မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျားဥပဒေ
( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ်
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ နတ်ဒတာ်လမပည့်ဒကျာ်

၃

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ

ရက်)

၆

၂၉

။)

ရက်

မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို မပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အပိုင်း (၁)
စတင်အာဏာတည်မခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်ြျား
အခန်း(၁)
အြည်၊ စတင်အာဏာတည်မခင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်ြျား
၁။

(က)

ဤဥပဒေကို မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျားဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတက အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာမေင့် သတ်ြှတ်သည့်ဒန့ရက်တွင်
စတင်အာဏာတည်ဒစရြည်။
( ဂ ) ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ဒော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်
သက်ဒရာက်ဒစရြည်( ၁ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံဒတာ်၏အတည်မေစ်လျက်ရှိဒသာ ဥပဒေြျား
မေစ်ပပီး သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်အဒပါ်တွင် အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိဒသာ ဥပဒေ၊
နည်းဥပဒေြျား၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား၊ အြိန်ဒ
့ ကာ်မငာစာနှင့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကို
ဆိုသည်။
( ၂ ) တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူ ဆိုသည်ြှာ (ကက) အေူးသမေင့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခါတွင်(၁) ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အတွင်းဒရးြှူး၊
(၂) ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်း၊
(၃) ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ်
အတွင်းဒရးြှူးနှင့်
(၄) ကုြ္ပဏီကို ေိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ဒနဒသာ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ကကီး ကပ်အုပ်ချုပ်မခင်းကိုခံရဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။
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( ခခ ) ဒယဘုယျအားမေင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (ကုြ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်) နှင့်
သက်ဆိုင်သည့်အခါတွင်(၁) သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒသာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ြည်မေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် အတူတကွ
လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ဒနသူတစ်ဦးဦး သိ့ုြဟုတ်
(၂) သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်
တရားဝင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တရားြဝင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
တွဲေက်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သို့ြဟုတ် တွဲေက်ဒဆာင်ရွက်ြည့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၃) သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။
( ဂ ဂ ) သို့ဒသာ်ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြျှမေင့် ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက)
သို့ြဟုတ် ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ခခ) အရ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဟု
သတ်ြှတ်နိုင်သည့်သူြျားကို ြည်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်ြျှ ေည့်သွင်းမခင်း
ြမပုရ(၁) အတတ်ပညာဆိုင်ရာကျွြ်းကျင်ြှု သို့ြဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း
ဆက်စပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ြျားကို
ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့အ ကံဒပးမခင်း သို့ြဟုတ်
၎င်းကိုယ်စား မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အြျိုးအစားအလိုက် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူ၏ အစည်းအဒဝး၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်စားလှယ်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားအမေစ် ခန့်အပ်ခံရမခင်း။
( ၃ ) အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာအရာရှိ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ
ကိစ္စရပ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်အမေစ်ဒဆာင်ရွက်ရန်အလိင
ု့ ှာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
တစ်ခုက ခန်အ
့ ပ်ေားဒသာနိုင်ငံဒတာ်အတွင်း အြျားအားမေင့်ဒနေိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
( ၄ ) ဘုတ ်အ ေွဲ့ သို ့ြ ဟုတ ် ေါရိုက ်တ ာအေွဲ့ ဆိုသ ည် ြှ ာ ကု ြ္ပ ဏီ တ စ်ခ ု သိ ု့ ြ ဟု တ ်
အေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာအေွဲ့အမေစ် အတူတကွလုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက် ကဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားကိုဆိုသည်။ ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိသည့်ကုြ္ပဏီတွင်
အဆိုပါ ေါရိုက်တာအေွဲ့ ဆိုသည်ြှာ ေိုေါရိုက်တာတစ်ဦးကို ဆိုသည်။
( ၅ ) ကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် တည်ဆဲကုြ္ပဏီ တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။
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( ၆ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်
ကိ စ ္စ ရ ပ် တ ွ င ် ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ ရရန် ပ ိ ု င ် ခ ွ င ် ့ ြ ျား စာရင် း သိ ု ့ ဒငွ ဒ ကးေည် ့ ဝ င် ရ န်
တာဝန်ရှိသူြျား အားလုံးကိုဆိုသည်။ ေိမု့ ပင် ြည်သူြျားသည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်
ရသူြျားမေစ်သည် ဆိုသည်ကို ဆုံးမေတ်ရန်အတွက် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်
အပပီးသတ် ဆုံးမေတ်ချက်ြချြှတ်ြီ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦး မေစ်သည်ဟု စွပ်စွဲဒော်မပခံရသူြျားလည်း ပါဝင်သည်။
( ၇ ) ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းရှိသည်မေစ်ဒစ၊
ြရှိသည်မေစ်ဒစ ဤဥပဒေြှအပ အမခားနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်
အပါအဝင် အမခားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာ အေွဲ့
အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
( ၈ ) တရားရုံး ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ တရားရုံးကိုဆိုသည်။
( ၉ ) ေီဘင်ချာ ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီြှဒချးယူေားဒသာ ဒငွအတွက် အဆိုပါကုြ္ပဏီြှ
ေုတ်ဒပးဒသာ သက်ဒသခံလက်ြှတ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းတွင် ေီဘင်ချာစဒတာ့
ရှယ်ယာလည်း ပါဝင်သည်။
(၁ဝ) ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ေါရိုက်တာ ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ (ကက) ေါရိုက်တာ ရာေူးဒနရာတွင် ခန့်အပ်ခံရသူ သိြ
ု့ ဟုတ် အလှည့်ကျ ေါရိုက်တာ
ရာေူ းဒနရာတွင ် ခန် ့ အပ်ခံ ရ သူ မေစ် ပပီ း အဆို ပါရာေူ းဒနရာတွ င်
ေြ်းဒဆာင်ဒနသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

