင့္ ကြဲလြဲခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာလိပ္စာ၊ 

  (၈) အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ 

သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္  

ကိစၥရပ္တြင္ - 
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   (ကက) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ အမည္ 

အျပည့္အစံု ႏွင့္ လိပ္စာ၊ 

   (ခခ) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက ၎တုိ႔ 

သည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္မည့္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ၎တို႔ 

အတြက္ အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား 

အတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ ၾကမည္ကုိလည္းေကာင္း စာျဖင့္ 

ေရးသား ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္မည့္သူ တစ္ဦးစီသုိ႔ ထုတ္ေဝမည့္ အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ ေဖာ္ျပမည့္ေငြေၾကး၊ 

   (ငင) အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက 

ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီၾကသည့္ ေငြပမာဏရိွခဲ့လ်ွင္ ယင္းေငြ 

ပမာဏ၊ 

   (စစ) မွတ္ပုံတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ 

အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်ျပီးျခင္း ရိွမရိွ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

   (ဆဆ) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီတြင္ မူရင္းအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီတစ္ခု ရိွ မရိွ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

   (ဇဇ) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီသည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခု ဟုတ္ မဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္။ 

  (၉) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ - 

   (ကက) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ အမည္ 

အျပည့္အစံုႏွင့္ လိပ္စာ၊ 

   (ခခ) အဆုိျပဳတင္ျပေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက ၎တုိ႔ 

သည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္မည့္သူအျဖစ္စာျဖင့္ ေရးသားထား သည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက တင္ျပၾကေသာ အဆုိျပဳ သည့္ 

အာမခံပမာဏ၊ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ရိွခဲ့လ်ွင ္- 

    (၁) ထုတ္ေဝမည့္အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊ 

    (၂) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ ေဖာ္ျပမည့္ 

ေငြေၾကး၊ 

    (၃) အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးစီက ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီၾကသည့္ ေငြပမာဏ 

ရိွခဲ့လ်ွင္ ယင္းေငြပမာဏ၊ 

    (၄) မွတ္ပုံတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား 

အတြက္ အျပည့္အဝေငြေပးေခ်ျပီးျခင္းရိွမရိွ။ 
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 (ဂ ) မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တင္ျပသည့္ေလ်ွာက္လႊာသည္- 

  (၁) ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးစီက လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးျဖစ္ရမည္၊ 

  (၂) ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း ေလွွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးစီက တာဝန္ယူ ထုတ္ေဖာ္ 

ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ပါရိွရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၃) ဤဥပေဒပါ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ေဖၚျပထားသည္႕ ဖြဲ႔စည္းပံု ု အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းပံုစံႏွင့္မ်ားစြာျခားနားမႈရိွေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း  တစ္ရပ္ 

ကုိ အသံုးျပဳရန္ ကုမၸဏီက တင္ျပလာသည့္အခါ အနည္းဆံုး ေလွ်ာက္ထား 

တင္ျပသူတစ္ဦးက မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိျပဳကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္အား ပူးတြဲတင္ျပပါရိွရမည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒပါ ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ပုံစံကုိ 

ကုမၸဏီကအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပ 

ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ တင္ျပရမည္။ 

 (ဃ) ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခေၾကးေငြကုိ 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္။ 

 (င ) ေလ်ွာက္ထားသူသည္ ေလွ်ာက္လႊာမူရင္းကြဲမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲ 

တင္ျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အပိုဒ္ (၅)၊ (၈)၊ 

ႏွင့္ (၉) တုိ႔တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မူရင္းမ်ားႏွင့္အတူ 

သိမ္းဆည္း ထားရမည္။ ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္အခါ ထိုစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီထံသုိ႔ ေပးအပ္၍ ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

7777။။။။     ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူက ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က ္
အလက္မ်ားအား မွားယြင္းတင္ျပခဲ့ပါက ယင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၅ဝ)ခု ထက္ မပိုေသာ 
ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

8888။။။။     မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္စုံစြာေဆာင္ရြက္ 

တင္ျပလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား လက္ခံရရိွသည့္အခါ လုိအပ္သည့္ 

စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္- 

  (၁) ေလွ်ာက္လႊာအား မွတ္ပုံတင္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္မႈ 

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ေပးရမည္ - 

   (ကက) ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစား၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္၍ မွတ္ပုံတင္ထားေၾကာင္း၊ 

   (ဃဃ) မွတ္ပုံတင္သည့္ေန႔၊ 

   (ငင) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသင့္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

 (ခ ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္အား ထိန္းသိမ္းထားရိွ ရမည္။ 
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 (ဂ ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တုိ႔အရ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လုိအပ္ေသာ စာရြက္ 

စာတမ္း မ်ားမွအပ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳရ။  

9999။။။။     မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏မွတ္ပံုတင္ျခင္း၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

 ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံ 

တင္သည့္ေန႔ရက္မွ စတင္၍ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အမည္စာရင္းတင္ျပခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္မည့္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ပါရိွသည့္ 

အမည္ျဖင့္ သီးျခားဥပေဒဆုုိင္ရာအရည္အခ်င္းရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅ သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္က ကန္႔သတ္ထားျခင္း 

မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အားလံုးကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည့္အျပင္ 

အစဥ္အဆက္ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွရမည္။ ကုမၸဏီသည္ဆႏၵရိွပါက ရံုးတံဆိပ္ ထားရိွ 

ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတုိင္း ကုမၸဏီအား စာရင္း ရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြဲေဝရန္အတြက္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္လည္း  တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

10101010။။။။     ကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီ    ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈမႈမႈမႈ    သက္ေသခံလက္မွတ္၏သက္ေသခံလက္မွတ္၏သက္ေသခံလက္မွတ္၏သက္ေသခံလက္မွတ္၏    ျပည့္စံုျပည့္စံုျပည့္စံုျပည့္စံု    ခုိုင္လံုခုိုင္လံုခုိုင္လံုခုိုင္လံုမႈမႈမႈမႈရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္း    

 ပုဒ္မ ၈ အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွမ ွထုတ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ သက္ေသခံ 

လက္မွတ္သည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ 

ယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံစြာ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ 

ျပီး ျဖစ္၍ ထုိသက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္သည့္ 

ေန႔မွစ၍ ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒအရ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျပီး 

ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည့္စုံခုိင္လံုသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား ျဖစ္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၅၅၅၅))))ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

11111111။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအတြက္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအတြက္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအတြက္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအတြက္    လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ယင္း၏ယင္း၏ယင္း၏ယင္း၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုစီတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခ ု ရိွရမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္း၏ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 

တစ္ဦးစီက အသီးသီး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔  ၎တုိ႔အေပၚတြင္ 

စည္းေႏွာင္မႈ ရိွသည္။ ထုိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ ကုမၸဏီ၌ ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးစီႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဆက္ခံသူမ်ား၊ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

 (ခ ) ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၊ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးစႏီွင့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးစီတို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္မွတစ္ပါး ဤဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အခြင့္ 

အာဏာမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားရိွသည္။ 

 (ဂ ) ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက ္ တင္ျပသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အမည္ 

စာရင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကုမၸဏီ တြင္ 

ပါဝင္မည့္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအား လိုက္နာ 
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ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဃ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးသြင္းရ 

မည့္ေငြအားလံုးကုိ ၄င္းတုိ႔မွ ကုမၸဏီသို႔ ေပးေခ်ရမည့္ အေၾကြးတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ 

ျဖစ္ေစရမည္။ 

12121212။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္    ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္    အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား    

 (က) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ဤဥပေဒတြင္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလုိေသာ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားပါရိွႏိုင္သည္။သုိ႔ရာတြင္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ ဤဥပေဒ 

ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း ရိွမည္မဟုတ္။ 

 (ခ ) ဤဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တဲြတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ပုံစံကုိ ယင္းကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

 (ဂ ) ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ 

သူမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ဖြဲ႔စည္းပု ံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ တည္ရွိသည့္ မွတ္ပံုတင္ထား 

ေသာ ကုမၸဏီ ရံုးခန္းကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (င ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ)နင့္အညီ တည္ဆကုဲမၸဏီတစ္ခု၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕ 

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ 

ဤဥပေဒ စတင္အာဏာသက္ေရာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းက့ဲသုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

 (စ ) တည္ဆကုဲမၸဏီ တစ္ခု၏ ယခင္သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထား 

ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက မဲေပးဆံုးျဖတ္၍ 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ ကူးေျပာင္းကာလကုန္ဆုံးသည္အထိ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ 

ႏုိင္သည္။ကုမၸဏီ၏ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ထားရိွမည္ ျဖစ္သည္ 

ဟုကုမၸဏီမွအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျပီးေၾကာင္းကုိ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ျပဳစုထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံသုိ႔တင္ျပခဲ့ျခင္းမရိွလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆုိပါကူးေျပာင္း 

ကာလကုန္ဆုံးျပီးေနာက္ပယ္ဖ်က္ျပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ဤပုဒ္မခြဲသည္ 

ပုဒ္မ ၂၉ အား ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။  

13131313။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏    ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္    သီးျခားသီးျခားသီးျခားသီးျခား    

လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ား    

အစုရွယ္ယာအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည္-    

 (က) အမ်ားနွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီအမည္၏ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

“လ္ီမိ္တက္” ဟုလည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါက “အမ်ား 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလ္ီမိ္တက္” ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ 

 (ခ ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ တာဝန္ကုိ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊  
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 (ဂ ) ကုမၸဏီမ ွထုတ္ေဝရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ေငြေၾကး၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာအတြက္ ကနဦး ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 

ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခုထက္နည္းသည့္ အစုရွယ္ယာကုိ 

ရယူထားျခင္း မရိွေၾကာင္း။ 

14141414။။။။     ခံခံခံခံဝဝဝဝန္ခ်က္အားျဖင့္န္ခ်က္အားျဖင့္န္ခ်က္အားျဖင့္န္ခ်က္အားျဖင့္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏န္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏    ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ    စည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ား    

အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားသီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားသီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားသီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

 ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခႏွုင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥတြင္ - 

 (က) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီအမည္ကုိ ယင္းအမည္၏ေနာက္ဆုံးတြင္ “ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ” ဟု ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ တာဝန္ကုိ ခံဝန္ခ်က္ပမာဏတစ္ရပ္ျဖင့္ 

ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ 

  (၃) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူအျဖစ္ ရိွေနၾကစဥ္ကာလတြင္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ေငြပမာဏမ်ား ေပးေခ်ရန္ အတြက္ ကုမၸဏီ၏ 

အေျခပစၥည္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ယူေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳသည့္ေနာက္ပိုင္း (၁) ႏွစ္ ကာလအတြင္း၌ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအျဖစ္မွ ရပ္စျဲခင္းမျပဳမီက  ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ထားေသာ 

ကုမၸဏီ၏တာဝန္မ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ားေပးရန္ တာဝန္ယူေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ 

စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ 

အခမ်ား ေပးေခ်ရန္၊ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား စုေပါင္း 

ထည့္ဝင္ေၾကးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စာရင္းညိွႏႈိင္းရန္၊ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္သည့္ အဆုိပါ 

ေငြပမာဏမ်ား ေပးေခ်ရန္ အတြက္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားတြင္ 

ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ယူေၾကာင္း၊  

 (ခ ) ကုမၸဏီတြင္ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာတစ္ရပ ္ရိွခဲ့လွ်င္ - 

  (၁) ကုမၸဏီမ ွ ထုတ္ေဝရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 

အဆုိပါအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ေငြေၾကး ႏွင့္ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူက အစုရွယ္ယာ တစ္ခုထက္ နည္းသည့္ 

အစုရွယ္ယာကုိ ရယူထားျခင္း မရိွေၾကာင္း။ 

 (ဂ) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားျပီး မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာတစ္ခုခု 
မပါရိွသည့္အျပင္ ယခင္ဥပေဒ စတင္အက်ိဳး သက္ေရာက္သည့္ ေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၌ ကုမၸဏီမွ ခြဲေဝေပးရမည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ရထုိက္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အား ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 
တစ္ဦးဦးမွအပ အျခားသူတစ္ဦးဦးသုိ႔ ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွသည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။ 
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 (ဃ) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤပုဒ္မတုိ႔အတြက္အလို႕ငွာ 
ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားျပီး ယခင္ဥပေဒ စတင္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္သည့္ ေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ ကုမၸဏီ၏ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
အျဖစ္သုိ႔ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္အားလံုးကုိ 
အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပမာဏကုိ ျဖစ္ေစ၊ အေရအတြက္ကုိ 
ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေစကာမူ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

15151515။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႕သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏န္ကန္႕သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏န္ကန္႕သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏န္ကန္႕သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏    ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ    စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္    သီးျခားသီးျခားသီးျခားသီးျခား    

လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ - 

 (က) ကုမၸဏီအမည္၊ ယင္းကုမၸဏီအမည္၏ေနာက္ဆံုးတြင္ “တာဝန္ကန္႔သတ္မႈမရိွေသာ 

ကုမၸဏီ” ဟု ပါရိွရမည္၊ 

 (ခ ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ တာဝန္ကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ 

 (ဂ ) ကုမၸဏီမ ွ ထုတ္ေဝရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ 

အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ေငြေၾကး၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာအတြက္ ကနဦး ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 

ေငြေၾကး ထည့္ဝင္သူမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခုထက္နည္းသည့္ အစုရွယ္ယာကုိ 

ရယူထားျခင္း မရိွေၾကာင္း။ 

16161616။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု၏    ဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္းမႈမႈမႈမႈပံုစံပံုစံပံုစံပံုစံ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ -    

 (က) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုရမည္၊ 

 (ခ) ျမန္မာဘာသာအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ကုမၸဏီ၏ ေရြးခ်ယ္မူအတုုိင္း 

ေရးသားျပဳစုႏုိင္သည္၊ ၎ျပင္ 

 (ဂ ) စာပိုဒ္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားျပဳစုလ်က္ အမွတ္စဥ္မ်ားကုိ တစ္ဆက္တည္း ေရးသား 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

17171717။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရိွေသာ 

သီးျခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 

၍ ၎၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး ထုိသို႔ျပဳလုပ္သည့္ ေျပာင္းလဲ 

ျပင္ဆင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္မႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ မူလက 

တည္းက ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ေစရမည့္အျပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲ 

ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ 
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 (ခ) ကုမၸဏီတစ္ရပ္ကုိ ၁၈၅၇ ခုႏစွ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၉ ႏွင့္ ၁၈၆ဝ ခုႏစွ္ 

အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၇ သို႔မဟုတ္ ၎ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ 

ထားျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဤပုဒ္မအရ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ 

ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာသည္ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ ပါရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစဘဲ မတည္ေငြရင္း ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ မတည္ေငြရင္းမ်ား 

ကုိ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ ထည့္ဝင္သည့္ကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကိုလည္း ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ 

18181818။။။။     ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    အတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ    လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း    

 (က) ကုမၸဏီသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုစံျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေျပာင္းလဲ 

ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း မိတၱဴ တစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ ထုိသုိ႔ 

ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရန္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထုိတင္ျပခ်က္ 

အား မွတ္ပုံတင္ရမည္။ မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား လက္မွတ္သည္ 

ထိုသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒအရ လုိအပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ အျပည့္အဝ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္ 

အထား ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္ပါက ဤပုဒ္မအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည့္ကာလကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

19191919။။။။     ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    ((((၂၈၂၈၂၈၂၈) ) ) ) ရက္အတြင္းရက္အတြင္းရက္အတြင္းရက္အတြင္း    မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္    ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    

သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

    ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈသည္ ပုဒ္မ ၁၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း မရိွေသးလွ်င္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္ 

ျခင္း မရိွေစရ။ အဆုိပါ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ျပင္ဆင္ရန္ အထူး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္ အတြင္း သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳေသာ တိုးျမွင့္ေပးသည့္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္္ျခင္း 

မရိွလွ်င္ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈသည္ ေဖာ္ျပပါ ရက္ေပါင္း (၂၈)ရက္ သို႔မဟုတ္ တုိးျမွင့္ 

ခြင့္ျပဳသည့္ ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အခါတြင္ လံုးဝပ်က္ျပယ္ေစရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္ တရားရံုးသည္ လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည့္အခါတြင္ ေနာက္ထပ္ 

ကာလ (၂၈)ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေလွ်ာက္လြႊာအေပၚ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထပ္မံခ်မွတ္ 

ႏိုင္သည္။ 

20202020။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈ၏၏၏၏    အက်ဳိးအက်ဳိးအက်ဳိးအက်ဳိး    သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

    ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္္ 

မည္သုိ႔ပင္ ပါရိွေသာ္လည္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေန႔ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ 

ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္သည့္ ေန႔ရက္က ၎တုိ႔လက္ဝယ္ရွိေသာ 
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အစုရွယ္ယာ အေရအတြက ္ထက္ ပုိမိုသည့္အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ရယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထည့္ဝင္ 

ရန္ လုိအပ္လာလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ထည့္ဝင္ရမည္တာဝန္မ်ားကုိ 

ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသုိ႔ အျခားနည္းအားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ရိွလာခ့ဲ 

လ်ွင္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈသည္ ၎တို႔အေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမျပဳမီေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း စာျဖင့္ေရးသားလ်က္ ထုိေျပာင္းလျဲပင္ဆင္မႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကသည္ဆိုလွ်င္ ဤပုဒ္မ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ ျခင္း 

မရိွေစရ။ 

21212121။။။။     ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္င္င္င္သူမ်ားသုိ႔သူမ်ားသုိ႔သူမ်ားသုိ႔သူမ်ားသုိ႔    ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း    မိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိ    ေပးအပ္ရျခင္းေပးအပ္ရျခင္းေပးအပ္ရျခင္းေပးအပ္ရျခင္း    

 ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးမ ွ ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ေတာင္းဆုိလာပါက ေတာင္းဆုိသည့္ ေန႔ရက္မွ (၁၄)ရက္အတြင္း 

ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေငြပမာဏက္ုိ သက္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေငြပမဏ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ေပးေဆာင္ေစလ်က္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

22222222။။။။     ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၂၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘ ဲ ပ်က္ကြက ္

ခဲ့လ်ွင္ က်ဴးလြန္မႈတစ္ရပ္စီအတြက္  ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၂)ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

23232323။။။။     ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအား    မိတၱဴမိတၱဴမိတၱဴမိတၱဴ    အားလံုးတြင္အားလံုးတြင္အားလံုးတြင္အားလံုးတြင္    မွတ္သားမွတ္သားမွတ္သားမွတ္သား    

ေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္း    

 ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ ္ ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ရက္ေနာက္ပုိင္း ထုတ္ေဝသည့္ အဆုိပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္း၏ မိတၱဴအားလံုးသည္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။ 

24242424။။။။     ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ေျပာင္းလဲျပီးသည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းလဲ 

ျပင္ဆင္မႈကို ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈႏွင့္အညီ မျဖစ္သည့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၏ မိတၱဴမ်ားကုိ ထုတ္ေဝခဲ့လွ်င္ ထိုသုိ႔ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ မိတၱဴ 

တစ္ေစာင္စီအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁)ခု ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ ရမည္။ 

ထို႔အျပင္အဆုိပါ ပ်က္ကြက္မႈကုိ သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တမင္ေသာ္ လည္းေကာင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာအားလံုးသို႔မဟုတ္အျခားအရာရိွမ်ားသည္လည္း အလားတူ 

ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၆၆၆၆) ) ) ) ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

25252525။။။။     ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ကုမၸဏီအမည္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအမည္ေျပာင္းလဲျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ လိမ္လည္လုိေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ လွည့္စားႏုိင္ 

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ေစႏုိင္သည့္ မွတ္ပံု 

တင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ တည္ဆဲ  အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏အမည္ႏွင့္ တူညီေသာ အမည္ 

ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိအမည္ႏွင့္ ဆင္တူေသာအမည္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း 

တည္ဆဲအဖြဲ႔အစည္းမွာ ဖ်က္သိမ္းရန္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး မွတ္ပံုတင္ အရာရိွက 

တင္ျပရန္ေတာင္းဆုိသည့္ တည္ဆဲ အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္အား အသုံးျပဳ ႏုိင္ရန္ 

သေဘာတူညီခ်က္အား တင္ျပႏုိင္သည့္အခါမွတစ္ပါး ထုိအမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းမရိွဘဲ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မပါရိွဘဲ လိမ္လည္လိုေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ လွည့္စားႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစႏုိင္သည့္ ယခင္ကမွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ တည္ဆဲ 

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ အမည္ႏွင့္ တူညီေသာ အမည္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

ထုိအမည္ႏွင့္ ဆင္တူေသာအမည္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ပုံတင္ခဲ့လ်ွင္ 

ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ယင္း၏ 

ကုမၸဏီ အမည္အား ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္။   

 (ဂ ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ၾကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ပါရိွသည့္ ကိစၥရပ္မွအပ မည္သည့္ ကုမၸဏီမဆုိ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 

အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳရ - 

  (၁) “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္”၊ “ဗဟုိဘဏ္”၊ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ”၊ 

“သမၼတ”၊ “ဝန္ၾကိီးဌာန” သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ၾကီိးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ ရံုးဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ရပ္ရပ္က အဆုိျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔က ေထာက္ခံတင္ျပေသာ 

စကားရပ္တစ္ခုခု ပါဝင္သည့္ အမည္ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) “စည္ပင္သာယာေရး” သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔အစည္း 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က အဆုိျပဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႔က ေထာက္ခံတင္ျပေသာ စကားရပ္တစ္ခုခု ပါဝင္သည့္အမည္၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတစ္ခုခုသည္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီး ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံ 

ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ယင္း၏အမည္အား ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ 

 (င) ကုမၸဏီသည္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၂၈)ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထား 

တင္ျပရမည္။ 

 (စ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏အမည္အား ေျပာင္းလဲသည့္အခါတြင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွ 

အေနျဖင့္ အဆုိပါအမည္သစ္သည္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ အမည္ျဖစ္ျပီး 

ဤဥပေဒကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္ အဆုိပါအမည္သစ္ကုိ မွတ္ပုံတင္ 

စာအုပ္ရွိ ယခင္အမည္၏ ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပရမည့္အျပင္ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီျဖစ္ေစသည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ 

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးရမည္။ ကုမၸဏီအမည္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ 

အဆုိပါသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိထုတ္ေပးသည့္အခါတြင္စတင္အက်ိဳး သက္ေရာက္ 

ေစရမည္။ 



22 

 (ဆ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င) ႏွင့္ (စ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမည္ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံု 

တင္ျခင္းသည္ တရားဝင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရိွေသးလွ်င္ အဆုိပါ အမည္ 

ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္းအား တရားဝင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းမရိွ။ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျပီးေနာက္  (၂၈) ရက္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွာ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ျခင္း 

မရိွလွ်င္အဆုိပါ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္မႈသည္ ေဖာ္ျပပါ (၂၈)ရက္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွကထပ္မံခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္ကာလကုန္ဆံုးသည့္အခါလံုးဝပ်က္ျပယ္သည္။ 

 (ဇ) အမည္ေျပာင္းလမဲႈသည္ ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ 

ကုိ  အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ၊၊ အမည္ေျပာင္းလထဲားသည့္ ကုမၸဏီသည္ 

၄င္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းအေပၚတြင္လည္းေကာင္း မွားယြင္းသည့္ 

တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ေျပာင္းလျဲခင္း မရိွေစရ။ ယခင္ 

ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ၎အေပၚဆက္လက္ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္စတင္ ေဆာင္ရြက္ 

ေသာ တရားစြဲဆုိမႈတစ္စုံတစ္ရာသည္ ကုမၸဏီ၏အမည္သစ္ျဖင့္လည္း ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

26262626။။။။     အမည္ေျပာင္းလဲရန္အမည္ေျပာင္းလဲရန္အမည္ေျပာင္းလဲရန္အမည္ေျပာင္းလဲရန္    ညႊန္ၾကားျခင္းညႊန္ၾကားျခင္းညႊန္ၾကားျခင္းညႊန္ၾကားျခင္း    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပံုတင္ထားခ့ဲသည့္ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ 

လက္ခံ ယံုၾကည္လွ်င္ ၎က အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေန႔ရက္၌ ကုမၸဏီအမည္အား ေျပာင္းလဲရန္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္း 

ၾကားစာအား ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးပုိ႕ရမည္။ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေန႔ရက္သည္ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔သည့္ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း (၆ဝ)ထက္ မနည္းသည့္ 

ေန႔ရက္ ျဖစ္ရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏အမည္အား အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

ကုမၸဏီအတြက္ ၎ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အမည္အသစ္တစ္ခုကုိ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ 

တြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ျပီး အဆုိပါအမည္အသစ္သည္ ဤအပုိင္းအရ 

ကုမၸဏီက မွတ္ပုံတင္ရမည့္ အမည္ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဂ) မွုတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ အမည္အသစ္တစ္ခုကုိ 

မွတ္ပုံတင္ေပးခ့ဲလ်ွင္ ကုမၸဏီ၏ အမည္အသစ္ကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ ျခင္းဆုိင္ရာ သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ 

ကုမၸဏီ၏အမည္အား ပုဒ္မ ၂၅ အရ ေျပာင္းလဲဘိသကဲ့သုိ႔အမည္အသစ္အား 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိပါ ပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

27272727။။။။     ကုမၸဏီအမည္အားကုမၸဏီအမည္အားကုမၸဏီအမည္အားကုမၸဏီအမည္အား    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္း၏အမည္သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ 

ပါရိွ ေစရန္ ဂရုျပဳရမည္ -    

 (က) ကုမၸဏီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုး ႏွင့္ 
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 (ခ ) ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္တာဝန္တစ္ရပ္ကုိ ထင္ရွားေစေသာ သုိ႔မဟုတ ္ ျဖစ္တည္ 

ေစမည့္ ကုမၸဏီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း 

ထုတ္ျပန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၇၇၇၇) ) ) ) ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

28282828။။။။     ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီတြင္ 

ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းအားလႊဲေျပာင္းရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရယူရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး 

သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ မရိွခဲ့သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္္ ကုမၸဏီ၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ကုမၸဏီသုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမွေသာ္လည္းေကာင္း 

ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း တုိ႔သည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ခ ) ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး 

မျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကုိင္နိုင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္ျခင္း  

မရိွေစရ၊၊    

29292929။။။။     ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား    ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 (က) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သီးျခား လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္း တစ္ရပ္ ပါရိွေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာလ်က္ ကုမၸဏီက 

ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ကုိ ကုမၸဏီမွ 

အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရျပီး ကုမၸဏီ 

ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးဦးက က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ 

အခြင့္အာဏာကုိ ရံုးတံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ျခင္း မျပဳဘဲ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ ) စာခ်ဳပ္စာတမ္းအား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ 

ရံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ရန္ မလုိဘဲ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္အား ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္သည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္းရိွပါက အဆုိပါ ဒါရုိက္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ (၂) ဦး၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အတြင္းေရးမွဴး။ 

 (ဂ ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုအား ရံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွပိ္ျပီး ထုိသို႔ ရုံးတံဆိပ္ 

ျခင္းကုိ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔က သက္ေသျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္းရိွပါက အဆုိပါ ဒါရုိက္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ (၂) ဦး၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အတြင္းေရးမွဴး။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုကိ ု တရားဝင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ခ်ဳပ္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပျပီး ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တုိ႔ 

ႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖစ္ပါက စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုအား တရားဝင္သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ တစ္ခု အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္သည္။ 

 (င ) ဤပုဒ္မသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တရားဝင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္ 
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စာတမ္း တစ္ခုကုိ ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ 

စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

 

30303030။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုကုမၸဏီတစ္ခုကုမၸဏီတစ္ခုကုမၸဏီတစ္ခု    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား    ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 (က) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပုဒ္မ ၃၁ တြင္ ေဖာ္ျပ 

မွတ္ယူျခင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအား အာမခံသူ 

တစ္ဦးဦးသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆိုျခင္းတြင္ 

အဆုိပါ မွတ္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရိွပါဟု ေျပာဆုိခြင့္မရိွေစရ။ 

 (ခ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီထံမ ွပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ ရရိွသ ူသို႔မဟုတ္ ရထုိက္ 

ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၃၁ ပါ မွတ္ယူ 

ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အထားျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ 

အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆိုျခင္း 

တြင္အဆုိပါမွတ္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားသည္မွန္ကန္ျခင္းမရိွပါဟု ေျပာဆုိခြင့္မရိွေစရ။ 

 (ဂ ) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးက လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ျပဳမူခဲ့ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းတစ္ခုကုိ လိမ္လည္ အတုျပဳခဲ့ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ပင္ 

အဆုိပါ မွတ္ယူရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

သည္ အေထာက္ အထားျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ 

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သံသယရိွခဲ့လွ်င္ 

၎အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၃၁ ပါ မွတ္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အထားျပဳ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္- 

  (၁) မွတ္ယူရမည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္

  (၂) ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ 

လိမ္လည္ လွည့္ျဖားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းသည္ လိမ္လည္အတုျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 

ရိွခဲ့ေၾကာင္း။ 

31313131။။။။     ကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားကုမၸဏီမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္    ေဆာင္ရြက္သည့္ေဆာင္ရြက္သည့္ေဆာင္ရြက္သည့္ေဆာင္ရြက္သည့္    ပုဂၢိဳလ္မ်ားကပုဂၢိဳလ္မ်ားကပုဂၢိဳလ္မ်ားကပုဂၢိဳလ္မ်ားက    လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား    

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္    အေထာက္အထားအေထာက္အထားအေထာက္အထားအေထာက္အထား    ျပဳျပဳျပဳျပဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    မွတ္ယူရမည့္မွတ္ယူရမည့္မွတ္ယူရမည့္မွတ္ယူရမည့္    အခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ားအခ်က္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု 

အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

 (ခ ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ 

တစ္ဦး အေပၚေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

  (၁) တရားဝင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ 
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  (၂) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ရိွခဲ့လွ်င္ တစ္ဦးဦးက 

သာမန္အားျဖင့္ က်င့္သုံးခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ 

က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထား 

သည္ဟုလည္းေကာင္း။ 

 (ဂ ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ အရာရိွသုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ 

ကုမၸဏီ က အဆုိျပဳထားသူ တစ္ဦးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းမွတ္ယူႏုိင္သည္-  

  (၁) တရားဝင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ ္ကုိယ္စားလွယ္က သာမန္အားျဖင့္ က်င့္သံုးခြင့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ တာဝန္ 

မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္ဟု လည္းေကာင္း။ 

 (ဃ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အျခားအရာရိွ 

သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးက သာမန္အားျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

မရိွသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ အခြင့္အာဏာ 

ေပးအပ္ထားေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊  အျခားအရာရိွ သို႔မဟုတ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးအျဖစ္ ကုမၸဏီက အဆုိျပဳထားသူ တစ္ဦးဦး သည္ အဆုိပါ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အားက်င့္သုံးရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရသည္ဟု မွတ္ယူ 

ရမည္။ 

 (င ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အျခားအရာရိွမ်ား 

ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ 

ေလ်ာ္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္။ 

 (စ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ကုိ ပုဒ္မ ၂၉ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္အညီ 

လက္မွတ္ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းေပၚေပါက္လွ်င္ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း 

အား ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဆ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ထား 

လွ်င္ ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ -  

  (၁) ပုဒ္မ ၂၉ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ္ကိ ု

ခတ္ႏွိပ္ထားျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) ပုဒ္မ ၂၉ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္အညီ ထုိသုိ႔ ရံုးတံဆိပ ္ခတ္ႏွပိ္ျခင္းအား သက္ေသ 

ျပဳျခင္း။ 

 (ဇ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စား စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ 

စာရြက္ စာတမ္းတစ္ခုခု၏ မိတၱဴမွန္ကုိ ထုတ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာ ရိွသည့္ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အျခားအရာရိွ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ 

တစ္ဦးဦးသည္ အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းမွာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

မိတၱဴမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာလည္း ရိွသည္ဟု မွတ္ယူ 

ရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၈၈၈၈) ) ) ) ကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီ    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    မျပဳမီကမျပဳမီကမျပဳမီကမျပဳမီက    ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား    

32323232။။။။     ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမတုိင္မီကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမတုိင္မီကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမတုိင္မီကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမတုိင္မီ    ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ား    
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ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီအား 

တည္ေထာင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မတုိင္မီ အမွန္ကုန္က်ခ့ဲသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္ 

ပစၥည္းမ်ားမွ က်ခံ ေပးေခ်ႏုိင္သည္။ 

 

33333333။။။။     ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက    ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္    ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား    

 (က) ဤပုဒ္မႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၄ မွ ၃၆  အထိ တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ 

ျခင္း မျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ဟူသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဆုိသည္- 

  (၁) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ျပီး 

ခ်ဳပ္ဆ္ုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီ ႏွင့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္ 

စဥ္းစားသံုးသပ္ေနသည့္အခ်ိန္တုိ႔တြင္ ကုမၸဏီကိုယ္စား လူတစ္ဦးက ခ်ဳပ္ဆုိ 

ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္။ 

 (ခ ) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ 

ကုိ စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ 

ေဖာ္ျပပါရိွျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ကာလအတြင္း ကုမၸဏီသည္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) အတည္ျပဳထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္သည္ ယင္းအား ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္က ကုမၸဏီ 

သည္ စာခ်ဳပ္ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ဘိသက့ဲသုိ႔ တရားဝင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ 

ကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ ဒါရုိက္တာမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၉ အရ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္အား 

ကုမၸဏီ ကုိယ္စား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ကုမၸဏီမွ 

အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ 

 (င ) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ 

ကုိ ထိုကုမၸဏီက အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားရံုးက 

တရားဝင္ ေၾကာင္း မသတ္မွတ္ႏိုင္လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အား 

အတည္ျပဳႏုိင္မည္ သို႔မဟုတ္ အဆုိပါပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္စံု 

တစ္ရာ ကို ရယူခံစားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

34343434။။။။     ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက    ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္    ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ    သေဘာသေဘာသေဘာသေဘာ    

သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္    ေသာေသာေသာေသာ    အာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္္တြင္ 

အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္မွတစ္ပါး ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ 

ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္က သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ထားရိွရာေရာက္သည္- 

  (၁) ကုမၸဏီအား ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလ 

တစ္ရပ္ရပ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေဖာ္ျပပါရိွျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ စာခ်ဳပ္ 
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ခ်ဳပ္ဆုိျပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလအတြင္း ကုမၸဏီကုိ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ 

  (၂) ကုမၸဏီသည္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိ စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ကာလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေဖာ္ျပပါရိွျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ျပီးေနာက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ကာလအတြင္းအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ 

မည္ဟုလည္းေကာင္း။ 

 (ခ ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္တြင္ ရရိွထိုက္ေသာ နစ္နာ 

ေၾကး ပမာဏသည္ အကယ္၍ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳျပီးေနာက္ 

ပယ္ဖ်က္ခဲ့လ်ွင္ စာခ်ဳပ္အရ တာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မျပဳခ့ဲသည့္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ နစ္နာေၾကးအတြက္ ေတာင္းဆုိ 

သည့္ တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ရရိွထုိက္ေသာ နစ္နာေၾကး ပမာဏအတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဂ ) ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးေနာက္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ အလားတူ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့လွ်င္ ပုဒ္မ ၃၃ အရ ကုမၸဏီမွ အတည္ 

ျပဳထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္မွတစ္ပါး ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ နစ္နာမႈ 

အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္အရ တာဝန္ရိွမႈ 

အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ တာဝန္ရွိမႈကို ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

35353535။။။။     အတည္ျပဳရန္အတည္ျပဳရန္အတည္ျပဳရန္အတည္ျပဳရန္    ပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးေနာက္တြင္ကုမၸဏီက အတည္မျပဳေသာ 

ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အေပၚ 

စာခ်ဳပ္ဝင္ တစ္ဦးသည္ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပ၍ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ - 

  (၁) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစ ရရိွ 

ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အဆုိပါစာခ်ဳပ္ဝင္ထံသုိ႔ ျပန္ေပးေစရန္ ကုမၸဏီသုိ႔ 

ညႊန္ၾကားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) အဆုိပါပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာခ်ဳပ္ဝင္ 

အား ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ အျခားသက္သာခြင့္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္လံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ျဖစ္ေစ 

အတည္ျပဳျခင္း။ 

 (ခ ) တရားရံုးသည္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည္ဟ ု ယူဆလွ်င္ ၎မွ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္သာခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိေသာ္ 

လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ႏုိင္ျပီး အမိန္႔အား ပုဒ္မ ၃၄ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ျခင္း 

ျပဳသည္ျဖစ္ေစ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ အထက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

36363636။။။။     ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီကကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီက    ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္    ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အား    ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း    

 ကုမၸဏီက အတည္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း မျပဳမီက ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ 
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ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ကုမၸဏီအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ တရားစြဲဆုိမႈတြင္ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၊ တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခား စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထား 

ခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎ကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရန္ကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ အျခားသက္သာ ခြင့္ေပးေစရန္ကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္္ႏိုင္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၉၉၉၉))))ဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရ    မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရိွေသာမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရိွေသာမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရိွေသာမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရိွေသာ    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    မွတ္ပံုတင္ရမည့္မွတ္ပံုတင္ရမည့္မွတ္ပံုတင္ရမည့္မွတ္ပံုတင္ရမည့္    အျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား 

ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းင္ငံေတာ္အတြင္းင္ငံေတာ္အတြင္းင္ငံေတာ္အတြင္း    အာဏာတည္လ်က္ရိွေသာအာဏာတည္လ်က္ရိွေသာအာဏာတည္လ်က္ရိွေသာအာဏာတည္လ်က္ရိွေသာ    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    ဥပေဒမ်ားအရဥပေဒမ်ားအရဥပေဒမ်ားအရဥပေဒမ်ားအရ    ဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္းဖြဲ႔စည္း    တည္ေထာင္ထားသည့္တည္ေထာင္ထားသည့္တည္ေထာင္ထားသည့္တည္ေထာင္ထားသည့္    

ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား 

37373737။။။။     မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား    

 (က) ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အ 

ေထာက္ အထားျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အာဏာ တည္သည့္ အျခားသက္ဆုိင္ ရာ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤ 

ဥပေဒအရတာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္အစုရွယ္ယာျဖင့္ တာဝန္ 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္တာဝန္ကန္႔သတ္ထား 

သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းကုိ ဖ်က္သိမ္း 

ရန္ ရည္ရြယ္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္ဥပေဒမတုိင္မီက အာဏာ 

တည္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီအက္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ တည္ေထာင္ထားသည့္ 

ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔အထိ တည္ရွိေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား 

အားလံုးသည္ အစုရွယ္ယာအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ 

ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၃၇၊ ၃၈ ႏွင့္ ၃၉ ပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

38383838။။။။     ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္တြင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္တြင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္တြင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္တြင္    ““““လီမိတက္လီမိတက္လီမိတက္လီမိတက္” ” ” ” စာသားအားစာသားအားစာသားအားစာသားအား    ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္း    

ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုကို တာဝန္ကန္႔သတ္ထားရိွျပီး ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ 

“လီမိတက္” သို႔မဟုတ္ “အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္” သုိ႔မဟုတ္ အခန္း(၆) တြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ အလားတူစကားရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းလ်က္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမည္၏ အစိတ္အပုိင္း 

အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။    

39393939။။။။     တည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲ    ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအား    မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ    သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္    

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အပုိင္း (၂) ပါ သက္ဆိုင္ 

ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျပီး အပိုင္း(၂)တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမ်ားကုိ ေပးသြင္းသည့္အခါတြင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ 

ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္စာရင္း ေရးသြင္းရမည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္၍မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎အျပင္ ကုမၸဏီ၌ အစဥ္အဆက္ ဆက္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွေစရမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္လ်ွင္ ရံုးတံဆိပ္ထားရိွ ႏိုင္သည္။ 
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အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား    

40404040။။။။     အအအအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္တြက္တြက္တြက္    ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္တားျမစ္တားျမစ္တားျမစ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ား    

အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေစဘဲ ယင္းဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ-    

 (က) အသင္းအဖြဲ႔ကုိ ယင္းအသင္းအဖြဲ႔က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ 

မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးအျမတ္ရယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခား 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ ) ဤပုဒ္မႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔ 

တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္သူ အားလံုးသည္ အဆုိပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ 

ရသည့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ တာဝန္ရိွသည္။ 

41414141။။။။     ပုဒ္မ  ၄ဝ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး 

သည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား    

42424242။။။။     စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္    တည္ေထာင္သည့္တည္ေထာင္သည့္တည္ေထာင္သည့္တည္ေထာင္သည့္    အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ    

မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္မွတ္ပံုတင္ရန္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္ေသာ အသင္း 

အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တည္ေထာင္ခ့ဲေၾကာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ တည္ေထာင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ (ရိွခဲ့လွ်င္) 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရိွေသာ အျခား 

ဝင္ေငြမ်ားကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း 

အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ခြဲေဝေပးျခင္းကုိ 

တားျမစ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ ေက်နပ္လက္ခံေစရန္ တင္ျပႏိုင္လွ်င္  

တာဝန္ကန္႔သတ္ထားျပီး ယင္း၏ အမည္တြင္ “တရားဝင္တည္ေထာင္ထားေသာ” 

ဟူသည့္စကားရပ္ ျဖည့္စြက္၍ လုိင္စင္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါအသင္းအား 

မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္အရာရိွကုိ ညြွန္ၾကားနိုင္သည္။  

 (ခ) ဤပုဒ္မအရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၎က 

သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုိင္စင္တစ္ရပ္ကုိ 

ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အသင္းအဖြဲ႕ 

အေပၚတြင္ စည္းေႏွာင္မႈရိွျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ညႊန္ၾကားလွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕ 

၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဂ ) အသင္းအဖြဲ႕သည္ မွတ္ပုံတင္ျပီးသည့္အခါတြင္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ား အားလံုးကုိ ရရိွခံစားႏုိင္ 

ေသာ္လည္း ယင္း၏ အမည္တြင္ “လီမိတက္” ဟူေသာ စကားရပ္အား ထည့္သြင္း 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ယင္းအမည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္သံုးစြဲျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ ပါဝင္ 

သူမ်ားစာရင္းကုိ ေပးပို႔ တင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွ။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မအရ ေပးအပ္ထားသည့္ လုိင္စင္တစ္ရပ္ကုိ မည္သည့္အခါတြင္မဆုိ 
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ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးက ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္ျပီး ထုိသို႔ ရုပ္သိမ္းခ့ဲလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွသည္ အသင္းအဖြဲ႔အားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းအဖြဲ႔ 

သည္ ဤပုဒ္မအရ ေပးအပ္ထားသည့္ သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွ 

ခံစားႏုိင္ျခင္းမွ ရပ္စဲေစရမည္။ 

  သုိ႔ရာတြင္ လုိင္စင္အား ထိုသုိ႔ ရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ ထုိသို႔ 

ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ 

သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ (၂၈) ရက္ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ အသင္းအဖြဲ႕ထံသို႔ 

ေပးပုိ႕ရ မည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားသည့္ကာလအတြင္း အသင္းအဖြဲ႕ 

အေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ ရုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳထုိက္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 (င) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ - 

  (၁) လုိင္စင္တြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 

ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအစား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားအျပင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွမွ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ လုိင္စင္ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) ယခင္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လုိင္စင္အစား လိုင္စင္အသစ္တစ္ရပ္ကိ ု ထုတ္ေပး 

ႏိုင္သည္။ 

 (စ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္တစ္ရပ္ ထုတ္ေပးမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ 

ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည္။ 

 (ဆ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ထိခိုက္ျခင္းမရိွေစဘဲအဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေစရမည္။ 

ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအားငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအားငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအားငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

43434343။။။။     နိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက ္

သည့္အခါ- 

 (က) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ္ အျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ ု

သည္ ဤအခန္းအရ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသည္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွကာမွ်ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ - 

  (၁) တရားစြဲဆုိမႈတစ္ရပ္တြင္ အမႈသည္တစ္ဦး ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္လာျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

အျငင္းပြားမႈ တစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဒါရုိက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ 

က်င္းပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းပုိင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
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ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၃) ဘဏ္ေငြစာရင္းတစ္ခ ုဖြင့္လွစ္ထားရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္

  (၄) သီးျခားကန္ထရုိက္တာတစ္ဦးမွ တစ္ဆင့္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကုိ ျပဳလုပ္ 

ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၅) အမိန္႔တစ္ရပ္သည္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ လက္ခံရရိွခဲ့မွသာလွ်င္ 

စည္းေႏွာင္မႈရိွေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ 

ေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၆) ေငြေၾကးမ်ား ေခ်းယူျခင္း၊ ေၾကြးျမီသက္ေသခံခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၇) ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားမွ တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းယူျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အတည္ျပဳ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (၈) အခါအားေလ်ာ္စြာ အႀကိမ္ႀကိမ ္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အလားတူ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မဟုတ္သည့္ ရက္ေပါင္း (၃ဝ) ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သီးျခားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

   (၉) 

 

ယင္း၏ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ထားျခင္း။ 

 (ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခု 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက ေဆာင္ရြက္္ျခင္း ရိွမရိွ ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 

ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဤ ပုဒ္မ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေစရမည္။ 

 (ဃ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း အလားတူ အေျခအေန 

တြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမ်ိဳးအစား 

တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္္္ျခင္း 

ရိွမရိွကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားႏုိင္သည္။ 

44444444။။။။     ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္င္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္င္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္င္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္    

 (က) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ လိမ္လည္လုိေသာ သုိ႔မဟုတ ္အျခားနည္းအား 

ျဖင့္ လွည့္စားႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ 

ေစႏိုင္သည့္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ တည္ဆဲအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အမည္ႏွင့္ 

တူညီေသာ အမည္ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိအမည္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ အမည္ကုိ 

ေသာ္ လည္းေကာင္း တည္ဆဲအဖြဲ႔အစည္းမွာ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ထုိသို႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက လုိအပ္၍ ယင္း၏ သေဘာတူညီခ်က္အား 

အေၾကာင္းၾကားေဖာ္ျပထားသည့္ အခါမွတစ္ပါး မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။ 
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ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ 

ေစရန္အတြက္ ယင္း၏အမည္တြင္ ယင္းႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ အျခားခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ 

သည့္စာသား သို႔မဟုတ္ စကားရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။  

 (ခ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ယင္း၏အမည္အား ေျပာင္းလဲရန ္ ျပဳလုပ္သည့္ 

အခါ အမည္ေျပာင္းရမည့္ကာလ (၂၈)ရက္အတြင္း အမည္ေျပာင္းရန္ တင္ျပရမည့္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံစံျဖင့္  မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသို႔ တင္ျပရမည္။ ဤပုဒ္မ 

၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ 

အတူ အမည္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ ေစရမည္ျဖစ္ျပီး 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္ေျပာင္းလဲမႈအား မွတ္ပုံတင္ 

ေပးရမည္။ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခု၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

အမည္ကုိ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္ပါက 

အဆုိပါအမည္အား ေျပာင္းလဲေစရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ျပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပို 

ေရးရွင္းသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၂)လ 

အတြင္း ယင္း၏မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အမည္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည့္ အတိုင္း 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

45454545။။။။     ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၄၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ ္

ကုိလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အဆုိပါေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဒါရိုက္တာအားလံုးႏွင့္ အခြင့္အာဏာ 

အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရိွမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပုုိေသာ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ 

ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

46464646။။။။     လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ျဖစ္ျခင္းင္ျဖစ္ျခင္းင္ျဖစ္ျခင္းင္ျဖစ္ျခင္း    

ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုက ပုဒ္မ ၄၃ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၄၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းက ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္၏ တရားဝင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳႏုိင္မႈတုိ႔အား 

ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။    

47474747။။။။     မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္    ေလ်ွာက္ထားျခင္းေလ်ွာက္ထားျခင္းေလ်ွာက္ထားျခင္းေလ်ွာက္ထားျခင္း    

 (က) ဤအပုိင္းအရ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုအား မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈတစ္ရပ္အားမွတ္ပုံတင္အရာရိွထံေပးပုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး ၎သည္- 

  (၁) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းကုိယ္စားေသာ္လည္း 

ေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္- 

  (၁) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏အမည္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္၊ 

  (၂) ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒါရုိက္တာမ်ား ႏွင့္ 

အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔၏ အမည္အျပည့္အစံု၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ား/မ၊ ႏိုင္ငံသား 

ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္၊ 

  (၃) ႏုိင္ငံျခား ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ ွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း 
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ခံရေသာအရာရိွတစ္ဦးကိုခန္႔အပ္ထားသည္ဟုေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး၏ အမည္ 

အျပည့္အစံု၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္၊ ၎အရာရိွ 

သည္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စာရြက္စာတမ္း၊ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း 

ခံရသူ ျဖစ္သည္၊ 

  (၄) အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွအျဖစ္အမည္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ 

အရာရိွအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ 

ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္၊ 

  (၅) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ၏ လိပ္စာ အျပည့္ အစံု၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာသည္ တစ္ေနရာထက္ ပိုမိုေနပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း 

တြင္ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အဓိကေနရာ၏ လိပ္စာအျပည့္အစံုအား ေဖာ္ျပရမည္၊ 

  (၆) ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းလိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 

မူလႏိုင္ငံရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဓိကေနရာ၏ 

လိပ္စာအျပည့္အစံုကုိ ေဖာ္ျပရမည္၊ 

  (၇) ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ 

မွန္ကန္ေၾကာင္းႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းကတာဝန္ယူထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္ 

တစ္ရပ္ ပါရိွရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၈) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္သက္ေသခံအေထာက္ 

အထားအား ပူးတြဲတင္ျပရမည့္အျပင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္၊ 

ယင္းအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မရိွလွ်င္ အဆုိပါ ေကာ္ပုိေရး 

ရွင္း ကုိယ္စား ဒါရိုက္တာတစ္ဦးက တရားဝင္ အတည္ျပဳထားသည့္ အဂၤလိပ္ 

ဘာသာျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း ျပန္ဆုိ 

ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းကုိတင္ျပရမည္။  

 (ဂ) ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္အခါ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခေၾကးေငြကုိ 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ ေပးသြင္းရမည္။ 

 (ဃ) ေလွ်ာက္လႊာ၊ ယင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္းကြဲ မ်ား 

ကုိ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)(၄)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တုိ႔အား မူရင္း 

ႏွင့္တကြ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွက သိမ္းဆည္းထားရမည္ 

ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းထား ရမည္။ 

48484848။။။။     ပုဒ္မ ၄၇ အရ ေလဝွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူက ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္အလက ္

မ်ားအား မွားယြင္းတင္ျပခဲ့ပါက ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ) ခုထက္ 

မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။  
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49494949။။။။     ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအား    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္စုံစြာေဆာင္ရြက္ 

တင္ျပလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား လက္ခံရရိွသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 

၎အေနျဖင့္ ဤအခန္းအတြက္ ထားရိွေသာ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္၏ အပုိင္းတစ္ခုတြင္ 

ေလ်ွာက္လႊာအား မွတ္ပံုတင္သြင္းရမည္။ ၎အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပလ်က္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ သက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ေပး 

ရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 

  (၂) ကုမၸဏီအား ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ 

ထားေၾကာင္း၊ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္သည့္ေန႔၊ 

  (၄) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္အား ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

 (ဂ ) ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမွာ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ထပ္မံ လိုအပ္သည္ဟု သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္းထင္ျမင္ျခင္းမရိွဘဲ  

ပုဒ္မ ၄၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းပုဒ္မအရ လိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မွတစ္ပါး 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားစာရြက္စာတမ္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ တင္ျပရန္ 

လုိအပ္ျခင္းမရိွေစရ။ 

50505050။။။။     ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းကငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းကငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းကငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းက    အမည္အားအမည္အားအမည္အားအမည္အား    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိ 

ေရးရွင္းအားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ အမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ ၎တုိ႔အား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ 

သည့္ ႏိုင္ငံ၏အမည္တုိ႔ကို ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေသခ်ာေစရန္- 

 (က) ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ကုိယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း 

ေပးပုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးတြင္ 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရမည္၊ 

 (ခ) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ တရားဝင္တာဝန္တစ္ရပ္ကိ ု ထင္ရွားေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္တည္ 

ေစမည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ကုိယ္စားေသာ္ 

လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးေသာ စာရြက္စာတမ္း 

မ်ားအားလံုးတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရမည္၊ ၄င္းျပင္ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းေနရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိက ေနရာတုိ႔၌ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ 

ေဖာ္ျပထားရမည္။ 

51515151။။။။     အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း    

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရး 

ရွင္းတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 
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ၾကားစာကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသို႔ ရက္ေပါင္း(၂၈)ရက္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား 

သည့္အျခားကာလတစ္ရပ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ေပးပုိ႔တင္ျပျပီး ျဖစ္ေစရမည္ - 

 (က) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအား ဖြဲ႔စည္းသည့္ စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ ္ ဖြဲ႔စည္းပု ံ

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

 (ခ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဒါရုိက္တာမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာမ်ား 

၏အမည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာလိပ္စာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

 (ဂ) ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ထိုသို႔ ျပည္ပ 

အတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိကေနရာ၏ လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

  (ဃ) 

 

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင ္

ေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိကေနရာလိပ္စာ ေျပာင္းလျဲခင္း၊  

အဆုုိျပဳခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳမီ 

ႀကိဳတင္ေပးပုိ႕ရမည္။ 

 (င) အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

ယင္း၏လိပ္စာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကိုယ္စား 

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စာရြက္စာတမ္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လက္ခံ ျပဳလုပ္ 

ရန္အတြက္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ခန္႔အပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေျပာင္းလဲျခင္း၊  

ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ (၇)ရက္ အတြင္း ေပးပုိ႔ရမည္။ 

52525252။။။။     ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၅၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ 

လွ်င္ အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရ 

ေသာအရာရိွ တုိ႔အားလံုးသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၃)ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ 

ရန္တာဝန္ရွိသည္။ 

53535353။။။။     ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမွငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမွငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမွငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ    ႏွႏွႏွႏွစ္စဥ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားစ္စဥ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားစ္စဥ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားစ္စဥ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား    

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပုိ 

ေရးရွင္းအားလံုးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္- 

  (၁) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးျပီး (၂၈) ရက္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ပုံစံျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ 

  (၂) (၁၅)လ ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ျပီး ျပကၡဒိနႏ္စွ္တစ္ခုထက္ မေက်ာ္ 

လြန္ေစဘဲ  - 

   (ကက) ျပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးသည္အထိျပဳစုထားေသာလက္က်န္ 

ရွင္းတမ္း (balance sheet)၊ 

   (ခခ) ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြထြက္ေငြေဖာ္ျပခ်က္ စာရင္း 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ ႏွင့္ 

   (ဂဂ) ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အရႈံးအျမတ္ေဖာ္ျပခ်က္ စာရင္း 

မိတၱဴ တစ္ေစာင္၊ 

   ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္ ၎၏ မူလႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ ျပဳစုတင္ျပရန ္
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လုိအပ္ေသာပံုစံ၊ ပါဝင္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ လုိအပ္သည့္ 

စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴမ်ား ပါရိွေစလ်က္ တင္ျပရမည္။ 

 (ခ ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အတိုင္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွာ ၎၏ မူလ 

ႏိုင္ငံဥပေဒအရ ေဖာ္ျပပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပရန္ မလုိအပ္ခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၎၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား  

ကုိ တင္ျပရန္ ကုမၸဏီအားေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ဤဥပေဒအရ 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထား သက့ဲသုိ႔ ေကာ္ပုိ 

ေရးရွင္းမွ ျပဳစုတင္ျပရန္လုိအပ္သည့္ အဆုိပါပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အျခားနည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ ဤပုဒ္မခြဲအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွ သည္ ႏိုင္ငံျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အေသးစား ကုမၸဏီ 

တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွကို ထည့္သြင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မအရ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ တင္ျပေစႏုိင္သည္။ ဤပုဒ္မခြဲအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 

ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာ 

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအေသးစားကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွကုိ ထည့္သြင္း 

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

54545454။။။။     ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၅၃ ပါ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အဆုိပါႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အခြင့္ 

အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွ တုိ႔အားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ရပ္စီ 

အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။  

55555555။။။။     ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌င္ငံေတာ္အတြင္း၌င္ငံေတာ္အတြင္း၌င္ငံေတာ္အတြင္း၌    စီးပြားေရးစီးပြားေရးစီးပြားေရးစီးပြားေရး    လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္း    လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    ရပ္စဲသည့္ရပ္စဲသည့္ရပ္စဲသည့္ရပ္စဲသည့္    ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံျခားင္ငံျခားင္ငံျခားင္ငံျခား    

ေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္း    

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ရပ္စျဲပီး (၂၁) ရက္အတြင္း ထိုသို႔ ရပ္စမဲႈအား 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ 

တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွက ယံုၾကည္သည့္အခါ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိ 

ေရးရွင္း၏ အမည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ခ ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းအား ဖ်က္သိမ္းျပီးေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း 

ကုိ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ျပီးေၾကာင္း အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အခြင့္ 

အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရိွက တင္ျပအေၾကာင္းၾကားျခင္းကုိ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက လက္ခံရရိွသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ အဆုိပါ 

ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အမည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ဂ ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
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လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အေၾကာင္းျဖင့္ ယံုၾကည္သည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထုိသုိ႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္အား 

ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းထံသို႔ ေပးပုိ႕ႏုိင္သည္။ ထုိအေၾကာင္း ၾကားစာ ေပးပုိ႔သည့္ 

ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း အက်ိဳးအေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ ေဖာ္ျပ ျပန္ၾကားလာျခင္း 

မရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အမည္ကုိ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းမွ 

ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဃ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုိ 

ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္ကို 

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက 

လက္ခံရရိွျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ 

အား ထပ္မံေပးပုိ႔ႏိုင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္လည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏုင္ိ သည္။ 

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ေန႔မွ (၃)လ ကုန္ဆံုး 

သည့္အခါ ယင္းႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အမည္အား အျခားေသာ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား မေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွရမည္။ 

 (င ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ေပးပုိ႔သည့္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွ 

သည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္အခါ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ အျခားေသာ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား မေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အမည္ 

အား မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျပီး ထုိသို႔ပယ္ဖ်က္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ 

ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 (စ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အပိုင္း(၅)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္စာရင္း 

ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ေပးပုိ႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံ 

ရရိွျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

 (ဆ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ယင္း၏ မူလႏုိင္ငံတြင္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းရန္ စတင္ျပဳလုပ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ 

ထားျခင္းမွ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ - 

   (၁) အဆုိပါေန႔မ ွ (၂၈) ရက္အတြင္း အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာ 

အရာရိွသည္ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ 

ကုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္သည့္အခါ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ေပးပုိ႕တင္ျပရမည့္အျပင္ 

  (၂) တရားရံုးသည္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ မူလႏုိင္ငံအတြက္ တာဝန္ 

ေပးထားေသာ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္္ေပးရမည္။ 
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 (ဇ) တရားရံုးက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု၏ စာရင္း 

ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သည္ - 

  (၁) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြဲေဝျခင္းတစ္ရပ္ရပ ္ မျပဳလုပ္မီ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ 

ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ ေၾကညာျခင္းျဖင့္ 

ျမီရွင္မ်ား အားလံုးက ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းအေပၚ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚရမည္၊ 

   (၂) တရားရံုး၏အမိန္႔တစ္ရပ္မပါရိွဘဲ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အျခားျမီရွင ္

တစ္ဦးကုိ ႏႈတ္ပယ္၍ ျမီရွင္တစ္ဦးသို႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း မျပဳရ၊ ၎ျပင္ 

    

(၃) 

တရားရံုး၏ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အျခားနည္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွလွ်င္ 

ဤစီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္းရိွ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

ရယူျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ ယင္း၏ မူရင္းႏိုင္ငံ 

အတြက္ တာဝန္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွထံသုိ႔ အထက္ပါအတုိင္း ရယူ အတည္ျပဳထားသည့္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ အသားတင္ေငြပမာဏကုိ ေပးေခ်ရမည္။ 

 (ဈ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုအား ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ယင္း၏ပစၥည္းမ်ားသည္ 

ဤစီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္း သက္ဆုိင္လ်က္ရိွျပီး မူရင္းႏုိင္ငံအတြက္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပန္လည္ရရိွမည့္ ေငြပမာဏအား ေပးေခ် 

ႏိုင္ရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပ 

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္္သည္။ 

56565656။။။။     ဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရဤဥပေဒအရ    မွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာ    ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    

စာရြက္စာတမ္းစာရြက္စာတမ္းစာရြက္စာတမ္းစာရြက္စာတမ္း    မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 (က) စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအား ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိ ု

ေရးရွင္း တစ္ခုထံသုိ႔ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

  (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ မွတ္ပုံတင္ 

ထားေသာ ရံုးခန္းသုိ႔ လူကုိယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတုိက္မွေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

  (၂) အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာ 

အရာရိွ၏ လိပ္စာသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတုိက္မွေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

  အဆုိပါကိစၥ တစ္ရပ္စီတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ မၾကာေသးမီကပင္ အေၾကာင္းၾကား 

ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသုိ႔ ေပးပုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း မရိွေစဘဲ 

ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒါရုိက္တာ ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ား 

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကလွ်င္ စာရြက္ စာတမ္း တစ္ရပ္အား ႏိုင္ငံျခား 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ဒါရုိက္တာ မ်ားမွ ဒါရုိက္တာ ႏွစ္ဦးထံသုိ႔ 
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စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္စီကုိ ေပးပုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ ္

ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ ) ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခု၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွတစ္ဦးအား 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အခါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တင္ျပထားသည့္ 

အေၾကာင္းၾကားစာရိွ ေနာက္ဆံုးရံုးခန္းလိပ္စာသုိ႔ စာရြက္စာတမ္းအား လူကုိယ္ 

တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတုိက္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခ ု

သုိ႔ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာအျခား နည္းလမ္း 

တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ရာတြင္ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ 

တရားရံုး၏အခြင့္အာဏာကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၁၁၁ဝဝဝဝ) ) ) ) ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား    ေျပာင္းလဲျခင္းေျပာင္းလဲျခင္းေျပာင္းလဲျခင္းေျပာင္းလဲျခင္း    

57575757။။။။  ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ အမ်ိဳးအစား 

ေျပာင္းလဲရန္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 

အျခားေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္သည္- 

  (၁) အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမ ွ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ကုမၸဏီ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

  (၂) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမ ွ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီ တစ္ခုသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

  (၃) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ တစ္ခုမွအမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ 

ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 

  (၄) တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုမ ွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလျဲခင္း။ 

58585858။။။။  အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေလ်ွာက္ထားမႈကုိ ေအာက္ပါ အခ်က္ 

အလက္မ်ားႏွင့္တကြ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ အမ်ိဳးအစားအသစ္ႏွင့္ အမည္ ေျပာင္းလမဲႈ ျပဳလုပ္ခဲ့လ်ွင ္

ကုမၸဏီ၏ အမည္သစ္နွင့္ ကုမၸဏီ၏ အမ်ိဳးအစားအသစ္ ေျပာင္းလဲ 

ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရားဝင္ ခ်မွတ္ျပီး 

ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ရိွခဲ့လ်ွင ္ ၎ကုိ ျပင္ဆင္ရန ္

ဆံုးျဖတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရားဝင္ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ပံုစံ 
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ႏွင့္ မတူညီေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အား ကုမၸဏီက အသံုးျပဳ 

ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အခါ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၏ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ အတည္ျပဳေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္အရာရိွကအမ်ားျပည္သူအတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၌ ကုမၸဏီ 

အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အျခားေသာ 

ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားသည့္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ 

  (၄) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမ ွ အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔ 

ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥရပ္အတြက္- 

   (ကက) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားက အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 

ျမီရွင္မ်ားအတြက္ ၾကီးမားစြာ ထိခိုက္ ျခင္းမရိွဟု ယူဆေၾကာင္း 

ႏွင့္ ထုိသုိ႔ယူဆရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါရိွေသာ 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ေစာင္ ႏွင့္ 

   (ခခ) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခ ု

တြင္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း မရိွပါက ပုဒ္မ ၆  ပုဒ္မခြဲ(ခ) 

အပိုဒ္(၈) အရ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေသာ 

ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ 

အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္၊ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္အညီ 

တင္ျပသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ေၾကနပ္လက္ခံပါက ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ 

ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း 

ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းႏွင့္  ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ 

ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ တို႔တြင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 (ဂ ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ထုတ္ျပန္သည့္ အေၾကာင္း ၾကား 

မႈတြင္ တရားရံုး၏ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္အရ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း 

မရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္တြင္ 

ကုမၸဏီ ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ 

ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္။ 

 (ဃ) ၂၈ ရက္အတြင္း တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ မရိွခဲ့လ်ွင ္ (၂၈) ရက္ 

ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားအသစ္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ ေပးရမည္။ 

 (င) ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ဆ္ုိင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက ေျပာင္းလဲေပးသည့္အခါ ဤပုဒ္မအရကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲ 

မႈသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလျဲပီးေနာက္ မွတ္ပုံတင္သက္ေသခံ 
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လက္မွတ ္ အသစ္တစ္ခုကုိ ကုမၸဏီသို႔ ထုတ္ေပးရမည္။ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကိ ု

ဤပုဒ္မအရ ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပုံတင္သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထား 

ေသာ အမည္အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

 

59595959။။။။  ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား    ေျပာင္းလဲျခင္း၏ေျပာင္းလဲျခင္း၏ေျပာင္းလဲျခင္း၏ေျပာင္းလဲျခင္း၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ 

 (က) ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလျဲခင္းေၾကာင့္ - 

  (၁) ဥပေဒအရ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္း အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း 

မရိွေစရ၊  

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္သည့္ကိစၥရပ္မွအပ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိ ပစၥည္း 

မ်ား၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္း မရိွေစရ၊  

  (၃) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔ 

အေပၚတြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ ထိခိုက္ 

ေစျခင္းမရိွေစရ။ 

 (ခ) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ ွ အစုရွယ္ယာအားျဖင့္ 

တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသည့္အခါတြင္- 

  (၁) ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ အာမခံသူအျဖစ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူႏွင့္ ယခင္က ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ တာဝန္ရိွမႈသည္ ရပ္စျဲပီး 

ျဖစ္ေစရမည္။ 

  (၂) အာမခံခ်က္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ သေဘာတူျခင္းေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ ျဖစ္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအျဖစ္မွ 

ရပ္စဲသည္။ မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲျခင္း အေပၚ 

ယင္းတုုိ႔သည္ ကုမၸဏီမွ အစုုရွယ္ယာမ်ား ထုုတ္ယူပါက ယင္းတုုိ႔သည္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ 

  (၃) ပုဒ္မ ၅၈ ပုဒ္မခြဲ(က) အပုိဒ(္၄) အပုိဒခ္ြဲ(ခခ) အရေဆာင္ရြက္ရန္ 

လုိအပ္သည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ မ်ား၏ စာရင္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ 

အစုရွယ္ယာမ်ား အား ထုတ္ေဝမည္ဆုိလ်ွင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအရ 

ျပဳလုပ္ရမည္- 

   (ကက) အစုရွယ္ယာမ်ားအား အဆုိပါပုဂၢိဳလ္သို႔ ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း၊ 

   (ခခ) ထုိပုဂၢိဳလ္က ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန ္သေဘာ 

တူျခင္း ႏွင့္ 

   (ဂဂ) ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာျခင္း။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၃၃၃၃))))    

ကုမၸဏီ၏မတည္ေငြရင္းကုမၸဏီ၏မတည္ေငြရင္းကုမၸဏီ၏မတည္ေငြရင္းကုမၸဏီ၏မတည္ေငြရင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    အစုရွယ္ယာမ်ား၊အစုရွယ္ယာမ်ား၊အစုရွယ္ယာမ်ား၊အစုရွယ္ယာမ်ား၊    ယင္းယင္းယင္းယင္းႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား    

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၁၁၁၁၁၁၁) ) ) ) အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား    

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း    
60606060။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္းေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္းေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္းေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာ 

လ်က္ ဤဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

လႊဲေျပာင္းႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေစ ရမည္။ 
 (ခ ) အစုရွယ္ယာတစ္ခုတြင္အမည္ခံတန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ မူရင္းတန္ဖိုးတစ္ရပ္ ပါရိွရန ္မလုိ။ 

61616161။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဆက္စပ္ပါရိွေသာဆက္စပ္ပါရိွေသာဆက္စပ္ပါရိွေသာဆက္စပ္ပါရိွေသာ    အခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား    
 

 
(က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာတစ္ခုသည္ အဆုိပါ အစုရွယ္ယာ 

အား ပုိင္ဆုိင္သူသို႔ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွေစရမည္ - 
  (၁) ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်င္းပသည့္ ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝး 

တစ္ခုတြင္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူရာ၌ ဆႏၵမတဲစ္မဲ ေပးႏုိင္ခြင့္၊ 
  (၂) အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝရာတြင္ တူညီသည့္အခ်ိဳးအတုိင္း ရရိွခြင့္  ႏွင့္ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ခြဲေဝေပးရာတြင္ တူညီသည့္ အခ်ိဳးအတုိင္း 

ရရိွခြင့္။ 
 (ခ ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ၏ စည္းမ်ဥ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလ ဲ ျပင္ဆင္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
62626262။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကုမၸဏီတစ္ခု၏    အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ား    

 (က) အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ထုတ္ေဝရန္ ႏွင့္ 

အဆုိပါအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အခြင့္အာဏာ 

မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားလည္း 

ပါဝင္သည္ -  
  (၁) အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
  (၂) ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူႏိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
  (၃) မတည္ေငြရင္း ထည့္ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ဝင္ေငြေပးေဝျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ဦးစားေပး သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါရိွေသာ 

အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
  (၄) အထူးမဲေပးႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႕သတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ 

ထားရိွေသာ မဲေပးႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ပါရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ႏင့္ွ 

  (၅) မဲေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး မပါရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
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   ဤဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သမွ် 

ေဖာ္ျပပါ အခြင့္ အာဏာမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 (ခ ) ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း ထုတ္ေဝႏိုင္သည္ - 
  (၁) ေအာ့ပ္ရွငမ္်ား၊ 
  (၂) အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား ႏွင့္  
  (၃) အျခားေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ဤဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ 

အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျပီး 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သမွ် ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အာဏာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

အစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာ    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းခင္းခင္းခင္း    
63636363။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းခင္းခင္းခင္း    

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ ဤဥပေဒႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ 

တုိ႔ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕သည္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 

သင့္သည္ ထင္ျမင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ ထုတ္ေဝ 

ေရာင္းခ် ႏိုင္သည္။ 
 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေငြေပးေခ်ရန္ ပမာဏ 

အားလံုးကုိ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်ျပီး ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ် 

ႏိုင္သည္။ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျပီး ထုတ္ေဝ 

ေရာင္းခ်ခဲ့လွ်င္ ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်သည့္ စည္းကမ္းခ်က္၌ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေပး 

ေခ်ေစရန္ ေတာင္းေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္သည္ အဆုိပါ ေတာင္းေခၚ 

သည့္ ေငြအား ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပ ပါရိွေစရမည္။ 
 (ဂ ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပု ံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါက ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းကုိ အစုရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံ ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ တုိးျမွင့္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက  ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ လက္ရိွ 

အစုရွယ္ယာ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ မည္သည့္အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ အဆုိပါ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ၎တုိ႕မွ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းရမည္။  အဆုိပါ ကမ္းလွမ္းမႈအား 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဝယ္ယူခြင့္ ရရိွသည့္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ ဝယ္ယူရမည့္ 

အခ်ိန္ကာလကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းကာလအတြင္း ကမ္းလွမ္းမႈအား 

လက္မခံပါက အစုရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ျငင္းပယ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္း ခံရသူက ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္ ျငင္းပယ္ 

သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိရရိွလွ်င္ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အဆုိပါ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္။  
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64646464။။။။     ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝဝဝဝသည့္သည့္သည့္သည့္    အစုရွယ္ယာမ်ားအားတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း    
 (က) ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဒါရုိက္တာ 

အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေငြသားျဖင့္ 

မျပဳလုပ္ဘဲ အျခား တစ္ခုခုျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါက ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ - 
  (၁) ယင္းအား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုငမ္ည့္ လံုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းအား မွတ္တမ္းတင္ ထားရိွရမည္။ 
  (၂) ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ရွ ိ

ေငြတန္ဖိုးျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

အကဲျဖတ္မႈ အေျခခံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည္။ ၎ျပင္ 

  (၃) ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 

ခဲ့လွ်င္ တန္ဖုိး သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 
   (ကက) အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ရန္အတြက ္ တန္ဖိုး 

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္းတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တမႈ ရိွေၾကာင္း ေပၚေပါက္လွ်င္၊ 
   (ခခ) အဆုိပါ တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ၏ လက္ရွိေငြတန္ဖိုးမွာ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားအား ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ရရိွမည့္ ဝင္ေငြပမာဏ ထက္ 

မေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလ်ွင္။ 
 (ဂ) အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဝမႈ အတြက ္တန္ဖိုးကုိ ေငြသားျဖင့္ မသတ္မွတ္ဘဲ 

အျခားတစ္ခုခုျဖင့္ သတ္မွတ္ပါက ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ကို္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး 

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 
65656565။။။။      ပုဒ္မ ၆၄၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးစီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅) ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 
66666666။။။။     ေငြသားျဖင့္ေငြသားျဖင့္ေငြသားျဖင့္ေငြသားျဖင့္    မျပဳလုပ္ဘဲတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ျခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္ျခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္ျခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားင့္သက္ဆုိင္သည့္ျခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ား    

ပုဒ္မ ၆၄ ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ -    
 (က) ကုမၸဏီ၌ ေအာ့ပ္ရွငတ္စ္ခုခုကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  
 (ခ) ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလႏုိဲင္သည့္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ သီးသန္႔ဘ႑ာေငြမွအျပည့္အဝ ေပးေခ်ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 

ကုမၸဏီတြင္တူညီေသာအစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားကုိပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ပါဝင္သူတစ္ဦးစီကအ

စုရွယ္ယာအေရအတြက္အခ်ိဳးအစားျဖင့္တူညီသည့္အစုရွယ္ယာမ်ားအားကုမၸဏီတြင္ပါဝင္

သူမ်ားအားလံုးထံသို႔ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
 (ဃ) ကုမၸဏီရွိအစုရွယ္ယာမ်ားသုိ႔မဟုတ္အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္တုိ႔အားအဆုိပါအစု

ရွယ္ယာမ်ားသုိ႔မဟုတ္အဆုိပါအမ်ိဳးအစားရိွအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္တူညီသည့္အခ်ိဳးအစား  

အားျဖင့္စုေပါင္းျခင္းႏွင့္ပိုင္းျခားျခင္း၊ 
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 (င) ကုမၸဏီရွိအစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္ရွ ိ အစုရွယ္ယာတုိ႔အား 

အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါအမ်ိဳးအစားရိွ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ 

ရွယ္ယာအခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ပိုင္းျခားျခင္း၊ 
67676767။။။။     လဲလွယ္လဲလွယ္လဲလွယ္လဲလွယ္ႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေသာသာသာသာ    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းခင္းခင္းခင္းအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္းတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ရယူရန္အတြက္ ေအာ့ပ္ရင္ွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ် 

မည့္ အျခားလဲလွယ္ႏိုင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား အတြက္ တန္ဖုိး 

သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 
 (ခ) ေအာ့ပ္ရွငမ္်ားႏွင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေနာင္တြင္ အဆုိပါေအာ့ပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လလွဲယ္ႏိုင္ေသာ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ားျဖင့္ လလွဲယ္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး 

သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေငြသားျဖင့္မျပဳလုပ္ဘဲ အျခားတစ္ခုခုျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါက ဒါရုိက္တာ 

အဖြဲ႔သည္ - 

  (၁) ယင္းအား ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုငမ္ည့္ လံုေလာက္ေသာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းအား မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည္၊ 
  (၂) ေအာ့ပ္ရွငမ္်ား၊ လလွဲယ္မည့္ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ေနာင္တြင္ 

အဆုိပါ ေအာ့ပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လလွဲယ္ႏိုင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္မည့္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝမည့္ အစုရွယ္ယာ မ်ားအတြက္ 

တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ရွိ ေငြတန္ဖိုးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ 

ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ အေျခခံမ်ားကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည္၊ ၎ျပင္ 
  (၃) ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ 

တန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 
   (ကက) ေအာ့ပ္ရွငမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားလဲလွယႏုိ္င္ေသာ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ ေအာ့ပ္ရွင္ႏွင့္  ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေနာင္တြင္ ထုတ္ေဝမည့္ အစုရွယ္ယာ 

တုိ႔အတြက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားသည္ 

ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ရွိ ယင္းကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္မွ်တမႈရိွေၾကာင္း ေပၚေပါက္လွ်င္ ႏွင့္ 

   (ခခ) အဆုိပါ တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ၏ လက္ရွိေငြတန္ဖုိးမွာ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားအား ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္  ရရိွမည့္ ဝင္ေငြပမာဏ 

ထက္ မေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလ်ွင္။ 
 (ဂ) ေအာ့ပ္ရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား လဲလွယႏုိ္င္ေသာ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 

ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဝမႈအတြက္ တန္ဖိုးကုိ ေငြသားျဖင့္ မသတ္မွတ္ဘဲ အျခားတစ္ခုခုျဖင့္ 

သတ္မွတ္္ပါက ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိ သက္ဆုိင္္ရာဥပေဒအရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 
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68686868။။။။     ပုဒ္မ ၆၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးစီသည္  

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅) ခုထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 
69696969။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္    အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းတြင္ခင္းတြင္ခင္းတြင္ခင္းတြင္    သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္    ရယူရန္ရယူရန္ရယူရန္ရယူရန္    

လုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္း    
 အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူ ျဖစ္လာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ ွ စာျဖင့္ေရးသား၍ ၾကိဳတင္ သေဘာတူည္ီထားျခင္း 

မရိွလွ်င္ ကုမၸဏီသို႔ လူပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
၎အေပၚတြင္ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ အစုရွယ္ယာတစ္ခုခုအား ထုတ္ေဝျခင္း 
သည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ 

70707070။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္    ေပးေခ်ရမည့္ေပးေခ်ရမည့္ေပးေခ်ရမည့္ေပးေခ်ရမည့္    ေငြပမာဏအသီးသီးအေပၚတြင္ေငြပမာဏအသီးသီးအေပၚတြင္ေငြပမာဏအသီးသီးအေပၚတြင္ေငြပမာဏအသီးသီးအေပၚတြင္    ကုမၸဏီကကုမၸဏီကကုမၸဏီကကုမၸဏီက    စီစဥ္စီစဥ္စီစဥ္စီစဥ္    

ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္မည့္င္မည့္င္မည့္င္မည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ၊ 

အားလံုးကုိျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ - 
 (က) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္အခ်ိန္ကာလတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ျခားနားေစရန္အတြက္ အစုရွယ္ယာ 

ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္၊ 
 (ခ) အစုရွယ္ယာအတြက္ ေပးေခ်ရမည့္ေငြပမာဏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ေပးေခ်ရန္ 

ေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳေသာ္လည္း  အစုရွယ္ယာရွင္က ၎ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ 

အတြက္ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိေနေသာ ေငြပမာဏ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

ျဖစ္ေစ ေပးေခ်လုိပါက လက္ခံႏိုင္သည္၊ 
 (ဂ) အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ ေပးေခ်ထားသည့္ ေငြပမာဏ အခ်ိဳးအစားအလုိက္ 

အျမတ္ေငြ ခြဲေဝမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
71717171။။။။     

    
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝဝဝဝရန္ရန္ရန္ရန္    အခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလ    သတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္း    

တင္ထားရိွျခင္းတင္ထားရိွျခင္းတင္ထားရိွျခင္းတင္ထားရိွျခင္း    
 (က) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝ သည့္ 

ေန႔မွ (၂၁) ရက္အတြင္း ကုမၸဏီသည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီ၏ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ၎ျပင္ 

  (၂) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ 

ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံသို႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ 

ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ ေပးေခ်သည့္တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးကုိ 

အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ေပးေခ်ျပီးျခင္း ရိွမရိွ တို႔အား 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 (ခ) ပိုင္ဆုိင္သူ၏အမည္ကုိ ကုမၸဏီ၏ သက္ဆိုင္ရာမွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္း ျပီးသည့္ 

အခါ အစုရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုအား ထုတ္ေဝျပီး 

ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 
 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ 
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အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္အား ထုတ္ေဝျခင္းအတြက ္ တရားဝင္ အတည္ 

ျဖစ္မႈအား ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
72727272။။။။     ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၇၁  ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်ွင ္သိလ်က္ျဖင့္ ပ်က္ကြက္ 

ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၅)ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ား    
73737373။။။။     ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝဝဝဝရန္အတြက္ရန္အတြက္ရန္အတြက္ရန္အတြက္    လုိအပ္လုိအပ္လုိအပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ား    

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာတြင္ ပူးတြဲပါရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ေဖာ္ျပထားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  ကုမၸဏီ၏ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုသည္ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝႏုိင္သည္ -    

 

 (က) မတည္ေငြရင္းကုိ ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္း၊ 
 (ခ) ပိုလွ်ံသည့္  ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ 
 (ဂ) စုေပါင္းထားေသာ အျမတ္ေဝစုမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ အျမတ္ေဝစုမ်ား၊ 
 (ဃ) ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ 
 (င) ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအစုရွယ္ယာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္  အျမတ္ေဝစုမ်ား ႏွင့္ မတည္ေငြရင္းကုိ ဦးစားေပး ေပးေခ်ျခင္း ႏွင့္ 

 (စ) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူႏိုင္ျခင္း ရိွ မရိွႏွင့္ ရိွခဲ့ပါက ထိုသို႔ ျပန္လည္ 

ေရြးႏႈတ္  ရယူႏိုင္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား။ 
74747474။။။။     ျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ရယူခြင့္ရိွေသာရယူခြင့္ရိွေသာရယူခြင့္ရိွေသာရယူခြင့္ရိွေသာ    ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားအားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားအားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားအားဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ရယူျခင္းရယူျခင္းရယူျခင္းရယူျခင္း    

 (က) ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူခြင့္ရွိေသာ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အား ျပန္လည္ 

ေရြးႏႈတ္ ရယူႏုိင္ရန္ခြင့္ရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ထုတ္ေဝထားေသာ ဦးစားေပး 

အစုရွယ္ယာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္ရယူခြင့္ရွ ိ

ေသာ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာအား ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ ရယူႏုိငသ္ည္- 
  (၁) တိက်စြာသတ္မွတ္ထားသည့္ကာလတြင္ သို႔မဟုတ္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ အထူးအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါတြင္၊  သုိ႔မဟုတ ္

  (၂) ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ရယူူႏိုင္သည့္ အခါတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) အစုရွယ္ယာရွင္က ေရြးခ်ယ္ရယူႏိုင္သည့္ အခါတြင္  
 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္မွသာလွ်င္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ 

ရယူခြင့္ရွိေသာ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ ရယူႏိုငသ္ည္ - 
  (၁) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်ျပီးျဖစ္လွ်င္၊ 
  (၂) ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ သုိ႔မဟုတ ္  ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာ 

မ်ားအား ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူရန္ ရည္ရြယ္၍ အစုရွယ္ယာ အသစ္မ်ား 

ထုတ္ေဝမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ ႏွင့္ 

  (၃) ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ကုမၸဏီတြင္ ေၾကြးျမီတင္ရွိျခင္း မရိွ 

ေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္၌ ေက်နပ္လက္ခံေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္း 
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အခ်က္မ်ားအေပၚ ဒါရုိက္တာမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္။ 
 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) အရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေငြပမာဏသည္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔တြင္ 

ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ ျဖစ္လာေစရမည္။ 
 (င) ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူခြင့္ရွိေသာ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားသည္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ 

ရယူျပီးသည့္အခါတြင္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ 
 (စ) ကုမၸဏီသည္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူခြင့္ရွိေသာ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

ေရြးႏႈတ္ရယူျပီးေနာက္ (၂၁) ရက္အတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ အဆုိပါ 

ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ ရယူျခင္းအား မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံ အေၾကာင္းၾကားတင္ျပရမည္။ 
 (ဆ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ 

ရယူခြင့္ရွိေသာ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူျခင္းအတြက္ တရားဝင္ 

အတည္ျဖစ္မႈအား ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
75757575။။။။     ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၇၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်ွင ္ သိလ်က္ျဖင့္ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅)ခု ထက္ မပိုေသာ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။  

ဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ား  
76767676။။။။     စဥ္ဆက္မျပတ္စဥ္ဆက္မျပတ္စဥ္ဆက္မျပတ္စဥ္ဆက္မျပတ္    သံုးစြဲသံုးစြဲသံုးစြဲသံုးစြဲႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေသာဒီဘင္ခ်ာမ်ားသာဒီဘင္ခ်ာမ်ားသာဒီဘင္ခ်ာမ်ားသာဒီဘင္ခ်ာမ်ား        

 ဤဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပ႒ာန္းျပီး ေနာက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း  မည္သည့္ 

အခ်ိန္၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မ်ွျဖင့္  ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ ရယူခြင့္မရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူခြင့္ ရိွေသာ  ထုတ္ေဝသည့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ 

ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္သည္ တရားမဝင္ ျဖစ္ျခင္း မရိွေစရ။ 
77777777။။။။     ျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ရယူခ့ဲေသာရယူခ့ဲေသာရယူခ့ဲေသာရယူခ့ဲေသာ    ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံထုတ္ေဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံထုတ္ေဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံထုတ္ေဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံထုတ္ေဝဝဝဝရန္ရန္ရန္ရန္    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္    

ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ဤဥပေဒ အာဏာတည္ျခင္းမျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတည္ျပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေစ 

ကုမၸဏီသည္ ယခင္ကထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္ 

ရယူခဲ့သည့္ အခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား၌ အျခားနည္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီက ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္အရ  ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

ေရြးႏႈတ္ ရယူျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူခဲ့ေသာ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ 

ထုတ္ေဝသည့္ အခ်ိန္က လက္ခံခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ၎၏ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားက သာလွ်င္ 

အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ မျဖစ္ေစရ။ ကုမၸဏီသည္ ယခင္က 

ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထပ္မံထုတ္ေဝႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔အား 

ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရိွေစရမည္ သို႔မဟုတ္ 

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု အျမဲ မွတ္ယူရမည္။ ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါ 

အခြင့္အာဏာအား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္္သည့္အခါ ကုမၸဏီတြင္ အလားတူ ဒီဘင္ခ်ာ 

မ်ားကုိ ထပ္မံထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အစား အျခား ဒီဘင္ခ်ာ 
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မ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအား ထပ္မ ံ ထုတ္ေဝရန္ 

အခြင့္အာဏာ ရိွေစရမည္ သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္ဟု အျမဲ 

မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထပ္မံထုတ္ေဝသည့္ အခါတြင္ အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာအား 

ယခင္က ထုတ္ေဝခဲ့ဘူးျခင္း မရိွသက့ဲသို႔ ဒီဘင္ခ်ာ မ်ားအား ရရိွသူသည္ 

အလားတူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရိွေစရမည္ သို႔မဟုတ္ 

ထုိသုိ႔ရရိွသည္ဟု အျမဲမွတ္ယူရမည္။ 
 (ခ) ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ထပ္မ ံ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက ္ ယင္းတုိ႔အား ဆက္လက္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ေနေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းျပီး 

ေနာက္တြင္ ျဖစ္ေစ အဆုိပါဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ကုမၸဏီကအမည္စာရင္း ေပးပုိ႕ အဆုိျပဳ ျခင္း 

ခံရသူသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည့္အခါ ထိုအမည္စာရင္း ေပးပုိ႔ အဆုိျပဳျခင္း ခံရသူထံမွ 

လႊဲေျပာင္းေပးမႈကုိ ဤပုဒ္မပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထပ္မံ ထုတ္ေဝ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ 
 (ဂ) ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းျပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ 

အခါအားေလ်ာ္စြာ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ၾကိဳတင္ ေပးေငြမ်ား 

ထားရိွရန္အတြက္ ယင္း၏ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အပ္ႏွံသည့္ အခါတြင္ 

ထုိသို႔အပ္ႏံွထားရိွသည့္ကာလတေလ်ာက္ ေၾကြးျမီတာဝန္မရိွေသာ ကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္း 

ျဖစ္သည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့္ အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ယူရ မည္ဟု 

မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 
 (ဃ) ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထပ္မံထုတ္ေဝျခင္း သို႕မဟုတ္ ယင္းအစား ကုမၸဏီသုိ႔ ဤပုဒ္မ 

အရ ေပးအပ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက ရရိွသည္ဟုမွတ္ယူသည့္ အခြင့္အာဏာ အရ 

အျခား ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဝျခင္းကုိ ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳမီတြင္ ျဖစ္ေစ၊ 

ျပ႒ာန္းျပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေစ ထပ္မံထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ေစ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကိစၥရပ္အလုိ႔ငွာ ဒီဘင္ခ်ာအသစ္ တစ္ရပ္အား ထုတ္ေဝျခင္း အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထုတ္ေဝရမည့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၏ 

တန္ဖိုးေငြပမာဏ သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျဖစ္ေစရ။ 

သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ထပ္မံထုတ္ေဝထားသည့္ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ခုသည္ 

အျပည့္အဝတံဆိပ္ေခါင္းကပ္ထားသည္ဟုမွတ္ယူ၍ ယင္း၏ အာမခံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေငြထုတ္ေခ်းသူ တစ္ဦးဦးသည္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္မလုိဘဲ ၎၏ အာမခံခ်က္အား အတည္ျပဳ 

ေပးေစရန္အတြက္ မည္သည့္တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္မဆုိ အဆုိပါဒီဘင္ခ်ာကုိ 

သက္ေသခံအျဖစ္ ေပးအပ္တင္ျပႏုိင္သည္။  သို႔ရာတြင္ ဒီဘင္ခ်ာတြင္အျပည့္အဝ 

တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ထားျခင္း မရိွသည္ကုိ ၎မွသိရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ 

ေၾကာင့္ ေတြ႔ရွိျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာကုိ သက္ေသခံအျဖစ္ ေပးအပ္ 

တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေပါ့ေလ်ာ့မႈကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္၌ ကုမၸဏီသည္ 

ထုိက္သင့္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္တုိ႔ကုိ ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 
 (င) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား 
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အျပည့္အဝေပးေခ်ျပီး သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ေက်နပ္လက္ခံျပီး သုိ႔မဟုတ္  

ပ်က္ျပယ္ျပီး ျဖစ္ေသာ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္အစား အျခားဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္  ယင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားတြင္  သီးသန္႔ထားရိွေသာ ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္ 

အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
78787878။။။။     ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိရယူရန္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိရယူရန္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိရယူရန္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိရယူရန္    ပဋိညာဥ္ပဋိညာဥ္ပဋိညာဥ္ပဋိညာဥ္    စာခ်ဳပ္အားစာခ်ဳပ္အားစာခ်ဳပ္အားစာခ်ဳပ္အား    အတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း    

 ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ရယူရနႏွ္င့္ ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ 

ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ကုိ အတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္ 

အမိန္႔ဒီဂရီတစ္ခုျဖင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကူးေျပာင္းကူးေျပာင္းကူးေျပာင္းကူးေျပာင္း    ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    
79797979။။။။     အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ား၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

 ပုဒ္မ ၈၁ ႏွင့္ ၈၂ တုိ႕ႏွင့္အညီ  ဤဥပေဒစတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔အထိ ထုတ္ေဝထားသည့္  

အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္ တစ္ရပ္ရပ္အား ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ၎အာမခံလက္မွတ္တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ ရထုိက္ခြင့္ 

ရိွသည္။ အာမခံလက္မွတ္အား ပယ္ဖ်က္၍အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္။ 
80808080။။။။     အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္အားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္အားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္အားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္အား    ကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏အမည္ကိုကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏အမည္ကိုကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏အမည္ကိုကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏အမည္ကို    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

 ပုဒ္မ ၈၁ ႏွင့္ ၈၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊  ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

အစုရွယ္ယာ အာမခံလက္မွတ္ တစ္ရပ္အား ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ 

ယင္းအား လက္လႊတ္ခဲ့လွ်င္  ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အမည္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ ရရိွေစရမည္။ အာမခံလက္မွတ္အား 

လက္လႊတ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရိွဘဲ ယင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္တစ္ရပ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထား 

သူ၏ အမည္အား ကုမၸဏီ၏မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ 

တစ္စုံတစ္ဦးအေပၚတြင္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ ကုမၸဏီသည္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 
81818181။။။။     ဤဥပေဒဤဥပေဒဤဥပေဒဤဥပေဒ    စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္    အစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာ    အာမခံလက္မွတ္မ်ားအာမခံလက္မွတ္မ်ားအာမခံလက္မွတ္မ်ားအာမခံလက္မွတ္မ်ား    ထပ္မံထုတ္ေထပ္မံထုတ္ေထပ္မံထုတ္ေထပ္မံထုတ္ေဝဝဝဝမႈမႈမႈမႈ    

မျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္း    
 ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အစုရွယ္ယာအာမခံ လက္မွတ္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရ။ 
82828282။။။။     အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအားအစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားအား    စြန္႔စြန္႔စြန္႔စြန္႔လႊတ္လႊတ္လႊတ္လႊတ္၊ ပယ္ဖ်က္ပယ္ဖ်က္ပယ္ဖ်က္ပယ္ဖ်က္သည္ဟုသည္ဟုသည္ဟုသည္ဟု    မွတ္ယူျမွတ္ယူျမွတ္ယူျမွတ္ယူျခင္းခင္းခင္းခင္း    

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း မရိွမီက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာ 

အာမခံလက္မွတ္မ်ားအားလံုးကို ယခင္က စြန္႔လႊတ္ထားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကူးေျပာင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကာလ သို႔မဟုတ္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အျခားကာလတစ္ရပ္ရပ္ ကုန္ဆံုးသည္အထိ ယင္းတုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ တရားဝင္ ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလ ကုန္ဆံုးျပီး 

ေနာက္တြင္ အဆုိပါ အစုရွယ္ယာ အာမခံလက္မွတ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၊ ပယ္ဖ်က္ျပီး 

ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အစုရွယ္ယာအာမခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သည့္ 
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အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဆံုးရႈံးမႈ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ 

ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္တစ္စုံတစ္ရာ မရိွေစရ။ 
 (ဂ) သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီက စာျဖင့္ေရးသားေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္  

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကာလကုိ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္သည္။ 

ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္  စြန္႔လႊတ္၊ ပယ္ဖ်က္သည္ဟု မွတ္ယူရ 

မည့္ အာမခံလက္မွတ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 

မဟုတ္ပါဆုိေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္ လက္ခံခဲ့ 

လ်ွင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ သက္ဆုိင္ရာ အာမခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ 

ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၂၁၂၁၂၁၂) ) ) ) အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားအျခားအျခားအျခား    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ    လႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း 
83838383။။။။     လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ရန္လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ရန္လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ရန္လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ရန္    လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီျဖစ္ျပီး အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ ္

တြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ အစုရွယ္ယာမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီရွိ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ အခန္း(၁၃)အရ 

ျပဳလုပ္ထားရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူ 

၏ အမည္အား ေရးသြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္။ 
 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီရွ ိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အျခား အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ရပ္ကို 

လႊဲေျပာင္းေပးသူက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူကေသာ္လည္းေကာင္း 

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ 

သည္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ခံရသူ၏ အမည္ႏွင့္ အခန္း(၁၃)အရ လုိအပ္ေသာ အျခား 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းရမည္။ 
 (ဂ) သုိ႔ရာတြင္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 

အျပင္   အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အျခား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားေသာပံုစံျဖင့္ အျပည့္အဝ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ျပီး လႊဲေျပာင္းေပးသူ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္း 

ေပးျခင္းခံရသူက လက္မွတ္ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္ထားမွ ကုမၸဏီသည္ လႊဲေျပာင္းမႈကုိ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီသုိ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားအား 

ေပးအပ္ရမည္ - 
  (၁) လႊဲေျပာင္းရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

မ်ားအတြက္ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ေစမည့္ သက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား 

လက္မွတ္မ်ား၊ ႏွင့္ 

  (၂) လႊဲေျပာင္းမႈ အေၾကာင္းေၾကာင့္  ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ရပ္လံုး သည္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ားရိွ ပုိင္ဆိုင္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ရရိွလာျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စဲသြားျခင္းရိွမရိွသည္ဟု အေၾကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးသူ သို႔မဟုတ္ 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူ  သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးလံုးက ျပဳလုပ္သည့္ 
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 (ဃ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕သည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက ္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ဤပုဒ္မအရ လုိအပ္ 

ေသာအျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ (၂၁)ရက္အတြင္း လႊဲေျပာင္းမႈ 

အား ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ကုိ ခ်မွတ္၍ ထုိသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၇) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလ်က္ 

ျငင္းပယ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသူႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ခံရသူ 

မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့လွ်င္၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ အတိအလင္း 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒအရ အျခားနည္း ခြင့္ျပဳထားလွ်င္  သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ လႊဲေျပာင္း 

ျခင္အား မွတ္ပုံတင္ရန္ ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။ 
 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) တြင္ ပါရိွသည့္ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် အစုရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးကုိ  သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ခံရသူတစ္ဦးဦးအား အစုရွယ္ယာရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီရွိ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ဝယ္ ထားရိွသူအျဖစ္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း ေရးသြင္းႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အာဏာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထိခုိက္ 

ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
84848484။။။။     ပုဒ္မ ၈၃ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ႏွင့္ (ဃ) တုိ႔အား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ရိွခဲ့ပါက 

သိလ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဒါရုိက္တာအားလံုးသည္ ပ်က္ကြက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ကာလအတြင္း 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၃)ခု ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ 
85858585။။။။     လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူ သို႔မဟုတ ္ လႊဲေျပာင္းေပးသူတစ္ဦးဦးစီသည္ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

ေပါ့ေလ်ာ့၍ ျဖစ္ေစ  ပုဒ္မ ၈၃ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အပိုဒ္(၂) အရ ျပဳလုပ္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုမၸဏီသို႔ 

မမွန္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ျပဳလုပ္ ပါရိွေစခ့ဲလွ်င္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ 

(၁၅) ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 
86868686။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားအျခားအျခားအျခား    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ    လႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

    (က) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားကုိ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပုံတင္သည့္(၂၁)ရက္အတြင္း ကုမၸဏီသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ ပုံစံျဖင့္ လႊဲေျပာင္းမႈအေၾကာင္းၾကားစာအား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ 
 (ခ) ထုိသုိ႔လႊဲေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခ ုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွ ိသည္ 

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္ဆုိသည္ကုိ အေၾကာင္းၾကား စာတြင္ 

ေဖာ္ျပရမည္။ 
 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အစုရွယ္ယာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေရးသြင္းထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ  လႊဲေျပာင္းျခင္း ၏ 

တရားဝင္မႈကုိ ထိခိုက္ျခင္း မရိွေစရ။ 
87878787။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၈၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ သိလ်က္ျဖင့္ 
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅)ခု ထက္မပိုေသာ   

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 
88888888။။။။     တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းျခင္း    

 ကုမၸဏီရွ ိ ကြယ္လြန္သူအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ လက္ဝယ္ 

ထားရိွသူတစ္ဦးဦး၏ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား ၎တုိ႔၏ တရားဝင္ 

ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ယင္းတရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မွာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရိွသူ မဟုတ္ေစကာမူ အဆုိပါ 

လႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆုိေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္၌ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရိွသူ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တရားဝင္ေစရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၁၃၁၃၁၃၁၃))))မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္    ကုမၸဏီရိွကုမၸဏီရိွကုမၸဏီရိွကုမၸဏီရိွ    အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအား    မွန္ကန္ေၾကာင္းမွန္ကန္ေၾကာင္းမွန္ကန္ေၾကာင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း    ေထာက္ခံျခင္းေထာက္ခံျခင္းေထာက္ခံျခင္းေထာက္ခံျခင္း    
89898989။။။။     ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္    အစုရွယ္ယာမ်ား၏အစုရွယ္ယာမ်ား၏အစုရွယ္ယာမ်ား၏အစုရွယ္ယာမ်ား၏    သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္သက္ေသခံလက္မွတ္    

 (က) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးက ပိုင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ပါရိွျပီး  

ပုဒ္မ ၂၉ ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ္ခတ္နွိပ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုသည္ အဆုိပါ အစုရွယ္ယာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ၏ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထား ျဖစ္ေစရမည္။  
 (ခ) ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာစေတာ့ရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း ေရးသြင္းထားသည့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝ 

သတ္မွတ္ျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္အတြင္းႏွင့္အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊ 

ဒီဘင္ခ်ာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေရးသြင္းထားသည့္ အျခား 

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ လြႊဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္ 

အတြင္း အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ အားလံုးသည္  

ထုတ္ေဝသတ္မွတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာ 

မ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာစေတာ့ရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ စာရင္း ေရးသြင္းထားသည့္ 

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အားလံုးကုိ ယင္းတုိ႔အား  

ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား အျခားနည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ 

ထားျခင္း မရိွလွ်င္ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရန္အတြက္ အသင့္ 

ျပဳလုပ္ထားရိွရမည္။ 
 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးေသာ အစုရွယ္ယာသက္ေသခံ လက္မွတ ္

အားလံုးတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည္- 
  (၁) ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 
  (၂) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းလိပ္စာ၊ 
  (၃) အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတႏွ္င့္ သက္ဆုိင္လွ်င္ အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ 

ေပးေခ်ထားသည့္ေငြပမာဏ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရျခင္း 

မရိွေသးသည့္ ေငြပမာဏ ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းေငြပမာဏ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား 
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အတြက္ ေငြေပးေခ်ျပီးျဖစ္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ 

  (၄) မွတ္ပုံတင္စာရင္းေရးသြင္းထားသည့္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္လ်ွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္အတြက္ အဆုိပါ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေပးေခ်ထား ေသာ 

ေငြပမာဏ။ အစုရွယ္ယာ အျဖစ္ ေျပာင္းလႏုိဲင္သည့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား ျဖစ္လွ်င္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလႏုိဲင္သည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား။ 
 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း ေရးသြင္းထားသည့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ 

လက္ဝယ္ထားရိွသူ တစ္ဦးဦး၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျခင္းမရိွေစရ။ 
90909090။။။။     ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္သူမ်ားအတြက္င္သူမ်ားအတြက္င္သူမ်ားအတြက္င္သူမ်ားအတြက္    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက ္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ အမည္ေဖာ္ျပထားသူ မ်ားကုိ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူ လက္ခံ ထားေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းကုမၸဏီအား 

မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း၌ ၎တုိ႔အား 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။    
 (ခ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္သေဘာတူ လက္ခံထား၍ ၎၏ အမည္ကုိ ကုမၸဏီ တြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 (ဂ) အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ အားလံုး သည္ 

၎တုိ႔ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားအထိ ပါရိွေသာ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းကုိ ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း 

ယင္းမွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္ 

ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မ်ား၊ 
  (၂) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ 

ေရးသြင္းေဖာ္ျပသည့္ရက္စြဲ ႏွင့္ 

  (၃) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မ ွရပ္စဲ သည့္ ရက္စြဲ၊ 
 (ဃ) ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း၌ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ျပရမည္ - 
  (၁) အစုရွယ္ယာမ်ားကုိထုတ္ေဝမႈျပဳလုပ္သည့္ရက္စြဲ၊ 
  (၂) ထုတ္ေဝမႈတစ္ရပ္စီတြင္ ပါရိွသည့္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္၊ 
  (၃) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက ပုိင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
  (၄) အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ 
  (၅) အစုရွယ္ယာအမွတ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ အစုရွယ္ယာသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၏ 

အမွတ္စဥ္မ်ား၊ 
  (၆) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ေပးေခ်ထားသည့္ေငြပမာဏ၊ 
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  (၇) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်ထားျခင္း ရိွ မရိွ ႏွင့္ 

  (၈) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိသည့္ေငြပမာဏ ရိွခဲ့လွ်င္ 

ယင္းေငြပမာဏ၊ 
91919191။။။။     ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္အညႊန္းစာရင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္အညႊန္းစာရင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္အညႊန္းစာရင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္အညႊန္းစာရင္း    

 (က) ပါဝင္သူဦးေရ (၅ဝ) အထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

အတြက္ ထားရိွေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းကုိ အညႊန္းစာရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳစုထားရိွျခင္း 

မဟုတ္လွ်င္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အမည္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္ 

မ်ား ပါရိွေသာအညႊန္းစာရင္းတစ္ရပ္ကို ျပဳစုထားရိွရမည္ ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား 

အတြက္ ထားရိွေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္ရပ ္ ျပဳလုပ္ 

သည့္ေန႔မွ (၁၄)ရက္အတြင္း အညႊန္းစာရင္းတြင္ လုိအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈကုိ 

ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 (ခ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ အညႊန္းစာရင္းတြင္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္စာရင္း၌ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ 

လံုေလာက္သည့္ အညႊန္းသေကၤတမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
92929292။။။။     ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္ေအာ့ပ္ရွင္ရိွသူမ်ားရိွသူမ်ားရိွသူမ်ားရိွသူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    မွတ္ပုံတင္မွတ္ပုံတင္မွတ္ပုံတင္မွတ္ပုံတင္စာရင္းစာရင္းစာရင္းစာရင္း    

 (က) အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳရေသးေသာ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေအာ့ပ္ရွင္ျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီရိွ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္ 

မ်ားကုိ ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း 

တင္ထားေသာ  ေအာ့ပ္ရွင္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း တစ္ခုကုိ 

ျပဳလုပ္ထားရိွရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီတြင္ေအာ့ပ္ရွငရိွ္သူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ 

ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္မ်ားအျပင္ ေအာ့ပ္ရွင္ ျပဳထားေသာ 

ကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ 

အေရအတြက္ႏွင့္  ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
  (၂) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီအား ကုမၸဏီရွ ိ ေအာ့ပ္ရွငရိွ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ရက္စြဲ၊ 
  (၃) ေအာ့ပ္ရွငကုိ္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ကာလသုိ႔မဟုတ္အခ်ိန္၊ 
  (၄) ေအာ့ပ္ရွငကုိ္ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီက ေပၚေပါက္ရမည့္ အျဖစ္အပ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္၊ 
  (၅) ေအာ့ပ္ရွင္ေပးျခင္းအတြက္ ေပးေခ်ရသည့္ေငြပမာဏတစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 
  (၆) ေအာ့ပ္ရွင ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေပးေခ်ရမည့္ အဖုိးစားနား 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါအဖုိးစားနားအား သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္း။ 
 (ခ) ေအာ့ပ္ရွငရိွ္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသည္ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

ရိွဆဲျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ  ေအာ့ပ္ရွင္ရိွသူမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ စာရင္း 

တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာ့ပ္ရွင္မ်ားအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါမ်ားတြင္ အဆုိပါမွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚ 

သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပဳစုထားရိွရမည္။ 
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 (ဂ) ေအာ့ပ္ရွငမ္်ားအား လႊဲေျပာင္းသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ လႊဲေျပာင္းသည့္ အေၾကာင္းၾကား 

စာအား ကုမၸဏီသို႔ ေပးပုိ႔သည့္အခါမွသာလွ်င္ ကုမၸဏီသည္  ေအာ့ပ္ရွင္တစ္ရပ္အား 

လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ ေအာ့ပ္ရွင္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာမွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ကုမၸဏီက ေအာ့ပ္ရွင္အား လႊဲေျပာင္းသည့္ကိစၥရပ္ကို မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ 

ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ေအာ့ပ္ရွင္ လႊဲေျပာင္းမႈကုိထိခိုက္ေစျခင္းမရိွေစရ။ 
93939393။။။။     ဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ားဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ားဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ားဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္းင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္ပံုတင္စာရင္း    

 အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ 

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ထားရိွရမည္ -  
 (က) ဒီဘင္ခ်ာရိွသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ 

ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ ထုတ္ေဝထားသည့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ 
 (ခ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီအား ဒီဘင္ခ်ာရိွသူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းေဖာ္ျပခ့ဲ 

သည့္ရက္စြဲ၊ 
 (ဂ) လက္ဝယ္ရိွသည့္ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၏အေရအတြက္။ 

94949494။။။။     အျခားအျခားအျခားအျခား    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္း    
 (က) အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္အညီ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ 

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းရိွ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ 

ထုတ္ေဝထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္အား ရယူရန္အခြင့္အေရးေပးအပ္ထားေသာ 

အာမခံလက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း 

တင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတစ္ခု ကုိ ျပဳလုပ္ထားရိွရမည္ -  
  (၁) အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္ဝယ္ရွိသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ ၎တုိ႔ထံ ထုတ္ေဝ 

ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
  (၂) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီအား အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္ဝယ္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ရက္စြဲ၊ 
  (၃) လက္ဝယ္ရိွသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၏ အေရအတြက္ ႏွင့္  
  (၄) အက်ိဳးခံစားခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္း၊ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

လလွဲယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသည္  

ကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္သို႔ လဲလွယ္ႏုိင္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ားကုိ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား လလွဲယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ သက္တမ္း 

ကုန္ဆံုးသည့္အခါမ်ားတြင္ အဆုိပါ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ျပဳစုထားရိွရမည္။ 
 (ဂ) အက်ိဳးခံစားခြင့္အား လႊဲေျပာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ လႊဲေျပာင္းသည့္ အေၾကာင္း 
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ၾကားစာအား ကုမၸဏီသို႔ ေပးပုိ႔သည့္အခါမွသာလွ်င္ ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 

ေရးသြင္းထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား လႊဲေျပာင္းျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရန ္ လုိအပ္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီက အက်ိဳးခံစားခြင့္အား လႊဲေျပာင္းသည့္ကိစၥရပ္ကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 

တြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္လႊဲေျပာင္းမႈ တရားဝင္ျခင္းကုိ 

ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
95959595။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္း၌မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္း၌မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္း၌မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္း၌    သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္    အရာရိွကအရာရိွကအရာရိွကအရာရိွက    အျခားနည္းျဖင့္အျခားနည္းျဖင့္အျခားနည္းျဖင့္အျခားနည္းျဖင့္    

လမ္းညႊန္ထားသည့္ေနရာ၌လမ္းညႊန္ထားသည့္ေနရာ၌လမ္းညႊန္ထားသည့္ေနရာ၌လမ္းညႊန္ထားသည့္ေနရာ၌    ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အညႊန္းစာရင္းမ်ားအညႊန္းစာရင္းမ်ားအညႊန္းစာရင္းမ်ားအညႊန္းစာရင္းမ်ား    
 (က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဤအခန္းအရ ထိန္းသိမ္း 

ထားရိွရမည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ အညႊန္း 

စာရင္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဓိက 

ေဆာင္ရြက္ရာေနရာ၌ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 
 (ခ) ကုမၸဏီသည္ ၎၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အညႊန္းစာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန ္

အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သူ႔ကုိမဆုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါ 

ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အညႊန္းစာရင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ ခန္႔အပ္ခံရသူ 

ပုဂၢိဳလ္၏ရံုးခန္း၌ ကုမၸဏီကုိယ္စား ထိန္းသိမ္းထားရိွႏိုင္သည္။ 
 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္း သုိ႔မဟုတ ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဓိက ေဆာင္ရြက္ 

ေသာေနရာမွတစ္ပါး အျခားေနရာ တစ္ခုခု၌ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ 

အညႊန္းစာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္အခါ ထုိသုိ႔ထားရိွသည့္ေန႔မွ (၂၁) ရက္ 

အတြင္း ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အညႊန္းစာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ထားရိွသည့္ေနရာအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ 

အညႊန္း စာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ ေနရာ ေျပာင္းလမဲႈ ရိွခဲ့ပါကလည္း ထုိသို႔ 

ေျပာင္းလဲသည့္ေန႔မွ (၂၁) ရက္အတြင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံ သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 
96969696။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအား    အေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဤအခန္းတြင္ ပါရိွသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 

တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္မႈ အေသးစိတ္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 
 (ခ) သက္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ေန႔မ ွ (၂၁)ရက္အတြင္း အေၾကာင္း 

ၾကားတင္ျပျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
97979797။။။။     ႏွႏွႏွႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာစ္စဥ္အစီရင္ခံစာစ္စဥ္အစီရင္ခံစာစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊၊၊၊    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားစာရင္းင္သူမ်ားစာရင္းင္သူမ်ားစာရင္းင္သူမ်ားစာရင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္    

 (က) ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ယင္းအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွ (၂)လအတြင္းႏွင့္ 

၎ေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ကာလ ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ (၁) လထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ 

ကုမၸဏီ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရိွေသာ   ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ 
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ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 
 (ခ) သုိ႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ ္ အျပင္ 

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၌ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေစရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာအမည္၊ 
  (၂) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္အမွတ္စဥ္၊ 
  (၃) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းလိပ္စာႏင့္ွ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းကုိ အျခားေနရာတစ္ခုခုတြင္ ထိန္းသိမ္း 

ထားရိွခဲ့ပါကထုိသုိ႔ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ေနရာ၏လိပ္စာ(ကြဲလဲြလွ်င္)၊ 
  (၄) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ပါဝင္သူ ဦးေရ(၅ဝ) သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူဦးေရ (၅ဝ) ေအာက္ နည္းလွ်င္ ထုိသို႔ပါဝင္သူမ်ား ၏ 

စာရင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား 

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္အေရအတြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၅) အျခားကုမၸဏ္ီ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ 

သည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္အျပင္ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပ 

သည့္ေန႔ရက္မွစတင္၍ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့သူမ်ား စာရင္း၊ 
  (၆) ကုမၸဏီ၏ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏစွ္ပတ္လည္အေထြေထြ အစည္းအေဝး  

က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ က်င္းပသည့္ေန႔ရက္၊ 
  (၇) ကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္  ႏစွ္စဥ္အစီရင္ခံစာအား 

ေဖာ္ျပသည့္ေန႔ရက္တုိ႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သီးျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 
  (၈) ေငြသားျဖင့္္ ထုတ္ေဝသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေငြသားမွ တစ္ပါး အျခား 

နည္းျဖင့္ အျပည့္အဝေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသေသာ္ 

လည္းေကာင္းေပးေခ်ထားသည့္အစုရွယ္ယာမ်ားအားပုိင္ျခားေဖာ္ျပထားသည့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
  (၉) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းပမာဏႏွင့္ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ ထားသည့္ 

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္၊ 
  (၁ဝ) အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ သတ္မွတ္ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေပးေခ်ရန္ 

ေငြပမာဏ၊ 
  (၁၁) ေနာက္ဆံုးအၾကိမ ္ ႏစွ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေသာ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ 

စုစုေပါင္း၊ 
  (၁၂) ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္း၊ 
  (၁၃) ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ အစုမ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီႏွင့္ မူရင္း 

အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ ရိွခဲ့လွ်င္ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊ 
  (၁၄) ႏစွ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ ျဖစ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ 
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ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊  ေနရပ္လိပ္စာ 

မ်ား၊ က်ား/မႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ဟူေသာအေၾကာင္းႏွင့္ 

ေနာက္ဆံုး ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ျပဳစုျပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ 

၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုိသို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့ 

သည့္ရက္စြဲ၊ 
  (၁၅) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပ၍ မွတ္ပုံတင္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ 

ေပါင္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားအားလံုး မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးေၾကာင္း 

အတည္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ 

  (၁၆) အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား။ 
 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပရမည့္အျပင္ အထက္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း၏ သီးျခားအပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ မိတၱဴမ်ားကုိ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးကျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးထားရမည့္အျပင္ စာရင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပပါေန႔အထိ မွန္ကန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 (ဃ) အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ 

အတြင္းေရးမွဴးကျဖစ္ေစ၊ အျခားအရာရိွကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ သက္ေသခံ 

လက္မွတ္တစ္ခုကို  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ လုိအပ္ေသာ  ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ 

ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ ထိုသက္ေသခံလက္မွတ္၌ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္   ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ  

ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ပထမ အၾကိမ္ျပဳလုပ္သည့္   ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ 

ျဖစ္ပါက ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီသည္ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအတြက္  ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ေစရန္ 

အမ်ားျပည္သူမ်ားအား တစ္စုံတစ္ရာ ကမ္းလွမ္းထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္။ 
98989898။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္    ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း    မျပဳရမည့္မျပဳရမည့္မျပဳရမည့္မျပဳရမည့္    ယုံၾကည္ယုံၾကည္ယုံၾကည္ယုံၾကည္    အပ္အပ္အပ္အပ္ႏံွႏံွႏံွႏံွမႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

 (က) အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္ု၍ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈရိွေစမည္ 

ျဖစ္ေသာမည္သည့္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကုိမွ် မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းျခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက လက္ခံျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ၌ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္း တြင္ 

အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ဝယ္ရိွသူအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထား 

သည့္ ေသဆံုးသူတစ္ဦး၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္သည္ အဆုိပါ ေသဆံုးသူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား 

လက္ဝယ္ရိွသူအျဖစ္ ကုမၸဏီ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရိွသည္။ 
 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ၌ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ဝယ္ရွိသူအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ 

ထားသည့္ ေဒဝါလီခံရသူတစ္ဦး၏ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ အပ္ႏွံျခင္းခံရသူ၊ 

အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရသူ၊ စီမံေဆာင္ရြက္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲအပ္ခံရသူသည္ အဆုိပါ 
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ေဒဝါလီခံရသူ၏ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္ အပႏံွ္ျခင္းခံရသူ၊ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ 

ရသူ၊ စီမံေဆာင္ရြက္ရသူ သို႔မဟုတ္ လႊဲအပ္ခံရသူအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အစုရွယ္ယာ 

သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား လက္ဝယ္ရွိသူအျဖစ္ ကုမၸဏီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏင့္ွ 

အညီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရိွသည္။ 
99999999။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအား    စစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္း 

 (က) ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခႏုွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းမ်ားႏွင့္ အညႊန္းစာရင္းမ်ား အားလံုးကုိ ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ကုမၸဏီက 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳမည့္ 

ေန႔ရက္တစ္ရက္စီတြင္ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အခ်ိန္(၂)နာရီ ေအာက္မနည္းေစမည့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ တြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး က 

စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ အခမ့ဲခြင့္ျပဳေပး ရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္  အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္စီအတြက္ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေငြပမာဏကုိ ေပးေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးျခင္း 

ကုိလည္း ခြင့္ျပဳရမည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 

ေဖာ္ျပပါစာရင္းမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရယူႏုိင္သည္။  
 (ခ) ဤဥပေဒအရျပဳစုထားရိွရန ္ လိုအပ္ေသာမွတ္ပုံတင္စာရင္း၊ အညြန္းစာရင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၊ စာရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ဒါရုိက္တာမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေငြပမာဏကုိ ေပးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးက 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အျခားပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ပါဝင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးက ထုိသို႔ေတာင္းခံလာေသာ မိတၱဴတစ္စုံတစ္ရာအား ထုိသူက သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ေငြပမာဏကုိ ေပးသြင္းျပီး ကုမၸဏီက လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

လက္ခံရရိွျပီးသည့္ေနာက္တစ္ရက္မွစတင္၍ (၁ဝ) ရက္ကာလအတြင္း ထုိသို႔ေတာင္းခံသူ 

ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
100100100100။။။။     ပုဒ္မ ၉၉ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္    

ပုဒ္မ ၉၉ ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ လိုအပ္ေသာ မိတၱဴတစ္စုံတစ္ရာကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကာလအတြင္း 

ေပးပုိ႔ျခင္း မရိွခဲ့လ်ွင္ ထိုသုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား  

အရာရိွ တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္စီအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္၍ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ား ႏွင့္ 

အညႊန္း စာရင္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ ္ လိုအပ္ေသာ 

မိတၱဴမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔အား ရယူလုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔ေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ 
101101101101။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွ    မွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) အကယ္၍ - 
  (၁) ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီက ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္ေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 

တစ္ခု၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏အမည္ကုိ မွားယြင္း၍ ေဖာ္ျပခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပယ္ဖ်က္ခဲ့လ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ ္



61 

  (၂) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မ ွ ရပ္စဲေစႏုိင္သည့္ 

အခ်က္အလက္ကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ မလုိလားအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ 
  နစ္နာသည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ပါရိွေသာ မွားယြင္းမႈကို ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက ္ တရားရံုးသို႔ 

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပႏိုင္သည္။ 
 (ခ) တရားရံုးသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား 

ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ နစ္နာသူပုဂၢိဳလ္ ၾကဳံေတြ႔ ခံစားခ့ဲရေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ 

ကုမၸဏီမွ ေပးေလ်ာ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ တရားရံုးက သင့္သည္ ထင္ျမင္ 

သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း ေပးေခ်ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 
 (ဂ) တရားရံုးအေနျဖင့္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္အရ 

တင္ျပလာသည့္ကိစၥရပ္သည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္္မ်ား 

လက္ဝယ္ရိွသူမ်ား အၾကား သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အၾကား 

သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရေသာ 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလက္ဝယ္ ရိွသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရေသာ္ သက္ေသခံ 

လက္မွတ္လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားက တစ္ဖက္ႏွင့္ ကုမၸဏီက အျခားတစ္ဖက္တုိ႔အၾကား 

ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ  ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ 

သက္ဆိုင္သူအျဖစ္ပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ၎၏အမည္ အား မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရထုိက္ခြင့္ 

ရိွေသာအေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္သည္။ တရားရုံးသည္ 

အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းရိွ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ လုိအပ္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ တရားရံုးသည္ ဥပေဒေရးရာျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ ပါရိွႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခု 

ကုိ ေျဖရွင္းေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္ျပီး အဆုိပါကိစၥရပ္အေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္အား အယူခံတင္ျပျခင္းကုိ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝဝ တြင္ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳလ်က္ ယင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
102102102102။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွမွတ္ပံုတင္စာရင္းရိွ    မွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ျပင္ဆင္ျခင္းအားျပင္ဆင္ျခင္းအားျပင္ဆင္ျခင္းအားျပင္ဆင္ျခင္းအား    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္    အရာရိွထံအရာရိွထံအရာရိွထံအရာရိွထံ    တင္ျပတင္ျပတင္ျပတင္ျပ    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    

ၾကားရျခင္းၾကားရျခင္းၾကားရျခင္းၾကားရျခင္း    
 တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းရိွ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါက 

မွားယြင္းမႈမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အဆုိပါအမိန္႔အား ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၁၄) ရက္အတြင္း 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပအေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ယင္းအမိန္႕တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ 

ညႊန္ၾကားရမည္။ 
103103103103။။။။     အေထာက္အထားျဖစ္ေစရမည့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစရမည့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစရမည့္အေထာက္အထားျဖစ္ေစရမည့္    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာ    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္း 

 (က) ဤဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထိခုိက္ ေစျခင္းမရိွဘဲ 
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ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသည္ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းေရးသြင္းထားေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ရပိုင္ခြင့္ အပါအဝင္ 

ယင္းမွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ ဤဥပေဒအရ ညႊန္ၾကားထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳ 

ထားသည့္အတုိင္း  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုအတြက္ မွန္ကန္ 

ေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္ေစရမည္။ 
 (ခ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အစုရွယ္ယာ 

ပိုင္ဆုိင္သူတစ္ဦးအား ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး 

အေနျဖင့္သာလွ်င္ သတ္မွတ္ရမည္ - 
  (၁) အစုရွယ္ယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
  (၂) အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရယူျခင္း၊ 
  (၃) အစုရွယ္ယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျမတ္ေဝခြဲေဝမႈမ်ားကုိလက္ခံရယူျခင္း၊ႏွင့္ 

  (၄) အစုရွယ္ယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  
104104104104။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ယင္းတုိ႔အားယင္းတုိ႔အားယင္းတုိ႔အားယင္းတုိ႔အား    အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 ကုမၸဏီဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာရိွအားလံုး၏တာဝန္မွာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အညႊန္း 

စာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္အခါ ရရိွႏိုင္ေစရန္၊ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ လုိအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အျခား တာဝန္ 

မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ လုိအပ္မည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
105105105105။။။။     ပုဒ္မ ၁ဝ၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လ်ွင ္ ပ်က္ကြက္မႈ၌ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

တမင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာရိွမ်ားတစ္ဦးဦးစီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅)ခုထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၁၄၁၄၁၄၁၄) ) ) ) အျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေဝဝဝဝစုမ်ားစုမ်ားစုမ်ားစုမ်ား    
106106106106။။။။     အျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေဝဝဝဝစုမ်ားစုမ်ားစုမ်ားစုမ်ား    သတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၁ဝ၇ ႏွင့္ ၁ဝ၉ အရ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္အညီ ခံဝန္ခ်က္ 

အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမွတစ္ပါး ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕သည္ 

၎၏အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပးမည့္ အျမတ္ေဝစု၊ အျမတ္ေဝစု ပမာဏ၊ ေပးေခ် 

ရမည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 
 (ခ) ေငြေပးေခ်ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊  ေအာ့ပ္ရွင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊  ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းျခင္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အျမတ္ေဝစုအား သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီတြင္ ေၾကြးျမီတင္ရိွေစျခင္းမရိွေစရ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 

အျမတ္ေဝစု ေပးေခ်ျခင္းမျပဳမီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ 

ေၾကြးျမီတင္ရွိျခင္းသည္ ေငြေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္က်ေရာက္သည္။ 
107107107107။။။။     အျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေဝဝဝဝစုအတြက္စုအတြက္စုအတြက္စုအတြက္    လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားလုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားလုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားလုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား    

 (က) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီလ်ွင ္ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝေပးျခင္းကုိ 
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ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေစရ - 
  (၁) ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝေပးျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ေၾကြးျမီ တင္ရွိျခင္း 

မရိွေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္ကုိ ေက်နပ္ လက္ခံျခင္း၊ 
  (၂) အျမတ္ေဝစုသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုး အတြက္ 

မွ်တေလ်ာ္ကန္မႈရိွျခင္း ႏွင့္ 

  (၃) အျမတ္ေဝစုေပးေခ်ျခင္းသည္ ကုမၸဏီက ယင္း၏ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ေငြေပးေခ် ရမည့္ 

တာဝန္မ်ားကုိ အမ်ားစု ထိခိုက္မႈမရိွျခင္း။ 
 (ခ) အျမတ္ေဝစုအား ခြဲေဝဆုံးျဖတ္ျပီးေနာက္ ယင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရျခင္း မျပဳေသး 

မီကာလအတြင္း ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ညီညြတ္မႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလွ်င္ အျမတ္ေဝစုအား ေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ထားရိွႏုိင္သည္။ 

ကုမၸဏီက အဆုိပါ အျမတ္ေဝစုအား ေပးေခ်ခ့ဲျပီး ျဖစ္ပါကလည္း ထုိသုိ႔ ေပးေခ်ျခင္းသည္ 

တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 
108108108108။။။။     ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၁၁၁၁ဝဝဝဝ၇၇၇၇    ပါပါပါပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား    လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္        ပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္း    
    (က) ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၁ဝ၇ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ပါက ျပစ္ဒဏ္ 

ပမာဏ (၁ဝ)ခုထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သိလ်က္ႏင့္ွ ျဖစ္ေစ၊ 

တမင္ျဖစ္ေစ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီီ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ အျခားအရာရိွ တစ္ဦးဦးစီ သည္ 

အလားတူ ျပစ္ဒဏ္ အတြက္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 
    (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အျပင္ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစု ေပးေခ်ျပီးေနာက္ ယင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ လူမြဲစာရင္းဝင္ခဲ့လွ်င္ ပုဒ္မ ၁ဝ၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ 

အျမတ္ေဝစု ေပးေခ်ျခင္းကုိ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးသည္လည္း ကုမၸဏီက ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ေသာ  ပိုင္ဆုိင္ ပစၥည္းမ်ားထက္ 

ေက်ာ္လြန္သည့္ ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ေပးရမည့္ေၾကြးျမီ မ်ားရိွခဲ့လွ်င္ အျမတ္ေဝစုပမာဏႏွင့္အညီ 

ကုမၸဏီ၏ျမီရွင္မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ ျမီရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျမီရွင္ကိုယ္စား တရားစြဲဆိုသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကေသာ္ လည္း 

ေကာင္း အဆုိပါေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါ ဒါရုိက္တာ မ်ားထံမွ ေတာင္းခံရယူႏိုင္သည္။ 
109109109109။။။။     အျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေအျမတ္ေဝဝဝဝစုမ်ားခြဲေစုမ်ားခြဲေစုမ်ားခြဲေစုမ်ားခြဲေဝေဝေဝေဝေပးေခ်ျခင္းအားပးေခ်ျခင္းအားပးေခ်ျခင္းအားပးေခ်ျခင္းအား    ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္ထိခုိက္ေစမည့္    အျခားကိစၥရပ္မ်ားအျခားကိစၥရပ္မ်ားအျခားကိစၥရပ္မ်ားအျခားကိစၥရပ္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမတ္ေဝစုအား 

ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ - 
  (၁) အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္တည္းတြင္္ အစုရွယ္ယာအခ်ိဳ႔ႏွင့္သာ 

သက္ဆိုင္ျပီး အစုရွယ္ယာအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ ္

  (၂) အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္တည္းတြင္ အစုရွယ္ယာအခ်ိဳ႔က အျခား 

အစုရွယ္ယာမ်ားထက္ အျမတ္ေဝစုပမာဏ ပိုမုိရရိွျခင္း၊ 
 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လ်ွင ္

ကုမၸဏီသည္  အဆုိျပဳအျမတ္ေဝစုအစား ယင္းအျမတ္ေဝစု၏ အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္းကုိ ျဖစ္ေစ အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ လက္ခံရန္ သေဘာတူညီသည့္ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ  အစုရွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေပးႏုိင္သည္- 
  (၁) အဆုိျပဳထားေသာ အျမတ္ေဝစုအစား အားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 
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တစ္ေဒသအတြက္ျဖစ္ေစ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ လက္ခႏံိုင္သည့္ အခြင့္အေရး အား 

တူညီသည့္အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားကုိ ပိုင္ဆုိင္သူသို႔ တူညီသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္း ရိွရမည္၊ 
  (၂) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက လက္ခံရန ္ သေဘာတူညီထားသည့္ အစုရွယ္ယာ မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ႏွင့္ ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ပါရိွရမည္၊ 
  (၃) အဆုိပါကမ္းလွမ္းမႈကုိ လက္ခႏံိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး (၂၁)ရက္ကာလ 

ထားရိွရမည္၊ 
  (၄) အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးစီသုိ႔ ထုတ္ေဝသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားမွာ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားကုိ လက္ခံရန္သေဘာတူသည့္ အလားတူ အစုရွယ္ယာအား ပိုင္ဆိုင္သူ 

မ်ားအားလံုးထံသို႔ ထုတ္ေဝေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္ တူညီေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား၊ တူညီေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ရမည္၊ 

၎ျပင္ 

  (၅) ပုဒ္မ ၆၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၁ တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သမွ် လုိက္နာရမည္။ 
110110110110။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၁ဝ၉ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ 

ပမာဏ (၅) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သိလ်က္ႏင့္ွျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ အလားတူ 

ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရိွေစရမည္။ 
111111111111။။။။     အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ    မတည္မတည္မတည္မတည္ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွွျရင္းနီွးျမွဳပ္နံွွျရင္းနီွးျမွဳပ္နံွွျရင္းနီွးျမွဳပ္နံွွျခင္းခင္းခင္းခင္း     

 ပုဒ္မ ၁ဝ၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွေစဘ ဲကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 

မတည္ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ မတည္ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွံွျခင္းသည္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေစရ။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၁၅၁၅၁၅၁၅))))အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား    

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအား    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း    
112112112112။။။။     အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအား    ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္    အစုရွယ္ယာအားျဖင့္အစုရွယ္ယာအားျဖင့္အစုရွယ္ယာအားျဖင့္အစုရွယ္ယာအားျဖင့္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႕သတ္န္ကန္႕သတ္န္ကန္႕သတ္န္ကန္႕သတ္    

ထားသည့္ထားသည့္ထားသည့္ထားသည့္    ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) အစုရွယ္ယာအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ယင္း၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ျခင္း ကိ ု 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း  ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္- 
  (၁) အခန္း(၁၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းအား 

တုိးျမွင့္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားကုိ 

ထုတ္ေဝႏုိင္သည္၊  
  (၂) အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္    ခ်မွတ္သည့္    သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ    အေထာက္    

အထားျပဳ၍    ကုမၸဏီ၏    အစုရွယ္ယာ    မတည္ေငြရင္း    အားလံုးကုိ    ျဖစ္ေစ၊    

အခ်ိဳ႕ကုိျဖစ္ေစ    ေပါင္းစည္း၍    ပိုမိုမ်ားျပားေသာ    အစုရွယ္ယာမ်ား    အျဖစ္    

ပိုင္းျခားျခင္း    ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊    လက္ရွိ    အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္    မေပးေခ်    ရေသး    ေသာ    

ေငြပမာဏရိွခဲ့လွ်င္    အဆုိပါ    ေငြပမဏကုိ    အစားျဖည့္စြက္သည့္    အစုရွယ္ယာ    
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အနက္    ညီမွ်စြာ    ပိုင္းျခားရမည္၊        
  (၃) အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္    ခ်မွတ္သည့္    သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္    ကုမၸဏီ၏    

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ    သုိ႔မဟုတ္အခ်ိဳ႕ကုိ    သာမန္    ထုတ္ေဝထား    ေသာ    ပမာဏထက္    

နည္းပါးသည့္    အစုရွယ္ယာမ်ားအျဖစ္သို႔    ထပ္မံ    ပိုင္းျခားႏုိင္သည္။    သို႔ရာတြင္    ထုိသို႔    

ထပ္မံပိုင္းျခားသည့္အခါ        ပိုင္းျခားခ့ဲေသာ        အစုရွယ္ယာ    အသစ္တစ္ခုတြင္    

ေငြေပးေခ်ျပီးသည့္    ပမာဏႏွင့္    ေငြေပးေခ်ျခင္း    မျပဳရေသး    သည့္ပမာဏ    

အခ်ိဳးအစားသည္    မူလ    အစုရွယ္ယာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္    တူညီရ    မည္ျဖစ္သည္။    
  (၄) အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သာမန္ 

အစုရွယ္ယာတစ္ခုကုိ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္၊ 
  (၅) အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဦးစားေပး 

အစုရွယ္ယာတစ္ခုကုိ သာမန္အစုရွယ္ယာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္၊ 
  (၆) ဤအပိုင္း၏အခန္း(၁၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္ 

ယူႏိုင္ေသာ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကုိျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ႏုိင္သည္၊ 
  (၇) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ ဤအခန္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္၊ 
  (၈) အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ဤအခန္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ဝယ္ယူႏုိင္သည္၊  
  (၉) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေငြေၾကး 

အေထာက္အပံ႔မ်ားကုိ ဤအခန္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)သည္ ဤဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႕သတ္ထားျခင္း 

မရိွသည့္အျပင္ ဤဥပေဒ၏ အျခားအခန္းမ်ားတြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း 

ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
113113113113။။။။     အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအားအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအား    ေပါင္းစည္းသည့္အခါေပါင္းစည္းသည့္အခါေပါင္းစည္းသည့္အခါေပါင္းစည္းသည့္အခါ    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္    အရာရိွထံအရာရိွထံအရာရိွထံအရာရိွထံ    အေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္းအေၾကာင္းၾကားရျခင္း    

 အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၎၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ ေငြရင္းကို  

ပုဒ္မ ၁၁၂ ၏  ပုဒ္မခြဲ(က) အပိုဒ္ (၂) မွ (၇) အထိတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့လွ်င္ ထုိ ကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္သည့္ေန႔မွ (၂၁) ရက္ အတြင္း 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း သည္၊ ပိုင္းျခားသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္မံ ပိုင္းျခားသည္ စသည္တို႔ကုိ 

ေဖာ္ျပလ်က္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား 

တင္ျပရမည္။ 
114114114114။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၁၁၃ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ 

ပမာဏ(၅)ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ တစ္ဦးဦးစီသည္ အလားတူ 

ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရိွေစရမည္။ 
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115115115115။။။။     အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ    ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း    
 (က) အစုအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္  ဤဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခား 

သက္ဆိုုင္ရာဥပေဒပါ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ အျခားမည္သည္႕နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ကန္႔သတ္ 

ျခင္းမရိွဘဲ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ 

ယင္းကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ ေလ်ွာ့ခ်နုိင္သည္- 
  (၁) ေငြေပးေခ်ထားျခင္း မရိွေသးသည့္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ရွိမႈ ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္သည္၊ 
  (၂) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ရိွမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ေငြေပးေခ်ထားေသာ အစုရွယ္ယာ 

မတည္ေငြရင္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ ႏုိင္သည္၊ 
  (၃) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ရိွမႈကိ ု ပယ္ဖ်က္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီက လိုအပ္ေသာ 

ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ေငြေပးေခ်ထားေသာ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 
 (ခ) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီလ်ွင ္ကုမၸဏီသည္ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳရ - 
  (၁) ကုမၸဏီသည္ မတည္ေငြရင္းေလ်ွာ့ခ်ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းေၾကြးျမ ီ တင္ရွိျခင္း 

မရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္ကုိ ေက်နပ္လက္ခံျခင္း၊ 
  (၂) မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုးအတြက္ 

မွ်တေလ်ာ္ကန္မႈရိွျခင္း၊ 
  (၃) မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ကုမၸဏီက ယင္း၏ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ေငြေပးေခ်ရမည့္ 

တာဝန္မ်ားကုိ အမ်ားစုထိခိုက္မႈမရိွျခင္း ႏွင့္ 

  (၄) ပုဒ္မ ၁၁၆ အရ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကအတည္ျပဳျခင္း၊ 
 (ဂ) ဤပုဒ္မအရ ကုမၸဏီက မတည္ေငြရင္းေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကုိ ကုမၸဏီက အညီအမွ်ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  
 (ဃ) မတည္ေငြရင္းအညီအမွ်ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္- 
  (၁) သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိငသ္ည္၊ 
  (၂) သာမန္အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူတစ္ဦးစီအတြက္ ၎တုိ႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ သာမန္ 

အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ အခ်ိဳးအစားအလုိက္ ျဖစ္ေစရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၃) သာမန္အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးစီအတြက္ တူညီသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)မွအပ ဤပုဒ္မအရ အျခားနည္းျဖင့္ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

မ်ားမွာေရြးခ်ယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 
116116116116။။။။     အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏    အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္    

 (က) မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ အညီအမွ်ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ 

အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္။ 
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 (ခ) မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ယင္းအား ေအာက္ပါ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ထုိအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွာ မတည္ေငြရင္း 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း  အတြက္အဖုိးစားနားအား လက္ခံသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ 

ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစုရွယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မေပးေခ်ရေသးေသာ ေငြပမာဏ 

မ်ားကုိ ေပးေခ်ရန္တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔၏ 

တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ၍ 

ဆႏၵမဲေပးျခင္း မပါရိွသည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ရမည္၊   
  (၂) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သာမန္အစု ရွယ္ယာရွင ္ အားလံုးက 

သေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း။ 
 (ဂ) မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္း ပါရိွခဲ့လ်ွင္ ပယ္ဖ်က္မည့္ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအား ပုိင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ 

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုိသို႔ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကုိ အတည္ျပဳရမည္။ 
 (ဃ) ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ပုဒ္မ ၁၁၅ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အပုိဒ္ 

(၁) မွ (၃) တုိ႔ တြင္ ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း 

အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပခ်က္ အပါအဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ဆႏၵမဲေပးရန္ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွ သိရိွထားသည့္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ား အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွေစရမည္။ 
 (င) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာအား ေပးပို႔ျခင္းမျပဳမီ ကုမၸဏီ 

သည္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ တစ္စုံစီကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရ 

မည္ - 
  (၁) အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္ 

  (၂) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔မည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကား စာႏွင့္အတူ 

ပူးတြဲပါရိွသည့္ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 
   ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ယင္းႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ ပါရိွသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 

ေဖာ္ျပလ်က္ မတည္ေငြရင္း ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းအား အတည္ျပဳမည့္ အစည္းအေဝး 

တစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိလည္း  

ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခု 

တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။  
 (စ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္  အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာ 

ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အား   ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င)ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံရရိွ 

သည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ (၂၈)ရက္အတြင္း အတည္ျပဳရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ ရမည္။ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုုိ႔ရန္  အတည္ျပဳခဲ့လ်ွင္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ယင္းကာလအတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ကုုိမထုုတ္ျပန္လွ်င္ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝး 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
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 (ဆ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ ခ်မွတ္အတည္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အားေပးအပ္ခဲ့လ်ွင ္

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ားအား အကာအကြယ္ 

ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္အခါ  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ)အရ တင္ျပ ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရန္ 

အတြက္ ကုမၸဏီသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ 
 (ဇ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ 

ေတြ႔ရွိရလွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ)တြင္ ပါရိွသည့္  အခ်ိန္ကာလ အတြင္းအစည္းအေဝး 

အေၾကာင္း ၾကားစာ ကိုု ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဝေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳရန္  သတ္မွတ္ႏိုငသ္ည္။ 
 (ဈ) ကုမၸဏီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၂၁) ရက္အတြင္း ဤပုဒ္မ၏  

ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံ တင္ျပရ 

မည္။ ထုိ႔အျပင္  ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ထုတ ္

သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား 

ခ်က္ႏွင့္ မတည္ေငြရင္း ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တုိ႔ကုိ 

ထုတ္ျပန္ရမည္။ ကုမၸဏီသည္ မတည္ေငြရင္း ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကုိ အဆုိပါ သတင္းစာတြင္ 

ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ (၂၈)ရက္ ၾကာျမင့္ သည္အထိ မျပဳလုပ္ရ။ 

 (ည) အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုုိ႔ၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ ေပးပုုိ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူုခဲ႔သည့္ အေျခအေန 

သုုိ႔မဟုုတ္ မတည္ေငြရင္း ေလွ်ာ့ခ်ျပီးေနာက္ကုမၸဏီသည္ လူမြဲခံယူရျခင္းရိွခဲ့လွ်င္ 

အပါအဝင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (စ) မွ (ဇ) အရလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားသုိ႔မွတ္ပုုံတင္ 

အရာရိွကတာဝန္ရွိသည္ဟုမွတ္ယူျခင္းမရိွေစရ။ 

 (ဋ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ည)သည္ ဤပုဒ္မအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိ ု

အယူခံဝင္ရန္ ပုဒ္မ ၄၂၈ အရ ကုမၸဏီက ရရိွေသာ အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း 

မရိွေစရ။ 
117117117117။။။။     မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာမတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာမတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာမတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ    သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ    လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္    ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္မႈမႈမႈမႈ၏၏၏၏    အက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၁၁၅ ႏွင့္ ၁၁၆ တို႔တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွလွ်င္  ပုဒ္မ ၁၁၅ အရ မတည္ေငြရင္းေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရ။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ကုိ ဆန္႔က်င္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မတည္ေငြရင္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပဋိညာဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
118118118118။။။။  ကုမၸဏီတစ္ခုသည္  ပုဒ္မ ၁၁၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ 

တမင္ျဖစ္ေစ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ  တစ္ဦးဦးစီသည္ 

အလားတူ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 
119119119119။။။။  ပုဒ္မ ၁၁၈ အျပင္ ကုမၸဏီသည္ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမြဲစာရင္းဝင္ခဲ့လွ်င္  

ပုဒ္မ ၁၁၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ကာ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ 

သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား အားလံုးသည္လည္း 
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ကုမၸဏီက ျပန္လည္ရရိွႏုိင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ေပးရမည့္ 

ေၾကြးျမီမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ မတည္ေငြရင္းေလွ်ာ့ခ်မႈ ပမာဏႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ားအေပၚတြင္ 

တာဝန္ရွိေစရမည္။ ျမီရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္ကုိယ္စား တရားစြဲဆုိသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ေသာ္လည္းေကာင္း အဆုိပါေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါ ဒါရုိက္တာမ်ားထံမွ 

ေတာင္းခံရယူႏိုင္သည္။ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ဝဝဝဝယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္း    
120120120120။။။။  အစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ဝဝဝဝယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္း 

 (က) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလ်ွင ္ ကုမၸဏီသည္ ၎ပိုင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 

ျပန္လည္ဝယ္ယူႏိုင္သည္- 
  (၁) ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ေၾကြးျမ ီ

တင္ရွိျခင္းမရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္ကုိ ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္၊ 
  (၂) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 

အားလံုးအတြက္ မွ်တေလ်ာ္ကန္မႈရိွလွ်င္၊ 
  (၃) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းသည္ ကုမၸဏီက ယင္း၏ ျမီရွင ္မ်ားသို႔ 

ေငြေပးေခ်ရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ အမ်ားစု ထိခိုက္မႈမရိွလွ်င္  ႏွင့္ 

  (၄) ပုဒ္မ ၁၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျပီး ပုဒ္မ ၁၂၁ အရ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား က အတည္ျပဳလွ်င္။ 
 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းကုိ အညီအမွ်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  
 (ဂ) အစုရွယ္ယာမ်ားအား အညီအမွ် ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္းတြင္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ - 
  (၁) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူရန ္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ သာမန္အစုရွယ္ယာ 

မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္၊ 
  (၂) သာမန္အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူအားလံုးထံသို႔ ၎တို႔၏ သာမန္ အစုရွယ္ယာ 

အခ်ိဳးႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ဝယ္ယူႏိုင္ေစရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ 

ျပဳလုပ္ရမည္၊ 
  (၃) သာမန္အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူအားလံုးသည္ အဆုိပါ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

လက္ခံရရိွႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရိွရမည္၊ 
  (၄) ထုိကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ လက္ခံရန္အတြက ္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ကာလ အထိ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 

ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ၊ ၎ျပင္ 

  (၅) ကမ္းလွမ္းခ်က္အားလံုးတြင္ပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ တူညီရမည္။ 
 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)မွအပ ဤပုဒ္မအရ အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္း အားလုံးသည္ ေရြးခ်ယ္၍ ဝယ္ယူျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 
121121121121။။။။     အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏    အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္    

 (က) အစုရွယ္ယာမ်ားအား အညီအမွ် ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ 
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တစ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ ္ျဖင့္ 

အတည္ျပဳရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ျခြင္းခ်က္ပါရိွေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အဆုိပါ 

အတည္ျပဳခ်က္  ရရိွသည့္အခါမွ  တရားဝင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းအတြက ္ သေဘာ 

တူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္ သုိ႔မဟုတ္ 

အတည္ျပဳခ်က္ ရရိွသည့္အခါမွ အဆုိပါအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း (ထိုအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အစုရွယ္ယာမ်ားအား 

ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ အဖိုးစားနားအား လက္ခံသူ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔၏ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ၍ ဆႏၵမဲေပးျခင္း မပါရိွသည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ျဖစ္ရမည္)၊  
  (၂) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သာမန္အစုရွယ္ယာရွင ္ အားလံုးက 

သေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း။ 
 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ပုဒ္မ ၁၂ဝ ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ ္(၁) 

မွ (၃) အထိ တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း 

အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပခ်က္ အပါအဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ဆႏၵမဲေပးရန္ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွ သိရွိထားသည့္  အေရးၾကီးေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ပါရိွေစရမည္။ 
 (ဃ) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာအား ေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳမီ ကုမၸဏီ 

သည္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမိတၱဴတစ္စုံစီကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ေပးပို႔တင္ျပရမည္- 
  (၁) အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ၊ 
  (၂) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူမည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက ္ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ စာရြက္စာတမ္း  ႏွင့္ 

  (၃) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔မည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကား စာႏွင့္အတူ 

ပူးတြဲပါရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 
   ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ယင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ ပါရိွသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 

ေဖာ္ျပလ်က္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းကုိ အတည္ျပဳမည့္ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ 

လည္း  ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ 

တစ္ခုခုတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 
 (င) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူရန ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ 

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသုိ႔ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္လ်ွင္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံရရိွသည့္ 

ေန႔ရက္မွ စ၍ (၂၈)ရက္အတြင္း အတည္ျပဳရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရမည္။ 
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မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုုိ႔ရန ္အတည္ျပဳခ့ဲလ်ွင္ သိုု႔မဟုုတ္ ယင္းကာလ 

အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ကုုိမထုုတ္ျပန္လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကား 

စာကုိ ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အျပင္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား၏  အတည္ျပဳခ်က္ရရိွပါက 

အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
 (စ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င)အရ အတည္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား ေပးအပ္ခဲ့လ်ွင္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွသည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ 

လုိအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္အခါ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ တင္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီသုိ႔  

ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ 
 (ဆ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ေတြ႔ရွိရလွ်င္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ 

ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာကုုိ ကုမၸဏီမွ 

ထုတ္ေဝေပးပုိ႔ျခင္း မျပဳရန္အား ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င)တြင္ ပါရိွသည့္  အခ်ိန္ကာလအတြင္း  

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 
 (ဇ) ကုမၸဏီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ုခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၂၁) ရက္အတြင္း  ဤပုဒ္မ ၏ 

ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွထ ံ တင္ျပရ 

မည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ထုတ္ေဝသည့္သတင္းစာတြင္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ ဝယ္ယူျခင္း 

အတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္။ ကုမၸဏီသည္ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းကုိ  ႏိုင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ 

ရိွေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္ ၾကာျမင့္သည္ 

အထိ မျပဳလုပ္ရ။ 
 (ဈ) အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုုိ႔ၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ ေပးပုုိ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူုခဲ႔သည္႕ အေျခအေန 

သုုိ႔မဟုုတ္ မတည္ေငြရင္း ေလွ်ာ့ခ်ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီသည္ လူမြဲခံယူရျခင္းရိွခ့ဲလွ်င္ 

အပါအဝင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င) မွ (ဆ) အထိ တ့ုိအရ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အျခားသူမ်ားသုိ႔မွတ္ပံုုတင္ အရာရိွက တာဝန္ရိွသည္ဟုမွတ္ယူျခင္းမရိွေစရ။ 

 (ည) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဈ) သည္ ဤပုဒ္မအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံ 

ဝင္ရန္ ပုဒ္မ ၄၂၈ အရ ကုမၸဏီကရရိွေသာ အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 
122122122122။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ဝဝဝဝယ္ယူရန္ယ္ယူရန္ယ္ယူရန္ယ္ယူရန္    ကမ္းလွမ္းခ်က္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

 (က) ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူရန ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ရပ္တြင္ 

ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္အား လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ 

ကုမၸဏီမွ သိရွိထားသည့္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ 

တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွေစရမည္။ 
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 (ခ) ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါတြင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္အတူ 

ဆက္စပ္ပါရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကုိ ဆုိင္းင့ံထားရမည္။ အဆုိပါ သေဘာ 

တူညီခ်က္အား ရပ္စဲခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔ ဆုိင္းငံထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 
 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ ၎မွ ျပန္လည္ဝယ္ယူထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳရ။ 

ဤပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။ 
 (ဃ) ကုမၸဏီသုိ႔ ျပန္လည္ဝယ္ယူသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ မွတ္ပုံတင္ 

ျပီးေနာက္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ရမည္။  
123123123123။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ဝဝဝဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ    သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ    လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္လုိက္နာရန္    ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္ပ်က္ကြက္မႈမႈမႈမႈ၏၏၏၏    

အက်ဳိးဆက္မ်ားအက်ဳိးဆက္မ်ားအက်ဳိးဆက္မ်ားအက်ဳိးဆက္မ်ား    
 (က) ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၁၂ဝ၊ ၁၂၁  ႏွင့္ ၁၂၂ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၂ဝ အရ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ 

ဝယ္ယူျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရ။    
 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ကုိ ဆန္႔က်င္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ 

ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပဋိညာဥ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကုိ ထိခုိက္ 

ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
124124124124။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္  ပုဒ္မ ၁၂၃ ၏ ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၁ဝဝ)ခု ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး 

သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ 

တစ္ဦးဦးစီသည္ အလားတူျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရိွေစရမည္။ 
125125125125။။။။     ပုဒ္မ ၁၂၄ အျပင္ ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူမြဲစာရင္းဝင္ခဲ့လွ်င္  ပုဒ္မ ၁၂၃ ၏  ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္းကုိ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာမ်ား အားလံုးသည္လည္း ကုမၸဏီက ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ေသာ  ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားထက္ 

ေက်ာ္လြန္သည့္ ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ေပးရမည့္ေၾကြးျမီမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ျပန္လည္ 

ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေပးေခ်ရမည့္တန္ဖိုး ပမာဏႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ 

ရိွေစရမည္ျဖစ္သည္။ ျမီရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္ကုိယ္စား တရားစြဲဆိုသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ က ေသာ္လည္းေကာင္း အဆုိပါေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါ 

ဒါရုိက္တာမ်ားထံမွ ေတာင္းခံရယူႏိုင္သည္။ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏    အခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ    ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲ    သတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္း    
126126126126။။။။     အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိအစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိအစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိအစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ    ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏    အခြင့္အေရးကုိအခြင့္အေရးကုိအခြင့္အေရးကုိအခြင့္အေရးကုိ    ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ 

အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာ 

မတည္ေငြရင္း မပါရိွေသာကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့လွ်င္  အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ 
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါက အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ ယင္းတြင္ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 

သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ 
 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုတြင္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)၌ ေဖာ္ျပထား ေသာ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ရပ္ မပါရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ အလားတူ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ 

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးမွ 

ခ်မွတ္ေသာအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္နုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပယ္ဖ်က္နိုင္သည္- 
   (ကက) အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ပါရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခ ု ျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ 

အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 

ကုမၸဏီ တြင္ ပါဝင္သူမ်ား ၊ သုိ႔မဟုတ ္

   (ခခ) အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းမပါရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခ ု ျဖစ္သည္ ဆုိလွ်င္ 

ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ထားေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည့္  အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 

ကုမၸဏီ တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္   
  (၂) အဆုိပါအစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတြင္္ အနည္းဆံုး ဆႏၵမဲ ၇၅% ရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္   

(၇) ရက္အတြင္း ထိုသုိ႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကုိ အဆုိပါ 

အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသို႔ စာျဖင့္ 

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ ျပဳလုပ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိလုိက္နာလ်က္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကုိ 

လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ (၂၁) ရက္အတြင္း ကုမၸဏီသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ 

ျပဳလုပ္သည့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း 

ထည့္ဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသို႔ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ တင္ျပရမည္။ 
 (င) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားသည့္ ထုတ္ေဝျပီးျဖစ္ေသာ 

အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခု၏ စုစုေပါင္း ၁ဝ% ထက္မနည္းေသာ အစုရွယ္ယာ မ်ားကုိ 

ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္သူမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း 

တြင္ သေဘာတူညီျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းမရိွသူက အဆုိပါ ေျပာင္းလဲ 

သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဆက္လက္၍ သေဘာတူညီျခင္း မရိွလ်ွင္ ထုိသူသည္ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲ 

သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပႏိုင္သည္။ 

ထိုသုိ႔ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္စုံတစ္ရာ ရိွခဲ့ပါက အဆုိပါ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ တရားရံုး 
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က အတည္မျပဳမိသည့္အထိ ထုိသို႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း 

မရိွေစရ။ 
 (စ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င)အရ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈကု ိသေဘာတူညီခ်က္ ေပးသည့္ ေန႔ရက္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ (၂၁)ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည့္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိယ္စား ၎တုိ႔က ဤကိစၥ 

အလုိ႔ငွာ စာျဖင့္ေရးသားခန္႔အပ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ 

ပိုေသာသူမ်ားက ထုိေလ်ွာက္ထားမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
 (ဆ) ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၊ ေလွ်ာက္ထား 

မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကားနာေပးရန္ တရားရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးကုိ   

ၾကားနာစစ္ေဆးျပီးေနာက္ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ 

ကုိယ္စားျပဳေသာ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစားအား ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ မတရား 

ထိခုိက္နစ္နာေစေၾကာင္း အမႈတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့လ်ွင္ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းအား 

ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အမႈတြင္ ထိုသုိ႔မေပၚေပါက္ပါက 

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း အား အတည္ျပဳေပးရမည္။ 
 (ဇ) အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ 

ျဖစ္ေစရမည္။ 
 (ဈ) ကုမၸဏီသည္ ေလ်ွာက္ထားမႈအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု လက္ခံရရိွျပီး 

ေနာက္(၂၁)ရက္အတြင္းထုိအမိန္႔၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိမွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 (ည) ကုမၸဏီအရာရိွအားလံုး၏ တာဝန္မွာ ဤပုဒ္မပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ         

လုိအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္သည့္ တင္ျပ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
 (ဋ) ဤပုဒ္မတြင္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ “ေျပာင္းလဲျခင္း”  ႏွင့္ “ေျပာင္းလဲေသာ” ဆိုသည္တြင္ 

“ပယ္ဖ်က္ျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္လည္းပါဝင္ေစရမည္။ 
127127127127။။။။     ပုဒ္မ ၁၂၆ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ည) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လ်ွင္ 

ပ်က္ကြက္မႈ၌ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား အရာရိွ  တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၅)ခု ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ကုိ 

ေပးေဆာင္ ရမည္။ 

ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ    

128128128128။။။။     ကုမၸဏီကကုမၸဏီကကုမၸဏီကကုမၸဏီက    ယင္း၏ယင္း၏ယင္း၏ယင္း၏    ထုတ္ေဝသည့္ထုတ္ေဝသည့္ထုတ္ေဝသည့္ထုတ္ေဝသည့္    အစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ    ဝဝဝဝယ္ယူျခင္းအတြက္ယ္ယူျခင္းအတြက္ယ္ယူျခင္းအတြက္ယ္ယူျခင္းအတြက္    ေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကး    အေထာက္အပ့ံအေထာက္အပ့ံအေထာက္အပ့ံအေထာက္အပ့ံ    

ေပးျခင္းဆုိင္ရာေပးျခင္းဆုိင္ရာေပးျခင္းဆုိင္ရာေပးျခင္းဆုိင္ရာ    ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား    
 (က) ဤပုဒ္မ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃ဝ တုိ႔တြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွတစ္ပါး အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမဟုတ္ေသာ အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီအျပင္ အစုရွယ္ယာအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ 

သည္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ယင္းကုမၸဏီက သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏  

အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝထားသည့္ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေပးအပ္ျခင္း 
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မျပဳရ။ 

သို႔ရာတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွာ ကုမၸဏီ၏ သာမန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ 

ျဖစ္လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းအား ဤပုဒ္မတြင္ 

ပါရိွေသာ မည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် တားျမစ္ျခင္း မရိွေစရ။ 
 (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ကုမၸဏီ တစ္ခုက အစုရွယ္ယာ မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရယူျခင္း၊ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အခန္း(၁၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ ေငြရင္းအေပၚ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အေရးကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
129129129129။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၁၂၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ 

ပ်က္ကြက္မႈ၌ သိလ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား တစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၄ဝ) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 
130130130130။။။။     ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ    ေပးအပ္ရန္ေပးအပ္ရန္ေပးအပ္ရန္ေပးအပ္ရန္    ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    ခြင့္ျပဳျခင္းခြင့္ျပဳျခင္းခြင့္ျပဳျခင္းခြင့္ျပဳျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၁၂၈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ အစုမ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုရိွ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 

ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ ေပးအပ္္ႏုိင္သည္ - 
  (၁) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕သည္ လက္ခႏံိုငဖ္ြယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရိွေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရျပီး ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကုိဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္-  
   (ကက) ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ ့ေပးသင့္ေၾကာင္း၊  
   (ခခ) ထုိသုိ႔ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာရရိွေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
   (ဂဂ) ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 

အားလံုးအတြက္ မွ်တေလ်ာ္ကန္မႈရိွေၾကာင္း၊ 
   (ဃဃ) ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီက ယင္း၏ ျမီရွင ္မ်ားသုိ႔ 

ေငြေပးေခ်ရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ အမ်ားစု ထိခိုက္မႈ မရိွေၾကာင္း  ႏွင့္ 

   (ငင) ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း 

ေၾကြးျမီတင္ရွိျခင္းမရိွေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္ကုိ ေက်နပ္လက္ခံေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္  
  (၂) ပုဒ္မ ၁၃၃ အရ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ ေပးျခင္းအား အစုရွယ္ယာရွင ္ မ်ားက 

အတည္ျပဳ ေၾကာင္း။ 
 (ခ) ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းအား  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ ္ (၁)အရ ဒါရုိက္တာ 

အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳျပီးေနာက္ အဆုိပါ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကုိ ေပးအပ္ျခင္း မျပဳေသးမီ ကာလ 

အတြင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးမည္ဆုိပါက  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) 

အပုိဒ္(၁)ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္သည့္အေျခအေန ရိွမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕က ေတြ႔ရွိလွ်င္ ကုမၸဏီကျပဳလုပ္သည့္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ တစ္ရပ္ရပ္ 

သည္ ျပဳလုပ္္ခြင့္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 
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131131131131။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၁၃ဝ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ 

ပမာဏ (၅ဝ)ခုထက္ မပိုေသာဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ 

ပ်က္ကြက္မႈကို ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား တစ္ဦးဦးစီသည္ 

အလားတူ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 
132132132132။။။။     ပုဒ္မ ၁၃၁ အျပင္ ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူမြဲစာရင္းဝင္ခဲ့လွ်င္  ပုဒ္မ ၁၃ဝ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ေငြေၾကး 

အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းကုိ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာမ်ား အားလံုးသည္လည္း ကုမၸဏီက ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားထက္ 

ေက်ာ္လြန္သည့္ ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ေပးရမည့္ေၾကြးျမီမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား 

ေပးခ့ဲသည့္ တန္ဖုိးပမာဏ ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမီရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္ကုိယ္စား တရားစြဲဆိုသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွကေသာ္လည္းေကာင္း အဆုိပါေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပပါ ဒါရုိက္တာမ်ားထံမွ ေတာင္းခံ 

ရယူႏိုင္သည္။ 
133133133133။။။။     အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏    အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္အတည္ျပဳခ်က္ 

 (က) ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအတြက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အတည္ 

ျပဳခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည္ - 
  (၁) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ထိုအထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အစုရွယ္ယာမ်ား ရရိွသူက 

ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔၏ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

ေထာက္ခံ၍ ဆႏၵမဲေပးျခင္း မပါရိွသည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ သုိ ့မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သာမန္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုးက 

သေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း။ 
 (ခ) ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၁၃ဝ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတုိင္း ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံကိ ု

ရယူေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စေတာ့ေစ်းကြက္၌ အမည္ 

စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လက္ေအာက္ခံ 

ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံအား အဆုိပါအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ 

အတည္ျပဳရမည္။    
 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း ေအာက္ပါ 

အတုိင္း အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုရွိခဲ့လွ်င္ထိုအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္္သည့္ကုမၸဏီသည္- 
  (၁) ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျပီး စေတာ့ေစ်းကြက္၌ အမည္စာရင္း 

တင္သြင္းထားျခင္း မရိွေသးသည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အျခားကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခ ံ

ကုမၸဏီတစ္ခု မဟုတ္ေသာကုမၸဏီ ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္၊ 
  အထက္ပါကိစၥရပ္တြင္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကိ ု အစုမ်ား ပုိင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ 

ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္သည့္ အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္။ 
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  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) သုိ႔မဟုတ္  (ခ) သို႔မဟုတ္ (ဂ) တုိ႔တြင္ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား ေခၚယူက်င္းပလုိေသာ ကုမၸဏီသည္  အစည္းအေဝး 

အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ဆႏၵမဲေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 

ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွ သိရိွထားသည့္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွေစရမည္။ 
 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) သုိ႔မဟုတ္  (ခ) သို႔မဟုတ္ (ဂ) တုိ႔တြင္ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ ေခၚယူက်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာအား ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳမီ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ တစ္စုံစီကုိ 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွ ထံသို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ - 
  (၁) အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔မည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကား 

စာႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရိွသည့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 
 (င) ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မေပးမီ အနည္းဆံုး (၂၁) ရက္အတြင္း ထုိ ေငြေၾကး 

အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းအား ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ 

ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထးသည့္ပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ 

တစ္ေစာင္အား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 
 (စ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) သို႔မဟုတ္  (ခ) သို႔မဟုတ ္ (ဂ) တုိ႔တြင္ပါရိွေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၁၄)ရက္ အတြင္း ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီ၊ စေတာ့ေစ်းကြက္၌ အမည္စာရင္း 

တင္သြင္းထားသည့္ ျပည္တြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ တင္ျပရမည္။ 
 (ဆ) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ အျခားအရာရိွအားလံုး၏တာဝန္မွာ ဤပုဒ္မပါ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 

မ်ားႏွင့္အညီ လုိအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္သည့္ 

တင္ျပေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ရန္ 

ျဖစ္သည္။ 
134134134134။။။။     ပုဒ္မ ၁၃၃ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္လ်ွင္ 

ပ်က္ကြက္မႈ၌ သိလ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅ဝ) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 
135135135135။။။။     ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

 ပုဒ္မ ၁၂၈ တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကး အေထာက္ 

အပ့ံမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ထုိသို႔  ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ 

ပဋိညာဥ္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပဋိညာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တို႔၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
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အစုရွယ္ယာမ်ားကုိမိမိကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားကုိမိမိကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားကုိမိမိကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားကုိမိမိကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ရယူျခင္းအားတားျမစ္ျခင္းအားတားျမစ္ျခင္းအားတားျမစ္ျခင္းအားတားျမစ္ျခင္း 
136136136136။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအားတုိက္ရုိက္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတုိက္ရုိက္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတုိက္ရုိက္ရယူျခင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားတုိက္ရုိက္ရယူျခင္း 

    ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မွအပ ၎၏အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ရယူျခင္းမျပဳရ - 

 (က) ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) တရားရံုး၏ အမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

137137137137။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚအစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚအစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚအစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ    အာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ားအာမခံခ်က္မ်ား    ရယူျခင္းရယူျခင္းရယူျခင္းရယူျခင္း 
 ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းက ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစုမ်ား 

ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အာမခံခ်က္မ်ား ရယူျခင္းမျပဳရ။ 

138138138138။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ    လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသုိ႔    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းခင္းခင္းခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    လႊြဲေျပာင္းျခင္းလႊြဲေျပာင္းျခင္းလႊြဲေျပာင္းျခင္းလႊြဲေျပာင္းျခင္း 

 ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမရိွလွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ယင္း၏လက္ေအာက္ခ ံ ကုမၸဏီ 

