နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁ နှင့် အညီ ………………………………
…………လီမိတက်တိ ့က တင်သွင်း သာ အလားအလာညန်းတမ်းအစား တင်သင
ွ း် သာ ရးသား
ဖာ်ြပချက်။
အပိင်း (၁)
ကမ္ပဏ၏
ီ သာမန် အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း

ကျပ်/ ဒ လာ………………………

အစ ရ ……..…ြပုလပ်ခွဲ ဝ ချထားသည်။

အစရှယ်ယာများ တစ်စလ င် ကျပ်/ ဒ လာ
……….။
အစရှယ်ယာများ တစ်စလ င် ကျပ်/ ဒ လာ
……….။
အစရှယ်ယာများ တစ်စလ င် ကျပ်/ ဒ လာ
……….။

အထက်ပါ
အထူး

မတည် ငွရင်းအနက်

အစရှယ်ယာများ

ရွးနတ်နိင်

ပါ၀င်သည့်

သာ

(ရှိလ င်)

ငွ

ပမာဏ။
ဤအစရှယ်ယာများကိ မည်သည့် န ့ရက်တွင် သိ ့မဟတ်
မည်သည့် န ့ရက် မတိင်မီ

ရွးနတ် ရမည် သိ ့မဟတ်

ရွးနတ်ရန် ထိက်သင့်မည် ြဖစ် ကာင်း။
ဒါရိက်တာများ သိ ့မဟတ် အလှည့်ကျ ဒါရိက်တာ များ၏
အမည်၊

အ ကာင်းအရာနှင့်

လိပ်စာများ၊

ထိ ့ြပင်

ဒါရိက်တာများကိ ခန် ့ထားြခင်းနှင့် ယင်းတိ ့ အား ပး
ရမည့် အခ ကး ငွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခ
စည်းမျဉ်းများတွင် ြဖစ် စ၊ ပဋိညာဉ် တစ်စတစ်ရာတွင်
ြဖစ် စ ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ချက် တစ်ခခ။
ကမ္ပဏ၏
ီ
အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်းကိ အစ ရှယ်ယာ
အမျိုးအစား အမျိုးအမျိုးခွဲြခား ထားသည် ြဖစ်လ င် အစ
ရှယ်ယာ အမျိုးအစားအသီးသီး၏ ကမ္ပဏီ အစည်းအ ဝး
များတွင် ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်၊ ထိ ့ြပင် ယင်းအစရှယ်ယာ အမျိုး
အစား အသီးသီးအရ ခစားခွင့်ရှိသည့် မတည် ငွရင်းနှင့်
အစရှယ်ယာ အ ပ အြမတ်အစွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း သာ
ဆိင်ရာဆိင်ခွင့် အသီးသီး ။

2
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
ငွသားမှတစ်ပါး အြခားနည်း အ ြပအ က ပး သွင်း ပီး ၁။ အ ြပအ က ပးသွင်း ပီးသည့် အစရှယ်
ယာများ တစ်စလ င် ကျပ်/ ဒ လာ………။

သိ ့မဟတ် အချို ့အ၀က် ပးသွင်း ပီး ြဖစ် သာ ထတ် ပး
ပီးသိ ့မဟတ်ထတ် ပးရန်
များနှင့် ဒီဘင်ချာ ခ

အစရှယ်ယာ ၂။ အစရှယ်ယာများအတွက် တစ်စလ င်

သ ဘာတူ ပီး

ကျပ်/ ဒ လာ… ပးသွင်း ပီး ကာင်း။

ငွ ချးအစလက်မှတ်များ အ ရ

၃။ ဒီဘင်ချာ ခ

အတွကန
် င
ှ ့် ငွပမာဏ။

ငွ ချး အစလက်မှတ် များ

အတွက် ကျပ်/ ဒ လာ…. . ။
ထိအစရှယ်ယာများနှင့်

ငွ ချးအစ ၄။ အဖိးစားနား။

ဒီဘင်ချာ ခ

လက်မှတ်များ ထတ် ဝြခင်း သိ ့မဟတ် ထတ် ဝမည့် အစ
ရှယ်ယာများနှင့် ဒီဘင်ချာ

ခ

ငွ ချးအစ လက်မှတ်

များအတွကတ
် န်ဘးိ သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
အာ့ပရ
် ှင်းတစ်ရပ် ပးရန် အခွင့်အာဏာရရှိသူက ထည့် ၁။..........……အစရှယ်ယာများအတွက်
ကျပ်/ ဒ လာ ..........…….