ေါရိ ု က ် တ ာ သိ ု ့ ြ ဟု တ ် အလှ ည ် ့ က ျေါရိ ု က ် တ ာ ရာေူ း ဒနရာတွ င ်
ခန့်အပ်မခင်းြခံရဒသာ်လည်း ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ဒနသူ
တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်(၁) ေါရိုက်တာရာေူးဒနရာတွင် ခန်အ
့ ပ်မခင်းခံရသကဲ့သို့ ေြ်းဒဆာင်
ဒနသူ သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏ ေါရိုက်တာြျားကို ၎င်း၏
ညွှန် ကားချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ဆန္ဒနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ဒစရန်
သို့ြဟုတ် ေိုသိလ
ု့ ိုက်နာဒဆာင်ရွက်ဒစရန် ညွှန် ကားချက်ဒပးသူ
သိ ု ့ြ ဟု တ ် ေါရိ ု က် တ ာအေွဲ့ က ကျင့် သ ုံ းဒဆာင်ရ ွ က် နိ ုင် သ ည် ့
အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သူ သိ့ုြဟုတ် ေိုသု့ိ
ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ေိန်းချုပ်သူ။
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ပုဂ ္ဂိ ု လ် တစ်ဦ း၏ အတတ်ပ ညာဆိ ုင ်ရ ာ လု ပ်င န် း တာဝန်ြျားကိ ု
ဒလျာ်ကန်စွာဒဆာင်ရွက်၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အ ကံဒပးြှုဒ ကာင့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် အဆိုပါပုဂု္ဂိ လ်သည် ေါရိုက်တာြျား၊ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
အေွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်ြှုရှိမခင်း
တိ ု့ ဒ ကာင့် ေါရို က ်တ ာြျားက လိ ု က် န ာဒဆာင်ရ ွ က် သ ည်ဆ ို ဒ သာ
အဒ ကာင်းြျှမေင့် ဤပုေ်ြခွဲငယ်၏ ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ခခ)၊ (၂) ပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်အား ကျင့်သးုံ မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ြှု ြရှိဒစရ။
(၁၁) တည်ဆဲကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ ရုပ်သိြ်းခဲ့သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ေွဲ့စည်း
တည်ဒောင်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(၁၂) ကျွြ်းကျင်သူ ဆိုသည်ြှာ ပုေ်ြ ၂၁၄ ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အင်ဂျင်နီယာ၊
တန်ေိုးသတ်ြှတ်သူ၊ စာရင်းကိုင်နှင့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ် မပုစုရာတွင်
အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ခွင့်မပုချက်ဒပးရသူတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(၁၃) ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ ဆိုသည်တွင် ဒငွဒချးမခင်း၊ အာြခံလက်ြှတ်ဒပးမခင်း၊
အာြခံမခင်း၊ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို စွန့်လွှတ်မခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီ သို့ြဟုတ်
အမခားတစ်ခုခုကို စွန့်လွှတ်မခင်းအားမေင့် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းတို့
ပါဝင်သည်။
(၁၄) နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားနိုင်ငံမခားသား
တစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် ၎င်းတိဒ
ု့ ပါင်းစည်းလျက် တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်ဒသာ
နည်းမေင့်မေစ်ဒစ ပိုင်ဆိုင်ြှုပြာဏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအေက် ပိုြိုသည့် ပိုင်ဆိုင်ြှု
အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရှိဒသာ နိုင်ငံဒတာ်၌ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီကိုဆိုသည်။
(၁၅) ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်နွှ ယ်ဒနသည့် အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ
ဆက်နွှယဒ
် နသည့် လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ် ဒရာက်ရှိဒနဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
အစုြျားကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီကိုဆိုသည်။
(၁၆) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စီြံခန့်ခွဲြှုြျားမပုလုပ်ရန်နှင့် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိကိုကကီး ကပ်သည့် သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်သည့် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးဌာန
သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကိုဆက်ခံသည့်အေွဲ့အစည်း သိြ
ု့ ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ
ေွဲ့စည်းသည့် အေွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
(၁၇) အရာရှိ (Officer) ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်
ဒအာက်ပါတို့အား ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည် (ကက) ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအားလုံးကို
လည်းဒကာင်း၊ အဓိကအပိုင်းကိုလည်းဒကာင်း အကျိုးသက်ဒရာက်