သုိ႔ ယင္း၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္သည္ - 

 (က) လႊဲေျပာင္းလက္ခံေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ယံုၾကည္ 

အပ္ႏွံျခင္းခံရသူအျဖစ္သာ လက္ခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး အစုရွယ္ယာမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူျခင္းမရိွလွ်င္၊သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) လႊဲေျပာင္းမႈအား အစုမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီက ျပဳလုပ္ျပီး လႊဲေျပာင္းလက္ခံေသာ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီက အဆုိပါ အစုမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ 

ကုမၸဏီျဖစ္လ်ွွင္။ 

139139139139။။။။     ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားကင္းလြတ္ခ်က္မ်ား    
 ဤပုဒ္မႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အျခားအခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစဘဲ  

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ပုဒ္မ ၁၃၆ မွ ၁၃၈ အထိ တုိ႔ိုတြင္ တားျမစ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပ်က္ျပယ္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခြင့္ျပဳႏိုင္ျပီး  အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိ    ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း    
140140140140။။။။     အျခားတာအျခားတာအျခားတာအျခားတာဝဝဝဝန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိ    ဆက္လက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္း    

 ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ဤအခန္း သို႔မဟုတ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အစု 

ရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္   အပုိင္း ၄ 

တြင္ ပါရိွေသာ တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ဤဥပေဒအရ ၎တို႔၏တာဝန္ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား 

ေပးအပ္ ထားသည့္တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကို္ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အရ 

ခြင့္ျပဳထားသည္ သုိ႔မဟုတ္ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္အရ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္၍ အတည္ျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ 

မရိွေစရ။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၄၄၄၄))))    

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသုိ႔အမ်ားျပည္သူသုိ႔အမ်ားျပည္သူသုိ႔အမ်ားျပည္သူသုိ႔    ကကကကမ္းလှမ္းျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊     ေေေေပါင္ႏွံျခင္းျခင္းျခင္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္ ေၾကြးၿမီတာာာာဝဝဝဝန္ရွိျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊ 
ကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၁၁၁၆၆၆၆) ) ) ) ကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အမည္အမည္အမည္အမည္    

141141141141။။။။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာမွတ္ပံုတင္ထားေသာ    ကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္းကုမၸဏီရံုးခန္း 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္းအား စတင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွစ၍ ကုမၸဏီႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားအတြက္ လိပ္မူေပးပုိ႔ႏိုငမ္ည့္ 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီရုံးခန္းတစ္ခု ရိွရမည္။    

 (ခ) ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းလိပ္စာရိွ အေဆာက္အအံုဥပစာတြင္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုဥပစာတြင္ 

ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူက ယင္းေနရာအား ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းအျဖစ ္

အသံုးျပဳခြင့္ေပးေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရယူထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အဆုိပါ 

သေဘာတူညီခ်က္အား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ မွတ္ပုံတင္ 

ထားေသာရံုးခန္းအသစ္တစ္ခုကုိ ထပ္မံ ေဖာ္ျပရမည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မခြဲ 

အရ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အေထာက္အထားကုိ ကုမၸဏီအား 

တင္ျပေစႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္  မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

ရံုးခန္းလိပ္စာအျပည့္အစုံကုိ အေၾကာင္းၾကားထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး 

အဆုိပါလိပ္စာတြင္ အဆုုိျပဳေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွခဲ့ပါက ထိုသုိ႔ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သည့္ေန႔မတုုိင္မီ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါ ေျပာင္းလမဲႈ 

မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ ထားရိွရမည္။  

 (ဃ) ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

ကုမၸဏီ ရံုးခန္းလိပ္စာသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

တာဝန္ အတြက္ ျပည့္စုံလံုေလာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (င) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ခဲ့လွ်င္  

ႏိုင္ငံအတြင္းေနထုိင္သည့္ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔၍ 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းလိပ္စာကုိ အဆုိပါ ဒါရိုက္တာ၏ လိပ္စာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 

သတ္မွတ္လုိေၾကာင္း အသိေပးႏုိင္သည္- 

  (၁) အကယ္္၍ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းသည္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

အေဆာက္အအံု ဥပစာ တြင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအေဆာက္အအံု 

ဥပစာတြင္ ကုမၸဏီက ဆက္လက္္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွလ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ ္
  (၂) အကယ္၍ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းသည္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 

သည့္အေဆာက္အအုံ ဥပစာတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွလွ်င္ 

ထုိအေဆာက္ အအံု ဥပစာတြင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူက ယင္းဥပစာအား 

ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ ထားေသာ ရံုးခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ 

သေဘာတူညီျခင္း မရိွလ်ွင္  သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလ်ွင္  သုိ႔မဟုတ္ 
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၎အေနျဖင့္ ယင္းဥပစာတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ျခင္းမရိွလွွ်င္၊ 

  အဆုိပါ  အေၾကာင္းၾကားစာအားထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မ ွ (၂၈) ရက္အတြင္း ကုမၸဏီသည္ 

ရံုးခန္းလိပ္စာအသစ္ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရိွပါက မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

အထက္ပါ လိပ္စာကုိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္း လိပ္စာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ 

ႏိုင္သည္။ 

 

142142142142။။။။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၁၄၁ အရ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ 

ခဲ့လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၈) ခုထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

143143143143။။။။ တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ    ေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္း    

    တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီအားလံုးသည္ -    

 (က) ယင္း၏အမည္အား မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီရုံးခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ား 

ျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ရံုးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ေနရာ အားလံုးတုိ႔တြင္ 

လည္းေကာင္း ျမင္သာသည့္ေနရာ၌ ျမန္မာဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 

ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ ္ ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းရံုးတံဆိပ္တြင္ ၎၏အမည္အား ရွင္းလင္း 

လြယ္ကူသည့္ စာလံုးမ်ား ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္။ 

 (ဂ) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ယင္း၏အမည္အား ျမန္မာဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လြယ္ကူစြာဖတ္ရွဳႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စား ေသာ္လည္းေကာင္း စာျဖင့္ 

ေရးသား ေပးပုိ႔သည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ 

  (၂) ကုမၸဏီက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း 

ထုတ္ျပန္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ကုမၸဏီအတြက္ ဥပေဒအရ 

တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 

144144144144။။။။ ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိကုမၸဏီ၏အမည္ကုိကုမၸဏီ၏အမည္ကုိကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ    ေဖာ္ျပျခင္းေဖာ္ျပျခင္းေဖာ္ျပျခင္းေဖာ္ျပျခင္း    မျပဳသည့္အတြက္မျပဳသည့္အတြက္မျပဳသည့္အတြက္မျပဳသည့္အတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္    

 (က) တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏အမည္အား ဤဥပေဒအရ 

ညႊန္ၾကားထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ လုိက္နာေဖာ္ျပျခင္း 

မရိွလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၁) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး 

သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပ်က္ကြက္ေစခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ရန္ 

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအရာရိွ တစ္္ဦးဦးစီသည္ အလားတူ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ တာဝန္ 

ရိွေစရမည္။ 

 (ခ) တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အရာရိွတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ ္ယင္းကုိယ္စား 

ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးဦးသည္ အထက္တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ယင္း၏အမည္ကို 

ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္လ်က္ 

ရံုးတံဆိပ္တစ္ခုခုကုိ အသံုးျပဳခ့ဲလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထုိသို႔အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲလ်ွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတုိင္း ယင္း၏အမည္ကို ပုဒ္မ ၁၄၃ ၏ 

ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ခုခုကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၁)ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 
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ေပးေဆာင္ရမည္။ ၎အျပင္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ဥပေဒအရ 

တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲျပီး ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား မေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ 

ထုိတာဝန္ရွိမႈကုိ ကုမၸဏီက မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သျဖင့္ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တာဝန္ရွိမႈ မ်ားအတြက္လည္း ထုိသူက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္- 

  (၁) အျခားပုုဂၢိဳလ္အတြက္ ကုမၸဏီသည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု အဆုိပါ 

ပုဂၢိဳလ္သည္ သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ သိရွိသည္ဟု မွတ္ယူခံရသူ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

စာရြက္စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သူက  

ထင္ရွားျပသႏိုင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) တရားရံုးက အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးခ့ဲသူအေပၚထိုသို႕တာဝန္ရိွေစျခင္းမွာတရားမွ်တမႈမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွျခင္း။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၇၁၇၁၇၁၇) ) ) ) အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

145145145145။။။။ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ - 

  (၁) ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိ ု ဒါရုိက္တာတစ္ဦးက အျခား 

ဒါရုိက္တာမ်ားထံသုိ႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အေၾကာင္းၾကားစာ 

ေပးပုိ႔၍ ေခၚယူ က်င္းပႏိုင္သည္၊ 

  (၂) အစည္းအေဝးအား ဒါရုိက္တာမ်ားအားလံုးက သေဘာတူလက္ခံသည့္ 

နည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေခၚယူႏိုင္သည္ 

သုိ႔မဟုတ္ က်င္းပႏုိင္သည္၊     

  (၃) ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အတြက ္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ 

ေစရန္ တက္ေရာက္ရမည့္ ဒါရုိက္တာဦးေရမွာ ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရအတြက္ 

ရိွရမည္ ျဖစ္ျပီး ထုိဒါရုိက္တာအားလုံးသည္ အစည္းအေဝး အခ်ိန္ကာလ 

တစ္ေလွ်ာက္လံုး တက္ေရာက္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၄) အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား အဆုိပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 

မဲေပးခြင့္ ရရိွသူ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မဲ အမ်ားစုျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ ္

ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ဒါရုိက္တာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရမည္။ အစည္းအေဝး 

တစ္ရပ္ တြင္ျဖစ္ေစ၊ အစည္းအေဝး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ အပုိင္းအျခား 

တစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဥကၠ႒က တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ 

အစားထုိုး ေဆာင္ရြက္မည့္ ဥကၠ႒တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဥကၠ႒သည္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ 

အဆံုးအျဖတ္မတဲစ္မဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။ 

146146146146။။။။ ႏွႏွႏွႏွစ္ပတ္လည္စ္ပတ္လည္စ္ပတ္လည္စ္ပတ္လည္    အေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေဝးဝးဝးဝး    

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ယင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္ 
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အေထြေထြ အစည္းအေဝးအျဖစ္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ 

ယင္းကုမၸဏီအား စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္သည့္ေန႔ရက္မွ (၁၈)လအတြင္း 

က်င္းပရမည္ ျဖစ္ျပီး ၎အစည္းအေဝးအား က်င္းပျပီးေနာက္ပိုင္း ျပကၡဒိန္ႏွစ္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ က်င္းပရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ေခၚယူ က်င္းပခ့ဲသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးမွ 

(၁၅) လထက္ မပုိေသာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေစ ႏစ္ွပတ္လည္ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 

အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေစကာမူ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏစွ္စဥ္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျပဳစုရန္ လုိအပ္သည့္အခါ 

ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ 

  (၂) ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္    

  (၃) ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စာရင္းစစ္တစ္ဦးခန္႔ထားရန္ လုိအပ္သည့္အခါ အဆုိပါ 

စာရင္းစစ္အား ခန္႔ထားျခင္း။ 

 (ဂ) ဥကၠ႒သည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္ တုိ႔အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အေရး ေပးရမည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီ၏စာရင္းစစ္သည္ ႏစ္ွပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးသုိ႔ 

တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ဥကၠ႒သည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စာရင္းစစ္သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အေရး 

ေပးရမည္။ 

 (င) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ျခင္းမွတစ္ပါး ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည ္

အေသးစား ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ- 

  (၁) ထိုအေသးစားကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ ဤပုဒ္မရိွ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မွုရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္    

  (၂) ထိုအေသးစားကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက သာမန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ ္ ခ်မွတ္၍ 

ဤပုဒ္မရိွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ထိုအေသးစားကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ဤပုဒ္မပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျခင္း။ 

147147147147။။။။ ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၁၄၁၄၁၄၁၄၆၆၆၆    ပါပါပါပါ    ျပျပျပျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း    

ပုဒ္မ ၁၄၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား 

က်င္းပရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက-    
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    (က) ထုိပ်က္ကြက္မႈတြင္ သိလ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တမင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅)ခုထက္ မပုိေသာ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

    (ခ) တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ 

ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပေစႏုိင္သည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေခၚယူက်င္းပရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ 

အတုိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည္။ 

148148148148။။။။ ဥပေဒအရဥပေဒအရဥပေဒအရဥပေဒအရ    လုိက္နာက်င္းပရသည့္လုိက္နာက်င္းပရသည့္လုိက္နာက်င္းပရသည့္လုိက္နာက်င္းပရသည့္    ကုမၸဏီအစည္းအေကုမၸဏီအစည္းအေကုမၸဏီအစည္းအေကုမၸဏီအစည္းအေဝးဝးဝးဝး 

 (က) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္  ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွစ၍ ၂၈ရက္ ေအာက္ 

မနည္း၊ (၆) လထက္မမ်ားေသာ ကာလအတြင္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပရမည္္။ ထုိအစည္းအေဝးကုိ ဥပေဒအရ 

လုိက္နာ က်င္းပရသည့္ ကုမၸဏီ အစည္းအေဝးဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ေန႔ရက္မတုိင္မ ီ အနည္းဆံုး (၂၁) ရက ္

ၾကိဳတင္၍ ဤပုဒ္မတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ မွန္ကန္ေၾကာင္း 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ဤဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာ 

တစ္ေစာင္ ကုိ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ အားလံုးထံသုိ႔ ျဖန္႔ေဝရမည္။ 

 (ဂ) ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာအား ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားအနက္မ ွ

ႏွစ္ဦးထက္ မနည္းေသာ ဒါရုိက္တာမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္းရိွေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ တစ္ဦးတည္းရိွေသာဒါရုိက္တာကျဖစ္ေစ၊ ဒါရုိက္တာမ်ား ကုိယ္စား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ 

ေဖာ္ျပရမည္ -  

  (၁) ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္စုစုေပါင္း၊ ယင္းတုိ႔တြင္ 

အျပည့္အဝကုိ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ထား 

ေသာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ပိုင္းျခားေဖာ္ျပခ်က္၊ 

ေငြသားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေပးေခ်ထားေသာ 

အစုရွယ္ယာ ပိုင္းျခား ေဖာ္ျပခ်က္၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ေပးေခ်ထားသည့္ 

အစုရွယ္ယာ ျဖစ္လွ်င္ ထုိသုိ႔ေပးေခ်ထားသည့္ ပမာဏႏွင့္ အျပည့္အဝကုိျဖစ္ေစ၊ 

တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကုိ ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုး၊ 

  (၂) အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါရိွသကဲ့သုိ႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျပီး ပိုင္းျခားေဖာ္ျပထားေသာ 

အစုရွယ္ယာအားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီက လက္ခံရရိွျပီးျဖစ္သည့္ ေငြသား 

ပမာဏစုစုေပါင္း၊ 

  (၃) ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာအစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ 

အျခား က႑မ်ားမွ ကုမၸဏီက လက္ခံရရိွမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ လက္ဝယ္ရွိ 

ရေငြသံုးေငြ ဆုိင္ရာ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 
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အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေပးေခ်ရေသာ ေကာ္မရွင္ ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့တန္ဖိုးတုိ႔ကုိ သီးျခားစီ 

ေဖာ္ျပလ်က္ ကုမၸဏီ၏ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ေငြစာရင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔မွ (၇)ရက္ 

ကာလအတြင္းရိွ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရက္ အထိ ကုမၸဏီက လက္ခံ ရရိွမႈမ်ား၊ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

  (၄) ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွစ၍ ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

မ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ရိွခဲ့လွ်င္ ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊ 

ေနရပ္လိပ္စာ မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ 

အား ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားသည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းျပင္ဆင္ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 

  (၅) အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန ္ တင္ျပမည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ ္

တစ္ရပ္ရပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ 

  (၆) အာမခံပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ 

တာဝန္မ်ား ကုိ မည္သည့္အတ္ုိင္းအတာအထိေဆာင္ရြက္ျပီးစီးျခင္းမ်ား၊    

  (၇) ဒါရုိက္တာမ်ားထံမ ွ ေတာင္းေခၚမႈအရ ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးက်န္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ 

ယင္းေၾကြးက်န္မ်ား  ႏွင့္ 

  (၈) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွထံသုိ႔ ေပးေခ်ခ့ဲေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရ 

မည္ျဖစ္ေသာ ေကာ္မရွင္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပြဲစားခမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊    

 (ဃ) ကုမၸဏီက ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီက 

အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ လက္ခံရရိွခဲ့သည့္ေငြေၾကး၊ လက္ခံရရိွမႈမ်ားႏင့္ွ 

ေပးေခ် မႈမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္ ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

အစီရင္ခံစာအား ကုမၸဏီ၏စာရင္းစစ္မ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။ 

 (င) ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီရင္ခံစာအား ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္ေၾကာင္း 

လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ အဆုိပါအစီရင္ခံစာ၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္ 

ထားရိွႏုိင္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ထံသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (စ) ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတုိ႕ကုိ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူအသီိးသီးက ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ကုိလည္းေကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတစ္ခုကုိ အစည္းအေဝးစတင္သည့္အခါတြင္ တင္ျပႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ျပဳစုထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက အလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ထားရိွရမည္။ 

 (ဆ) အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းမႈ 

ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
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စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျပဳခ့ဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳခ့ဲသည္ 

ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိမွ် ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဇ) အစည္းအေဝးကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရြ႕ဆုိင္းႏိုင္ျပီး ထုိသုိ႔ ေရြ႕ဆိုင္း က်င္းပသည့္ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေၾကာင္းၾကား၍ ယခင္အစည္းအေဝး မက်င္းပမီတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ က်င္းပျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစည္းအေဝးသည္ 

ပုံမွန္က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ကဲ့သို႔ အလားတူ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရိွေစရမည္။    

 (ဈ) ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာအား တင္ျပေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကုမၸဏီအစည္းအေဝးအား 

က်င္းပရာတြင္ လည္းေကာင္း ပ်က္ကြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရိွေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလ်ွာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကို အပိုင္း 

(၅) တြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားရံုးသုိ႔ 

တင္ျပလာပါက တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ 

ညႊန္ၾကားမည့္အစား ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာကုိ 

တင္ျပေဆာင္ရြက္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္ 

ကုမၸဏီအစည္းအေဝးအား က်င္းပေစျခင္း တုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပႏုိ္င္သည္ 

သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တမည့္ အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

149149149149။။။။ ပုဒ္မ ၁၄၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆုိပါ ပ်က္ကြကမ္ႈ 

အတြက္ အျပစ္ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာ တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅) ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

150150150150။။။။ အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား        

ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား  ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္-    

    (က)    ပုဒ္မ ၁၄၆  အရ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး၊ သုိ႔မဟုတ္ 

    (ခ)    ပုဒ္မ ၁၄၈  အရ က်င္းပသည့္ ဥပေဒအရ လုိက္နာက်င္းပရသည့္ အစည္းအေဝး၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

     (ဂ) အထူးက်င္းပသည့္ အေထြေထြအစည္းအေဝး၊ ယင္းသည္ ပုဒ္မ ၁၅၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) 
အပါအဝင္ ဤဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ 
ေခၚယူ က်င္းပေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အျခားေသာ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

151151151151။။။။ အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေခၚယူက်င္းပျခင္းေခၚယူက်င္းပျခင္းေခၚယူက်င္းပျခင္းေခၚယူက်င္းပျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ - 

  (၁) ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ကိစၥရပ္အတြက ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိနႏွ္င့္ 

ေနရာတြင္ က်င္းပရမည္၊ 

  (၂) အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ ကာလတစ္ေလ်ာက္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 
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အနည္းဆံုးႏစ္ွဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ ရိွမွသာ 

အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေစရမည္၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဒါရိုက္တာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ 

ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ 

အစည္းအေဝးသုိ႔ ထုိပုဂၢိဳလ္မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါက အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ 

သူမ်ားက ဥကၠ႒ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္၊ 

  (၄) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အစည္းအေဝးတြင္ မဲအေရ 

အတြက္ အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ တက္ေရာက္သူမ်ားက ဥကၠ႒အား 

အစည္းအေဝး ေရႊ႕ဆုိင္းေပးေစရန္ သေဘာတူညီလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ညႊန္ၾကားလွ်င္ အစည္းအေဝး အား ေရႊ႕ဆုိင္းရမည္၊ 

  (၅) ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္သည္ တက္ေရာက္ႏိုင္၍ ထိုစာရင္းစစ္သည္ 

အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအားလံုးကုိ လက္ခံႏုိင္ျပီး၊ 

အစည္းအေဝးတြင္ စာရင္းစစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစည္းအေဝးလုပ္ငန္း 

အစိတ္အပိုင္းအားလုံးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ပါဝင္ ေဆြးေႏႊးခြင့္ရွိသည္၊ 

  (၆) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္၊ 

  (၇) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးဦးက သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက 

ေခၚယူႏုိင္ သည္၊ 

  (၈) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက တရားဝင္စာျဖင့္ 

ေရးသား ေတာင္းဆုိလွ်င္ ဒါရုိက္တာမ်ားက ေခၚယူ က်င္းပရမည္၊ 

  (၉) ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝး၌ အဆံုးအျဖတ္မဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုငမ္ည့္ 

တစ္ဆယ္ပံု တစ္ပုံေအာက္မနည္းသည့္ ဆႏၵမမဲ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေခၚယူ က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ 

အဆုိပါ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ အစည္းအေဝး ေခၚယူ က်င္းပသည့္ 

စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ဒါရုိက္တာမ်ားက ေခၚယူ က်င္းပသည့္ 

ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း 

ျဖစ္ႏုိင္သမွ် လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ က်င္းပရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၁ဝ) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝး၌ အျခားနည္းျဖင့္ ေခၚယူက်င္းပရန္ မသင့္ေလ်ာ္၍ 

ျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တမႈမရိွသည္ဟု ေတြ႕ရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ 

တရားရံုး သည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ခ်မွတ္၍ အစည္းအေဝးအား ေခၚယူ 

က်င္းပႏုိင္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ 

အတုိင္း အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 

မ်ားကုိျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝး၌ အဆံုးအျဖတ္မဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုငမ္ည့္ တစ္ဆယ္ပံုတစ္ပု ံ
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ေအာက္မနည္းသည့္ ဆႏၵမမဲ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင ္ ထားေသာ အစုရွယ္ယာရွင ္ မ်ားကျဖစ္ေစ၊  

သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ အနည္းဆံုး 

ဦးေရ (၁ဝဝ) က ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ေရးသား ေတာင္းဆုိသည့္အခါ အဆုိျပဳထားေသာ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းသည္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥရပ ္ ျဖစ္ခဲ့ 

လ်ွင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မရိွေစကာမူ 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းပါရိွေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ေလ်ွာက္ထားေတာင္းဆိုမႈကိ ု စာျဖင့္ေရးသား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အစည္းအေဝး၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳလုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါရိွေစ 

ရမည္။ ၎အား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ 

ထားေသာ ရံုးခန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ထိုေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ အလားတူ စာရြက္စာတမ္း 

မ်ားစြာ ပါရိွႏိုင္ျပီး ထုိစာရြက္စာတမ္း တစ္ခုစီတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ 

အမ်ားက ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားရမည္။ 

 (ဃ) သို႔ရာတြင္ အစည္းအေဝးမွာ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ေခၚယူက်င္းပျခင္း မျပဳသင့္ 

ေၾကာင္း ဒါရုိက္တာမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး ထုိအေၾကာင္းအရာအား ေလွ်ာက္ထား 

သူမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲျခင္္းမွအပ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးအား ေခၚယူ 

က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား တင္ျပအေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔မွစ၍ (၂၁) 

ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အနက္မွ 

မဲအမ်ားစု ေပးခြင့္ရွိသူမွျဖစ္ေစ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ အစည္းအေဝးအား ေခၚယူက်င္းပ 

ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေခၚယူ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးသည္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ 

အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔မွစ၍ (၃)လအတြင္း က်င္းပရမည္။ 

 (င) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက ဤပုုဒ္မအရ ေခၚယူက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးကုိ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားက ေခၚယူက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

အတုိင္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ က်င္းပရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက 

ဤကိစၥရပ္အတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း၏ မိတၱဴ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ကုမၸဏီ 

သည္ အဆုိပါမိတၱဴကုိ ၎တို႔ထံ တင္ျပရမည္။ 

 (စ) ဒါရုိက္တာမ်ားက အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ ့

သည့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက က်ခံခဲ့ရသည့္ ထုိက္သင့္သည့္ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီက ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္။ ထုိသို႔ 

ျပန္လည္ေပးေခ်ခဲ့သည့္ ေငြပမာဏကုိ ကုမၸဏီသည္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ အတြက္ ကုမၸဏီမွ ေပးေခ်ရမည့္အဖိုးအခ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခေၾကးေငြ တုိ႔မွ ထုတ္ႏႈတ္၍ ျပန္လည္ရယူရမည္။ 

 (ဆ) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝး၌ အဆံုးအျဖတ္မဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုငမ္ည့္ တစ္ဆယ္ပု ံတစ္ပု ံ

ေအာက္ မနည္းသည့္ ဆႏၵမမဲ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ရရိွထားေသာ အစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ားက 

ျဖစ္ေစ၊  သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

အနည္းဆံုး ဦးေရ (၁ဝဝ)က ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝး၌ ေျပာင္းလဲရမည့္ အဆုိျပဳ 

ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ကုမၸဏီသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 
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 (ဇ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ေပးပို႔သည့္အေၾကာင္းၾကားစာအား စာျဖင့္ေရးသား 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး အဆုိျပဳသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပ ပါရိွေစရမည္။ 

ထုိအေၾကာင္း ၾကားစာအား ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထုိးရမည္။ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ပူးတြဲ၍ တင္ျပႏုိင္သည္။ 

 (ဈ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆုိျပဳထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 

အစည္းအေဝး၌ တင္ျပရမည့္ အဆုိျပဳထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

သည္လည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲတင္ျပသည့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ လည္းေကာင္း 

အလြန္ ရွည္လ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း မရိွလ်ွင္ 

ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီသုိ႔ 

ေပးပုိ႔ေသာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးသည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာအား လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၂) လအတြင္း၌ 

က်င္းပမည္ ဆိုလွ်င္ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးပို႔ရန္မလုိ။ သို႔ေသာ ္

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးပို႔၍ အစည္းအေဝးအား လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၂) လ 

အတြင္း က်င္းပရမည္။ 

 (ည) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 

မဲေပးျခင္း ဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာလ်က္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားက အစည္းအေဝးကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ျပီး ပါဝင္ႏုိင္ၾကမည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပႏုိင္ေစရန္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပျခင္းအတြက္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမး္ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ သတ္မွတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

152152152152။။။။ အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္    အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာမဲေပးျခင္းဆုိင္ရာမဲေပးျခင္းဆုိင္ရာမဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

 (က) ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားေခၚယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ စာျဖင့္ေရးသား၍ (၂၁) ရက္ထက္ မနည္း 

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုမုိၾကာျမင့္သည့္ ကာလအတြင္း ၾကိဳတင္            

အေၾကာင္းၾကားစာ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 

စာျဖင့္ ေရးသား၍ (၂၈) ရက္အတြင္း ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ ေခၚယူ 

က်င္းပႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္  အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္း 

ၾကားစာကုိ လက္ခံ ရရိွႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အားလုံး၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစည္းအေဝးကုိ ပုိမိုတုိေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္း 

ေပးပုိ႔သည့္ အေၾကာင္း ၾကားစာျဖင့္ ေခၚယူႏုိင္ျပီး ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 

သင့္သည္ ထင္ျမင္ေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ က်င္းပႏိုင္သည္။ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးအတြက္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းၾကား 
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စာကုိ အစည္းအေဝးတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား အားလံုး၊ 

ဒါရုိက္တာအားလံုးႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္သည္ - 

   (ကက) လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

   (ခခ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ၎တုိ႔၏လိပ္စာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥရပ္ 

အလုိ႔ငွာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အျခားလိပ္စာမ်ားသို႔ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ၊ အျခားတုိက္ရုိက္ ေပးပုိ႔ 

သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 

   (ဂဂ) ဤကိစၥရပ္အလုိ႔ငွာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္  ဖက္စ္နံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္ 

လိပ္စာသုိ႔ အီလက္ထရြန္နစ္နည္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

   (ဃဃ) ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

အျခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

   သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရာတြင္ 

မေတာ္တဆ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္း ၾကားစာမရရိွျခင္းတုိ႔သည္ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္၏ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

တရားမဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

  (၃) အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိ ုေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္- 

   (ကက) အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက ္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ 

   (ခခ) အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

အေထြေထြ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊    

   (ဂဂ) အစည္းအေဝးသည္ ႏစွ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝး၊ 

ဥပေဒအရ လုိက္နာ က်င္းပရသည့္အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 

အထူးက်င္းပသည့္ အေထြေထြအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ရပ္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက အဆုိျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား  

သုိ႔မဟုတ္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မပါရျခင္း 

ဆုိေသာ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လုိအပ္ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ 

မ်ားႏွင့္တကြ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိျပဳမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 

   (ငင) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္ 

ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔တြင္ အဆုိပါခန္႔အပ္မႈမ်ားအတြက္ 

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား လက္ခံရရိွႏုိင္သည့္အခ်ိန္၊ အဆုိပါ ခန္႔အပ္ 

မႈမ်ားအား ေပးပုိ႔ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

   (စစ) ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာလုိအပ္သည့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ား။ 
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  (၄) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

အမည္စာရင္းေဖာ္ျပပါရိွေသာ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္တစ္ဦးဦးသည္ တူညီေသာ 

အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားကုိ ပုိင္ဆိုင္ၾကေသာ အျခား အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 

ကဲ့သို႔ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွခံစားႏိုင္ျပီး တူညီေသာ တာဝန္ရွိမႈ 

မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝးမ်ား၌ မဲေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစရမည္ - 

  (၁) အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ပါရိွေသာအခြင့္ အေရး 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝး၌ -  

   (ကက) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးစီက လက္ျပ၍ ဆႏၵမတဲစ္မ ဲ ေပးခြင့္ 

ရိွသည္၊ 

   (ခခ) ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးစီသည္ ၎တုိ႕ 

ပိုင္ဆုိင္ေသာ အစုရွယ္ယာ တစ္ခုစီအတြက္ ဆႏၵမတဲစ္မဲ ေပးခြင့္ 

ရိွသည္၊    

   (ဂဂ) အစုရွယ္ယာတစ္ခုအား ပူးတြဲ ပိုင္ဆုိင္ၾကလွ်င္ အမည္စာရင္း 

တင္သြင္းထားေသာ အစုရွယ္ယာပုိင္သူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးက 

မဲေပးခြင့္ရွိသည္၊ ၎ျပင္    

   (ဃဃ) ဥကၠ႒သည္ အဆံုးအျဖတ္မတဲစ္မ ဲေပးခြင့္ရွိသည္၊ 

  (၂) မဲေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္စံုတစ္ရာအေပၚ ဆန္႔က်င္တင္ျပလုိလွ်င္ 

အစည္းအေဝး၌သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥကၠ႒၏ အဆံုးအျဖတ္ 

သည္ အျပီးသတ္ ျဖစ္ေစရမည္၊ 

  (၃) အစည္းအေဝးတြင္ မဲခြဲေဆာင္ရြက္ရန ္ တင္ျပသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆႏၵမဲ 

ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမရိွလွ်င္ လက္ျပ၍ ဆႏၵျပဳျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

  (၄) ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

က ေတာင္းဆုိေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ - 

   (ကက) ဥကၠ႒၊ သုိ႔မဟုတ ္

   (ခခ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားမွ အနည္းဆံုး (၅) ဦး၊ သုိ႔မဟုတ္    

   (ဂဂ) ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ မဲအေရအတြက္ 

အနည္းဆံုး ၁ဝ% ကုိ ရရိွထားသည့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား 

  (၅) လက္ျပ၍ ဆႏၵမဲေပးျခင္း မျပဳမီအခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ျပ၍ 

ဆႏၵမဲေပးသည့္ရလဒ္မ်ားကုိ ေၾကညာျခင္းမျပဳမီ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာ 

ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

ေတာင္းဆုိႏိုင္ သည္၊ 

  (၆) ဆႏၵမဲေပးျခင္းကုိ ဥကၠ႒က ညႊန္ၾကားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 

  (၇) လက္ျပ၍ျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵမျဲဖင့္ျဖစ္ေစ ဆႏၵမဲေပးျခင္း မျပဳလုပ္မ ီ အခ်ိန္တြင္ 

ဥကၠ႒သည္ လက္ခံရရိွထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ေပးသည့္ မမဲ်ားႏွင့္ 
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အဆုိပါ မမဲ်ားကုိ မည္သို႔အဆံုးအျဖတ္ျပဳေစမည္ ဆိုသည္ကုိ 

အစည္းအေဝးသုိ႔ အသိေပးေျပာၾကားရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၈) လက္ျပ၍ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ဥကၠ႒၏ေၾကညာခ်က္သည္ အဆံုးအျဖတ္ 

ရလဒ္အတြက္ ျပည့္စုံခုိင္လုံေသာသက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

အဆုိပါေၾကညာခ်က္သည္ လက္ျပ၍ဆႏၵျပဳမႈမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရိွထားေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵျပဳမႈမ်ားကုိ အေျခခံရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္ကိ ုေခၚယူက်င္းပႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္အရ 

အစည္းအေဝးအား ေခၚယူက်င္းပရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းအရ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 

ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးအား က်င္းပရန္အတြက္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ 

မျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ တရားရံုးသည္ ကုိယ္တုိင္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

အစည္းအေဝးတြင္ မဲေပးခြင့္ရရိွေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ 

အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 

ေခၚယူက်င္းပေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါအမိန္႔ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္သည့္အခါ 

တရားရံုးသည္ လိုအပ္မည္ထင္ေသာ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ေဖာ္ျပပါ အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ေခၚယူက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ကုမၸဏီ၏ နည္းလမ္းတက် ေခၚယူက်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ 

အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ 

153153153153။။။။ ကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔    တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္    ကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီကုမၸဏီ    ကုိယ္စားျပဳကုိယ္စားျပဳကုိယ္စားျပဳကုိယ္စားျပဳ    ပုဂၢိဳလ္မ်ားပုဂၢိဳလ္မ်ားပုဂၢိဳလ္မ်ားပုဂၢိဳလ္မ်ား    ခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္း 

 (က) အျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္း၏ အရာရိွတစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ 

ေဖာ္ျပပါ အျခားကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္၌ ယင္း၏ ကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ ေစရန္ႏွင့္မဲေပးရန္အတြက္ ယင္း၏အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူသည္ 

အျခားကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝး၌လည္းေကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 

ဆႏၵမဲေပးရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ၎အားအခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည့္ကုမၸဏီက က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ သက့ဲသို႔ ယင္းကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စား အလားတူ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ကုမၸဏီကုိယ္စားျပဳ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 

တစ္ၾကိမ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးကသာလွ်င္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုင္ိသည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္အား ကုမၸဏီ၏ 

အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီသည္ ယင္းကုိယ္စားျပဳ 

ပုဂၢိဳလ္အား တရားဝင္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ 

ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ 
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154154154154။။။။ ကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေကုမၸဏီမ်ား၏အစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔မ်ားသုိ႔    တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္တက္ေရာက္ရန္    ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား    ခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္းခန္႔ထားျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္၍ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးဦးသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

အညီ ၎ကုိယ္စား အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ ေစရန္ ႏွင့္ မဲေပးရန္အတြက္ 

ယင္း၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးကုိ 

ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ကုိယ္စားလွယ္သည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလို။ ၎သည္ ကုမၸဏီ၏ 

အစည္းအေဝး၌လည္းေကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးရာ၌ 

လည္းေကာင္း ၎အားခန္႔အပ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူက က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ 

သကဲ့သို႔ ၎ကုိယ္စား အလားတူ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ခန္႔ထားရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ 

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ယင္းကုမၸဏီက ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထား 

ႏုိင္ျပီး ထိုသုိ႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံရွိခဲ့လွ်င္ ၎အား ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူ မ်ား အားလံုးထံသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သူမ်ား၏  စာရင္းတစ္ခုကုိ ထုိေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင့္အတူ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ 

မရိွသည္ ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မႈသည္ ခန္႔အပ္သူက လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး 

၎တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ခဲ့လွ်င္ တရားဝင္သည္ -  

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ၏အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 

        (၃) ကုိယ္စားလွယ္၏အမည္ ႏွင့္    

  (၄) ကုိယ္စားလွယ္မ ွ တက္ေရာက္မည့္ အစည္းအေဝးမ်ား (အစည္းအေဝးမ်ား 

အားလံုးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။) 

    (င) ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မႈတစ္ရပ ္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းကုိ သက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝး မစတင္မီ 

အနည္းဆံုး (၄၈)နာရီ ၾကိဳတင္၍ ကုမၸဏီမွ လက္ခံရရိွျပီး ျဖစ္ရမည္။ 

အေၾကာင္းကိစၥအသီးသီးတြင္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္း သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ 

ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားေနရာ၊ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ နံပါတ္မ်ားသုိ႔ 

ေပးပုိ႕ရမည္။    

 (စ) ကုမၸဏီသည္ ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးထံမ ွ စာရြက္ 

စာတမ္း တစ္ခုထက္ ပုိမို၍ လက္ခံရရိွခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆံုးလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ စာရြက္ 

စာတမ္းသည္ ယခင္ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာစာရြက္စာတမ္းကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည္ဟု မွတ္ယူ 

ရမည္။ 

 (ဆ) ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ကုိယ္စားလွယ္က မည္သို႔ဆႏၵမဲေပးရမည္ကုိ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရမည္ 
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သုိ႔မဟုတ ္ ကုိယ္စားလွယ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္္ျပီး 

မည္သုိ႔ မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ အဆုိပါ 

သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ဆႏၵမဲ ေပးရမည္။ 

 (ဇ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခ ု

အတြက္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္မရိွခဲ့လ်ွင္ ထုိသူ၏ က္ုိယ္စားလွယ္သည္ ၎၏ကုိယ္စား 

မဲေပးခြင့္မရ္ိွေစရ။ 

155155155155။။။။ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

    ဤဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပု ံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ျဖစ္ေစ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ အေရအတြက္ 

ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥမ်ားမွတစ္ပါး 

ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ထုိကိစၥရပ္ကုိ သာမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

156156156156။။။။ အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    က်င္းပျခင္းက်င္းပျခင္းက်င္းပျခင္းက်င္းပျခင္း    မျပဳဘဲမျပဳဘဲမျပဳဘဲမျပဳဘဲ    စာျဖင့္ေရးသား၍စာျဖင့္ေရးသား၍စာျဖင့္ေရးသား၍စာျဖင့္ေရးသား၍    ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား    ခ်မွတ္ျခင္းခ်မွတ္ျခင္းခ်မွတ္ျခင္းခ်မွတ္ျခင္း    

 (က) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသာရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ 

ေခၚယူက်င္းပရန္ မလုိပါ။ လုိအပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသား 

မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးသာရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ 

အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူက်င္းပရန္ မလုိ။ လိုအပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ 

ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ဒါရုိက္တာအားလံုးသည္ စာရြက္စာတမ္း 

တြင္ ေရးသားထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ 

ပါရိွေသာ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကလွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုသည္ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပျခင္းမျပဳဘဲ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါစာရြက္စာတမ္း၏ သီးျခားမိတၱဴမ်ား 

တြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျပီး ေနာက္ဆံုးဒါရုိက္တာတစ္ဦးက လက္မွတ္ 

ေရးထုိးျပီးသည့္ အခါတြင္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုိ ခ်မွတ္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ဃ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအားလံုး သည္ 

စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ပါရိွေသာ အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူ 

က်င္းပျခင္း မျပဳဘဲ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

အဆုိပါစာရြက္ စာတမ္း၏ သီးျခားမိတၱဴမ်ားတြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျပီး ကုမၸဏီ 

တြင္ ပါဝင္သူ ေနာက္ဆံုးတစ္ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးသည့္ အခါတြင္ 

ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုိ ခ်မွတ္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီသည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္အား အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ခ်မွတ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ 
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ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သုိ႔မဟုတ ္ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ေစရမည့္အျပင္ ဤဥပေဒအရ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ လည္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ေစရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ စာရြက္စာတမ္း 

ႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔ရန္၊ 

  (၂) မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေခၚယူက်င္းပသည့္ 

အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာတင္ျပရန္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 

လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ စာရြက္စာတမ္း၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ တုိ႔အား ေပးပုိ႕ တင္ျပ 

ရန္ ႏွင့္ 

  (၃) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေခၚယူက်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္း 

ၾကားစာ တင္ျပရန္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) အပိုဒ္(၁) တြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား 

ေသာ အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္စီကုိ 

ေပးပုိ႔ တင္ျပရန္။ 

157157157157။။။။ အေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ား၊မ်ား၊မ်ား၊မ်ား၊    ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္    

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ား    

 (က) ကုမၸဏီအားလံုးသည္အေထြေထြအစည္းအေဝးမ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ား၏အစည္းအေဝးမ်ား 

ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားရိွေသာ 

မွတ္တမ္းစာအုပ္ အသီးသီးတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

သက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

မွတ္တမ္း စာအုပ္မ်ားတြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ေန႔ရက္ သုိ႔မဟုတ္ 

စာျဖင့္ေရးသား ျပဳလုပ္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာေန႔ရက္မွစ၍ ၂၁ရက္အတြင္း 

ေရးသား ေဖာ္ျပရ မည္ျဖစ္ျပီး ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္ 

အျခားဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးထားရမည္။ 

 (ခ) အဆုိပါမွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ 

၎တုိ႔အား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး၏ ဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ 

တစ္ၾကိမ္ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝး၏ ဥကၠ႒က ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးသကဲ့သုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ၎ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ 

သက္ေသထင္ရွားျပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဂ) ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရိွခဲ့လွ်င္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ 

မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါရိွေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ 

အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ ဒါရိုက္တာအစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးကုိ နည္းလမ္းတက် 

ေခၚယူ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈ အားလံုး 

သည္ နည္းလမ္းတက်ရိွခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္အျပင္ ဒါရုိက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွမ်ား ခန္႔အပ္မႈအားလံုးသည္လည္း တရားဝင္သည္ 

ဟု မွတ္ယူရမည္။    
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 (ဃ) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ စာျဖင့္ေရးသားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွေသာ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္း၌ျဖစ္ေစ၊ 

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ား ထားရိွရာ 

အျခားေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ ယင္းတို႔အား ရံုးလုပ္ငန္း 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 

အခမဲ႕ ခြင့္ျပဳရမည္။ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ 

အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ 

အခ်ိန္(၂)နာရီ ေအာက္မနည္းေသာကာလကုိ ခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ ႏုိင္သည္ဟူေသာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (င) အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ေန႔မ ွ (၇)ရက္ကာလေနာက္ပိုင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ဒါရုိက္တာမ်ားက 

သတ္မွတ္ထားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္အဖုိးအခကုိ ေပးသြင္း၍ ၎ေတာင္းဆုိသည့္ 

ေန႔ရက္မွ (၇) ရက္ အတြင္း ရရိွခြင့္ ရိွေစရမည္။ 

158158158158။။။။ ပုဒ္မ၁၅၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၅၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) အရ ေတာင္းဆုိသည့္ မိတၱဴတစ္စုံတစ္ရာကုိ ပုဒ္မ ၁၅၇ ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(င) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေပးအပ္ျခင္း မျပဳခ့ဲလွ်င္ ထုိသုိ႔ပ်က္ကြက္မႈ၌ 

သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဆုိပါ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္စီအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၃)ခု  

ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

159159159159။။။။ ပုဒ္မ ၁၅၈  တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ 

တရားရံုးသည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ အေထြေထြအစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုး 

သုိ႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ေရးသား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေစႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ 

မိတၱဴေတာင္းခံေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ လုိအပ္ေသာ မိတၱဴမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေစရန ္ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၈၁၈၁၈၁၈) ) ) ) ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊    ၎၎၎၎တုိ႔၏တုိ႔၏တုိ႔၏တုိ႔၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ား 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား    

160160160160။။။။ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္း 

ရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္အဆုိပါဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

တစ္ဦးတည္းရိွေသာ ဒါရုိက္တာသည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကုိ 

ဤဥပေဒတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္လည္းေကာင္း 

အတိအလင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတုိင္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 
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က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန ္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက ္

ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ဒါရုိက္တာမ်ားက 

က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွ တစ္ရပ္ရပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ 

(managing director) တစ္ဦးထံသုိ႔ အပ္ႏွင္းႏိုင္သည္။    

 (ဃ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ယင္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မ်ားမွ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ အပ္ႏွင္းႏိုင္ သည္- 

  (၁) ဒါရုိက္တာမ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရပ္၊ 

  (၂) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး၊    

  (၃) ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး၊  

  (၄) အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး။ 

 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူသည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔မ ွ

ခ်မွတ္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဆုိပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ထုိသို႔အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဒါရုိက္တာမ်ားက အဆုိပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ 

သည့္အတုိင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ကုိ အပႏ္ွင္းခဲ့ျပီး  

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိယ္တိုင္ အဆုိပါ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူက 

ထုိလုပ္ပိုင္ ခြင့္အား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာဝန္ ရိွေစရမည္- 

  (၁) လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းတုိ႔အရ ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား အျမဲ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သည္ဟု 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရိွျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) သေဘာရုိးျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနရိွခဲ့လွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္း 

ခံရသူသည္ လႊဲအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အားထားရေသာ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူ ျဖစ္သည္ဟု သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 

ရိွျခင္း။ 

161161161161။။။။ ဒါရုိက္တာမ်ားကဒါရုိက္တာမ်ားကဒါရုိက္တာမ်ားကဒါရုိက္တာမ်ားက    အခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    ရယူရယူရယူရယူႏိုႏိုႏိုႏိုင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္း    

 (က) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္း 

စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာအျဖစ္မ ွ ရပ္နားခဲ့သူတစ္ဦးဦးသည္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္မ ွ ရပ္နားျပီးေနာက္ 

(၇)ႏွစ္ ကာလအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ား 

ပါဝင္ေသာ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုင္ျပီး ယင္းတုိ႔၏မိတၱဴမ်ားကုိ ရယူႏုိင္သည္- 

  (၁) ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈသည္အျဖစ္ပါဝင္ေနေသာကိစၥ၊ 
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  (၂) ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္သည္ သေဘာရုိးျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊  

  (၃) ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္သည္ ဒါရုိက္တာမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုရန္အေၾကာင္းရိွျခင္း။ 

162162162162။။။။ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

 အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခ ု သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၏ 

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကန္႔သတ္ထားလွ်င္ အဆုိပါကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အေထြေထြ 

အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥရပ္မွအပ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ - 

 (က) ကုမၸဏီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း၊  သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးက ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ျခင္း။ 

163163163163။။။။ မဲေပးျခင္းမဲေပးျခင္းမဲေပးျခင္းမဲေပးျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္မည့္ ကုမၸဏီ၏ 

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ ရိွခဲ့လွ်င္ 

ယင္းဒါရုိက္တာသည္ အစည္းအေဝးတြင္အဆုိပါကိစၥရပ္အား ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ 

ေနခ်ိန္၌ တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကိစၥရပ္အတြက္ မဲေပးျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္မည့္ ကိစၥ 

တစ္ရပ္ရပ္၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ ပါရိွေသာ ဒါရုိက္တာ 

တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ဒါရုိက္တာ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ 

ႏုိင္ျပီး ထုိကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲေပးခြင့္ ရိွသည္ - 

  (၁) ပုဒ္မ ၁၇၂ အရ ဒါရုိက္တာသည္  ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎၏ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားဒါရုိက္တာမ်ားက အဆုိပါ ဒါရုိက္တာႏွင့္ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္၏ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ 

အဆုိပါအက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ ထိုဒါရုိက္တာအား အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မဲေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွဟု ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အပိုဒ္ (၁) ၌ေဖာ္ျပထားေသာ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကဲ့သို႔ အလားတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား အေထြေထြ အစည္းအေဝး၌ ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၃) အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ ပုဒ္မ ၁၇၂  အရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန ္ မလုိအပ္ေသာ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ ပါရိွသည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ - 

  (၁) ဒါရုိက္တာသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပါရိွေသာ ကိစၥရပႏ္ွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲေပး 

ႏိုင္သည္၊ 
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  (၂) အက်ိဳးခံစားခြင့္ပါရိွေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ 

ႏုိင္သည္၊ 

  (၃) ဒါရုိက္တာတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရိွေစကာမူ အဆုိပါဒါရုိက္တာသည္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္သည္၊ ၎ျပင္ 

  (၄) အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပါရိွသည္ဆုိကာမွ်ျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ္ႈကုိ 

ေရွာင္ရွားျခင္း မျပဳႏုိင္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အရာရိွမ်ား၏အရာရိွမ်ား၏အရာရိွမ်ား၏အရာရိွမ်ား၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ား    

164164164164။။။။ တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ား    

 ပုဒ္မ ၁၆၅ မွ ပုဒ္မ ၁၇၂ အထ ိ တုိ႔တြင္ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားအား ေပးအပ္ထားသည့္ 

အဓိကတာဝန္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

165165165165။။။။ ထုိက္သင့္ေသာဂရုျပဳထုိက္သင့္ေသာဂရုျပဳထုိက္သင့္ေသာဂရုျပဳထုိက္သင့္ေသာဂရုျပဳမႈမႈမႈမႈ    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    လံု႕လလံု႕လလံု႕လလံု႕လဝိဝိဝိဝိရိယျဖင့္ရိယျဖင့္ရိယျဖင့္ရိယျဖင့္    ေဆာင္ရြက္ရန္တာေဆာင္ရြက္ရန္တာေဆာင္ရြက္ရန္တာေဆာင္ရြက္ရန္တာဝဝဝဝန္န္န္န္    

 (က) ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သာမန္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ထားရိွေသာ ဂရုျပဳမႈ ႏွင့္ လံု႔လဝိရိယတုိ႔ျဖင့္ ၎တို႔၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္း ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ကို ျပဳလုပ္ 

ရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွ 

တစ္ဦးအျဖစ္ ရိွခဲ့ၾကလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ ရာထူးရယူခဲ့ျပီး 

ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အလားတူတာဝန္မ်ားရိွခဲ့ၾကလွ်င္။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးသည္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျပဳလုပ္မည္၊ မျပဳလုပ္မည္ ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ဤပုဒ္မ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(က)အရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အလားတူ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္သည့္ 

တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၇ဝ ပါ တာဝန္ ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

  (၁) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သင့္ေလ်ာ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သေဘာရုိးျဖင့္ ခ်မွတ္ 

ခဲ့လွ်င္၊ 

  (၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

မပါရိွလွ်င္၊ 

  (၃) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပႏွ္င့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိယ္တိုင္ 

သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္၊ ၎ျပင္ 

  (၄) ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု 

က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ယံုၾကည္လွ်င္။ 

166166166166။။။။ ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက္ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက္ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက္ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက္    အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္    သေဘာရုိးျဖင့္သေဘာရုိးျဖင့္သေဘာရုိးျဖင့္သေဘာရုိးျဖင့္    ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာေဆာင္ရြက္ရမည့္တာေဆာင္ရြက္ရမည့္တာေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝဝဝဝန္န္န္န္ 
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    (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန ္ သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာကိစၥရပ္အတြက ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (ခ) ရာႏႈန္းျပည့္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ (wholly-owned subsidiary) ျဖစ္သည့္ 

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သုံးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ တာဝန္မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္သည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ ထုိသုိ႔ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွခဲ့လွ်င္ အဆိုပါ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆံုး 

အက်ိဳးရလဒ္ မရိွေစကာမူ ထိုကုမၸဏီ၏ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ (holding 

company) အတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရိွသည္ဟု ၎တို႔ယံုၾကည္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။    

 (ဂ) ရာႏႈန္းျပည့္ပုိင္ဆိုင္ထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခ ု မဟုတ္သည့္ 

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ၎၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သည့္ 

အခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၌ ထုိသုိ႔ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားျပီး ယင္း၏ အစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွအပ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ ၾကိဳတင္ သေဘာတူညီမႈ ရိွခဲ့လွ်င္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအတြက္ 

အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးရလဒ္ မရိွေစကာမူ ထုိကုမၸဏီ၏အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ 

အတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားရိွသည္ဟု ၎တို႔ယုံၾကည္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

 (ဃ) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခု၏ 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ 

ထုိသုိ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ ကုမၸဏီအတြက္ 

အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးရလဒ္ မရိွေစကာမူ အစုရွယ္ယာရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရိွသည္ဟု 

၎တို႔ယံုၾကည္သည့္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။  

 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အပိုဒ္(၁) အရတာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ယင္းတို႔၏အခြင့္အာဏာ မ်ားကုိ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏တာဝန္မ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ အခါ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးသည္ - 

  (၁) ေအာက္ပါတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္ျခင္း အပါအဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကာလရွည္ 

ျဖစ္ေပၚမည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ - 

   (ကက) ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
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   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သံုးစြဲေနသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ ပစၥည္း 

ေပးသြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ 

   (ဂဂ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာ။  

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကားတရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္မ်ား။ 

167167167167။။။။ ရာထူးေနရာကုိရာထူးေနရာကုိရာထူးေနရာကုိရာထူးေနရာကုိ    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္တာစပ္လ်ဥ္းသည့္တာစပ္လ်ဥ္းသည့္တာစပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

 ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ၎တုိ႔၏ ရာထူးေနရာအား ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳျခင္း မရိွေစရ - 

 (က) မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ ရရိွေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ကုမၸဏီအား အက်ိဳးထိခိုက္နစ္နာေစရန္။ 

168168168168။။။။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝဝဝဝန္န္န္န္    

 ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွ တစ္ဦးအေနျဖင့္ 

၎တုိ႔ လက္ခံရရိွထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳျခင္း မရိွေစရ - 

 (က) မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ ရရိွေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ကုမၸဏီအား အက်ိဳးထိခိုက္နစ္နာေစရန္။ 

169169169169။။။။ ဤဥပေဒပါဤဥပေဒပါဤဥပေဒပါဤဥပေဒပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အား    လုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာ    ရန္ရန္ရန္ရန္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

 ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အား ဆန္႔က်င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအေပၚ ထုိသုိ႔ ဆန္႔က်င္လ်က္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သေဘာတူလက္ခံျခင္း 

မျပဳရ။  

170170170170။။။။ က်ိဳးေၾကာင္းစဥ္းစားက်ိဳးေၾကာင္းစဥ္းစားက်ိဳးေၾကာင္းစဥ္းစားက်ိဳးေၾကာင္းစဥ္းစားမႈမႈမႈမႈမျပဳဘဲကုန္သြယ္ျခင္းမွမျပဳဘဲကုန္သြယ္ျခင္းမွမျပဳဘဲကုန္သြယ္ျခင္းမွမျပဳဘဲကုန္သြယ္ျခင္းမွ    ေရွာင္ၾကဥ္ရန္တာေရွာင္ၾကဥ္ရန္တာေရွာင္ၾကဥ္ရန္တာေရွာင္ၾကဥ္ရန္တာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

 ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ားအတြက္ ၾကီးမားသည့္ဆံုးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္မျပဳရ။ 

171171171171။။။။ တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းန္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းန္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းန္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

    ကုမၸဏီသည္ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ျပီး ထုိတာဝန္ကို ကုမၸဏီက 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ 

တစ္ဦး က ယံုၾကည္ျခင္း မရိွလွ်င္ ၎သည္ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို သေဘာတူလက္ခံျခင္း မျပဳရ။    

172172172172။။။။ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာ    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ    ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့္တာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့္တာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့္တာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့္တာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

 (က) ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ ပါရိွေသာ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ယင္း၏ 



101 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ အျခား 

ဒါရုိက္တာမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္ - 

  (၁) အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ - 

   (ကက) ဒါရုိက္တာမွာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အျခားပါဝင္သူမ်ား 

ႏွင့္ အလားတူ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ရရိွျခင္း၊ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ ဒါရုိက္တာလုပ္အားခႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ရရိွျခင္း၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္လုိအပ္ျပီး ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားက အတည္မျပဳခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီအေပၚ တာဝန္ 

တစ္ရပ္ရပ္ မျဖစ္ေပၚေစမည့္ ကုမၸဏီက ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆုိျပဳ 

ထားသည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း၊    

   (ဃဃ) ဒါရုိက္တာသည္ အာမခံသူျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက ရယူသည့္ 

ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာေခ်းေငြ အားလံုး သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အာမခံခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ 

   (ငင) အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာမခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါရုိက္တာသည္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ခြင့္ (right of subrogation) ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ 

   (စစ) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္သည္ ကုမၸဏီကုိ ျဖစ္ေစ၊ ဆက္စပ္သည့္ 

အဖြဲ႔အစည္း ကုိျဖစ္ေစ အာမခံခ်က္ေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီ၏အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ ဒါရုိက္တာက 

ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအေပၚ အာမခံေစေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ အာမခံေစမည္ ျဖစ္ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ 

   (ဆဆ) ပုဒ္မ ၁၈၁  အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္  ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက 

ေငြေပးေခ်မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊    

   (ဇဇ) ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခႏုွင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအဖြဲ႔အစည္း၏ 

အက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအဖြဲ႔အစည္း၏ ကုိယ္စား 

ျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိမည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တြင္ 

ပါရိွျပီး ဒါရုိက္တာသည္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ဒါရုိက္တာ 

ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။ 

  (၂) ဒါရုိက္တာသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၏ အေျခအေန၊ အတုိင္းအတာပမာဏႏွင့္ 

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ယင္း၏သက္ဆိုင္မႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ျပီး 

ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာမွာ ဆက္လက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
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ေနျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ 

  (၃) ကုမၸဏီတြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသာရိွျပီး အဆုိပါဒါရုိက္တာ၊ ၎ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 

သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ျခင္း။ 

တစ္ဦးတည္းဒါရုိက္တာရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ အျခားအစုရွယ္ယာရွင္ ရိွခဲ့လ်ွင ္ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေပးပို႕ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ 

ထုိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႕ရမည္။ 

 (ခ) အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လုိအပ္သည့္ 

အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္တြင္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ပါရိွေသာ ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာသည္ အျခားဒါရုိက္တာမ်ားထံသို႔ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္၏ အေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

တည္ျမဲအေၾကာင္းၾကားစာ (standing notice) ကုိ ေပးပုိ႔ ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ တည္ျမဲအေၾကာင္းၾကားစာကုိ 

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔တြင္ 

ဒါရုိက္တာအသစ္ တစ္ဦးအား ခန္႔ထားပါက ယခင္က ေပးပုိ႔ထားေသာ တည္ျမဲ 

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ အသစ္ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၏ 

အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္တင္ျပရမည္။ 

 (ဃ) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္၏အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ 

အတုိင္းအတာပမာဏမွာ သိသာစြာ တိုးျမင့္လာလွ်င္ အဆိုပါ တည္ျမဲ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ရပ္စဲသည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေပးပုိ႔ထားေသာအေၾကာင္းၾကားစာတစ္ရပ္ရပ္တြင္ - 

  (၁) အက်ိဳးခံစားခြင့္၏ အေျခအေန၊ အတုိင္းအတာပမာဏတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္၊၎ျပင္ 

  (၂) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 

စာရင္းေရးသြင္းထားရမည္။ 

 (စ) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးက ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မ်ားသည္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ သေဘာတူညီခ်က္၊ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား၏ တရားဝင္ 

အတည္ျဖစ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဆ) အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တစ္ရပ္ရပ္တို႔အျပင္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ ေစရမည္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအား    ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊    ၎၎၎၎တုိ႔၏အခေၾကးေငြတုိ႔၏အခေၾကးေငြတုိ႔၏အခေၾကးေငြတုိ႔၏အခေၾကးေငြ    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္မႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    ရပ္စဲျခင္းရပ္စဲျခင္းရပ္စဲျခင္းရပ္စဲျခင္း    

173173173173။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအားဒါရုိက္တာမ်ားအား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွျခင္းမရိွလွ်င္ ယင္း၏ အျခား 

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုးဒါရုိက္တာမ်ားမွာ ဤဥပေဒ၏ အပုိင္း(၂) အရ 
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ျပဳလုပ္ေသာ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ 

အမည္စာရင္း ေဖာ္ျပ ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္၊ 

  (၂) ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ 

သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ခန္႔အပ္ရမည္၊ 

၎ျပင္ 

  (၃) ဒါရုိက္တာမ်ားအနက္ ရုတ္တရက္ လစ္လပ္သြားေသာ ဒါရုိက္တာေနရာတြင္ 

အဆုိပါ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေစမည့္ အေရအတြက္ 

တြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔လစ္လပ္သြားေသာေနရာအတြက္ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားက  ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ခန္႔အပ္ ခံရသူအတြက္ အဆုိပါ 

ခန္႔အပ္မႈကုိျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ က်င္းပသည့္ ကုမၸဏီ၏အေထြေထြ အစည္း 

အေဝး၌ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။ အဆုိပါ 

အစည္းအေဝးအား ခန္႔အပ္မႈျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ (၆)လအတြင္း ေခၚယူ က်င္းပရမည္။ 

 (ခ) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ႏွစ္ပတ္လည္ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္စီ၌ ဒါရုိက္တာဦးေရ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပုံ 

သုိ႔မဟုတ္ သံုးပံုတစ္ပုံႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ အေရအတြက္သည္ ရာထူးမွ အျငိမ္းစား 

ယူရမည္။ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အျငိမ္းစားယူရမည့္ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ 

ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရာထူးေနရာတြင္ 

သက္တမ္းအၾကာဆံုး ထမ္းေဆာင္ျပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ 

ဒါရုိက္တာမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူမ်ားအၾကား အနားယူရမည့္သူကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 

ဥကၠ႒ကဆံုးျဖတ္ရမည္။    

 (ဂ) ဒါရိုက္တာတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပႏ္ုိင္ရန္အတြက္ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ခ်မွတ္သည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ အဆုိျပဳထားသည့္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးကုိသာလွ်င္ ေဖာ္ျပႏုိင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တြဲဖက္ဒါရုိက္တာမ်ား ခန္႔ထားရန္ သီးျခား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တည္း၌ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။    

 (ဃ) ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ယင္းတို႔အနက္မ ွ ဒါရုိက္တာတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦး 

ထက္ပိုေသာ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ ကာလတစ္ရပ္အတြက္ ဒါရုိက္တာမ်ားက 

သင့္သည္ထင္ျမင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ 

(managing director) ရံုးတြင္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ ထိုသူသည္ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္မွ 

ရပ္စလွဲ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ အျဖစ္မွ ရပ္စဲရမည္။ 

 (င) အျခားဒါရုိက္တာမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ကာလတစ္ရပ္အတြက္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ိဳ႕ကုိျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ အားလံုး ကိုျဖစ္ေစ က်င့္သံုးေစရန္ အျခားသူ တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုင္ိသည္။ 

အဆုိပါ အစားထိုး ခန္႔အပ္ ခံရသူသည္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုးရာတြင္ 

ဒါရုိက္တာက က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္သက့ဲသို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ ခန္႔အပ္မႈ 

အား စာျဖင့္ ေရးသား  ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးပို႕တင္ျပရမည္။ 

ခန္႔အပ္မႈအား ထုိသို႔ခန္႔အပ္သည့္ ဒါရုိက္တာက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ျပန္လည္ 
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ရုပ္သိမ္း ႏိုင္သည္။ 

 (စ) အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ဒါရိုက္တာလည္း 

ျဖစ္ေသာ၊ တစ္ဦးတည္းေသာ အစုရွယ္ယာရွင္လည္းျဖစ္ေသာ ဒါရုိက္တာသည္ စာျဖင့္ 

ေရးသား ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားဒါရုိက္တာတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဆ) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ဒါရုိက္တာလည္းျဖစ္ေသာ၊ တစ္ဦးတည္းေသာ 

အစုရွယ္ယာရွင္လည္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ေသဆံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူ 

တစ္ဦး ျဖစ္လာျခင္း ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ ႏုိင္သည္။ 

 (ဇ) ကုမၸဏီတြင္ ဒါရုိက္တာမ်ား မရိွခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ ္ ဒါရုိက္တာဦးေရသည္ ဒါရုိက္တာ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပရာတြင္ အထေျမာက္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အနည္းဆုံး ဦးေရ မျပည့္မီခဲ့လ်ွင္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒါရုိက္တာမ်ားကုိ ခန္႔ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္၍ မရခဲ့လွ်င္ အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပို 

ေသာဒါရုိက္တာမ်ားကုိ ခန္႔ထားေပးေစရန္ အတြက္ တရားရံုးသုိ႔ေလွ်ာက္ထား 

တင္ျပႏုိင္ သည္။ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအတြက္ ထိုသုိ႔ခန္႕အပ္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ထိုခန္႔အပ္မႈအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး ထိုသို႔ ခန္႔အပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကိ ုတရားရံုးက 

သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

174174174174။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိ    ဖယ္ရွားျခင္းဖယ္ရွားျခင္းဖယ္ရွားျခင္းဖယ္ရွားျခင္း    

 ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးအား ဖယ္ရွားရန ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေခၚယူက်င္းပသည့္ 

အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ 

စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္၍ျဖစ္ေစ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးကုိ 

ဖယ္ရွား ႏုိင္သည္။ 

175175175175။။။။     ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏    အရည္အခ်င္းမ်ားအရည္အခ်င္းမ်ားအရည္အခ်င္းမ်ားအရည္အခ်င္းမ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 

ပိုင္ဆိုင္ရန္ လုိအပ္ျပီး ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မျပည့္စုံေသးေသာ ဒါရုိက္တာ 

အားလံုးသည္ ၎အား ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ေန႔မွ (၂) လအတြင္း သို႔မဟုတ္ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ပိုမို တုိေတာင္းေသာကာလအတြင္း 

အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ခ) အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈) ႏစွ္ျပည့္ျပီးသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကုိသာလွ်င္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦး 

အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။ 

 (ဂ) ဒါရုိက္တာသည္ စိတ္ေပါ့သြပ္ေသာသူ မျဖစ္ေစရ။  

 (ဃ) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝသူ တစ္ဦးသည္ ထုိသုိ႔ 

အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း မျပဳႏိုင္။ 
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 (င) လူမြဲအျဖစ္ခံယူထားသူတစ္ဦးသည္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကုမၸဏီက 

ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ သီးျခားအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ၊ 

သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ 

ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ 

သေရြ႔ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဆ) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ၎အားခန္႔အပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

ျပည့္စုံမႈမရိွဟု ဆုိေစကာမူ ယင္းတာဝန္တြင္ထမ္းေဆာင္သူသည္  ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ ထားသည့္ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦး၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ 

တာဝန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

176176176176။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားသည္မ်ားသည္မ်ားသည္မ်ားသည္    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္အတည္ျဖစ္ျခင္းင္အတည္ျဖစ္ျခင္းင္အတည္ျဖစ္ျခင္းင္အတည္ျဖစ္ျခင္း    

 ဒါရုိက္တာတစ္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎အား ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခု 

ေတြ႔ရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ 

ျဖစ္ေစ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

ညီညြတ္မႈမရိွျခင္း တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေစဘဲ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 

တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ေစသည္ဟု 

ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 

177177177177။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ    လႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း    

 မည္သည့္ကုမၸဏီတြင္မဆုိကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးအား ယင္း၏လုပ္ငန္းကိ ု

အျခား သူတစ္ဦးဦးသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း တြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ကုမၸဏီအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္သည့္ 

လုပ္ငန္း လြႊဲအပ္ျခင္းသည္ အဆုိပါ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာ 

ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီ၏ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္မျပဳမီကာလအထိ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ။ 

သို႔ရာတြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ယင္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကာလအတြင္း 

အလွည့္က် ဒါရုိက္တာတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား က်င့္သံုးျခင္းကုိ ဤပုဒ္မ၏ 

အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္အတြင္း လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။  

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါအလွည့္က်ဒါရုိက္တာသည္ ယင္းအား ခန္႔အပ္ေသာသူကလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 

ေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း မျပဳရ။ 

178178178178။။။။     ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏ဒါရုိက္တာ၏    လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား    ရပ္နားရျခင္းရပ္နားရျခင္းရပ္နားရျခင္းရပ္နားရျခင္း    

 (က) ဒါရုိက္တာတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎အေနျဖင့္ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု

ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ရပ္နားရမည္ - 

  (၁) ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပႏုိ္င္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အစုရွယ္ယာ ပုိင္ဆိုငမ္ႈ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွပါက ပုဒ္မ ၁၇၅၏  ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းကာလ ေနာက္ပုိင္း 

ကာလတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ရယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ 

  (၂) စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ တရားရံုးတစ္ခုခုက စိတ္ေပါ့သြပ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္၊ 

  (၃) ေဒဝါလီခံရေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမြဲျဖစ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ျခင္းခံရလွ်င္၊  

  (၄) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ေငြေပးေခ်ရန္ ေတာင္းေခၚမႈျပဳလုပ္သည့္ေန႔မွ (၆) လ 

အတြင္း ဒါရုိက္တာမ်ား ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

၎တို႔ အေပၚ ေတာင္းေခၚသည့္ေငြအား ေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ 

  (၅) တဆက္တစပ္တည္း ျပဳလုပ္ေသာ ဒါရုိက္တာမ်ားအစည္းအေဝး (၃)ရပ္ 

သုိ႔မဟုတ္ တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေသာ ျပကၡဒိန္လ (၃)လ ၊ ယင္းတုိ႔ အနက္ 

ပိုမို ၾကာျမင့္ သည့္ ကာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား 

အစည္းအေဝး အားလံုး သုိ႔ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ထံမွ ခြင့္ယူျခင္းမရိွဘဲ သို႔မဟုတ္ 

အလွည့္က် ဒါရုိက္တာအား ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳဘဲတက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ 

  (၆) ကုမၸဏီသုိ႔ စာျဖင့္ ေရးသားအေၾကာင္းၾကား၍ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ၎၏ 

ရာထူးေနရာမွ ႏႈတ္ထြက္လွ်င္၊ 

  (၇) ေသဆံုးခဲ့လွ်င္၊ 

  (၈) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရလွ်င္၊  

  (၉) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား 

တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဒါရုိက္တာရာထူးေနရာအတြက္ လုိအပ္သည့္ 

အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ ညီညြတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ လွ်င္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ဒါရုိက္တာ၏လုပ္ငန္းကုိ 

ဤပုဒ္မတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ အျခား အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ဖယ္ရွားခံ ရမည္ဟု ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေစရန္အတြက္ 

ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

179179179179။။။။     အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ား 

 (က) အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးကုိ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈) ႏစွ္ျပည့္ျပီးသူကိုသာလွ်င္  အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး အျဖစ ္

ခန္႔ထားရမည္။ 

 (ဂ) အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ စိတ္ေပါ့သြပ ္

ေသာသူ မျဖစ္ေစရ။   

 (ဃ) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ 

ဒါရုိက္တာ၊အတြင္းေရးမွဴးသုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္း 

မျပည့္ဝသူ တစ္ဦးသည္ ထုိသုိ႔ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း 

အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္။    

 (င) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကုမၸဏီက 
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ထည့္သြင္းသတ္မွတႏ္ုိင္ေသာ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးတြင္ ရိွရမည့္ သီးျခား 

အရည္အခ်င္း မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ၊ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ 

သတ္မွတ္ထား သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 

လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႔ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (စ) အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္ခုခု ေတြ႔ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အား ခန္႔အပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွျခင္း တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေစဘဲ 

တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဒါရုိက္တာအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို တရားဝင္ အတည္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ 

မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊    အာမခံ၊အာမခံ၊အာမခံ၊အာမခံ၊    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈမွသက္သာခြင့္မ်ားမွသက္သာခြင့္မ်ားမွသက္သာခြင့္မ်ားမွသက္သာခြင့္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

အကန္႔အသတ္အကန္႔အသတ္အကန္႔အသတ္အကန္႔အသတ္    မရိွမရိွမရိွမရိွ    ေသာေသာေသာေသာ    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

180180180180။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊    အရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈမွမွမွမွ    ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္    ျပဳျပဳျပဳျပဳႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေသာသာသာသာ    ျပ႒ာန္းျပ႒ာန္းျပ႒ာန္းျပ႒ာန္း    

ခ်က္မ်ားကုိခ်က္မ်ားကုိခ်က္မ်ားကုိခ်က္မ်ားကုိ    ေရွာင္ရွားျခင္းေရွာင္ရွားျခင္းေရွာင္ရွားျခင္းေရွာင္ရွားျခင္း 

 ဤအခန္းတြင္ ျပ႒ာန္းပါရိွသည္မွတစ္ပါး ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွကိ ု

လည္းေကာင္း၊ စာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အျခားသူ တစ္ဦးဦးကုိလည္းေကာင္း၊ 

ကုမၸဏီ၏အရာရိွတစ္ဦး ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အေပၚ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားဥပေဒစည္းမ်ဥ္း တစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ 

ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အျပစ္ရွိေစႏိုင္မည့္ 

ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ တာဝန္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီသို႔ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။  

181181181181။။။။     ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 

 (က) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ားန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ 

အရာရိွ သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္တစ္ဦးအျဖစ္ က်ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ေအာက္ပါတာဝန္ရိွမႈတစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မလုိ -  

  (၁) ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ 

တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္၊  

  (၂) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွအပ အျခားသူ 

တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး သေဘာရုိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဟု 

မေပၚေပါက္ ေသာ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္  ဆက္စပ္သည့္ 

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအား ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ 
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စာရင္းစစ္တစ္ဦးအျဖစ္ က်ခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္တာဝန္ရွမိႈတစ္ရပ္အတြက္ 

တရားစြဲဆုိမႈကုိ ခုခံေခ်ပရာတြင္ ကုန္က်သည့္ တရားရံုး စရိတ္မ်ားအေပၚ 

တာဝန္ရွိမႈအတြက္ အဆုိပါကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္က်ခံျခင္း မွတစ္ပါး ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း မရိွေစရ - 

  (၁) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မလုိေသာ တာဝန္ရွမိႈ တစ္ရပ္ 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူတစ္ဦးဦးပါဝင္ေသာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားတြင္ ခုခံ ေခ်ပျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) အျပစ္ရွိေသာသူပါဝင္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစြဲဆုိမႈမ်ားတြင္ ခုခံေခ်ပျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္အရာရိွကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးအတြက ္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွကျဖစ္ေစ စြဲဆုိသည့္အမႈမ်ားတြင္ တရားရံုးက အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ 

လုိအပ္ေသာအေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ ထုိအမႈမ်ားကို ခုခံေခ်ပ 

ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) ဤဥပေဒအရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ သက္သာခြင့္ျပဳရန္အတြက္ တရားစြဲဆိုေသာ 

အမႈ ျဖစ္ျပီး တရားရံုးက ထုိသက္သာခြင့္ကို ျငင္းပယ္ေသာအေၾကာင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား၏ ရလဒ္သည္ 

တရားစြဲဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အယူခံမႈတုိ႔၏ ရလဒ္ကိုဆုိလုိသည္။ 

182182182182။။။။     အာမခံထားရိွျခင္းအာမခံထားရိွျခင္းအာမခံထားရိွျခင္းအာမခံထားရိွျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ တုိက္ရုိက္ ျဖစ္ေစ၊ 

သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါကိစၥရပ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာေသာ တာဝန္ရွိမႈ 

တစ္ရပ္အေပၚ တရားရံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမႈမွအပ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ 

အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ ျဖစ္သူက အာမခံထားရိွရမည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္အတြက္ 

ပရီမီယံေၾကး (premium) တစ္ရပ္ကုိ ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ရန္ 

သေဘာတူျခင္း မျပဳရ -  

  (၁) ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာတာဝန္တစ္ရပ္ကိ ု တမင္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ 

ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ပုဒ္မ ၁၆၇ သုိ႔မဟုတ ္၁၆၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (ခ) အျခားမည္သည္႕ သက္ဆုုိငသ္ည့္ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဤပုဒ္မ၏ ပုုဒ္မခြဲ (က) 

အပုိဒ္(၁) သုုိ႔မဟုုတ္ (၂) တြင္ ရည္ညႊန္းသည့္ တာဝန္ရိွမူတစ္ရပ္အျပင္ ကုမၸဏီ 

သုုိ႔မဟုုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္  ေပးေခ်ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေပးေခ်ရန္ 

သေဘာတူျခင္း၊ တုုိက္ရုုိက္ သိုု႔မဟုုတ္ သြယ္ဝိုုက္၍ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အရာရိွ 

သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ ျဖစ္သူက အာမခံထားရိွရမည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္အတြက္ 

ပရီမီယံေၾကး (premium) တစ္ရပ္ကုိ ေပးေဆာင္ျခင္းကုုိ ဤပုဒ္မ၏ ပုုဒ္မခဲြ (က) သည္ 

တားျမစ္ျခင္းမျပဳ။  

183183183183။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတြင္န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတြင္န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတြင္န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတြင္    ဒါရုိက္တာမ်ား၌အကန္႔အသတ္ဒါရုိက္တာမ်ား၌အကန္႔အသတ္ဒါရုိက္တာမ်ား၌အကန္႔အသတ္ဒါရုိက္တာမ်ား၌အကန္႔အသတ္    မရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာ    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

ရိွရိွရိွရိွႏိုႏိုႏိုႏိုင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္း 
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 ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ ဤဥပေဒ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရိွမီက 

ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဤဥပေဒ စတင္ 

အက်ိဳး သက္ေရာက္ျခင္း မရိွမီက ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာ 

တစ္ဦးဦး၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ထိုသုိ႔အကန္႔အသတ္ 

မရိွေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားလွ်င္ အကန္႔ အသတ္မရိွ ထားရိွႏိုင္သည္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊    အရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ားအရာရိွမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားအျခားအျခားအျခား    ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၎၎၎၎တုိ႔တုိ႔တုိ႔တုိ႔ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

ဆက္သြယ္ဆက္သြယ္ဆက္သြယ္ဆက္သြယ္    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ 

184184184184။။။။     အျငိမ္းစားယူျခင္းအတြက္အျငိမ္းစားယူျခင္းအတြက္အျငိမ္းစားယူျခင္းအတြက္အျငိမ္းစားယူျခင္းအတြက္    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား    ေထာက္ပ့ံျခင္းေထာက္ပ့ံျခင္းေထာက္ပ့ံျခင္းေထာက္ပ့ံျခင္း 

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ေပးရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈၆ အရ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ မရရိွဘဲ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္မွ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက အျငိမ္းစား ယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ထုိပုဂၢိဳလ္အား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အရာရိွ၏ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္အလားတူ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈအရ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာရုိးျဖင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ျခင္းအား 

ကန္႔သတ္ထား ျခင္း မရိွေစရ။ 

185185185185။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ယူေဆာင္ရြက္န္ယူေဆာင္ရြက္န္ယူေဆာင္ရြက္န္ယူေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈ    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ပစၥည္းကုိပစၥည္းကုိပစၥည္းကုိပစၥည္းကုိ    လႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား    

ေပးအပ္ျခင္းေပးအပ္ျခင္းေပးအပ္ျခင္းေပးအပ္ျခင္း 

 ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ သုိ႔မဟုတ ္ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ 

ယခင္ကတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာအရာရိွ တစ္ဦးကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔၏ ဇနီးမယား၊ ေဆြမ်ိဳး 

သုိ႔မဟုတ္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၁၈၆ အရ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ မရရိွဘဲ ယင္းကုမၸဏီ၏ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းအားလံုးကုိ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

186186186186။။။။     အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားက    အတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္း 

 (က) ပုဒ္မ ၁၈၄ သုိ႔မဟုတ္ ၁၈၅ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 

ကုမၸဏီတစ္ခု၊ အဆုိပါကုမၸဏီ၏ မူရင္းအစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ ရိွခဲ့ပါက 

၎ကုမၸဏီ ႏွင့္ အျခား  ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုိကုမၸဏီမ်ား  တြင္ပါဝင္သူ 

မ်ား၏ အေထြေထြ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္း 

ၾကားစာတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ယင္းအ တြက္ မည္သုိ႔မဲေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အေရးၾကီး ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါရိွရမည္။ 

 (ဂ) အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ ရရိွႏိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၁၈၄ သုိ႔မဟုတ ္ ၁၈၅ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
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အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူ 

တစ္ဦးဦးသည္ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထံမွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မည္သုိ႔မဲေပးရမည္ကို 

ညႊန္ၾကားထားလွ်င္ မွတစ္ပါး အဆုိပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ မဲေပးျခင္း မျပဳရ။ 

187187187187။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    အခေၾကးေငြအခေၾကးေငြအခေၾကးေငြအခေၾကးေငြႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    သုိ႔ေပးအပ္သည့္သုိ႔ေပးအပ္သည့္သုိ႔ေပးအပ္သည့္သုိ႔ေပးအပ္သည့္    

အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရိွေသာ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဤဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခား သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ 

တစ္ရပ္ရပ္ တြင္ လည္းေကာင္း ပါရိွေသာ သက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ - 

  (၁) ဒါရုိက္တာအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားရာထူးေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက ္

ကုမၸဏီက ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္၎ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 

ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေပးရမည့္ အခေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္ 

မ်ားကုိ ေပးေခ်ျခင္း၊ 

  (၂) လုပ္ငန္းလက္လႊတ္ဆုံးရႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိ ု ကုမၸဏီက ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ ယခင္ကတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

ဆက္စပ္သည့္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး သို႔ ေပးေခ်ျခင္း၊ 

  (၃) ကုမၸဏီက ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးသို႔ 

ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

  (၄) ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးက ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးျမ ီ

မ်ား အတြက္ ကုမၸဏီက အာမခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ 

  (၅) အပုိဒ္(္၁)၊ (၂)၊ (၃) ႏွင့္ (၄) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအနက္မ ွ

တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဤဥပေဒအရ အျခား နည္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္း မရိွသည့္ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ အျခားေသာေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ 

  (၆) ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်နပ္လက္ခံလ်ွင ္- 

   (ကက) ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္သည္ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြား 

အတြက္ ျဖစ္ျခင္း၊ 

   (ခခ) ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္သည္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 

ညီညြတ္မႈရိွျခင္း  ႏွင့္ 

   (ဂဂ) ထုုိသုုိ႔ေငြေပးေခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ 

သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္သည္ ကုမၸဏီ၏ 

ရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈ 

မရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုမဆုိးသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြ 
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ထုတ္ေပးျခင္း၊ အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳျပီးေနာက္တြင္ ေငြေပးေခ်မႈ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၁၈၉ အရ 

ကုမၸဏီက ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ 

ေရးသြင္းေဖာ္ျပ ရမည္။ 

    (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရပ္အရ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦး 

သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးထံသို႔ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေခ်ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အဆုိပါပုဒ္မခြဲအရ 

ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးရန္မလုိ။ 

    (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေငြေပးေခ်မႈ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့့့္ျပဳရန္အတြက္ ဆႏၵမဲ ေပးေသာ 

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္အရ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ 

ဘက္လိုက္မႈမရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထက္ မေလ်ာ့နည္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း အဆုိပါ ထင္ျမင္ 

ယူဆခ်က္မ်ား အတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထားမ်ား ရိွေၾကာင္း စသည္တုိ႔အား 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၾကရမည္။ 