၀င်ရန်အတွက် သိ ့မဟတ် ရာင်းချရန်အတွက် ကမ်းလှမး်
ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် (အစရှယ်ယာနှင့် ဒီဘင်ချာ ခ
ငွ ချးအစလက်မှတ်များကိ)

ခွဲ ဝ

၂။ ..........……ဒီဘင်ချာ ခ ငွ ချး
အစလက်မှတ် များ အတွက်

သတ်မတ
ှ ထ
် ား ပီး

ကျပ်/ ဒ လာ…..... . ။

ြဖစ် သာ သိ ့မဟတ် ခွဲ ဝသတ်မတ
ှ ရ
် န် သ ဘာတူညီထား
သာ လူတစ်ဦးထမှ ရရှိရန် ြဖစ် သာ အစရှယ်ယာနှင့်
ဒီဘင်ချာ ခ

ငွ ချးအစ လက်မှတ်တစ်ခခ၏ အ ရ

အတွက၊် ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ချက်နှင့် ငွပမာဏ
အာ့ပ်ရှင်ြပုလပ်နိင် သာအချိန်ကာလ

၂။ .........................အထိ

ပိင်ဆိင် သာ သိ ့မဟတ်

အာ့ပ်ရှင်အရ ရရှိ သာ အစ ၃။ ကျပ်/ ဒ လာ……….
ရှယ်ယာများ သိ ့မဟတ် ဒီဘင်ချာများ ခ
ငွ ချး
အစလက်မှတ်များအတွက် ပး ချရန် တန်ဘိး
အာ့ပ်ရှင်

သိ ့မဟတ်

အာ့ပ်ရှင်ြပုရန်

အခွင့်အ ရး ၄။

ငွ ပမာဏ တန်ဖိးသတ်မှတ်ချက်။

အတွက် တန်ဘိးသတ်မှတ်ြခင်း
အာ့ပ်ရှင် သိ ့မဟတ်

အာ့ပ်ရှင်ြပုရန် အခွင့်အ ရး ရရှိ ၅။ အမည်များနှင့် လိပ်စာများ

သူများ သိ ့မဟတ် လက်ရှိ အစရှယ်ယာရှင်များ သိ ့မဟတ်
ဒီဘင်ချာ ခ ငွ ချးအစလက်မှတ်ရှိသူများက
သိ ့မဟတ်

အာ့ပရ
် ှင်ြပုရန် အခွင့်အ ရးကိ

(သက်ဆိင် သာ

အစရှယ်ယာ

သက်ဆိင် သာ ဒီဘင်ချာများ ခ
များရှိသူများက

ပိင်ရှင်များ

ရရှိခဲ့လ င်
သိ ့မဟတ်

ငွ ချးအစ လက်မှတ်

အာ့ပ်ရှင် သိ ့မဟတ်

အခွင့်အ ရးကိ ရရှိခဲ့လ င်)

အာ့ပ်ရှင်

အာ့ပ်ရှင်ြပုရန်

3
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
ကမ္ပဏက
ီ
၀ယ်ယူသည့် သိ ့မဟတ် ၀ယ်ယူမည်ရန် ထား
သည့် ပစ္စည်းကိ
များ။