5
ဒစြည့် ဆုံးမေတ်ချက်ြျားချြှတ်ဒဆာင်ရွက်သူ သို့ြဟုတ် ေိုသို့
ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သူ သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ခိုင်ြာဒတာင့်တင်းြှုကို
သိသာစွာ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစနိုင်သည့် ရာေူးဒနရာအား ရရှိေားသူ။

(၁၈) ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ဆိုသည်ြှာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း သဒဘာတူညီေားသည့်
ဒေးနှုန်းမေင့် အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား ဝယ်ယူမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒရာင်းချမခင်း မပုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အဒရးကိုဆိုသည်။
(၁၉) အြျားအားမေင့်ဒနေိုင်သူ ဆိုသည်ြှာ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အပြဲတြ်းဒနေိုင်ခွင့်
ရရှိေားသူ သို့ြဟုတ် ၁၂ လတာ ကာလတစ်ခုချင်းစီတွင် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
အနည်းဆုံး ၁၈၃ ရက်ဒနေိုင်သူကို ဆိုသည်။ ၁၂ လတာကာလ ဆိုသည်(ကက) တည်ဆဲကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် ရုပ်သိြ်းခဲ့သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် အေွဲ့အစည်းမေစ်ပါက
ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ဒရာက်သည့်ဒန့ြှ စတင်ရြည်။
( ခခ ) ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှတ်ပုံတင်ေားသည့်ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ်
အေွဲ့အစည်းမေစ်ပါက ေွဲ့စည်းြှတ်ပုံတင်သည့်ဒန့ြှ စတင်ရြည်။
(၂ဝ) သာြန်ဆုံးမေတ်ချက် ဆိုသည်ြှာ သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အမေစ် နည်းလြ်းတကျ
ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ ်ခဲ့ဒ ကာင်း အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအတွက်
အဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒော်မပခဲ့ပပီး ကိုယ်တိုင်တက်ဒရာက်၍မေစ်ဒစ၊ ခွင့်မပု
ခန်ေ
့ ားသည့်ကိုယ်စားလှယ် တက်ဒရာက်၍မေစ်ဒစ ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ြဲအြျားစုမေင့် ချြှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးမေတ်ချက်ကိုဆိုသည်။
(၂၁) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံဒတာ်မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်
အေွဲ့အစည်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ဆိုသည်။
(၂၂) ပိုင်ဆိုင်ြှုအကျိုးခံစားခွင့် ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီတွင် တရားဝင် သိြ
ု့ ဟုတ် သာတူညီြျှ
ရေိုက်ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ကို
ဆိုသည်။ ဒအာက်ဒော်မပပါ နည်းလြ်းြျားအပါအဝင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် ပိုင်ဆိုင်ြှု
အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ရရှိနိုင်သည် (ကက) ဒော်မပပါကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ ်ယ ာြျားကို တိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်မခင်း၊
သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

ဒော်မပပါ ကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာြျားကို တိုက်ရုိက်ပိုင်ဆိုင်မခင်းမေင့်
မေစ်ဒစ၊ သွယ ်ဝိုက်ဒသာအားမေင့် ပိုင်ဆ ိုင်၍ မေစ်ဒစ ရရှိေားသည့်
အမခားကုြ္ပဏီတစ်ခု၌ အစုရှယ်ယာြျားကို တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ်
သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ပိုင်ဆိုင်မခင်း သို့ြဟုတ်
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( ဂဂ )

ကုြ္ပ ဏ ီ၏ ဆုံ း မေတ် ချက်တ စ် ရပ်ရပ် ကိ ု ဆန္ဒ ြဲ ဒပးနိ ုင ်ခ ွင် ့ အတွ က်
တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ကကီး ကပ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်
အခွင့်အဒရးရရှိဒသာသူအမေစ် သဒဘာတူညီချက်ရှိမခင်း။

(၂၃) သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရမပုလုပ်သည့် နည်းဥပဒေြျား၊
စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းကြ်းြျား၊ အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန် ကားချက်၊ ဇယား
သို့ြဟုတ် ပုံစံအရမေစ်ဒစ၊ ယင်းတို့တွင်မေစ်ဒစ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
အဒ ကာင်းအရာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကိစ္စရပ်ြျားကို ဆိုသည်။
(၂၄) ယခင်ဥပဒေ ဆိုသည်ြှာ ၁၉၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျား အက်ဥပဒေကို
ဆိုသည်။
(၂၅) အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ ရုပ်သြ
ိ ်း
ခဲ့ပပီးဒသာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုကိုဆိုလိုပပီး ယင်းသည် ဒအာက်ပါကန့်သတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရြည်(ကက) ကုြ္ပဏီ၏ ဝန်ေြ်းအမေစ်ခန့်ေားသူြျား ပါဝင်မခင်းြရှိဒသာ ပါဝင်သူ
ဦးဒရ ၅ဝ ဦးေက်ြပိုဒစရ။
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူြှ ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်
ကြ်းလှြ်းမခင်း တစ်စုံတစ်ရာ ြမပုလုပ်ရ။