    (င) ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ အာမခံခ်က္မ်ား 

ေပးျခင္းမ်ားကုိ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ပါကိစၥရပ္ 

တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္အခါတြင္ - 

  (၁) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ 

ထားျခင္း မရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ ထုတ္ေပးသည့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခခံ 

အေထာက္အထားမ်ား မရိွခဲ့လ်ွင္၊ 

        ေငြေပးေခ်မႈကုိ လက္ခံခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးျခင္းကုိ ရရိွခဲ့သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ ယခင္က 

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ 

ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးျခင္း၊ အာမခံခ်က္ ေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္ 

အခ်ိန္က ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီအေပၚ မွ်တမႈရိွခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ 

ထင္ရွားျပႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မွအပ ေပးေခ်ထားသည့္ေငြ ပမာဏ၊ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ တန္ဖိုး ေငြပမာဏ၊ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္အရ ကုမၸဏီက 

ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ ေငြပမာဏ မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီသုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ 

မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ရွိေစ ရမည္။ 

 (စ) ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းကုိ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျပီး ေအာက္ပါ 
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ကိစၥရပ္တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အခါတြင္ - 

  (၁) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ 

ထားျခင္း မရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္  

        (၂) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ ထုတ္ေပးသည့္ တရားဝင္အေထာက္အထား 

လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အေျခခံ အေထာက္အထားမ်ား မရိွခဲ့လ်ွင္။ 

  ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္အခ်ိန္က အဆုိပါေခ်းေငြကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအေပၚ 

မွ်တမႈ ရိွေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားျပႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မွအပ ေခ်းေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ျပဳလုပ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း 

မရိွေစဘဲ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ ထုတ္ေပးထား 

သည့္ ေခ်းေငြကုိ ကုမၸဏီသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္။ 

    (ဆ) ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ 

ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ 

တစ္ၾကိမ္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္း အေဝးတြင္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေသခ်ာစြာထုတ္ေဖာ္တင္ျပရမည္။ 

188188188188။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၏အခေၾကးေငြဒါရုိက္တာမ်ား၏အခေၾကးေငြဒါရုိက္တာမ်ား၏အခေၾကးေငြဒါရုိက္တာမ်ား၏အခေၾကးေငြႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊    ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္ဆက္ႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔    ေပးအပ္သည့္ေပးအပ္သည့္ေပးအပ္သည့္ေပးအပ္သည့္    

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားက    အတည္ျပဳရျခင္းအတည္ျပဳရျခင္းအတည္ျပဳရျခင္းအတည္ျပဳရျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရိွေသာ ကန္႔သတ္ 

ခ်က္မ်ား၊ ဤဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ 

သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ဒါရုိက္တာတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္ႏြယ္ 

သည့္ ပုဂၢိလ္ တစ္ဦးသုိ႔ ပုဒ္မ ၁၈၇ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ေငြေပးေခ်မႈ၊ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) သက္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးက်င္းပရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳမီ 

ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေပးပုိ႕တင္ျပရမည္- 

  (၁) အဆုိျပဳမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာသားမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပ ပါရိွသည့္ အဆုိျပဳ 

အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ၊ 

  (၂) ေငြေပးေခ်မႈ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 

တစ္ရပ္ရပ္အား လက္ခံရရိွေသာ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အဆုိပါ ေငြေပးေခ်မႈ၊ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ေခ်းေငြ၊ အာမခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

မည္သို႔ မဲေပးဆံုးျဖတ္မည္ဟူသည့္ ကိစၥရပ္အတြက္ အေရးပါေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီက သိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆုိျပဳထားေသာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ေစာင္ ႏွင့္ 
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  (၃) အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပမည့္ အျခား 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား။ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္  ကုမၸဏီမွ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ အစည္းအေဝး 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္ခြင့္ ရိွ မရိွကုိ (၂၈)ရက္အတြင္း ဆုံျဖတ္ရမည္။ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုုိ႔ရန္  အတည္ျပဳခ့ဲလ်ွင္ သုုိ႔မဟုုတ ္

ယင္းကာလအတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ကို မထုုတ္ျပန္လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ အစည္း အေဝး 

အေၾကာင္းၾကားစာ ကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)အရ အတည္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား ခ်မွတ္ခဲ့လ်ွင္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွသည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ 

လုိအပ္သည္ ဟု ယူဆသည့္ အခါတြင္ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ တင္ျပေသာ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီအား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ ေစႏိုင္သည္။ 

 (င) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အပ္္ုိဒ္ (၂)တြင္ ပါရိွသည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ 

အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရလွ်င္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာ 

ထုတ္ေဝေပးပုိ႔ျခင္း ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ 

 (စ) ဒါရိုက္တာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယသ္ည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ အေထြေထြ 

အစည္းအေဝး၌ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထံမွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မည္သုိ႔မဲေပးရမည္ကုိ 

ညႊန္ၾကားထားလွ်င္ မွတစ္ပါး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ မေဲပးျခင္း 

မျပဳရ။  

 (ဆ) ကုမၸဏီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၁၄) ရက္အတြင္း 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကုိ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ ေပးပုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား    

189189189189။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊ဒါရုိက္တာမ်ား၊    အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    မွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ား    

 (က) ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ယင္းတုိ႔၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ 

မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားထားရိွရာ အျခားေနရာ၌ ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အလွည့္က်ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ - 

  (၁) ဒါရုိက္တာ၊ အလွည့္က်ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၏ လက္ရွ ိအမည္ 

အျပည့္အစံု၊ ယခင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အမည္ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးရုိး အမည္ 

အျပည့္အစံု၊ ေမြးေန႔၊ အျမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ၊ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 

အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ထပ္မံခံယူထားလွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံသား၊ စီးပြားေရး 

အလုပ္အကုိင္ ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းအလုပ္အကုိင္၊ အျခား ဒါရုိက္တာ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ 

ဒါရုိက္တာေနရာမ်ားကုိ ရယူထားျခင္းရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ေနရာမ်ား ၏ 
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အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 

  (၂) ပုဒ္မ ၁၇၂ အရ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးက ေၾကညာသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 

  (၃) ပုဒ္မ ၁၈၇ အရ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးထံသို႔ ေပးအပ္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာ၊ အလွည့္က်ဒါရုိက္တာႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးစီသည္ ဤပုဒ္မ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္း ေဖာ္ျပရန္ 

လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီသုိ႕ ေပးအပ္ရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၉၇ အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအား တင္ျပရန ္

တာဝန္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အဆုိပါ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာပံုစံျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ 

ခံစာအား မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ ေပးပို႔ တင္ျပရမည္။ ကုမၸဏီသည္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အလွည့္က်ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ 

အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ ္

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံစံျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ခ်က္တစ္ရပ္ကို မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွထံ တင္ျပရမည္။  

 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းကုိ ရံုးလုပ္ငန္း 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ 

အခမဲ႕ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈကုိ စစ္ေဆးမႈ 

တစ္ရပ္အတြက္ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြပမာဏ 

တစ္ရပ္ကုိ ေပးသြင္းေစလ်က္ ခြင့္ျပဳရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အခ်ိန္(၂)နာရီ ေအာက္မနည္းေသာ 

ကာလကုိ ခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လုိအပ္ေသာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ တရားရံုးသည္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ျငင္းပယ္ခံရသူ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ 

ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တုိ႔အရ  မွတ္တမ္းကုိ ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆး 

ေဆာင္ရြက္ မႈ ျပဳလုပ္ေစရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ    ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 

190190190190။။။။     ဤအခန္းတြင္ဤအခန္းတြင္ဤအခန္းတြင္ဤအခန္းတြင္    ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္    သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အားသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အားသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အားသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား    ေဖာက္ဖ်က္ေဖာက္ဖ်က္ေဖာက္ဖ်က္ေဖာက္ဖ်က္မႈမႈမႈမႈ    အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    အက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ားအက်ိဳးဆက္မ်ား    

 (က) အခန္း(၁၈)၏ ပုဒ္မတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါပ်က္ကြက္မႈတြင္ ပတ္သက္ေသာ ဒါရုိက္တာ 

အားလံုး သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးစီ သည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂ဝဝ) ခုထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေစဘဲ ပ်က္ကြက္မႈအား 
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သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ ဤအခန္းပါ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အက်ဳံးဝင္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း တာဝန္ရွိေစရမည္ - 

  (၁) ပ်က္ကြကမ္ႈတြင္ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အက်ဳံးဝင္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ မရုိးသားမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့လ်ွင္ တရားရံုး 

က သတ္မွတ္သည့္ သီးျခားဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ က်ခံရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ၊ 

အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားရံုးက 

သတ္မွတ္သည့္ကာလ တစ္ရပ္အတြက္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝသည့္ ကာလ 

ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ဤအခန္း၏ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အျခားေသာ တာဝန္ 

ရိွမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ပုဒ္မ ၁၉၃ ႏွင့္ ၂ဝဝ တုုိ႔ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒ 

တစ္ရပ္ရပ္အရ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးက ၎တုိ႔အေပၚ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

191191191191။။။။     သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    အၾကံဥာဏ္မ်ားအေပၚအၾကံဥာဏ္မ်ားအေပၚအၾကံဥာဏ္မ်ားအေပၚအၾကံဥာဏ္မ်ားအေပၚ    ယံုၾကည္ယံုၾကည္ယံုၾကည္ယံုၾကည္    အားထားျခင္းအားထားျခင္းအားထားျခင္းအားထားျခင္း 

 (က) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အလားတူ ဥပေဒအရတာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျပဳသည္ မျပဳသည္ကုိ 

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ကဝြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံဥာဏ္အေပၚ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အရာရိွမွ ယံုၾကည္အားထားမႈမွာ ေလ်ာ္ကန္မႈရိွေၾကာင္း ေပၚေပါက္လွ်င္ ေအာက္ပါ 

ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ထုိသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ 

ကဝြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံဥာဏ္အေပၚ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွမွ 

ယံုၾကည္အားထားမႈမွာ ေလ်ာ္ကန္မႈ ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ -  

  (၁) သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အၾကံဥာဏ္ကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက 

ေပးလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳစုခဲ့လွ်င္ - 

   (ကက) သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္အတြက္ ယံုၾကည္အားထားရန္ သင့္ေလ်ာ္ 

သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားရိွျပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေၾကာင္း 

ဒါရုိက္တာ က ယံုၾကည္သည့္ ကုမၸဏီ ၏ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) လုပ္ငန္းကဝြမ္းက်င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈရိွေၾကာင္း 

ဒါရုိက္တာက ယံုၾကည္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား 

ရိွေသာ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အတတ္ပညာ 

ဆုိင္ရာ အၾကံေပး သုိ႔မဟုတ္ ကဝြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွ တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ၊ 
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သုိ႔မဟုတ ္

   (ဃဃ) ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ေကာ္မတီတြင္ ရိွေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မျပဳသည့္ ဒါရုိက္တာအေပၚ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ေကာ္မတီ ႏွင့္ 

  (၂) ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ကုမၸဏီ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္မႈ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခက္ခနဲက္နမဲႈတုိ႔အပါအဝင္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အၾကံဥာဏ္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာ 

အကဲျဖတ္မႈျပဳျပီးေနာက္ ယံုၾကည္အားထားမႈကုိ သေဘာရုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ မွတ္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေခ်ပႏုိင္ျပီး 

ပုဂၢိဳတစ္ဦးဦးသည္တရားစြဲဆို၍ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပဆုိႏိုင္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၁၉၁၉၁၉၁၉) ) ) ) ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏    အခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကုစားခြင့္မ်ားကုစားခြင့္မ်ားကုစားခြင့္မ်ားကုစားခြင့္မ်ား    

တရားမ်ွတတရားမ်ွတတရားမ်ွတတရားမ်ွတမႈမႈမႈမႈမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာ    ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္    ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားင္သူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏    တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈ    

မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

192192192192။။။။     တရားမွ်တတရားမွ်တတရားမွ်တတရားမွ်တမႈမႈမႈမႈမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာ    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

 အကယ္၍- 

 (က) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ဂ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူက ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ 

 တုိ႔သည္ ေအာက္ပါတုိ႔အနက္မ ွတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့လွ်င္ တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၉၃ အရ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ - 

 (ဃ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊  

 (င) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ ္ ပါဝင္သူရာထူးေနရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အျခားရာထူးေနရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔အေပၚ မတရားျဖစ္ေစျခင္း၊ မမွ်မတ 

ျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတရားသျဖင့္ ခြဲျခားျပဳမူျခင္း။ 

 ဤအခန္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီရိွ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေသတမ္းစာအရ ျဖစ္ေစ၊ 

ဥပေဒအရျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူတစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

193193193193။။။။     တရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးက    ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္အမိန္႔မ်ားသည့္အမိန္႔မ်ားသည့္အမိန္႔မ်ားသည့္အမိန္႔မ်ား    

 (က) တရားရံုးသည္ ဤပုဒ္မအရ ေအာက္ပါအမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ အပါအဝင္ 

ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေလ်ာ္ သည္ ဟု ၎ကထင္ျမင္လွ်င္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ လက္ရွ ိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပယ္ဖ်က္ရန္၊ 

  (၃) ေနာင္တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္း 
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ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္၊ 

  (၄) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီရွ ိ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု

ေသတမ္းစာအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကို ဝယ္ယူရန္၊ 

  (၅) ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပမာဏကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္၊ 

  (၆) ကုမၸဏီအတြက္ တရားစြဲဆိမုႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြဲဆိုျခင္း၊ ခုခံေခ်ပျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

  (၇) ကုမၸဏီ၏အမည္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား တရားစြဲဆုိမႈ တစ္ရပ္ရပ ္

ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြဲဆိုျခင္း၊ ခုခံေခ်ပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စျဲခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ေသတမ္းစာအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္း 

ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္၊ 

  (၈) ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ ္ အားလံုးအတြက ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သ ူ

(receiver) တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ရန္၊ 

  (၉) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အျပဳအမူကုိ ျပဳမူေစျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ျပဳလုပ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေစရန္၊ 

  (၁ဝ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ျပဳလုပ ္

ေစရန္။ 
  (၁၁) နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးေလ်ာ္ရန္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မအရ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ 

ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအား လုိက္နာရမည္။  

 (ဂ) ဤပုဒ္မအရ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ပယ္ဖ်က္ရန ္သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ 

ရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ အမိန္႔၌ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း 

မရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳမႈကုိ ဦးစြာ ရယူထားျခင္း 

မရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ အဆုိပါေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ အမိန္႔တြင္ 

ပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွလွ်င္ ကုမၸဏီသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္   ပုဒ္မ ၁၇ အရ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွ။ 

194194194194။။။။     တရားရံုးအမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္တရားရံုးအမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္တရားရံုးအမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္တရားရံုးအမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္    ေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း 

 ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤပုဒ္မအရ အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားက ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ - 

 (က) ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ 

ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး - 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္မွတစ္ပါး အျခားရာထူးေနရာ တစ္ခုခုတြင္ 
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ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ၊ သုိ႔မဟုတ ္

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ၎တို႔၏ရာထူးေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေန 

ေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္ေသာအျခားသူမ်ား။ 

 (ခ) မတည္ေငြရင္း ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ေသာ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းမွ ဖယ္ရွားခံရသူ၊ 

 (ဂ) ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မ ွ ရပ္စဲသည့္အေျခ အေနႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသူ၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီရွ ိ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ေသတမ္းစာအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ 

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (င) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီးသည့္ 

ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆသူ 

တစ္ဦးဦး- 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား။ 

195195195195။။။။     ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ကုိ    မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံမွတ္ပံုတင္အရာရိွထံမွတ္ပံုတင္အရာရိွထံမွတ္ပံုတင္အရာရိွထံ    ေပးပုိ႔တင္ျပရန္ေပးပုိ႔တင္ျပရန္ေပးပုိ႔တင္ျပရန္ေပးပုိ႔တင္ျပရန္    လုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္းလုိအပ္ျခင္း 

 ပုဒ္မ ၁၉၃ အရ အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆုိပါအမိန္႔အား 

ခ်မွတ္ သည့္ေန႔မွ (၂၁)ရက္အတြင္း ယင္းအမိန္႔၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသို႔ 

ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 

ကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စား    တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

196196196196။။။။     ကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စားကုမၸဏီကုိယ္စား    တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ၾကားၾကားၾကားၾကားဝဝဝဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီကုိယ္စား တာဝန္ယ ူ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ သုိ႔မဟုတ ္ အဆုိပါ တရားစြဲဆုိ 

မႈမ်ားတြင္ ေစ႔စပ္ ညိွႏွိဳင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ လိုအပ္သည့္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ 

ကုိယ္စား တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက အမႈသည္အျဖစ ္

ပါဝင္ေသာ တရားစြဲဆုိမႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ -  

  (၁) ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူ၊ ယင္းတို႔တြင္ 

ပါဝင္ခဲ့သူ (former member) သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ 

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ၊ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ 

(former director)၊  အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 

အရာရိွ (former officer) ျဖစ္ရမည့္အျပင္  

  (၃) ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ခံစားခြင့္ ရရိွထားေသာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနဆ ဲ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦး။ 

 (ခ) ကုမၸဏီကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏အမည္ျဖင့္ စြဲဆိ ု

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီကုိယ္စား တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ရန ္သို႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျခား 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးကုိ 
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ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 

197197197197။။။။     တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွႏွႏွႏွင့္ၾကားင့္ၾကားင့္ၾကားင့္ၾကားဝဝဝဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္    ေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ခြင့္ျပဳ်ျခင္းခြင့္ျပဳ်ျခင္းခြင့္ျပဳ်ျခင္းခြင့္ျပဳ်ျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၁၉၆ ပုဒ္မခြဲ(က) အပုိဒ(္၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ 

တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ 

ခြင့္ ရရိွရန္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား 

ခြင့္ျပဳရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီကုိယ္တုိင္က တရားစြဲဆိမုႈမ်ားကုိ မေဆာင္ရြကႏ္ုိင္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ 

  (၂) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ 

  (၃) ေလွ်ာက္ထားသူအေပၚ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳး အတြက္ 

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

  (၄) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ 

ထားလ်ွင္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္ကုိ ေျဖရွင္းရန္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ 

  (၅) ေအာက္ပါကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ ရိွခဲ့လွ်င္ - 

   (ကက) ေလွ်ာက္လႊာမတင္မ ီ အနည္းဆံုး (၁၄)ရက္ ၾကိဳတင္၍ 

ေလ်ွာက္ထားသူသည္ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း 

ႏွင့္ ထုိသို႔ ေလွ်ာက္ထားရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းတုိ႕ကုိ စာျဖင့္ 

ေရးသား၍ ကုမၸဏီသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) အပုိဒ္ခြဲငယ္ (ကက) ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ လက္ခႏံုိင္ျခင္း မရိွ 

ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွရမည္။ 

 (ဂ) ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိရလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆုံး 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေခ်ပႏိုင္သည့္ မွတ္ယူခ်က္တစ္ခ ုျဖစ္သည္- 

  (၁) တရားစြဲဆုိျခင္းသည္ - 

   (ကက) တတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ ကုမၸဏီက တရားစြဲဆိုမႈျဖစ္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ကုမၸဏီအေပၚတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက တရားစြဲဆုိမႈျဖစ္ျခင္း ႏွင့္  

  (၂) ကုမၸဏီက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ - 

   (ကက) တရားစြဲဆုိမႈကုိ မေဆာင္ရြက္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ ္

   (ခခ) တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ခုခံေခ်ပျခင္း မျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) တရားစြဲဆိုမႈကုိရပ္စဲရန္၊ေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ေစ့စပ္ညိွႏွဳင္ိးရန္ ႏွင့္ 

  (၃) အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာဒါရုိက္တာမ်ားအားလံုးသည္ - 

   (ကက) သင့္ေလ်ာ္ေသာကိစၥရပ္အတြက္သေဘာရိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကျခင္း၊ 

   (ခခ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

မပါရိွျခင္း၊ 

   (ဂဂ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ 
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သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည္အထိ စံုစမ္းျခင္း ႏွင့္ 

   (ဃဃ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးအတြက ္ အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္သည္ ဟု က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ယံုၾကည္ျခင္း။ 

 (ဃ) အလားတူအေျခအေနတြင္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လက္ခ ံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း 

မရိွျခင္းမွ တစ္ပါး  ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္သည္ဟု ဒါရုိက္တာမ်ား ၏ ယုံၾကည္မႈသည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ ယုံၾကည္မႈ 

ျဖစ္သည္။   

 (င) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) တြင္ ပါရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ - 

  (၁) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ ဆက္ႏြယသ္ည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး မဟုတ္ပါက    

ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တတိယပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ကုမၸဏီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိမႈ 

မ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္အား 

အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

198198198198။။။။     တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွႏွႏွႏွင့္ၾကားင့္ၾကားင့္ၾကားင့္ၾကားဝဝဝဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္    ရရိွေသာသူအတြက္ရရိွေသာသူအတြက္ရရိွေသာသူအတြက္ရရိွေသာသူအတြက္    အျခားသူတစ္ဦးဦးကုိအျခားသူတစ္ဦးဦးကုိအျခားသူတစ္ဦးဦးကုိအျခားသူတစ္ဦးဦးကုိ    အစားထုိးအစားထုိးအစားထုိးအစားထုိး    

ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္းျဖည့္စြက္ျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအတြက္ အစားထုိး 

ျဖည့္စြက္ရန္ အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္မွ 

တစ္ဦးဦးသည္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူ၊ ယင္းတုိ႔တြင္ 

ပါဝင္ခဲ့သူ (former member)၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔တြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ 

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ရရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊  

  (၂) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာ၊ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ 

(former director)၊ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 

အရာရိွ (former officer)။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္ အမိန္႕တစ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ရမည္ - 

  (၁) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ႏွင့္ 

  (၂) အေၾကာင္းျခင္းရာအားလံုးတြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန ္သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေၾကာင္း။ 

 (ဂ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အျခားသူတစ္ဦးအတြက္ အစားထုိး ျဖည့္စြက္ရန္ 

ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ - 

  (၁) ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ အစားထုိးျဖည့္စြက္ေသာပုဂၢိဳလ္ အက်ိဳးငွာ ျပဳလုပ ္

သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) အျခားသူတစ္ဦးသည္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈအား ျပဳလုပ္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္လွ်င္ အစားထုိး ျဖည့္စြက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အဆုိပါ 

တရားစြဲဆုိမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု 

သတ္မွတ္ရမည္။ 
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199199199199။။။။     ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားက    အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၏အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၏အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၏အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ 

 (က) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြကမ္ႈတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေထာက္ခံခဲ့လွ်င္ ထုိအတည္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခ်က္သည္ - 

  (၁) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ခံစား၍ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါပုဒ္မပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ခြင့္ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိျဖစ္ေစ တားျမစ္ 

ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

  (၂) ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ခံစား၍ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ တရားျပိဳင္၏ အက်ိဳးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ 

ေပးရမည္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ရမည္ဟု အက်ိဳးသက္ေရာက္ ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ခ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြကမ္ႈတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳခဲ ့ လွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခဲ့လွ်င္ တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ၍ စြဲဆုိ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွင့္ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ 

ခြင့္ ရရိွႏိုင္ရန္္ ္္    ေလွ်ာက္ထား ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း နစ္နာမႈမ်ား အပါအဝင္ 

အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္  ခ်မွတ္ရာ၌ ေဖာ္ျပပါ အတည္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေထာက္ခံခ်က္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ 

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ျပဳလုပ ္ ေဆာင္ရြကမ္ႈတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳ မျပဳ 

သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္း ျပဳမျပဳ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္စုံစြာ သိရွိခဲ့ျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြကမ္ႈတစ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္း 

တုိ႔အား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက မွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္ 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရိွ မရိွ။ 

200200200200။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြ    လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 (က) တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ၍ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္ေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ 

တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

လည္းေကာင္း သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျပီး 

ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ - 

  (၁) ၾကားျဖတ္အမိန္႔မ်ား၊ 

  (၂) ေစ့စပ္ညိွႏွိဳင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ျခင္း အပါအဝင္ တရားစြဲဆိ ု

ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီ၏ အရာရိွတစ္ဦးဦးကုိ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ 

ျပဳလုပ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ မျပဳလုပ္ေစရန္ ညႊန္ၾကားသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ႏွင့္ 

  (၄) ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ တရားရံုးသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပေစရန္ 
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လြတ္လပ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔ထားသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ - 

   (ကက) ကုမၸဏီ၏ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) တရားစြဲဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆုိရန္ 

အေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အေျခအေနမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကေသာ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွေသာသူတုိ႔က တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ကုန္က်ခ့ဲသည့္ 

စရိတ္မ်ား။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ ္ (၄) အရ တရားရံုးက ခန္႔အပ္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီသုိ႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္၍ 

၎အားခန္႔အပ္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္း 

စာအုပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးခြင့္ ရိွသည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ(္၄) အရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား 

ခန္႔အပ္ခဲ့လ်ွင္ - 

  (၁) တရားရံုးသည္ ထုိသို႔ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရသူအတြက္ အခေၾကးေငြႏွင့္ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားကုိ မည္သူက က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ လည္း ခ်မွတ္ရမည္၊ 

  (၂) တရားရံုးသည္ အဆုိပါအမိန္႔ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ သည္၊ 

  (၃) အဆုိပါအမိန္႔အရ သို႔မဟုတ္ ထုိသို႔ေျပာင္းလဲထားေသာ အမိန္႔အရ ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္- 

   (ကက) တရားစြဲဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ ေလ်ွာက္ထားမႈတြင္ အမႈသည္အျဖစ္ 

ပါဝင္သူ အားလံုး သုိ႔မဟုတ္ အမႈသည္တစ္ဦးဦး ႏွင့္ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ။ ၎ျပင္ 

  (၄) အဆုိပါအမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲထားေသာ အမိန္႔တြင္ သက္ဆိုင္သ ူ

ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားအား တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား 

လ်ွင္ ထိုအမိန္႔တြင္ ထိုသုိ႔ သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးစီ၏ တာဝန္ရိွမႈ အေျခအေနႏွင္ ့             

အတုိင္းအတာ ပမာဏကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

တရားရံုး ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

201201201201။။။။     ကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာ    အမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိ    ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    တရားရံုး၏အခြင့္အာဏာတရားရံုး၏အခြင့္အာဏာတရားရံုး၏အခြင့္အာဏာတရားရံုး၏အခြင့္အာဏာ    

 တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၉၇ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ၍ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါပုဒ္မပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွႏိုငရ္န္    ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ယင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆလ်ွင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ - 

 (က) တရားစြဲဆုိခြင့္ႏွင့္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွႏိုင္ရန္    ေလွ်ာက္ထားသူ သို႔မဟုတ ္



123 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူ၊ 

 (ခ) ကုမၸဏီ ႏွင့္ 

 (ဂ) တရားစြဲဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခား 

အမႈသည္တစ္ဦးဦး။ 

 ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ် 

ရန္ တာဝန္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၂၂၂ဝဝဝဝ) ) ) ) အမ်ားအမ်ားအမ်ားအမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက    အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္    ကမ္းလွမ္းကမ္းလွမ္းကမ္းလွမ္းကမ္းလွမ္းမႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္        

သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    ကိစၥရပ္မ်ားကိစၥရပ္မ်ားကိစၥရပ္မ်ားကိစၥရပ္မ်ား    

ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus)(Prospectus)(Prospectus)(Prospectus) 

202202202202။။။။     ဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား    လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 (က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွအပ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ဤဥပေဒပါ 

အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း မရိွေစဘဲ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ အဆိုပါ 

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမွအပ အျခားကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ 

သုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ 

အတြက္ ကမ္းလွမ္းရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူညီျခင္း 

တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ရ။ 

203203203203။။။။     ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) အားအားအားအား    တင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားျဖစ္ေစ၊ အဆုိျပဳကုမၸဏီျဖစ္ေစ ထုတ္ေဝသည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အားလံုးတြင္ ရက္စြဲပါရိွရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါရက္စြဲသည္ 

ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား ထုတ္ေဝ သည့္ ရက္စြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ အမည္စာရင္းပါရိွသူအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔မွ စာျဖင့္ ေရးသား၍ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း ျခင္းခံရသည့္ ၎တုိ႔၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အားလံုး၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ယင္းအား ထုတ္ေဝသည့္ေန႔ရက္တြင္ 

ျဖစ္ေစ၊ ယင္းေန႔ မတုိင္မီတြင္ ျဖစ္ေစ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ ရမည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) ၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ 
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တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးလ်ွင္ ထုိကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း  

(Prospectus) ကုိ ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

ရက္စြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမ်ား မပါရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ခုခုကို မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) အားလံုး၏ မ်က္ႏွာဖံုး စာမ်က္ႏွာ 

အေပၚတြင္ ဤ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus)၏ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ တင္ျပျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

204204204204။။။။     ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ၏ မိတၱဴကုိ ပုဒ္မ ၂ဝ၃  ပါအတုိင္း တင္ျပ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား 

ထုတ္ေဝခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္းအားထုတ္ေဝရာတြင္ သိလ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား 

တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂ဝဝ) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ေစရမည္။ 

205205205205။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    အလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္း(Prospectus)(Prospectus)(Prospectus)(Prospectus)တြင္တြင္တြင္တြင္    သီးျခားေဖာ္ျပရန္သီးျခားေဖာ္ျပရန္သီးျခားေဖာ္ျပရန္သီးျခားေဖာ္ျပရန္    လုိအပ္သည့္လုိအပ္သည့္လုိအပ္သည့္လုိအပ္သည့္    

အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားကျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာသူကျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ ကုိယ္စားကျဖစ္ေစ ထုတ္ေဝသည့္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဖာ္ျပရ 

မည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မူလအစု 

ရွယ္ယာရွင္ မ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 

ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ ၎တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ထည့္ဝင္ထားသည့္ 

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ား၊ ကုမၸဏီ အား စတင္ တည္ေထာင္သူမ်ား 

ပိုင္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ 

အရာရိွမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာ (management shares) 

အေရအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္း မ်ားကုိ ရပုိင္ခြင့္ ေရႊ ့ဆုိင္း 

ထားေသာ အစုရွယ္ယာ (Deferred shares) ရိွခဲ့လ်ွင္ ယင္း၏ အေရအတြက္၊ 

ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား၏ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ အေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာပမာဏ၊ ထုတ္ေဝရန္ ေန႔ရက္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္ယူႏိုင္ေသာ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ႏွင့္ ထုတ္ေဝ ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါ ေန႔ရက္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါက အေၾကာင္း ၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည့္ 

ကာလႏွင့္ ျပန္လည္ ေရြးႏႈတ္ယူျခင္းအတြက္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ 

  (၂) ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတြင္ ရိွရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ ္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပု ံ

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ သတ္မွတ္ထားရိွခဲ့ပါက အစုရွယ္ယာအေရအတြက္၊ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အခေၾကးေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ 
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စည္းမ်ဥ္း တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 

  (၃) ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အဆုိျပဳထားေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အဆိုျပဳထားေသာ အရာရိွမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 

ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ အရာရိွမ်ားအား ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔အား 

ေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္  ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 

  (၄) ဒါရုိက္တာမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတႏုိ္င္ရန္အတြက္ 

ထည့္ဝင္ရမည့္ အနည္းဆံုးအစုရွယ္ယာပမာဏ၊ အစု ရွယ္ယာ တစ္ခုစီအတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ၊ 

ဒုတိယအၾကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်သည့္အခါ လြန္ခဲ့သည့္ (၂)ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခြဲေဝ 

သတ္မွတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမ္းလွမ္းသည့္ အစုရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ၊ 

အမွန္တကယ္ ခြဲေဝ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ ပမာဏ၊ 

ထိုသုိ႔ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေပးေခ်ထားသည့္ ေငြပမာဏ၊ 

  (၅) လြန္ခဲ့သည့္ (၂)ႏစွ္အတြင္း ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝရန္ 

သေဘာတူ ထားသည့္ ေငြသားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

အျပည့္အဝေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိေသာ္ လည္းေကာင္း 

ေပးေခ်ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးပမာဏ၊ 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေပးေခ်ထားသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ထုိသုိ႔ေပးေခ်ထားသည့္ 

ပမာဏ၊ အျပည့္အဝ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ ေပးေခ်ထားသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ထုတ္ေဝထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝရန္ သေဘာတူထားသည့္ 

အစုရွယ္ယာ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အတြက္ အဖိုးစားနား သတ္မွတ္ခ်က္၊ 

  (၆) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအား ထုတ္ေဝျခင္းသည္ အာမခံသူ (underwriter) ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ထုိအာမခံသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ အာမခံသူမ်ားသည္ 

အာမခံထား သည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

လံုေလာက္သည့္ အေျခအေနရိွေၾကာင္း ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ 

  (၇) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ျဖင့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ 

ကမ္းလွမ္းမႈ အက်ိဳးအျမတ္မွ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ 

ေပးေခ်ထားသည့္ ကုမၸဏီက ဝယ္ယူထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွထားေသာ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရယူရန္ အဆုိျပဳထားေသာ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ 

အား ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူသုိ႔ 

ထုတ္ေပးသည့္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ထားသည့္ ပမာဏ၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 
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ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၊ ေရာင္းခ်သူတစ္ဦး 

ထက္ ပိုသည့္ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီသည္ တစ္ဆင့္ခံ ဝယ္ယူသူ 

ျဖစ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးစီသုိ႔ ေပးေခ်ထားသည့္ ပမာဏ၊ 

သို႔ရာတြင္ ေရာင္းခ်သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးဦးသည္ လုပ္ငန္းစု 

တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိလုပ္ငန္းစုတြင္ ပါဝင္သူ မ်ားအား သီးျခားေရာင္းခ်သူမ်ား 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ၊ 

  (၈) အပုိဒ(္၇)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အား ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ကုိ ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ (၂) ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း 

ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းသည့္အခါတြင္ အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းမႈ တစ္ရပ္စီ၌ ဝယ္ယူသူက 

ေပးေခ်သည့္ ပမာဏ၊ အဆုိပါ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

ကုိ ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း (၃) ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္အလုိက္ အဆုိပါ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမွာ (၃) ႏွစ္ေအာက္ နည္းသည့္ကာလအတြက္သာ ရိွပါက လက္ရွိ 

ကာလ၏ ႏွစ္အလုိက္ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ ပါရိွရမည့္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus)ကို ထုတ္ေဝသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း(၉ဝ)ထက္ မမ်ား 

သည့္ ကာလအတြင္း ျပဳစုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ 

လက္က်န္ ရွင္းတမ္း (balance sheet) တစ္ေစာင္၊ 

  (၉) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ဝယ္ယူေပးေခ်သည့္ 

ေငြအျဖစ္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္ေသာ ေငြသား၊ အစု 

ရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္း၏ ပမာဏ ၊ ကုန္ေရာင္း ကုန္ဝယ္ နာမည္ေကာင္း 

ဂုဏ္သတင္း (Goodwill) အတြက္ ေပးေခ်မည္ ျဖစ္ေသာ ပမာဏ ရိွခဲ့လ်ွင္ 

ယင္းပမာဏ၊ 

  (၁ဝ) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ၊ ဒီဘင္ခ်ာ သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကုိ ထည့္ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ထည့္ဝင္ရန္ သေဘာတူညီျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူ 

ရန္ သေဘာတူညီျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ရသည့္ ေကာ္မရွင္ခ အျဖစ္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ထုတ္ေဝထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ 

ေလ်ွာ့ေငြ (Discount) အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ ္အတြင္း 

ေပးေခ်ခ့ဲ လွ်င္ ယင္းပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရမည့္ ပမာဏ၊  

သုိ႔ရာတြင္ တစ္ဆင့္ခံ အာမခံသူ မ်ားထံသုိ႔ ေပးေခ်ရမည့္ ေကာ္မရွင္ခမ်ားကုိ  

ေဖာ္ျပရန္ မလုိ၊ 

  (၁၁) ကနဦးကုန္က်စရိတ္ပမာဏ သုိ႔မဟုတ ္ကနဦးခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ပမာဏ၊ 

  (၁၂) ကမကထျပဳသူ (promoter) သုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္(၂)ႏွစ္အတြင္း ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ 

ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏ၊ ထိုသုိ႔ ေပးေခ်မႈ 
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တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ အဖုိးစားနားသတ္မွတ္ခ်က္၊ 

  (၁၃) အပုိဒ ္ (၇) ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရရိွေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ အေရးၾကီးေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အားလံုးကုိ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ 

ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ထုိစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ အေရးၾကီးေသာ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏မိတၱဴမ်ားကုိ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ 

ႏွင့္ ေနရာ၊  

သုိ႔ရာတြင္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သာမန္ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုထား 

ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝသည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီ (၂) ႏွစ္ထက္ 

ပိုေသာ ကာလ အတြင္း ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ၊  

  (၁၄) ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္မ်ား ရိွခဲ့ပါက ၎တုိ႔၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ 

  (၁၅) ကုမၸဏီကုိ ျမွင့္တင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီက ရယူရန ္ အဆုိျပဳထားေသာ 

ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေသာ ဒါရုိက္တာအားလံုး၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းအေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာပမာဏတုိ႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ 

အျပည့္အစံု၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါဒါရုိက္တာ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ လုပ္ငန္းစု 

တစ္ခု၏ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္သူ အျဖစ္ ပါရိွျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစု၏ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ အေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက 

ဒါရုိက္တာျဖစ္မည့္သူ သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာ ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္ဝသူသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းက သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုက 

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔ကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေငြသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 

အစုရွယ္ယာအား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ 

ေပးေခ်ခ့ဲေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ပမာဏ အားလံုး 

ပါရိွသည့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊  

  (၁၆) ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုပါရ္ိွပါက ကုမၸဏီ၏ 

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး၊ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား 

အသီးသီးတြင္ ဆက္စပ္ပါရိွေသာ မတည္ေငြရင္းႏွင့္ အျမတ္ေဝစုဆုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ 

  (၁၇) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ 

တက္ေရာက္ခြင့္၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ မဲေပးခြင့္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ 

အေျခအေနႏွင့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏ။ 
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 (ခ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳမီကပင္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝသည့္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ၌ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အျပင္ ေအာက္ပါ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ - 

  (၁) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ 

အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

အား ထုတ္ေဝသည့္ေန႔မွ လြန္ခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၃)ႏွစ္အတြက္ 

ႏွစ္အလုိက္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္မ်ားက တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ၊ 

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အဆုိပါ (၃) ႏွစ္ကာလ၏ ႏွစ္စဥ္ကာလတြင္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ ခ်င္းအတြက္ ကုမၸဏီက ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ 

အျမတ္ေဝစုႏႈန္းထားမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည့္အျပင္ 

အျမတ္ေဝစုမ်ား ခြဲေဝေပးခ့ဲသည့္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ခ်င္း၏ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝေပးခ့ဲသည့္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

အဆုိပါႏွစ္မ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ အျမတ္ေဝစု 

ခြဲေဝေပးျခင္း မျပဳခ့ဲလ်ွင္ ထုိကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္၊ 

ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳမီ   (၃)လ 

အလုိတြင္ ကုန္ဆံုးေသာ (၃)ႏွစ္ ကာလ သက္တမ္း တစ္ရပ္အတြင္း 

ဘ႑ာေရးစာရင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း မရိွပါက အဆုိပါ 

အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ 

  (၂) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဝယ္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၊ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္းမွ 

ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား တုိက္ရိုက္ 

ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳခ့ဲလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) တြင္ အမည္စာရင္း ေဖာ္ျပပါရိွျပီး ပုဒ္မ ၂၇၉ တြင္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာ အေထာက္အထား လက္မွတ္ကုိ ရရိွထားသည့္ စာရင္းကုိင္ 

တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းကုိင္မ်ားက ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား ထုတ္ေဝျပီးသည့္ေန႕မတုိင္မီ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

(၃)ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္အလုိက္ အဆုိပါစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွ ရရိွသည့္ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ စစ္ေဆး ျပဳစုထား သည့္ အစီရင္ခံစာ၊ 

သုိ႔ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ (၃) ႏွစ္ေအာက္ နည္းသည့္ 

ကာလ အတြက္သာ ရိွသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ကုမၸဏီ၏စာရင္းကုိင္မ်ားသည္ 

(၂)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ေလ်ာ့နည္းေသာကာလအတြက္သာလွ်င္ 

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရ သည့္အခါ ဤပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ (၂) ႏွစ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိုထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ကာလအတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ (၃)ႏွစ္ကာလအတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ 

မ်ားအတြက္ အစားထုိး ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ေစရမည္။  
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 (ဂ) သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္၏ 

အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ အပိုဒ္ (၈)တြင္ ပါရိွသည့္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တြင္ ပါရိွသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ကုန္သြယ္လုပ္ကုိင္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်ေသာ 

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ား အားလံုးတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါ ရိွေစရမည္ျဖစ္ျပီး 

သက္ဆိုင္ရာကာလအတြင္း ကုန္သြယ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျခင္း မရိွသည့္ ဝင္ေငြ 

သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ တစ္ၾကိမ္သာရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ 

ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ မလို။ သုိ႔ရာတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထားရိွျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ေငြပမာဏကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဃ) ပုဒ္မ ၂၁၅ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

ေငြပမာဏ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းမွအပ အျခား ေငြေၾကး 

အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္မွ ေပးအပ္ရလွ်င္ ထုိသုိ႔ ေပးအပ္ရသည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ ေငြေၾကး 

အရင္းအျမစ္ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရိွရမည္၊ 

 (င) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

တစ္ရပ္ရပ္ ကုိ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခ့ဲလွ်င္ ထိုေၾကညာ၌ ကုမၸဏီ၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မူလအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ၎တုိ႔ 

ထည့္ဝင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္ 

လုိအပ္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (စ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွ ိ ပါဝင္ေနသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီ၏ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားသုိ႔ အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ အက်ိဳးငွာ 

စြန္႔လႊတ္ခြင့္ ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္၊ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 

ထည့္ဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ျဖန္႔ေဝစာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားႏင့္ွ 

သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဆ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္း 

ကုန္က်စရိတ္ ပမာဏႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ စီးပြားေရး 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည့္ေန႔ရက္မွ တစ္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုေသာကာလ 

တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ကုမၸဏီ၏ အလားအလားညႊန္းတမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ရာတြင္ ယင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္မာဏ သုိ႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္း 

ကုန္က်စရိတ္ ပမာဏႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွအပ အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ဇ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ေယဘုယ်ဥပေဒ  သုိ႔မဟုတ္ 

ဤပုဒ္မမွအပ ဤဥပေဒပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္အရ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးက 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္း 

ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
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206206206206။။။။     ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္    ရယူသည့္ရယူသည့္ရယူသည့္ရယူသည့္    ပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္    ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၂၂၂၂ဝဝဝဝ၅၅၅၅    အားအားအားအား    လုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာ    

ေဆာင္ရြက္ရျခင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း 

 ကုမၸဏီက ရယူမည့္ ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလွ်င္ 

ပုဒ္မ ၂ဝ၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား “ေရာင္းခ်သူ” ဟူသည့္ စကားရပ္တြင္ အငွားခ်ထားသူ 

(lessor) လည္း ပါဝင္သည္၊ “ေပးေခ်ရမည့္ေငြ” (purchase-money) ဟူသည့္စကားရပ္တြင္ 

ငွားရမ္းျခင္း အတြက္ အဖုိးစားနား (consideration) လည္း ပါဝင္ျခင္း၊ “တစ္ဆင့္ဝယ္ယူသူ” 

ဟူသည့္ စကားရပ္တြင္ တစ္ဆင့္ အငွားခ်ထားျခင္းခံရသူ (sub-lessee) လည္း ပါဝင္သည္။ 

207207207207။။။။     စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္မႈမႈမႈမႈ    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    အေၾကာင္းၾကားအေၾကာင္းၾကားအေၾကာင္းၾကားအေၾကာင္းၾကားမႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    အခ်ိ ႔ဳ႕ေသာအခ်ိ ႔ဳ႕ေသာအခ်ိ ႔ဳ႕ေသာအခ်ိ ႔ဳ႕ေသာ    စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ    

တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္အတည္မျဖစ္ျခင္းင္အတည္မျဖစ္ျခင္းင္အတည္မျဖစ္ျခင္းင္အတည္မျဖစ္ျခင္း 

 (က) အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္ထားသူ တစ္ဦးဦးအား ပုဒ္မ ၂ဝ၅ တြင္ ပါရိွသည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွသည့္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္၊ စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည္ဟု အေၾကာင္း ၾကား၍ ၎အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ 

ရည္ရြယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာပုံစံတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဝရာတြင္ 

အဆုိပါပံုစံသည္ ပုဒ္မ ၂ဝ၅ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ႏွင့္ အတူ 

ထုတ္ေဝထားျခင္း မရိွလွ်င္ ထုိေလွ်ာက္လႊာပုံစံထုတ္ေဝမႈမွာ တရားဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအရ ထုတ္ေဝခ့ဲျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလွ်င္ ဤပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစရ - 

  (၁) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံျခင္းဆုိင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္  (underwriting agreement) ခ်ဳပ္ဆုိရန္အတြက္ 

ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအား သေဘာရုိးျဖင့္ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ခဲ့လွ်င္။ 

208208208208။။။။     မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၂ဝ၇ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂ဝဝ) ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၂၂၂၂ဝဝဝဝ၅၅၅၅        ပါပါပါပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ    ညီညြတ္ျခင္းညီညြတ္ျခင္းညီညြတ္ျခင္းညီညြတ္ျခင္း    မရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းမ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းမ်ား 

209209209209။။။။     ပုဒ္မ ၂ဝ၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus)တစ္ရပ္အား ထုတ္ေဝခဲ့လွ်င္ ထုိကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား ထုတ္ေဝရာ၌ သိလ်က္ျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူ တစ္္ဦးဦးစီသည္ 



131 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂ဝဝ) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

210210210210။။။။     ပုဒ္မ ၂ဝ၅ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွလွ်င္ သုိ႔မဟုတ ္

ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အတြက္ 

တာဝန္ရွိေသာ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ေအာက္ပါ 

အေျခအေနမ်ားကုိ သက္ေသထင္ရွားတင္ျပႏိုင္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ 

တာဝန္တစ္စုံတစ္ရာ မရိွေစရ -  

 (က) ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎အေနျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးသည္ သေဘာရုိးျဖင့္ မွားယြင္းခဲ့ျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ စည္းကမ္းခ်က္အား မလုိက္နာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

 (ဂ) တရားရံုး၏ ယူဆခ်က္တြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရိွသည့္အခါတြင္ ယင္းအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၂ဝ၅ ပုဒ္မခြဲ(က) ၏ အပုိဒ္ (၁၆) တြင္ ပါရိွေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျပဳသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးသည္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆုိ သည့္ အခ်က္မ်ား ကုိ သိရွိသည္ဟု 

သက္ေသထင္ရွား မေပၚေပါက္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္တစ္စံုတစ္ရာ မရိွေစရ။ 

211211211211။။။။     ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) အားအားအားအား    ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝျဝျဝျဝျခင္းခင္းခင္းခင္း    မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္    ကုမၸဏီမ်ား၏ကုမၸဏီမ်ား၏ကုမၸဏီမ်ား၏ကုမၸဏီမ်ား၏    

တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းမရိွပါက 

အစုရွယ္ယာ မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကုိ ပထမအၾကိမ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳမီတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳ ထားေသာ ဒါရုိက္တာအျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏ စာျဖင့္ေရးသား၍ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္းကို ျပဳစုမည့္အစား 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ (Statement in lieu of Prospectus) ကုိ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ သတ္မွတ္္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပထားရမည္။ ယင္းသုိ႔ တင္ျပ ထားျခင္းမရိွပါက 

ယင္းကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မသည္ ဤဥပေဒ၏ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း 
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မရိွေစဘဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

212212212212။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္    ဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ား    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    အျခားအျခားအျခားအျခား    ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ    

ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္    ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္    စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား    ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    

(Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္    မွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္း    

 (က) ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုသည္ ယင္းကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အားလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ၊ 

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေဝ 

သတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့လွ်င္ အမ်ားျပည္သူ သို႔ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ 

ကမ္းလွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာရြက္ စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝေသာ 

ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ 

ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ပါရိွသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 

ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအားလံုးကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည့္ 

အျပင္ အမ်ား ျပည္သူသို႔ ထည့္ဝင္ေၾကး ကမ္းလွမ္း သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်း 

လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ လက္ခံသူမ်ားအား အဆုိပါ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူ မ်ားအျဖစ္ 

လည္းေကာင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ 

ပါရိွေသာ မွားယြင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတြင္ပါရိွေသာ အျခား 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သူ အားလံုး၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ား 

ကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ခ) ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမရိွလွ်င္ ေအာက္ပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါက အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ ကမ္းလွမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏အစု ရွယ္ယာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ 

ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီျခင္းကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ  ထင္ရွားျဖစ္ေစရမည္ - 

  (၁) အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်း 

သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အနက္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အမ်ား 

ျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈ တစ္ရပ္အား ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ 
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(၆)လ အတြင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) ကမ္းလွမ္းမႈအား ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ 

ကုမၸဏီက ရရိွမည့္ အဖုိးစားနားအားလံုးကုိ မရရိွေသးျခင္း။ 

 (ဂ) ကမ္းလွမ္းမႈကိ ု ျပဳလုပ္ခဲ့သူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ဒါရုိက္တာမ်ား အျဖစ္ အမည္စာရင္း ေဖာ္ျပထားသူမ်ား 

ျဖစ္သက့ဲသို႔ ပုဒ္မ ၂ဝ၉ ႏွင့္ ၂၁ဝ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ပုဒ္မ 

၂ဝ၅ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွရမည့္ ယင္းပုဒ္မပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိလည္း 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္သည္ဟု သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

  (၁) ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား အတြက္ ရရိွေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ရရိွမည္ျဖစ္ေသာ အသားတင္ အဖုိးစားနားပမာဏႏွင့္ 

  (၂) အဆုိပါ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အျခားေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲေဝ 

သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္္ အား စစ္ေဆးႏိုင္ 

မည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္သူသည္ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ 

စာရြက္စာတမ္းအား ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစု၏ကုိယ္စား ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာအားလံုးကျဖစ္ေစ၊ တစ္ဝက္ေအာက္ မနည္းေသာ 

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ လွ်င္ ယင္းကမ္းလွမ္းမႈသည္  

ျပည့္စုံမႈရိွျပီး အဆုိပါ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦး 

ဦးသည္ စာျဖင့္ေရးသား၍ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ၎၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

213213213213။။။။     ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ယင္းအစားယင္းအစားယင္းအစားယင္းအစား    ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္    

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္    ပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာ    စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္    မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    

ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ 

 ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ပါး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) သို႔မဟုတ္ ယင္းအစား ျပဳလုပ္သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရိွေသာ ပဋိညာဥ္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

214214214214။။။။     ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္းကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) တြင္တြင္တြင္တြင္    ပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာ    ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္    

တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွျခင္းန္ရိွျခင္းန္ရိွျခင္းန္ရိွျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) သည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား အတြက္ 

ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဖိတ္ေခၚထားခ့ဲလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ 
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အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus)ကိ ု ထုတ္ေဝသည့္ အခ်ိန္က ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာျဖစ္သူမ်ား အားလံုး၊ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စား အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း 

ခံရသူမ်ား အားလံုး၊ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ 

ဒါရုိက္တာအားလုံး၊ ခ်က္ခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္တြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါရုိက္တာတစ္ဦး အျဖစ္ ထားရိွရန္ သေဘာတူညီျပီး ျဖစ္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး၊ ကမကထျပဳသူမ်ား အားလံုး ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) ကုိ ထုတ္ေဝရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူမ်ား 

အားလံုးသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အေပၚ ယုံၾကည္၍ အစုရွယ္ယာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ 

ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူမ်ားအားလံုးသုိ႔ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၎တြင္ ပါရိွသည့္ အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္း 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၎တြင္ပါရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ မွားယြင္းတင္ျပထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈမရိွသည့္ 

ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ၾကသူ မ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ဆံုးရႈံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ - 

  (၁) ကဝြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရန္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဌာနမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

အေထာက္အထား မျပဳဘဲ မွားယြင္းတင္ျပထားသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈမရိွသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္  အစုရွယ္ယာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအား ခြဲေဝ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္အထိ မွန္ကန္စြာ 

တင္ျပထားေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈရိွေၾကာင္း 

ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းမ်ားရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကဝြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဦး၏ အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္မွ မိတၱဴကူးယူျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ 

ျပဳစုထားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ မွားယြင္း တင္ျပထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈ 

မရိွသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္စြာ တင္ျပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္မွ မွန္ကန္စြာ 

မိတၱဴကူးယူျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ ထုတ္ႏႈတ္ ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ 

သုိ႔ရာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ခ်က္ 

တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ ကဝြမ္းက်င္သူသည္ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည္ဟုယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား 

မရိွေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ဒါရုိက္တာ၊ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ 

အမည္စာရင္း ေရးသြင္း ခံရသူ၊ ကမကထျပဳသူ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝရန္ ခြင့္ျပဳသူတုိ႔သည္ 
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ ရိွသည္။ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ဌာနဆုိင္ရာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္မ ွ မိတၱဴကူးယူ ျခင္းျဖင့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက 

ျပဳစုထားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ မွားယြင္း တင္ျပထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈ 

မရိွသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္စြာ တင္ျပထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေဖာ္ျပပါစာရြက္စာတမ္းမွ မွန္ကန္စြာ မိတၱဴကူးယူျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ 

ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳမီက 

ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီ ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက 

၎၏သေဘာဆႏၵကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ျပီး အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) ကို ၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ မပါရိွဘဲ 

ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၅) ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ကုိ ၎အေနျဖင့္ 

သိရွိျခင္းမရိွဘဲ သို႔မဟုတ္ ၎၏ သေဘာတူညီခ်က္ မပါရိွဘဲ ထုတ္ေဝ ခဲ့ျခင္း၊ 

ထိုသုိ႔ထုတ္ေဝျခင္းကုိ သိရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုိသုိ႔ထုတ္ေဝ ခဲ့ျခင္းသည္ 

၎အေနျဖင့္ သိရွိျခင္းမရိွဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ သေဘာ တူညီခ်က္မပါရိွဘဲ 

ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုိက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 

အသိေပးခ့ဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၆) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျပီး ေနာက္ 

ယင္းအရ ခြဲေဝသတ္မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွမီကာလတြင္ ၎အေနျဖင့္ 

အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ေရးသား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္း တင္ျပ ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္မႈမရိွသည့္ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သျဖင့္ ၎၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို 

ရုပ္သိမ္းခ့ဲျခင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ ရုပ္သိမ္းမႈကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ထုိက္သင့္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အသိေပးခဲ့ျခင္း။ 

 (ခ) ယခင္ဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္အခ်ိန္က တည္ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုက 

အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံ 

လက္မွတ္ မ်ားအား ထုတ္ေဝျပီး အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ျခင္းျဖင့္ မတည္ 

ေငြရင္းမ်ား ထပ္မံ ရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) တစ္ရပ္အား ထုတ္ေဝလ်ွင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ၎အေနျဖင့္ ထုိသို႔ 

ထုတ္ေဝရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း မရိွလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား အတည္ျပဳျခင္းမရိွလွ်င္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ပါရိွသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

တာဝန္မရိွေစရ။ 
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 (ဂ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

တစ္ဦးအျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏အမည္ သို႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ညီထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အမည္အား ေဖာ္ျပထားျပီး 

ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီ 

ထုိပုဂၢိဳလ္က ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီျခင္း မရိွလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

၎၏သေဘာ တူညီခ်က္အား ရုပ္သိမ္းလွ်င္၊ ထို ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသိေပးျခင္းမရိွဘဲ 

သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါရိွဘဲ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ကိစၥမွအပ ထိုကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာ၊ ထုိသုိ႔ ထုတ္ေဝရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သူမ်ားသည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔ 

ကုမၸဏီ၏အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ၎တုိ႔၏ အမည္အား 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔ အေပၚတြင္ က်ေရာက္လာသည့္ တာဝန္ရွမိႈမ်ား 

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔ အေပၚ 

စြဲဆိုသည့္ ျပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တရား စြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ခုခံေခ်ပျခင္း 

အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ 

 (ဃ) ဒါရိုက္တာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံ ရသူအျဖစ္ 

လည္းေကာင္း၊ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ကို ထုတ္ေဝရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသူ 

အျဖစ္လည္းေကာင္း ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေငြေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရိွသူ 

အားလံုး သည္ ထိုသုိ႔ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိသူက လိမ္လည္လုိေသာ သေဘာျဖင့္ 

မွားယြင္း တင္ျပမႈအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း မေပၚေပါက္ဘဲ အျခားသူမ်ားက ထုိကိစၥရပ္ 

အတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ သီးျခားစီ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ပါက အလားတူေငြေပးေခ်ရန္ 

တာဝန္ရွိေသာ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားကုိ ရပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

ခြဲေခြဲေခြဲေခြဲေဝဝဝဝသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္း 

215215215215။။။။     ခြဲေခြဲေခြဲေခြဲေဝဝဝဝသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္    

 (က) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ အနည္းဆံုး အစုရွယ္ယာ  

မတည္ေငြရင္းပမာဏအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တြင္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္သည့္ 

ေငြပမာဏကုိ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္အရ စုစုေပါင္းေငြပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါေငြပမာဏတစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ေပးေခ်သည့္အခါ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိသည့္ 

ေငြပမာဏ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြပမာဏ 

ကုိ ရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းျဖင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ အမ်ားျပည္သူမွ ေငြေၾကး 

ထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ၊ ထုိ႔အျပင္ ထုိေငြပမာဏ၏ အနည္းဆံုး ၅% 

သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကုမၸဏီသုိ႔ 

ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက လက္ခံရယူရမည္။ 
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 (ခ) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အနည္းဆံုးအစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းပမာဏကုိ ရရိွရန္ 

ဒါရုိက္တာမ်ားက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

  (၁) ထုတ္ေဝျခင္းမွ ရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖင့္ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ အသုံးျပဳ၍ ဝယ္ယူထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူမည့္ 

ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုး၊ 

  (၂) ကုမၸဏီက ေပးေခ်ရမည့္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းရန္ သေဘာတူညီ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကို ထည့္ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထည့္ဝင္ရန္ 

သေဘာတူညီျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူအား ေပးေခ်ရမည့္ ေကာ္မရွင္ခ တစ္ရပ္ရပ္၊ 

  (၃) အထက္ပါကိစၥရပ္တစ္ခုခုအတြက္ ကုမၸဏီက ေခ်းယူထားေသာ ေငြတစ္ရပ္ရပ ္

ကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ႏွင့္ 

  (၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ မတည္ေငြရင္း 

(working capital)။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ေငြပမာဏ 

အျဖစ္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေငြပမာဏအား ေငြသားျဖင့္ 

ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး အျခားနည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘ ဲ အျပည့္အဝ 

တြက္ခ်က္ လက္ခံရမည့္အျပင္ ဤဥပေဒတြင္ အနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ ေငြေၾကး အျဖစ္ 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဃ) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားထံမ ွ လက္ခံရရိွေသာ 

ေငြေၾကးအားလံုးကုိ သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ) 

ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  အညီ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ 

၂၁၈ အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္ 

ရရိွသည့္အခ်ိန္အထိ အပ္ႏွံ သိမ္းဆည္း ထားရိွရမည္။ 

 (င) အစုရွယ္ယာတစ္ခုစႏီွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေလွ်ာက္လႊာအရ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏသည္ 

အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးပမာဏ၏ ၅% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရိွေစရ။ 

 (စ) ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း 

(၁၈ဝ) ေက်ာ္လြန္သည္အထိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွ ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွလွ်င္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ 

လက္ခံရရိွထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား အားလံုးကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အတုိးပါရိွ၍ 

၎တုိ႔ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္။ အဆုိပါေငြေၾကးမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၁၉ဝ) အတြင္း 

ျပန္လည္ ေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ရက္ေပါင္း (၁၉ဝ) 

ျပည့္ ေျမာက္သည့္ေန႔မွ စတင္ တြက္ခ်က္ေသာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပးရမည့္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အတုိးႏွင့္အတူ အဆုိပါေငြအား စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ 

တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ေပးေခ် ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေငြေၾကး ဆုံးရႈံးမႈသည္ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦး၏ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပား ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚေပါက္ခဲ့လ်ွင္ ထုိဒါရုိက္တာအေပၚတြင္ 
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တာဝန္တစ္စုံတစ္ရာ မရိွေစရ။ 

 (ဆ) အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက ္ ေလ်ွာက္ထားသူတစ္ဦးဦးအား ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွသည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ 

သည့္ သို႔မဟုတ္ စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ျခင္း မရိွဘဲ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ 

 (ဇ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) တြင္ပါရိွသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

သည္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားအား ပထမအၾကိမ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား 

ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

216216216216။။။။     ပုဒ္မ ၂၁၅ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ကမကထျပဳသူ၊ ဒါရုိက္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ တာဝန္ရွိသူ 

တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၂ဝ)ခုထက္ မပိုေသာဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရန္ 

တာဝန္ရွိသည္။ 

217217217217။။။။     နည္းလမ္းမက်ေသာနည္းလမ္းမက်ေသာနည္းလမ္းမက်ေသာနည္းလမ္းမက်ေသာ    ခြဲေခြဲေခြဲေခြဲေဝဝဝဝသတ္မွတ္ျခင္း၏သတ္မွတ္ျခင္း၏သတ္မွတ္ျခင္း၏သတ္မွတ္ျခင္း၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

 (က) ပုဒ္မ ၂၁၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပဳလုပ္သည့္ 

ခြဲေဝခ်ထားမႈအေပၚ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီက ဥပေဒအရ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရေသာ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးသည့္ေန႔ရက္မွ (၂၈) ရက္အတြင္း 

ေလ်ွာက္ထားပါက အဆုိပါ ခြဲေဝမႈသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက 

ဥပေဒအရ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အစည္းအေဝးအား က်င္းပရန္ မလုိသည့္အခါ 

တြင္ ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ေန႔မွ (၂၈)ရက္အတြင္း ေလ်ွာက္ထားပါက 

အဆုိပါခြဲေဝမႈသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။  ယင္းပ်က္ျပယ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ ွ စာရင္း 

ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အေၾကာင္းကိစၥ ျဖစ္ေစကာမူ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

ေစရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးသည္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ ၂၁၅ ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သိလ်က္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိသုိ႔ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း 

ခံရသူမ်ား အေပၚ ၎တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆံုးရႈံးမႈ၊ နစ္နာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခြဲေဝ 

သတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ (၂)ႏွစ္ကာလေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္တြင္ အဆုိပါ ဆံုးရႈံးမႈ၊ 

နစ္နာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ တရားစြဲဆုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

218218218218။။။။     စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း    စတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

 (က) ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမရိွလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းမျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွေစရ - 

  (၁) ေငြသားျဖင့္ ပမာဏတစ္ရပ္လံုးအား ေပးေခ်ရမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 
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အနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ေငြေၾကးပမာဏထက္ မေလ်ာ့နည္းသည့္ပမာဏ တစ္ရပ္ 

သုိ႔ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအားလံုးသည္ ၎တုိ႔က ရယူမည္ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ရယူမည္ဟု ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္စီအတြက္ 

ေငြေပးေခ် ရာတြင္ ၎တုိ႔က ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိျပီး 

အမ်ားျပည္သူက ေငြေၾကးထည့္ဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား 

အေပၚ ေပးေခ်ရမည့္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ တူညီေသာ အခ်ိဳးအစားအတြက္ 

ေပးေခ်ခ့ဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ 

ရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ဖိတ္ေခၚသည့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း  

(Prospectus) အား ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳေသာ ကုမၸဏီအတြက္မူ အစုရွယ္ယာမ်ား 

ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း၊ 

  (၃) အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံတြင္ ျဖည့္သြင္းေဖာ္ျပလ်က္ အတြင္းေရးမွဴးက 

ျဖစ္ေစ၊ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ တရားဝင္ အတည္ျပဳထားေသာ ေၾကညာ 

ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပျပီးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ 

  (၄) ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ဖိတ္ေခၚသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) အား ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳေသာ ကုမၸဏီအတြက္မူ အဆုိပါ 

ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း အစား ျပဳစုထားသည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ေစာင္ (Statement in lieu of Prospectus) ကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ 

တင္ျပျပီး ျဖစ္ျခင္း။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ အတည္ျပဳထားေသာ ေၾကညာခ်က္ 

တစ္ေစာင္ကို တင္ျပလာပါက မွတ္ပုံတင္အရာရိွအေနျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းကုိ စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အေထာက္ 

အထားသည္ ကုမၸဏီက ထုိသို႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည့္စုံေသာ 

အေထာက္အထား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ဖိတ္ေခၚသည့္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထုတ္ေဝျခင္း 

မျပဳေသာ ကုမၸဏီအတြက္မူ ကုမၸဏီ၏အလားအလာညႊန္းတမ္း အစား ျပဳစုထားသည့္ 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ (Statement in lieu of Prospectus) ကုိ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံ တင္ျပလာျခင္း မရိွလွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါအေထာက္အထား 

ကုိ ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမ်ွ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ 

ရန္အတြက္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ အစုရွယ္ယာ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား 

ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္ထား ျခင္းအေပၚ ေပးေခ်ရေသာ ေငြေၾကး 
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တစ္ရပ္ရပ္အား လက္ခံျခင္းကုိျဖစ္ေစ တားျမစ္ ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

219219219219။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္  ပုဒ္မ ၂၁၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအား 

စတင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြရယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့လ်ွင္ ထုိသုိ႔ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူတစ္္ဦးဦးစီသည္ 

အျခားေသာ တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ  ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂ဝ)ခုထက္မပုိေသာ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ား 

220220220220။။။။     အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာ    ေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ားေကာ္မရွင္ခမ်ား    ေပးေခ်ရန္ေပးေခ်ရန္ေပးေခ်ရန္ေပးေခ်ရန္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊    

ေလ်ွာ့ေငြမ်ားေလ်ွာ့ေငြမ်ားေလ်ွာ့ေငြမ်ားေလ်ွာ့ေငြမ်ား    စသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိ    ေပးေခ်ျခင္းမွေပးေခ်ျခင္းမွေပးေခ်ျခင္းမွေပးေခ်ျခင္းမွ    တားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေကာ္မရွင္ခ ေပးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားျပီး 

ေပးေခ်မည့္ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ ေကာ္မရွင္ခသည္ ထုိသုိ႔ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရိွလွ်င္၊ 

ေပးေခ်မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီ ထားသည့္ ေကာ္မရွင္ခ၏ ပမာဏႏွင့္ 

ႏႈန္းထား ရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ 

တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ သေဘာတူညီျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီကထုိသူသုိ႔ 

ေကာ္မရွင္ခေပးေခ်ျခင္းသည္ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ ဥပေဒႏွင့္ 

ညီညြတ္သည္- 

  (၁) ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းသည့္ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳသည့္ 

အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း အစား ျပဳစုထားသည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ (Statement in lieu of 

prospectus)ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ေဖာ္္ 

ေရးသားထားျခင္း၊ ယင္းတုိ႔အား မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပထားျခင္း၊ 

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ ကုမၸဏီ၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) မဟုတ္ေသာ ျဖန္႔ေဝစာ သုိ႔မဟုတ္ 

အေၾကာင္းၾကားစာအား ထုတ္ေဝခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ျဖန္႕ေဝစာ သုိ႔မဟုတ္ 

အေၾကာင္း ၾကားစာတြင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားထားျခင္း။ 

 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ကုမၸဏီက ရယူမည့္ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ 

အတြက္ ဝယ္ယူသည့္ေငြတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအတြက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း 

တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ထားသည့္တန္ဖိုးတြင္ျဖစ္ေစ ျဖည့္စြက္ ခင္းျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ ဝယ္ယူသည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ 

ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ထားသည့္တန္ဖိုးမွ ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥ 
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တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဝယ္ယူရန္ သေဘာ တူညီျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပုဒ္မ ၂၂၁ တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစဘဲ မည္သည့္ 

ကုမၸဏီကမွ် ယင္း၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ မတည္ေငြရင္း ေငြေၾကးမ်ားကုိ 

တုိက္ရိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္ခ၊ ေလ်ွာ့ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အသံုး 

စရိတ္တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေပးေခ်ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ မရိွရ။ 

221221221221။။။။     တရားဝင္တရားဝင္တရားဝင္တရားဝင္    ေငြေပးေခ်မႈအေပၚေငြေပးေခ်မႈအေပၚေငြေပးေခ်မႈအေပၚေငြေပးေခ်မႈအေပၚ    ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္ကန္႔သတ္မႈမမႈမမႈမမႈမရိွျရိွျရိွျရိွျခင္းခင္းခင္းခင္း    

 ကုမၸဏီက တိုက္ရိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါေငြေပးေခ်မႈသည္ ပုဒ္မ ၂၂ဝ အရ တရားဝင္ 

ျဖစ္သည္ ဆိုလ်ွင္ ယင္းပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ကုမၸဏီက ေငြေပးေခ် 

ျခင္းကုိ တရားဝင္ ရထုိက္ေသာ ပြဲစားသုိ႔ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာအား ထိခိုက္ေစျခင္း 

မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီသုိ႔ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ၊ ကုမၸဏီ၏ ကမကထျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီထံမွ 

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား လက္ခံရရိွသူတစ္ဦးဦးသည္ ေကာ္မရွင္ခ တစ္ရပ္ရပ္ 

ေပးေခ်မႈတြင္ ထုိသို႔ လက္ခံရရိွေသာ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

အျမဲ အသံုးျပဳခြင့္ ရရိွသည္ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။  

222222222222။။။။     ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊    ေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ားေလွ်ာ့ေငြမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္    ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းေရးသားေဖာ္ျပရျခင္း 

 အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ထားသည့္ ေငြစုစုေပါင္း သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ပယ္ဖ်က္ရျခင္း မရိွေသးသည့္ေငြပမာဏတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီသည္ ေကာ္မရွင္ခအေနျဖင့္ 

ေငြပမာဏ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ခ့ဲလ်ွင္ ၎ေငြပမာဏအားလံုးကုိ စာရင္းရွင္းလင္း ပယ္ဖ်က္ျပီး 

သည္ အထိ ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္း(balance sheet) အားလံုးတြင္ ေရးသား 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၁၂၁၂၁၂၁) ) ) ) ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ငံေတာ္၏င္ငံေတာ္၏င္ငံေတာ္၏င္ငံေတာ္၏    ျပင္ပတြင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာျပင္ပတြင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာျပင္ပတြင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာျပင္ပတြင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ    ေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းေကာ္ပုိေရးရွင္း    မ်ားကမ်ားကမ်ားကမ်ားက    ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္ကမ္းလွမ္းသည့္    

အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    

223223223223။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအားအစုရွယ္ယာမ်ားအား    ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္    ကမ္းလွမ္းျခင္းကမ္းလွမ္းျခင္းကမ္းလွမ္းျခင္းကမ္းလွမ္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ    

တားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ား    

 (က) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ျခင္း မရိွေစရ - 

  (၁) ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုခုသည္ ယင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္း ရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျပီး 

ေနာက္ ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း 

မရိွခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ား 

ျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရိွ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
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ထုတ္ေဝျခင္း အတြက္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ထုတ္ေဝျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊  

   (ကက) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) ကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္မီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ 

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္အေၾကာင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း 

၏ အနည္း ဆုံး ဒါရုိက္တာ ႏွစ္ဦးတို႔က မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ 

ေရးထုိး ထားေသာ  ယင္း၏မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပျပီး ျဖစ္ရမည္၊ 

   (ခခ) အဆုိပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

မိတၱဴ၏ မ်က္ႏွာဖုံး စာမ်က္ႏွာအေပၚတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 

အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား ထိုသို႔ ေပးပုိ႔ 

တင္ျပျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ရမည္၊  

   (ဂဂ) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) အား 

ရက္စြဲ တပ္ထားျပီး ျဖစ္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

   (ဃဃ) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus)ကုိ 

ဤအခန္း ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ထားရမည္၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၂) ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) မပါရိွဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည့္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တစ္ေစာင္ကုိ 

ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသို႔ ထုတ္ေဝျခင္း၊ 

   သို႔ရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံသည္ အစရွုယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံသေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ (underwriting agreement) ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေရးအတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးကုိ သေဘာရုိးျဖင့္ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား 

အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးဦးက အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏အက်ိဳးငွာ စြန္႔လႊတ္ခြင့္ရိွ 

သည္ ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတစ္ရပ္ကုိ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ လက္ရိွ ပါဝင္ေနသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာ ပိုင္ဆုိင္ထားသူ 

မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 
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သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ္လည္း ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးေနာက္ 

ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ေဝသည့္  ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

 (ဂ) ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုကိ ု ဤဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္အတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု 

ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္အား ပုဒ္မ ၂၁၂ အရ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ထုတ္ေဝသည့္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus)တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းကုိ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ထုတ္ေဝသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း 

(Prospectus) တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဃ) အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ 

ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းသည္ ပံုမွန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

ဦးစီး ေဆာင္ရြက္သူ အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ဤပုဒ္မပါ 

ကိစၥရပ္မ်ား အလို႔ငွာ အမ်ား ျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း 

မရိွေစရ။  

 (င) ပုဒ္မ ၂၂၃ မွ ပုဒ္မ ၂၂၇ အထ ိ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ “ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း (Prospectus)”၊ “အစုရွယ္ယာမ်ား” ၊ “ဒီဘင္ခ်ာမ်ား” ႏွင့္ “ေငြေခ်း 

သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား” ၏ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးစြဲသည့္အခါ အလားတူ 

အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္။ 

224224224224။။။။     မည္သူမဆုိ  ပုဒ္မ ၂၂၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ သိလ်က္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ 

ကမ္းလွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း ျပဳခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂ဝဝ) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ 

ရမည္။ 

225225225225။။။။     ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏    အလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္းအလားအလာညႊန္းတမ္း    (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) (Prospectus) တြင္တြင္တြင္တြင္    ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္    အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား    

 (က) ပုဒ္မ ၂၂၃ ပုဒ္မခြဲ(က)၏ အပုိဒ(္၁) အပုိဒ္ခြဲ (ခခ) ႏွင့္ (ဂဂ) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 
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တြင္- 

  (၁) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေစရမည္ - 

   (ကက) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 

   (ခခ) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဖြဲ႔စည္းမႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ စာရြက္ 

စာတမ္း၊ 

   (ဂဂ) ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

ေစသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊   

   (ဃဃ) အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္း၊ ဥပေဒထုတ္ျပန္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏မိတၱဴမ်ား၊ ယင္းတုိ႔အား ႏိုင္ငံျခား 

ဘာသာ တစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားထားလွ်င္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

နည္းလမ္းႏွင့္အညီ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 

မူရင္းမိတၱဴမွန္တို႔ကုိ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ 

လိပ္စာ၊ 

   (ငင) ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္၊ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ 

   (စစ) ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတစ္ခု ရိွ မရိွ၊  ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု အျဖစ္ 

မွတ္ပုံ တင္ထားျခင္း ရိွ မရိွ ႏွင့္ အကယ္၍ ရိွခဲ့ပါက 

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အဓိက ရံုးခန္း လိပ္စာ၊ 

  (၂) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပုဒ္မ ၂ဝ၅ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တြင္ 

သတ္မွတ္ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ သို႔ရာတြင္ - 

   (ကက) ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) 

တစ္ရပ္ရပ္ ကုိ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲျပီး ယင္းေၾကညာသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခ့ဲလွ်င္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း (Prospectus) တြင္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ျပည့္စုံစြာ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္၊ ၎ျပင္ 

   (ခခ) ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂ဝ၅ တြင္ ပါရိွသည့္အတုိင္း ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္သည္ 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ ရည္ညႊန္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ခ) အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္ မ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္ထားသူ တစ္ဦးဦးကုိ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွသည့္ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ စည္းေႏွာင္မႈ ရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 

အလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus)တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွသည့္ ပဋိညာဥ္ 

စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္၊ စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားမႈကုိ ၎အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ 

ရည္ရြယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သည္ ပ်က္ျပယ္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပႏွ္င့္ ညီညြတမ္ႈ မရိွလွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳခ့ဲလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အလားအလာ 

ညႊန္းတမ္း Prospectus) အတြက္ တာဝန္ရိွေသာ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးသည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကုိ သက္ေသထင္ရွားတင္ျပႏုိင္လွ်င္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တာဝန္တစ္စုံတစ္ရာ မရိွေစရ -  

  (၁) ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပႏွ္င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎အေနျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးသည္ သေဘာရုိးျဖင့္ 

မွားယြင္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ စည္းကမ္းခ်က္အား မလုိက္နာျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) တရားရံုး၏ ယူဆခ်က္တြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အမႈ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွသည့္အခါတြင္ ယင္းအတြက္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 

   သုိ႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၂ဝ၅ ပုဒ္မခြဲ(က) ၏ အပုိဒ ္ (၁၆) တြင္ ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းျပဳသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးဦး 

သည္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိသည္ဟု သက္ေသထင္ရွား 

မေပၚေပါက္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္တစ္စုံ တစ္ရာ မရိွေစရ။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ေယဘုယ်ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ ္

သုိ႔မဟုတ္ ဤပုဒ္မမွအပ ဤဥပေဒပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္အရ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦးက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း မရိွေစရ။ 

226226226226။။။။     အစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ    ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္    ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    

တားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ားတားျမစ္ခ်က္မ်ား 

 (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူက ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ေစရန္ 
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အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္ယူေစရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမ ွ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 

သြားေရာက္ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳရ။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ “အိမ”္ ဟူေသာစကားရပ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 

အသံုးျပဳေနေသာ ရံုးခန္း ပါဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

227227227227။။။။     မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၂၂၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂ဝဝ)ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၂၂၂၂၂၂၂) ) ) ) ကုမၸဏီတစ္ခုကကုမၸဏီတစ္ခုကကုမၸဏီတစ္ခုကကုမၸဏီတစ္ခုက    ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေသာသာသာသာ    ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ား    (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    

(Charges)(Charges)(Charges)(Charges)    

228228228228။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ား    (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    (Charges) (Charges) (Charges) (Charges) ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    

အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျပီး ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ေပးအပ္ 

ထားသည့္ အျခားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခု 

သည္ တြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း 

တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရိွေစရမည္။ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွသည္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

အေပါင္ခံသူ ပုဒ္မ ၂၂၉  သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း အား လက္ခံသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႕ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သူက ပုဒ္မ ၂၃၄ ႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ 

အဆုိပါ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္း တို႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ေပးရမည္။ 

 (ခ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ၁၉၈၇ ခုႏစွ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းအား ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ရိွေသာ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္  ကန္႔သတ္ထား 

ျခင္း မရိွေစဘဲ  ယင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳ းေဖာက္သည္ 

ဟုလည္း မွတ္ယူျခင္း မျပဳရ- 

  (၁) ပုဒ္မ ၂၂၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း 

အား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္း အတြက္ ေပးထားေသာ ပစၥည္း 

တစ္စုံတစ္ရာ၏ တန္ဖိုး ရရိွရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အဆုိပါ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းတို႔အရ ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းကုိ ရရိွသူကျဖစ္ေစ၊ ၎၏ကုိယ္စား 

ေဆာင္ရြက္သူက ျဖစ္ေစ က်င့္သံုး ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ား    (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းမ်ားန္တင္ရိွျခင္းမ်ားန္တင္ရိွျခင္းမ်ားန္တင္ရိွျခင္းမ်ား    (Charges) (Charges) (Charges) (Charges) စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

229229229229။။။။     မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    မျပဳလွ်င္မျပဳလွ်င္မျပဳလွ်င္မျပဳလွ်င္    ပ်က္ျပယ္ေသာပ်က္ျပယ္ေသာပ်က္ျပယ္ေသာပ်က္ျပယ္ေသာ    ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ား    (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) (Mortgages) ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္န္န္န္    

တင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ား    (Charges)(Charges)(Charges)(Charges)    

 (က) ယခင္ဥပေဒ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မတုိင္မီတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပဳလုပ္ခဲ ့

ေသာ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း အားလံုးသည္ ေအာက္ပါ 

အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္- 
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  (၁) ဒီဘင္ခ်ာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစရန ္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ ္

သည့္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၊  

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ေတာင္းေခၚျခင္းမျပဳေသးေသာ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၊  

  (၃) မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိ ု တည္ရိွေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း 

တစ္ရပ္ရပ္၊ 

  (၄) ကုမၸဏီတြင္ သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ရွိသည့္ေၾကြးျမီ (book debts) 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၊  

  (၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးမွ အပ 

ကုမၸဏီ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးသည့္အာမခံခ်က္ (pledge) မဟုတ္ေသာ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၆) ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရအတြက္ 

ႏွင့္ တန္ဖုိးေျပာင္းလႏိုဲင္သည့္အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲရိွေသာ 

ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း (floating charge)  

  ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းတုိ႔၏ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသ ထင္ရွား 

ေစသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရိွခဲ့ပါက ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ ယင္းတုိ႔၏ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ဤဥပေဒတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔မွ (၂၈)ရက္အတြင္း 

တင္ျပခဲ့ျခင္း မရိွလွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ 

တာဝန္ယူမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အာမခံခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးအပ္ထားသည့္အခါ 

စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္တုိ႔ အေပၚ 

ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာမခံထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ကုိ 

ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္အတြက္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ 

အား ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွေစဘဲ ေပါင္ႏံွျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရိွျခင္းတုိ႔သည္ 

ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ပ်က္ျပယ္သည့္အခါ ထိုကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ အာမခံထားသည့္ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ေပးေခ်ရမည္။  

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

  (၁) ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ တည္ရွိေသာ ပစၥည္းသာလွ်င္ ပါဝင္သည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကုိ စာတုိက္မွ 

ထုိက္သင့္သည့္ ဝီရိယျဖင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လက္ခံ ရရိွႏိုင္ 
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သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္ ကိ ု ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရွိျခင္း 

တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ ေန႔ရက္ ေနာက္ပုိင္း (၂၈)ရက္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထို(၂၈) ရက္ကာလအတြင္း အခ်က္ အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မိတၱဴမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

  (၂) ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ တည္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား 

ပါဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရွိျခင္းတုိ႔ကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ ယင္း၏ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ အတြက္ တင္ျပႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ပစၥည္း တည္ရိွရာ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေပါင္ႏံွျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရွိျခင္းတုိ႔ကို တရားဝင္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ အတြက္ အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

လုိအပ္ျခင္း ရိွေစကာမူ သက္ဆုိင္မႈမရိွေစရ။ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏ သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ရွိသည့္ေၾကြးျမီ (book debts) 

အေပၚ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အာမခံမႈကို လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲလွ်င္ ကုမၸဏီသုိ႔ ၾကိဳတင္ေပးေခ်မႈကုိ 

အာမခံႏုိင္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၏ အာမခံေငြကုိ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအလုိ႕ငွာ ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီ၏ သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ရွိ 

သည့္ ေၾကြးျမီ (book debts) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

တာဝန္ တင္ရွိျခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ 

  (၄) မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ မေရႊ႕မေျပာင္း 

ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ ရိွသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း 

မရိွေစရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းဳတုိ႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ျပီးျဖစ္လွ်င္ အဆုိပါပစၥည္း 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ၊ အစုရွယ္ယာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစရရိွသူ တစ္ဦးဦးသည္ ထုိသုိ႔မွတ္ပုံတင္သည့္ 