ရာင်းချသူတိ ့ အမည်များ နှင့် လိပ်စာ

ကမ္ပဏက
ီ

ဆာင်ရွက်ရန်

ရည်ရွယ်ထားသည့်

စီးပွား ရး လပ်ငန်း၏ သာမန်ကိစရ
္စ ပ်အတွက် ချုပ်ဆိ
သာ ၀ယ်ယူရန် သိ ့မဟတ် ရယူရန်ြဖစ် သာ ပဋိညာဉ်
စာချုပ် ြဖစ်သည့်အခါ သိ ့မဟတ် ၀ယ်ယူသည့် င္ပပမာဏ
သည် အ ရးမ ကီးသည့အ
် ခါ မှတစ်ပါး သီးြခား ရာင်းချ
သူတိင်းသိ ့ ( ငွသားြဖင့်၊ အစရှယ်ယာများြဖင့် သိ ့မဟတ်
ဒီဘင်ချာ ခ ငွ ချး
ရှိသည့်

အစလက်မတ
ှ ်များြဖင်)့

ပးရန်

ငွပမာဏ။

ကန်အမှတ် တဆိပ် ၊ နာမည် ကာင်း တန်ဖိး အတွက် ၀ယ် စျးနန်း စစ ပါင်း ကျပ်/ ဒ လာ . . . . . . .
ပး ချ ပီး သိ ့မဟတ် ပး ချးရန် (ရှိလ င်) ထိသိ ့ ပး ချ
ပီး သိ ့မဟတ်

ပး ချ ရန်

ငွသား

ကျပ်/ ဒ လာ . . . . . . . . . .

သတ်မတ
ှ ် အစရှယ်ယာများကျပ်/ ဒ လာ. . . . . . . . . .

ငွပမာဏကိ

် ျား
ဖာ်ြပ၍ အဆိပါ ပစ္စည်းအတွက် ( ငွသားြဖင့်၊ အစ ဒီဘင်ချာ ခ အစလက်မှတမ
ရှယ်ယာ များြဖင့် သိ ့မဟတ် ဒီဘင်ချာ ခ
လက်မှတ်များြဖင့်)

ပး ချ ပီး သိ ့မဟတ်

ငွ ချး အစ ကျပ်/ ဒ လာ. . . . . . . . .
ပး ချရန် ရှိ ကန်အမှတ်တဆိပ် နာမည် ကာင်း တန်ဖိး

သည့် ငွပမာဏ(ရှိလ င်) ယင်း ငွပမာဏ။
လွန်ခဲ့ သာ
စပ်လျဉ်း၍

နှစ်နှစ်အတွင်း

ပစ္စည်း

ကျပ်/ ဒ လာ . . . . . . . . .

တစ်စတစ်ရာနှင့်

ဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ကမ္ပဏီသိ ့

ရာင်းချသူ တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ချိန်
တွင် ရှိ သာ သိ ့မဟတ်

ရှိခဲ့ သာ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊

သွယဝ
် က်
ိ ၍ြဖစ် စ ကမ္ပဏအ
ီ ကျိုးြဖစ်ထန
ွ း် စသူ သိ ့မဟတ်
ြဖစ်ထွန်း စခဲ့သူတစ်ဦးဦး၊ ကမကထြပုသူ၊ ဒါရိက်တာ
သိ ့မဟတ် အဆိြပုထား သာ ဒါရိက်တာတိ ့၏ အချက်
အလက်အကျဉ်းချုပ်များ
ကမ္ပဏီဆိင်ရာ အစရှယ်ယာများအတွက် ြဖစ် စ၊ ဒီဘင်ချာ
ခ ငွ ချး အစလက်မှတ်များအတွက်ြဖစ် စ၊

ငွ ကး

ထတ် ပး ပီး ငွ။
ထတ် ပးရန် ရှိသည့် ငွ။

ထည့်၀င်ြခင်း သိ ့မဟတ် ထည့်၀င်ရန် သ ဘာတူြခင်း
အတွက် သိ ့မဟတ် ထည့်၀င် ငွများကိ ရရန် ြပုလပ်ြခင်း
သိ ့မဟတ် ြပုလပ်ရန် သ ဘာတူ ြခင်းအတွက် ကာ်မရှင်
ပွခ
ဲ အြဖစ်ထတ် ပး ပီး သိ ့မဟတ် ထတ် ပးရန် ရှိသည့်
ငွ ကး