( ဂဂ )

အစုရှယ်ယာြျားအားလွှဲဒမပာင်းမခင်းကို ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း
နှင့်အညီ ကန့်သတ်နိုင်သည်။

ဤအဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်အရ လူနှစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် နှစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူြျားက
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ ်ယ ာတစ်ခု သို့ြဟုတ် အစုရှယ ်ယ ာြျားကို ပူးတွဲ
ပိုင်ဆိုင် ကလျှင် ၎င်းတိ့ုအား ပါဝင်သူဦးဒရ တစ်ဦးအမေစ်သာ ြှတ်ယူရြည်။
(၂၆) ကြကေမပုသူ ဆိုသည်ြှာ ပုေ်ြ ၂၁၄ ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာ ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ခုလုံးတွင်မေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်
မေစ်ဒစ ြှားယွင်းတင်မပဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ြှန်ကန်ြှုြရှိဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်ြျား
မပုစုဒဆာင်ရွက်ရာတွင်ပါရှိဒသာ သူတစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ယင်းစကားရပ်၌
ကုြ္ပဏီကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ရာတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက်
ကျွြ်းကျင်ြှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်သူြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်း
ြရှိဒစရ။
(၂၇) ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာြျား
သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို
ဒပးဒချဝယ် ယ ူရ န် အ တွ က ် အြျားမပည် သူ သ ို ့ ကြ် းလှြ် း သည့် ကု ြ္ပ ဏီ၏
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အလားအလာ ဒော်မပချက် သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒ ကာင်း ကားစာ သိ့ြ
ု ဟုတ် မေန့်ဒဝစာ
သို့ြဟုတ် ဒ ကညာချက် သို့ြဟုတ် အမခားေိတ်ဒခါ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိသ
ု ည်။
သို့ဒသာ် ယင်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်းကို တရားဝင်မပုစု
ဒဆာင်ရွက်ေားသည့် အဒ ကာင်းသာဒော်မပေားဒသာ ဒ ကညာချက် တစ်ရပ်ရပ်
ပါဝင်မခင်း ြရှိဒစရ။
(၂၈) အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ သိ့ုြဟုတ်
ရုပ်သိြ်းခဲ့ပပီးဒသာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မေစ်ဒစ ေွဲ့စည်းေားဒသာ အြျားနှင့်
ြသက်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီ ြဟုတ်သည့် ကုြ္ပဏီကိုဆိုသည်။
(၂၉) ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျား ဆိုသည်ြှာ အခန်း (၁၃) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားအရ ြှ တ် ပုံ တင်စ ာရင် း တစ်ခု မ ေင့် ကု ြ္ပ ဏ ီ ြှ ဒရးသွင် း မပုစု ေားသည့်
ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(၃၀) ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံး ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
စီရင်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာြတင်ြီ
တစ်ဆက်တည်းမေစ်ဒသာ ဒမခာက်လကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ရုံးအမေစ် ကာလအ ကာရှည်ဆုံးရှိသည့် ဒနရာကိုဆိုသည်။
(၃၁) ြှတ ်ပ ုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီြျားအား ြှတ်ပုံတင်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းတာဝန်ကို ေြ်းဒဆာင်ရန်နှင့် ဤဥပဒေ သို့ြဟုတ် အမခား
သက်ဆိုင်ဒသာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသို့ အပ်နှင်းေားသည့်
အမခားလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကျင့်သုံးရန်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်ရန်
အတွက်သတ်ြှတ်ေားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာန
သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကို ဆက်ခံသည့်ဌာန သိြ
ု့ ဟုတ် မပည်ဒောင်စုအဆင့်အေွဲ့အစည်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ညွှန် ကားဒရးြှူးချုပ်အဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။
(၃၂) အေွဲ့အစည်း (ကုြ္ပဏီအပါအဝင်) တစ်ခု၏ ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်း ဆိုသည်ြှာ(ကက) အေွဲ့အစည်း၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

အေွဲ့အစည်း၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုခု သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ဂဂ )

အေွဲ့အစည်း၏

အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်

ကုြ္ပဏီ၏

လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(၃၃) ဆက်နွှယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်ြှာ (ကက) ကုြ္ပဏီအပါအဝင် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခါ အေွဲ့အစည်းကို
ေိန်းချုပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်
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( ခခ )

အေွဲ့အစည်းအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါ (၁) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏

ဆက်စပ်သည့်

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုြှအပ

ေိုပုဂ္ဂိုလ်၏ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဦး၊
(၂) ေိုပုဂ္ဂိုလ်၏ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဦး၏ အိြ်ဒောင်ေက်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ြိဘ သို့ြဟုတ် ကဒလးတစ်ဦးဦး၊
(၃) အေက်ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက) သို့ြဟုတ် (ခခ)၊ (၁) နှင့် (၂) တိတ
ု့ ွင်
ရည်ညွှန်းဒော်မပေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ေိန်းချုပ်သည့်
အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(၃၄) သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့်ဘဏ် ဆိုသည်ြှာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ဒဆာင်ရွက်ြှု
ြျားကို မပုလုပ်ရန်အတွက် ဒငွဒရးဒ ကးဒရးအေွဲ့အစည်းြျားဥပဒေအရ သို့ြဟုတ်
အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ အသိအြှတ်မပုေားသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒပးေားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(၃၅) အာြခံအကျိုးခံစားခွင့် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေတစ်ရပ်အရ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် အသိအြှတ်မပုေားဒသာ
ဒ ကးပြီဒပးဒချရန် အာြခံချက်၊ ပစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့်၊ အဒပါင်စာချုပ်
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အာြခံအကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ အမခားပုံစံတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(၃၆) အစုရှယ ်ယ ာ ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ ်ယ ာြတည်ဒငွရင်းတွင်
ပါဝင်ဒသာ အစုရှယ်ယာကို ဆိသ
ု ည်။
(၃၇) ေိုးပြဲလက်ြှတ ် ဆိုသည်ြှာ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပဒသာ သို့ြဟုတ်
ေုတ်ဒပးဒသာ ြည်သည့်စာရွက်စာတြ်းဒပါ်တွင်ြဆို အသိအြှတ်မပုဒ ကာင်း
ဒသချာဒစသည့် အြှတ်အသားကို ဆိုသည်။ ယင်းသည် စာရွက်ဒပါ်တွင်
ြူရင်းြင်မေင့် လက်ြှတ်ဒရးေိုးရန် ြလိုအပ်ဘဲ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ လက်ခံသည့်
နည်းလြ်းမေင့် အီလက်ေဒရာနစ်ပုံစံဒပါ်တွင် လက်ြှတ်ဒရးေိုးသူ၏ အြည်
ပါရှိနိုင်သည်။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေုတ်ဒပးဒသာ ြည်သည့် စာရွက်စာတြ်းဒပါ်တွင်ြဆို လက်ြှတ်
ဒရးေိုးရန် ဆိုသည်ြှာ ေိုးပြဲလက်ြှတ်ကို ဆိသ
ု ည်။
(၃၈) အဒသးစားကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ အြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ်
အြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြှအပ ဒအာက်ဒော်မပပါ
စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ြှုရှိဒသာ ကုြ္ပဏီကိုဆိုသည် (ကက) ယင်းကုြ္ပဏီနှင့် ယင်း၏လက်ဒအာက်ခံ ကုြ္ပဏီြျားတွင် ၃ဝ ေက်ြပိုဒသာ
ဝန်ေြ်းဦးဒရရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
ဝန်ေြ်းအဒရအတွက်ဒအာက်တွင်ရှိမခင်း၊
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( ခခ )

ယင်းကုြ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ လက်ဒအာက်ခံ ကုြ္ပဏီြျားတွင် ယခင်နှစ်၏
တစ်နှစ်တာဝင်ဒငွစုစုဒပါင်းသည် ကျပ်သန်း ၅ဝ ဒအာက်တွင် ရှိမခင်း
သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒငွပြာဏ
ဒအာက်တွင် ရှိမခင်း။

(၃၉) ဒ ကးပြီစစ်ဒဆးချက် ဆိုသည်ြှာ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုစီတွင် အဆိုပါ ကုြ္ပဏီြျား
နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သိ့ုြဟုတ် အခါအားဒလျာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
စာရင်းကိုင်စံနှုန်းြျားနှင့်အညီ မေစ်ဒစရြည်(ကက) ကုြ္ပဏီသည် သာြန်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင်ဒပးဒချ
ရြည်မေစ်ဒသာ ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချနိုင်စွြ်းရှိမခင်းနှင့်
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသည် ယင်း၏ဒပးရန်တာဝန်ရှိြှုြျားေက်
ပိုဒနမခင်း။