ေန႕ရက္မွစတင္၍ အဆုိပါ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းတုိ႔၏ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ရရိွျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

230230230230။။။။     ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခန္တင္ရိွျခန္တင္ရိွျခန္တင္ရိွျခင္းအရအရအရအရ    လက္ခံရရိွေသာပစၥည္းလက္ခံရရိွေသာပစၥည္းလက္ခံရရိွေသာပစၥည္းလက္ခံရရိွေသာပစၥည္းႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္န္တင္ရိွျခင္န္တင္ရိွျခင္န္တင္ရိွျခင္း 

တုိ႔ကုိတုိ႔ကုိတုိ႔ကုိတုိ႔ကုိ    မွတ္ပံုတင္ရျခင္းမွတ္ပံုတင္ရျခင္းမွတ္ပံုတင္ရျခင္းမွတ္ပံုတင္ရျခင္း 

 ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ 

ရရိွျပီး ထိုပစၥည္းသည္ ေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခါ 

အဆုိပါ ပစၥည္းကုိ ရရိွျပီးေနာက္ ကုမၸဏီက ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရွိျခင္းကုိ 

ျပဳလုပ္သက့ဲသို႔ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ခဲ့လ်ွင္ ကုမၸဏီသည္ 
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ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း၏ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ေၾကြးျမီ 

တာဝန္တင္ရွိျခင္းအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသ ထင္ရွားျဖစ္ေစသည့္ စာရြက္စာတမ္း 

ရိွခဲ့ပါက မွန္ကန္သည့္ မိတၱဴ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 

အတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္း၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ကို ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါ ပစၥည္းအား ရရိွသည့္ေန႔မွ 

(၂၈)ရက္အတြင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ပစၥည္းတည္ရွိျပီး ေၾကြးျမီ တာဝန္တင္ရိွျခင္းကုိလည္း ျပင္ပ၌ 

ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း၏ မိတၱဴကုိ စာတုိက္မွ ထုိက္သင့္သည့္ဝီရိယျဖင့္ 

ေပးပုိ႔ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လက္ခံရရိွႏုိင္သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္ကုိ ပစၥည္းရရိွသည့္ ေန႔ရက္ 

ေနာက္ပိုင္း (၂၈) ရက္ျဖင့္ အစားထုိး ရမည္ျဖစ္ျပီး ထို(၂၈)ရက္ကာလ အတြင္း အခ်က္ 

အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွ ထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

231231231231။။။။     ပုဒ္မ ၂၃ဝ  ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈကုိ 

သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား 

တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂) ခုထက္မပိုုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

232232232232။။။။     ပုိင္ဆုိင္သူူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူူမ်ား    အခ်ိဳးက်အခ်ိဳးက်အခ်ိဳးက်အခ်ိဳးက်    ရရိွသည့္ရရိွသည့္ရရိွသည့္ရရိွသည့္    ဒီဘင္ခ်ာမ်ားတြင္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားတြင္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားတြင္ဒီဘင္ခ်ာမ်ားတြင္    ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္    အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား 

 ဒီဘင္ခ်ာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားက အခ်ိဳးက်ရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္း 

တစ္ရပ္ရပ္၊ ေၾကြးျမီေပးေခ်ရန္အာမခံမႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ရည္ညႊန္း၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအရ ေပးအပ္ထားေသာ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ အခါ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း ပါဝင္ေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္အား ခ်ဳပ္ဆုိျပီးေနာက္ 

(၂၈) ရက္ အတြင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ 

မရိွခဲ့လ်ွင္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပလွ်င္     

ပုဒ္မ ၂၂၉ ပါကိစၥ ရပ္မ်ားအလုိ႔ငွာ ျပည့္စုံမႈရိွသည္ဟု သတ္မွတ္သည္ - 

 (က)  ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအားလံုးျဖင့္ အာမခံထားသည့္ စုစုေပါင္းပမာဏ၊ 

 (ခ) ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအားလံုးကုိ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ 

အာမခံခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္သည့္ စာခ်ဳပ္ ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔ 

ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ေန႔ရက္၊ 

 (ဂ) ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္း၏ ေယဘုယ် ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ 

 (ဃ) ဒီဘင္ခ်ာမ်ား အတြက ္ ယံုမွတ္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူမ်ား (Trustees) ရိွခဲ့လ်ွင ္ ၎တို႔၏ 

အမည္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း ပါဝင္ေသာစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ ္သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ ယင္းစာခ်ဳပ္၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ မရိွခဲ့လ်ွင္  ဒီဘင္ခ်ာ တစ္ခုခု၊ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခေၾကးေငြကုိ ေပးသြင္းေစျပီး အဆုိပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္။ သို႔ရာတြင္ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ တစ္ၾကိမ္ထက္ပိုမို၍ ထုတ္ေဝ သည့္အခါတြင္ ထုတ္ေဝမႈ 

တစ္ၾကိမ္စီအတြက္ ပမာဏႏွင့္ ေန႔ရက္တို႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 

အတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ထုတ္ေဝထားေသာ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၏ တရားဝင္ အတည္ျဖစ္မႈကုိ 
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ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။  

233233233233။။။။         ဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ားဒီဘင္ခ်ာမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ေကာ္မရွင္ခေကာ္မရွင္ခေကာ္မရွင္ခေကာ္မရွင္ခ    စသည္မ်ားစသည္မ်ားစသည္မ်ားစသည္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားသက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား 

 ကုမၸဏီ၏ဒီဘင္ခ်ာ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အျပည့္အဝ ျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး 

ထည့္ဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ သေဘာတူညီျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာ 

တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္ 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူညီျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကုမၸဏီက တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္ခ၊ အသံုးစရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေလ်ွာ့ေငြတုိ႔ကုိ ေပးေခ်ခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ပုဒ္မ ၂၂၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၃၂ တုိ႔ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ တင္ျပရမည့္ လုိအပ္ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ 

ထုိသုိ႔ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္ခ၊ ေလ်ွာ့ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးစရိတ္ 

မ်ား၏ ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ထုတ္ေဝထား ေသာ 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၏ တရားဝင္အတည္ျဖစ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား၏ အာမခံေငြကုိ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ 

ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေငြျဖင့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း 

မျပဳရ။ 

234234234234။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ား၊ခင္းမ်ား၊ခင္းမ်ား၊ခင္းမ်ား၊    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္း 

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္ 

သည့္ ေပါင္ႏံွမႈမ်ား ႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း မ်ား အားလံုး ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၂၉ အရ 

မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေသာ  ေပါင္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္း မ်ား အားလံုး 

အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုစီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတစ္ခုကုိ ထားရိွရမည္ 

ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးေငြမ်ားကုိ ေပးသြင္းေစလ်က္ ေပါင္ႏွံျခင္း 

မ်ား ႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းမ်ား အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ယင္းတုိ႔အား ျပဳလုပ္ 

သည့္ ေန႔ရက္၊ အာမခံထားသည့္ ပမာဏ၊ ထုိသုိ႔ေပါင္ႏွံသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

တာဝန္တင္ ထားသည့္ ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 

အေပါင္ခံသူမ်ား၏ အမည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းမ်ားကုိ ရရိွသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ား ကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ လုိအပ္ေသာ ေရးသြင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၂၃၂ တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ တင္ျပခဲ့ ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ၎စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတို႔၏ တရားဝင္ အတည္ျပဳထားေသာ မိတၱဴတုိ႔ကုိ ယင္းတို႔အား 

တင္ျပသည့္ပုဂၢဳိလ္ထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မအရ ထားရိွေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခေၾကး 

ေငြကုိ ေပးသြင္းေစလ်က္ မည္သူမဆုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထား 

ရိွရမည္။ 

235235235235။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းမ်ား၏န္တင္ရိွျခင္းမ်ား၏န္တင္ရိွျခင္းမ်ား၏န္တင္ရိွျခင္းမ်ား၏    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    ဆုိင္ရာအညႊန္းဆုိင္ရာအညႊန္းဆုိင္ရာအညႊန္းဆုိင္ရာအညႊန္း 

 မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမ ီ
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တာဝန္တင္ရွိျခင္း မ်ား၏ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ အညႊန္းတစ္ရပ္ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ျပဳစုထားရိွရမည္။ 

236236236236။။။။     မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားလက္မွတ္မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားလက္မွတ္မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားလက္မွတ္မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားလက္မွတ္    

 မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေပါင္ႏွံျခင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၏ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထား 

လက္မွတ္တစ္ခုကို ၎တြင္ အာမခံထားသည့္ ေငြပမာဏကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ထုတ္ေပးရမည္။ 

ထုိအေထာက္အထား လက္မွတ္သည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ မွ ပုဒ္မ ၂၃၄ အထိတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ျပည့္စုံလံုေလာက္သည့္ 

အေထာက္အထား ျဖစ္ေစရမည္။ 

237237237237။။။။     ဒီဘင္ခ်ာအတြက္ဒီဘင္ခ်ာအတြက္ဒီဘင္ခ်ာအတြက္ဒီဘင္ခ်ာအတြက္    မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားမွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားမွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားမွတ္ပံုတင္အေထာက္အထား    လက္မွတ္လက္မွတ္လက္မွတ္လက္မွတ္    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္        ဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာ    စေတာ့စေတာ့စေတာ့စေတာ့    

(Debenture Stock) (Debenture Stock) (Debenture Stock) (Debenture Stock) အေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားကုိအေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားကုိအေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားကုိအေထာက္အထားလက္မွတ္မ်ားကုိ    ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္းထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္း 

 ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၂၃၆ အရ ေပးအပ္ထားသည့္ မွတ္ပုံတင္အေထာက္ အထားလက္မွတ္ 

အားလံုး၏ မိတၱဴကုိ ျပဳလုပ္ေပးျပီး ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝ သည့္ ဒီဘင္ခ်ာ သုိ႔မဟုတ္  ဒီဘင္ခ်ာ 

စေတာ့အေထာက္ အထားလက္မွတ္အားလံုး ႏွင့္ ထုိသို႔မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တုိ႔အရ အာမခံထားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ 

ေထာက္ခံအတည္ျပဳရမည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွမီက ကုမၸဏီက ထုတ္ေဝထားသည့္  ဒီဘင္ခ်ာ 

တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်း လက္မွတ္စေတာ့အေထာက္အထားလက္မွတ္တစ္ခုခုႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း ၍ ထိုသုိ႔ ေပးအပ္ထားသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းမ်ား၏ 

မွတ္ပုံတင္ အေထာက္အထား လက္မွတ္ တစ္ခုခုကုိ ကုမၸဏီက ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံ 

အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းမျပဳရ။ 

 

238238238238။။။။     မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    ကုမၸဏီ၏တာကုမၸဏီ၏တာကုမၸဏီ၏တာကုမၸဏီ၏တာဝဝဝဝန္န္န္န္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ၏အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ၏အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ၏အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ၏    အခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရး 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ အရ မွတ္ပုံတင္ရန ္လုိအပ္ေသာ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း အားလံုးႏွင့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း တုိ႔ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ သက္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ 

အတြက္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေပါင္ႏံွျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ တာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ရန္ ၎တုိ႔၏ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးဦးသည္ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အတုိင္း အတာ 

ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက အဆုိပါျပင္ဆင္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပို႔ေပးရန္ ကုမၸဏီတြင္တာဝန္ 

ရိွသည္။ ေပါင္ႏွံျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ 

ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤပုဒ္မပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 

ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ 
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ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရ မည္။ 

239239239239။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းခင္းခင္းခင္း သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    ဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ မိတၱဴကုိမိတၱဴကုိမိတၱဴကုိမိတၱဴကုိ ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ 

မွတ္ပံုတင္ထားေမွတ္ပံုတင္ထားေမွတ္ပံုတင္ထားေမွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္းတြင္သာရံုးခန္းတြင္သာရံုးခန္းတြင္သာရံုးခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္း     

 ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ အရ မွတ္ပုံတင္ရန္လုိအပ္ေသာ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

တာဝန္ တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား ျပဳလုပ္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအားလံုး၏ မိတၱဴ တစ္ေစာင္စီကုိ 

ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးခန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားရိွရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစဥ္လုိက္ 

တူညီသည့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားတြင္ အဆုိပါဒီဘင္ခ်ာတစ္ခု၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို သိမ္းဆည္း 

ထားလွ်င္ လံုေလာက္သည္။ 

240240240240။။။။     ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ    (receiver) (receiver) (receiver) (receiver) အားအားအားအား    ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္မႈမႈမႈမႈကုိကုိကုိကုိ    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

 ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံထိန္းသိမ္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ 

ရရိွခဲ့လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားအရ အဆုိပါ 

ပစၥည္းလက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ပါရိွေသာ အခြင့္အာဏာအရ ခန္႔အပ္သည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း အဆုိပါ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားမႈကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပ 

ရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ ေပးသြင္း 

ေစလ်က္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္သြင္းေရးသားရမည္။ 

241241241241။။။။     ပုဒ္မ ၂၄ဝ တြင္ ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူ တစ္္ဦးဦးစီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂) ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

242242242242။။။။     ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ား၏    ေငြစာရင္းမ်ားကုိေငြစာရင္းမ်ားကုိေငြစာရင္းမ်ားကုိေငြစာရင္းမ်ားကုိ    တင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္း 

 (က) စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ အခြင့္အာဏာအရ ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံထိန္းသိမ္းရသူအားလံုးသည္ အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ရယူခဲ့ျပီး ထုိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလ တစ္ေလ်ာက္ (၆)လလ်ွင္ တစ္ၾကိမ္ႏင့္ွ 

ပစၥည္းလက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမွရပ္စဲခဲ့လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာကာလ 

အတြင္း ၎အေနျဖင့္ လက္ခံရရိွခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပ ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ တစ္ေစာင္အား ျပဳစု၍ မွတ္ပုံတင္  

အရာရိွထံ တင္ျပရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 

ရပ္စဲခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ကိစၥရပ္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားမႈကို မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံ 

တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္ အရာရိွသည္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ထုိအေၾကာင္း 

ၾကားမႈကုိ ျဖည့္သြင္းေရးသားရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္သည့္အခါ  ကုမၸဏီ၏ 

အမည္ပါရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ေသာ ကုန္ပို႔လႊာမ်ား၊ ကုန္အမွာစာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း လက္ခံ 

ထိန္းသိမ္းသူကျဖစ္ေစ ထုတ္ေဝသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

စာမ်ားတြင္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္း သူတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းပါရိွသည့္ 

ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
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243243243243။။။။     ပုဒ္မ၂၄၂ တြင္ ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ 

ထုိပ်က္ကြက္မႈအား သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ဒါရိုက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအရာရိွမ်ား၊ ပစၥည္းလက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅)ခု 

ထက္ မပိုေသာဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ ရမည္။ 

244244244244။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းခင္းခင္းခင္းႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာင့္သက္ဆိုင္ေသာင့္သက္ဆိုင္ေသာင့္သက္ဆိုင္ေသာ    မွတ္ပံုတင္စာရင္း၏အမွားကုိမွတ္ပံုတင္စာရင္း၏အမွားကုိမွတ္ပံုတင္စာရင္း၏အမွားကုိမွတ္ပံုတင္စာရင္း၏အမွားကုိ    ျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္း 

 (က) တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ အရ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းအား မွတ္ပုံတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္အား ျပဳလုပ္ျခင္း 

အတြက္ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္ေပးရန္ရိွသည့္ အေၾကာင္းအား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေဖာ္ျပ 

အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔မွာ မေတာ္တဆ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

တမင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခား လံုေလာက္ေသာ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရိွေၾကာင္း၊ 

သုုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေပးရန္ သင့္ေတာ္မွ်တသည့္ အျခားေသာ အေျခခံ 

အေၾကာင္းမ်ား ရိွေၾကာင္း ေက်နပ္လက္ခံခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အျခား 

သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးဦးက ေလ်ွာက္ထား လာပါက တရားရံုးက သင့္ေတာ္မွ်တသည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္၍ မွတ္ပုံတင္ရမည့္အခ်ိန္ ကာလကုိ တုိးျမွင့္ေပးႏိုင္ 

သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေစႏုိင္သည့္ 

အျပင္ တရားရံုးအေနျဖင့္ သင့္သည္ ထင္ျမင္ပါက ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။  

 (ခ) တရားရံုးက ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ 

ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္အခါ အဆုိပါ အမိန္႔သည္ ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလ 

မတုိင္မီက သက္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရရိွေသာ အခြင့္အေရး 

တစ္စုံတစ္ရာ ကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

245245245245။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းခင္းခင္းခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔အရန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔အရန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔အရန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔အရ    လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိ    

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၂၂၉ အရ မွတ္ပုံတင္ရန ္လုိအပ္ေသာ ေပါင္ႏံွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေငြေပးေခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုိ အျပည့္အဝျပဳလုပ္ျပီးသည့့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ထံသို႔ 

တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေပါင္ခံသူ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရွိ ျခင္းကုိ 

ရရိွသူသည္ ေငြေပးေခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္း 

တင္ႏိုင္ေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ တင္ျပခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွရွိသည့္အခါ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ျခင္း မရိွပါက ထုိသုိ႔ 
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လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ကုိ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္ပါက ယင္း၏ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးအပ္ရမည္။ 

246246246246။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈျမႈျမႈျမႈျပစ္ဒဏ္မ်ားပစ္ဒဏ္မ်ားပစ္ဒဏ္မ်ားပစ္ဒဏ္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုခုသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ 

ရိွခဲ့ပါက - 

  (၁) ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ 

  (၂) ပုဒ္မ ၂၂၉ သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၂၃ဝ အရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေပါင္ႏွံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ေၾကြးျမီေပးေခ်ျပီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျပီးျခင္းတုိ႔ လည္းေကာင္း၊ 

  (၃) ဤဥပေဒပါ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အစဥ္လုိက္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား ထုတ္ေဝ 

ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ 

  မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ ေလ်ွာက္ထားမႈအရ ေဆာင္ရြက ္ ရျခင္း 

မဟုတ္လွ်င္ကုမၸဏီႏွင့္ယင္း၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ပ်က္ကြက္မႈတြင္သိလ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားတစ္္ဦးဦး စီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂) ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 (ခ) အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီတစ္ခုခုသည္ ယင္းက ျပဳလုပ္ထား 

ေသာေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဤဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ ကုိလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ ထုိပ်က္ကြက္မႈအား 

သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ား 

တစ္္ဦးဦးစီသည္ အျခား ေသာတာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း မရိွေစဘဲ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒပါ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ  မွတ္ပံုတင္ အရာရိွထံ 

တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဒီဘင္ခ်ာတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္  ဒီဘင္ခ်ာစေတာ့ 

(Debenture Stock) အေထာက္အထားလက္မွတ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ယင္းတို႔အေပၚ ထပ္မံ 

ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားသည့္ မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား လက္မွတ္မိတၱဴတစ္ေစာင္ 

မပါရိွဘဲေပးပုိ႔ရန္ တစ္ဦးဦးစီက သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ခြင့္ျပဳခ့ဲလ်ွင္ ထုိသူသည္ 

အျခားေသာ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း မရိွေစဘဲျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂)ခု 

ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြ ကုိေပးေဆာင္ရမည္။ 

247247247247။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းခင္းခင္းခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္း 

 မည္သည့္ ကုမၸဏီမဆုိ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္းတုိ႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း 

တစ္ခုကုိ ျပဳစုထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းမွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

သည့္ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရိွျခင္း တုိ႔ အားလံုး၊ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
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ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပႏွ္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အေျခ ပစၥည္း 

မ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲရိွေသာ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း (floating charge) အားလံုး၊ 

ေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္ တင္ရိွျခင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း 

ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြပမာဏ ႏွင့္ အေပါင္ခံသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ 

အမည္မ်ားကုိ ေရးသြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

248248248248။။။။     ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွမ်ားသည္ ပုဒ္မ၂၄၇ အရ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

ေရးသြင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျဖည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအား သိလ်က္ျဖင့္ 

တမင္ခြင့္ျပဳခ့ဲ လွ်င္  ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂)ခု ထက္ မပုိေသာဒဏ္ေငြကိ ုေပးေဆာင္ရမည္။ 

249249249249။။။။     ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွျႏံွျႏံွျႏံွျခင္းခင္းခင္းခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းတုိ႔    ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္ျပဳလုပ္သည့္    စာခ်ဳပ္စာတမ္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းစာခ်ဳပ္စာတမ္း    မိတၱဴမ်ား၊မိတၱဴမ်ား၊မိတၱဴမ်ား၊မိတၱဴမ်ား၊    ေပါင္ေပါင္ေပါင္ေပါင္ႏံွႏံွႏံွႏံွမႈမႈမႈမႈ    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    တုိ႔တုိ႔တုိ႔တုိ႔ႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္    ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအားကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအား    စစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆး    

ၾကည့္ရွဳၾကည့္ရွဳၾကည့္ရွဳၾကည့္ရွဳႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခြင့္ရိွျခင္းခြင့္ရိွျခင္းခြင့္ရိွျခင္းခြင့္ရိွျခင္း 

 ပုဒ္မ ၂၃၉ အရ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားရိွရမည့္ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွထံသုိ႔ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

တာဝန္တင္ရွိျခင္း အား ျပဳလုပ္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၄၇ ႏွင့္ အညီ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္တင္ရွိျခင္း တို႔ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ စာရင္း 

တုိ႔အား ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အခမ့ဲ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီတာဝန္ 

တင္ရွိျခင္း တုိ႔ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခေၾကးေငြ 

တစ္ရပ္ကုိ ေပးသြင္းေစလ်က္ အျခားသူတစ္ဦးဦးကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္ျပဳရမည္။ 

250250250250။။။။     ပုဒ္မ၂၄၉အရ မိတၱဴမ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းအား ျငင္းပယ္ခဲ ့ 

လွ်င္ကုမၸဏီသည္ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၃)ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ 

ျငင္းပယ္မႈကုိသိလ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္္ဦးဦး 

စီသည္တူညီေသာျပစ္ဒဏ္ကုိက်ခံေစရမည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားအျပင္ တရားရံုးသည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ထုတ္ျပန္၍ အဆုိပါ မိတၱဴ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္ 

ျပဳေစႏုိင္သည္။ 

251251251251။။။။     ဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာဒီဘင္ခ်ာ    ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္မွတ္ပံုတင္င့္သက္ဆုိင္သည့္မွတ္ပံုတင္င့္သက္ဆုိင္သည့္မွတ္ပံုတင္င့္သက္ဆုိင္သည့္မွတ္ပံုတင္    စာရင္းအားစာရင္းအားစာရင္းအားစာရင္းအား    စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္ခြင့္င္ခြင့္င္ခြင့္င္ခြင့္    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

ယံုၾကည္အပ္ယံုၾကည္အပ္ယံုၾကည္အပ္ယံုၾကည္အပ္ႏံွေႏံွေႏံွေႏံွေရးရးရးရး    စာခ်ဳပ္မ်ား၏စာခ်ဳပ္မ်ား၏စာခ်ဳပ္မ်ား၏စာခ်ဳပ္မ်ား၏    မိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိ    ရယူရယူရယူရယူႏိုႏိုႏိုႏိုင္ခြင့္ရိွျခင္းင္ခြင့္ရိွျခင္းင္ခြင့္ရိွျခင္းင္ခြင့္ရိွျခင္း 

 (က) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္ 

ခုႏွစ္တြင္မဆုိ စုစုေပါင္း (၃ဝ) ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွသည့္ ကာလမ်ားမွ အပ 

က်န္ကာလမ်ားတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏  ဒီဘင္ခ်ာ ပုိင္ဆုိင္သူ မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းအားလံုးကုိ အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအား တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ ထားသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးဦးက စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရ 

မည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 

ရိွေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ျပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္ ျပဳထားသည့္ 

ေန႔တစ္ေန႔စီအတြက္ အနည္းဆံုး (၂)နာရီ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အဆုိပါ ပိုင္ဆိုင္သူ 

အားလံုးသည္ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခေၾကးေငြကုိ 



156 

ေပးသြင္းလ်က္ ေဖာ္ျပပါ မွတ္ပုံတင္စာရင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေတာင္းယူႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဒီဘင္ခ်ာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ အာမခံရန ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ယံုၾကည္အပ္ႏွမံႈ 

စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို အဆုိပါ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္သူ 

တစ္ဦးဦးက ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အခေၾကး ေငြကို ေပးသြင္းေစလ်က္ ေဖာ္ျပပါ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ရမည္။ 

252252252252။။။။     ပုဒ္မ ၂၅၁ အရ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္အား ျငင္းပယ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္အား 

ေပးအပ္ရန္ ျငင္းပယ္လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳလွ်င္ ကုုမၸဏီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃)ခု 

ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔ျငင္းပယ္မႈကုိ သိလ်က္ျဖင့္ 

ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္္ဦးဦးစီသည္ တူညီေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ကုိ က်ခံေစရမည္။ ထုိ႔အျပင္ တရားရံုးသည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္၍ အဆုိပါ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္း မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳခြင့္ျပဳေစႏုိင္သည္။ 

253253253253။။။။     အေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာ    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းအရန္တင္ရိွျခင္းအရန္တင္ရိွျခင္းအရန္တင္ရိွျခင္းအရ    ဦးစားေပးေဦးစားေပးေဦးစားေပးေဦးစားေပးေတာင္းဆုိတာင္းဆုိတာင္းဆုိတာင္းဆုိမႈမႈမႈမႈမ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    တန္ဖုိးတန္ဖုိးတန္ဖုိးတန္ဖုိး    ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚအေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚအေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚအေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ    အေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာ    

ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္းန္တင္ရိွျခင္း    (floating charge) (floating charge) (floating charge) (floating charge) ႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္    အေျခပစၥည္းမ်ားမွအေျခပစၥည္းမ်ားမွအေျခပစၥည္းမ်ားမွအေျခပစၥည္းမ်ားမွ    အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕    

ေၾကြးျမီမ်ားကုိေၾကြးျမီမ်ားကုိေၾကြးျမီမ်ားကုိေၾကြးျမီမ်ားကုိ    ေပးေခ်ရျခင္းေပးေခ်ရျခင္းေပးေခ်ရျခင္းေပးေခ်ရျခင္း    

 (က) အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးေျပာင္းလႏဲုိင္သည့္ အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲ 

ရိွေသာ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း (floating charge)တစ္ရပ္ျဖင့္ အာမခံထားရိွေသာ 

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒီဘင္ခ်ာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား၏ ကိုယ္စား ပစၥည္း 

လက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း 

တုိ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ေသာပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ေဖာ္ျပပါ 

ဒီဘင္ခ်ာပုိင္ရွင္က ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ကုိယ္စားျဖစ္ေစ ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ ရယူထားလွ်င္ 

ကုမၸဏီသည္ စာရင္း ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရိွသည့္ကာလတြင္ျဖစ္ပါက 

အပုိင္း(၅)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥရပ္ 

အားလံုးတြင္ အျခား ေသာ ေၾကြးျမီမ်ား ထက္ ဦးစြာ ေပးေခ်ရမည့္ ဦးစားေပး 

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ပစၥည္း လက္ခံထိန္းသိမ္းသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆို္င္ရယူထားသူမ်ား 

လက္ဝယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ အေျခပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္မွ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ျပီး 

ဒီဘင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မူလ ေငြရင္း သို႔မဟုတ္ အတုိးအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ထက္ ဦးစားေပး ေငြေပးေခ်ရမည္။  

 (ခ) အပုိင္း(၅)၏ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အခ်ိန္ကာလ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူအား ခန္႔အပ္သည့္ေန႔ရက္ သုိ႔မဟုတ္ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ပိုင္ဆုိင္ရယူသည့္ေန႔ရက္မွ စတင္၍ ေရတြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကုိ ျမီရွင္မ်ား၏ 

ေပးေခ်မႈအတြက္ ထားရိွေသာ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေပးေခ်ရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၃၂၃၂၃၂၃) ) ) ) ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိ    ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊    စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ    ျပဳစုျခင္း၊ျပဳစုျခင္း၊ျပဳစုျခင္း၊ျပဳစုျခင္း၊    ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ငံေတာ္၏ငံေတာ္၏ငံေတာ္၏    

ျပင္ပတြင္ျပင္ပတြင္ျပင္ပတြင္ျပင္ပတြင္    ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္    ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားက    ေဆာင္ရြက္ေသာေဆာင္ရြက္ေသာေဆာင္ရြက္ေသာေဆာင္ရြက္ေသာ    ေၾကြးျမီေၾကြးျမီေၾကြးျမီေၾကြးျမီ    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္    

တင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ား    (Charges) (Charges) (Charges) (Charges) ကုိကုိကုိကုိ    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    
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254254254254။။။။     ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေႏုိင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကြးျမီၾကြးျမီၾကြးျမီၾကြးျမီ    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္    တင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ားတင္ရိွျခင္းမ်ား    (Charges) (Charges) (Charges) (Charges) ကုိကုိကုိကုိ    

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း 

 ပုဒ္မ ၂၂၈ မွ ပုဒ္မ ၂၃၉ အထိ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၄၄ မွ ပုဒ္မ ၂၅၁ အထိတို႔တြင္ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ 

အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာ တစ္ရပ္ထားရိွသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ထားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုက ရရိွပိုင္ဆုိင္ထားေသာ  ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ 

ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္းမ်ား (Charges) ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္းမ်ား  ရိွသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ရယူ ပိုင္ဆိုင္ ျခင္း မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ေစရမည္။ 

255255255255။။။။     ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ    (receiver) (receiver) (receiver) (receiver) အားအားအားအား    ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္မႈမႈမႈမႈကုိကုိကုိကုိ    အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 ပုဒ္မ ၂၄ဝ မွ ပုဒ္မ ၂၄၂ အထိ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခား 

ေကာ္ပို ေရးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

ေနရာတစ္ရပ္ ထားရိွသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းအားလံုးႏွင့္ လုိအပ္သလုိ သက္ဆုိင္ေစ ရမည္။  

256256256256။။။။     စာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္တမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း 

 ပုဒ္မ ၂၅၈ တြင္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း 

တစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီး  ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေနရာထားရိွသည့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လက္ခံရရိွေသာ သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ား၊ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ 

ဝယ္ယူမႈမ်ား၊ အေျခပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဆုိပါပုဒ္မအရ 

လုိအပ္သည့္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေစရမည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၄၂၄၂၄၂၄) ) ) ) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအေၾကာင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအေၾကာင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအေၾကာင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအေၾကာင္း 

257257257257။။။။     ဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါဤအခန္းပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ    လုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္း 

 (က) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္း 

ေကာင္စီ ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အရ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

  (၁) ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ စာရင္းစာအုပ္မ်ား၊ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပရမည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 

  (၃) အဆိုပါ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပဳစုထိန္းသိမ္းရာတြင္ 

လုိက္နာရမည့္ စာရင္းမ်ားထားရိွျခင္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ 

  (၄) အဆုိပါ စာရင္းမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း 

ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား။ 

 (ခ) ဤအခန္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤအခန္းအရျပဳလုပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းဥပေဒ 
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အရ ျပဳလုပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈတစ္စုံတစ္ရာရိွခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

စာရင္းေကာင္စီဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက လႊမ္းမုိးသည္။ 

 (ဂ) ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မရိွလွ်င္ ပုဒ္မ ၂၆ဝ မွ ၂၆၈ အထိ ႏွင့္ ၂၇၉ ပုဒ္မခြဲ 

(င) တုိ႔သည္ အေသးစား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေစရ- 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းသည္ အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ အဆုိပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) မွတ္ပုံတင္အရာရိွကအဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာသင့္သည္ဟု 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ    ရွင္းတမ္းမ်ား၊ရွင္းတမ္းမ်ား၊ရွင္းတမ္းမ်ား၊ရွင္းတမ္းမ်ား၊    စာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ားစာရင္းစာအုပ္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေငြစာရင္းမ်ားေငြစာရင္းမ်ားေငြစာရင္းမ်ားေငြစာရင္းမ်ား 

258258258258။။။။     ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကုိဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကုိဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကုိဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကုိ    ျပဳစုရန္အတြက္ျပဳစုရန္အတြက္ျပဳစုရန္အတြက္ျပဳစုရန္အတြက္    ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ထားရိွရမည့္ထားရိွရမည့္ထားရိွရမည့္ထားရိွရမည့္    မွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

သင့္ေတာ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိသင့္ေတာ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိသင့္ေတာ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိသင့္ေတာ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ    ထားရိွျခင္းထားရိွျခင္းထားရိွျခင္းထားရိွျခင္း     

 (က) ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းမ်ား ထားရိွျခင္းဆုိင္ရာ 

သက္ဆိုင္ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားျပဳစု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စာျဖင့္ေရးသား 

ထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီကလက္ခံရရိွေသာ သုိ႔မဟုတ ္သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေငြေၾကးစုစုေပါင္းႏွင့္ လက္ခ ံ

ရရိွခဲ့ေသာသုိ႔မဟုတ္သံုးစြဲကုန္က်ခ့ဲေသာေငြေၾကးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 

  (၂) ကုမၸဏီမ ွကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွမိႈမ်ား ႏွင့္ 

  (၄) ဤဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား။ 

 (ခ) မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဒါရုိက္တာမ်ားက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ အျခားေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္း 

ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ရံုးလုပ္ငန္းခ်ိန္ အတြင္း ဒါရိုက္တာမ်ားက စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳခြင့္ 

ရိွေစရမည္။ 

259259259259။။။။     ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ၎တုိ႔၏ တမင္ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ ္

ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၂၅၈ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ကုမၸဏီ၏ ပ်က္ကြက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲလွ်င္ အဆုိပါျပစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ 

ပမာဏ (၁၅) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

260260260260။။။။     ႏွႏွႏွႏွစ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္    လက္က်န္ရွင္းတမ္းလက္က်န္ရွင္းတမ္းလက္က်န္ရွင္းတမ္းလက္က်န္ရွင္းတမ္း    

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအားလံုး၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီအား စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွ (၁၈)လအတြင္း က်င္းပရမည္ ျဖစ္ျပီး 

ယင္းေနာက္ပုိင္း၌ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ သတ္မွတ္၍ 
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ဤဥပေဒ အရ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ လုိအပ္ေသာ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ ယင္းသုိ႔ တင္ျပရာတြင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)၊ 

အရႈံးအျမတ္ စာရင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း 

မျပဳေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာကာလ အတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စာရင္း၊ 

ကုမၸဏီအား စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး စာရင္းျဖစ္ေစ၊ 

စာရင္းတစ္ခုအား ျပဳစုျပီးေနာက္ ျဖစ္ေစ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီ 

(၉)လထက္ မေစာေသာ ေန႔ရက္ အထိ ျပဳစုထားေသာ စာရင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

ရရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါက (၁၂)လထက္ မပိုေသာကာလတြင္ ျပဳစုထားသည့္ 

စာရင္းမ်ား ပါရိွရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ အထူးအေၾကာင္းျပခ်က္ 

ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ လွ်င္ (၃)လ ထက္ မပုိေသာ ကာလတစ္ရပ္ျဖင့္ အဆုိပါကာလအား 

တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ဤအခန္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရိွသည့္ 

အတုိင္း ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္က စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ 

ကုိယင္းရွင္းတမ္းႏွင့္အတူပူးတြဲတင္ျပရမည္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာပါ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား 

ကုိဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္း၏ေအာက္ေျခတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ထုိအစီရင္ခံစာ 

အား ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားက စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ထားရိွရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ စာရင္းစစ္ေဆး 

ထားျပီးျဖစ္ေသာ အဆုိပါ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ 

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ အစည္းအေဝးဖိတ္ၾကားစာျဖင့္ ပူးတြဲလ်က္ 

ေပးပုိ႔ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔ ၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ အစည္းအေဝး 

စတင္က်င္းပျခင္းမျပဳမီ အနည္းဆံုး (၂၁)ရက္ ၾကိဳတင္၍ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 

စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းတြင္ 

ထားရိွရမည္။ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ 

ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစဘဲ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ဤပုဒ္မအရ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားသုိ႔ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ ေပးပုိ႕ 

ႏုိင္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

261261261261။။။။     ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    အစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာ 

 (က) ဤပုဒ္မပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ 

ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းႏွင့္ အတူကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အျမတ္ေဝစု 

အျဖစ္ ေပးသင့္ သည္ဟုေထာက္ခံတင္ျပမည့္ ပမာဏ ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းပမာဏ၊ လက္က်န္ 

ရွင္းတမ္း (balance sheet) တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပ ထားသည့္သီးသန္႕ရန္ပုံေငြ၊ 

အေထြေထြ ရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေငြစာရင္းတုိ႔တြင္ ထားရိွသင့္သည့္ေငြ ရိွခဲ့လွ်င္ 

ယင္းေငြ    ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းႏွင့္ အတူ 
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တင္ျပထား ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လက္က်န္ ရွင္းတမ္း (balance sheet) 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြ၊ အေထြေထြ ရန္ပုံေငြ 

သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေငြစာရင္း တုိ႔တြင္ ထားရိွသင့္သည့္ေငြ ရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းေငြပမာဏ 

တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ျပဳစုရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီ၏ မူလ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အဆုိပါႏွစ္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုမၸဏီတြင္ ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ 

အခက္အခမဲ်ား ႏွင့္ မေသခ်ာေသာကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အျခား 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

ေလ်ာ္ကန္မွ်တသည့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွရမည္။ အစီရင္ခံစာကုိ ဒါရုိက္တာ 

မ်ားကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားလွ်င္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 

ကုိယ္စားဒါရုိက္တာမ်ား ၏ ဥကၠ႒က လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၂၅၉ တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာ 

ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။  

262262262262။။။။     လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္    ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္ပါရိွရမည့္    အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား 

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

ရွင္းတမ္းႏွင့္အတူ ပါရိွရမည္ျဖစ္ေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)တြင္ 

ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ား၊ အေျခပစၥည္းမ်ား၊ မတည္ေငြရင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ား၏ 

ေယဘုယ်အေျခအေန၊ ပုံေသ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ 

မည္သုိ႔တြက္ခ်က္ထားသည္ ဟူေသာ ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါရိွရမည္။ 

 (ခ) လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)ကုိ စာရင္းအင္းစႏံႈန္းမ်ားအရ က်င့္သံုးရသည့္ပုံစံ 

သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ အျခား 

ပုံစံျဖင့္ ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

ရွင္းတမ္းႏွင့္အတူ ပါရိွရမည္ျဖစ္ေသာ အရႈံးအျမတ္စာရင္းတြင္ ဒါရိုက္တာမ်ားသုိ႔ 

၎တုိ႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ရာခုိင္ႏွုန္း 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္း တစ္ရပ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေပးေခ်ခဲ့သည့္ ေငြပမာဏ စုစုေပါင္း 

အား ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ခ်မွတ္သည့္  

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္လွ်င္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးဦးသုိ႔ ေပးေခ်သည့္ အခေၾကး 

ေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းတန္ဖိုး ေလွ်ာ့တြက္ေငြအတြက္ ပယ္ဖ်က္သည့္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္းတုိ႔ကုိ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္။ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးသည္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ 

သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီက အျခားကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔ထားရန္ 

အဆုိျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အဆုိပါ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားနည္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း 
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၎ကုိယ္ပုိင ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ၎မွရရိွေသာ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ အျခားလစာႏွင့္ 

စရိတ္မ်ားကို စာရင္း၏ေအာက္ေျခတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲ တင္ျပသည့္ ရွင္းတမ္းတြင္ 

မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရိွရမည္။ 

263263263263။။။။     လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္    

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္း 

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အစုမ်ား ပုိင္ဆိုင္ 

သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အခါ  အဆုိပါကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ ရွင္းတမ္း (balance 

sheet) တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ ဤဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ျပဳစုတင္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ ေနာက္ဆံုး စာရင္းစစ္ေဆးထားသည့္ 

လက္က်န္ရွင္းတမ္း(balance sheet)၊ အရႈံးအျမတ္ စာရင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပုဒ္မ ၂၆၄ အရ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ ရွင္းတမ္း 

(balance sheet) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည့္ပုဂၢိဳလ္က လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ အဆုိပါ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)တြင္ ပူးတြဲ 

ေဖာ္ျပရမည္။ ထုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၏ အရႈံးအျမတ္မ်ားကို 

မည္သို႔ေဖာ္ျပထားသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ 

ပိုမို၍ရိွခဲ့လွ်င္ ထိုကုမၸဏီ မ်ား၏ စုစုေပါင္း အရႈံးအျမတ္မ်ားကို  အစုမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ဆက္စပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး 

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔၊ မည္မွ် ဆက္စပ္သည္ စသည္တုိ႔ 

ေဖာ္ျပပါရိွရမည္ - 

  (၁) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏စာရင္း 

တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကုမၸဏီ၏ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ထုိကုမၸဏီ 

ႏွစ္ရပ္လုံး၏ စာရင္းတြင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအား အစုမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ 

အရႈံးအျမတ္စာရင္း၌ ဒါရုိက္တာမ်ားက ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ 

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ အမွန္တကယ္ ရရိွသည့္ အျမတ္ သို႔မဟုတ္ 

အရႈံးပမာဏကုိ ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ အျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ အရႈံးမ်ားမွ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ပမာဏျဖစ္ေစ အဆုိပါရွင္းတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ 

မလုိအပ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ား အလုိ႔ငွာ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 

စေတာ့ ရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကုိ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရယူ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ 

ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္ကုမၸဏီ တစ္ခုအား ယင္း၏အေျခပစၥည္းတြင္ အျခား 

ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁ % သုိ႔မဟုတ္ ထုိပမာဏထက္ ပိုမ်ားေသာ 

အစုရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ေနေသာ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့္ အစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရျဖစ္ေစ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္း 

မ်ား ျပဳစုရန္ လိုအပ္သည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ 

ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ၌ 
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စာရင္းစစ္မ်ား လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

အားလံုး ရရိွေၾကာင္း၊ စာရင္းစစ္မ်ားရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ 

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance 

sheet)ကို ျပဳစုထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မရိွလွ်င္ အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၏ 

လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)တြင္ ပူးတြဲတင္ျပမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 

အစီရင္ခံစာအား အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေစ ရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ားအလို႔ငွာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု၏ အရႈံး သုိ႔မဟုတ ္အျမတ္ 

ဆုိသည္မွာ အစုမ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကာလ 

အတြင္း ေန႔ရက္တစ္ရက္ရက္အထိ ျပဳစုထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၏ စာရင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရႈံး သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ကုိ ဆုိလုိသည္ သုိ႔မဟုတ္ 

အစုမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းမ်ားကုိ ျပဳစုသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္ေအာက္ခံ 

ကုမၸဏီ၏ အဆုိပါစာရင္းမ်ားကုိ မရရိွပါက အဆုိပါကာလအတြင္း ရရိွႏုိင္သည့္ 

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ၏ ယခင္ေနာက္ဆံုးစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအရႈံး 

သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္မ်ား ကို ဆုိသည္။ 

 (ဃ) အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစုမ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျပဳစုရာတြင္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္ျခင္း မရိွပါက လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)ကုိ 

လက္မွတ္ ေရးထိုးေသာ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အဆုိပါကိစၥရပ္အား စာျဖင့္ေရးသား 

တင္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာကုိ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္အစား 

လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet) တြင္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (င) အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္လ်က္ လက္ေအာက္ခ ံ

ကုမၸဏီတစ္ခုခုက ပုဒ္မ ၂၅၈ ႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားရိွေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အမည္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳခြင့္ေပးႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပိီးေနာက္ 

ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရံုးလုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မဆုိ 

ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္ေစရန္ ထားရိွရမည္။ 

 (စ) ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား ပုဒ္မ ၂၆၈ အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ 

အစုမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔သည္ အဆုိပါ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ 

က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

264264264264။။။။     လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏လက္က်န္ရွင္းတမ္း၏    အစစ္အမွန္ျဖစ္အစစ္အမွန္ျဖစ္အစစ္အမွန္ျဖစ္အစစ္အမွန္ျဖစ္မႈမႈမႈမႈ    

 ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုက ထိန္းသိမ္းထားရိွရန ္

လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ဒါရုိက္တာႏွစ္ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာ ႏွစ္ဦး ေအာက္နည္းသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ ထိုကုမၸဏီ၏ တစ္ဦးတည္း 

ေသာ ဒါရုိက္တာက လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။ 
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265265265265။။။။     ဤအခန္းအရ လိုအပ္ေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)ကိ ု ကုမၸဏီထံ ရွင္းလင္း 

တင္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ထုိရွင္းတမ္းကုိ ထုတ္ေဝရာတြင္လည္းေကာင္း ပ်က္ကြက္မႈ 

တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက၊ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း၊ အရႈံးအျမတ္စာရင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္ စာရင္းသို႔မဟုတ္ အျခားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ပုဒ္မ၂၆ဝ၊ 

၂၆၂၊ ၂၆၃ ႏွင့္ ၂၆၄ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈတြင္ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ တစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ) ခုထက္ 

မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

266266266266။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔    ေပးပုိ႔ရမည့္ေပးပုိ႔ရမည့္ေပးပုိ႔ရမည့္ေပးပုိ႔ရမည့္    ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏မိတၱဴဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏မိတၱဴဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏မိတၱဴဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏မိတၱဴ 

 (က) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းအား ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ရွင္းလင္း တင္ျပ 

ျပီးသည့္အခါ ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦိးဦးကလက္မွတ္ 

ေရးထုိးထားေသာယင္း၏မိတၱဴတစ္စုံကုိပုဒ္မ ၉၇ တြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီျပဳစုထားသည့္ႏွစ္စဥ္ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား စာရင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုိ႔၏ 

မိတၱဴမ်ား တင္ျပသည့္ အခ်ိန္ကာလအတုိင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

 (ခ) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ားအား တင္ျပသည့္ အေထြေထြအစည္းအေဝးသည္ 

ယင္းဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားအား အတည္မျပဳခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔အတည္မျပဳသည့္ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကုိ ဘ႑ာ 

ေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲ ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ 

တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ တြင္လည္း ပူးတြဲထားရိွရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

267267267267။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၂၆၆ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက ္

လွ်င္ အဆုိပါကုမၸဏီႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈအား သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား အရာရိွမ်ား တစ္္ဦးဦးစီ သည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅)ခုထက္ မပိုေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

268268268268။။။။     ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားက    ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား၏စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား၏စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား၏စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား၏    မိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိမိတၱဴမ်ားကုိ    

ရယူပုိင္ခြင့္ရိွျခင္းရယူပုိင္ခြင့္ရိွျခင္းရယူပုိင္ခြင့္ရိွျခင္းရယူပုိင္ခြင့္ရိွျခင္း 

 ဤဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေစဘဲ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွ 

ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးသည္ ဤအခန္းပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီက ျပဳစုရသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ 

ရယူခြင့္ရွိသည္။ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွက    စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း    

269269269269။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွက    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ရွင္းလင္းရွင္းလင္းရွင္းလင္းရွင္းလင္း    ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ    

ေတာင္းခံျခင္းေတာင္းခံျခင္းေတာင္းခံျခင္းေတာင္းခံျခင္း 

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ၎ထံသုိ႔ ကုမၸဏီ တစ္ခုက 

တင္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ စိစစ္ျပီးေနာက္ အဆုိပါ 
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စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ျပည့္စံု မႈရိွေစရန္အလုိ႔ငွာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာ အမိန္႔ တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္၍ ထုိအမိန္႔တြင္ သတ္မွတ္ေပးထား 

သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ေဖာ္ျပပါသတင္းအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကုမၸဏီက စာျဖင့္ ေရးသား၍ တင္ျပေစရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည့္္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္္ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဆုိပါ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးျပဳစု၍ 

ေပးပုိ႔တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ဂ) အဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရရိွ 

သည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ၎ထံသို႔ တင္ျပထားေသာ မူလစာရြက္စာတမ္း 

မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔အား ပူးတြဲထားႏုိင္သည္။ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက ပူးတြဲ ထားရိွေသာ 

ေနာက္ဆက္တြဲ စာရြက္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိတၱဴမ်ား 

ကူးယူျခင္း တုိ႔တြင္ မူလစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ကဲ့သုိ႔ပင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဃ) အဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ကာလအတြင္း ျပဳစုတင္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့လ်ွင္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက အဆုိပါ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ဖတ္ရွဳ 

ျပီးေနာက္ ေမးျမန္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ သိလုိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ျပဳစုတင္ျပမႈမွာ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္အေပၚ 

ျပည့္စံုမွန္ကန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသား၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံ အစီရင္ခံ 

တင္ျပရမည္။ 

 (င) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးက မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပ 

ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုိ ျမီရွင္မ်ား၏လိမ္လည္ 

တင္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား၏ လိမ္လည္တင္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊သို႔မဟုတ္ 

လိမ္လည္ လွည့္ျဖားလုိေသာသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွ 

ထံသုိ႔ တင္ျပလာလ်ွင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာအမိန္႔ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ ၾကားနာေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးေပးျပီးေနာက္ အမိန္႔တြင္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အမိန္႔တြင္ သတ္မွတ္ပါရိွသည့္ 

ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပ 

ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ အား ေခၚယူေမးျမန္းႏိုင္သည္။ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ 

ပုဒ္မ ၂၇ဝ တုိ႔တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါအမိန္႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ေစရမည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳျပီးေနာက္ ဤပုဒ္မခြဲအရ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တင္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ အေရးမယူေလာက္ေသာ ကိစၥ 



165 

ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟ ု ေတြ႔ရွိရလ်ွင္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါ သတင္းေပး တင္ျပသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ကုမၸဏီသုိ႔ အသိေပးရမည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မတြင္ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွထံသုိ႔ 

ဤဥပေဒအရ တင္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အလားတူ 

သက္ဆိုင္ေစရမည္။ 

270270270270။။။။     ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ပုဒ္မ ၂၆၉ အရ ေတာင္းဆုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျပဳစုေပးပို႔ရန္ ျငင္းဆုိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္စီ 

အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည့္ အျပင္ 

တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာျပီး ကုမၸဏီသုိ႔ အေၾကာင္း 

ၾကားစာကုိ ေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျပဳစုတင္ျပရန္အတြက္ ကုမၸဏီ 

အေပၚ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္ဟု 

တရားရံုးအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ပါက လုိအပ္သည့္  စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွ အား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား    

271271271271။။။။     စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက    ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ    စံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆး    ေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 (က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ ေအာက္ပါ 

အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ေပါေပါက္လာပါက ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ စုံစမ္း 

စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ညႊန္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း စုံစမ္း 

စစ္ေဆးမႈ အား တင္ျပရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦး 

သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ ပိုေသာသူမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္- 

  (၁) အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ပါရိွေသာအျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တစ္ဆယ္ပုံ တစ္ပုံ ထက္ 

မနည္းေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 

  (၂) အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း မပါရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသူ 

အေရအတြက္၏ ငါးပံုတစ္ပုံထက္ မနည္းေသာသူမ်ားက ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 

  (၃) မည္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္မဆုိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္                    

ပုဒ္မ ၂၆၉ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) မည္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္မဆုိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ 

အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးအလုိ႔ငွာ ယင္းစုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုုပ္ရန္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွက အက်ိဳး အေၾကာင္းယုုံၾကည္စြာ လက္ခံလွ်င္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ေတာင္းဆုုိျခင္း။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳမီ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ၾကီးသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ယုံၾကည္လက္ခံျပီး ျဖစ္ရမည္- 

  (၁) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏  ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးစီသည္ 
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ဤဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားသက္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစမ္ႈ တစ္ရပ္ရပကုိ္ 

က်ဴးလြန္ႏိုင္ဖြယ္ရိွျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ ္ (၁) သုိ႔မဟုတ္ (၂)တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

ေလွ်ာက္ထားမႈ  တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သေဘာရုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း။ 

272272272272။။။။     စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္    လမ္းလမ္းလမ္းလမ္းညႊန္ညႊန္ညႊန္ညႊန္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    ျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စုဝဝဝဝန္ၾကီး၏န္ၾကီး၏န္ၾကီး၏န္ၾကီး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

    ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ဤဥပေဒအရ 

ခန္႔အပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ 

သူမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

273273273273။။။။     စံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမႈမႈမႈအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ေလွ်ာက္ထားျခင္းတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတြင္    သက္ေသအေထာက္သက္ေသအေထာက္သက္ေသအေထာက္သက္ေသအေထာက္    အထားမ်ားအထားမ်ားအထားမ်ားအထားမ်ား    တင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္း 

 ပုဒ္မ ၂၇၁ အရ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပမႈ တြင္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ ္

ယင္း၏  ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ဤဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားသက္ဆိုုင္ရာ 

ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သေဘာရုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာ ေစလုိေသာအေၾကာင္းျဖင့္ တုိက္တြန္းတင္ျပျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 

တုိ႔အား ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လိုအပ္မည္ဟုယူဆေသာ သက္ေသ 

အေထာက္အထားမ်ားကုိ တင္ျပရမည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးအား 

ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳမီ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပသူက စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈ အတြက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ား 

အား ေပးေခ်ရန္ အာမခံ ထားရိွေစႏုိင္သည္။  

274274274274။။။။     စာရင္းစာအုပ္မ်ားအားစာရင္းစာအုပ္မ်ားအားစာရင္းစာအုပ္မ်ားအားစာရင္းစာအုပ္မ်ားအား    ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အရာရိွမ်ားအားအရာရိွမ်ားအားအရာရိွမ်ားအားအရာရိွမ်ားအား    စစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆး    ေမးျမန္းျခင္းေမးျမန္းျခင္းေမးျမန္းျခင္းေမးျမန္းျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည့္္ သို႔မဟုတ္ ျဖစခ္ဲ့သည့္္ 

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ ကုမၸဏီတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏင့္ွ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား 

အားလံုးကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးသူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ႏုိင္သည္။ 

275275275275။။။။     ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ပုဒ္မ ၂၇၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ရွိသည္ႏွင့္အညီ စာရင္းစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ေပးအပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္အတြက္ ျငင္းဆုိလွ်င္ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္စီအတြက္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ) ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

276276276276။။။။     စံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမႈမႈမႈ၏၏၏၏    စစ္ေဆးေတြ႔ရိွမုွစစ္ေဆးေတြ႔ရိွမုွစစ္ေဆးေတြ႔ရိွမုွစစ္ေဆးေတြ႔ရိွမုွႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အစီရင္ခံအစီရင္ခံအစီရင္ခံအစီရင္ခံ    တင္ျပမုွတင္ျပမုွတင္ျပမုွတင္ျပမုွ 

 (က) စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပီးစီးသည့္အခါ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေလ့လာ 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံသုိ႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးထံသုိ႔ တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာ မိတၱဴတစ္စုံကို မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည့္ အျပင္ အျခားမိတၱဴတစ္စုံကုိ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 

ရံုးခန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားမိတၱဴ တစ္စုံကုိလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ 

တင္ျပ ေလ်ွာက္ထားသူက ေတာင္းခံလာလွ်င္ ၎ထံသုိ႔ ေပးအပ္ရမည္။ 

 (ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကုိ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး 
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အား ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန ္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္အတုိင္း 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ကုမၸဏီမွ က်ခံေစရန္ ညႊန္ၾကား 

ျခင္း မရိွလွ်င္ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပ သူမ်ားကေပးေခ်ရမည္။သုိ႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၂၇၁ ပုဒ္မခြဲ 

(က) အပုိဒ္(၃) သုုိ႔မဟုုတ္ (၄) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ရပ္ 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ 

က်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး အခြန္ ေၾကြးက်န္ တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေတာင္းခံရယူရမည္။ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ၎က ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ 

၎ထံေပးပုိ႔လာေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ထားရိွရမည္။ 

277277277277။။။။     တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မည့္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မည့္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မည့္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မည့္    ဌာနအဖြဲ႔အစည္းဌာနအဖြဲ႔အစည္းဌာနအဖြဲ႔အစည္းဌာနအဖြဲ႔အစည္း 

 (က) ပုဒ္မ ၂၇၁ သို႔မဟုတ္ ၂၇၂  အရ ျပဳစုတင္ျပလာေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ဤဥပေဒ 

သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားသက္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ကုမၸဏီႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက 

ေတြ႕ရိွရလွ်င္ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ထုိကိစၥရပ္အား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အမႈလိုက္ ဥပေဒအရာရိွထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ 

 (ခ) အဆုိပါကိစၥရပ္အား လႊဲေျပာင္းလက္ခံရရိွသူသည္ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္

လုိအပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါက ထိုသူသည္ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

ျပဳလုပ္ရမည္။ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမွအပ ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ ယခုလက္ရွိတြင္ 

ျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အရာရိွမ်ားႏွင့္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးသည္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လိုအပ္ 

သည့္ အကူအညီမ်ားအားလံုးကုိ လႊဲေျပာင္းလက္ခံရရိွသူသည္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ား” ဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒအၾကံေပးမ်ား၊ 

စာရင္းစစ္မ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီမွ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔မွာ ကုမၸဏီ 

၏ အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ပါဝင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မအရ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပစမ္ႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရေသာ 

ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးအား တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွဘဲ 

ထိုသုိ႔ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွ (၅)ႏွစ္ကာလအတြင္း မည္သည့္ကုမၸဏီ၏ 

စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မွ် ဒါရုိက္တာ 

တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

278278278278။။။။     စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏    အစီရင္ခံစာကုိအစီရင္ခံစာကုိအစီရင္ခံစာကုိအစီရင္ခံစာကုိ    သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္    မွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္းမွတ္ယူရျခင္း 

 ဤဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးဦး၏ အစီရင္ခံစာမိတၱဴ တစ္စုံကုိ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ္ခတ္ႏိွပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ျဖစ္ေစ 

အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားလွ်င္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ေသခံအျဖစ္ မည္သည့္ 

တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္မဆုိ လက္ခံရမည္။ 
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စာရင္းစစ္မ်ားစာရင္းစစ္မ်ားစာရင္းစစ္မ်ားစာရင္းစစ္မ်ား    

279279279279။။။။     စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏    အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၎၎၎၎တို႔အားတို႔အားတို႔အားတို႔အား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း 

 (က) သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က ေပးအပ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ 

တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း 

မရိွလ်ွင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ် အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၊ အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္တို႔တြင္ စာရင္းစစ္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ 

ကုိင္ေဆာင္ထားျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖက္စပ္ 

လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစု တစ္ရပ္အား ယင္းလုပ္ငန္းစုအမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခု၏ စာရင္းစစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ျပီး ယင္းလုပ္ငန္းစုအမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ႏစ္ွစဥ္ 

အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္စီ၌ ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်င္းပမည့္ အေထြေထြအစည္း 

အေဝးမတုိင္မီအထိ စာရင္းစစ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရမည္။ 

 (ဂ) စာရင္းစစ္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ရန္လိုအပ္ျပီး ထုိသုိ႔ခန္႔အပ္မႈကုိႏစွ္စဥ္ အေထြေထြအစည္း 

အေဝး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွလ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး 

၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ အရ လက္ရွိခုႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏စာရင္းစစ္တစ္ဦးကုိ ခန္႔ထား 

ႏုိင္ျပီး အဆုိပါစာရင္းစစ္၏ လုပ္အားအတြက္ ကုမၸဏီကေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြကုိ 

သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရ-   

  (၁) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဥိီးဦး၊  

  (၂) အဆုိပါ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ၏ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦး၊ 

  (၃) အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ တစ္ခုခုႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ အဆုိပါဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွက ခန္႔အပ္ထား 

သူ တစ္ဦးဦး ႏွင့္ 

  (၄) ကုမၸဏီတြင္ အေၾကြးတင္ရွိေနသူတစ္ဦးဦး။ 

  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ စာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီတြင္ အေၾကြးတင္ရွ ိ

လာပါက ယင္း၏ခန္႔အပ္မႈကုိ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ရပ္စဲရမည္။ 

 (င) ႏစွ္စဥ္အေထြေထြအစည္းအေဝးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ ကုမၸဏီ တြင္ပါဝင္ 

သူမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ေန႔ မတုိင္မီ (၁၄) ရက္ထက္ေနာက္မက် ေစဘဲ စာရင္းစစ္ 

ရာထူးေနရာတြင္ အျငိမ္းစားယူထားေသာ စာရင္းစစ္မွအပ အျခားသူတစ္ဦးဦးကို 

ခန္႔ထားရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး 

က ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားျခင္းမရိွလ်ွင္၊ ထုိသူကုိႏွစ္စဥ္ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ 

စာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔ထားခြင့္မရိွေစရ။ ကုမၸဏီသည္ အျငိမ္းစားယူထားေသာ စာရင္းစစ္ 

ထံသုိ႔ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာမိတၱဴတစ္ေစာင္အား ေပးပုိ႔ရမည့္အျပင္ အဆုိပါ 
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အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကား 

စာႏွင့္အတူ ေပးပို႔ရမည္။ ထုိ႔အျပင္အေၾကာင္းၾကားစာအား ေၾကညာတြင္ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းက ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 

ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။သုိ႔ရာတြင္ စာရင္းစစ္တစ္ဦးအား ခန္႔ထားရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ကုမၸဏီသို႔ ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာ 

ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ (၁၄)ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိကာလထက္နည္းသည့္ ကာလ အတြင္း ေပးပုိ႔ခ့ဲ 

လွ်င္ စာရင္းစစ္တစ္ဦးအား ခန္႔ထားရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာ 

အတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤပုဒ္မပါ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား 

ကုိ လိုက္နာသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာ ကုိ ႏွစ္စဥ္ 

အေထြေထြအစည္းအေဝးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ကာလအတုိင္း 

ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (စ) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားက ဥပေဒအရ လိုက္နာ က်င္းပရသည့္ ကုမၸဏီအစည္းအေဝး 

မတုိင္မီ ကုမၸဏီ၏ပထမဦးဆံုး စာရင္းစစ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ခန္႔အပ္ရာတြင္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ 

ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳခ့ဲလ်ွင္ ပထမအၾကိမ္ ႏွစ္စဥ္အေထြေထြအစည္းအေဝးအထိ စာရင္းစစ္ 

ရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ထား၍ ၎အစည္းအေဝး အတုိင္မီ ဖယ္ရွားခ့ဲလ်ွင္ ကုမၸဏီ 

တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက စာရင္းစစ္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဆ) ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ လစ္လပ္သြားေသာ စာရင္းစစ္ရာထူး ေနရာတြင္ 

ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါလစ္လပ္မႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ေနခ့ဲ 

လွ်င္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္မ်ား ရိွခ့ဲလွ်င္ 

၎တုိ႔က လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ဇ) ကုမၸဏီစာရင္းစစ္မ်ား၏ အခေၾကးေငြကိ ု အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ကုမၸဏီက 

သတ္မွတ္ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရ လုိက္နာက်င္းပရသည့္ ကုမၸဏီအစည္းအေဝး 

မတုိင္မီက ခန္႔အပ္ထားေသာ စာရင္းစစ္မ်ား၏ အခေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ 

လစ္္လပ္သြားေသာေနရာတစ္ခုခုတြင္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားသည့္စာရင္းစစ္မ်ား၏ အခေၾကး 

ေငြကုိ ဒါရုိက္တာမ်ားက သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

 (စ်) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းမရိွေစဘဲ လုိက္နာ က်င့္သံုးရမည္။ 

280280280280။။။။     စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏စာရင္းစစ္မ်ား၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ စာရင္းစစ္အားလံုးသည္ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

စာရင္း စာအုပ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းမ်ား၊ ေျပစာမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ရယူႏိုင္ခြင့္ 

ရိွျပီးကုမၸဏီ ၏ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားထံမွ စာရင္းစစ္တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ကုိ ရယူခြင့္ရွိသည္။ 

 (ခ) စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ရာထူးသက္တမ္းကာလအတြင္း အေထြေထြအစည္းအေဝး 
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တြင္ ကုမၸဏီထံသုိ႔ တင္ျပလာသည့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လည္းေကာင္း ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။ ထုိအစီရင္ခံစာ 

တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါရိွရမည္ - 

  (၁) လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရရိွျခင္းရိွ 

မရိွ၊ 

  (၂) ၎တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ 

ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳစုထားျခင္း ရိွ မရိွ၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသက့ဲသုိ႔ စာရင္းစစ္မ်ားထံေပး 

အပ္ေသာ ျပည့္စုံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ား 

ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းတြင္ မွန္ကန္ 

ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွ မရိွ ႏွင့္ 

  (၄) ၎တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဤအခန္းတြင္ 

ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီက ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း ရိွ မရိွ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ၏ အပိုဒ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) ႏွင့္ (၄) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ကိစၥရပ္ 

တစ္ရပ္ရပ္ ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း 

ေျဖဆုိလွ်င္ အစီရင္ခံစာ၌ အဆုိပါေျဖဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဃ) စာရင္းစစ္မ်ားက စစ္ေဆးအစီရင္ခံထားေသာ စာရင္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီထံ 

တင္ျပရန္အတြက္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏အေထြေထြ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံရရိွခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ 

ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ စာရင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

ရွင္းလင္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

 (င) ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီစာရင္းစစ္တစ္ဦး ႏုတ္ထြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့လွ်င္ ႏႈတ္ထြက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခံရသည့္ 

စာရင္းစစ္သည္ စာရင္းစစ္အျဖစ္ သေဘာရုိးျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

စာရင္းစစ္၏ တာဝန္မ်ား၊ ကဝြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကိုေဖာ္ျပလ်က္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလတစ္ရပ္ 

အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေရးသား 

ေဖာ္ျပခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာကုိလုိအပ္သည္ဟုထင္ျမင္လွ်င္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား သည္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၂၈) ရက္အတြင္း 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည့္အျပင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

ဒါရုိက္တာ မ်ားသည္ လုိအပ္ သည္ဟုထင္ျမင္ပါက စာရင္းစစ္ကတင္ျပလာသည့္ 

အစီရင္ခံစာ အေပၚတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဤဥပေဒပါ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ ္

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ တားျမစ္ျခင္းမရိွေစဘဲ လုိက္နာ က်င့္သံုးရမည္။ 

281281281281။။။။     စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ရပ္အား ပုဒ္မ ၂၈ဝ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း မရိွဘ ဲ
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ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ထုိသို႔ပ်က္ကြက္မႈတြင္ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ပါဝင္ေသာ စာရင္းစစ္ တစ္္ဦးဦးစီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁ဝဝ)ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

282282282282။။။။     အစိုးရကအစိုးရကအစိုးရကအစိုးရက    ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္ပုိင္ဆုိင္သည့္    အစုရွယ္ယာမ်ားပါအစုရွယ္ယာမ်ားပါအစုရွယ္ယာမ်ားပါအစုရွယ္ယာမ်ားပါဝဝဝဝင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္င္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္င္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္င္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္            ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၂၆၂၆၂၆၂၆ဝဝဝဝ၊၊၊၊    ၂၂၂၂၇၉၇၉၇၉၇၉    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၂၈၂၈၂၈၂၈ဝဝဝဝ    

တုိ႔ပါတုိ႔ပါတုိ႔ပါတုိ႔ပါ        ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္ျခင္းသက္ဆုိင္ျခင္းသက္ဆုိင္ျခင္းသက္ဆုိင္ျခင္း 

 (က) အစိုးရက ပိုင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၂၆ဝ၊ ၂၇၉၊ ႏွင့္ ၂၈ဝ    တုိ႔တြင္ 

ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစဘဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

 (ခ) အစိုးရက ပိုင္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္အား 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ႏုင္ိသည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရိွသည္ - 

  (၁) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထားေသာ စာရင္းစစ္က ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ညႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ စာရင္းစစ္၏ 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိပါစာရင္းစစ္ထံသုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးရန္၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏စာရင္း မ်ားကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း 

တစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားျပီး 

အဆုိပါစာရင္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ မည္သူ႔ကုိ မဆုိ  အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း 

ခံရသူထံသုိ႔ အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ေနာက္ ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က 

အေထြေထြ သို႔မဟုတ္ အထူးအမိန္႔တစ္ရပ္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း အဆုိပါ 

ပုံစံျဖင့္ ေပးအပ္ေစရန္ ႏွင့္ 

  (၃) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း 

ကုမၸဏီ ၏ စာရင္း မ်ားကုိစစ္ေဆးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

စမ္းသပ္ စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ကုမၸဏီ၏လက္ဝယ္ရွိ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

စီမံမႈေအာက္ရွိ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီက 

၎ထံသုိ႔တင္ျပရန္၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေပးရန္ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ 

ယခင္က ျဖစ္ေစ၊ ယခု ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီတြင္ အရာရိွ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးအျဖစ္ 

တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ လိပ္မူ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

အားလံုးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သက့ဲသို႔ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ 

ေစရမည္။ 

 (င) အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းစစ္သည္ ၎၏ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္စုံကုိ 

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ထံသုိ႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က 

သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္ခ်က္ ေပးႏုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 



172 
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283283283283။။။။     လႊဲအပ္ျခင္းလႊဲအပ္ျခင္းလႊဲအပ္ျခင္းလႊဲအပ္ျခင္း    

 ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၂၈၂ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

အေထြေထြအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္း၏ အခြင့္ 

အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူ တစ္ဦးဦးက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

284284284284။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈျမႈျမႈျမႈျပစ္ဒဏ္ပစ္ဒဏ္ပစ္ဒဏ္ပစ္ဒဏ္ 

 အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၂၈၂ အရ 

ျပဳလုပ္ေသာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ 

ပ်က္ကြက္မႈ တြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အျခားအရာရိွမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

အားလံုးသည္ (၂)ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၁ဝဝ) ခုထက္မပိုေသာ 

ေငြဒဏ္တို႔ကုိ က်ခံ ေစရမည္။ 

285285285285။။။။     မွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိ    ရရိွခြင့္ရရိွခြင့္ရရိွခြင့္ရရိွခြင့္    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္    စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔စသည္တုိ႔ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    

ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာဦးစားေပးအစုရွယ္ယာဦးစားေပးအစုရွယ္ယာဦးစားေပးအစုရွယ္ယာ    ပုိင္ရွင္မ်ား၏ပုိင္ရွင္မ်ား၏ပုိင္ရွင္မ်ား၏ပုိင္ရွင္မ်ား၏    အခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား 

 ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဦးစားေပးအစုရွယ္ယာမ်ား ႏွင့္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ သာမန္ အစု 

ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားက ရရိွသည့္ အျခားအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ရရိွခြင့္ ႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္ 

ရိွသည္။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၅၂၅၂၅၂၅) ) ) ) အအအအႏုႏုႏုႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ခင္း၊ခင္း၊ခင္း၊    ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္ကုမၸဏီတြင္    ပါပါပါပါဝဝဝဝင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကား    ညိွညိွညိွညိွႏွဳိႏွဳိႏွဳိႏွဳိင္းသေဘာတူ င္းသေဘာတူ င္းသေဘာတူ င္းသေဘာတူ 

ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    ဝဝဝဝယ္ယူယ္ယူယ္ယူယ္ယူႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရး     

286286286286။။။။     အျငင္းပြားအျငင္းပြားအျငင္းပြားအျငင္းပြားမႈမႈမႈမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိ    ခံုသမာဓိျဖင့္ခံုသမာဓိျဖင့္ခံုသမာဓိျဖင့္ခံုသမာဓိျဖင့္    စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္    တင္ျပတင္ျပတင္ျပတင္ျပ    ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    

အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ေျဖရွင္းရန္အတြက ္ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အျခား 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတုိ႔အၾကား ယခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ တင္ျပႏိုင္သည္။ 

287287287287။။။။     ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကားင္သူမ်ားအၾကား    ေစ့စပ္ေျပျငိမ္းေစ့စပ္ေျပျငိမ္းေစ့စပ္ေျပျငိမ္းေစ့စပ္ေျပျငိမ္းႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္                    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခႏုွင့္ ယင္း၏ျမီရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အလုိက ္ ျမီရွင္မ်ားအၾကား 

တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ယင္းတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္ေစ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ 

ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အား အဆုိျပဳတင္ျပသည့္အခါ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ 

ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္း 

လင္းဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ျဖစ္ေစ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးက ညႊန္ၾကားသည့္ 

နည္းလမ္းအတုိင္း ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အလုိက္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ 
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ပါဝင္သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပေဆာင္ရြက္ေစရန္ 

အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ သည္။ 

 (ခ) အစည္းအေဝး၌ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ တက္ေရာက္ 

ေသာ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အလုိက္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက 

ေလးပံု သံုးပုံ အေရအတြက္ရွိသည့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အား သေဘာ တူညီခဲ့လွ်င္ ထိုေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္သည္ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ 

ကုမၸဏီအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ 

ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူမ်ားအေပၚတြင္ တရားဝင္ စည္းေႏွာင္မႈရိွေစရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ ယင္းအမိန္႔၏ တရားဝင္အတည္ျပဳ 

ထားသည့္ မိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကို မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပျခင္းမရိွလွ်င္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွေစရ။ အဆုိပါ အမိန္႔အားလံုး၏ မိတၱဴတစ္စုံကို ထိုအမိန္႔အား 

ခ်မွတ္ျပီးေနာက္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမိတၱဴတြင္ 

ပူးတြဲထားရမည္။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ ဤပုဒ္မအရ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုခုကိ ု လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေလွ်ာက္ထားမႈအား အျပီးသတ္စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳမီအထိ တရားရံုး 

က သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီအေပၚ 

တရားစြဲဆုိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္သည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ “ကုမၸဏီ” ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ စာရင္း ရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းရန္ တာဝန္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ကို  ဆုိလုိသည္။ ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ဒီဂရီ တစ္ရပ္ရပ္ လက္ခံရရိွႏိုင္ေသာ 

အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္မရရိွေသာျမီရွင္မ်ား (unsecured creditors) ကုိ အျခားေသာ 

အာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရရိွေသာ ျမီရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္တည္းျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ 

 (စ) တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခမံႈမ်ားအား ၾကားနာရန္ အခြင့္ အာဏာ 

အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ ဤပုဒ္မအရ မူလ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ က်င့္သံုး 

ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ အေပၚ အယူခံ တင္ျပႏိုင္သည္။ 

288288288288။။။။     ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပုဒ္မ ၂၈၇ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား လုိက္နာရန ္ ပ်က္ကြက္လ်ွင ္

ကုမၸဏီႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈကုိ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား အရာရိွမ်ားတစ္္ဦးဦးစီသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၁) ခု ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 
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289289289289။။။။     စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈမႈမႈမႈမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအား    လြယ္ကူစြာလြယ္ကူစြာလြယ္ကူစြာလြယ္ကူစြာ    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေစရန္အတြက္စရန္အတြက္စရန္အတြက္စရန္အတြက္    

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

 (က) ပုဒ္မ ၂၈၇ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတုိင္း ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အၾကား အဆုိျပဳ 

ထားေသာ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ 

အတြက္ အဆုိပါပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္အား 

တင္ျပလာသည့္အခါ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 

ကုမၸဏီတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏစွ္ခု 

သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု ထက္ပုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္ 

တစ္ရပ္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

အဆုိပါအစီအစဥ္ အရ ဤပုဒ္မတြင္ “လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီ” ဟု ရည္ညႊန္းမည့္ 

အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုခု၏ တာဝန္ခံခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း 

အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကုိ ျဖစ္ေစ ဤပုဒ္မတြင္ 

“လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီ” ဟု ရည္ညႊန္းမည့္ အျခားကုမၸဏီသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးေၾကာင္း တရားရံုးက ေတြ႔ရွိလွ်င္ တရားရံုး သည္ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲအမိန္႔ တစ္ရပ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္ 

အားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ျဖစ္ေစ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ - 

  (၁) လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ခံခ်က္၊ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရိွမႈ 

အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ 

ကုမၸဏီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ 

  (၂) လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီက အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

သူတစ္ဦးဦးအတြက္ သတ္မွတ္စီစဥ္သည့္ သို႔မဟုတ္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ 

သည့္ ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျပဳလုပ္မည့္ 

အဆုိပါကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီက 

သတ္မွတ္စီစဥ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

  (၃) လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီ 

အေပၚတြင္လည္းေကာင္း ဆုိင္းင့ံထားေသာ တရားစြဲဆုိမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို 

လႊဲေျပာင္း လက္ခံသည့္ ကုမၸဏီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊဲေျပာင္း 

လက္ခံသည့္ကုမၸဏီ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း ဆက္လက္စြဲဆုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

  (၄) လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ                   

ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ 

  (၅) တရားရံုးက သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း ထိုသုိ႔သတ္မွတ္ေပးသည့္ နည္းလမ္း 

အတုိင္း ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအား သေဘာတူညီျခင္း 
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မရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

  (၆) ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္းအား ျပည့္စံု 

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္ 

မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မအရ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္သည္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ ္ တာဝန္ရွမိႈ မ်ားကုိ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္လွ်င္ အဆုိပါအမိန္႔အရ ထုိပစၥည္းကုိ လႊဲေျပာင္းလက္ခံ 

သည့္ ကုမၸဏီသုိ႔ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွင္းရမည္။ အလားတူ အဆုိပါ အမိန္႔အရ 

ထုိတာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး 

လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရမည္။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ အမိန္႔တြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ပါရိွခဲ့လွ်င္ 

ေစ႔စပ္ေျပျငိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရပ္စဲေစရန္ 

တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္မွ ကင္းလြတ္ေစရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မအရ အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္သည့္အခါ အဆုိပါအမိန္႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီအားလံုးသည္ အဆုိပါ အမိန္႔၏ မူရင္းမိတၱဴမွန္ တစ္ေစာင္အား 

အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ေန႔မွ(၁၄)ရက္ အတြင္း မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ ရန္ အတြက္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ “ပစၥည္း” ဟူေသာစကားရပ္တြင္ ပစၥည္း၊ အခြင့္ အေရး ႏွင့္ 

အခြင့္အာဏာ အားလံုး ပါဝင္ျပီး “တာဝန္ရွိမႈ” ဟူေသာ စကားရပ္တြင္ 

တာဝန္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (င) ပုဒ္မ ၂၈၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ(င) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွေစဘဲ ဤပုဒ္မပါ 

“ကုမၸဏီ” ဟူေသာစကားရပ္တြင္ ဤဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရိွေသာ 

ကုမၸဏီမွအပ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု ပါဝင္ျခင္းမရိွ။ 

290290290290။။။။     ပုဒ္မ ၂၈၉(ဂ)အား လုိက္နာ ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကုမၸဏီ ႏွင့္ ထိုပ်က္ကြက္မႈကုိ သိလ်က္ျဖင့္ 

တမင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္္ဦးဦးစီသည္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၂)ခု ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

291291291291။။။။     အမ်ားစုျဖင့္အတည္ျပဳထားေသာအမ်ားစုျဖင့္အတည္ျပဳထားေသာအမ်ားစုျဖင့္အတည္ျပဳထားေသာအမ်ားစုျဖင့္အတည္ျပဳထားေသာ    ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သေဘာကြဲလြဲေသာသေဘာကြဲလြဲေသာသေဘာကြဲလြဲေသာသေဘာကြဲလြဲေသာ    အစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာ    

ရွင္မ်ားကရွင္မ်ားကရွင္မ်ားကရွင္မ်ားက    အမ်ားအမ်ားအမ်ားအမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္င့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္င့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္င့္သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္    အစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ားအစုရွယ္ယာမ်ား    ဝဝဝဝယ္ယူယ္ယူယ္ယူယ္ယူႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    

အခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရးအခြင့္အေရး 

 (က) အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားျခင္း 

မရိွေစဘဲ၊ ဤပုဒ္မတြင္ “လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီ” ဟု ရည္ညႊန္းမည့္ အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ တစ္ခုရွိ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳး အစား 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ဤပုဒ္မတြင္ “လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီ” ဟု ရည္ညႊန္းမည့္ အျခား 

ကုမၸဏီသုိ႔ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ လက္ခံသည့္ ကုမၸဏီက အဆုိပါ 

ကိစၥရပ္အတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ (၄)လအတြင္း သက္ဆုိင္ေသာ 

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး ေလးပံု သံုးပုံ ထက္မနည္းေသာ ပုိင္ရွင္မ်ားက 

အတည္ျပဳသည့္အခါ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါ(၄)လ ကုန္ဆံုးျပီး 

ေနာက္ (၂)လအတြင္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
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နည္းလမ္းျဖင့္ သေဘာကြဲလြဲေသာ အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ 

ေပးပုိ႔၍ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီက ၎၏အစုရွယ္ယာ မ်ားကုိ ရယူလုိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပ အေၾကာင္းၾကား ႏုိင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ ျပီးသည့္ေန႔ရက္မွ 

၂၈ရက္အတြင္း သေဘာကြဲလြဲသည့္အစုရွယ္ယာရွင္က တရားရံုးသို႔ တင္ျပ 

ေလွ်ာက္ထားလာသည့္အေပၚ တရားရံုးကအျခားနည္း တစ္စုံတစ္ရာကုိ 

အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မရိွလွ်င္ လႊဲေျပာင္း လက္ခံသည့္ကုမၸဏီသည္ ၎ထံသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ အတည္ျပဳထားေသာ အစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 

အဆုိပါအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ရရိွပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီက အေၾကာင္း 

ၾကာစာ တစ္ေစာင္အား ေပးပို႔ခဲ့ျပီး တရားရံုးက သေဘာကြဲလြဲသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္၏ 

တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အေပၚ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း 

မရိွလ်ွင္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ ေန႔မွစ၍ ၂၈ရက္ ကုန္ဆံုးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

သေဘာ ကြဲလြဲသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္က တရားရံုးသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျပီး 

ထုိသုိ႔တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားမႈအား အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ 

ဆုိင္းငံထားျခင္းခံ ရသည့္အခါ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီသည္ အေၾကာင္း 

ၾကားစာမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုမၸဏီသို႔ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ျပီး 

လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီက ရရိွထုိက္ခြင့္ရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ 

လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီမွ ေပးေခ် ရမည့္ တန္ဖိုး ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းအတြက္ အဖုိးစားနားတစ္ရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းေပး သည့္ ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးေခ်ရမည္ 

သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ ျပီးေနာက္ လႊဲေျပာင္း 

ေပးသည့္ကုမၸဏီသည္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီအား အဆုိပါ အစုရွယ္ယာ 

မ်ား၏ ပုိင္ရွင္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ စာရင္း ေရးသြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မအရ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ကုမၸဏီက လက္ခံရရိွေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ သီးျခား 

ဘဏ္ေငြစာရင္းတစ္ခုသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔လက္ခံရရိွေသာ ေငြပမာဏ ႏွင့္ 

အျခားအဖုိးစားနားမ်ားကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္အသီးသီးအတြက္ 

ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ကုမၸဏီက ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ “သေဘာကြဲလြဲသည့္အစုရွယ္ယာရွင”္ ဆုိသည္တြင္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အား သေဘာတူညီျခင္းမရိွသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္္ႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီသုိ႔ 

၎၏အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ေသာ 

အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးဦးတို႔ ပါဝင္ သည္။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၅၅၅၅))))    

ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း    
အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၆၂၆၂၆၂၆) ) ) ) ကုမၸဏီတစ္ခုအားဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီတစ္ခုအားဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီတစ္ခုအားဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီတစ္ခုအားဖ်က္သိမ္းျခင္း    

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

292292292292။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ    နည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ား    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုအား ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ - 