တစ်စတစ်ရာ

(ရှိလ င်)

ယင်း

သိ ့မဟတ် ယင်း ကာ်မရှင် ပွဲခနန်း
ပွဲစားခ ငွပမာဏ သိ ့မဟတ် ပွဲစားခနန်းထား

ငွပမာဏ

ရာခိင်နန်း။

4
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
ကာ်မရှင်ခ ရရှိသြဖင့်

ထိသူတိ ့က

လးလးလျားလျား

ထည့်၀င်ရန် သ ဘာတူ ပီး ြဖစ် သာ အစရှယ်ယာများ
ရှိလ င် ယင်းအစ ရှယ်ယာများ ၏အ ရအတွက်။
ပဏာမ ကန်ကျရန် ရှိသည့် ခန် ့မှန်း ြခ ငွပမာဏ၊
ကမ္ပဏီ ထူ ထာင်သူ တစ်ဦးဦးသိ ့

ကျပ် . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ပး ပီး သိ ့မဟတ် ကမ္ပဏီထူ ထာင်သူအမည်

ပးမည့် ငွပမာဏ ထိသိ ့ ပးသည့်အတွက် အဖိးစားနား။

.. .........

ငွပမာဏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ကျပ်
အဖိးစားနား . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ကမကထြပုသူတစ်ဦးဦးရှိ သာ သိ ့မဟတ် ရရှိမည့်အြခား ကမကထြပုသူ၏အမည်........................
အကျိုးခစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ် အကျိုး ခစားခွင့်

ပးအပ် အကျိုးခစားခွင့်အ ြခအ နနှင့် တန်ဘိး

ြခင်းအတွက် တန်ဘိးသတ်မှတ်ြခင်း

ငွပမာဏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ကျပ်
တန်ဘိးသတ်မှတ်ချက်:

(ကမ္ပဏီက လပ်ကိင်ရန် ကရွယ်သည့် အလပ် အကိင်
များကိ

လပ်ကိင် မဲအတွင်း

များမှတစ်ပါး

ချုပ်ဆိသည့်

ဤစာတမ်း ဖာ်ြပချက်ကိ

ပဋိညာဉ်

မ ပး

အပ်မီ

နှစ်နှစ် ကျာ်က ချုပ်ဆိသည့် အြခား ပဋိညာဉ်များမှတပါး)
အလွန်အဓိက ြဖစ်သည့် ပဋိညာဉ်များ ချုပ်ဆရာ
ိ
ရက် န ့
များနှင့်

ယင်း ပဋိညာဉ် များတွင် ပါ၀င်ချုပ်ဆိသူများ။

ယင်း ပဋိညာဉ်များ သိ ့မဟတ် ယင်း ပဋိညာဉ် များ၏
မိတ္တူများကိ ကည့်ရ နိင်သည့် အချိန်နာရီနှင့် နရာဌာန ။
ကမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်အရာရှိများ(ရှိလ င်)

ယင်း

တိ ့၏

အမည်များနှင့် လိပစ
် ာများ။
ကမ္ပဏီ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ရာတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းကမ္ပဏီ
က

ရယူမည့်

အရန်အြဖစ်

ထားရှိသည့်

ပစ္စည်းတွင်

ြဖစ် စ၊ ဒါရိက်တာအသီးသီးပိင်ဆိင်သည့် အကျိုးစီးပွား
မျိုးများမည်၍မည်မ

ြဖစ်သည့်

အ ကာင်းအရာများ

သိ ့မဟတ် ယင်းသိ ့ သာ ဒါရိက်တာပိင်အကျိုး စီးပွားများ
သည် အစစပ်လပ်ငန်း တစ်စတစ်ရာတွင် အစစပ်၀င်
အြဖစ် သိ ့မဟတ် ကာ်ပိ ရးရှင်း တစ်စတစ်ရာတွင် အစ
ရှယ်ယာများ သိ ့မဟတ် ဒီဘင်ချာလက်မှတ်များ ပိင်ဆိင်
သူအြဖစ် ပါ၀င်သည့် အကျိုးစီးပွားမျိုးြဖစ်သည့် အချက်
တွင်