(၄၀) အေူးဆုံးမေတ်ချက် ဆိုသည်ြှာ အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အမေစ် နည်းလြ်း
တကျ ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ဒ ကာင်း အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအတွက်
အဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒော်မပခဲ့ပပီး ကိုယ်တိုင်တက်ဒရာက်၍မေစ်ဒစ၊ ခွင့်မပု
ခန်ေ
့ ားသည့် ကိုယ်စားလှယ် တက်ဒရာက်၍မေစ်ဒစ ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ဒလးပုံသးုံ ပုံေက်ြနည်းဒသာ ြဲအြျားစုမေင့် ချြှတ်ခဲ့သည့်
ဆုံးမေတ်ချက်ကို ဆိုသည်။
(၄၁) လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ(ကက) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနတစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီလျှင်
အမခားကုြ္ပဏီ၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ မေစ်သည်(၁) အမခားကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေွဲ့ ေွဲ့စည်းြှုအား
ေိန်းချုပ်ေားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) အမခားကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝးတွင် အသုံးမပု
နိုင်သည့် ြဲအဒရအတွက် အြျားဆုံးအနက်ြှ တစ်ဝက်ေက်ပိုသည့်
ြဲြျားကို အသုံးမပုနိုင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အသုံးမပုြှုအား ေိန်းချုပ်နိုင်မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၃) အမြတ်ဒငွဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ြတည်ဒငွရင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရာတွင် ဒော်မပေားသည့် ပြာဏေက်ဒကျာ်လွန်၍
ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အဒရးြရရှိဒသာ အစုရှယ်ယာြျား
ြှတစ်ပါး အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ ေုတ်ဒဝေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျား၏
တစ်ဝက်ေက်ဒကျာ်လွန်သည့် အစုရှယ်ယာြျားကို အမခားကုြ္ပဏီြှ
ပိုင်ဆိုင်ေားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၄) အမြတ်ဒငွဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ြတည်ဒငွရင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရာတွင် ဒော်မပေားသည့် ပြာဏေက် ဒကျာ်လွန်၍
ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အဒရးြရရှိဒသာ အစုရှယ်ယာြျား
ြှတစ်ပါး အဆိုပါကုြ္ပဏီြှ ေုတ်ဒဝေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျား
အဒပါ် ခွဲဒဝဒပးရြည့် အမြတ်ဒဝစုတိုင်း၏ ေက်ဝက်ဒကျာ်ကို
ရေိုက်ခွင့်ရှိမခင်း။
( ခခ )

အေက်ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက) ပါအဒမခအဒနတစ်ခုခုနှင့်ကိုက်ညီသည့်
လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြှ ေပ်ြံေွဲ့စည်းသည့် ၎င်း၏ လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီသည်လည်း အဆိုပါအမခားကုြ္ပဏီ၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ
မေစ်သည်။

(၄၂) ကူးဒမပာင်းကာလ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ဒရာက်သည့်ဒန့ြှ
စတင်၍ ၁၂ လ မေစ်ဒသာကာလကို ဆိုသည်။
(၄၃) ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်နယ
ွှ ်ဒနသည့် ြူရင်းအစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ ဆိုသည်ြှာ
ဆက်နွှယ်ဒနဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ဆိုလိုပပီး
ယင်းကုြ္ပဏီ ကိုယ်တိုင်ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု၏ လက်ဒအာက်ခံြဟုတ်ဒသာ ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
(၄၄) နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ကို ဆိုသည်။
(၄၅) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စီြံခန့်ခွဲြှုြျားမပုလုပ်ရန်နှင့်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကိုကကီး ကပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး သို့ြဟုတ်
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး အဆင့်ရှိသူ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(၄၆) ဒရာင်းချသူ ဆိုသည်ြှာ ပုေ်ြ ၂ဝ၅ တွင်ဒော်မပပါရှိသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်
ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားတွင် အဒရာင်းအဝယ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊
ဒရွးချယ်ဝယ်ယူမခင်း ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို ဆိုသည်(ကက) ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ ညွှန်းတြ်း (Prospectus) ေုတ်ဒဝသည့်
ဒန့ရက်တွင် ကုြ္ပဏီက ရယူြည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ဒပးဒချ
ရြည့်ဒငွကို အမပည့်အဝ ဒပးဒချေားြှု ြရှိဒသးမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) မေင့် ဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်ဒစရန် ကြ်းလှြ်း၍ ရရှိသည့်အကျိုးအမြတ်ြှ ဒပးဒချရြည့်
ဒငွအား အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်ဒစ ဒပးဒချေားမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒပးဒချရန် လက်ခံေားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
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( ဂဂ )

အဆိုပါ ပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် ယင်း၏ တရားဝင်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အမပည့်အဝ
အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ဒပးနိုင်ြှုတို့သည် အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) မေင့် ကြ်းလှြ်း၍ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်
ရလေ်အဒပါ်တွင် တည်ြှီဒနမခင်း။
အပိုင်း (၂)

ေွဲ့စည်းပုံ အဒမခခံစည်းြျဉ်း၊ ကုြ္ပဏီြျား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း နှင့် အခွင့်အာဏာြျား
အခန်း (၂)
ကုြ္ပဏီြျားနှင့်အေွဲ့အစည်းြျား
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင် ြှတ်ပုံတင်နိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီြျားနှင့်အေွဲ့အစည်းြျား
၂။

ဒအာက်ပါကုြ္ပဏီြျားကို ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်၍ ြှတ်ပုံတင်နိုင်သည်(က)