  (၁) တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ 

  (၂) ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ 

  (၃) တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ။ 

 (ခ)  ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား    (Contributories)(Contributories)(Contributories)(Contributories)    

293293293293။။။။     လက္ရိွေသာ္လည္းေကာင္း၊လက္ရိွေသာ္လည္းေကာင္း၊လက္ရိွေသာ္လည္းေကာင္း၊လက္ရိွေသာ္လည္းေကာင္း၊    ယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္းယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္းယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္းယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္း    ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏င္သူမ်ား၏    ေၾကြးျမီေၾကြးျမီေၾကြးျမီေၾကြးျမီ    

ေပးဆပ္ရသူမ်ားအျဖစ္ေပးဆပ္ရသူမ်ားအျဖစ္ေပးဆပ္ရသူမ်ားအျဖစ္ေပးဆပ္ရသူမ်ားအျဖစ္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈ 

 (က) ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ လက္ရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္း 

ျခင္းႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအၾကား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေစလ်က္ က်သင့္သည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား၊ 

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်ရာတြင္ ေငြေၾကးလံု ေလာက္မႈ 

ရိွေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းစာရင္းသုိ႔ ထည့္ဝင္ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ရွိေစရမည္။ 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ ယခင္ကပါဝင္ခ့ဲသူတစ္ဦးသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ျခင္း 

မျပဳမီလြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ ကာလ ကတည္းကပင္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ေရးအတြက္ 

တာဝန္ မရိွေစရ။ 

  (၂) ကုမၸဏီတြင္ ယခင္က ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ၎အေနျဖင့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ကုမၸဏီကခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေၾကြးျမီ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရိွမႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရာတြင္ တာဝန္မရိွေစရ။ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိပါဝင္သူမ်ားက ၎တုိ႔ေပးဆပ္ရန္ ျဖစ္ေသာ 

ေၾကြးျမီတာဝန္ကို ေပးဆပ္ႏုိင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း တရားရံုးကေတြ႔ရွိခဲ့့လွ်င္မွအပ 

ကုမၸဏီတြင္ ယခင္ကပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရာတြင္ တာဝန္ 

မရိွေစရ။ 

  (၄) အစုအားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွ ိ ပါဝင္ေနသူ 

သို႔မဟုတ္ ယခင္က ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ 

ေပးေခ်ရျခင္း မရိွေသးေသာ ေငြပမာဏ (ရိွခဲ့လွ်င္) ထက္ပိုမိုေသာ ေငြပမာဏကုိ 
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ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးထံမ ွေၾကြးျမီေပးဆပ္ရန္အတြက္ ရယူျခင္းမရိွေစရ။ 

  (၅) ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ယင္းကုမၸဏီကုိ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားသုိ႔ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးက ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ပမာဏထက္ပိုမို၍ ၎ထံမွ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရန္အတြက္ ရယူျခင္း မရိွေစရ။ 

  (၆) ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် အာမခံေပၚလစီ (policy 

of insurance) သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ 

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ရိွမႈကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိျဖစ္ေစ၊  ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ အဆုိပါ ေပၚလစီ  သို႔မဟုတ္ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္အရ တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ တရားမဝင္ျခင္း မျဖစ္ေစရ။  

  (၇) အျမတ္ေဝစုမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းတစ္ ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအျဖစ္ ေပးရန္ ရိွသည့္ ေငြပမာဏ 

တစ္ရပ္ကုိ ၎ႏွင့္ ကုမၸဏီ တြင္ပါဝင္သူတစ္ဦး မဟုတ္ေသာ ျမီရွင္တုိ႔အၾကား 

မည္သူ႕ထံသုိ႔ ေပးေခ်ရမည္ဟု ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ကိစၥရပ္၌ အဆုိပါ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူထံသုိ႔ ကုမၸဏီကေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ေသာ္အဆုိပါ ေငြပမာဏကုိ ယင္းတို႔အၾကား ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရ သူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးအား အျပီးသတ္ ညိွႏိွဳင္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။    

 (ခ) အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ပါရိွေသာ ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႕သတ္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္း သည့္အခါတြင္ ထုိကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူအားလံုး 

သည္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းစာရင္းသုိ႔ 

၎ကထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ယူထားေသာ ပမာဏအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ ၎ပိုင္ဆုိင္ 

ထားေသာ အစုရွယ္ယာ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးေခ်ရျခင္း မရိွေသးေသာ 

ေငြပမာဏတစ္ရပ္ရပ္အတြက္လည္း ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

294294294294။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႔သတ္မထားန္ကန္႔သတ္မထားန္ကန္႔သတ္မထားန္ကန္႔သတ္မထားသည့္သည့္သည့္သည့္    ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္ 

 တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုအား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ဤဥပေဒ 

အရ သို႔မဟုတ္ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ တာဝန္ကန္႔သတ္ထား ျခင္း မရိွေသာ 

ယခင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခုေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ 

ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏သာမန္ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္တာဝန္ 

ရိွခဲ့လွ်င္ ၎တာဝန္အျပင္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္ တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကး 

ထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ - 

 (က) ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း စတင္သည့္ေန႔မတုိင္မီ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပိုေသာကာလကပင္ 

တာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့ျပီးျဖစ္လွ်င္ ၎အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံျပဳ 

လုပ္ရန္ တာဝန္မရိွေစရ။ 

 (ခ) ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ၎အေနျဖင့္ အဆုိပါတာဝန္မွ 
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ရပ္စဲခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ကုမၸဏီက ပဋိညာဥံ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေၾကြးျမ ီ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရွမိႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္မရိွေစရ။  

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွမိႈမ်ား၊ 

ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္း သည့္ကိစၥရပ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အခ 

ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ က်ခံႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ အဆုိပါ ေငြေၾကးထည့္ ဝင္မႈ 

ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တရားရံုးက ယူဆျခင္းမရိွလွ်င္ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးသည္ အဆိုပါ 

ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္မရိွေစရ။ 

295295295295။။။။     ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ား 

 ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦး၏ တာဝန္ရွမိႈသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ၎အေပၚ 

သတ္မွတ္သည့္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ ေတာင္းေခၚမႈမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ပါရိွ ေသာအခ်ိန္ကာလ၌ 

ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္ကုိ အေၾကြးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

296296296296။။။။     ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦး    ေသဆံုးသည့္ကိစၥရပ္ေသဆံုးသည့္ကိစၥရပ္ေသဆံုးသည့္ကိစၥရပ္ေသဆံုးသည့္ကိစၥရပ္ 

 (က) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးသည္ ၎အား ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားစာရင္း၌္ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျပီးေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ ေသဆံုးသြားခဲ့လွ်င္ 

၎၏တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေမြဆက္ခံသူမ်ားသည္ ၎၏တာဝန္ မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းစာရင္းသုိ႔ နည္းလမ္းတက် 

ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ရွိျပီး ၎တုိ႔သည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား ျဖစ္လာေစရမည္။ 

 (ခ) တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အေမြဆက္ခံသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔က ေပးသြင္းရမည့္ 

ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္ကုိေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ေပးေခ်ရန္တာဝန္ရိွသည့္ ေငြေၾကး 

မ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ျပဳ ေပးေခ်ေစရန္အလုိ႔ငွာ ေသဆံုးသြားေသာ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ ၏ 

ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ 

ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

297297297297။။။။     ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦးင္သူတစ္ဦးဦး    လူမြဲျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္လူမြဲျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္လူမြဲျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္လူမြဲျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္ 

 ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးသည္ ၎အား ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားစာရင္း၌္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း 

မျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျပီးေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ လူမြဲျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရလွ်င္ -  

 (က) ၎၏ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး တြင္ 

၎၏ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔သည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား ျဖစ္ 

လာေစရမည္။ ၎တုိ႔အား လူမြဲအျဖစ္ခံယူသူ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ အေထာက္ 

အထားမ်ား တင္ျပေစႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းစာရင္းသုိ႔ ထည့္ဝင္ရ မည့္ 

၎၏တာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမြဲအျဖစ္ခံယူသူက ေပးေခ်ရန္တာဝန္ရွိသည့္ ေငြေၾကး 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ၎၏ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားမွ ေပးေခ်ေစရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္၊ 

၎အျပင္  

 (ခ) လူမြဲအျဖစ္ခံယူသူ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ ေနာင္တြင္ေတာင္းဆုိမည့္ သို႔မဟုတ္ 

ေတာင္းဆုိျပီးျဖစ္သည့္ ၎အေနျဖင့္ တာဝန္ရွိမည့္ ခန္႔မွန္းေခ် ေငြပမာဏအား သတ္မွတ္ 

ႏုိင္သည္။ 
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တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္    ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 

298298298298။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ား 

 တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ခုခ ုျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္- 

 (က) ကုမၸဏီကုိ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ဟ ု ကုမၸဏီက အထူး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ 

 (ခ) ဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာအစည္းအေဝးမ်ားကုိက်င္းပရာတြင္ျဖစ္ေစပ်က္ကြက္မႈရိွခ့ဲလ်ွင္၊ 

 (ဂ) ကုမၸဏီကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစႏ္စ္ွအတြင္း ယင္း၏ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကာလ တစ္ႏွစ္လံုး အတြက္ 

ယင္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားလွ်င္၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ တစ္ဦးေအာက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့လွ်င္၊ 

 (င) ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးေခ်ျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့လွ်င္၊  

 (စ) ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္၍တရားမွ်တသည္ဟု တရားရံုးက 

ထင္ျမင္လွ်င္။ 

299299299299။။။။     ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီသည္    ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ    ေပးေခ်ျခင္းေပးေခ်ျခင္းေပးေခ်ျခင္းေပးေခ်ျခင္း    မျပဳမျပဳမျပဳမျပဳႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ဟုဟုဟုဟု    ယူဆရန္အေၾကာင္းမ်ားယူဆရန္အေၾကာင္းမ်ားယူဆရန္အေၾကာင္းမ်ားယူဆရန္အေၾကာင္းမ်ား 

 (က) ဤအခန္းပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္တစ္ခုခ ု ေပၚေပါက္ခဲ့လ်ွင ္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုသည္ ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးေခ်ျခင္း မျပဳႏုိင္ဟု မွတ္ယူရမည္ - 

  (၁) လႊဲအပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ကုမၸဏီက ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၅) ခုထက္ပိုမိုေသာ ေငြပမာဏအား ေၾကြးျမီ ေပးေခ် 

ရန္ တင္ရိွေနေသာ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္းသို႔ 

မွတ္ပုံတင္စာ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကား စာေပး ပို႔၍ 

ကုမၸဏီက ေပးရန္ရွိသည့္ ေငြပမာဏကုိ ၎ထံေပးေခ်ေစရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပီး၊ 

ကုမၸဏီသည္ ထုိသို႔ေတာင္းဆိုေငြကုိ ေပးေခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီအတြက္ ျမီရွင္က 

ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အာမခံမႈတစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ ထုိသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔မွ (၃) ပတ္အထိ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ကုိ အႏုိင္ေပးသည့္ တရားရံုးတစ္ရုံးရံုး၏ ဒီကရီ သုိ႔မဟုတ္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္အား အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 

မရိွခဲ႕လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ ေၾကြးျမီမ်ားအား ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း တရားရံုးမွ 

ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္လွ်င္ကုမၸဏီမွာ ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္း ရိွ မရိွ 

ဟူသည့္ ကိစၥရပ္ကုိ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါတြင္  တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ 

ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း သံုးသပ္ရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အပုိဒ(္၁)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျမီရွင္၏ ကုိယ္စား 

တရားဝင္အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ အၾကံေပး 

တစ္ဦးက လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့လ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစုတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ 

ထုိလုပ္ငန္းစု၏ကုိယ္စားအျဖစ္ ကုိယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအၾကံေပး သုိ႔မဟုတ္ 
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လုပ္ငန္းစု၏အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးက လက္္မွတ္ေရးထုိးခဲ့လ်ွင ္ျမီရွင္ ကုိယ္တုိင ္တရားဝင္ ေပးအပ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

300300300300။။။။     လက္ေအာက္ခံတရားရံုးလက္ေအာက္ခံတရားရံုးလက္ေအာက္ခံတရားရံုးလက္ေအာက္ခံတရားရံုးသုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔    လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္း 

    တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက ္ ဤဥပေဒအရ အမိန္႔တစ္ရပ ္ ခ်မွတ္သည့္ 

အခါ ယင္းက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း လက္ေအာက္ခံတရားရံုးတစ္ခုခုတြင္ ဆက္လက္ 

စစ္ေဆး ၾကားနာေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔လက္ခံေဆာင္ရြက္ရသည့္ လက္ေအာက္ခံ 

တရားရံုးကုိ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္အတြက္ ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “တရားရံုး” 

ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္အတြက္ တရားရံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

အခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွေစရမည္။ 

301301301301။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိ    တရားရံုးတစ္ခုမွတရားရံုးတစ္ခုမွတရားရံုးတစ္ခုမွတရားရံုးတစ္ခုမွ    အျခားတရားရံုးတစ္ခုသုိ႔အျခားတရားရံုးတစ္ခုသုိ႔အျခားတရားရံုးတစ္ခုသုိ႔အျခားတရားရံုးတစ္ခုသုိ႔    လႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း 

    တရားရံုးတစ္ခုခုတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလအတြင္း 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိ စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္ရွိေသာ အျခားတရားရံုးတစ္ခုခုတြင္ တရားစြဲဆုိ 

စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပုိမို၍ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးကကကက ေတြ႔ရွိလွ်င္ ယင္းသည္ 

အျခားတရားရံုးတစ္ခုသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျပီး ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ကိစၥရပ္ကုိ အဆုိပါ လႊဲေျပာင္း 

လက္ခံရရိွသည့္ တရားရံုး၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

302302302302။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္    ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

    ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ကိ ု ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သုိ႔မဟုတ္ အလားအလာရိွသည့္ ျမီရွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ား အပါအဝင္ ျမီရွင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔အားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ 

စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားစီျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက 

ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

    သုိ႔ရာတြင္ - 

 (က) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးသည္ ၎ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အစုရွယ္ယာအခ်ိဳ႕ကုိ ကုမၸဏီအားဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ျခင္းမျပဳမီ (၁၈)လအတြင္း အနည္းဆံုး 

(၆)လအထိ ၎ထံသုိ႔ မူလကပင္ ထုတ္ေဝထားျပီးျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎က 

ပိုင္ဆုိင္ထားျပီးျဖစ္ျခင္း၊ ၎အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီးျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ပိုင္ရွင္ 

ေသဆံုးခဲ့သျဖင့္ ၎ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ 

အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပခြင့္ မရိွေစရ၊  

 (ခ) ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း မရိွလွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပခြင့္ မရိွေစရ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet)တြင္ သုိ႔မဟုတ ္ ပုဒ္မ ၂၇၁ အရ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ စစ္ေဆးသူတစ္ဦးဦး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထား 

သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေျခအေနအရ ၎၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးဆပ္ 

ႏုိင္ျခင္း မရိွဟု ေပၚေပါက္လ်ွင္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိ ု

ရယူထားလွ်င္၊  
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သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ ၾကားနာသည့္အခြင့္ အေရးကုိဦးစြာ      မရရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရ။ 

 (ဂ) ဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပရာတြင္ျဖစ္ေစ ပ်က္ကြက္မႈ 

ရိွခဲ့သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ 

တင္ျပျခင္းကုိ အစည္းအေဝး က်င္းပရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မွ (၁၄)ရက္ထက္ 

ေက်ာ္လြန္ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္က တင္ျပ ျခင္းမွတစ္ပါး အျခားသူတစ္ဦးဦးက တင္ျပ ျခင္း 

မျပဳရ။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ ယင္းက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေပၚ 

အာမခံတင္သြင္းသည့္ ကာလအထိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္                     

စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမင္သာေသာ အေထာက္အထားရိွသည့္အမႈျဖစ္ေၾကာင္း 

တရားရံုးအေနျဖင့္လက္ခံႏုိင္သည့္ကာလအထိ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သုိ႔မဟုတ္ အလား 

အလာရိွသည့္ ျမီရွင္က တင္ျပေသာ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 

ၾကားနာျခင္း မျပဳရ။ 

303303303303။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

 ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္သည္ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

တစ္ဦးဦးတို႔က ပူးတြဲတင္ျပသည့္ ေလွ်ာက္လႊာအေပၚတြင္ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမီရွင္မ်ား 

အားလံုးႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအားလံုးတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

304304304304။။။။     တရားတရားတရားတရားရံုးကရံုးကရံုးကရံုးက    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း    စတင္သည့္အခ်ိန္စတင္သည့္အခ်ိန္စတင္သည့္အခ်ိန္စတင္သည့္အခ်ိန္ 

 တရားရံုးက ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ 

တင္ျပသည့္အခ်ိန္မွ စတင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

305305305305။။။။     တရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးက    တားျမစ္သည့္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္သည့္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္သည့္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္သည့္အမိန္႔မ်ား    ထုတ္ဆင့္ထုတ္ဆင့္ထုတ္ဆင့္ထုတ္ဆင့္ႏုိင္ျႏုိင္ျႏုိင္ျႏုိင္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    

    ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပျပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ ္

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ 

သုိ႔မဟုတ္ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာ 

လွွ်င္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီအေပၚ တရား စြဲဆုိမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထား 

ႏိုင္သည္။ 

306306306306။။။။     ေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားမႈမႈမႈမႈကုိကုိကုိကုိ    ၾကားနာျခင္းၾကားနာျခင္းၾကားနာျခင္းၾကားနာျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ၾကားနာသည့္အခါ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္လွ်င္ စရိတ္ႏွင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ စရိတ္မပါဘဲျဖစ္ေစ အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာအား ပလပ္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျခြင္း 

ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျခြင္းခ်က္မပါရိွဘလဲ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၾကားနာျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းႏိုင္သည္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ တရားရုံးက 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီ၏ 

အေျခပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညီမ်ွွေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေသာ ပမာဏ အထိ ထုိအေျခပစၥည္းမ်ားကုိ 

ေပါင္ႏွံထားသည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ တြင္ အေျခပစၥည္း မ်ား မရိွဟူေသာ အေၾကာင္းမွ်ျဖင့့္ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ကုိ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ျငင္းပယ္ျခင္း 
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မျပဳရ။ 

 (ခ) ဥပေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ 

အရလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပရာတြင္ျဖစ္ေစပ်က္ကြက္မႈ 

ရိွခဲ့သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပ 

လာျခင္းျဖစ္လွ်င္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္သက္ 

ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးေခ်ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ ခ်မွတ္သည့္အခါ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးအား တစ္ျပိဳင္တည္းခန္႔အပ္ျခင္းမွအပ အဆုိပါ 

အမိန္႔ကုိ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

307307307307။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    ဆုိင္းင့ံထားသည့္ဆုိင္းင့ံထားသည့္ဆုိင္းင့ံထားသည့္ဆုိင္းင့ံထားသည့္    အအအအမႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါတြင္ သို႔မဟုတ္ ယာယီ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ျပီးသည့္အခါတြင္  တရားရံုးက သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ပါး ကုမၸဏီအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စတင္စြဲဆုိျခင္း မျပဳ 

လုပ္ရ။ 

308308308308။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ    လစ္လပ္ျခင္းလစ္လပ္ျခင္းလစ္လပ္ျခင္းလစ္လပ္ျခင္း 

 (က) ဤဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တရားရံုးက ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္း 

ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခါ “တရားဝင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံ ထိန္းသိမ္းသူ” 

ဆုိသည္မွာ တရားရံုးတြင္ တြဲဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္ထား သည့္ 

ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူကုိ ဆိုလုိသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ တရားဝင္ ခန္႔အပ္ ထားသည့္ 

ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ မရိွခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက ဤကိစၥရပ္ အတြက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ၍ ခန္႔အပ္ ထားသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထား သည့္ 

ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူသည္ ကုမၸဏီ၏တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ျဖစ္ေစရမည့္အျပင္ တရားရံုး၏ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ရပ္စျဲခင္းမျပဳသည္အထိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ အျဖစ္ ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူသည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တစ္ဦးအျဖစ္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ား၊ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 

 (ဃ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူသည္ တရားရံုးက သတ္မွတ္ 

ေပးသည့္ အခေၾကးေငြကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

309309309309။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔၏ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔၏    မိတၱဴကုိမိတၱဴကုိမိတၱဴကုိမိတၱဴကုိ    မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔    တင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းေပးရန္ 
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တရားစြဲဆိုသည့္အမႈမွ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔သည္အဆုိပါ အမိန္႔အား 

ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ (၁)လအတြင္း ထုိအမိန္႔၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံ တင္အရာရိွထံသုိ႔ 

တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ တင္ျပသည့္အခါတြင္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွသည္ ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာရင္းစာအုပ္တြင္ အဆုိပါအခ်က္အလက္အား 

မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည့္အျပင္ အဆုိပါအမိန္႔အား ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 

ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ာကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါမွတစ္ပါး အဆုိပါ 

အမိန္႔သည္ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ေပးပုိ႔သည့္အေၾကာင္းၾကားစာအျဖစ္မွတ္ယူရမည္။ 

310310310310။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ    ဆုိင္းင့ံထားဆုိင္းင့ံထားဆုိင္းင့ံထားဆုိင္းင့ံထားႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ဆုိင္းင့ံထား သင့္ 

ေၾကာင္းျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိသုိ႔ဆိုင္းင့ံထားသင့္ေၾကာင္း တရားရံုးက ေက်နပ္ လက္ခံႏုိင္သည့္အေထာက္အထားမ်ား ရိွလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ 

ကာလတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ျဖစ္ေစ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

311311311311။။။။     ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ား    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏    သေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိ    တရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးက    လက္ခံေပးလက္ခံေပးလက္ခံေပးလက္ခံေပးႏိုႏိုႏိုႏိုင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္း 

    တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ လံုေလာက္သည့္ 

အေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ၎ထံတင္ျပေစႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

မ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ 

တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား 

312312312312။။။။     တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

အတြက္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုးက ခ်မွတ္မည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ 

လည္းေကာင္း၊ တရားရံုးသည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ 

မွအပ အျခားသူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ ဖ်က္ 

သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရေသးမီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အဆုိပါ 

ခန္႔အပ္မႈကုိ ယာယီအားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားရုံးသည္ အေၾကာင္းၾကားစာ 

မေပးပုိ႔ သင့္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မရိွမွသာအဆုိပါ 

ခန္႔အပ္မႈအား မျပဳလုပ္မီ ကုမၸဏီသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (ဂ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား တစ္ဦးထက္ ပိုမုိ၍ 

ခန္႔ထားခဲ့လွ်င္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက 

ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္ 
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အခြင့္အာဏာ အပႏွ္င္းထားျခင္းတုိ႔ကုိ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္အားလံုး ကျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ 

အခ်ိဳ႕ကျဖစ္ေစ မည္သူက ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးက ေၾကညာရမည္။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တစ္ဦးဦး 

က ၎အား ခန္႔အပ္မႈႏွွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ထားရိွရန္ လို မလုိ ႏွင့္ 

မည္သည့္ အာမခံခ်က္ကုိ ထားရိွရမည္တုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 

 (င) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ထုိသုိ႔ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား  ေတြ႔ရွိေစကာမူ ၎၏ 

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ ေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မခြဲတြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ၎အား ခန္႔အပ္မႈသည္ တရားဝင္ျခင္း 

မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီးေနာက္ပိုင္း၌ အဆိုပါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္ တရားဝင္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရိွေစရ။ 

 (စ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ လက္ဝယ္ရွ ိ အေျခ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရ။ 

313313313313။။။။     ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ထြက္ျခင္း၊ထြက္ျခင္း၊ထြက္ျခင္း၊    ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ထုတ္ပယ္ျခင္း၊    လစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလစ္လပ္ေနရာမ်ားအား    ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္းျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္းျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္းျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 

 (က) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ႏႈတ္ 

ထြက္ခြင့္ ရိွသည္၊ သို႔မဟုတ္ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား တင္ျပႏုိင္လွ်င္ တရားရံုးက 

၎ကုိ ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္။ 

 ( ခ) တရားရံုးက တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးဦး 

လစ္လပ္သြားသည့္ေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ လစ္လပ္သည့္ေနရာတြင္ ထုိသုိ႔ 

ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားသည့္ ကာလအထိ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံ 

ထိန္းသိမ္းသူသည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ရာခိုငႏ္ႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခား 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ လစာ သုိ႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြ ေပးရန္ညႊန္ၾကားရမည္။ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္ သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးထက္ ပိုမိုခန္႔ထားခ့ဲလွ်င္  တရားရံုးက 

ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်ိဳးအစား ပမာဏအတုိင္း အဆုိပါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွမ်ားထံသို႔ အခေၾကးေငြကုိ ခြဲေဝေပးရမည္။ 

314314314314။။။။ ညညညည တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ 

    တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကုိ ၎အား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး 

၎၏ ကိုယ္ပိုင္အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ 

315315315315။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔    ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္    ကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိ    တင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္း 

 (က) တရားရံုးက ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကုိ ယာယီအားျဖင့္ 

ခန္႔အပ္ျပီးသည့္အခါ တရားရံုးက အျခားအမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာကုိ ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္ 

ဟုမယူဆလွွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ျပီး က်မ္းက်ိန္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ 
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ထားေသာ ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ျပဳစုတင္ျပရမည္- 

  (၁) လက္ဝယ္ရိွ ေငြသားလက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ ဘဏ္ရွ ိ ေငြသားစာရင္းမ်ား ရိွခဲ့လ်ွင္ 

၎ေငြသားစာရင္းမ်ားကုိ သီးျခားစီ ေဖာ္ျပလ်က္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ား၊ 

  (၂) ေၾကြးျမီမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ား၊ 

  (၃) အာမခံထားရိွေသာ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ အာမခံထားရိွျခင္း မရိွေသာေၾကြးျမီမ်ား၏ 

ပမာဏကုိသီးျခားစီ ေဖာ္ျပလ်က္ ျမီရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ အာမခံထားရိွေသာ ေၾကြးျမီမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား ယင္းတို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား 

ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေန႔စြဲမ်ား ႏွင့္ 

  (၄) ကုမၸဏီသုိ႔ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရန ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ ထိုသုိ႔ ေပးဆပ္ႏိုင္မည့္ ပမာဏ။ 

 (ခ) ထုိေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အား သက္ဆုိင္သည့္ေန႔ရက္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသူ ဒါရုိက္တာ 

တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွအျဖစ္ 

ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသူမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း တရားရံုး၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ၍ တင္ျပရမည့္အျပင္ ေအာက္ပါ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ၍ 

တင္ျပေစႏိုင္သည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) သက္ဆိုင္သည့္ေန႔ရက္မ ွ (၁) ႏစ္ွကာလအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) အဆုိပါႏွစ္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေပးႏုိင္သူဟု ယူဆသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။ 

 (ဂ) ထုိေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကိ ု သက္ဆိုင္သည့္ေန႔ရက္မ ွ (၂၁) ရက္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူး 

အေၾကာင္းရိွခဲ့လွ်င္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွက 

ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးကျဖစ္ေစ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးသည့္ကာလအတြင္း တင္ျပရမည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လုိအပ္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ က်မ္းက်ိန္လႊာ တုိ႕ကုိ 

ျပဳလုပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားမွ 

ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်သည့္စရိတ္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုန္က် 

စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ၍ ေပးေခ်ႏုိင္သည္။ ထုိကိစၥရပ္တြင္ တရားရံုးသုိ႔ 

အယူခံဝင္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ 
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 (င) ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင ္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္စာျဖင့္ 

ေရးသားေဖာ္ျပသူတစ္ဦးဦးသည္ ၎ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သင့္ 

ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာအဖုိးအခကုိ ေပးသြင္းလ်က္ ဤပုဒ္မအရ 

တင္ျပသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္း ႏွင့္ အဆုိပါ ေရးသား ေဖာ္ျပ 

ခ်က္၏မိတၱဴကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိျဖစ္ေစ ရယူခြင့္ရွိသည္။ 

316316316316။။။။     မည္သူမဆုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မရိွဘ ဲ ပုဒ္မ ၃၁၅ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂ဝ)ခုထက္ မပုိေသာ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

317317317317။။။။     ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မမွန္မကန္ ကိုယ္တုိင္စာျဖင့္ ေရးသား 

ေဖာ္ျပသူတစ္ဦးဦးသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၂ အရ ျပစ္မႈေျမာက္ျပီး စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူကျဖစ္ေစ 

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ အဆုိပါျပစ္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ထုိက္သင့္ေစရမည္။ 

318318318318။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ 

 (က) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္သည့္အခါ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၃၁၅ အရ တင္ျပသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ အား 

လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၄)လထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳလွ်င္ (၆)လထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေရးသား 

ေဖာ္ျပခ်က္ တင္ျပရန္ လိုအပ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္ 

အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ ကနဦးအစီရင္ခံစာ 

တစ္ေစာင္ကို တရားရံုးသုိ႔ ေဆာလ်င္စြာ တင္ျပရမည္ - 

  (၁) ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအလုိက္ သီးျခားစီ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ထုတ္ေဝထားသည့္ 

မတည္ေငြရင္း ပမာဏ၊ ထည့္ဝင္ထားသည့္ မတည္ေငြရင္းပမာဏ၊ ထည့္ဝင္ျပီး 

မတည္ေငြရင္းပမာဏ၊ အေျခပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္း 

တြက္ခ်က္မႈပမာဏ၊ 

   (ကက) ေငြသားႏွင့္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ 

   (ခခ) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားထံမွ ရရိွမည့္ ေၾကြးျမီမ်ား၊ 

   (ဂဂ) ကုမၸဏီကရရိွမည့္ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ ေၾကြးၿမီေပးေခ်ရန္အာမခံခ်က္မ်ား 

ရိွခဲ့လွ်င္၊ 

   (ဃဃ) ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာင္း 

ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 

   (ငင) ေငြေပးေခ်ျခင္း မျပဳရေသးေသာ ထည့္ဝင္ရမည့္မတည္ေငြရင္း၊  

  (၂) ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမရိွခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရ္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ 

  (၃) ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီ၏ 

လုပ္္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမရိွျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ 

ထင္ျမင္ခ်က္အရ ထပ္မံစိစစ္ရန္   လုိအပ္ျခင္း ရိွ မရိွ။ 

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ၎အေနျဖင့္ 
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သင့္သည္ထင္ျမင္လွ်င္ ကုမၸဏီအား ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အေျခအေန၊ ကုမၸဏီကုိ 

တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၊ ကုမၸဏီ 

အား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးဦး 

သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးက လိမ္လည္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ထားသည္ဟု 

ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ တရားရံုးကသိရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အျခား အေၾကာင္း 

အရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ကုိလည္း တင္ျပႏိုင္သည္။ 

319319319319။။။။     ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ    ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း 

 (က) ယာယီအားျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထား 

သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္မ်ား အားလံုးကုိ ၎၏ 

ထိန္းသိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရိွရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆိုငမ္ႈမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔အား 

ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ စတင္၍ တရားရံုး၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္တြင္ ထားရိွသည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။ 

320320320320။။။။     စည္းမ်ဥ္းအရစည္းမ်ဥ္းအရစည္းမ်ဥ္းအရစည္းမ်ဥ္းအရ    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာသက္ဆုိင္ေသာ    စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ 

 (က) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကုိ 

ခန္႔အပ္မည္၊ မခန္႔အပ္မည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါက မည္သူမ်ားကုိ ေကာ္မတီ ၏ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ကုမၸဏီ၏ 

ျမီရွင္မ်ား အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို  ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔အား ခ်မွတ္သည့္ 

ေန႔ရက္မွ (၁)လ အတြင္း ေခၚယူက်င္းပရမည္။ 

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ျမီရွင္မ်ား၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ 

လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မျပဳလုပ္ဘဲ လက္ခံရန္တို႔အတြက္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရ 

သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေဝးအား က်င္းပသည့္ေန႔ရက္မွ 

(၇)ရက္္အတြင္း ေခၚယူက်င္းပရမည္။ 

 (ဂ) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားသည္ ျမီရွင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျပည့္အဝလက္ခႏံိုင္ျခင္း 

မရိွပါက တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ခန္႔အပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ရိွ မရိွ၊ လုိအပ္ျခင္းရိွပါက ထုိေကာ္မတီကုိ 

မည္သုိ႔ဖြဲ႔စည္းမည္ႏွင့္ ထုိေကာ္မတီတြင္ မည္သူမ်ားက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကမည္ 

တုိ႔အေပၚ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မအရ ခန္႔အပ္သည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတြင္ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ား ႏွင့္ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ား ႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားထံမွ အေထြေထြ 

သုိ႔မဟုတ္ အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊစဲာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 

အဖြဲ႔ဝင္ (၁၂) ဦးထက္ မပိုေသာသူမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ယင္းအဖြဲ႔ဝင္ဦးေရတြင္ ျမီရွင္ 
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မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ား၌ သေဘာတူညီထားေသာ 

အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျပီး ထုိသို႔ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွပါက တရားရံုးက 

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 

 (င) စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွ၏ စာရင္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။ 

 (စ) ေကာ္မတီသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုက်င္းပ 

ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ မရိွပါက တစ္လလ်ွင္ အနည္းဆံုး 

တစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံက်င္းပရမည္။ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာ္မတီ၏အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးကလည္း လုိအပ္သည္ဟုထင္္ျမင္သည့္အခါ ေကာ္မတီအစည္း 

အေဝး တစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိ ႏုိင္သည္။ 

 (ဆ) ေကာ္မတီသည္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစု မတက္ေရာက္ခဲ့ပါက ထုိသုိ႔ဆံုးျဖတ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဇ) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးသည္ ၎ကုိယ္တိုင္ စာျဖင့္ေရးသား လက္မွတ္ေရးထုိးထား သည့္ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔၍ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ 

သည္။ 

 (ဈ) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦးသည္ လူမြဲအျဖစ္ ခံယူရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ ၎၏ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ 

ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္၎ႏွင့္အတူ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအားကုိယ္စားျပဳသည့္ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကုိ တက္ေရာက္ရန္ 

(၅) ၾကိမ္ ဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္မွ 

ပ်က္ကြက္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ည) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ ျမီရွင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳလ်ွင ္ ျမီရွင္မ်ား၏ အစည္း 

အေဝး၌လည္းေကာင္း၊ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳလ်ွင္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ 

ရသူမ်ား၏ အစည္းအေဝး၌လည္းေကာင္း သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ ၎ကုိ 

ထုတ္ပယ္ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးအတြက္ က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ အနည္းဆုံး (၇) ရက္ၾကိဳတင္ေပးပုိ႔၍ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဋ) ေကာ္မတီတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ျဖစ္ေပၚပါက စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ 

အဆိုပါ လစ္လပ္ေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ျမီရွင္မ်ား၏ သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပရမည္ျဖစ္ျပီး အစည္း 

အေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္၍ လစ္လပ္ေနရာအား ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ မူလ ေကာ္မတီ 

အဖြဲ႔ဝင္ကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဌ) ေကာ္မတီတြင္ လစ္လပ္ေနရာ တစ္ခုခရိွုေနေစကာမ ူ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 

ႏွစ္ဦးထက္မနည္းရိွပါက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

321321321321။။။။     တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
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 တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ 

ေအာက္ပါတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္ - 

 (က) ကုမၸဏီ၏အမည္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားေသာ္ လည္းေကာင္း 

တရားမမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားစြဲဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စြဲဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခုခံေခ်ပျခင္း၊ 

 (ခ) ကုမၸဏီကုိ အက်ိဳးရိွသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္အတုိင္းအတာအထိ 

ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ဂ) ေလလံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏ မေရႊ႕မေျပာင္း 

ႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းမ်ား 

ကုိ ပုိင္းျခား၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

 (ဃ) စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ခံေျပစာမ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ 

အမည္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ထို ကိစၥ 

ရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ပါက ကုမၸဏီ၏ ရံုးတံဆိပ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ 

 (င) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးက လူမြဲခံယူသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ထိုသူ၏ပစၥည္းမ်ားအေပၚ 

စာရင္းရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း ႏင့္ွ ေတာင္းဆို ျခင္း၊ 

အျမတ္ေဝစုမ်ား ခြဲေဝျခင္းကုိ လက္ခံျခင္း၊ အဆုိပါ စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူမြဲခံယူသူထံမွ ရရန္ရိွသည့္ သီးျခားေၾကြးျမီမ်ားအျဖစ္ အျခားျမီရွင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက် 

ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (စ) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေငြလႊလဲက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ရန္ 

ကတိစာခ်ဳပ္ကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ထုတ္ယူျခင္း၊ 

လက္ခံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္းတုိ႔ကုိ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွမႈမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အလားတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ၍ ေေဆာင္ရြက္သက့ဲသုိ႔ ေငြလႊဲလက္မွတ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီ၏အမည္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စား ထုတ္ယူျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳေထာက္ခံျခင္း၊ 

 (ဆ) ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ အာမခံထားရိွ၍ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျမွင့္တင္ျခင္း၊ 

 (ဇ) ကြယ္လြန္သြားေသာ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးအေပၚ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွက ၎၏ အမည္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ စာကုိ ထုတ္ယူျခင္း၊ ယင္း၏အမည္ျဖင့္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ ၎၏အေမြဆက္ခံသူထံမွ ရရန္ရွိသည့္ 

ေငြေၾကးမ်ား ေပးေခ်မႈကုိ ရယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏အမည္ျဖင့္ အဆင္ေျပစြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရယူျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာစာကုိ ထုတ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖယ္ရွား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေပးေခ်ရမည့္ေငြေၾကးကုိ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ထံသုိ႔ 

ေပးေခ်ရမည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွသည့္ မည္သည့္ 
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ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ၏္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မထိိခိုက္ေစရ။ 

 (ဈ) ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ား၊ ယင္း၏ အေျခပစၥည္း 

မ်ားကုိ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အျခားလုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

322322322322။။။။     တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏုိင္မႈႏုိင္မႈႏုိင္မႈ    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းစာရင္းစာရင္းစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒဆိုင္ရာ    အကူအညီမ်ားအကူအညီမ်ားအကူအညီမ်ားအကူအညီမ်ား    

ေပးေရးအတြက္ေပးေရးအတြက္ေပးေရးအတြက္ေပးေရးအတြက္    ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ 

 (က) တရားရံုးသည္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ ထုတ္ျပန္၍ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မပါရိွ 

ဘဲအထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ တရား 

ဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကုိ ယာယီခန္႔အပ္ထားသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ၎အား ခန္႔အပ္သည့္အမိန္႔ျဖင့္ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ 

ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ၎၏တာဝန္ မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီရရိွရန္အတြက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

ရိွေသာ ေရ့ွေနတစ္ဦးကုိ တရားရံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရားဝင္ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ေရ့ွေနတစ္ဦး ျဖစ္ပါက ယင္း၏ 

တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူက အခေၾကးေငြမယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သေဘာတူညီျခင္း မရိွလွ်င္ 

အဆုိပါတြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူကုိခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရ။ 

323323323323။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးေဝးေဝးေဝးေဆာင္ရြက္ဆာင္ရြက္ဆာင္ရြက္ဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာပါရိွေသာ    စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္    

မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ထိန္းသိမ္းထားရိွရျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွရျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွရျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွရျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၎၎၎၎၏၏၏၏    လက္ခံရရိွထားေသာစာရင္းမ်ားကုိလက္ခံရရိွထားေသာစာရင္းမ်ားကုိလက္ခံရရိွထားေသာစာရင္းမ်ားကုိလက္ခံရရိွထားေသာစာရင္းမ်ားကုိ    တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔    တင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္းတင္ျပရျခင္း 

 (က) တရားရံုးက ဖ်က္သိမ္းမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အစည္း 

အေဝး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းေရးသြင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း 

မ်ားႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပဳစုထားရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦးဦးသည္ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုိယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အဆုိပါ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရွဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားလံုးသည္ ၎တုိ႔ 

၏သက္တမ္းကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ၾကိမ္ ထက္မနည္းေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အခ်ိန္ကာလမ်ား၌ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လက္ခံရရိွထားေသာ စာရင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ 

တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

 (ဂ) စာရင္းကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ျပဳစု၍ မူရင္းကဲြမ်ားထားရိွရမည့္အျပင္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ျဖင့္ အတည္ျပဳ 

ရမည္။  
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 (ဃ) တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စာရင္းအား စစ္ေဆးျပဳစုရမည္။ စာရင္း 

စစ္ေဆးရန္အတြက္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ တရားရံုးက လုိအပ္ 

မည္ျဖစ္သည့္ ေဘာက္ခ်ာမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပရ 

မည္ျဖစ္ျပီး တရားရံုးသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ 

က ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပဳစုတင္ျပေစ ႏိုင္သည့္အျပင္ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရွဴႏုိင္သည္။ 

 (င) စာရင္းအား စစ္ေဆးျပီးသည့္အခါ ယင္း၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ တရားရံုးတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစု 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး အျခား မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားရိွရန္အတြက္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ထုိမိတၱဴတစ္ေစာင္စီကို ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္ေစရန္ ထားရိွရမည္။ 

324324324324။။။။     စာရစာရစာရစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏င္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏င္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏င္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ    က်င့္သံုးျခင္းက်င့္သံုးျခင္းက်င့္သံုးျခင္းက်င့္သံုးျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၾကီးၾကပ္ျခင္းၾကီးၾကပ္ျခင္းၾကီးၾကပ္ျခင္းၾကီးၾကပ္ျခင္း 

 (က) ဤဥပေဒတြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားရံုးက ဖ်က္သိမ္းမည့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခု၏ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီ ၏ 

အေျခပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကုိ ျမီရွင္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္ျခင္း 

တုိ႔တြင္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္၌ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက 

ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အေထြေထြအစည္း အေဝးတစ္ရပ္ရပ္၌ 

ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 

သည္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ခ်မွတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ 

စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ လႊမ္းမိုးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိ ရယူရန္အတြက္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူႏုိင္သည္။ ျမီရွင္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္၍ ညႊန္ၾကားလာလွ်င္ 

လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ ဆယ္ပုံတစ္ပံု ရိွသူမ်ားက 

စာျဖင့္ေရးသား၍ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္လည္းေကာင္း စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ 

သည္ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေခၚယူေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

 (ဂ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီဖ်က္ 

သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လမ္းညႊန္မႈမ်ား ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ဤဥပေဒတြင္ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္း 

လင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ယင္း 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမီရွင္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ခ်င့္ခ်ိန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳရမည္။ 

 (င) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွ၏ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ 
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တရားရံုးသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး တရားရံုးသည္ တင္ျပတုိင္တန္းလာသည့္ ျပဳလုပမ္ႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏုိင္သည္၊ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ 

ႏိုင္သည့္ အျပင္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ 

ႏိုင္သည္။ 

တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    သာမန္သာမန္သာမန္သာမန္    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    

325325325325။။။။     ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္းေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္းေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္းေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အေျခပစၥည္းဆိုင္ရာအေျခပစၥည္းဆိုင္ရာအေျခပစၥည္းဆိုင္ရာအေျခပစၥည္းဆိုင္ရာ    တင္ျပခ်က္မ်ားကုိတင္ျပခ်က္မ်ားကုိတင္ျပခ်က္မ်ားကုိတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ    ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ တရားရံုးသည္ ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား 

လံုးတြင္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပင္ဆင္ 

ႏိုင္သည့္အခြင့္အာဏာျဖင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္းကုိ ေဆာလ်င္စြာ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ထုိ႕အျပင္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ 

ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ ရိွမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

 (ခ) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ စာရင္းကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားရံုးသည္ 

ကုိယ္တိုင္အခြင့္အေရးရိွၾကသည့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူ မ်ား ၏ေၾကြးျမီ 

အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရိွေသာ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူမ်ား အၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

326326326326။။။။     ပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိ    ေပးအပ္ေစေပးအပ္ေစေပးအပ္ေစေပးအပ္ေစႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးက ညႊန္ၾကားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားစာရင္းရိွ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူမ်ား၊ 

ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားကုိ တရားဝင္ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသို႔ ကုမၸဏီက ရရိွခြင့္ရွိေၾကာင္း 

ေသခ်ာျပီးျဖစ္သည့္ ယင္းလက္ဝယ္ရွိ ေငြေၾကးမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းေပးေခ်ေစႏုိင္သည္၊ ေပးအပ္ေစႏုိငသ္ည္၊ လက္လႊတ္ 

ေစႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးေစႏုိင္သည္။  

327327327327။။။။     ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားကေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားကေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားကေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားက    ေၾကြးျမီမ်ားေပးေခ်ေစရန္ေၾကြးျမီမ်ားေပးေခ်ေစရန္ေၾကြးျမီမ်ားေပးေခ်ေစရန္ေၾကြးျမီမ်ားေပးေခ်ေစရန္    အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား စာရင္းရိွ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးအား 

အမိန္႔တြင္ သတ္မွတ္ပါရိွသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူထံမွျဖစ္ေစ၊ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ ခန္႔အပ္ထားသည့္သူ၏ ပိုင္ဆုိင္ ပစၥည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ 

ကုမၸဏီသုိ႔ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေပးေခ်ေစရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းေခၚထားသည့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈမ်ား အပါဝင္ေစရ။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ တာဝန္ကန္႔သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ 

ပါက ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူသို႔ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္ကို ခုႏွမိ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ ေစ၊ 

ကုမၸဏီႏွင့္သီးျခားေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူက ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရမည့္ 

ေငြေၾကးမွခုႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျမတ္ေဝစု သုိ႔မဟုတ္ 
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အက်ိဳးအျမတ္တစ္ရပ္ရပႏွ္င့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူသို႔ ေပးေခ်ရမည့္ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္  မျဖစ္ေစရမည့္ အျပင္ တာဝန္ ကန္႔သတ္ 

ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက တာဝန္ ကန္႔သတ္ မထားသည့္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

ဒါရုိက္တာ၏ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလားတူ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။သို႔ရာတြင္ 

တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ကန္႔သတ္မထား သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ 

ျမီရွင္မ်ားအားလံုးထံသုိ႔ ေငြအျပည့္အဝေပးေခ်ျပီးျဖစ္လွ်င္ ကုမၸဏီမွ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူ 

တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္စာရင္းအရ ေပးေခ်ရမည့္ေငြေၾကး တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေနာင္တြင္ 

ေတာင္းေခၚမည့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ထံမွ ခုႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူထံ 

ေပးေခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

328328328328။။။။     ေငြေၾကးထည့္ေငြေၾကးထည့္ေငြေၾကးထည့္ေငြေၾကးထည့္ဝဝဝဝင္ေစရန္င္ေစရန္င္ေစရန္င္ေစရန္    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္အားခ်မွတ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံလံုေလာက္မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္ျဖစ္ေစ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား 

စာရင္းရိွေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးက ၎တို႔တာဝန္ရွိၾကသည္အထိ 

ကုမၸဏီ၏ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ တရားရံုးကသတ္မွတ္သည့္ ေငြပမာဏ 

တစ္ရပ္ရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအၾကား 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စာရင္းညိွႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်သင့္သည့္ေငြေၾကးမ်ားကုိ 

လည္းေကာင္း ေပးေခ်ရန္အတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ၎တုိ႔ကုိ 

ေပးေခ်ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေစရန ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအခ်ိဳ႕မွာ ထုိသုိ႔ေငြေၾကး 

ထည့္ဝင္ေစရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ေပးေခ်ရန္ 

ပ်က္ကြက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရိွႏုိင္သည္ကုိ တရားရံုးက ထည့္သြင္းသံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 

329329329329။။။။     ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔    ေငြမ်ားေပးသြင္းေစရန္ေငြမ်ားေပးသြင္းေစရန္ေငြမ်ားေပးသြင္းေစရန္ေငြမ်ားေပးသြင္းေစရန္    အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 တရားရံုးသည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ၊ ကုမၸဏီသုိ႔ ေငြေပးေခ်ရမည့္သူ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးကုိ ၎တို႔ ေပးေခ်ရမည့္ေငြမ်ားအား တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္အစား သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္တစ္ခုခုရွိ 

တရားဝင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ ေငြစာရင္းသုိ႔ ေပးသြင္းေစရန္ 

အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသို႔ 

ေငြေပးေခ်ရန္ ညႊန္ၾကားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အဆုိပါအမိန္႔ကုိ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည္။ 

330330330330။။။။     ေငြစာရင္းေငြစာရင္းေငြစာရင္းေငြစာရင္းႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္    စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္စည္းကမ္းခ်က္    

 ကုမၸဏီကုိ တရားရံုးျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္းရိွသည့္ ဘဏ္သုိ႔ ေပးသြင္း၊ လႊဲေျပာင္းသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ 

က်သင့္ေငြမ်ား၊ ေငြလႊမဲႈမ်ား၊ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိမ်ား ႏွင့္ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအားလံုးကုိ တရားရံုး၏ အမိန္႔မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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331331331331။။။။     ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍င့္စပ္လ်ဥ္း၍    ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔သည္    ျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ျခင္းျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ျခင္းျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ျခင္းျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ျခင္း    

 (က) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးအေပၚ တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္သည္  

ေငြေၾကးႏွင့္သက္ဆုိင္ပါက ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရသူ၏အယူခံဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ 

မထိခိုက္ေစဘဲ ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္ ေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  အမိန္႔ခ်မွတ္၍ 

ေပးေခ်ရမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးေခ်ရမည္ဟု ယင္းအမိန္႔ကျပည့္စံုခိုင္လံုသည့္ 

သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) တရားရံုးအမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး အေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာ 

ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

332332332332။။။။     အခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီ    သက္ေသထင္ရွားသက္ေသထင္ရွားသက္ေသထင္ရွားသက္ေသထင္ရွား    မတင္ျပမတင္ျပမတင္ျပမတင္ျပႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    ျမီရွင္မ်ားကုိျမီရွင္မ်ားကုိျမီရွင္မ်ားကုိျမီရွင္မ်ားကုိ    ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ပယ္ပယ္ပယ္ပယ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

    တရားရံုးသည္ ျမီရွင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ေၾကြးျမီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသ 

ထင္ရွား တင္ျပေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ထုိေၾကြးျမီအတြက္ သက္ေသထင္ရွားတင္ျပျခင္း မျပဳမီက ျပဳလုပ္ 

ခဲ့ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ရယူျခင္းမွ ႏႈတ္ပယ္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ 

သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

333333333333။။။။     ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏    အခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ    စာရင္းညိွစာရင္းညိွစာရင္းညိွစာရင္းညိွႏိွဳႏိွဳႏိွဳႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း    

    တရားရံုးသည္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအၾကား ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စာရင္းညိွႏိွဳင္းေဆာင္ 

ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အပုိအလွွ်ံရွိပါကထပ္မံ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရိွသူမ်ားကုိ ခြဲေဝေပးရမည္။ 

334334334334။။။။     ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္    အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

    အေျခပစၥည္းမ်ားသည္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားအတြက ္ ေက်နပ္ႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပည့္စုံလံုေလာက္ျခင္း 

မရိွသည့္ကိစၥရပ္တြင္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ျဖင့္ ကုမၸဏီဖ်က္ 

သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ က်သင့္ခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ား ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 

အေျခပစၥည္းမ်ားမွ ေပးေခ်ေစရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

335335335335။။။။     ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းင္ဖ်က္သိမ္းျခင္းင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္အခါ 

တရားရံုးသည္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္၍ အဆုိပါအမိန္႔အား ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွစ၍ 

ကုမၸဏီကုိ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကုမၸဏီကုိ 

အဆုိပါအမိန္႔အရ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မွ (၁၅) ရက္အတြင္း တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ေပးပုိ႕ရ 

မည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ၎၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီကုိ တရားဝင္ 

ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားရိွရမည္။ 

336336336336။။။။     တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၃၃၅ ပါ သတ္မွတ ္

ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္  ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၈)ခု ထက္ မပိုေသာ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အထူးအာဏာမ်ားအထူးအာဏာမ်ားအထူးအာဏာမ်ားအထူးအာဏာမ်ား 

337337337337။။။။     ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ    ရယူထားသည္ဟုရယူထားသည္ဟုရယူထားသည္ဟုရယူထားသည္ဟု    ယူဆရသူမ်ားကုိယူဆရသူမ်ားကုိယူဆရသူမ်ားကုိယူဆရသူမ်ားကုိ    ဆင့္ေခၚဆင့္ေခၚဆင့္ေခၚဆင့္ေခၚႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာသည့္အခြင့္အာဏာသည့္အခြင့္အာဏာသည့္အခြင့္အာဏာ 

 (က) တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း 
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သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီက ရရန္ရိွသည္ဟု ယူဆရသည့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ 

ဝယ္ထားရိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရိွသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကုမၸဏီ၏အရာရိွ 

သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ 

ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္သည္ဟု တရားရံုးက မွတ္ယူႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ျဖစ္ေစ 

တရားရံုးသုိ႔ လာေရာက္ေစရန္ ဆင့္ေခၚႏုိင္သည္။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ က်မ္းက်ိန္ေစ၍ 

ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ စစ္ေမးႏုိင္သည္။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျဖဆုိ 

ခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသား၍ ၎တုိ႔အား လက္မွတ္ေရးထုိးေစႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးသည္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေအာက္တြင္ 

ရိွေသာ ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ေပးအပ္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက 

လက္ဝယ္ထားပုိင္ခြင့္ ရိွခဲ့လွ်င္ ထိုသုိ႔ေပးအပ္ရျခင္းသည္ အဆုိပါ လက္ဝယ္ထားပုိင္ခြင့္ကုိ 

ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ ထုိ႔အျပင္ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီကို စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္ အဆုိပါ လက္ဝယ္ထားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရိွေစရမည္။ 

 (ဃ) တရားရံုး၏ဆင့္ေခၚျခင္းခံရသူတစ္ဦးဦးသည္ ၎တုိ႔၏ထုိက္သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 

ေပးေခ်ရန္အဆုိျပဳျပီးေနာက္ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္အခ်ိန္၌ ဥပေဒအရ လက္ခံႏိုငသ္ည့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္ကုိၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္မွအပ တရားရံုးသုိ႔ လာေရာက္ရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ တရားရံုးသည္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္အတြက္ ထိုသူကုိဖမ္းဆီး၍ 

တရားရံုးသို႔ ေခၚေဆာင္ေစႏုိင္သည္။ 

338338338338။။။။     ကမကထျပဳသူမ်ား၊ကမကထျပဳသူမ်ား၊ကမကထျပဳသူမ်ား၊ကမကထျပဳသူမ်ား၊    ဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ား    စသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိ    အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌    စစ္ေဆးရန္အတြက္စစ္ေဆးရန္အတြက္စစ္ေဆးရန္အတြက္စစ္ေဆးရန္အတြက္    အမိန္႔အမိန္႔အမိန္႔အမိန္႔    

ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) တရားရံုးက ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ တရားဝင္  

ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ ကုမၸဏီကုိ ကမကထျပဳသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ 

ကုမၸဏီကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးသည္အခ်ိန္မွစ၍ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ 

လိမ္လည္မႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ တရားရံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား 

တင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံသံုးသပ္ျပီးေနာက္  ၎တုိ႔အား 

အဆုိပါကိစၥရပ္အတြက္ တရားရံုးက ခ်ိန္းဆုိထားသည့္ ေန႔ရက္၌ တရားရံုးသုိ႔လာ 

ေရာက္ေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီကုိကမကထ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွအျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အျပဳအမူ၊ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌ စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကား 

ႏိုင္သည္။  

 (ခ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္း 
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ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး အဆုိပါ ကိစၥရပ္အတြက္ တရားရံုးကုိယ္စားေဆာင္ ရြက္ရန္ 

တရားရံုးက အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားလွ်င္ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

အကူအညီေပးသူမ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးသည္လည္း တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးေမး 

ျမန္းရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူျဖင့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ ၎အေနျဖင့္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံ 

ရသူအေပၚ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

 (င) စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသူသည္ က်မ္းက်ိန္၍ စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ျပီး တရားရံုးက ေမးျမန္း သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေမးျမန္းရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကုိ ေျဖဆုိရမည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မအရ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈခံယူရန ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးသည္ တရားရံုးသုိ႔ 

တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးကို မိမိ၏စရိတ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ တရားရံုးသုိ႔ တက္ 

ေရာက္ခြင့္ရိွသူသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသူ၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထင္ရွားေစရန္အတြက္ တရားရံုးက ေလ်ာ္ကန္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္ ေမးခြန္း မ်ားကုိ 

လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသူသည္ ၎အေပၚ 

စြဲဆိုသည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္မရိွေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚေပါက္သည္ဟု တရားရံုးက 

ေတြ႔ရွိလွ်င္ တရားရံုးသည္ ၎အား သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 

ခံစားခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 

 (ဆ) စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းမ်ားကုိ  စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားရမည့္အျပင္ အဆုိပါ           

စစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရသူသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ခံရသူကေသာ္လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကား၍ လက္မွတ္ေရးထုိးေစရမည္။ အဆုိပါ စစ္ေဆး 

မႈမွတ္တမ္းအား တရားမမႈစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုိပုဂၢိဳလ္အေပၚ သက္ေသခံအျဖစ္ 

အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ ျမီရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္လည္း လက္ခံရမည္။ 

 (ဇ) တရားရံုးသည္ သင့္သည္ဟုထင္ျမင္ပါက စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းအား အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္သည္။ 

 (ဈ) ဤပုဒ္မအရ ျပဳလုပ္သည့္စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ တရားရံုးက ညႊန္ၾကားခဲ့လွ်င္ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ခံုလူၾကီး၊ အၾကီးအမွဴး၊ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ တရားရုံး၏တရားသူၾကီးတစ္ဦးဦး ေရွ႕တြင္ 

ျဖစ္ေစ၊ အရာရိွတစ္ဦးဦးေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ ဤကိစၥရပ္အလုိ႔ငွာ ျပ႒ာန္း ထားေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ဤပုဒ္မအရ တရားရံုး၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကိစၥမွတစ္ပါး စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈအား ျပဳလုပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္က က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

339339339339။။။။     တိမ္းေရွာင္ေနေသာတိမ္းေရွာင္ေနေသာတိမ္းေရွာင္ေနေသာတိမ္းေရွာင္ေနေသာ    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအားေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူအား    ဖမ္းဆီးဖမ္းဆီးဖမ္းဆီးဖမ္းဆီးႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

    တရားရံုးသည္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အားခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ခ်မွတ္ျပီးေနာက္

တြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ တိမ္းေရွာင္ ရန္ရိွေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 



198 

ကုမၸဏီကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းေခၚထားသည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား မွ ေရွာင္လႊဲရန ္သုိ႔မဟုတ္ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎၏ပစၥည္းတစ္ရပ္ ရပ္ကုိဖယ္ရွားရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကြယ္ဝွက္ရန္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ထိုေၾကြးျမီ 

ေပးဆပ္ရသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္အျပင္ ၎၏စာရင္းစာအုပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိသိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ ရသူႏွင့္ အဆုိပါစာရြက္စာတမ္း၊ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည့္ကာလအထိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။ 

340340340340။။။။     အျခားအျခားအျခားအျခား    စြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္စြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္စြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္စြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္မႈမႈမႈမႈခင္းမ်ားကုိခင္းမ်ားကုိခင္းမ်ားကုိခင္းမ်ားကုိ    မထိခုိက္ေစျခင္းမထိခုိက္ေစျခင္းမထိခုိက္ေစျခင္းမထိခုိက္ေစျခင္း 

    ဤဥပေဒအရ တရားရံုးသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္သည္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ 

ေတာင္းေခၚမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

သုိ႔မဟုတ္ ျမီစားတစ္ဦးဦးအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ စြဲဆို 

ေဆာင္ရြက္သည့္မႈခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တည္ဆဲအခြင့္အာဏာ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ကန္႔သတ္ျခင္း မရိွေစဘဲ ထပ္ဆင့္၍ က်င့္သံုးခြင့္ရိွသည့္အခြင့္အာဏာမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ 

အမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိ    အတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အယူခံျခင္းအယူခံျခင္းအယူခံျခင္းအယူခံျခင္း    

341341341341။။။။     အမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိအမိန္႔မ်ားကုိ    အတည္ျပဳအတည္ျပဳအတည္ျပဳအတည္ျပဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

    ဤဥပေဒအရ တရားရံုးတစ္ရုံးရံုးက ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အမိန္႔အားလံုးကုိ အဆုိပါတရားရံုးတြင္ ျပဳလုပ ္

ေသာ တရားစြဲဆုိမႈတစ္ရပ္ရပ္၌ အမိန္႔ဒီဂရီမ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း 

အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

342342342342။။။။     တရားရံုးတစ္ခုခုတြင္တရားရံုးတစ္ခုခုတြင္တရားရံုးတစ္ခုခုတြင္တရားရံုးတစ္ခုခုတြင္    ခ်မွတ္သည့္အမိန္႕ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႕ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႕ကုိခ်မွတ္သည့္အမိန္႕ကုိ    အျခားတရားရံုးမ်ားတြင္အျခားတရားရံုးမ်ားတြင္အျခားတရားရံုးမ်ားတြင္အျခားတရားရံုးမ်ားတြင္    အတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္းအတည္ျပဳျခင္း    

    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးတစ္ခုကခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္းရိွ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အတည္ျပဳႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္း 

တည္ေနရာသည္ အျခားေနရာတစ္ခုတြင္ရွိခဲ့လွ်င္ အမိန္႔ ခ်မွတ္သည့္ တရားရံုးတည္ရိွသည့္ 

ေနရာမွအပ အဆုိပါကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရိွသည့္တရားရံုးကမိမိရုံးတြင္ 

ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္အား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ သက္ဆိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အညီ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

343343343343။။။။     အျခားအျခားအျခားအျခား    တရားရံုးမ်ားကတရားရံုးမ်ားကတရားရံုးမ်ားကတရားရံုးမ်ားက    အမိန္႔ကုိအမိန္႔ကုိအမိန္႔ကုိအမိန္႔ကုိ    အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္    လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား    

    တရားရံုးတစ္ရုံးကခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ အျခားတရားရံုးတစ္ရုံး၌ အတည္ျပဳရန ္ေဆာင္ရြက္ 

သည့္အခါ အဆုိပါတရားရံုးအမိန္႔၏ မူရင္းမိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကို ထုိအမိန္႔အား အတည္ျပဳ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ တရားရံုးရိွ သက္ဆိုင္ရာအရာရိွထံသို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ အမိန္႔မူရင္းမိတၱဴ 

မွန္အား တင္ျပျခင္းသည္ ထုိအမိန္႔ကုိ ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း လုံေလာက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္ 

ျဖစ္ေစရမည္။ ထုိတင္ျပခ်က္အေပၚတြင္ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ တရားရံုးသည္ အမိန္႔အား 

အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္လုိအပ္သည္မ်ားကုိ မိမိရုံး၏အမိန္႔အား အတည္ျပဳေဆာင္ 

ရြက္သက့ဲသုိ႔ အလားတူနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

344344344344။။။။     အမိန္႔မ်ားအေပၚအမိန္႔မ်ားအေပၚအမိန္႔မ်ားအေပၚအမိန္႔မ်ားအေပၚ    အယူခံအယူခံအယူခံအယူခံဝဝဝဝင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္း    

    ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပႏ္ွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ အေပၚ ျပန္လည္ၾကားနာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အဆုိပါတရားရံုး၏ သာမန္စီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္းရိွ မႈခင္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ 

သည့္ အမိန္႔သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခံဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
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စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္    ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 

345345345345။။။။     ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္    ဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းႏိုႏိုႏိုႏိုင္မည့္င္မည့္င္မည့္င္မည့္    အေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ား 

    ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ - 

 (က) ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ ကုမၸဏီ၏ သက္တမ္းအတြက္ သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ ကုန္ဆံုးလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္း 

ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲလ်ွင္၊ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီ၏ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့လ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သ္မိ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊  သုိ႔မဟုတ္ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွမိႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ တင္ျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီက 

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္။ 

     ဤအပုိင္းတြင္ သံုးစြဲေဖာ္ျပထားသည့္ “ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန ္ အတြက္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္” ဆိုသည္မွာ ဤပုဒ္မ၏ အပုိဒ္ (က) သုိ႔မဟုတ္ အပိုဒ္ (ခ) သုိ႔မဟုတ္ အပုိဒ္ 

(ဂ) တုိ႔အရ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ဆိုလုိသည္။ 

346346346346။။။။     ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္    ဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းဖ်က္သိမ္းမႈမႈမႈမႈ    စတင္ျခင္းစတင္ျခင္းစတင္ျခင္းစတင္ျခင္း 

    ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ သည့္အခ်ိန္မွ စတင္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

347347347347။။။။     ကုမၸဏီ၏ရပ္တည္ကုမၸဏီ၏ရပ္တည္ကုမၸဏီ၏ရပ္တည္ကုမၸဏီ၏ရပ္တည္မႈမႈမႈမႈအေပၚတြင္ကုမၸဏီအားအေပၚတြင္ကုမၸဏီအားအေပၚတြင္ကုမၸဏီအားအေပၚတြင္ကုမၸဏီအားဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္အေလ်ာက္    ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏    အက်ဳိးသက္ေရာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

    ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းသည့္ေန႔ရက္မ ွ

စတင္၍ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအတြက္ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္မွအပ ယင္း၏ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရပ္စဲေစရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ ရပ္တည္မႈ 

ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ 

ရိွေစကာမူယင္းအား ဖ်က္သိမ္းသည္အထိ ဆက္လက္ တည္ရွိေစရမည္။  

348348348348။။။။     ကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအားကုမၸဏီအား    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ    အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္သည့္ ေန႔ရက္မွ (၁ဝ)ရက္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 

ျပန္တမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္္တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ 

တုိ႔တြင္ ကုမၸဏီက ထည့္သြင္းေၾကညာ၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

349349349349။။။။     ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၃၄၈ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅)ခုထက္ မပုိေသာဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိပ်က္ကြက္မႈကုိ 

သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အရာရိွတစ္ဦးဦးစီသည္ 

လည္း အလားတူျပစ္ဒဏ္ ထုိက္သင့္ေစရမည္။ 

350350350350။။။။     ေၾကြးျမီေပးေခ်ေၾကြးျမီေပးေခ်ေၾကြးျမီေပးေခ်ေၾကြးျမီေပးေခ်ႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေႏုိင္ေၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္း    ေၾကညာျခင္းေၾကညာျခင္းေၾကညာျခင္းေၾကညာျခင္း     

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ 
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ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာႏွစ္ဦးထက္ ပိုမိုပါရိွေသာကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ ဒါရုိက္တာ 

အမ်ားစုသည္လည္းေကာင္း၊ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးတည္းရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ အဆုိပါ 

ဒါရုိက္တာသည္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည့္အစည္းအေဝးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔သည့္ ေန႕ရက္ 

မတုိင္မီ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား အစည္းအေဝး၌ ကုမၸဏီ၏ ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 

အျပည့္အဝ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ျပီးေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္ ကုမၸဏီ အား 

ဖ်က္သိမ္းရန္ စတင္သည့္ေန႔ရက္မွ (၃)ႏွစ္ထက္ မပို္ေသာကာလ တစ္ရပ္အတြင္း 

ကုမၸဏီသည္ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေပးေခ်ႏုိင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ သည္။ 

 (ခ) အဆုိပါေၾကညာခ်က္ကုိ ကုမၸဏီကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီစာရင္းစစ္မ်ား၏ 

အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ျဖင့္ ေထာက္ခံတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ျပီး ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ထံသုိ႔ 

ေပးပုိ႔တင္ျပျခင္း မျပဳခ့ဲလွ်င္ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ဤဥပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေပးပုိ႔သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွေသာ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္သည္ ဤဥပေဒတြင္ “ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ကုမၸဏီကုိ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း” ဟု ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ေပးပို႔သည့္ 

ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွျခင္း မရိွေသာ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္သည္ ဤဥပေဒတြင္ 

“ျမီရွင္မ်ားက ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း”ဟု ျဖစ္သည္။ 

ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားကင္သူမ်ားက    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း    

351351351351။။။။     ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကကုမၸဏီကုိင္သူမ်ားကကုမၸဏီကုိင္သူမ်ားကကုမၸဏီကုိင္သူမ်ားကကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္င့္သက္ဆုိင္သည့္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

 ပုဒ္မ ၃၅၂ မွ ၃၅၇ အထိ ယင္းပုဒ္မမ်ားအပါအဝင္တုိ႔တြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏ ီ

တြင္ပါဝင္သူမ်ားက ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

352352352352။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားအား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ယင္းတို႔၏ယင္းတို႔၏ယင္းတို႔၏ယင္းတို႔၏    အခေၾကးေငြမ်ားကုိအခေၾကးေငြမ်ားကုိအခေၾကးေငြမ်ားကုိအခေၾကးေငြမ်ားကုိ    

သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္    ကုမၸဏီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုမၸဏီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုမၸဏီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုမၸဏီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္    

 (က) အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ကိစၥရပ္မ်ားအား စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားအား ခြဲေဝေပးရန္အတြက္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရ မည္ျဖစ္ျပီး 

အဆုိပါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွမ်ားသုိ႔ ေပးရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား ခန္႔အပ္ျပီးသည့္အခါ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ လုပ္ပိုင ္

ခြင့္မ်ားအားလံုးသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥရပ္မွတစ္ပါး ရပ္စဲသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

353353353353။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    လစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိ    ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ကုမၸဏီမ ွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ေသဆံုးျခင္း၊ 

ႏႈတ္ထြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎၏ေနရာ လစ္လပ္ 
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သြားလွ်င္ ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ျမီရွင္မ်ား၏ စီမံ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ထုိလစ္လပ္ေနရာကုိ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ 

 (ခ) အဆုိပါကိစၥရပ္အတြက္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦး 

ဦးကျဖစ္ေစ၊ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးထက္ ပိုမုိပါရိွသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ 

လွ်င္ ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ 

မ်ားကျဖစ္ေစ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) အစည္းအေဝးကုိ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ နည္းလမ္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဆက္လက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားက ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ တရားရံုးက သတ္မွတ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င္းပ 

ရမည္။ 

354354354354။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    ပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိ    ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္    အဖုိးစားနားအျဖစ္အဖုိးစားနားအျဖစ္အဖုိးစားနားအျဖစ္အဖုိးစားနားအျဖစ္    အစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာအစုရွယ္ယာ    စသည္မ်ားကုိစသည္မ်ားကုိစသည္မ်ားကုိစသည္မ်ားကုိ    

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက    လက္ခံလက္ခံလက္ခံလက္ခံႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    လုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ ယင္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ 

ကုိ ဤဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ဤပုဒ္မ 

တြင္ “လြႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ကုမၸဏီ” ဟု ေခၚတြင္မည့္  အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုခုသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ဤပုဒ္မတြင္ 

“လြႊဲေျပာင္းေပးအပ္ သည့္ကုမၸဏီ” ဟု ေခၚတြင္မည့္ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ သာမန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိျဖစ္ေစ၊ သီးျခားစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ 

လုပ္ပို္င္ခြင့္ တစ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းသည့္ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ 

အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အာမခံ 

ေပၚလစီမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လြႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီရွိ အျခား အလားတူအက်ိဳး 

ခံစားခြင့္မ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ လြႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားသုိ႔ 

ခြဲေဝေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

လက္ခံႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ လြႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေငြေၾကး၊ 

အစုရွယ္ယာ၊ အာမခံ ေပၚလစီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအရာမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း အစား လြႊဲေျပာင္း လက္ခံသည့္ကုမၸဏီ၏ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

လက္ခံျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အျခား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အား 

သေဘာတူလက္ခံႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရာင္းခ်မႈ သုိ႔မဟုတ ္ စီစဥ္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္သည္ လြႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအေပၚ တရားဝင္ 

ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ဂ) အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ လြႊဲေျပာင္းေပးအပ္ သည့္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးသည္  စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသို႔ လိပ္မူ၍ 
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၎၏သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ စာျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး အဆုိပါ အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ (၇) ရက္အတြင္း ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရံုးခန္း မွ ေပးပုိ႔ခဲ့လ်ွင္ 

၎အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အတည္ျဖစ္ေစရန္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ သေဘာတူညီသည့္ 

တန္ဖိုးျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ တန္ဖိုးျဖင့္  ဝယ္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစ 

ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ဝယ္ယူ ေပးေခ်မည့္ေငြအား ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ ေပးေခ် 

ရမည္ျဖစ္ျပီး အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အတုိင္း စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (င) အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ 

သုိ႔မဟုတ္  စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္သည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မတုိင္မီကာလတြင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျပိဳင္တည္းအခ်ိန္တြင္ ခ်မွတ္သည့္ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တရားမဝင္ျဖစ္ျခင္း မရိွေစရ။ သုိ႔ေသာ္ 

ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကို (၁) ႏွစ္အတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 

တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ အထူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

သည္ တရားရံုး၏ အတည္ျပဳခ်က္ မရိွလွ်င္ တရားဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (စ) အနုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ အနုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ 

တြင္ကန္႔သတ္ထားသည္မ်ားမွအပ အဆုိပါ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပုဒ္မအရ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အနုညာတစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ ေစရမည္။ 

355355355355။။။။     ႏွႏွႏွႏွစ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္    ႏွႏွႏွႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌    အေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေအေထြေထြအစည္းအေဝးဝးဝးဝးအားအားအားအား    ေခၚယူက်င္းပေစရန္ေခၚယူက်င္းပေစရန္ေခၚယူက်င္းပေစရန္ေခၚယူက်င္းပေစရန္    ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္    

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာဝဝဝဝန္န္န္န္    

 ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ (၁) ႏွစ္ကာလထက္ ပိုမို၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက ္

ရသည့္ကိစၥရပ္တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္း လင္းဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွစ၍ ပထမ(၁)ႏွစ္ ႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ (၁)ႏွစ္စီ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌၊ သို႔မဟုတ္ 

သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း (၉ဝ) အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္၌ ကုမၸဏီ၏ 

အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပရန္ ဆင့္ဆုိႏိုင္ျပီး အစည္းအေဝးတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ 

ႏွစ္အတြင္း စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ၎၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္း 

ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းမႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပရမည္။ 

356356356356။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၃၅၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၁ဝ) ခုထက္ မပုိသည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ေပး 

ေဆာင္ရမည္။ 

357357357357။။။။     အျပီးသတ္အျပီးသတ္အျပီးသတ္အျပီးသတ္    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝး    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာရင္း 

တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းစာရင္းတြင္ မည္သို႔ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ 
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ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္၊ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သိ ု ႔စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္တုိ႔ကိ ု ေဖာ္ျပပါရိွေစရ 

မည္။ ယင္းေနာက္ အဆုိပါစာရင္းကုိ တင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိရန္ 

အလုိ႔ငွာ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပရမည္။ 

 (ခ) အစည္းအေဝးကုိ အခ်ိန္၊ ေနရာ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔အား ေဖာ္ျပေၾကညာ၍ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္ျဖစ္ျပီး ပုဒ္မ ၃၄၈ ပါ နည္းလမ္းအရ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား ထုတ္ေဝျခင္း 

အတြက္ သတ္မွတ္ပါရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ အနည္းဆံုး (၂၈) 

ရက္ ၾကိဳတင္၍ ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

 (ဂ) အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးေနာက္ (၇) ရက္ အတြင္း စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ  

သည္ စာရင္းမိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည့္အျပင္ အစည္းအေဝး 

က်င္းပျခင္းႏွင့္ က်င္းပသည့္ေန႔ရက္တုိ႔ကုိ ၎ထံသုိ႔ ျပန္ၾကားရမည္။  

  အစည္းအေဝး၌ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္ လုိအပ္သည့္ ဦးေရ 

မျပည့္ဝခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ အစည္းအေဝးကုိ တရားဝင္ 

ဆင့္ေခၚခ့ဲေၾကာင္း၊ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္ 

လုိအပ္သည့္ ဦးေရ အျပည့္အဝ မတက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွ သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္ 

တစ္ေစာင္ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုျပန္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ ျပန္ၾကားခ်က္ 

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဤပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ အဆုိပါ 

အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ျပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဃ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စာရင္း သုိ႔မဟုတ ္ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပန္ၾကား 

ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါ ယင္းတုိ႔အား မွတ္ပုံတင္ေရးသြင္း ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပန္ၾကားခ်က္အား မွတ္ပုံတင္ျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၃)လ ျပည့္ေျမာက္ 

ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

  စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအျဖစ္ တရားရံုးတြင္ 

ေရာက္ရွိသူတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ 

ဟုထင္ျမင္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ 

မည္ဟု သတ္မွတ္ေသာေန႔ရက္သုိ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးႏုိင္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

358358358358။။။။     ပုဒ္မ၃၅၇(ဂ)ႏွင့္အညီ စာရင္းမိတၱဴ ေပးပုိ႔ျခင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ မေဆာင္ရြက္ခဲ ့

လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပိုသည့္ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။  

359359359359။။။။     ပုဒ္မ၃၅၇ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ျပဳလုပ္သည့္ တရားရံုး၏ အမိန္႔တစ္ရပ္အေပၚ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ 

အဆုိပါ အမိန္႔အား ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၂၁) ရက္ အတြင္း  အဆုိပါအမိန္႔အား မွတ္ပုံတင္ ရန္အတြက္ 

အမိန္႔၏ မူရင္းမိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကို မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပ ရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထုိသူသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပိုသည့္ ဒဏ္ေငြကို 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားက    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

360360360360။။။။     ျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားက    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

    ပုဒ္မ ၃၆၁ မွ ၃၇ဝ အထိ ယင္းပုဒ္မမ်ားအပါအဝင္တုိ႔တြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမီရွင္မ်ား 

က ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 
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361361361361။။။။     ျမီရွင္မ်ား၏ျမီရွင္မ်ား၏ျမီရွင္မ်ား၏ျမီရွင္မ်ား၏    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝး 

 (က) ကုမၸဏီသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန ္ ရည္ရြယ္သည့္ 

အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရမည့္ ေန႔ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ထိုေန႔၏ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ 

ျမီရွင္မ်ား အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ ျမီရွင္မ်ား၏ 

အစည္းအေဝးအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ေဖာ္ျပပါ အစည္းအေဝး က်င္းပ 

မည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ျမီရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီသည္ ျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေဝးအတြက ္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ပုဒ္မ ၃၄၈            

ပါ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ ယင္းပုဒ္မတြင္ သတ္မွတ္ 

ပါရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေၾကညာေပးရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီကိစၥရပ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ားစာရင္း၊ မတုိင္မီ 

တင္ျပမည့္ ေတာင္းဆိုမႈပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း တုိ႔ကုိ ပူးတြဲပါ ရိွေစလ်က္ 

ျပည့္စံုသည့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတုိင္း 

က်င္းပမည့္ ျမီရွင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရမည္၊ ၎အျပင္  

  (၂) အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔ 

အနက္မွ တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔အပ္ရမည္။ 

 (ဃ) ျမီရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ဒါရုိက္တာသည္ 

အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္၍ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (င) ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန ္ ရည္ရြယ္ သည့္ 

ကုမၸဏီအစည္းအေဝးကုိ ေရႊ႔ဆုိင္းခဲ့ျပီး ထုိသို႔ေရြႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

အား ခ်မွတ္ခဲ့လွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ က်င္းပသည့္ ျမီရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝး၌ 

ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ 

ေစရမည္။ 

362362362362။။။။     အကယ္၍ - 

 (က) ပုဒ္မ ၃၆၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္(ခ)တုိ႔ကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကုမၸဏီက 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၃၆၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားက 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ဂ) ပုဒ္မ ၃၆၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦး က 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ 

    ကုမၸဏီ၊ ဒါရုိက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာသည္ ယင္းတုိ႔ ပ်က္ကြက္သည့္ ကိစၥရပ ္ အတြက္ 

ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ(၅)ခုထက္ မပိုေသာဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီက ပ်က္ကြက္သည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ ပ်က္ကြက္မႈ၌ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ အရာရိွမ်ား အားလံုး သည္ အလားတူ ျပစ္ဒဏ္ကို 

ထုိက္သင့္ေစရမည္။ 

363363363363။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း 

    ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီသည္ ပုဒ္မ ၃၆၁ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ယင္းတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး 
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မ်ား၌ ကုမၸဏီ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားကုိ 

ခြဲေဝရန္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအျဖစ္ အဆုိျပဳ တင္ျပ 

ႏုိင္သည္။ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီသည္ သီးျခားပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့လ်ွင္ ျမီရွင္မ်ားက 

အဆုိျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ျဖစ္ေစရမည္။ ျမီရွင္မ်ားက 

အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ ပုဂၢိဳလ္မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီက အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ျဖစ္ေစရမည္။သုိ႔ရာတြင္ သီးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 

အဆုိျပဳတင္ျပလာသည့္ကိစၥရပ္၌ ျမီရွင္မ်ားက အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ေန႔ရက္မွ (၇)ရက္အတြင္း 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးသည္ တရားရံုးသို႔ တင္ျပ၍ 

ျမီရွင္မ်ားက အဆုိျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္အစား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီက စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအျဖစ္ အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ ပုဂၢဳိလ္ကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ားက ခန္႔အပ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္အစား အျခားသူ တစ္ဦးဦးကုိ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထား 

ႏုိင္သည္။ 

364364364364။။။။     စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအား    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း 

 (က) ပုဒ္မ ၃၆၁ အရ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး၌ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္း 

အေဝးတစ္ရပ္ရပ္၌ျဖစ္ေစ ျမီရွင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း           

(၅)ဦး ထက္ မပုိေသာသူမ်ား ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ခန္႔အပ္ ႏိုင္ 

သည္။ အဆုိပါေကာ္မတီအား ခန္႔အပ္ျပီးသည့္အခါ ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္း 

ရန္ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ အစည္းအေဝး၌ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တြင္ က်င္းပမည့္ 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ရပ္၌ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီသည္ (၅)ဦးထက္ မပိုေသာ 

ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 

ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) သုိ႔ရာတြင္ ျမီရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ကုမၸဏီက ထုိသုိ႔ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ျမီရွင္မ်ားက ထုိသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ 

တရားရံုးက အျခားနည္း ညႊန္ၾကားျခင္း မရိွပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျပဳေစရ။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ 

အရ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပေလ်ွာက္ထားခ့ဲလွ်င္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ 

အတုိင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အစား အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 

အျခားသူ တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

365365365365။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား၏    အခေၾကးေငြကုိအခေၾကးေငြကုိအခေၾကးေငြကုိအခေၾကးေငြကုိ    သတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏ဒါရုိက္တာမ်ား၏    

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ    ရပ္စျဲခင္းရပ္စျဲခင္းရပ္စျဲခင္းရပ္စျဲခင္း 

 (က) စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ မရိွခဲ့လွ်င္ ျမီရွင္မ်ားသည္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ မ်ားသို႔ 

ေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ျပီး အခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္ ထားျခင္း 

မရိွခဲ့လွ်င္ ထုိအခေၾကးေငြကုိ တရားရံုးက သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ခ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အခါ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 
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လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးသည္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ ္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ 

မရိွခဲ့လွ်င္ ျမီရွင္မ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ကိစၥရပ္မွအပ ရပ္စဲ 

ေစရမည္။ 

366366366366။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    လစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိလစ္လပ္ေနရာကုိ    ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

    တရားရံုးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ထား 

သည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမွအပ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တစ္ဦးဦး 