၄င်းကိ

ဒါရိက်တာအြဖစ်

ဆာင်ရွက်ရန် သာ်

လည်း ကာင်းဒါရိက်တာအရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စ အာင်
ြပုလပ်ရန် သာ်လည်း ကာင်း သွး ဆာင်ရန်

ြဖစ် စ၊

5
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
ကမ္ပဏက
ီ ိ ြဖစ်ထန
ွ ်း အာင် ထူ ထာင်ြခင်း သိ ့မဟတ်၊
ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိသူက သာ်လည်း ကာင်း၊
ယင်း အစစပ်လပ်ငန်းက သာ်လည်း ကာင်း၊ ကာ်ပိ ရး
ရှင်း က သာ်လည်း ကာင်း၊

ဆာင်ရွက်သည့် အတွက်

ြဖစ် စ၊ တစ်စတစ် ယာက် သာသူက

ငွသားြဖင့်် သာ်

လည်း ကာင်း၊ အစရှယ်ယာများြဖင့်် သာ် လည်း ကာင်း၊
အြခားနည်း သာ်လည်း ကာင်း

ထိသူတိ ့ြဖစ် စ၊ ယင်း

အစစပ်လပ်ငန်းသိ ့ ြဖစ် စ၊ ကာ်ပိ ရးရှင်းြဖစ် စ၊ ပး
ပီး သိ ့မဟတ်၊ ပးရန် သ ဘာတူ ပီး

ငွ ကး စာရင်း

အားလးနှင့် တကွ အဆိပါ အစစပ် လပ်ငန်း အကျိုး
စီးပွား

အမျိုးအမည်နှင့်

မည်၍

မည်မ

ြဖစ်သည့်

အ ကာင်းအရာ။
လပ်ငန်းတစ်ခခကိ ရယူရန် ကရွယ်လ င် ဤ ဖာ်ြပချက်
စာရင်းတင်သွင်းသည့်
သးနှစအ
် နက်
ြဖစ်ထွန်း သာ

န ့ရက်မတိင်မီ

နှစ်အသီးသီး

အတွက်

ဘ

ာ ရးနှစ်

ယင်းလပ်ငန်းမှ

အသားတင်အြမတ်အစွန်း

ငွပမာဏ၊

ယင်း ငွပမာဏများထိ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ငွများကိ စစ် ဆး
သူတိ ့က

သက် သခ

လက်မှတ်

ရးထိးသည့်အတိင်း

ြဖစ် စရမည်။ သိ ့ သာ်လည်း လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည်မှာ
သးနှစ် အာက် လျာ့နည်းသည့် လပ်ငန်း ြဖစ်သည့်အြပင်
ယင်းလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဖာ်ြပချက် ငွစာရင်း များကိလည်း
နှစ်နှစ် သိ ့မဟတ် တစ်နှစ် အတွကသ
် ာ ြပုလပ် ရးသား ပီး
ြဖစ်သည့် ကိစ္စတင
ွ ် အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်မှာ သးနှစ်
ဟူ သာ ရည်ညန်းချက်များ အစား နှစ်နှစ် သိ ့မဟတ်
တစ်နှစ်ဟူ သာ ဆိင်သင့်ရာ ရည်ညန်းချက်များ ကိထည့်
သွင်းသကဲ့သိ ့ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။ ထိ ့ြပင် ယင်း
သိ ့ သာကိစ္စတစ်ခခတွင် အဆိပါ ဖာ်ြပချက် စာရင်းတွင်
ရယူမည့်လပ်ငန်းကိ မည်မ

ကာြမင့်စွာ လပ်ကိင် ပီးြဖစ်

ကာင်း ဖာ်ြပရမည်။
အများနှင့်မသက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏတ
ီ စ်ခက အများနှင့်
သက်ဆိင် သာကမ္ပဏီတစ်ခ