သည္ ေသဆံုးျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၎၏ေနရာ၌ 

လစ္လပ္သြားလွ်င္ ျမီရွင္မ်ားသည္ ထုိလစ္လပ္ေနရာကုိ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ 

367367367367။။။။     ျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားကျမီရွင္မ်ားက    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္    ပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မပုဒ္မ    ၃၅၄၃၅၄၃၅၄၃၅၄    ပါပါပါပါ    ျပ႒ာန္းခ်က္အားျပ႒ာန္းခ်က္အားျပ႒ာန္းခ်က္အားျပ႒ာန္းခ်က္အား    လုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာလုိက္နာ    

ရျခင္းရျခင္းရျခင္းရျခင္း 

    ပုဒ္မ ၃၅၄ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမီရွင္မ်ားက ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားကကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔ သက္ဆိုင္ေစရမည္ 

ျဖစ္ျပီး အဆုိပါပုဒ္မအရ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားရံုး 

ကျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရိွမွအပ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

368368368368။။။။     ႏွႏွႏွႏွစ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္စ္စဥ္    ႏွႏွႏွႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌စ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌    ကုမၸဏီ၏အစည္းအေကုမၸဏီ၏အစည္းအေကုမၸဏီ၏အစည္းအေကုမၸဏီ၏အစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေျမီရွင္မ်ား၏အစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအားမ်ားအား    ေခၚယူေခၚယူေခၚယူေခၚယူ    

က်င္းပေစရန္က်င္းပေစရန္က်င္းပေစရန္က်င္းပေစရန္    ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏တာဝဝဝဝန္န္န္န္    

 ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ (၁) ႏွစ္ကာလထက္ ပိုမို၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက ္

ရသည့္ကိစၥရပ္တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္း လင္းဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွစ၍ ပထမ(၁)ႏွစ္ ႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ (၁)ႏွစ္စီ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌၊ သို႔မဟုတ္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္၌ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ႏွင့္ ျမီရွင္မ်ား၏ 

အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပရန္ ဆင့္ဆုိႏိုင္ျပီး အစည္း အေဝးမ်ားတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ ၎၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းမႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ပုံစံျဖင့္ ျပဳစုထား သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ 

369369369369။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၃၆၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၁ဝ) ခု ထက္ မပိုသည့္ ဒဏ္ေငြကို ေပး 

ေဆာင္ရမည္။ 

370370370370။။။။     အျပီးသတ္အျပီးသတ္အျပီးသတ္အျပီးသတ္    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝး    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာရင္း 

တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းစာရင္းတြင္ မည္သို႔ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္း ျခင္းကို 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါရိွ 

ေစရမည္။ ယင္းေနာက္ အဆုိပါစာရင္းကုိ တင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိရန္ 

အလုိ႔ငွာ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ႏွင့္ ျမီရွင္မ်ား၏ အစည္းအေဝး 

တစ္ရပ္တုိ႔ကုိ ေခၚယူက်င္းပရမည္။ 

 (ခ) အစည္းအေဝးတစ္ရပ္စီကုိ အခ်ိန္၊ ေနရာ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔အား သတ္မွတ္ေၾကညာ၍ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ပုဒ္မ ၃၄၈ ပါ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ေဝျခင္း 
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အတြက္ သတ္မွတ္ပါရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝး မက်င္းပမ ီအနည္းဆံုး (၂၈) 

ရက္ ၾကိဳတင္၍ ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

 (ဂ) အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပသည့္ေန႔ရက္မွ (၇)ရက္ အတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး 

မ်ားအား အဆုိပါေန႔ရက္မ်ား တြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ေနာင္တြင္ က်င္းပသည့္ 

ေန႔ရက္မွ ရက္သတၱ(၁)ပတ္အတြင္း စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ စာရင္း 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည့္အျပင္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္းႏွင့္ 

က်င္းပသည့္ေန႔ရက္ တုိ႔ကုိ ၎ထံသုိ႔ ျပန္ၾကားရမည္။  

  အစည္းအေဝး၌ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန ္ တက္ေရာက္ရမည့္ လိုအပ္သည့္ဦးေရ 

(ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦး 

ရိွရမည္) မျပည့္ဝခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ အစည္းအေဝးကုိ 

တရားဝင္ဆင့္ေခၚခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုအစည္းအေဝးသုိ႔ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ရန္ 

တက္ေရာက္ရမည့္ လုိအပ္သည့္ ဦးေရ အျပည့္အဝ မတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွ 

သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိျပန္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ 

ျပန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဤပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 

ျပန္ၾကားခ်က္ကုိ အဆုိပါအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဃ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စာရင္း သို႔မဟုတ္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 

အစည္း အေဝးတစ္ရပ္စီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လက္ခံရရိွ 

သည့္အခါ ယင္းတုိ႔အား မွတ္ပုံတင္ေရးသြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပန္ၾကားခ်က္အား 

မွတ္ပုံတင္ ျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၃) လ ျပည့္ေျမာက္ ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအား 

ဖ်က္သိမ္းျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

  သုိ႔ရာတြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအျဖစ္ 

တရားရံုးတြင္ ေရာက္ရွိသူတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ 

သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအား အက်ိဳး 

သက္ေရာက္ေစမည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ ေန႔ရက္သုိ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးႏုိင္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

371371371371။။။။     ပုဒ္မ ၃၇ဝ (ဂ) ႏွင့္အညီ စာရင္းမိတၱဴ ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ မေဆာင္ရြက္ခဲ ့

လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၃) ခုထက္ မပိုသည့္ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

372372372372။။။။     ပုဒ္မ ၃၇ဝ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ျပဳလုပ္သည့္ တရားရံုး၏ အမိန္႔တစ္ရပ္အေပၚ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ 

အဆုိပါ အမိန္႔အား ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ (၁ဝ) ရက္အတြင္း  အဆုိပါအမိန္႔အား မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ 

အမိန္႔၏ မူရင္းမိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကို မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပ ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထုိသူသည္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပိုသည့္ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါကုမၸဏီတြင္ပါဝဝဝဝင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ျမီရွင္မ်ားကျဖစ္ေစင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ျမီရွင္မ်ားကျဖစ္ေစင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ျမီရွင္မ်ားကျဖစ္ေစင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ျမီရွင္မ်ားကျဖစ္ေစ    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

373373373373။။။။     ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

    ပုဒ္မ ၃၇၄ မွ ၃၈၂ အထိ ယင္းပုဒ္မမ်ားအပါအဝင္တုိ႔တြင္ ပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျမီရွင္မ်ားကျဖစ္ေစ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
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ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

374374374374။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    ပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိ    ခြဲေခြဲေခြဲေခြဲေဝေဝေဝေဝေဆာင္ရြက္ျခင္းဆာင္ရြက္ျခင္းဆာင္ရြက္ျခင္းဆာင္ရြက္ျခင္း 

    ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ဦးစားေပး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင ္

သည့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ 

အျခားနည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွလွ်င္ ကုမၸဏီ၏တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက် 

အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီရွိပါဝင္သူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအရ ကုမၸဏီ 

တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ရမည္။  

375375375375။။။။     ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏    တာတာတာတာဝဝဝဝန္န္န္န္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

 (က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားက ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ 

ကုမၸဏီ၏ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္္လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္မ်ားက ကုမၸဏီ 

ကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ 

ပုဒ္မ ၃၂၁ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) ႏွင့္ (ဇ) တို႔အရ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွသုိ႔ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

ဤအပုိဒ္အရ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွက က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ျဖစ္ျပီး ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦးဦးသည္ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကိုက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တရားရံုးသုိ႔တင္ျပ ေလ်ွာက္ထား 

ႏုိင္သည္၊ 

  (၂) အပုိဒ(္၁)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွဘ ဲ ကုမၸဏီကိုဖ်က္သိမ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ တရားရံုးက ေပးအပ္ထား သည့္ 

ဤဥပေဒအရ အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုငသ္ည္၊ 

  (၃) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားစာရင္းကုိ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤဥပေဒအရ 

ေပးအပ္ထားသည့္ တရားရံုး၏ အခြင့္အာဏာကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားစာရင္းသည္ ယင္းစာရင္းတြင္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား 

အျဖစ္ပါရိွသူမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ေစရ 

မည္၊ 

  (၄) ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ ေတာင္းေခၚမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ တရားရံုး၏ အခြင့္အာဏာ ကုိ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္၊ ၎ျပင္ 

  (၅) အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူရန္ သို႔မဟုတ္ ၎အေန ျဖင့္ 

သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ 

အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚႏုိင္သည္။  

 (ခ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိန္ညိွေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ 

 (ဂ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစြာအား ခန္႔အပ္ထားခဲ့လွ်င္ ဤဥပေဒအရ ေပး 
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အပ္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု ၎တုိ႔အား ခန္႔အပ္သည့္အခ်ိန္၌ သတ္မွတ္ 

ထားသည့္အတုိင္းတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ႏွစ္ဦးထက္မနည္းေသာ စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ မ်ားက က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

376376376376။။။။     ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား    ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊    

ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာ၊စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအခြင့္အာဏာ၊စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအခြင့္အာဏာ၊စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအခြင့္အာဏာ၊စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး    

အရာရိွ၏အရာရိွ၏အရာရိွ၏အရာရိွ၏    ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္ခန္႔အပ္မႈမႈမႈမႈကုိကုိကုိကုိ    အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 (က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ မရိွသည့္ကိစၥရပ္ 

မ်ားတြင္ တရားရံုးသည္ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) တရားရံုးသည္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပလာလ်ွင ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွအား ထုတ္ပယ္ႏိုင္ျပီး အျခားေသာ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကို ခန္႔အပ္ 

ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ၎အား ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ (၂၁) ရက္ အတြင္း 

မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ခန္႔အပ္မႈ 

အေၾကာင္း ၾကားစာကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 

377377377377။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၃၇၆ ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်ွင္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၃) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပး 

ေဆာင္ရမည္။ 

378378378378။။။။     ျမီရွင္မ်ားအေပၚျမီရွင္မ်ားအေပၚျမီရွင္မ်ားအေပၚျမီရွင္မ်ားအေပၚ    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္စည္းေင္စည္းေင္စည္းေင္စည္းေႏွာႏွာႏွာႏွာင္င္င္င္မႈမႈမႈမႈရိွသည့္ရိွသည့္ရိွသည့္ရိွသည့္    စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

 (က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ 

တစ္ခုႏွင့္ ယင္း၏ျမီရွင္မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အထူး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခ့ဲလ်ွင္ ကုမၸဏီအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမီရွင္မ်ား၏ 

အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးအရ ေလးပံုသံုးပံုျဖင့္ လက္ခံခဲ့လ်ွင္ ျမီရွင္မ်ားအေပၚတြင္ 

လည္းေကာင္း တရားဝင္စည္းေႏွာင္မႈရိွသည္။ ယင္းကိစၥရပ္အေပၚတြင္ ဤပုဒ္မအရ 

အယူခံခြင့္ရွိသည္။ 

 (ခ) ျမီရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးသည္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပီးစီးျပီး ေနာက္ 

(၂၁) ရက္ အတြင္း ယင္းကိစၥအေပၚတြင္ တရားရံုးသုိ႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏိုငသ္ည္။ 

ထုိအယူခံမႈအရ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပႏ္ုိင္သည္။ 

379379379379။။။။     ကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိကိစၥရပ္မ်ားကုိ    ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ရန္င္ရန္င္ရန္င္ရန္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိ    က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္င္ရန္အတြက္    

တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔တရားရံုးသုိ႔    တင္ျပေလွ်ာက္ထားတင္ျပေလွ်ာက္ထားတင္ျပေလွ်ာက္ထားတင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ သုိ႔မဟုတ ္ ျမီရွင္ 

တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ 

ေပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ ေတာင္းေခၚမႈမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္း၊ တရားစြဲဆုိ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္းင့ံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ကုမၸဏီအား 

တရားရံုးျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္သက့ဲသုိ႔ တရားရံုးက က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္ 

အာဏာမ်ားအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေစရန္ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပ 
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ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

 (ခ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ သို႔မဟုတ္ ျမီရွင ္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

မ်ားအေပၚ တရားဝင္လ်က္ရွိသည့္ ဝရမ္းကပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ 

တင္ျပေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) အဆုိပါ ေလ်ွာက္ထားမႈကုိ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေပၚ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည့္ တရားရံုး 

သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အခြင့္ 

အာဏာကုိ က်င့္သုံးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာရမည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ျခင္း တုိ႔သည္ 

ေလ်ာ္ကန္မွ်တျပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္ ၎သင့္သည္ ထင္ျမင္ 

သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈတစ္ရပ္လံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္ စိတ္ တစ္ေဒသ 

ကုိျဖစ္ေစ လက္ခံႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ွာက္ထားမႈအေပၚ သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ 

အျခား အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

380380380380။။။။     ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္    က်ခံရသည့္စရိတ္မ်ားက်ခံရသည့္စရိတ္မ်ားက်ခံရသည့္စရိတ္မ်ားက်ခံရသည့္စရိတ္မ်ား 

    ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းရာတြင္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ အခေၾကးေငြ အပါအဝင္ က်ခံရ 

ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုးကုိ အာမခံအက်ိဳး ခံစားခြင့္ 

ရရိွေသာျမီရွင္မ်ား (secured creditors) ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရိွခ့ဲလွ်င္ ယင္းတုိ႔ကို မထိခိုက္ေစဘဲ 

အျခားေသာ ေတာင္းခံတင္ျပမႈမ်ားထက္ ဦးစားေပး၍ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္။ 

381381381381။။။။     ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏    အခြင့္အေရးမ်ားကုိမထိခုိက္ေစျခင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိမထိခုိက္ေစျခင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိမထိခုိက္ေစျခင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိမထိခုိက္ေစျခင္း 

    ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ အတြက္ 

ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ေသာ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးက ေလ်ွာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးက ေၾကြးျမီေပးဆပ္ 

ရသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ကုမၸဏီကို ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေစမည္              

ျဖစ္သည္ ဟု ေက်နပ္လက္ခံရမည္။ 

382382382382။။။။     ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဆႏၵဆႏၵဆႏၵဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္အေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္    ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား    သတ္မွတ္ေပးသတ္မွတ္ေပးသတ္မွတ္ေပးသတ္မွတ္ေပး    

ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

    ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားရံုးက ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္သည့္အခါ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အဆုိပါအမိန္႔တြင္ 

ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တြင္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။  

တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္မႈျမႈျမႈျမႈျဖင့္ဖင့္ဖင့္ဖင့္    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 

383383383383။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္မႈျမႈျမႈျမႈျဖင့္ဖင့္ဖင့္ဖင့္    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဖ်က္သိမ္းရန္ဖ်က္သိမ္းရန္ဖ်က္သိမ္းရန္ဖ်က္သိမ္းရန္    အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

    ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအား ျမီရွင္မ်ား၊ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက တရားရံုးသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပႏု္ိင၍္ တရားရံုးက 

သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ 



211 

ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ အမိန္႔တစ္ရပ ္

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

384384384384။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္မႈျမႈျမႈျမႈျဖင့္ဖင့္ဖင့္ဖင့္    ကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိကုမၸဏီကုိ    ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္    ေလ်ွာက္ထားျခင္း၏ေလ်ွာက္ထားျခင္း၏ေလ်ွာက္ထားျခင္း၏ေလ်ွာက္ထားျခင္း၏    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    

သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

    တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ်ွာက္ထားမႈ တစ္ရပ္ကုိ စြဲဆိုသည့္အမႈမ်ားအေပၚ တရားရံုးသုိ႔ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ 

အတြက္ တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

385385385385။။။။     ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ား    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏    သေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိ    တရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးက    လက္ခံလက္ခံလက္ခံလက္ခံသုံးသပ္ႏုိင္ျသုံးသပ္ႏုိင္ျသုံးသပ္ႏုိင္ျသုံးသပ္ႏုိင္ျခင္းခင္းခင္းခင္း 

    တရားရံုးသည္ တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကိ ု

ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔အၾကား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား 

ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း လံုေလာက္သည့္အေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ၎ထံ တင္ျပ 

ေစႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ လက္ခံသုံးသပ္ႏုိင္သည္။ 

386386386386။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား    ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း၊    ထုတ္ပယ္ျခင္းထုတ္ပယ္ျခင္းထုတ္ပယ္ျခင္းထုတ္ပယ္ျခင္း    ျပဳျပဳျပဳျပဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    

အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သည့္ အခါ 

တရားရံုးသည္ အဆုိပါအမိန္႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တြင္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးဦးကုိ ထပ္မံခန္႔ထားသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မအရ တရားရံုးက ခန္႔ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွတစ္ဦးသည္ 

ကုမၸဏီက ခန္႔အပ္သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက့ဲသုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး 

တြင္ အလားတူ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား ရိွေစရမည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးသည္ ယင္းက ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ တစ္ဦးဦး 

ကုိျဖစ္ေစ၊ ၾကီးၾကပ္မႈအမိန္႔အရ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားသည့္စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွတစ္ဦးဦးကုိ ျဖစ္ေစထုတ္ပယ္ႏိုင္ျပီး ထုတ္ပယ္မႈ၊ေသဆံုးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ား 

ေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားေသာ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦး၏ ေနရာတြင္ 

ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားႏုိင္သည္။  

387387387387။။။။     ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္ၾကီးၾကပ္မႈမႈမႈမႈအမိန္႔၏အမိန္႔၏အမိန္႔၏အမိန္႔၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ 

 (က) တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သည့္ အခါ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ တရားရံုးက သတ္မွတ္ထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စြက္ဖက္မႈ မပါရိွဘဲ မိမိ၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကုိ ကုမၸဏီအား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္သက့ဲသုိ႔ 

အလားတူ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ကိစၥရပ္ႏွင္ ့ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ ပါရိွသည့္ကိစၥရပ္ 

မ်ားမွအပ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ တရားရံုးက ခ်မွတ္ 

သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္သည္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆိုင္းငံ႕ျခင္း 

အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးတြင္ တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ 

ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ 
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ေတာင္းေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပရ္န္၊ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားက ျပဳလုပ္ 

ထားသည့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ ေတာင္းေခၚမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းျခင္း အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္သကဲ့သုိ႔ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရိွသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားအားလံုးကုိ တရားရံုးသို႔ အခြင့္အာဏာ 

အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းရမည္။ 

 (ဂ) တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ သို႔မဟုတ္ ၎ အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို တရားရံုးက ညႊန္ၾကား 
ႏုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ 
“တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ” ဆုိသည္မွာ တရားရံုး၏ 
ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စာရင္းရွင္းလင္း 
ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကုိ ဆုိလုိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

388388388388။။။။     အလြတ္ခန္႔အပ္ထားသည့္အလြတ္ခန္႔အပ္ထားသည့္အလြတ္ခန္႔အပ္ထားသည့္အလြတ္ခန္႔အပ္ထားသည့္    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားကုိစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားကုိစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားကုိစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ားကုိ    တရားတရားတရားတရားဝဝဝဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္င္ခန္႔အပ္ထားသည့္    

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး    အရာရိွမ်ားအျဖစ္အရာရိွမ်ားအျဖစ္အရာရိွမ်ားအျဖစ္အရာရိွမ်ားအျဖစ္    ခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္းခန္႔အပ္ျခင္း    

    တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ ခ်မွတ္ျပီး ယင္းေနာက ္

တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္သည့္အခါ တရားရံုးသည္ အဆုိပါ 

အမိန္႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္တြင္ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အျမဲတမ္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ား ပါရိွျခင္း မရိွဘဲ 

ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလြတ္ခန္႔ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႔အနက္မွ တစ္ဦးဦးကုိ တရားရံုးက ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ 

ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

ျဖည့္စြက္ျဖည့္စြက္ျဖည့္စြက္ျဖည့္စြက္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

389389389389။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္    လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား    မျပဳလုပ္ရျခင္းမျပဳလုပ္ရျခင္းမျပဳလုပ္ရျခင္းမျပဳလုပ္ရျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    

ေၾကြးျမီမ်ားေၾကြးျမီမ်ားေၾကြးျမီမ်ားေၾကြးျမီမ်ား    ေပၚလြင္စြာေပၚလြင္စြာေပၚလြင္စြာေပၚလြင္စြာ    ေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္းေဖာ္ျပရျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္၌ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈအား စတင္ 

ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမွအပ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီ 

တြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ရပ္တည္မႈအေျခအေနကုိေျပာင္းလျဲခင္းမ်ားအားလံုးသည္ပ်က္ျပယ္သည္။ 

 (ခ) တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥရပ္၌ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈအား စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္  အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 

တင္ျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ ျခင္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာ 

မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ရပ္တည္မႈ အေျခအေနကုိ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အားလံုးသည္ တရားရံုးက အျခားေသာအမိန္႔ တစ္စု ံ တစ္ရာ ခ်မွတ္ 

ထားျခင္း မရိွလွ်င္ ပ်က္ျပယ္သည္။ 

    (ဂ) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

လူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီမ်ားကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္အားလံုး၌ ေပးရန္ 

ရိွမည့္ ေၾကြးျမီမ်ားအားလံုးႏွင့္ ယခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ျဖစ္ေပၚမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ ကုမၸဏီအေပၚ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ား 

အားလံုးကုိ ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္၍ သက္ေသတင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳရမည္။ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ 
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လာႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ ္ အျခားအေၾကာင္းကိစၥရပ္အတြက္ ေၾကြးျမီမ်ား သို႔မဟုတ္ တင္ျပ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၏ တန္ဖုိးသည္ တိက်ေသခ်ာေသာ တန္ဖိုး တစ္ရပ္မဟုတ္လွ်င္ သင့္တင့္ 

မွ်တသည့္ တန္ဖိုး 

390390390390။။။။     လူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီမ်ားအားလူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီမ်ားအားလူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီမ်ားအားလူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီမ်ားအား    ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္    လူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာလူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာလူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာလူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာ    စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း    

မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    လုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္းလုိက္နာရျခင္း 

    လူမြဲခံယူသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ အာမခံအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရရိွေသာျမီရွင္မ်ား 

(secured creditors)ႏွင့္ အာမခံအက်ိဳး ခံစားခြင့္မရရိွေသာျမီရွင္မ်ား (unsecured creditors) ၏ 

သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ သက္ေသထင္ရွားတင္ျပႏုိင္သည့္ 

ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ယူႏုိင္သည့္အာမခံတန္ဖိုးႏွင့္ ေနာင္တြင္ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း လူမြဲျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္၏ ပိုင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒအရ အဆုိပါ အခ်ိန္ 

ကာလတြင္ အတည္ျဖစ္ လ်က္ရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ေသထင္ရွားတင္ျပရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားမွ 

အျမတ္ ေဝစုမ်ားကုိလက္ခံ ရရိွမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္၌ 

ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ျပီး ဤပုဒ္မ အရ ရထိုက္ခြင့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီအေပၚ အဆုိပါတင္ျပ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

391391391391။။။။     ဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပးဦးစားေပး    ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

    (က) ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ အျခားေသာ ေၾကြးျမီမ်ားထက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဦးစားေပး၍ 

ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ -    

  (၁) အစိုးရ သို႔မဟုတ ္ ေဒသအာဏာပုိင္တစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ ကုမၸဏီက ေပးေခ်ရမည့္ ဤ 

ပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (င)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေန႔ရက္၌ အဆုိပါေန႔ရက္မတုိင္မီ (၁၂) လ 

အတြင္း ေပးေခ်ရန္ က်ေရာက္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ အခြန္မ်ား၊ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား၊ 

အခြန္အခမ်ား အားလံုး၊ 

  (၂) အထက္ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္မတုိင္မ ီ (၂)လအတြင္း ကုမၸဏီသုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးထား 

သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာေရး သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ 

လုပ္အားခမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လစာမ်ားအားလံုး၊  

  (၃) အထက္ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္မတုိင္မ ီ (၂) လအတြင္း ကုမၸဏီသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးထား 

သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္ပုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း 

ပိုင္း အလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးေခ်ရမည့္ အလုပ္သမား သုိ႔မဟုတ္ ကာယ 

လုပ္သား တစ္ဦးဦး ၏ လုပ္ခမ်ားအားလံုး၊ 

  (၄) ကုမၸဏီ၏ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး ေသဆံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္း 

ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ေပးေခ်ရမည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ား၊ 

  (၅) ကုမၸဏီက ခန္႔အပ္ထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ အိုနာစာ ရန္ပုံေငြ၊ 

ပင္စင္ရန္ပုံေငြ၊ ဆုေၾကးရန္ပုံေငြ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ရပ္မွ ဝန္ထမ္း 

တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏမ်ားအားလံုး၊ ၎ျပင္ 

  (၆) ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၇၁ ပုဒ္မခြဲ (က) အပ္ုိဒ္(၃) ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္သည့္ စုံစမ္း 
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စစ္ေဆးမႈတစ္ ရပ္ရပ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။ 

 (ခ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ေၾကြးျမီမ်ားအားလံုးကုိ - 

  (၁) တန္းတူဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အေျခပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈရိွလ်ွင ္ အျပည့္အဝ 

ေပးေခ်ရမည္။ ထိုသုိ႔ ေပးေခ်ရန္အတြက္ အေျခပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရိွပါက 

ယင္းတုိ႔အား အခ်ိဳးတူညီစြာျဖင့္ ေလ်ွာ့ခ် ေပးေခ်ရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) သာမန္ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ေငြေပးေခ်ရန္အတြက ္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ားသည္ 

လံုေလာက္မႈ မရိွသည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါေၾကြးျမီမ်ားအားလံုးကုိ ကုမၸဏီက 

ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲရိွေသာ  ေၾကြးျမီ တာဝန္ 

တင္ရွိျခင္း (floating charge) တစ္ရပ္ရပ္အရ ေငြေခ်း လက္မွတ္မ်ား အား ပိုင္ဆုိင္ 

ထားသူ၏ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈထက္ ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ 

အေျပာင္းအလဲရိွေသာ ေၾကြးျမီ တာဝန္တင္ရွိျခင္း တြင္ ပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ ေပးေခ်ရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္မည့္ေငြ 

ပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျပီး ေဖာ္ျပပါ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ အေျခပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈရိွ 

သည့္အတုိင္းအတာအထိ ခ်က္ခ်င္း ေပးေခ်ရမည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မတုိင္မ ီ (၃)လအတြင္း ကုမၸဏီ၏ 

ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေျမအေဆာက္အအုံပိုင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသူ တစ္ဦးဦးက ေၾကြးျမီအတြက္ ပစၥည္းသိမ္းယူထားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီအတြက္ 

ပစၥည္းသိမ္းယူလွ်င္ ဤပုဒ္မအရ ဦးစားေပး၍ ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးျမီမ်ား အားလံုးကုိ ထုိသုိ႔ 

သိမ္းယူထားလွ်င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ လည္း ေကာင္း၊ 

အဆုိပါပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရရိွသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ပထမဦးစြာ 

ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္  ေပါင္ႏွံမႈတစ္ရပ္ရပ္အရ ေပးေခ်ရသည့္ ေငြေၾကး တစ္ရပ္ရပ္ႏင့္ွ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေျမအေဆာက္အအုံပိုင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးသည္ ေငြေပး ေခ်ျခင္းကုိ လက္ခံ 

ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သုိ႔ အလားတူ ဦးစားေပးအခြင့္အေရးကုိ ရရိွေစရမည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မတြင္ ေရွ႕ပုိင္း၌ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရက္စြဲသည္ - 

  (၁) ယခင္က ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲေ့သး 

ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္တြင္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္  

  (၂) အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔။ 

392392392392။။။။     ပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိ    စြန္႔လႊတ္ျခင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္း 

 (က) ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝန္ထုပဝ္န္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ 

တာဝန္မ်ားပါရိွေသာ သက္တမ္းတစ္ရပ္ရပ္ သတ္မွတ္ပါရိွသည့္ေျမမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ 

ရွယ္ယာမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္ မပါရိွေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ 

အျခားပစၥည္းမ်ား၊ အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့လ်ွင္ တာဝန္ရွိသည့္ 

ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္ကို ေပးေခ် 

ေစရန္အတြက္ အဆုိပါပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ ထားရိွသူအေပၚ တရားဝင္ စည္းေႏွာင္မႈ 
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ရိွသည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိေရာင္းခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိုင္ဆုိင္မႈ အားရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်င့္သုံးေနေစကာမူတရားရံုး၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမ်ားကုိ လိုက္နာ၍လည္းေကာင္း 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္သည့္အခ်ိန္မွ (၁၂) လ အတြင္း သို႔မဟုတ္ တရားရံုးကခြင့္ျပဳသည့္ 

ထပ္မံတုိုးျမွင့္ ေပးသည့္ကာလအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္မဆုိ ၎က စာျဖင့္ ေရးသား 

လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္သည့္ အခ်ိန္မွ (၂၈)ရက္ အတြင္း ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ 

အတြက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွက သိရွိထားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ 

လႊတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္ေသာ ဤပုဒ္မအရ အခြင့္အာဏာကုိ ယင္းပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

၎အေနျဖင့္ စတင္သိရွိသည့္အခ်ိန္မွ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးကခြင့္ျပဳ သည့္ 

ထပ္မံတုိုးျမွင့္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္မဆုိ က်င့္သုံးေဆာင္ 

ရြက္ႏုိင္သည္။  

 (ခ) စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ ထုိသုိ႔စြန္႔လႊတ္သည့္ေန႔မွစ၍ စြန္႔လႊတ္သည့္ပစၥည္းမ်ားရိွ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွမႈ 

မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စြန္႔လႊတ္ 

ျခင္းသည္ တာဝန္ရွိမႈမွ ကုမၸဏီကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း စြန္႔လြႊတ္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မွအပ အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဂ) တရားရံုးသည္ စြန္႔လႊတ္ခြင့္မျပဳမီတြင္ျဖစ္ေစ၊ စြန္႔လႊတ္ရန္ခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ အက်ိဳး  

သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေစႏိုင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ 

မည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ တရားရံုးက သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ 

အတုိင္း တရားမွ်တေသာ အျခားအမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ၎က စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျပဳမည္ မျပဳမည္ကုိ 

ဆံုးျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္ဟု အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးက ၎ထံ စာျဖင့္ ေရးသား၍ တင္ျပ 

ေလ်ွာက္ထားလာလွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ အဆုိပါေလွ်ာက္ထားမႈ 

အား လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ (၂၈) ရက္ အတြင္း သို႔မဟုတ္ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳသည့္ ထပ္မံ 

တုိုးျမွင့္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း ၎အေနျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ တရားရံုးသုိ႔ 

တင္ျပေလွ်ာက္ထားရန္ ၾကံရြယ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ မေပးပုိ႔ခ့ဲ 

သည့္ကိစၥတြင္ ဤပုဒ္မအရ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခြင့္မရိွေစရ။ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို စြန္႔လႊတ္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ 

အထက္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေဖာ္ျပပါကာလ သုိ႔မဟုတ္ 

ထပ္မံ တိုးျမွင့္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း ထုိပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ 

ကုမၸဏီသည္ ယင္းစာခ်ဳပ္အား လက္ခံျပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (င) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွအား ဆန္႔က်င္၍ ကုမၸဏီႏွင္ ့ ျပဳလုပ္ထားေသာ 

ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္အရတာဝန္ရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ကုိ ရခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ကုိ 
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ပယ္ဖ်က္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ခ်မွတ္၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ 

တစ္ဖက္ဖက္ထံသို႔ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ထံမွ ေငြေပးေခ်ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးက သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အျခားအမိန္႔ 

တစ္ရပ္ရပ္ ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါအမိန္႔အရေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္သုိ႔ ေပးေခ်ရမည့္ 

နစ္နာေၾကး တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါေၾကြးျမီ တစ္ရပ္ အျဖစ္ 

၎ကတင္ျပႏုိင္သည္။ 

 (စ) စြန္႔လႊတ္မည့္ပစၥည္းတစ္ရပ္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိသူတစ္ ဦးဦး 

သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔လႊတ္မည့္ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ 

တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္အရ သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက တင္ျပ ေလ်ွာက္ထားလာလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ကုိ ၾကားနာျပီး ပစၥည္းမ်ားတြင္ 

အက်ိဳးခံစား ခြင့္ရိွသူသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ တာဝန္ရွိမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 

တစ္ရပ္အျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္သင့္သည္ဟု ယူဆသူသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူမ်ား၏ 

ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူမ်ားသုိ႔ျဖစ္ေစ တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ား သတ္မွတ္၍ ပစၥည္းမ်ားအား အပ္ႏွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္အတြက္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ပစၥည္းအပ္ႏွင္းသည့္အမိန္႔အား ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ 

ယင္းတြင္ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းလႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ မပါရိွဘဲ အမိန္႔တြင္ အမည္ေဖာ္ျပထားသည့္ပုဂၢိဳလ္သုိ႔ အပ္ႏွင္းရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္ စြန္႔လႊတ္သည့္ပစၥည္းသည္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါက တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္္မွတစ္ပါး ထပ္ဆင့္ အငွားခ်ထားခံရသူ သို႔မဟုတ္ အေပါင္ခံသူအျဖစ္ 

ကုမၸဏီတြင္ တင္ျပေတာင္းဆုိသူတစ္ဦးဦးအတြက္ ပစၥည္းအပ္ႏွင္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ - 

  (၁) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္အခ်ိန္၌ ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အငွားခ်ထားမႈ အရ 

ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္တာဝန္ရွိမႈမ်ားက့ဲသုိ႔အလားတူတာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ 

လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) အဆုိပါေန႔ရက္တြင္ ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္သို႔ အငွားခ်ထားမႈအား လႊဲအပ္ထား သက့ဲသို႔ 

လည္းေကာင္း၊ ငွားရမ္းသည့္ပစၥည္းတြင္ ပစၥည္းအပ္ႏွံသည့္ အမိန္႔တြင္ ပါရိွေသာ 

ပစၥည္းမ်ားသာ ပါဝင္သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ပစၥည္းအပ္ႏွံသည့္ အမိန္႔ကုိ လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ေသာ အေပါင္ခံသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ထပ္ဆင့္အငွားခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ားသည္ပစၥည္းမ်ားရိွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား 

အေပၚ ထားရိွသည့္အာမခံမ်ားအားလံုးမွ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ျပီး ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ တစ္ရပ္ကုိ လက္ခံရန္ဆႏၵရိွျပီး  ကုမၸဏီတြင္ တင္ျပ 

ေတာင္းခံမႈျပဳသူ မရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီမွျပဳလုပ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ေၾကြးျမီ တာဝန္မ်ား 

ႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွလြတ္ကင္းသည့္ ငွားရမ္းမႈအရ အငွားခ်ထားျခင္း ခံရသူ၏ 

သေဘာတူညီခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ရန္ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ 

ပစၥည္းတြင္ပါရိွေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးဦးထံသို႔ တစ္ဦးခ်င္း 

အရျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္အရျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတည္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ 

ႏွင့္ တြဲဖက္၍ လည္းေကာင္း အပ္ႏွင္းရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။  



217 

 (ဆ) ဤပုဒ္မအရ စြန္႔လႊတ္မႈတစ္ရပ္ကိ ု ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

ဦးသည္ ထိခုိက္သည့္ပမာဏအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္အျဖစ္ ထုိပမာဏအား တင္ျပႏုင္ိသည္။ 

393393393393။။။။     လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာလိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာလိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာလိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာ    ဦးစားေပးရယူဦးစားေပးရယူဦးစားေပးရယူဦးစားေပးရယူမႈမႈမႈမႈ    

 (က) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး 

၎၏ လူမြဲခံယူမႈတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာ ဦးစားေပးရယူမႈျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ အတည္ျပဳ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ကုိ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္၌ ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ 

၎၏ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာ ဦးစားေပးရယူမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တရားဝင္ျခင္းမရိွေစရ။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ေလ်ွာက္ထားမႈ တစ္ရပ္ကုိ 

တင္ျပျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းရန္ 

အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ တင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

သည့္ လူမြဲခံယူေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ တူညီသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ ကုမၸဏီက ၎၏ျမီရွင္မ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

အတြက္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေစရ 

မည္။ 

394394394394။။။။     ဝဝဝဝရမ္းကပ္ျခင္း၊ရမ္းကပ္ျခင္း၊ရမ္းကပ္ျခင္း၊ရမ္းကပ္ျခင္း၊    အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား    စသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိစသည္တုိ႔ကုိ        မျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္းမျပဳရျခင္း    

 (က) တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈ စတင္ျပီးေနာက္ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ 

တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွဘဲ ဝရမ္းကပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား တရားဝင္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရပ္အရ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွဘဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားသည္ 

ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မဆုိ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥ ရပ္မ်ား 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွေစရ။ 

395395395395။။။။     အေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာအေျပာင္းအလဲရိွေသာ    ေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာေၾကြးျမီတာဝဝဝဝန္တင္ရိွျခငန္တင္ရိွျခငန္တင္ရိွျခငန္တင္ရိွျခင္း    (floating charge)(floating charge)(floating charge)(floating charge)    ၏၏၏၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ 

    ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ေန႔မွစ၍ (၃)လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ ့

ေသာကုမၸဏီ၏ တာဝန္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္သည့္ အေရ 

အတြက္ႏွင့္တန္ဖိုးေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္အေျခပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျပာင္းအလဲရိွေသာေၾကြးျမီ တာဝန္ 

တင္ရွိျခင္း (floating charge) သည္ အဆုိပါ အေျပာင္းအလဲရိွေသာ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရွိျခင္း ကုိ 

ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ခ်က္ခ်င္း လူမြဲခံယူရျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ပမာဏအေပၚ တစ္ႏွစ္ 

လွွ်င္ (၅) % အတုိးႏႈန္းျဖင့္ အဆုိပါေပါင္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို 

ေပါင္ႏွံမႈျပဳျပီးေနာက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါင္ႏွံမႈအတြက္ အဖုိးစားနားအျဖစ္ ကုမၸဏီသုိ႔ 

ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ ေငြသားပမာဏ မွအပ တရားဝင္ျခင္း မရိွေစရ။ 
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396396396396။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္    ေယဘုယ်အစီအစဥ္မ်ားကုိေယဘုယ်အစီအစဥ္မ်ားကုိေယဘုယ်အစီအစဥ္မ်ားကုိေယဘုယ်အစီအစဥ္မ်ားကုိ    ခြင့္ျပဳခြင့္ျပဳခြင့္ျပဳခြင့္ျပဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္းင္ျခင္း 

 (က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ တရားရံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီကုိဖ်က္သိမ္း 

သည့္အခါ တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကုမၸဏီ၏ 

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ 

တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ - 

  (၁) ျမီရွင္အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ 

  (၂) ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမီရွင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေတာင္းဆုိေနသူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ 

အေနျဖင့္ ယခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ ရိွႏိုင္ 

သည့္ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားဟု 

သတ္မွတခံရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားျမီစားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ ရသူမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသို႔တာဝန္ရွိၾကသူမ်ားအၾကား ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ ေတာင္းေခၚမႈ 

မ်ား ႏွင့္ ထိုေတာင္းေခၚမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီမ်ား 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ ယခု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚမည္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚနုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ တင္ျပေတာင္း 

ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ သေဘာတူ 

ညီထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဆုိပါေတာင္းေခၚမႈ 

မ်ား၊ ေၾကြးျမီမ်ား၊ တာဝန္ရွိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ရန္အတြက္ အာမခံတစ္ရပ္ရပ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပီးစီးေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ခ) ဤပုဒ္မအရ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈ ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးသည္ အဆုိပါ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

397397397397။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈက်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္    ဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ားဒါရုိက္တာမ်ား    စသည္တုိ႔အေပၚစသည္တုိ႔အေပၚစသည္တုိ႔အေပၚစသည္တုိ႔အေပၚ    နစ္နာေၾကးရယူရန္နစ္နာေၾကးရယူရန္နစ္နာေၾကးရယူရန္နစ္နာေၾကးရယူရန္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ 

ကမကထျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူတစ္ဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က ျဖစ္ေစ၊ 

ယခုျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ စာရင္း ရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကး 

မ်ားသုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလြဲသုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အရိွန္အဝါအလြဲ 

သံုးစားျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈတုိ႔အတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း 

ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိလွ်င္ တရားရံုးသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၊ ျမီရွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးက ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္  စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္း ေရးအရာရိွကုိ ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ေန႔ရက္မွျဖစ္ေစ၊ အလြဲအသံုးျပဳျခင္း၊ 
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ရယူျခင္း၊ အရိွန္အဝါအလြဲ သုံးစားျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈတုိ႔ကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ေန႔မွ (၃)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔အနက္ ပိုမိုရွည္ၾကာသည့္ ကာလ 

အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚ ကမကထျပဳသူမ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ 

စာရင္းရွင္း လင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၊ သို႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ား၏ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 

စစ္ေဆးႏုိင္ျပီး  တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ေငြေၾကး သုိပမဟုတ္ 

ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပန္လည္ ေပးေခ်ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထားရိွရန္ အဆုိပါပုဂၢဳိလ္မ်ားအား အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ ရြက္ေစ 

ႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အလြဲအသံုးျပဳျခင္း၊ 

ရယူျခင္း၊ အရိွန္အဝါအလြဲ သံုးစားျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ကုမၸဏီ၏အေျခပစၥည္းမ်ားသုိ႔ အဆုိပါေငြပမာဏမ်ားအား 

ထည့္ဝင္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္သူမွာ ျပစမ္ႈဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ တာဝန္ရွနုိိငမ္ည့္ျပစ္မႈျဖစ္ေစကာမူႏင့္ွ  

ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

398398398398။။။။     စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ    လိမ္လည္အတုျပဳျခင္းလိမ္လည္အတုျပဳျခင္းလိမ္လည္အတုျပဳျခင္းလိမ္လည္အတုျပဳျခင္း 

    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုခုမွ ဒါရုိက္တာ၊ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ 

ရသူတစ္ဦးဦးသည္ စာရင္းစာအုပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ 

မ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပုံသ႑ာန္ပ်က္ယြင္းေစျခင္း၊ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ျခင္း၊ လိမ္လည္အတုျပဳျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလုိေသာသေဘာျဖင့္ ဝွက္သိမ္းထားျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲလွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ သုိ႔မဟုတ္ လွည့္ျဖားရန္အၾကံျဖင့္ မွတ္ပုံ 

တင္စာရင္း၊ ေငြစာရင္းစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မွားယြင္း ၍ျဖစ္ေစ၊ 

လိမ္လည္၍ျဖစ္ေစေရးသြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည္ကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း တို႔ကုိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့လ်ွင္ အဆုိပါ ဒါရုိက္တာ၊ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူသည္ (၇)ႏွစ္အထိ 

ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း က်ခံရမည္။ 

399399399399။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈက်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္က်ဴးလြန္သည့္    ဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိဒါရုိက္တာမ်ားကုိ    တရားစြဲဆိုျခင္းတရားစြဲဆိုျခင္းတရားစြဲဆိုျခင္းတရားစြဲဆိုျခင္း 

 (က) တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ 

ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ ယခုျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 

အျခားအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈ 

ဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရားရံုးကေတြ႔ရိွ 

လွ်င္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ သူတစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားမႈျဖင့္ျဖစ္ 

ေစ၊ တရားရံုးကုိယ္တုိင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ တရားရံုးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 

အား တရားစြဲဆိုေစရန္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိကိစၥရပ္ကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပနုိင္သည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ထမ္းဆဲျဖစ္ေစ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္ ထုိက္ 

သင့္ေသာျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္အရ အျပစ္ရိွေၾကာင္း စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက 

ေတြ႔ရွိလွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ ထိုကိစၥရပ္အား မွတ္ပုံတင္ 
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အရာရိွထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႕ရမည္။ ထို႕အျပင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက လုိအပ္လွ်င္ 

ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏ လက္ 

ဝယ္တြင္ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳခြင့္ႏွင့္ ထုိစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားကုိ မိတၱဴရယူခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳရမည္။ 

 (ဂ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျပီးသည့္အခါ 

မွတ္ပုံတင္ အရာရိွသည္ ၎အေနျဖင့္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း အဆုိပါကိစၥရပ္ကုိ 

ထပ္မံစုံ စမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံ တင္ျပႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ 

တင္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ အဆုိပါကိစၥရပ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ျပီး 

သင့္သည္ထင္ျမင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ တရားရံုးက 

ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ဤဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္အတုိင္း ကုမၸဏီ ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာအားလံုးကုိ ထုိသူထံသုိ႔ အပ္ႏွင္း သည့္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တရားရံုးသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။  

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

မွတ္ပုံ တင္အရာရိွက အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွလွ်င္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထိုအေၾကာင္းကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ ျပန္ 

လည္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ထုိအခါ တရားရံုး၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအေပၚ တရားစြဲဆုိေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (င) ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ ယခုျဖစ္ေစ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ 

တြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အျပစ္ရိွ 

ေၾကာင္း တရားရံုးက ေတြ႔ရိွလွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွထံသုိ႔ အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပအစီရင္ခံျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္၊ တရားရံုး သည္ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားမႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 

မိမိကုိယ္တိုင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွအား 

ထုိအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ 

တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပဳလုပ္သည့္ 

အစီရင္ခံစာက့ဲသုိ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မအရ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုအား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္အခါ 

သုိ႔မဟုတ္ လႊဲအပ္သည့္အခါ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွသည္ တင္ျပလာသည့္ကိစၥမွာ တရားစြဲ 

ဆုိသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေရ့ွေနခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ ္ အမႈလုိက္ 

ဥပေဒအရာရိွမ်ားထံသို႔ တင္ျပရမည္။ တရားစြဲဆိုရန္ အၾကံျပဳလာပါက ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ 

ယခုျဖစ္ေစ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွ၊ 

အရာရိွမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ (တရားစြဲဆုိမႈတြင္ပါဝင္သည့္ တရားခံမွ အပ) 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၊ ေရ့ွေနခ်ဳပ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အမႈလိုက္ဥပေဒအရာ ရိွမ်ားထံသုိ႔ တရားစြဲဆိုမႈ 
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ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အကူအညီမ်ားအားလံုးကုိ ေပးအပ္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူအား 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔စာျဖင့္ေရးသား၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ျပဳလုပ္ ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား 

ၾကားနာေစရန္ အခြင့္အေရး ဦးစြာ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ တရားစြဲဆို ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

ဤပုဒ္မခြဲပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ “ကုိယ္စားလွယ္” ဆိုသည္ 

မွာကုမၸဏီ၏ အရာရိွျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း 

လုပ္ကုိင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအၾကံေပးတစ္ဦးဦး၊ စာရင္းစစ္ အျဖစ္ ကုမၸဏီက ခန္႔အပ္ထား 

သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ပါဝင္သည္ဟု မွတ္ယူ ရမည္။ 

 (ဆ) မည္သူမဆုိဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ) အရ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္ တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအရ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္အား 

ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မခြဲ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ညႊန္ၾကား ႏုိင္သည္။ 

အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါက ထုိသုိ႔ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္ 

သိမ္းေရးအရာရိွထံတြင္ ထုိသုိ႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္းမ်ား 

လံုေလာက္စြာမရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတစ္ပါး ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက မိမိစရိတ္ျဖင့္ က်ခံေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ 

400400400400။။။။     မွားယြင္းတင္ျပသည့္မွားယြင္းတင္ျပသည့္မွားယြင္းတင္ျပသည့္မွားယြင္းတင္ျပသည့္    သက္ေသခံခ်က္မ်ားအတြက္သက္ေသခံခ်က္မ်ားအတြက္သက္ေသခံခ်က္မ်ားအတြက္သက္ေသခံခ်က္မ်ားအတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ 

    ဤဥပေဒအရ က်မ္းက်ိမ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ရပ ္ သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ က်မ္းကိ်န္လႊာ၊ 

သက္ေသခံခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းတစ္ရပ္ရပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာ 

သည့္ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမဆုိ တမင္ၾကံရြယ္၍ မွားယြင္း 

သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ (၇)ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည့္အျပင္ 

ေငြဒဏ္လည္း က်ခံရမည္။ 

401401401401။။။။     ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

 (က) ယခင္ကျဖစ္ေစ၊ ယခုျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 

အျခားအရာရိွမ်ားသည္  စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္၌ တရားရံုးက 

ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ 

ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရ 

သည့္ျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ျပီးေနာက္ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ 

တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သည္ 

အခါတြင္လည္းေကာင္း - 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သာမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မွတစ္ပါး ကုမၸဏီ၏ အမွန္တည္ရွိေနေသာပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိလည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ မည္သုိ႔၊ 

မည္သူ႕ထံသုိ႔၊ မည္သည့္အဖိုးစားနားျဖင့္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့သည္ကုိလည္းေကာင္း စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွထံသို႔ ျပည့္စံု 

မွန္ကန္စြာမိမိတို႔သိရွိၾကသည့္အေလ်ာက္တင္ျပခဲ့ျခင္းမျပဳွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဥပေဒအရ တင္ျပအပ္ႏံွရမည့္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ၎၏        
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ထိန္းသိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွ ိ ကုမၸဏီ၏ အမွန္တည္ရွိေန 

ေသာပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွက 

ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းျဖစ္ေစ တင္ျပအပ္ႏွံမႈ မျပဳလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ဥပေဒအရ တင္ျပအပ္ႏွံရမည့္ျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ၎၏ ထိန္း သိမ္းမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္ မ်ားႏွင့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွထံ 

သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ညႊန္ၾကားသည့္ အတုိင္းျဖစ္ေစ 

တင္ျပအပ္ႏွံမႈ မျပဳလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဝွက္သိမ္း 

ထားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီထံမွျဖစ္ေစ ေပးရန္ရွိသည့္ 

ေၾကြးျမီတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဝွက္သိမ္းထားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၅) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို လိမ္လည္ 

လွည့္ျဖားလုိေသာသေဘာျဖင့္ ဖယ္ရွားထားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၆) ကုမၸဏီ၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္္လ်ဥ္းသည္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ 

အေရးၾကီးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၇) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မွားယြင္းသည့္ေၾကြးျမီကုိ 

တင္ျပလာေၾကာင္း သိရွိ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ျပီး ထိုအေၾကာင္းအရာအား စာရင္း 

ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ (၁)လအတြင္း တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ လွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၈) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ 

ျပဳစုတင္ျပရန္ တားျမစ္ထားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၉) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ 

ဝွက္သိမ္းထားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျဖင္း၊ ပံုသ႑ာန္ပ်က္ယြင္းေစျခင္း၊ လိမ္လည္ 

အတုျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည္ကုိ ခြင့္ျပဳလွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁ဝ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား 

တြင္ မွားယြင္းေရးသြင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္သည္ကုိ 

ခြင့္ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၁) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 
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ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား 

လုိေသာသေဘာျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၂) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္ျပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္ 

သည့္ေန႔မတုိင္မီ (၁၂)လအတြင္း ကုမၸဏီ၏ျမီရွင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ ကုမၸဏီ၏ 

ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသံုး 

စရိတ္မ်ားျဖင့္ စာရင္း ျပဳစုရန္ ၾကိဳးစားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၃) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ မွားယြင္းတင္ျပ၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္း              

လိမ္လည္၍ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားေသာ္ 

လည္းေကာင္း ကုမၸဏီက ေနာင္တြင္ေပးေခ်မည္မဟုတ္သည့္ အေၾကြးျဖင့္ 

ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရယူခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၄) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မ ီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း 

ေနာက္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မွားယြင္းေဖာ္ျပ၍ ကုမၸဏီအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 

ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကြျမီျဖင့္ ကုမၸဏီက ေနာင္တြင္ 

ေပးေခ်မည္မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိရယူလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၅) ထုိသုိ႔ျပဳလုပ ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ 

သာမန္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလွ်င္မွတစ္ပါး၊ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈစတင္သည့္ေန႔မတုိင္မီ (၁၂)လအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္း 

ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေၾကြးျမီျဖင့္ ရယူထားျပီး ေငြေပးေခ်ျခင္း 

မျပဳရေသးသည့္ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ေငြေၾကးျဖင့္အလဲအလွယ္ 

ျပဳလုပ္လွ်င္၊ ေပါင္ႏွံလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၁၆) ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရန ္ အတြက္ 

လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ တစ္ဦးဦးထံမွ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္အတြက္ မွားယြင္းတင္ျပမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား 

လိမ္လည္မႈတစ္ရပ္ရပ္အရ အျပစ္ရွိလ်ွင္- 

     ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အပုိဒ ္ (၁၃)၊ (၁၄)၊ ႏွင့္ (၁၅) တုိ႔တြင္ အသီးသီးေဖာ္ျပထား ေသာ 

ျပစ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သူသည္ (၅) ႏွစ္ထက္မပုိ ေသာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

က်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး အျခားျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူသည္ (၂)ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ခံရမည္။  

သုိ႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)  အပုိဒ္(၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၆)၊ (၁၄)၊ ႏွင့္ (၁၅) တို႔အရ 

စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ တရားခံသည္ ၎အေနျဖင့္ လိမ္လည္ရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း 

ေကာင္းစြာ သက္ေသထင္ရွား ျပသ၍ခုခံကာကြယ္နိုင္သည့္အျပင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) 

အပုိဒ္(၁)၊ (၈)၊ (၉) ႏွင့္ (၁ဝ) တုိ႔အရ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ တရားခံသည္ ကုမၸဏီ၏ 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကြယ္ဝွက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း 
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ေကာင္းစြာ သက္ေသထင္ရွား ျပသ၍ခုခံကာကြယ္နိုင္သည္္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အပိုဒ္(၁၅)အရ ျပစ္မႈတစ္ရပ ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ေငြေၾကးျဖင့္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

ေပါင္ႏွံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ 

ေငြေၾကးျဖင့္အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္သည့္္၊ ေပါင္ႏွံသည့္ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ 

ပစၥည္းကုိ သိလ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ (၃) ႏွစ္ ထက္ 

မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ကိုက်ခံရမည္။ 

402402402402။။။။     ျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ားျမီရွင္မ်ား    သုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏    သေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိသေဘာဆႏၵကုိ    စိစစ္ရန္စိစစ္ရန္စိစစ္ရန္စိစစ္ရန္    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေဝးဝးဝးဝးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

က်င္းပရျခင္းက်င္းပရျခင္းက်င္းပရျခင္းက်င္းပရျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒအရ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ေသထင္ရွား 

ျပသနုိင္ေသာ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိ 

ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း ထားရာ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကုိ 

စိစစ္ရန္အတြက္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ အတုိင္း ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ တရားရံုးက ညႊန္ၾကားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေခၚယူက်င္းပေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကား ႏုိင္သည့္အျပင္ အဆုိပါ 

အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထုိအစည္းအေဝးမွ ရလဒ္မ်ားကုိ 

တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပေစရန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႔အပ္ ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ျမီရွင္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ျမီရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေၾကြးျမီတန္ဖုိးကုိ ထည့္သြင္း 

သံုးသပ္ရမည္။ 

 (ဂ) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ဤဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏အစုရွယ္ယာဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ 

တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚခြင့္ျပဳထားသည့္မဲေပးႏိုင္သည့္အေရအတြက္ကုိထည့္သြင္းသံုးသပ္ရမည္။ 

403403403403။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္    လက္ခံရျခင္းလက္ခံရျခင္းလက္ခံရျခင္းလက္ခံရျခင္း    

    ကုမၸဏီတစ္ခုခုကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတုိ႔၏ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ  ကုမၸဏီေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအၾကားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့့္္ကိစၥရပ္၌္ 

အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္မွန္ကန္၍ 

ခုိင္လုံသည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ 

404404404404။။။။     စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    စစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္းစစ္ေဆးျခင္း 

    တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ ္

ခ်မွတ္ျပီးသည့္အခါ တရားရံုးသည္ ၎သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ကုမၸဏီ၏ စာရြက္စာတမ္း 

မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ား ႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားက စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီ၏ လက္ဝယ္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းကုိမဆုိ ျမီရွင္ မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားက အဆုိပါအမိန္႔အရ စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထပ္မံ၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား နည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရ။ 

405405405405။။။။     ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏ကုမၸဏီ၏    စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ စာရင္းရွင္းလင္းျပီး ဖ်က္သိမ္းမည့္အခါ ကုမၸဏီႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတုိ႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စီမံခန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ 
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ႏုိင္သည္ - 

  (၁) တရားရံုးကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ တရားရံုးက ညႊန္ၾကားသည့္နည္းလမ္း မ်ားအတုိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္၊သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ အထူးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ 

ကုမၸဏီက ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည္မ ွ(၃) ႏစွ္ၾကာျပီးေနာက္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင ္သူက 

အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရရိွ သည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ တာဝန္ရွိမႈမွ် 

ကုမၸဏီအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွမ်ား အေပၚတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရသူ တစ္ဦးဦးအေပၚတြင္ 

လည္းေကာင္း မရိွေစရ။ 

406406406406။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းမႈမႈမႈမႈ    ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း    ေၾကညာေၾကညာေၾကညာေၾကညာႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္ႏုိင္သည့္သည့္သည့္သည့္    တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္အခါ ထိုသုိ႔ဖ်က္သိမ္းသည့္ေန႔မ ွ (၂) ႏစ္ွအတြင္း မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆုိကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကျဖစ္ေစ၊ တရားရုံးက 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူျဖစ္သည္ဟုယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ ေလ်ွာက္ထားလာလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းမႈ 

ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ယင္းေနာက္ ကုမၸဏီကုိ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳသကဲ့သုိ႕ အမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

407407407407။။။။     ပုဒ္မ ၄ဝ၆ ပါ အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ျပသူသည္ ထိုအမိန္႔အား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ 

(၂၁) ရက္အတြင္း အဆုိပါအမိန္႔၏ မူရင္း မိတၱဴမွန္တစ္ေစာင္ကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရ 

မည္ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ(၅)ခု ထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကို 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

408408408408။။။။     ဆုိင္းငံ႕ထားေသာဆုိင္းငံ႕ထားေသာဆုိင္းငံ႕ထားေသာဆုိင္းငံ႕ထားေသာ    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္သက္ဆုိင္သည့္    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္အခါ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းမႈသည္ ယင္းအား 

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ (၁)ႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ (၁၂)လထက္မပုိေသာကာလ အတြင္း 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းမႈ ျပီးစီးသည္အထိ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံ တင္အရာရိွထံသုိ႔ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ၎၏ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းမႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ 

ရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရးသား၍ 

ေဖာ္ျပသူတစ္ဦးသည္ ၎ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခေၾကးေငြကို ေပးသြင္း လ်က္ ေရး 

သားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ မိတၱဴကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာက္ႏႈတ္ 

ခ်က္ကုိျဖစ္ေစ ရယူႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမီရွင္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူ တစ္ဦး 

ျဖစ္သည္ဟု မမွန္မကန္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ  ပုဒ္မ ၁၈၂ အရ 
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ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိျပီး စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက ေလွ်ာက္ထား လာလွ်င္ 

ထုိျပစ္မႈအရ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေစရမည္။ 

 (ဂ) တရားရံုးသုိ႔ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အား တင္ျပသည့္အခါ ယင္း၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

ယင္းအား ကုမၸဏီ၏ အျခားမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

409409409409။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ပုဒ္မ ၄ဝ၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန ္

ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅) ခုထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

410410410410။။။။     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွကစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက    ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔ဘဏ္သုိ႔    ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်ေငြေပးေခ်မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

 (က) တရားရံုးက ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ အားလံုးသည္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အခ်ိန္ကာလ၌ ၎မွ လက္ခံရရိွထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ စီစဥ္ထားသည့္ 

ဘဏ္သုိ႔ ေပးသြင္း ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ ေပးေငြမ်ားကုိ လက္ခံရယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ အက်ိဳးပါရိွေသာ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ အျခားဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္သင့္ေၾကာင္း 

တရားရံုးက ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္ တရားရံုးသည္ ယင္းကေရြးခ်ယ္သည့္ အျခားဘဏ္ 

တစ္ခုခုတြင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသုိ႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္ျပီး 

အဆုိပါ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ(၅) ခု 

ႏွင့္ ညီမ်ွသည့္ေငြပမာဏထက္ ပိုမိုသည့္ ေငြတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခား ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

တရားရံုးက ထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေငြပမာဏကုိ (၁ဝ) ရက္ထက္ 

ေက်ာ္လြန္၍ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ထိုသုိ႔ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းအတြက္ တရားရံုးက ေက်နပ္ 

လက္ခံႏုိင္သည့္အထိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွက တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရိွလွ်င္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ဝ% အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္း 

ထားသည့္ ေငြပမာဏအေပၚ အတုိးေပးရမည္။ တရားရံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္ သည့္အတုိင္း 

အဆုိပါစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ၏အခေၾကးေငြအားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ျဖစ္ေစခံစားခြင့္ မျပဳဘထဲားႏုိင္သည့္အျပင္ ၎၏တာဝန္မွ 

ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ရမည္။ 

 (ဂ) ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတစ္ဦးသည္ သီးျခားဘဏ္ 

ေငြစာရင္းတစ္ရပ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါေငြစာရင္းသုိ႔ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္း ေရးအရာရိွအျဖစ္ ၎ကလက္ခံရရိွသည့္ ေငြပမာဏအားလံုးကုိ ေပးသြင္းရမည္။ 

411411411411။။။။     က်မ္းက်ိန္လႊာက်မ္းက်ိန္လႊာက်မ္းက်ိန္လႊာက်မ္းက်ိန္လႊာ    ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုး    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္    

 (က) ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

က်မ္းက်ိန္လႊာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္ ေနရာ တြင္မဆို တရားရံုးတစ္ခုခု၊ 

တရားသူၾကီး သုိ႔မဟုတ္ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ တရားဝင္ 

အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ၏ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ လည္းေကာင္း၊ 
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ႏုိင္ငံေတာ္ ျပင္ပတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေကာင္စစ္ဝန္၊ ဒုတိယ ေကာင္စစဝ္န္ သုိ႔မဟုတ္ 

သံအမတ္ၾကီးတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းက်ိန္ဆုိႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ တရားရံုးမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရသူမ်ား သည္ ဤအပုိင္းတြင္ ပါရိွ 

ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ က်မ္းကိ်န္လႊာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာ အဆုိပါ တရားရံုး၊ တရားသူၾကီး၊ ပုဂၢိဳလ္၊ 

ေကာင္စစ္ဝန္၊ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယေကာင္စစ္ဝန္၊ သုိ႔မဟုတ္ သံအမတ္ၾကီး တုိ႔၏ တံဆိပ္၊ 

လက္မွတ္မ်ားတုိ႔ ပါရိွေသာ တရားစီရင္ ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားမႈကုိ လက္ခံရယူရမည္။ 

မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွမွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ    အက်ိဳးသက္အက်ိဳးသက္အက်ိဳးသက္အက်ိဳးသက္ဝဝဝဝင္င္င္င္မႈမႈမႈမႈမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာ    ကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိ    ဖယ္ရွားရျခင္းဖယ္ရွားရျခင္းဖယ္ရွားရျခင္းဖယ္ရွားရျခင္း 

412412412412။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွကမွတ္ပံုတင္အရာရိွက    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွအက်ိဳးသက္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွအက်ိဳးသက္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွအက်ိဳးသက္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွအက်ိဳးသက္ဝဝဝဝင္င္င္င္မႈမႈမႈမႈမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာမရိွေသာ    ကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိ    ပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္း 

 (က) ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက ယံုၾကည္ဖြယ္အေၾကာင္းရိွလွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ထုိကုမၸဏီသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွမရိွ ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပ ရန္ 

အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ စာတုိက္မွ ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းတစ္ခုခု ျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီသို႔ အသိေပးႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ျဖစ္ေစ  အဆုိပါ 

ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးပုိ႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ (၂၈)ရက္ အတြင္း 

ေျဖၾကားမႈ တစ္စုံ တစ္ရာကုိ မရရိွခဲ့လွ်င္ အဆုိပါကာလကုန္ဆုံး ျပီးေနာက္ (၆ဝ) 

ရက္အတြင္း ပထမ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ရည္ညႊန္းလ်ွက္  ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ 

နည္းလမ္းမ်ား အနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးပုိ႕ရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေျဖၾကားမႈတစ္စုံတစ္ရာ မရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွေစရမည္။ 

ဒုတိယအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔သည့္ေန႔မွ (၂၈)ရက္ အတြင္း ဒုတိယ 

အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ ေျဖၾကားမႈ မရရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ 

ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း 

တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ကုမၸဏီထံမ ွ

ေျဖၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယအေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ 

(၂၈) ရက္အတြင္း ေျဖၾကားမႈကုိ လက္ခံရရိွျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ 

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ေန႔မွ (၃)လကုန္ဆံုးသည့္ ကာလတြင္ ကြဲလြဲသည့္ အေၾကာင္း 

တစ္စုံတစ္ရာမရိွလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကို မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ 

ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာျပီး ကုမၸဏီထံသုိ႔လည္း ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ 

နည္းလမ္းမ်ားအနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရိွေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္း 

ရိွခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျပီး 

ေနာက္တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ (၆)လ ကာလအတြင္း စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 
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အရာရိွက ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ဤပုဒ္မ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ကုမၸဏီသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းရွင္းလင္း 

ဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းတည္ရိွသည့္ ေနရာထံသုိ႔ ျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျပီးေနာက္ ထုိျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မေပးပုိ႔ခဲ့လွ်င္၊ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အေၾကာင္းၾကားစာ 

တစ္ေစာင္ကိုႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ထည့္သြင္းေၾကညာျပီး ကုမၸဏီထံသုိ႔လည္းေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (င) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အခိ်န္ကာလ ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီက 

ကြဲလြဲမႈတစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပလာျခင္းမရိွလွ်င္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ထုိ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကုိ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းကိစၥကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာအား ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပျပီးသည့္အခါ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ကုမၸဏီ 

တြင္ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳသကဲ့သုိ႔ 

ဆက္လက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

 (စ) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးက ကုမၸဏီကုိ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင္း နစ္နာသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ၎တို႔၏ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈျဖင့္ တရားရံုးက ကုမၸဏီသည္ ထုိသို႔ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္က စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၎ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏အမည္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရိွသကဲ့သို႔ 

ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ ရိွသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရိွသကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီႏွင့္ မူလေနရာတြင္ တာဝန္ရွိၾကေသာ အျခားသူမ်ား 

အားလံုးအတြက္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

အမိန္႔ခ်မွတ္၍ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဆ) ဤပုဒ္မအရ ျပဳလုပ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 

ရံုးခန္းေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပထားသည့္ အီလက္ထရြန္ 

နည္းအရ လိပ္မူေပးပုိ႔ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္္ တစ္ဝွမ္း ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာ 

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတစ္ခုခုတြင္ အသိေပး ေၾကျငာရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ား၏ 

အမည္ႏွင့္ လိပ္စာကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက သိရွိထားျခင္း မရိွပါက ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ရန္အတြက္ တင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အျဖစ္ 

အမည္စာရင္းပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီထံသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 

လိပ္စာမ်ားအား အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လိပ္မူလ်က္ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 

 (ဇ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၄၃ဝ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)အရ မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏ အခြင့္ 

အာဏာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားသည့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ အခြင့္ 

အာဏာ မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမရိွေစဘဲက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၂၇၂၇၂၇၂၇) ) ) ) မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း    မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္    ကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိ    ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား    

413413413413။။။။     မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္း    မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္မရိွသည့္    ကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိ    ဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 (က) ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒ               

တစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုကုိ ဤ 

ဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ေအာက္ပါျခြင္းခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 

မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုခု ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္ - 

  (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ကုမၸဏီ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည့္ေနရာသည္ 

ကုမၸဏီ၏မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ ရမည္၊ 

  (၂) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ မည္သည့္ကုမၸဏီကိုမွ် ဤဥပေဒအရ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

ျဖစ္ေစ၊ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳရ။ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုခုကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား 

မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 

   (ကက) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကုိင္ျခင္းမွ ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္စဲခဲ့လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီ၏ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္သာလွ်င္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ 

ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ 

မွန္ကန္သည္ဟု တရားရံုးက ထင္ျမင္လွ်င္၊ ၎ျပင္ 

  (၄) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ 

ကိစၥရပ္တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ပါက ယင္း၏ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ ေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း မရိွဟု 

မွတ္ယူရမည္- 

   (ကက) လႊဲအပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီက 

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၅)ခုႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေငြပမာဏထက္ ပိုမိုေသာ 

ေငြတစ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ရန္ရွိသည့္ ျမီရွင္တစ္ဦးက မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း 

မရိွသည့္ကုမၸဏီအေပၚတြင္ ထုိကုမၸဏီထံမွ ၎က ရရိွမည့္ေငြမ်ားကုိ 

ေပးေခ်ေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထိုကုမၸဏီ၏ အဓိက 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔၍ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး က လက္ခံေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ခဲ့လ်ွင္၊ 

မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိွသည့္ ကုမၸဏီသည္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

လက္ခံရရိွျပီးေနာက္             (၂၁)ရက္အတြင္း ထိုေငြကုိ ေပးေခ်ရန္ 

ပ်က္ကြက္ ခ့ဲလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္က ေက်နပ္လက္ခံေစမည့္ 

အာမခံထား ရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတုိး ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ 

ခဲ့လွ်င္၊ 
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   (ခခ) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

အျဖစ္ ရိွသူထံမွ ေၾကြးျမီ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေငြမ်ား 

အတြက္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးအေပၚ တရားစြဲဆုိ မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ လွ်င္၊ အဆုိပါ 

တရားစြဲဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ 

စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း 

မရိွသည့္ ကုမၸဏီထံသုိ႔ ထိုကုမၸဏီ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေနရာသုိ႔ 

ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားထံသို႔ 

ေပးပုိ႔၍ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးက လက္ခံေသာ သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကား 

ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ခဲ့လ်ွင္၊ မွတ္ပုံတင္ 

ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီသည္ အေၾကာင္းၾကားစာအား လက္ခံ ရရိွျပီး 

ေနာက္(၁ဝ)ရက္အတြင္း အဆုိပါ ေၾကြးျမီ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

ေပးေခ်ျခင္း၊ အာမခံထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတုိးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆး 

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဆုိင္းင့ံထားေစရန္ မျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိုသုိ႔ 

တရားစြဲဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တရားျပဳိင္က 

ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ေပးေခ်မႈမျပဳခဲ့လ်ွင္၊ အထက္ပါ 

အတုိင္း ၎က က်ခံရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ နစ္နာေၾကးမ်ား ႏွင့္ 

အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်မႈ မျပဳခ့ဲလွ်င္၊ 

   (ဂဂ) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ 

မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိကုမၸဏီ၏ကုိယ္စား အမည္ခံတရား ျပဳိုင္အျဖစ္ 

တရားစြဲဆုိခံရန္ သတ္မွတ္ခံရသူတစ္ဦးဦးအား ဆန္႔က်င္၍ တရားရံုး 

တစ္ခုခုတြင္ ျမီရွင္အား အႏုိင္ေပးသည့္ ဒီကရီ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔အေပၚ 

အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရိွခဲ့လွ်င္၊  

   (ဃဃ) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ေၾကြးျမီမ်ားကုိ 

ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း တရားရံုးက လက္ခံႏိုင္မည့္ အျခား ေသာ 

သက္ေသခံတင္ျပခ်က္မ်ား ရိွခဲ့လွ်င္။ 

 (ခ) ဤအပုိင္းတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 

ဤဥပေဒအရဖ်က္သိမ္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိွသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းမည့္ 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ အသင္းအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိွသည့္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုခုအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ထိခုိက္ ျခင္း မရိွေစရ။ 

သုိ႔ေသာ္ ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ဤဥပေဒ၏ သက္ဆုိင္ သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ရိွခဲ့လွ်င္) ကုိ ရည္ညႊန္းသည္ဟု 

မွတ္ယူရမည္။    

414414414414။။။။     မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္    ကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိကုမၸဏီမ်ားကုိ    ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ဖ်က္သိမ္းရာတြင္    ေၾကြးျမီေပးဆပ္ေၾကြးျမီေပးဆပ္ေၾကြးျမီေပးဆပ္ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားရသူမ်ားရသူမ်ားရသူမ်ား    
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 (က) မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီကိ ု ဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီ 

သုိ႔မဟုတ္ တာဝ်န္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထည့္ဝင္ရန္အတြက္ 

လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားအၾကား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ရပ္ ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ထည့္ဝင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ 

မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိမ္းရာတြက္ က်သင့္သည့္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ထည့္ဝင္ရန္အတြက္ 

လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုးကုိ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္ရ သူမ်ား အားလံုးသည္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႕ထံမွ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏအားလံုးကုိ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိွသည့္ 

ကုမၸဏီ၏ အေျခပစၥည္း မ်ားသုိ႔ ထည့္ဝင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 (ခ) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးသည္ ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း 

မ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္ ေသဆံုးသြားေသာ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားႏွင့္ အေမြဆက္ခံသူမ်ား၊ လူမြဲ အျဖစ္ခံယူရေသာ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ 

လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေစရမည္။ 

415415415415။။။။     တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးမႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ဆုိင္းငံ႕ရန္ဆုိင္းငံ႕ရန္ဆုိင္းငံ႕ရန္ဆုိင္းငံ႕ရန္    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ရပ္နားထားရန္ရပ္နားထားရန္ရပ္နားထားရန္ရပ္နားထားရန္    ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ ေလ်ွာက္ထားတင္ျပျပီးေနာက္၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ 

ကာလအတြင္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ ကုမၸဏီအေပၚ တရားစြဲဆုိမႈ ႏွင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားျခင္း၊ ရပ္နားထားျခင္း တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ျမီရွင္က ထုိသုိ႔ဆုိင္းင့ံထားရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္နားထားရန္ 

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့လွ်င္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦး 

အေပၚ စြဲဆိုသည့္မႈခင္းမ်ား ႏွင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားရမည္။ 

416416416416။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔အားကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔အားကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔အားကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔အား    ဆုိင္းင့ံထားေစရန္ဆုိင္းင့ံထားေစရန္ဆုိင္းင့ံထားေစရန္ဆုိင္းင့ံထားေစရန္    စြဲဆုိစြဲဆုိစြဲဆုိစြဲဆုိမႈမႈမႈမႈ    

 မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သည့္အခါ 

တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တရားရံုးက သတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္မွ 

အပ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကြးျမီ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ထုိကုမၸဏီ၏ 

ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

417417417417။။။။     အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္    ပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားပစၥည္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္င့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား    

 မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီတြင္ ယင္း၏အမည္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိ ု

ခံႏိုင္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အာဏာမရိွခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

လာလ်ွင္၊ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းသည့္ အမိန္႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ထပ္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ 

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကုမၸဏီကိုယ္စား ယံုၾကည္အပ္ႏွံ 

ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ တရားစြဲဆို 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အပါအဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး 

သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး 

အရာရိွထံသုိ႔ ၎၏အမည္ျဖင့္ အပ္ႏွံရမည္။ ယင္းေနာက္ အမိန္႔တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 
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အဆုိပါ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အပ္ႏွံရမည္။ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွသည္ တရားရံုးက 

ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား (ရိွခဲ့လွ်င္)ကုိ ေပးျပီးေနာက္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏အမည္ျဖင့္ အမႈမ်ားကုိ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြဲဆိုသည့္မႈခင္းမ်ား ႏွင့္ 

စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ခုခံေခ်ပ ျခင္းတို႔ကုိျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီကုိ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ထုိကုမၸဏီ၏ပစၥည္း မ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူျခင္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သလုိ တရားစြဲ ဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခုခံေခ်ပ ျခင္းမ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ရမည္။ 

418418418418။။။။     ဤအပုိင္းတြင္ဤအပုိင္းတြင္ဤအပုိင္းတြင္ဤအပုိင္းတြင္    ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္ပါရိွသည့္    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ    ဆက္စပ္အသံုးျပဳရျခင္းဆက္စပ္အသံုးျပဳရျခင္းဆက္စပ္အသံုးျပဳရျခင္းဆက္စပ္အသံုးျပဳရျခင္း    

 မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

သည္တရားရံုးျဖင့္ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဤဥပေဒ၏ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပ 

ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ကန္႕သတ္ထားျခင္း မရိွဘဲ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုး ျပဳရမည္။ 

တရားရံုးႏွင့္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွတုိ႔သည္ မွတ္ပံုတင္ 

ထားျခင္းမရိွသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ထား 

သည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း 

မရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယင္းအားဖ်က္သိမ္းသည့္ကိစၥရပ္မွတစ္ပါး ဤဥပေဒ အရ 

ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမရိွေစရ။ ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္သာလွ်င္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၆၆၆၆))))    

မွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္ပံုတင္ရံုး၏မွတ္ပံုတင္ရံုး၏မွတ္ပံုတင္ရံုး၏မွတ္ပံုတင္ရံုး၏    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား 
အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၂၈၂၈၂၈၂၈) ) ) ) မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၊မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၊မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၊မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၊    မွတ္ပံုတင္ရံုး၊မွတ္ပံုတင္ရံုး၊မွတ္ပံုတင္ရံုး၊မွတ္ပံုတင္ရံုး၊    စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊    စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    

အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ား 

419419419419။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွ    

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔တြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ 

ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္း၏လုပ္ငန္းကုိ ဆက္ခံမည့္ဌာန အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ 

သည္မွတ္ပုံတင္ အရာရိွ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ရရိွျပီး ၎၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္ရမည္။    

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိုဥပေဒမ်ားအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခြင့္အာဏာမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ အဆုိပါ 

အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိသုိ႔က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 

အခြင့္အာဏာ ရိွသည္။    

 (ဂ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

မ်ားကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပံုတင္အရာရိွအား ညႊန္ၾကားႏိုင္ 

သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) မွ (ဂ)အထိ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း 

မရိွေစဘဲ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ ေယဘူယ် အေျခအေနတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ 

တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ 

 (င) ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွမံႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏လုပ္ငန္းကုိ ဆက္ခံ 

မည့္ဌာန အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္သို႔ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ တာဝန္မ်ားကုိ လႊဲအပ္ 

ထားသည့္ ကာလတစ္ေလ်ာက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ရာထူးေနရာ အမည္ကုိ ရယူ 

ထားေသာသူသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ျပီး ၎၏ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ရမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ 

လုပ္ငန္းကုိ ဆက္ခံမည့္ဌာနအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ အျခားအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း 

တစ္ဦးဦးသုိ႔ ၎၏ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ တာဝန္ခြဲေဝ အပ္ႏွင္း 

ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာလည္း ပါဝင္သည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ 

အား ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အပ္ႏင္ွးႏုိင္ 

သည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

420420420420။။။။     မွတ္ပံုတင္ရံုးမ်ားမွတ္ပံုတင္ရံုးမ်ားမွတ္ပံုတင္ရံုးမ်ားမွတ္ပံုတင္ရံုးမ်ား    

 (က) ဤဥပေဒအရကုမၸဏီမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႕ငွာ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး 
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က သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ 

ကုမၸဏီမွ် အဆုိပါ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရံုးမ်ားအနက္ ရံုးတစ္ရုံးတြင္မွတစ္ပါး 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

 (ခ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ အစစ္အမွန္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ရံုးတံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရံုးတံဆိပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ 

ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

421421421421။။။။     မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိ    ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳျခင္း    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ၎အေနျဖင့္ ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန ္ လုိအပ္ေသာ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဤဥပေဒအရ ၎ထံတင္ျပရသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား 

အားလံုးကုိ ျပဳစု ထားရိွ ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားကုိ အီလက္ထရြနန္စ္ 

နည္းျဖင့္ ဆန္းသစ္ျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊စုစည္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဤဥပေဒအရ 

မွတ္ပုံတင္ရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 

ထုိစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထူေထာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္မွတ္ပုံတင္အရာရိွသုိ႔ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ၎ကသင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

ဤပုဒ္မခြဲသည္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အဆုိပါ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၾကီးၾကပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ျခင္း 

မရိွေစဘဲ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

    (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုုဒ္မခြဲ (ဆ)ကုုိ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွမ ွ စာရြက္စာတမ္းအား 

မွတ္ပံုုတင္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ မွတ္ပံုုတင္ျခင္းကုုိ ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ အဆုုိပါ စာရြက္စာတမ္း 

၏ တရားဝင္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ တရားမဝင္မႈကုုိလည္းေကာင္း၊ အဆုုိပါစာရြက္စာတမ္းတြင္ 

ပါရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၏မွန္ကန္မႈကုုိျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္စံုုတစ္ရာကုုိျဖစ္ေစ 

သက္ေရာက္ေစျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္  ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဃ) အျခားသက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမရိွေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ၾကီးသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား 

အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒ၊အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္                     

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဤဥပေဒ 

အရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွတုိ႔အၾကား အီလက္ 

ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥး္၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထား 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 

ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာျဖင့္ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လိုအပ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထိုအခေၾကးေငြသည္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာ မပါရိွေသာနည္းျဖင့္ 
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မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခေၾကးေငြႏွင့္ျခားနားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 (င) မည္သူမဆုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခေၾကးေငြကုိ 

ေပးသြင္းေစလ်က္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္။ 

 (စ) မည္သူမဆုိ ကုမၸဏီတစ္ခ ု ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ 

မိတၱဴ သုုိ႔မဟုုတ္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရသည့္ ကုမၸဏီ၏ 

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၏ ေကာက္ႏႈတ္ 

ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၏ မည္သည့္အစိတ္အပုုိင္းကုိမဆုုိ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ၾကီးက သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခေၾကးေငြကို ေပးသြင္း၍ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက 

မိတၱဴမွန္ကန္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာက္ႏႈတ္ရယူလိုသည့္ အခ်က္အလက္မိတၱဴကုိ ရယူႏုိင္သည္။  

 (ဆ) သိသာထင္ရွားေသာ မွားယြင္းခ်က္မွလႊဲ၍ ပုဒ္မ ၄၂၂ႏွင့္ ၄၂၃ တို႔တြင္ မွားယြင္းမႈအား 

ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မွားယြင္းသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပ၍ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(စ)အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး 

ထုတ္ေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ကို တရားစစ္ေဆးစီရင္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ 

တြင္ မူလစာရြက္စာတမ္းကဲ့သုိ႔ တရားဝင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ လက္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

422422422422။။။။  မွတ္ပံုတင္စာရင္း၏မွတ္ပံုတင္စာရင္း၏မွတ္ပံုတင္စာရင္း၏မွတ္ပံုတင္စာရင္း၏    မွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမွားယြင္းမႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္း    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ -  

  (၁) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ အခ်က္ 

အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မွားယြင္း၍ ေရးသြင္းထားေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ 

ထားေၾကာင္းသိရွိလွ်င္ ဤဥပေဒအရ ၎ကထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းတစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၂) ရံုးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ အခ်က္ အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မမွန္မကန္ ေရးသြင္းမိ 

ေၾကာင္း ၎က သိရွိလွ်င္ ထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ကုမၸဏီႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွေသာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည့္ အခ်က္ 

မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွားယြင္းမႈကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အျခားသူ 

တစ္ဦးဦးကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္၊ ကုမၸဏီက 

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ 

ျပင္ဆင္ေစရန္ ကုမၸဏီသို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) အပုိဒ္(၁) အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတစ္ရပ္ကုိ 

ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳမီ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ - 

  (၁) ေလ်ွာက္ထားခ်က္ကုိ အဆုိပါကုမၸဏီႏွင့္ စပ္လ်ဥး္သည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား 
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ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေလွ်ာက္ထားခ်က္၏ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိေဖာ္ျပ၍ ကုမၸဏီသုိ႔စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္းၾကားရမည္၊  

  (၂) ေပါင္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ တာဝန္ တင္ရိွျခင္း မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ၎တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ ေပါင္ႏွံခံသ ူ

သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ တာဝန္တင္ရွိျခင္းအား လက္ခံသူသုိ႔ စာျဖင့္ ေရးသား 

အေၾကာင္းၾကားရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၃) ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေသာ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန ္အေၾကာင္းၾကား 

စာကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္ -  

   (ကက) ေလ်ွာက္ထားသူ၏အမည္၊ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏အမည္၊ 

   (ဂဂ) မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

   (ဃဃ) အဆုိျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ စာျဖင့္ေရးသား ကန္႔ကြက္ႏုိင္ 

ေၾကာင္း သတ္မွတ္သည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ 

တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုေန႔ရက္သည္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔သည့္ 

ေန႔မွ (၂၈)ရက္ထက္ ေနာက္မက်သည့္ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရက္ ျဖစ္ေစ 

ရမည္။    

 (ဂ) မည္သူမဆုိ အဆုိျပဳထားသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ စာျဖင့္             

ေရးသား ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) 

အပုိဒ္(၃) အပုိဒ္ခြဲငယ္(ဃဃ)ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ရက္ထက္ ေနာက္မက် 

ေစဘဲ ေပးပုိ႔ႏိုင္ျပီး မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါ ကန္႔ကြက္ခ်က္၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ 

မွတ္ပံုတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 (ဃ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္တြင္ အဆုိျပဳထားသည့္ မွတ္ပုံတင္ 

စာရင္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ စာျဖင့္ ေရးသား ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္ခံရရိွ 

ခဲ့ျပီး ထိုကန္႔ကြက္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္ 

ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အပုိဒ္(၁)အရ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရ။ 

423423423423။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိျပဳထားသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အေပၚ 

စာျဖင့္ေရးသား ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ပုဒ္မ ၄၂၂ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ လက္ခံရရိွခဲ့ပါက 

မွတ္ပုံတင္ စာရင္းအား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆုိပါ ျပင္ဆင္လုိမႈ 

အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ - 

  (၁) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားမႈအား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ 

ေဆာလွ်င္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထိုေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးသုိ႔                     
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တက္ေရာက္ ၾကားနာႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ အခ်က္အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွားယြင္း၍ 

ေရးသြင္းထားေၾကာင္းသုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္း၍ ခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ့ဲလွ်င္ အဆုိပါ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

424424424424။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔    တင္ျပရမည့္တင္ျပရမည့္တင္ျပရမည့္တင္ျပရမည့္    စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္    ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေလွ်ာက္လႊာပံုစံေလွ်ာက္လႊာပံုစံေလွ်ာက္လႊာပံုစံ    

 (က) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံျဖင့္ 

တင္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္သည္- 

  (၁) စာရြက္စာတမ္းအတြက ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

သတ္မွတ္ထားခ့ဲလွ်င္- 

   (ကက) အဆုိပါ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္လႊာပုံစံအတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္၊ 

   (ခခ) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

လုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္၊ ၎ျပင္ 

   (ဂဂ) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ လုိအပ္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပူးတြဲ 

ပါရိွေစရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) စာရြက္စာတမ္းအတြက ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ 

သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္၊ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွက စာရြက္စာတမ္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတစ္ရပ္ကုိ 

အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားပါက- 

   (ကက) အဆုိပါ အတည္ျပဳထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအတုိင္း ျဖစ္ေစရ မည္၊ 

   (ခခ) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

လုိအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္၊ ၎ျပင္ 

   (ဂဂ) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ လုိအပ္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပူးတြဲ 

ပါရိွေစရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ တင္ျပလာသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) 

ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းကုိ ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲမႈတစ္စုံတစ္ရာ မရိွပါက 

သက္ဆိုင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံႏွင့္အတူ တင္ျပလာသည့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အျခား 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ဤဥပေဒအရ တင္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္း တစ္ရပ္ရပ္ 

တြင္ ပါဝင္သည္။  

 (ဂ) အကယ္၍ -  

  (၁) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ကုိ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ တင္ျပရန္ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္က စာရြက္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိစာရြက္စာတမ္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အျခားအခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ 
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ပါဝင္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတ္ မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္၊ 

  အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ကန္႔သတ္ျခင္း မရိွေစရ၊ ၎အျပင္ ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံသည္ ယင္းတြင္ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲ 

ေဖာ္ျပရမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိလည္း ပါရိွေစႏိုင္သည္။ 

425425425425။။။။     စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ 

အတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအား လက္ခံရရိွပါက မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ - 

  (၁) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ အဆုိပါ 

စာရြက္ စာတမ္းကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းေရးသြင္းရမည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) စာရြက္စာတမ္းသည္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ မဟုတ္ပါက စာရြက္စာတမ္းကုိ ေပးအပ္ 

သူထံသို႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္  စာျဖင့္ ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက လက္ခံရရိွခဲ့သည့္ စာရြက္ 

စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္သည္-  

  (၁) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစ ံ ရိွခဲ့ပါက ၎ပံုစံျဖင့္ တင္ျပခဲ့ျခင္း 

မရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဤဥပေဒကုိလည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကုိလည္းေကာင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ပုႏံွပ္ိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ရိုက္ႏွပ္ိေရးသားထားျခင္း မဟုတ္လွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၄) မွတ္ပုံတင္စာရင္းအား အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါက အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ 

တုိက္ရိုက္ျဖည့္သြင္းေရးသားႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထား 

ျခင္း မဟုတ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၅) ျပီးျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရိွလ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၆) ဖတ္ရွဳႏုိင္ရန္အတြက္ရွင္းလင္းမႈမရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနလ်ွင္၊ 

   မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ စာရြက္စာတမ္းကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအား ျငင္းဆုိႏုိင္ျပီး 

ေအာက္ပါအတုိင္း ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္- 

   (ကက) အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ရန ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပီးျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ထပ္မံတင္ျပႏိုင္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ယင္းစာရြက္စာတမ္းအစား အျခားစာရြက္စာတမ္းအသစ္ကုိ ျပဳစု တင္ျပ 
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ေစရန္။ 

426426426426။။။။     စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳရန္အတြက္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳရန္အတြက္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳရန္အတြက္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳရန္အတြက္    မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    

 (က) သက္ဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး၊ အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ 

အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ တားျမစ္ ကန္႔သတ္ 

ျခင္း မရိွေစဘဲ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ - 

  (၁) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ - 

   (ကက) ကုမၸဏီတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးသည္ 

ဤဥပေဒကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ မရိွ စိစစ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ 

   (ခခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ ယင္း၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ မရိွ စိစစ္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) ဤဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန ္ႏွင့္ 

  (၂) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟ ု မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက ထင္ျမင္လွ်င္ ေအာက္ပါတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္- 

   (ကက) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ လက္ဝယ္တြင္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္မႈ 

ေအာက္တြင္ရိွေသာ သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပေစျခင္း၊ 

   (ခခ) သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရွဳျခင္း ႏွင့္ ရယူျခင္း၊ 

   (ဂဂ) မိတၱဴမ်ား ရယူရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

လက္ဝယ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာမွ ၎တုိ႔အား 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း သိမ္းဆည္း 

ထားျခင္း၊  

   (ဃဃ) ျပစမ္ႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား 

ရိွသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 

ရိွခဲ့လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနအားလံုးတြင္ ကာလတစ္ရပ္ 

အထိ သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ 

 (ခ) အခြင့္အာဏာကုိက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ 

အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ၾကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ သတ္မွတ္ စီစဥ္ထား 

သည့္ဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘဏ္သုိ႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ 

ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္လွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ 

သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု က်င့္သံုး 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သူမွ် မွတ္ပံုတင္အရာရိွကုိ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
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ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္၊ မွတ္ပံုတင္အရာရိွသည္ 

၎ရရိွထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အမႈလိုက္ဥပေဒ အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္သင့္ 

ေၾကာင္း ထင္ျမင္ပါက ၎တုိ႔မွ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤပုဒ္မခြဲသည္ 

အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ 

အျခားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တားျမစ္ ကန္႔သတ္ 

ထားျခင္း မရိွေစဘဲ က်င့္သံုးရမည္။ 

427427427427။။။။     မည္သူမဆုိ သိလ်က္ျဖင့္ တမင္ - 

 (က) ပုဒ္မ ၄၂၆ ပုုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ(္၂) အပုိဒ္ခြဲငယ္(ကက) အရ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၄၂၆ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) အား ဆန္႔က်င္သည့္ ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ ္ခဲ့လွ်င္၊ 

        ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ (၂ဝဝ) ခုထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကိ ု ျပစ္မႈတစ္ရပ္စီအတြက္ ေပးေဆာင္ 

ရမည္။    

428428428428။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏မွတ္ပံုတင္အရာရိွ၏    ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ    အယူခံအယူခံအယူခံအယူခံဝဝဝဝင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္းင္ေရာက္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ေၾကာင့္ နစ္နာသူတစ္ဦးဦးသည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔ရက္မွ (၂၈)ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ၾကီးထံသုိ႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လက္ခႏံိုင္ျခင္းမရိွပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား 

အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔ရက္မွ (၂၈)ရက္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး က ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း တရားရံုးသုိ႔ ဆက္လက္ အယူခံဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) အယူခံအား ၾကားနာသည့္အခါ တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

အတည္ျပဳႏုိင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ အမႈျဖစ္အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးက 

သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။    

429429429429။။။။     အခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ား    

 (က) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ အျခားေသာ အခေၾကး 

ေငြမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွထံသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးသြင္းရသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားအားလံုးကုိ 

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ ထည့္သြင္းရမည္။ 

430430430430။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔    စာရင္းမ်ားစာရင္းမ်ားစာရင္းမ်ားစာရင္းမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    တင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္းတင္ျပျခင္း    

 (က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာရင္းမ်ား၊ ေငြစာရင္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား တင္ျပရန္ 

တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ 
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ျပီးေနာက္ အဆိုပါ ပ်က္ကြက္မႈကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန ္ အေၾကာင္းၾကား 

သည့့္ေန႔ရက္မွစ၍ (၂၁)ရက္အတြင္း အဆုိပါ ပ်က္ကြက္မႈကုိ ေကာင္းမြန္သည္အထိ 

ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလ်ွင္ ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ျမီရွင္ တစ္ဦးဦးက 

ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွကျဖစ္ေစ တရားရံုးသုိ႔တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အရာရိွမ်ားကို တရားရံုးက သတ္မွတ္ေပးသည့္ 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပ်က္ကြက္မႈအား ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) အဆုိပါအမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီ၏အရာရိွမ်ားမွ ေလ်ွာက္ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံေစ 

ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 

ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ကုမၸဏီကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္းကုမၸဏီ၏ အရာရိွမ်ား 

ကုိျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္သည့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထိခိုက္ျခင္း မရိွေစရ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ 

ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ပါရိွသည့္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ပုဒ္မ ၉၇ အရ လိုအပ္ေသာ 

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ သက္ဆုိင္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံ တင္ျပေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လိမ္လည္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားလ်ွင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက 

ထိုကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ကုမၸဏီ၊ ယင္း၏ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ၾကီးမားစြာထိခုိက္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရလ်ွင္ မွတ္ပုံ 

တင္အရာရိွသည္ ထိုကုမၸဏီသုိ႔ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားရိွမႈကို ဆုိင္းင့ံမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔၍ ကုမၸဏီက ေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ 

ေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေပးေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ 

ထုိပ်က္ကြက္မႈကုိ (၂၈) ရက္အတြင္း ေကာင္းမြန္သည္အထိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရိွလွ်င္ 

မွတ္ပံုတင္အရာရိွ သည္ ဆုိင္းင့ံမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

 (င) မွတ္ပံုုတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ  ျပဳလုပ္သည့္ ဆိုုင္းငံ႔မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

၍  ကုုမၺဏီ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေအာက္ပါအတိုုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

  (၁) ကုုမၺဏီသည္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္တြင္ တင္ျပရန္လုိအပ္သည့္ ႏစွ္စဥ္ 

အစီရင္ခံစာ၊ ယင္းအတြက္ ေပးသြင္းရမည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ ေနာက္က်ေၾကး သုုိ႔မဟုုတ္ ဒဏ္ေၾကးတုုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပလွ်င္ 

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကုုိ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ဆုုိင္းငံ႔မႈကုုုိ ျပန္လည္ 

ရုုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွ၏ စာရင္းတြင္ ကုုမၸဏီအား ျပန္လည္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 

  (၂) ကုုမၺဏီသည္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္တြင္ စာရြကစ္ာတမ္း အမွား ျပင္ဆင္ 

ထားျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွမွ အက်ိဳး အေၾကာင္း ခုုိင္လုုံစြာ လက္ခံႏိုုင္သည့္ 
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တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏင့္ွအတူ ယင္းအတြက္ ေပးသြင္းရ 

မည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္က်ေၾကး သုုိ႔မဟုုတ္ 

ဒဏ္ေၾကးတုုိ႔ႏွင့္အတူ ပူုးတြဲတင္ျပလွ်င္ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 

မွားယြင္း ေၾကညာခ်က္ပါရိွျခင္းေၾကာင့္ ကုုမၺဏီ၏ အက်ုိဳးစီးပြားကုုိ အဓိက ထိခုုိက္ 

ပ်က္ဆီးေစႏုုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါရိွေသာ စာရြက္စာတမ္း တင္ျပမႈ 

အတြက္ ဆိုုင္းငံ႔မႈကုိ ဆိုုင္းငံ႔မႈကုုုိ ျပန္လည္ ရုုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုုတင္အရာရိွ၏ 

စာရင္းတြင္ ကုုမၺဏီအား ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

 (စ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ မွတ္ပုံတင္ထား ျခင္းအား ဆိုင္းင့ံထားသည့္ေန႔မွေနာက္ထပ္ 

(၆)လျပည့္ျပီးေနာက္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထိုကုမၸဏီ၏အမည္ကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ 

ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းကိစၥကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 

ရမည္။ အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာအား ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျပီး 

သည့္အခါ ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ တာဝန္ရိွမႈမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ကုမၸဏီကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳသကဲ့သုိ႔ 

ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

 (ဆ) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျမီရွင္တစ္ဦးဦးက ကုမၸဏီကုိ 

မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ၎တုိ႔၏ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈျဖင့္ တရားရံုးက ကုမၸဏီသည္ ထိုသုိ႔ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္က စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပန္ 

လည္ေဖာ္ျပရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္ တရားရံုး 

သည္ ကုမၸဏီ၏အမည္ကို မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၎ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏အမည္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရိွသက့ဲ 

သို႔ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ တရားရံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ 

ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရိွသက့ဲသုိ႔ ကုမၸဏီႏွင့္မူလေနရာတြင္ တာဝန္ရွိၾကေသာ အျခားသူမ်ား 

အားလံုးအတြက္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

အမိန္႔ခ်မွတ္၍ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။  

 (ဇ) ဤဥပေဒပါ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမရိွေစဘဲ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ၊ ဖ်က္သိမ္းျပီး ကုမၸဏီမ်ားကုိစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း အပါအဝင္ ကုမၸဏီအေပၚခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ 

မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ 

အခြင့္အာဏာမ်ား အပါအဝင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၇၇၇၇))))    

တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊    ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    
အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၂၉၂၉၂၉၂၉) ) ) ) တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏    စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား    

431431431431။။။။     တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏တရားရံုးမ်ား၏    စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ    

     (က) အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဤဥပေဒအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ တရားရံုး 

သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီ တုိင္းေဒသျကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၊ ခရုိင္တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ 

ျမိဳ႕နယ္တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ အျခားတရားရံုးတစ္ခုခုသည္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ 

ဤဥပေဒတြင္ တရားရံုးသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အားလံုး သုိ႔မဟုတ ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

    (ခ) ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကမ်ွ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

တရားရံုးကုိ မွားယြင္း၍ အျခားတရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း 

ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အား တရားဝင္ျခင္းမရိွဟု မသတ္မွတ္ရ။  

တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား    

432432432432။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္မမမမရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္း    

 ျပစမ္ႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၌ ပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ ေဖာ္ျပထားေစကာမူ 

ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈအားလံုးသည္ အဆုိပါက်င့္ထံုးဥပေဒ၏ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ 

မရိွေသာ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

433433433433။။။။     ဒဏ္ေငြမ်ားကုိဒဏ္ေငြမ်ားကုိဒဏ္ေငြမ်ားကုိဒဏ္ေငြမ်ားကုိ    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    

 ဤဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္သည့္ တရားရံုးသည္ ဒဏ္ေငြတစ္ရပ္လုံးကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ တစ္စိတ ္

တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ေပးေခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဒဏ္ေငြမ်ား ရရိွရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္သုိ႔ ဆုေၾကးေငြေပးရန္အတြက္ 

အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

434434434434။။။။     ကုန္က်စရိတ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္အတြက္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီသုိ႔န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီသုိ႔န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီသုိ႔န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ကုမၸဏီသုိ႔    အာမခံတင္သြင္းေစရန္အာမခံတင္သြင္းေစရန္အာမခံတင္သြင္းေစရန္အာမခံတင္သြင္းေစရန္    ညႊန္ၾကားညႊန္ၾကားညႊန္ၾကားညႊန္ၾကား    

ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

    တရားစြဲဆုိမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တရားလိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ွာက္ထားသူေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 

အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးသည္ တရားျပဳိင္က ခုခံေခ်ပမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့လ်ွင္ ကုမၸဏီ 

၏ တရားရံုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါက 

အဆုိပါကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီကို လုံေလာက္သည့္ အာမခံတစ္ရပ္ ထားရိွေစႏုိင္ျပီး 

ထုိအာမခံကုိ တင္သြင္းျပီးသည့္ အခိ်န္ကာလအထိ တရားစြဲဆုိစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးကုိ 

ဆိုင္းင့ံထားႏုိင္သည္။ 

435435435435။။။။     အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိဳ႕ေသာမႈမႈမႈမႈခင္းကိစၥမ်ားတြင္ခင္းကိစၥမ်ားတြင္ခင္းကိစၥမ်ားတြင္ခင္းကိစၥမ်ားတြင္    တရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးကတရားရံုးက    သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္    ေပးအပ္ေပးအပ္ေပးအပ္ေပးအပ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ဤဥပေဒအရ တာဝန္ရွမိႈတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္အပါအဝင္ ေပါ့ေလ်ာမ့ႈ၊ 

ပ်က္ကြက္မႈ၊ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ စြဲဆိုေဆာင္ရြက္သည့္ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား 
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တြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၾကားနာသည့္တရားရံုး၌ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေပါ့ေလ်ာမ့ႈ၊ 

ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ 

အပ္ႏွံျခင္းကုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရွႏိိုင္ 

ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္၎အား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္အပါအဝင္ မႈခင္း 

ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ သေဘာရုိးျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္သည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ၎အေပၚ မွ်တစြာစီရင္ေဆာင္ရြက္ 

သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရလွ်င္ တရားရံုးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ ထိုသူအား၎၏ တာဝန္ရွိမႈမွ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ 

သက္သာခြင့္ ျပဳႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ဤဥပေဒအရ 

တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္ အပါအဝင္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ 

ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎အေပၚတြင္ စြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိသည့္ မႈခင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္မည္ဟု ယံုၾကည္ရန္အေၾကာင္းရိွလွ်င္၊ 

ထုိသူသည္သက္သာခြင့္အတြက္ တရားရံုးသို႔ တင္ျပေတာင္းခံႏုိင္သည္။ အဆုိပါ 

ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံ ရရိွသည့္အခါ  တရားရံုးသည္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္းကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ ထုိသူအေပၚ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား 

တြင္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ထုိသူအေပၚ သက္သာခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္အတုိင္း 

အလားတူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရိွသည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္- 

  (၁) ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ 

  (၂) ကုမၸဏီ၏အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

  (၃) ကုမၸဏီ၏အျခားအရာရိွမ်ား ႏွင့္    

  (၄) ကုမၸဏီ၏ အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ စာရင္းစစ္မ်ား အျဖစ္ 

ကုမၸဏီ က ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။ 

436436436436။။။။     တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    မည္သို႔မည္သို႔မည္သို႔မည္သို႔    ျပဳလုပ္ရျခင္းျပဳလုပ္ရျခင္းျပဳလုပ္ရျခင္းျပဳလုပ္ရျခင္း    

 ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ဤဥပေဒအရ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သည့္ 

ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြဲခ်က္မ်ား၊ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ - 

 (က) ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ရိွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ျပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္မည့္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၄၃၅ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ဤဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ၎အေပၚ 

တရားစြဲဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဖမ္းဆီးရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရိွသူ ျဖစ္သည့္ ဤဥပေဒအရ 

သက္သာခြင့္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ၊ သုိ႔မဟုတ္  

 (ဂ)   တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စဝုန္ၾကီးက စာျဖင့္ေရးသား၍ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူတစ္ဦးဦး။ 
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437437437437။။။။     တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္    ၾကားၾကားၾကားၾကားဝဝဝဝင္ေဆာင္ရြက္င္ေဆာင္ရြက္င္ေဆာင္ရြက္င္ေဆာင္ရြက္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    မွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွမွတ္ပံုတင္အရာရိွ    ၏၏၏၏    

အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုခႏွုင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ တရားစြဲဆိ ု စစ္ေဆး 

ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ အဆုိပါ 

တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အမႈသည္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ျပီး ဤဥပေဒႏွင့္ 

အညီ အမႈသည္တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအားလံုးကုိ 

ရရိွသည္။ 

438438438438။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈေမႈေမႈေမႈေၾကာင္းအရၾကာင္းအရၾကာင္းအရၾကာင္းအရ    တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ    

 အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရိွေစကာမူ၊ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ ္

အတြက္ တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ျပဳလုပ္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ စတင္သည့္ေန႔မွ (၆)ႏွစ္အတြင္း တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

439439439439။။။။     ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍    အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း    

 (က) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦးသည္ ဤဥပေဒပါ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္ကိ ု က်ဴးလြန္သည္ဟ ု မွတ္ပုံတင္အရာရိွက 

ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရိွလ်ွင္ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ကုိ အတိအလင္း 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားပါက ဤပုဒ္မတြင္ “သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈ” ဟု 

ေခၚတြင္မည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္အညီ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ 

သတ္မွတ္ ထားေသာပံုစံျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား ေပးပို႔ႏုိင္သည္ - 

  (၁) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစမ္ႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္းႏွင့္ ထုိျပစ္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ 

  (၂) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစမ္ႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ 

  (၃) ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါရိွေစျခင္း - 

   (ကက) ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကိ ု

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲဆုိခံရသည့္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္တြင္- 

    (၁) ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန ္

တာဝန္ရွိမႈသည္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက 

သတ္မွတ္ထားေသာျပစ္ဒဏ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳျပီးေသာ္ 

လည္း တာဝန္ရွိမႈသည္ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 

    (၂)  အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး (၂၁) 

ရက္ထက္ ပိုေသာ ကာလတစ္ရပ္အတြင္း ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ 
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အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ်ျပီး အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္၊ 

ထုိသူအေပၚ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ထပ္မံအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း၊ႏွင့္ 

    (၃) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလ 

ကုန္ဆံုးသည့္အထိ ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင့္ဆံုး 

ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပံုတင္ အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 

အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္  ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ်ျခင္းမျပဳခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္၊ ၎အေပၚ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

   (ခခ) ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳလုပမ္ႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ကိ ု

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲဆုိခံရသည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ကိစၥရပ္တြင္ - 

    (၁)  အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး 

(၂၁)ရက္ထက္ ပိုေသာကာလတစ္ရပ္အတြင္း ထုိသူသည္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွက 

သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ် 

ခဲ့လွ်င္၊ ထိုသူအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ႏွင့္ 

    (၂)  အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကာလ 

ကုန္ဆံုးသည္အထိ ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုုတ္ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ျပစ္ကဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 

အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း မျပဳခ့ဲလွ်င္ ၎အေပၚ 

တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) သည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွအား ေအာက္ပါတုိ႔ကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္း မရိွရ- 

  (၁) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစမ္ႈတစ္ရပ္အား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက က်ဳးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
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စြပ္စြဲသည့္ကိစၥအတြက ္ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ 

ထက္ ပိုမို၍ ထုိသူထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၂) ပုဒ္မ ၄၃၈  ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး 

အေပၚ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွလ်ွင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ျပစ္မႈကို ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အရ ၎ထံ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ 

ေပးပုိ႔ျခင္း။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ 

စာတုိက္မွ ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ 

ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) သီးျခား ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

ေၾကာင့္ စြဲဆုိခံရသည့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစ္မႈတစ္ရပ္္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသုိ႔ ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္္ေစာင္ ေပးပုိ႔သည့္ 

အခါ - 

  (၁) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ထိုသူသည္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ အျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာျပစ္ဒဏ္အတြက္ 

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ထံသို႔ ေငြေပး 

ေခ်ျပီး အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့လွ်င္၊ ထိုသူအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္၊ 

  (၂) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ထိုသူသည္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ အျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ 

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထံသုိ႔ 

ေငြေပးေခ်ေသာ္လည္း အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွလွ်င္၊ ထုိသူအေပၚ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္တာဝန္ရွိျပီး ထိုသုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ ၄၄၉ ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္အတြက္ ေပးေခ်ခ့ဲသည့္ေန႔ရက္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္၍ ထိုသူသည္ 

အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲဆိုခံရသည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။ 

  (၃) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္အထိ 

ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ 
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ျပစ္ဒဏ္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း မျပဳဘဲ အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ 

ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္၊ ထုိသူအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစ္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္၊ သို႔မဟုတ္  

  (၄) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အထိ 

ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔ထံသုိ႔ ေငြေပးေခ်မႈမျပဳျခင္း၊ အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳျခင္း၊ အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ 

ခဲ့လွ်င္ ထိုသူအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (င) သီးျခားျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

ေၾကာင့္ စြဲဆိုခံရသည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္မႈ 

တစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အေၾကာင္း ၾကားစာ 

တစ္ေစာင္ကို ေပးပုိ႔သည့္အခါ - 

  (၁) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကာလအတြင္း ထိုသူ သည္ 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ 

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ထံသုိ႔ 

ေငြေပးေခ်ခ့ဲလွ်င္၊ ထိုသူအေပၚ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္၊  

  (၂) အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ အထိ 

ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုုတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အထိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက သတ္မွတ္ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔ထံ သုိ႔ ေငြေပးေခ်မႈ မျပဳလွ်င္၊ ထိုသူအေပၚ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (စ) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာျပစမ္ႈတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤပုဒ္မအရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံ သုိ႔ 

ေပးပုိ႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာပါ ေငြပမာဏကုိ ထုိသူက ေပးေခ်ျခင္းသည္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားေသာျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိသူသည္ တာဝန္ရွိမႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရာေရာက္သည့္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဆ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)အပိုဒ္(၁)၊ အပုိဒ(္၂) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(င)အပုိဒ(္၁) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပ 

ပါရိွသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပုဒ္မပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ 
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ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း အား ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

440440440440။။။။     တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္    ကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား    

 (က) ဤပုဒ္မတြင္ တရားျပိဳင္တရားျပိဳင္တရားျပိဳင္တရားျပိဳင္ ဟု ရည္ညႊန္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ ဤဥပေဒအရ 

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ 

အရာရိွက ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္သင့္ 

ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 

တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္- 

  (၁) တရားျပိဳင္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ျဖစ္လွ်င္၊ တရားျပဳိင္၏ အစုစပဝ္င္၊ ဝန္ထမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) တရားျပိဳင္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခ ု ျဖစ္လွ်င္၊ တရားျပဳိင္၏ အရာရိွ၊  ဝန္ထမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးျဖစ္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး။    

  ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည့္သူသည္ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎က 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကူအညီမ်ား အားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ခ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားတြင္ တရားျပိဳင္တစ္ဦးအျဖစ္ 

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ရန္အေၾကာင္း 

ရိွသည္ဟု မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ (က) အပုိဒ ္(၁) သုိ႔မဟုတ္ အပုိ့ဒ္ (၂) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင ္

သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးသည္ ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အရ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကုိ 

ပံ့ပိုးေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ထုိသူသည္ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ 

ေဆာင္ရြက္သည္ ျဖစ္၍ ထုိသုိ႔ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ထုိသူအေပၚ ထုိက္သင့္ 

သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ထိခိုက္ ေစျခင္းမရိွေစဘဲ တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ 

ေလွ်ာက္ထားမႈအရ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုင္ိျပီး 

ထုိအမိန္႔တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မတြင္ တရားျပိဳင္ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိသည့္ စကားရပ္တြင္ 

တရားျပိဳင္၏ ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦး ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ 

တရားျပိဳင္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ၊ တရားျပိဳင္က စာရင္းစစ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ 

ထားသူတစ္ဦးဦးလည္း ပါဝင္သည္။ 

ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းမ်ား၊ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းမ်ား၊ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းမ်ား၊ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းမ်ား၊    အမိန္႔မ်ားအမိန္႔မ်ားအမိန္႔မ်ားအမိန္႔မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    တားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ား    

441441441441။။။။     တာတာတာတာဝဝဝဝန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားန္မ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍    ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈအားအားအားအား    ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းျမြက္ဟေၾကညာျခင္းျမြက္ဟေၾကညာျခင္းျမြက္ဟေၾကညာျခင္း    

 (က) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဤဥပေဒ၏ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိွသည္ဟု တရားရံုးက ေတြ႔ရွိလွ်င္ တရားရံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၉ဝ အရ 

ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္အစား ေအာက္ပါအမိန္႔ကုိခ်မွတ္ႏုိင္သည္ - 

  (၁) ဤပုဒ္မအရ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကုိ  
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ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 

  (၂) ပုဒ္မ  ၄၄၂ အရ ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) ပုဒ္မ ၄၄၃ အရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကိ ုခ်မွတ္ျခင္း။ 

 (ခ) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ အမိန္႔ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပ 

ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာသည့္ အမိန္႔ 

တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့လ်ွင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါက 

ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔တစ္ရပ္အတြက္ တင္ျပ ေလ်ွာက္ထား 

ႏုိင္သည္။  

 (ဃ) ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးရန္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားကုိ ထိုသုိ႔ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကာလမွ (၆) ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလ 

အတြင္း စတင္တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 (င) တရားရံုးသည္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္အတိုင္း ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

အား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ 

ကုိ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ၾကားနာသည့္အခါ 

တရားမမႈခင္းမ်ားအတြက္ သက္ေသခံႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (စ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျပဳလုပမ္ႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပစမ္ႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရျပီး 

ထုိျပဳလုပ္မႈသည္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းတူညီေနလွ်င္ 

တရားရံုးသည္ ထိုသူအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ 

အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။ 

442442442442။။။။     ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔မ်ားျပစ္ဒဏ္အမိန္႔မ်ားျပစ္ဒဏ္အမိန္႔မ်ားျပစ္ဒဏ္အမိန္႔မ်ား    

 (က) တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ ေတြ႕ရိွရလွ်င္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သူကိ ု

ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ(၂ဝဝ) ခုအထိ ေငြဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္အား ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ 

ေပးသြင္းေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ -  

  (၁) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းကုိ ပုဒ္မ ၄၄၁ 

အရ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ ႏွင့္ 

  (၂) ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ -  

   (ကက) ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မ်ားစြာ 

ထိခိုက္ေစလ်ွင္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္မ်ားသုိ႔ ကုမၸဏီက ေပးေခ်ရမည့္ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကုိ မ်ားစြာ ထိခုိက္ေစလွ်င္။ 

 (ခ) တရားရံုးမွ ခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ကုိယ္စား မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ 

ေပးေခ်ရမည့္ တရားမ ေၾကြးျမီတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူအေပၚတင္ရွိေနသည့္ ေၾကြးျမီ အား 
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ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုသူအေပၚတြင္ တရားမမႈစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျပီး အမိန္႔တစ္ရပ ္

ခ်မွတ္ထားသက့ဲသုိ႔ မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ထုိအမိန္႔ကုိ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။ 

443443443443။။။။     ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔မ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔မ်ား    

 (က) ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ပုဒ္မ ၄၄၂ အရ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း 

မရိွခဲ့လွ်င္၊ တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိခိုက္ 

နစ္နာခ့ဲသည္မ်ားအတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ကုမၸဏီသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရန္ အမိန္႔ 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္- 

  (၁) ထုိသူ၏ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမြက္ဟေၾကညာျခင္းကုိ ပုဒ္မ ၄၄၁ အရ 

ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ ႏွင့္ 

  (၂) ထိခိုက္နစ္နာမႈသည္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္။ 

 (ခ) အမိန္႔တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ ပမာဏကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ 

 (ဂ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႔တစ္ရပ ္ ခ်မွတႏုိ္င္ေရးအတြက ္ ကုမၸဏီမ ွ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့သည္ 

မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တရားရံုးသည္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ 

ႏိုင္သည္။  

 (ဃ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကိ ုတရားရံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္က့ဲသုိ႔ အတည္ျပဳ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

444444444444။။။။     တားျမစ္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္အမိန္႔မ်ားတားျမစ္အမိန္႔မ်ား    

 (က) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လ်ွင-္ 

  (၁) ဤဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကုိ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိ ု

တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ တရားမမႈခင္းတစ္ရပ ္ စစ္ေဆး 

ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ 

  ဤပုဒ္မတြင္ သသသသက္ဆုိင္သည့္က္ဆုိင္သည့္က္ဆုိင္သည့္က္ဆုိင္သည့္    ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္    ဟု ေခၚတြင္မည့္ ဤပုဒ္မ၏ အပုိဒ္ (၁)၊အပုိဒ(္၂)၊ 

အပုိဒ္(၃)တုိ႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး က ေၾကြးျမီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ 

ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အျခားကိစၥရပ္အတြက္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းအတြက္ ေပးသြင္းရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ ဤပုဒ္မတြင္ နစ္နာေသာပုဂၢိဳလ္နစ္နာေသာပုဂၢိဳလ္နစ္နာေသာပုဂၢိဳလ္နစ္နာေသာပုဂၢိဳလ္    ဟု ေခၚတြင္မည့္ 

အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ထုိသုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစလုိ ေၾကာင္း တရားရံုးက 

ဆံုးျဖတ္လွ်င္၊ တရားရံုးသည္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွကျဖစ္ေစ၊ နစ္နာသူ တစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ 

တင္ျပ ေလ်ွာက္ထားလာလွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ အမိန္႔တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔မ်ား 

ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးမွ ေအာက္ပါ အမိန္႔တစ္ရပ ္ သုိ႔မဟုတ္ 
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အမိန္႔မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္- 

  (၁) ေၾကြးျမီတင္ရွိေနသည့္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကုိ သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ ္ ၎၏ 

တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ေၾကြးျမီအားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ေၾကြးျမီ တင္ရွိေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသုိ႔ ေငြေပးေခ် 

ျခင္းမွလည္းေကာင္း တားျမစ္သည့္ အမိန္႔၊ 

  (၂) သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္၏ကုိယ္စား သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူ တစ္ဦး၏ 

ကုိယ္စားေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ဝယ္ ထားရိွသူ တစ္ဦးကုိ 

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းကုိ ကိုယ္စား လက္ဝယ္ ထားရိွခြင့္ျပဳသူ၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ 

ေငြေၾကး အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ ေပးေခ်ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ 

အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ခြဲေဝေပးျခင္းမွ 

လည္းေကာင္း တားျမစ္သည့္အမိန္႕၊ 

  (၃) သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ ္ ၎၏ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦး၏ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပသုိ႔ယူေဆာင္ ျခင္းကုိ 

ျဖစ္ေစ၊ ပို႕ေဆာင္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ တားျမစ္ သည့္အမိန္႔၊    

  (၄) သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ တြဲဖကလု္ပ္ကုိင္သူတစ္ဦးဦး၏ ပစၥည္းကို 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္း တစ္ေနရာမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပ 

တစ္ေနရာသုိ႔ ယူေဆာင္ျခင္း၊ ေပးပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ တားျမစ္ 

သည့္အမိန္႔၊ 

  (၅) ခန္႕အပ္သည့္ အမိန္႔ - 

   (ကက) သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္၊ ထိုသူ၏ ပစၥည္း 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူ၏ ပစၥည္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔အရ အခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွသည့္ 

ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူအား 

ခန္႔အပ္သည့္အမိန္႔၊ သို႔မဟုတ္ 

   (ခခ) သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကုမၸဏီ အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ ု

ျဖစ္လွ်င္၊ ထုိသူ၏ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူ၏ ပစၥည္းတစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုးက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔အရ 

အခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွသည့္ ပစၥည္းလက္ခံထိန္းသိမ္းသူ သို႔မဟုတ္ 

တရားဝင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွ 

ခန္႔အပ္သည့္ အမိန္႔၊ 

  (၆) သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္၊ တရားရံုးက သင့္သည္ ထင္ျမင္ 

သည့္ အတုိင္းထုိသူ၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အျခားစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ 

တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပေစရန္ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၇) သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္၊ ထိုသူကုိ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

မပါရိွဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္အမိန္႔။ 
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 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ရန္ အျပည့္အဝျဖင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပရာတြင္ တရားရံုးက ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု 

ထင္ျမင္ပါက ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ တရားရံုးသည္ ေလ်ွာက္ထားမႈကို 

ဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွေစမည့္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပလာသည့္အခါ တရားရံုးသည္ 

ေလွ်ာက္ထားသူကုိ ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ ၾကားျဖတ္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 

 (င) တရားရံုးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ဤပုဒ္မအရ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္သည့္အခါ ထုိသူကျဖစ္ေစ၊ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္သူကျဖစ္ေစ 

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာလွ်င္ တရားရံုးသည္ ပထမခ်မွတ္ထားသည့္အမိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ 

သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္သည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္အား ထပ္မံခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (စ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ (က) သုိ႔မဟုတ္ (ဂ) တုိ႔အရ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔တစ္ရပ္တြင္ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထား သည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အထိ သုိ႔မဟုတ္ဤပုဒ္မအရ အျခားအမိန္႔ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ ထုိအမိန္႔အား ပယ္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္ကာလအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

445445445445။။။။     တားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ားတားျမစ္မိန္႔မ်ား    ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ခ်မွတ္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ားအခြင့္အာဏာမ်ား    

 (က) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကိ ု က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္၊ 

က်ဴးလြန္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္မည့္ အျပဳအမူကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မည့္အေျခအေနရိွလ်ွင္ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ သို႔မဟုတ္ 

ထုိအျပဳအမူေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမည့္သူတစ္ဦးဦး၏ 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ တရားရံုးသည္သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္၍ ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္က အဆုိပါအျပဳအမူမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္သည့္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ တရားရံုးက ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 

ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ထုိသူကုိ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ေစႏိုင္သည္- 

  (၁) ဤဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

  (၂) ဤဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန ္အားထုတ္ျခင္း၊ 

  (၃) ဤဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ကူညီျခင္း၊ 

အားေပးကူညီျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္တြန္းျခင္း၊ 

  (၄) ဤဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ 

ျခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ကတိျပဳ၍ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ 

ျဖစ္ေစ၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္ရန္အားထုတ္ျခင္း၊ 

  (၅) ဤဥပေဒကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုက္ရုိက္ 
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ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုက္ိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ 

  (၆) ဤဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ၾကံစည္ခဲ့ျခင္း၊ 

 (ခ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္ ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့လ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းဆုိေနလွ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ေနလ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းဆုိမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မည့္ အေျခအေန 

ရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးသည္ - 

  (၁) မွတ္ပုံတင္အရာရိွ၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအရ၊ သို႔မဟုတ္ 

  (၂) အဆုိပါ ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ ္ ကိစၥရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန ္ ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိခိုက္နစ္နာ မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေလွ်ာက္ထားမႈအရ သင့္သည္ထင္ျမင္ 

သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုိသူအား အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္ကို 

ေဆာင္ရြက္ေစရန္ တားျမစ္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တုိ႔အရ တားျမစ္အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ ေပးႏုိင္ 

ေရးအတြက္ ေလ်ွာက္ထားလာလွ်င္ တရားရံုးက ထုိသုိ႔ေလ်ွာက္ထားမႈမွာ သင့္ေလ်ာ္ 

သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက အဆုိပါပုဒ္မခြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည္၊ 

မေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလုိဘဲ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

ကိစၥရပ္မွ အမႈသည္မ်ား၏ သေဘာတူဆႏၵျဖင့္ တားျမစ္ အမိန္႔တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ 

ႏိုင္သည္။ 

 (ဃ) တရားရံုးသည္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တုိ႔အရ ခ်မွတ္ထားသည့္ 

တားျမစ္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ 

 (င) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ဤပုဒ္မအရ တားျမစ္အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 

တရားရံုးသို႔ တင္ျပေလ်ွာက္ထားလာသည့္အခါ၊ တရားရံုးသည္ ေလွ်ာက္ထားသူကုိ 

ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးကုိျဖစ္ေစ ၾကားျဖတ္အမိန္႔တစ္ရပ္ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 

တစ္ရပ္အျဖစ္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေစျခင္းမရိွ ေစရ။ 

 (စ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဤပုဒ္မအရ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားရံုး 

သည္ ထိုသူႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ ၄၄၄ အရ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 (ဆ) ဤပုဒ္မအရ တရားရံုးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သီးျခားအျပဳအမူတစ္ရပ္ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားျပဳလုပ္မႈကုိျဖစ္ေစ၊ ကိစၥရပ္ကုိျဖစ္ေစ 

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ တားျမစ္အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ 

ရိွရာ တရားရံုးသည္ တားျမစ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ျဖည့္စြက္၍လည္းေကာင္း၊ 

အစားထုိး၍ လည္းေကာင္း နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ထုိသူက အျခားသူသုိ႔ ေငြေပးေခ်ေစရန္ 

အမိန္႔ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

446446446446။။။။     တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏တရားရံုး၏    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    အခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိအခြင့္အာဏာမ်ားကုိ    ကန္႔သတ္ထားကန္႔သတ္ထားကန္႔သတ္ထားကန္႔သတ္ထားမႈမႈမႈမႈ    မရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္း    

 ဤအခန္းတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ် ဤအခန္းပါ အခြင့္အာဏာမ်ား အျပင္ 

တရားရံုးက ရရိွသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မရိွေစရ။ 
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မႈမႈမႈမႈခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ားခင္းမ်ား    စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္    စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ    အသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္းအသံုးျပဳျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္စာရင္းစာအုပ္    အမိ်ဳးအစားအမိ်ဳးအစားအမိ်ဳးအစားအမိ်ဳးအစား    

447447447447။။။။     စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိစာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ    သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္သက္ေသခံအျဖစ္    တင္ျပခြင့္ျပဳျခင္းတင္ျပခြင့္ျပဳျခင္းတင္ျပခြင့္ျပဳျခင္းတင္ျပခြင့္ျပဳျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတစ္ရပ္ရပ္အရ ကုမၸဏီက ထိန္းသိမ္းျပဳစုထားရိွရေသာ 

စာရင္းစာအုပ္မူရင္းတစ္ခုခုကုိ မည္သည့္ မႈခင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္မဆုိ 

သက္ေသခံ အျဖစ္ တင္ျပခြင့္ရွိျပီး ယင္းစာရင္းစာအုပ္သည္ ၎တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျမင္သာေသာ အေထာက္အထား 

ရိွျပီး ျဖစ္သည့္ သက္ေသခံခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီတစ္ခုက ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ မူရင္းစာရင္းစာအုပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရိွခဲ့လွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားေသာ စာရင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ 

ျဖစ္သည္။ 

448448448448။။။။     စာရင္းစာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္းစာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္းစာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားစာရင္းစာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္ေသခံအေထာက္အထားတန္ဖုိးသက္ေသခံအေထာက္အထားတန္ဖုိးသက္ေသခံအေထာက္အထားတန္ဖုိးသက္ေသခံအေထာက္အထားတန္ဖုိး    

 (က) ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳစုထားရိွရန္ လုိအပ္သည့္ စာရင္းစာအုပ ္

မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ သို႔မဟုတ္ ျပဳစုထားရိွရမည္ - 

  (၁) ခ်ဳပ္ထားေသာစာအုပ ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္၍မထားဘဲ စည္းေႏွာင္ထားေသာ စာအုပ ္

တြင္ ေရးသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ ္ နည္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အတည္ျပဳလက္ခံေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 

ျပဳစုထားျခင္း။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း 

မရိွခဲ့လ်ွင္၊ စာရင္းစာအုပ္ကုိ စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳစု 

ထားရိွျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳရ- 

  (၁) မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ စာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ပုံစံအေနျဖင့္ ျပန္လည္ 

ရယူႏုိင္သည့္ အေျခ အေနတြင္ရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၂) အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက အတည္ျပဳလက္ခံေသာ စာျဖင့္ 

ေရးသားျပဳစု ထားသည့္ပုံစံအေနျဖင့္ ျပန္လည္ရယူထားျခင္း။ 

 (ဂ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဤဥပေဒအရ ၎အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပဳစုထားရိွရေသာ စာရင္းစာအုပ္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းစာအုပ္၏ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသကုိထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္း ေစရန္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းစာရင္းစာအုပ္ရွိ 

အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွခဲ့လ်ွင္ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား 

အပါအဝင္ ထုိက္သင့္သည့္ ၾကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ျပဳလုပ္ 
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ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ 

နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွ 

သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္အခါ အဆုိပါအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ပါဝင္ေသာ 

စာရင္းစာအုပ္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုင္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါအေၾကာင္းကိစၥမ်ား 

ပါဝင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္တစ္ခုလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ မိတၱဴမ်ား 

ကူးယူႏိုင္ေစရန္ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္သည္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားသည့္ပုံစံျဖင့္ ထားရိွေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏုိင္ေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထုိအေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္လံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားျပီး ရွင္းလင္းေကာင္းမြန္သည့္ပံုစံျဖင့္ ရယူထားရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းကုိ ျပဳစု 

ေပးႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္  အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရမည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ ျပဳစုထားရိွရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ ျပဳစုရမည္ဟူေသာ 

ညြွန္ျကားခ်က္မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္အရာရိွက  ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

  (စ) အကယ္၍- 

  (၁) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရသည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပဳစုထားရိွရသည့္ စာရင္းစာအုပ္သည္ အေၾကာင္း ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ 

အတြက္ ထင္ရွားျမင္သာေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထား ျဖစ္လွ်င္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) အဆုိပါ စာရင္းစာအုပ ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစာအုပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သည့္ 

အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ စက္ပစၥည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ အျခားပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထိန္းသိမ္းထားရိွလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားရိွလ်ွင္။ 

  ထုိသုိ႔မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသည့္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ 

ထုတ္ယူရရိွသည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္းသည္ အဆုိပါကိစၥရပ္ 

အတြက္ ထင္ရွားျမင္သာေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထား ျဖစ္သည္။ 

 (ဆ) စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္း 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ 

အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကုိ စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ယူျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈတစ္စုံ တစ္ရာ 

မရိွလွ်င္ အဆုိပါအေၾကာင္းကိစၥ၏ စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသည့္အေၾကာင္း 

ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ    ေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ၎၎၎၎တုိ႔သည္တုိ႔သည္တုိ႔သည္တုိ႔သည္    အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း    

449449449449။။။။     ကုမၸဏီသုိ႔ကုမၸဏီသုိ႔ကုမၸဏီသုိ႔ကုမၸဏီသုိ႔    စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ား    ေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္း    

 စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကန္႔သတ္ 

တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္- 

 (က) ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာရံုးခန္းသုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေပးပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာတုိက္မ ွ

တစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
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 (ခ) ပုဒ္မ ၄၂၁ အရ မွတ္ပုံတင္အရာရိွက ထိန္းသိမ္းထားရိွရသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာမ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္းပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ေပးပို႔ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

 (ဂ) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အဓိကေနရပ္ရွ ိ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦး 

ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 (ဃ) တရားစြဲဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္ စာေပးပုိ႔ရန္အတြက္ တရားရံုးက ညႊန္ၾကား 

သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္  

 (င) ကုမၸဏီႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္အညီ ေပးပို႔ျခင္း။ 

450450450450။။။။     မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံသုိ႔    စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ား    ေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္းေပးပုိ႔ျခင္း    

    စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုခုကုိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွထံသုိ႔ ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎ထံသုိ႔ စာတုိက္မ ွ

တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္တုိင္ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ရံုးခန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ 

ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

451451451451။။။။     စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ား    အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္း    

 စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္သည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီက 

ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ပုဒ္မ ၃၁ အရ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေစ 

ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ၊ ကုမၸဏီက အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးဦး၊ 

အတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာအရာရိွတုိ႔က လက္မွတ္ 

ေရးထုိးႏိုင္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ရံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းမရိွ။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၃၃၃၃ဝဝဝဝ))))    ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ခုခံေခ်ပျခင္းအေၾကာင္းခုခံေခ်ပျခင္းအေၾကာင္းခုခံေခ်ပျခင္းအေၾကာင္းခုခံေခ်ပျခင္းအေၾကာင္း    

သီးျခားျပစ္သီးျခားျပစ္သီးျခားျပစ္သီးျခားျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

452452452452။။။။     မွားယြင္းသည့္မွားယြင္းသည့္မွားယြင္းသည့္မွားယြင္းသည့္    ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္    

 မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္၏ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ 

အရႈံးအျမတ္စာရင္း၊ အစီရင္ခံစာ၊ သက္ေသခံလက္မွတ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည္ကို သိလ်က္ျဖင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

လြဲမွားစြာတင္ျပျခင္း တုိ႔ကုိ တမင္ျပဳလုပ္ခဲ့ လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္ 

စာရြက္စာတမ္းကုိ မွားယြင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိလ်က္ျဖင့္ 

ထုိသုိ႔ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္၊ ထုိသူသည္ 

ပုဒ္မ ၄၅၇၏  ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ သတ္မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

453453453453။။။။     ပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိပစၥည္းမ်ားကုိ    မွားယြင္း၍မွားယြင္း၍မွားယြင္း၍မွားယြင္း၍    ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ပယ္ထားျခင္းပယ္ထားျခင္းပယ္ထားျခင္းပယ္ထားျခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္    

 ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္အား လက္ဝယ္ရွိခြင့္ကုိမွားယြင္း ရရိွထားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ ္

လက္ဝယ္ရရိွထားသည့္ ထိုပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ မွားယြင္း၍ ႏႈတ္ပယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ 

သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ညႊန္ၾကားထားေသာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာကိစၥရပ္မဟုတ္ေသာ အျခားကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ 
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တမင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ၊ အျခားအရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ျမီရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူတစ္ဦးဦးက တင္ျပတိုင္တန္း 

ခဲ့ပါက ပုဒ္မ ၄၅၇၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ သတ္မွတ္ သည့္ဒဏ္ေငြအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ထုိက္သင့္ေစရမည္။ 

၎အျပင္ တရားရံုးက သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မမွန္မကန္ ရယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ 

မွားယြင္း၍ ႏႈတ္ပယ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ တမင္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳထားေသာ အဆုိပါပစၥည္း 

မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးျပန္လည္ေပးဆပ္ေစရန္ တရားရံုးက အမိန္႔ 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

454454454454။။။။     ဝဝဝဝန္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားက    အာမခံခ်က္မ်ားကုိအာမခံခ်က္မ်ားကုိအာမခံခ်က္မ်ားကုိအာမခံခ်က္မ်ားကုိ    အလြဲအသံုးျပဳျခင္းအတြက္အလြဲအသံုးျပဳျခင္းအတြက္အလြဲအသံုးျပဳျခင္းအတြက္အလြဲအသံုးျပဳျခင္းအတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္    

 (က) ကုမၸဏီႏွင့္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ တာဝန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ မ်ားအရ 

ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းမ်ားက ကုမၸဏီတြင္ အပ္ႏွံထားရိွသည့္ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ 

အာမခံခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ သတ္မွတ္စီစဥ္ထားသည့္ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ထုိကိစၥအတြက္ 

ကုမၸဏီက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီးျခားေငြစာရင္း၌ ကုမၸဏီက သိမ္းဆည္းထားရိွရမည္ 

သုိ႔မဟုတ္ အပ္ႏံွထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္၏ 

မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကုိမွ် တာဝန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာ 

တူညီထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္မွတစ္ပါး ကုမၸဏီက သံုးစြဲျခင္းမျပဳရ။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ 

အုိနာစာရံပံုေငြတစ္ရပ္ကုိ ကုမၸဏီက တည္ေထာင္ထားရိွသည့္အခါ အဆုိပါရံပုံေငြသုိ႔ 

ကုမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး 

သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါရံပုံေငြသုိ႔ အတုိး သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္အရ ရရိွသည့္ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က တရားဝင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ 

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေငြစာရင္း၌ အပ္ႏံွထားရိွ 

ရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ ၏ အပိုဒ္ (က) မွ (င) အထိ 

တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ သို႔မဟုတ္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ရင္းနီွးျမွဳပ္္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ရံပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ 

ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ပါ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ရပ္ရပ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ဆန္႔က်င္ျခင္း ရိွေစကာမူ 

မည္သည့္ ဝန္ထမ္းကမွ် ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံထားသည့္ အဆုိပါရံပုံေငြတြင္ ၎ထည့္ဝင္ထားသည့္ ေငြပမာဏ 

အခ်ိဳးက်အတုိင္း အဆုိပါ ရင္းနွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈမွ ရရိွသည့္ အတုိးႏႈန္းထက္ပိုမိုေသာ 

ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖင့္ အတုိးေငြ ကုိ လက္ခံရရိွခြင့္ မရိွေစရ။ 

 (ဃ) ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိ၍ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ) 

တုိ႔တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြေၾကးအတြက္ ဘဏ္လက္ခံ ေျပစာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ရပ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္ အထားမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳခြင့္ 

ရိွသည္။ 

 (င) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သိလ်က္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
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ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန ္ ခြင့္ျပဳေသာ သုိ႔မဟုတ ္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေစေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ဒါရုိက္တာသုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာရိွတစ္ဦးဦးစီသည္ ပုဒ္မ ၄၅၇ (ဃ) အရ သတ္မွတ္သည့္ 

ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။ 

455455455455။။။။     ““““လီမိတက္လီမိတက္လီမိတက္လီမိတက္” ” ” ” ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    စကားရပ္ကုိစကားရပ္ကုိစကားရပ္ကုိစကားရပ္ကုိ    မေလ်ာ္မကန္မေလ်ာ္မကန္မေလ်ာ္မကန္မေလ်ာ္မကန္    သံုးစြဲသံုးစြဲသံုးစြဲသံုးစြဲမႈမႈမႈမႈအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္    

 ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆံုးစာလံုးအျဖစ္ “လီမိတက္” ဟူေသာ 

စကားရပ္ ပါရိွသည့္ အမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ တာဝန္ 

ကန္႔သတ္ျပီး တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ပါက 

ထုိသူ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၄၅၇၏ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရ သတ္မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြကုိ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

456456456456။။။။     စာရင္းစာအုပ္မ်ား၏စာရင္းစာအုပ္မ်ား၏စာရင္းစာအုပ္မ်ား၏စာရင္းစာအုပ္မ်ား၏    အခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    မွားယြင္းေစရန္မွားယြင္းေစရန္မွားယြင္းေစရန္မွားယြင္းေစရန္    ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ျပင္ဆင္မႈမႈမႈမႈမ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္    ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈ    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အရာရိွ၊ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာရိွ၊ ဝန္ထမ္း၊ ယခင္ 

ကတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္း၊ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္ 

ယခင္က ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝသည့္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ စာရင္းစာအုပ္တစ္ရပ္ရပ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ျခင္း၊ 

ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မႈ သည္ 

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္ျပီး  ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။ 

 (ခ) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထား 

ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ကိစၥရပ္ကုိ 

စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္နစ္စက္ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္း 

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖတ္ရွဳရန္ ခက္ခဲသည့္ပုံစံျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသည့္ သို႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္အခါ -  

  (၁) အေရးၾကီိးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

လြဲမွား၍ တင္ျပထားသည္ဟုလည္းေကာင္း သိရွိျပီး အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 

ထုိကိစၥရပ္အား မွတ္တမ္းတင္ထားရိွသူ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွသူ တစ္ဦးဦး၊ 

  (၂) အဆုိပါပစၥည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါပစၥည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ စုစည္း ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳစုျခင္းတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ ျပဳစု 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ မွားယြင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္  

  (၃) အဆုိပါပစၥည္းျဖင့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ တာဝန္ရွိျပီး ထုိသုိ႔လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူ 

တစ္ဦးဦးသည္ - 
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   (ကက) ထုိသုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည့္ သုိ႔မဟုတ ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ 

အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္ အားလံုးကုိ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသကုိျဖစ္ေစ မွားယြင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသြင္းခ်က္မ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳစုျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

   (ခခ) အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထုိသုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရန ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ထုိသို႔ မွတ္တမ္းတင္ထား 

သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အျခားေသာ သီးျခား 

အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္ မွားယြင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရိွျခင္း သည္  

   ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိ ုဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္သည္။ 

 (ဂ) တရားျပိဳင္သည္ ျပစမ္ႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

အေျခအေနမ်ားအားလံုးကုိ သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္မွကင္းလြတ္ 

ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား တင္ျပႏိုင္လွ်င္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) သို႔မဟုတ္ 

ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စြဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ခုခံေခ်ပရာ ေရာက္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၄၅၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း 

မရိွေစဘဲ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြ    ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

457457457457။။။။     အေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြ    ျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

 (က) ကုမၸဏီအပါအဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ -    

  (၁) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထား 

သည့္ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ညႊန္ၾကားထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု အျခားနည္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ 

ေဆာင္ရြက္လွ်င္၊    

            ဤဥပေဒပါ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ ္ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက 

ထုိသူသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း မရိွလ်ွင္ ဤပုဒ္မခြဲအရ 

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္ - 

   (ကက) ထုိသူသည္ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္အရ အျပစ္ရိွေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ ္

   (ခခ) ထုိသူသည္ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္အရ အျပစ္မရိွေၾကာင္း။ 

 (ခ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က) အရျဖစ္ေစ၊ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ 

ျဖစ္ေစ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ျပစ္မႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ကုိ က်ခံရမည္။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒပါ သီးျခား ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သက္ဆုိင ္

ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဤပုဒ္မမွတစ္ပါး ဤဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ သီးျခား 
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ျပစ္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားလွ်င္ 

အဆုိပါ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပစ္မႈအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ျပစ္ဒဏ္သည္ သီးျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည္။ 

 (ဃ) ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဤဥပေဒတြင္ အတိအက်သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ တရားရံုး သည္ 

မႈခင္းအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မ်ွတသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ျပီး 

ဤဥပေဒပါ အျခားအလားတူျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ကိစၥရပ္မ်ား 

အားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း သံုးသပ္ရမည္။ 

458458458458။။။။     စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္း    အခ်ဳိ႔တအခ်ဳိ႔တအခ်ဳိ႔တအခ်ဳိ႔တဝဝဝဝက္က္က္က္    က်ဴးလြန္ျပီးက်ဴးလြန္ျပီးက်ဴးလြန္ျပီးက်ဴးလြန္ျပီး    စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမျပင္ပတြင္စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမျပင္ပတြင္စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမျပင္ပတြင္စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမျပင္ပတြင္    အခ်ိဳ႔အအခ်ိဳ႔အအခ်ိဳ႔အအခ်ိဳ႔အဝဝဝဝက္က္က္က္    

က်ဴးလြန္ေသာက်ဴးလြန္ေသာက်ဴးလြန္ေသာက်ဴးလြန္ေသာ    ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

 အကယ္၍- 

 (က) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပတြင္ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်ွင္၊ 

 (ခ) အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေဆာင္ရြက္ရန ္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ထိုသူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ 

သကဲ့သုိ႔ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဤဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ 

ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္လ်ွင္ 

 ထုိသူသည္ အဆုိပါျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ထုိက္သင့္သည္။ 

459459459459။။။။     ျပစ္ျပစ္ျပစ္ျပစ္မႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ဆက္လက္က်ဴးလြန္ျခင္းဆက္လက္က်ဴးလြန္ျခင္းဆက္လက္က်ဴးလြန္ျခင္းဆက္လက္က်ဴးလြန္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခိ်န္ကာလ အတြင္းတြင္ 

ျဖစ္ေစ၊  သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလမတုိင္မီတြင္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ျပီး အဆုိပါအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလ 

မတုိင္မီတြင္ ျဖစ္ေစ ထိုျပဳလုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ 

ျဖစ္လ်ွင္၊ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလ မတုိင္မီတြင္ျဖစ္ေစ 

ထုိျပဳလုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလ်ွင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ရမည္- 

        (၁) ျပဳလုပမ္ႈကိ ု ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ကုိ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆုံးသြား 

ျပီးေနာက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္အခါတြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

၍ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံရ သည္ျဖစ္ေစ 

အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 

ရမည့္အျပင္ 

        (၂) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကိုလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ျပဳလုပ္ရန ္ လုိအပ္သည့္ ျပဳလုပမ္ႈ တစ္ရပ္ကိ ု

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခိ်န္ကာလ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွဘဲ ထုိျပဳလုပ္မႈကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ျပီး ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ 

ျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသည့္အခါ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ရမည္ - 

  (၁) ျပစမ္ႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း ျပဳလုပမ္ႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ကုိ 
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အဆုိပါျပဳလုပမ္ႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္အထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြကရ္မည့္အျပင္ 

  (၂) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကုိလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ဂ) သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ ျပဳလုပမ္ႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ပထမအၾကိမ္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရျပီး၊ ထုိအခ်ိန္ 

ကာလျပီးဆံုးျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္မႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ ပ်က္ကြက္ေနလ်ွင္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္ - 

  (၁) ျပဳလုပမ္ႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြကမ္ႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပမ္ႈကိ ုေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပ်က္ကြက္သည့္ကာလ တစ္ေလ်ွာက္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုန္ဆုံးျပီး 

ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေန႔ရက္ မတုိင္မီ ကာလတစ္ေလ်ာက္အတြက္ 

ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ျဖင့္ အျပစ္ရိွသည္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ဤဥပေဒႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဆုိပါ 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။ 

 (ဃ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ရပ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိအခ်ိန္ကာလ ၏ 

အပုိင္းအျခားတစ္ရပ္အတြင္း ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အျပစ္ရွိလွ်င္ 

ထုိျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ျပစ္ဒဏ္သည္ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ 

အခ်ိန္ကာလ၏ အပိုင္းအျခားတစ္ရပ္ရွိ ေန႔ရက္ အေရအတြက္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ပမာဏ (၁)ခု၏ 

တစ္ဝက္ျဖင့္ ေျမွာက္၍ ရရိွေသာ ပမာဏကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

ခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္း    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္သက္သာခြင့္    

460460460460။။။။     ဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာဒါရုိက္တာ    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    အရာရိွကအရာရိွကအရာရိွကအရာရိွက    ခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္းခုခံေခ်ပျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၄၃၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘ ဲဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္

အရာရိွက ေအာက္ပါအတုိင္း သက္ေသထင္ရွားတင္ျပႏုိင္လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔က 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားေသာ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အရာရိွတစ္ဦးဦးအတြက္ ခုခံေခ်ပခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ - 

  (၁) ဘုတ္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္တြင္ 

ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၂) ဘုတ္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ရ မည့္တာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစမ္ႈတစ္ရပ္တြင္ 

ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕က ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆုိပါ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 

အရာရိွသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

  (၃) ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျပစ္မႈတစ္ရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
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အားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၄) ဤကိစၥရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွသည္  ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္း ျဖစ္ေစ၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရန္ 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း။ 

 (ခ) ပုဒ္မ ၄၃၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ ဒါရုိက္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွက ေအာက္ပါအတုိင္း သက္ေသထင္ရွားတင္ျပႏိုင္လွ်င္ ကုမၸဏီက 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထား ေသာ 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွတစ္ဦးဦးအတြက္ ခုခံေခ်ပခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ - 

  (၁) ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္    

  (၂) ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရိွက ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

  (၃) ဤကိစၥရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ ္ အရာရိွက  ကုမၸဏီသည္ ဤဥပေဒအရ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိစၥရပ္ 

မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း။ 

461461461461။။။။     ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း    ျမြက္ဟေၾကညာျပီးေနာက္ျမြက္ဟေၾကညာျပီးေနာက္ျမြက္ဟေၾကညာျပီးေနာက္ျမြက္ဟေၾကညာျပီးေနာက္    တာတာတာတာဝဝဝဝန္ရိွန္ရိွန္ရိွန္ရိွမႈမႈမႈမႈမ်ားမွမ်ားမွမ်ားမွမ်ားမွ    ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္    ျပဳျခင္းျပဳျခင္းျပဳျခင္းျပဳျခင္း    

 (က) ပုဒ္မ ၄၃၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ ဤအပိုင္းအရ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေပၚ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ တရားစြဲဆုိ 

စစ္ေဆးရာတြင္ ထုိသူသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ကုိျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားစည္းကမ္းခ်က္ကို ျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း တရားရံုးက ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 

ျဖစ္ပါက- 

  (၁) ထုိသူသည္ သေဘာရိုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လ်ွင္၊ ၎ျပင္ 

  (၂) ထုိသူက ကုမၸဏီ၏ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ အမႈတြင္ ပါရိွသည့္ အေၾကာင္း အရာ 

အားလံုးတုိ႔တြင္ ထုိသူသည္ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့လ်ွင္ 

  တရားရံုးသည္ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ထိုသူႏွင့္ သက္ဆိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားနည္း တာဝန္ရိွႏုိင္မည့္ တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္လံုးကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသကုိ ျဖစ္ေစ ထိုသူအား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

 (ခ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြကမ္ႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

၍ ဤအပိုင္းပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ 

လွ်င္ထုိသူသည္ သက္သာခြင့္ရရိွေရးအတြက္ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထား ႏုင္ိသည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္၊ တရားရံုးသည္ တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ 

ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပ္သက့ဲသို႔ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ သက္သာခြင့္ကုိ ေပးအပ္ ႏုိင္သည္။ 
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 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သက္သာခြင့္ ေပးအပႏ္ုိင္သည့္ တရားရံုး၏ အျခားေသာ 

အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစရ။ 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၃၁၃၁၃၁၃၁) ) ) ) အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

462462462462။။။။     ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္    တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအားတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအားတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအားတရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအား    ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၏ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၏ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၏ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၏    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    

သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္သက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

    ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒ စတင္ 

အာဏာတည္သည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီက စတင္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည့္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ သုိ႔ေသာ္ထုိ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ 

ဤဥပေဒအား ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွသက့ဲသို႔ ယခင္အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားအတုိင္း အလားတူ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

463463463463။။။။     စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏    အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမႈမႈမႈ    

 ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔ရက္မတုိင္မီက ဤဥပေဒျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည့္ 

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ထားေသာ လႊဲေျပာင္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ဤဥပေဒအား ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွသက့ဲသို႔ ယခင္အတုိင္း 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပယ္ဖ်က္ 

လုိက္ေသာ ဥပေဒသည္ ဆက္လက္အက်ိဳး သက္ေရာက္ေနဘိသကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူရမည္။ 

464464464464။။။။     မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွတ္ပံုတင္ထားျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ယခင္ကယခင္ကယခင္ကယခင္က    ရံုးခန္းမ်ား၊ရံုးခန္းမ်ား၊ရံုးခန္းမ်ား၊ရံုးခန္းမ်ား၊    မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္မွတ္ပံုတင္    

အရာရိွမ်ားသည္အရာရိွမ်ားသည္အရာရိွမ်ားသည္အရာရိွမ်ားသည္    ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္    အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တည္ရွိဆ ဲကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ရံုးမ်ား သည္ 

ဤဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) အဆုိပါ တည္ရွိဆဲရံုးမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားသည္ 

ဤဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား၏ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ အသီးသီး မွတ္ယူရမည္။ 

 (ဂ) လက္ရွ ိ မွတ္ပုံတင္အရာရိွ ႏွင့္ ထိုမွတ္ပုံတင္ရံုးမ်ားရိွ အရာရိွမ်ားသည္ ဆက္လက္ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔ ရရိွခံစားေနသည့္ လစာမ်ားကုိ ဆက္လက္ ခံစားခြင့္ 

ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၏ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

465465465465။။။။     တည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲ    မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္    ဆက္လက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆက္လက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆက္လက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆက္လက္မွတ္ပံုတင္ျခင္း    

 (က) ကုမၸဏီတစ္ခ ု သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုနသည္ ယခင္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ 

ထားခ့ဲျပီး ထုိသုိ႔ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းသည္ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည္ႏွင့္ 

တျပဳိင္နက္ ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနလွ်င္ ထုိ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း ၏ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ဤဥပေဒ၏ အပုိင္း(၂)တုိ႔အရ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစား 

အလုိက္ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီသုိ႔မဟုတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ 

စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုသည္ ကူးေျပာင္း 

သည့္ကာလကုန္ဆံုးသည္အထိ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရိွတစ္ဦးကုိ 

ခန္႔အပ္ခြင့္ ရိွသည္။ 
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466466466466။။။။     ေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထားမႈမႈမႈမႈမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း    

 (က) ယခင္ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အား မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

အတြက္ ေလ်ွာက္ထားမႈသည္ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔အထိ ျပီးျပတ္ျခင္း 

မရိွေသးပါက ေလွ်ာက္ထားသူက ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳလ်ွင္ ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ 

ေသာ ေလ်ွာက္ထားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ ျပည့္စံု 

ေစရန္အတြက္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ ေလွွ်ာက္လႊာ 

တင္ျခင္းကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူက ေတာင္းခံတင္ျပႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

မွတ္ပုံတင္အရာရိွ က ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။ 

467467467467။။။။     တည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲတည္ဆဲ    စည္းမ်ဥ္းမ်ားအခ်ိိဳ႕ကုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအခ်ိိဳ႕ကုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအခ်ိိဳ႕ကုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအခ်ိိဳ႕ကုိ    ပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    အျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာအျခားေသာ    စည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ား    ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    

သက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္အခါတြင္ ၁၉၄ဝခုႏစွ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား 

နည္းဥပေဒ ၈ မွ ၃ဝ အားလံုးအပါအဝင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲပုံစံမ်ားမွပံုစံ၁မွ၉ အားလံုးအပါအဝင္ တို႔သည္ပ်က္ျပယ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ၁၉၅၇ ခုႏစွ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား စည္းမ်ဥ္းသည္ ဤဥပေဒစတင္အာဏာတည္သည့္ 

ေန႔တြင္ ပ်က္ျပယ္ျပီး ျဖစ္သည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ လုိက္နာလ်က္ ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီျပီး ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ေန႔မတိုင္မီ ေန႔ရက္အထိ 

အာဏာသက္ဝင္၍ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ယခင္ဥပေဒပါ တူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

အတြက္  ျပဳလုပ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္သမွ် ဤဥပေဒ စတင္အာဏာ 

တည္သည့္ေနာက္ပိုင္း လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ဆက္လက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစရမည္- 

  (၁) ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၇၁ အရ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္သည္၊ 

  (၂) ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ တူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

468468468468။။။။     သက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ    ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္    ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္ဆက္လက္    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    

သက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္းသက္ေရာက္ျခင္း    

 ဤအခန္းပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေစဘဲ၊ အေၾကာင္းကိစၥ 

တစ္ရပ္ရပ္သည္ - 

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျခင္း မရိွမီက ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

တူညီေသာ ယခင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ သုိ႔မဟုတ္ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ကိစၥရပ္ 

မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လ်ွင္၊ 

 (ခ) အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔အထိ 

ယခင္ဥပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလုိ႔ငွာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနလ်ွင္၊ 

 ထုိအေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္ ဤဥပေဒ၏ တူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျပီး 
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ေနာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ 

469469469469။။။။     ရရိွထားေသာရရိွထားေသာရရိွထားေသာရရိွထားေသာ    အခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ    ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွျခင္းဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွျခင္းဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွျခင္းဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွျခင္း    

    ဤအခန္းပါ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ၊ ဤဥပေဒ 

စတင္အာဏာတည္ျခင္း မရိွမီက တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

တူညီေသာ တရားရံုး၏ အမိန္႔အရ ရရိွသည့္ကိစၥရပ္မွအပ ယခင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 

အရ အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရရိွထားလွ်င္ အဆိုပါ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ 

တာဝန္ရွိမႈသည္ ဤဥပေဒပါ တူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ သည္ 

အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ရိွမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျပဳအမူ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သက့ဲသို႔ ဆက္လက္တည္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

470470470470။။။။     စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္    ယခင္ဥပေဒကုိယခင္ဥပေဒကုိယခင္ဥပေဒကုိယခင္ဥပေဒကုိ    ရည္ညြန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေၾကာင္းရည္ညြန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေၾကာင္းရည္ညြန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေၾကာင္းရည္ညြန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေၾကာင္း    

 (က) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္အညီ ယခင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ ္ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ယခင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္ ဤဥပေဒကုိ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပ 

သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒပါ သက္ဆုိင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသည္ ဟုသတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က) သည္ သတ္မွတ ္

ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ သက္မွတ္ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ရည္ညႊန္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရဟု ေဖာ္ျပရမည္။ 

471471471471။။။။     ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ    စည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ား    ျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ယခင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္သုိ႔ 

ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကူးေျပာင္းမႈ 

အေျခအေနဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဤအခန္းတြင္ 

အျခားနည္း ေဖာ္ျပထားေစကာမူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ 

ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ 

တစ္ေဒသ ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းကိစၥအတြက္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္ - 

  (၁) ထုိအေၾကာင္းကိစၥအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ မျပဳ၍ ျဖစ္ေစ 

ေအာက္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္- 

   (ကက) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔ရက္အထိ သုိ႔မဟုတ္ ေစာရာ 

အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ ယခင္ 

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ခခ) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   (ဂဂ) အပုိဒ္ခြဲငယ္ (ကက) ႏွင့္ (ခခ) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္၍ လည္းေကာင္း၊ 
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  (၂) ထုိအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျခားနည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

နည္းဥပေဒ မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ 

  (၃) ဤဥပေဒပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထုိအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ထုိအေၾကာင္းကိစၥ၏ရလဒ္ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း။ 

 (ဂ) စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဤအခန္းပါ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ အဆုိပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ထုိိသုိ႔ ျပင္ဆင္ထားသက့ဲသုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

472472472472။။။။     ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝျဝျဝျဝျပည့္ပည့္ပည့္ပည့္ႏွႏွႏွႏွစ္၊အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒကုိပယ္ဖ်က္ျခင္းစ္၊အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒကုိပယ္ဖ်က္ျခင္းစ္၊အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒကုိပယ္ဖ်က္ျခင္းစ္၊အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒကုိပယ္ဖ်က္ျခင္း    

 (က) ဤဥပေဒစတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔တြင္ ၁၉၅ဝျပည့္ႏစွ္၊ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒႏွင့္ 

ယင္းဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ထပ္ဆင့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးသည္ပ်က္ျပယ္ျပီးျဖစ္ေစရမည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္၊ အထူးကုမၸဏီအက္ ဥပေဒ အရ 

“အထူးကုမၸဏီ”အျဖစ္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ရပ္ရပ္၏ တည္ရွိမႈကုိ 

ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွေစရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ၁၉၅ဝျပည့္ႏစွ္၊ အထူးကုမၸဏီအက္ ဥပေဒအရ 

တည္ေထာင္ထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ဤဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ဤဥပေဒ၏ အခန္း(၉)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိခိုက္ျခင္း မရိွေစရ။ 

473473473473။။။။     စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမႈမႈမႈအားရပ္စျဲခင္းအားရပ္စျဲခင္းအားရပ္စျဲခင္းအားရပ္စျဲခင္း    

 (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္ကို ထပ္မံခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳရ။ ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဤဥပေဒ စတင္ 

အာဏာတည္သည့္ေန႔တြင္ ရပ္စျဲပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္အျပင္ အဆုိပါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ကုိထုိေန႔မွစ၍ ကုမၸဏီ၏ဒါရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ 

 (ခ) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 

ရိွသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အဆုိပါစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး သည္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးထံသုိ႔ တင္ျပ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 

ကူးေျပာင္းမႈကာလကုန္ဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳရန္ ဤပုဒ္မ၏ 

ပုဒ္မခြဲ(က)မွ ယာယီ ကင္းလြတ္ခြင့္ အတြက္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ ေလ်ွာက္ထားမႈကုိ 

ဤဥပေဒစတင္အာဏာ တည္သည့္ေန႔မွ (၂၈)ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 

 (ဂ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ေလ်ွာက္ထားလာသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ 

၎သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ 

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ 

 (ဃ) ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္စိီမ ံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္ကိုမွ် ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရိွေစရ။ သို႔ရာတြင္ ဤဥပေဒ စတင္             

အာဏာ တည္သည့္ေန႔တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္သုိ႔ ေပးရန္ က်န္ရွိသည့္ 

ေငြေၾကးမ်ားကုိဆက္လက္ေပးေခ်ေစရမည္။ 
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း((((၈၈၈၈))))    

အေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြ        

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၃၂၃၂၃၂၃၂) ) ) ) အေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြအေထြေထြ    ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား    

474474474474။။။။     ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကကကက    နည္းဥပေဒမ်ားကုိနည္းဥပေဒမ်ားကုိနည္းဥပေဒမ်ားကုိနည္းဥပေဒမ်ားကုိ    ျပ႒ာန္းျပ႒ာန္းျပ႒ာန္းျပ႒ာန္းႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ယင္းႏွင့္ လက္ေအာက္ခ ံ တရားရံုးမ်ားတြင္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ 

အတြက္ျဖစ္ေစ (ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ျမီရွင္မ်ားက ဖ်က္သိမ္းျခင္း ႏွစ္ရပ္လံုး)၊ 

ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၈၇ အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပရန္အတြက္  ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားရံုးသုိ႔ တင္ျပသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ 

ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 

တရားမက်င့္ထုံး ဥပေဒႏွင့္ လည္းေကာင္း လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္  နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ 

 (ခ) အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု 

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရံုး၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ တရားဝင္ခန္႔အပ္ 

ထားသည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး အရာရိွကျဖစ္ေစ၊ တရားရံုး၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ဤဥပေဒအရ တရားရံုးသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ 

အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား အားလံုးကုိလည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

လည္းေကာင္း ရယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 

  (၁) ျမီရွင္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိ စိစစ္ရန္အတြက္ 

အစည္းအေဝးမ်ား ေခၚယူက်င္းပျခင္း၊ 

  (၂) ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရသူမ်ား၏စာရင္းကုိ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္စာရင္းကုိ လုိအပ္ပါက အတည္ျပဳရျခင္း၊ အေျခ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ 

  (၃) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွထံသုိ႔ ပစၥည္းသုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း မ်ား 

ကုိ ေပးပုိ႔ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 

  (၄) ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္အတြက္ ေတာင္းေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ တင္ျပ 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ သက္ေသထင္ရွားျပသေစရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 

  (၅) သုိ႔ရာတြင္ တရားရံုး၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္မပါရိွဘဲ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွသည္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ မွတ္ပံု တင္ 

စာရင္းကုိ အတည္ျပဳျခင္း မျပဳရ။ ထုိ႔အျပင္ တရားရံုး၏ အထူး ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါရိွဘဲ 

ေငြေၾကးထည့္ဝင္ ရန္အတြက္ ေတာင္းေခၚမႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရ။ 

 

 



269 

475475475475။။။။     စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊    နည္းဥပေဒမ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ား၊    အမိန္႔မ်ား၊အမိန္႔မ်ား၊အမိန္႔မ်ား၊အမိန္႔မ်ား၊    အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ညြန္ၾကားခ်က္ညြန္ၾကားခ်က္ညြန္ၾကားခ်က္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    

ထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေထုတ္ေဝဝဝဝႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ    

 (က) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရျဖစ္ေစ ရရိွထားသည့္ 

အခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ကန္႔သတ္ 

တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေစဘဲ - 

  (၁) 

 

ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စ ု အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤဥပေဒ 

အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တုိ႕ကုိ  ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေစရန္အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ၎အျပင္ 

  (၂) မွတ္ပုံတင္အရာရိွသည္ ဤဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

ႏွင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ကုိ  ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ  အမိန္႔ 

မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ား၊ ဇယားမ်ားႏွင့္ ပုံစံမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ဤပုဒ္မ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ 

သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရမည္ 

ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႔ ေဖာ္ျပျပီးသည့္အခါ ဤဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းျပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစရမည္။ 

476476476476။။။။     အထူးအထူးအထူးအထူးတရားရံုးမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ ခံုရံုးမ်ားခံုရံုးမ်ားခံုရံုးမ်ားခံုရံုးမ်ား    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ေကာ္မရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မ်ား    ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုႏိုႏိုႏိုင္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    အခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာအခြင့္အာဏာ 

 (က) ပုဒ္မ ၄၇၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း မရိွေစဘဲ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤဥပေဒအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ခံုရုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ 
မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ လုိအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊  အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွေစရ။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည္ - 

  (၁) ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ ္ ေကာ္မရွင္တုိ႔က ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသာ အမိန္႔မ်ား အပါအဝင္ ခံုရုံး 
သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္တို႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။ အဆုိပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ တရားရံုးသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္ 
အာဏာမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရိွေစရ၊ 

  (၂) ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္သည့္ အေထြေထြ သုိ႔မဟုတ္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခံုရုံး သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အယူခံမႈမ်ား တင္သြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

  (၃) ခံုရုံး သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
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  (၄) ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဆုိင္းင့ံျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔၏ လစ္လပ္ေသာေနရာမ်ားကုိ အစားထုိး ခန္႔ထားျခင္းမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 

  (၅) ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ ္ ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႔ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 

  (၆) ယာယီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ ္ အျမဲတမ္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ အထူးကိစၥရပ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေသာ ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ္ 
ေကာ္မရွင္မ်ား အပါအဝင္ ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္း ႏွင့္ 

  (၇) ခံုရုံး သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေငြကိစၥ ႏွင့္ ခံုရံုး သုိ႔မဟုတ ္ ေကာ္မရွငက္ 
အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြ 
မ်ား ကုိ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ား။ 

 (ခ) သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္အား ရယူျပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ 
ဤဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ 
အထူးတရားရံုး တစ္ရုံးရံုးကုိ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆုိျပဳတင္ျပႏိုင္သည္။ 

ယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒယခင္ဥပေဒႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စပ္လ်ဥ္းသည့္    ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

477477477477။။။။     ယခင္ဥပေဒႏွင့္ ယင္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားသည္ ဤဥပေဒစတင္ 

အာဏာတည္သည့္ေန႔တြင္ ပယ္ဖ်က္ျပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 

478478478478။။။။     ယခင္ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဤဥပေဒ၏ အခန္း(၃၁)ႏွင့္အညီ လည္းေကာင္း၊ 

ယင္းအရ ထပ္မံ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ 

ေဆာင္ရြက္ဆကိဲစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ 

 