ြဖစ်လာသည့်အခါ

ပးပိ ့

တင်ြပရန် ရးသား ဖာ်ြပချက်တစ်ခသည် အာက် ဖာ်ြပ
ပါအချက်များကိလည်း ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန် ြဖစ်သည် −
- ဤ ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိ ထတ် ဝသည့် န ့မှ လွန်ခဲ့

6
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
(ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျား ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁၁)
အလားအလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက်
သာ တစ်ဆက်တည်းြဖစ်သည့် သးနှစက
် ာလ သိ ့မဟတ်
ကမ္ပဏီဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ချိန်မှစ၍၊

ယင်းတိ ့အနက်

ပိမိတိ တာင်း သာကာလ၏ နှစ်အလိက် ကမ္ပဏီ၏
အစရှယ်ယာ
ကမ္ပဏီက

အမျိုးအစား

တစ်ရပ်ချင်း

အတွက်

ပး ချခဲ့သည့် အြမတ် ဝစနန်းထားများ

ရှိခဲ့လ င် အြမတ် ဝစနန်းထားများ၊
- အဆိပါနှစ်များအတွင်း
တစ်ရပ်ရပ်အ ပ
လ င်

အမျိုးအစား

အြမတ် ဝစခွဲ ဝ ပးြခင်း

ထိကိစ္စရပ်များနှင့်

အလက်များ။

အစရှယ်ယာ

သက်ဆိင် သာ

မြပုခဲ့
အချက်

7
အပိင်း (၂)
အစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း
၁။

စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခက ရယူရန်အဆိြပုသည့်အခါ ကမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ် ( ရးသား

ဖာ်ြပ

ချက်တင
ွ ် အမည် ဖာ်ြပထားရမည်) အြဖစ်ခနအ
့် ပ်ထားသူက ြပုစ သာ အစီရင်ခစာတစ် စာင်တွင်
အာက်ပါတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖာ်ြပရမည်−
(က) မှတ်ပတင်အရာရှိထ ပးပိ ့တင်ြပ သာ
ဘ

ရးသား ဖာ်ြပချက်တင
ွ ် တစ်ဆက်တည်းြဖစ် သာ

ာ ရးနှစ် (၃) နှစ်အတွက် နှစ်အလိက် စီးပွား ရးလပ်ငန်း၏ အကျိုးအြမတ်များ

သိ ့မဟတ် ဆးရးမများအြပင်
(ခ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းစာရင်းများကိ

နာက်ဆးြပုစသည့် န ့ရက်ရှိ

စီးပွား ရးလပ်ငန်း၏

ရရန်ပိင်ခွင့်နှင့်တာ၀န်များ။
၂။

ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခသည် အစရှယ်ယာများကိရယူြခင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိသိ ့ရယူြခင်း

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

နာက်ဆက်တွဲြပုလပ်မတစ်ခခ ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ထိသိ ့ရယူြခင်းနှင့်

ဆက်နွယ် ပ ပါက်လာ သာ လက် အာက်ခကမ္ပဏီ တခခမှ သာ်လည်း ကာင်း အဆိပါ ကာ်ပိ ရး
ရှငး် က အစရှယယ
် ာများရယူရန် အဆိြပုသည့်အခါ ကမ္ပဏ၏
ီ စာရင်းစစ် ( ရးသား ဖာ်ြပချက်တွင်
အမည် ဖာ်ြပထားရမည်) အြဖစ်ခနအ
့် ပ်ထားသူက ြပုစထားသည့် အစီရင်ခစာတွင် အပိဒ်ခဲွ(၃)
သိ ့မဟတ် (၄) နှင့်အညီ မိမိတိ ့နှင့်ဆက်သွယ်လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် နသည့် အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်း၏
အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများအြပင် ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားနှငတ
့် ာ၀န်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖာ်ြပပါရှိရ
မည်။ အစီရင်ခစာတွင် အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများ မည်မ ြဖစ်သည်
ကိလည်း ကာင်း၊

ကမ္ပဏီတွင်ပါ၀င်သူများက

ရယူမည့်အစရှယ်ယာများအ ပ

သ ဘာထားကိ

လည်း ကာင်း၊ ကမ္ပဏီသည်ရယူမည့် အစရှယ်ယာများ လက်၀ယ်ပိင်ဆိင် ပီးသည့်အချိန် ြဖစ်ပါက
အြခား အစရှယ်ယာများကိ ပိင်ဆင်
ိ သမ
ူ ျားအတွက် ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားနှငတ
့် ာ၀န်များနှင့် ဆက်စပ်၍
ရယူမည့် အစရှယ်ယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ် ပ နိင်ဘွယ်ရှိ သာ ကန်ကျစရိတ်ကိလည်း ကာင်း
ဖာ်ြပရမည်။
၃။

အြခား

ကာ်ပိ ရးရှင်းတွင် လက် အာက်ခကမ္ပဏီမရှိပါက အပိဒ်ခဲွ (၂) တွင် ရည်ညန်းထား

သာ အစီရင်ခစာတွင် အာက်ပါတိ ့ကိ ဖာ်ြပရမည်(က) မှတ်ပတင်အရာရှိထ

ပးပိ ့သည့်

တစ်ဆက်တည်းြဖစ် သာ ဘ

ရးသား ဖာ်ြပချက်တွင် အြခား

ာ ရး နှစသ
် းနှစတ
် င
ွ ် နှစအ
် လိက်

ကာ်ပိ ရးရှင်း၏
ဆာင်ရွက်ရရှိသည့်

အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများနှင့် စပ်လျဉ်းသမ အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများ
အြပင်
(ခ) အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်း၏

ကာ်ပိ ရးရှင်းစာရင်းများကိ

နာက်ဆးြပုစသည့် န ့ရက်ရှိ

ကာ်ပိ ရးရှငး် ၏ ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားနှင့် တာ၀န်များနှင့်စပ်လျဉ်းသမ ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့်
တာ၀န်များ။
၄။

အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်းတွင် လက် အာက်ခကမ္ပဏီများရှိပါက အပိဒ်ခဲွ (၂) တွင် ရည်ညန်း

ထား သာ အစီရင်ခစာတွင်−
(က) အပိဒ်ခွဲ(၃)တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း သီးြခား ဖာ်ြပထား သာ အြခား

ရှင်း၏ အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများနှင့် စပ်လျဉ်းသမ
ဆးရး

ကာ်ပိ ရး

အကျိုးအြမတ်များနှင့်
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မများအြပင်အထက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အာက်ပါတိ ့ပါ၀င်ရမည်−
(၁)

၄င်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီများ၏ ပါင်းစည်းထား သာ အကျိုးအြမတ်များနှင့်
ဆးရးမများအားလး သိ ့မဟတ်

(၂)

လက် အာက်ခကမ္ပဏီတစ်ခချင်းစီ၏အကျိုးအြမတ်များနှင့်ဆးရးမများ။

သိ ့မဟတ် အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများကိ သီးြခား ဖာ်ြပ
မည့်အစား အထက်တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်းအတွက်

ဖာ်ြပ

သည့် အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများအားလးနှင့် ၄င်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီများ၏
ပါင်းစည်းထား သာအကျိုးအြမတ်များနှင့်ဆးရးမများနှင့်
(ခ) အပိဒ်ခွဲ(၃)တွင်

ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း သီးြခားဆက်သယ
ွ ်

ဆာင်ရွက် သာ အြခား

ကာ်ပိ ရးရှငး် ၏ ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့် တာ၀န်များနှင့် စပ်လျဉ်းသမ သာ ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျား
နှင့် တာ၀န်များအြပင်အထက်တွင် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အာက်ပါတိ ့ပါ၀င်ရမည်−
(၁)

အြခား ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ရရန် ပိင်ခွင့်များနှင့်တာ၀န်များ ပါ၀င်လျက် သိ ့မဟတ်
မပါ၀င်ဘဲ ၄င်း၏လက် အာက်ခကမ္ပဏီများ၏ ပါင်းစည်းထား သာ ရရန်ပိင်ခွင့်
များနှင့် တာ၀န်များအားလးသိ ့မဟတ်

(၂)

လက် အာက်ခ

ကမ္ပဏီတစ်ခချင်းစီ၏

ရရန်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားနှင့်

တာ၀န်များအြပင်

လက် အာက်ခ ကမ္ပဏီများ၏ အကျိုးအြမတ်များနှင့် ဆးရးမများ၊ ရရန်ပိင်ခွင့်
များနှင့်တာ၀န်များ၊ ကမ္ပဏီတွင်ပါ၀င်သူများမှအပ ပဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကန်ကျ
စရိတ်ကိ ဖာ်ြပရမည်။
မှတခ
် ျက်။

ကမ္ပဏီသည် ဤအပိင်းတွင်ရည်ညန်းထား သာ အစီရင်ခစာတစ်စိတ်တစ်ပိင်းကိ

ြဖည့ဆ
် ည်းရန် မလိအပ်သည့်အခါ ကျိုး ကာင်း ဖာ်ြပသည့် ရးသား ဖာ်ြပချက်တစ် စာင် တင်ြပရ
မည်။
(ဒါရိက်တာများအ နြဖင့်

အထက်တွင်အမည် ဖာ်ြပထားသူများ

သိ ့မဟတ်

အဆိြပုထား သာ

ဒါရိက်တာများ သိ ့မဟတ်စာြဖင့် ရးသား၍ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထား သာ ၄င်းတိ ့၏ ကိယ်စား
လှယ်များ၏လက်မှတ်များ)
ရက်စ၊ဲွ .......................................
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အပိင်း (၃)
ဤ နာက်ဆက်တွဲဇယားအပိင်း (၁) နှင့် (၂) နှင့်သက်ဆိင် သာြပဌာန်းချက်များ
၁။

ဤ နာက်ဆက်တွဲဇယားတွင် “ ရာင်းချသူ” ဆိရာတွငြ် မန်မာနိင်ငကမ္ပဏမ
ီ ျားဥပ ဒ (၂၀၁၇)

အရ ရာင်းချသူတစ်ဦး ြဖစ် သာမည်သည့်ပဂ္ဂိုလ်မဆိပါ၀င်သည်။
၂။

သးနှစ်ထက်

ထက်

လျာ့နည်း ဆာင်ရွက် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ခ သိ ့မဟတ် သးနှစ်ကာလ

လျာ့နည်း၍ စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် သာ

နှစ်နှစ် သိ ့မဟတ် တစ်နှစ်အတွက်

ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခြဖစ်သည့် ကိစ္စတင
ွ ်

ဖာ်ြပထား သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း သိ ့မဟတ်

ကာ်ပိ ရးရှင်း

၏စာရင်းများသည် ဤ နာက်ဆက်တွဲဇယား၏အပိင်း (၂) တွင် နှစ်နှစ် သိ ့မဟတ် တစ်နှစ် အတွက်
ဖာ်ြပထား သာ ရည်ညန်းချက်များကိ သးနှစ်ကာလအတွက်

ဖာ်ြပထား သာ ရည်ညန်းချက်များ

အတွက် အစားထိး ဆာင်ရွက်သကဲ့သိ ့အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။
၃။

ဤ နာက်ဆက်တွဲဇယား၏ အပိင်း(၂)အရလိအပ် သာ အစီရင်ခစာတစ်ခခတွင် အစီရင်ခစာ

အရ

ဖာ်ြပထား သာ အကျိုးအြမတ်များ သိ ့မဟတ် ဆးရးမများ သိ ့မဟတ် ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့်

တာ၀န်များဆိင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းတစ်စတစ်ရာကိ မှတတ
် မ်း
အြဖစ်

ဖာ်ြပရမည်။ သိ ့မဟတ် ထိသိ ့ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ြပုလပ်ရမည့်အြပင် ထိသိ ့ညိနင်း

ဆာင်ရွက်ြခင်းကိြပုလပ် ကာင်း ဖာ်ြပရမည်။