ဒအာက်ပါအစုရှယ်ယာမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီအြျိုးအစားနှစ်ခုအနက်ြှ
တစ်ခု (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ဝန်ေြ်းအမေစ်ခန့်ေားသူြျား ပါဝင်မခင်းြရှိဒသာ ပါဝင်သူဦးဒရ
၅ဝ ဦးေက် ြပိုသည့်သူြျား ပါရှိနိုင်ဒသာ အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူဦးဒရ အကန့်အသတ်ြရှိ ပါရှိနိုင်ဒသာ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကုြ္ပဏီ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူဦးဒရ အကန့်အသတ်ြရှိသည့် ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်
ေားသည့်ကုြ္ပဏီ၊
( ဂ ) ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူဦးဒရအကန်အ
့ သတ်ြရှိသည့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီ။
ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်နိုင်ဒသာ အမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်း အေွဲ့အစည်းြျား
၃။

အခန်း (၉) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားဒသာ

ဥပဒေြျားအရဒသာ်လည်းဒကာင်း ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် ဒအာက်ပါအမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
အေွဲ့အစည်းြျားသည် ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်နိုင်သည်(က)

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအသင်းအေွဲ့၊

( ခ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊
( ဂ ) ဤဥပဒေအရဒသာ် လ ည် း ဒကာင် း ၊ အမခားသက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ဥပဒေတစ် ရ ပ် ရ ပ် အ ရ
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည့် အမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
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(ဃ)

အခါအားဒလျာ်စွာ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးြှ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားဒသာ
အေွဲ့အစည်းြျား။
အခန်း (၃)
ကုြ္ပဏီြျား၏ အဒမခခံလိုအပ်ချက်နှင့် အခွင့်အာဏာြျား

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အဒမခခံလိုအပ်ချက်ြျား
၄။

(က)

ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျား
ရှိရြည်(၁)

အြည်၊

(၂)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၊

(၃)

ေုတ်ဒဝသည့်အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံးတစ်ခုရှိမခင်း (သိရ
ု့ ာတွင် ခံဝန်ချက်အားမေင့်
တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်း
ေားရှိရန် ြလိုအပ်)၊

(၄)

ပါဝင်သူဦးဒရ အနည်းဆုံးတစ်ဦး၊

(၅)

ပုေ်ြခွဲငယ် (၆) နှင့်အညီ အနည်းဆုံး ေါရိုက်တာတစ်ဦးရှိရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းသည်
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း အြျားအားမေင့် ဒနေိုင်သူတစ်ဦး၊

(၆)

ကုြ္ပဏီသည်အြျားနှင့်သက်ဆ ိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ပါက အနည်းဆုံး
ေါရိုက်တာ သုံးဦး ရှိရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို့အနက်ြှတစ်ဦးသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
အြျားအားမေင့် ဒနေိုင်သူမြန်ြာနိုင်ငံသားတစ်ဦး နှင့်

(၇)
(ခ)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် ရုံးခန်း လိပ်စာတစ်ခု။

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ကုြ္ပဏီအတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်သည့်အမပင် အြျားသုံး
ရုံးတံဆိပ်တစ်ခုလည်း ေားရှိနိုင်သည်။

ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုနှင့် အခွင့်အာဏာြျား
၅။

(က)

ကုြ္ပဏီသည်(၁)

၎င်းတွင် ပါဝင်သူြျား၏ အခွင့်အဒရးနှင့် သီးမခားမေစ်ဒသာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အဒရးြျား
ရှိသည့်

တရားဝင်အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်မေစ်ပပီး

ပယ်ေျက်မခင်းြမပုသဒရွ့

အခွင့်အဒရးြျား၊

ြှတ်ပုံတင်မခင်းြှ
အခွင့်အာဏာြျားနှင့်

အကျိုးခံစားခွင့်ြျား အမပည့်အဝ ဆက်လက်တည်ရှိရြည်။ ၎င်းအမပင်
(၂)

ဤဥပဒေနှင့် အမခားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တိအ
ု့ ရ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
မပင်ပ၌ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအား ဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်
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အပါအဝင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် သိ့ုြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်
လုပ်ကိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျားမပုလုပ်ရန် တရားဝင်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်
နိုင်ခွင့် အမပည့်အဝရှိသည် (ကက) အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာြျား
အမေစ်ဒမပာင်းလဲနိုင်ဒသာအမခား ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို
ေုတ်ဒဝမခင်း၊
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၌

အစုရှယ်ယာြျား

သိ့ြ
ု ဟုတ်

ေီဘင်ချာြျား

ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျား ဒပးမခင်း၊
( ဂဂ )

ကုြ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အဒပါ်တွင် အာြခံအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်
ဒပးမခင်း၊

(ဃဃ)

ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအား ပစ္စည်း
အဒနမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားနည်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
ခွဲဒဝဒပးမခင်း။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှု၊ အခွင့်အဒရးြျား၊ အခွင့်အာဏာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ကန်သ
့ တ်ေားရှိြှသာလျှင် ယင်းတိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်သည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ပါရှိနိုင်သည်။
( ဂ ) ကုြ္ပ ဏ ီတ စ် ခု သ ည် အမခားကု ြ္ပ ဏီ ၏ အစု ြျားပို င်ဆ ို င် သ ည့် ကုြ ္ပ ဏီ တစ်ခ ုအ မေစ်
ရပ်တည်နိုင်ပပီး လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားစွာကို တည်ဒောင်နိုင်သည့်အမပင် ယင်းတိ၏
ု့
အစုရှယ်ယာြျားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီြျား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်း
ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်နည်းလြ်း
၆။

(က)

တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ သင်းေွဲ့ဒဆာင်ရွက် ကသူြျားကဒသာ်လည်းဒကာင်း
ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်ကို ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ရန်နှင့်ြှတ်ပုံတင်ရန် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ ဒလျှာက်ေားတင်မပနိုင်သည် (၁)

အစုအားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်
သူတို့၏တာဝန်ကို ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ ၎င်းတို့ေည့်ဝင်ေားသည့်
အစုြျားအတွက် ဒပးဒချရန် ကျန်ဒငွတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် ၎င်းအဒရအတွက်
အေိကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
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(၂)

ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူတ၏
ို့ တာဝန်ကို ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ ၎င်းကုြ္ပဏီေျက်သိြ်း
သည့်အခါ ၎င်းကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအမေစ် ကူဝင်ဒောက်ပံ့ရန် အသီးသီး
တာဝန်ခံ ကသည့် ဒငွပြာဏအေိ ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

တာဝန်ကန်သ
့ တ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတိ၏
ု့
တာဝန်ကို တစ်စုံတစ်ရာ
ကန့်သတ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်ကို ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ရန် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒလျှာက်ေားြှုအား
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ေည့်သွင်း
ဒော်မပရြည်(၁)

အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီ၏အြည်၊

(၂)

အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား၊

(၃)

ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးစီ၏ အြည်အမပည့်အစုံနှင့် လိပ်စာ၊

(၄)

အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အတွင်းဒရးြှူးြျား၏အြည်
အမပည့်အစုံ၊ ဒြွးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/ြ၊ နိုင်ငံသားနှင့်လိပ်စာ၊

(၅)

အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အတွင်းဒရးြှူးအမေစ်
ဒဆာင်ရွက်ြည်မေစ်ဒ ကာင်း ၎င်းတိြ
ု့ ှ စာမေင့်ဒရးသားေားသည့် သဒဘာတူညီချက်၊

(၆)

အမခားအဒ ကာင်း ကားစာမေင့် တင်မပမခင်းြရှိလျှင် အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊ အဆိုပါလိပ်စာကို အဆိုမပုတင်မပဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ ပိဒ
ု့ ဆာင်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် လိပ်စာမေစ်ရန် သတ်ြှတ်ရြည်။

(၇)

ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာနှင့် ကွဲလွဲခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျားကို အဓိကလုပ်ဒဆာင်သည့် ဒနရာလိပ်စာ၊

(၈)

အြျားနှင့် ြသက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီတုိ့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် (ကက) အဆိုမပုတင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏ အြည်
အမပည့်အစုံနှင့် လိပ်စာ၊
( ခခ )

အဆိုမပုတင်မပဒသာကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီက ၎င်းတို့သည်
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်ြည့်သူအမေစ်လည်းဒကာင်း၊ ၎င်းတိအ
ု့ တွက် အချိုးကျ
သတ်ြှတ်ဒပးေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်
ကြည်ကိုလည်းဒကာင်း စာမေင့်ဒရးသားေားသည့် သဒဘာတူညီချက်၊

( ဂဂ )

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်ြည့်သူတစ်ဦးစီသို့ ေုတ်ဒဝြည့်အစုရှယ်ယာ
အဒရအတွက်နှင့် အြျိုးအစား၊

(ဃဃ)

ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းကို ဒော်မပြည့်ဒငွဒ ကး၊
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( ငင )

အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးစီက ဒပးဒချရန်
သဒဘာတူညီ ကသည့် ဒငွပြာဏရှိခဲ့လျှင် ယင်းဒငွပြာဏ၊

( စစ )

ြှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် အမပည့်အဝ
ဒငွဒပးဒချပပီးမခင်း ရှိ ြရှိ ဒော်မပချက်၊

(ဆဆ)

အဆိုမပုတင်မပဒသာကုြ္ပဏီသည် ြူရင်းအစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ
တစ်ခု ရှိ ြရှိ ဒော်မပချက်၊

( ဇဇ )

အဆိုမပုတင်မပဒသာကုြ္ပဏီသည် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်အချိန်တွင်
နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီတစ်ခု ဟုတ် ြဟုတ် ဒော်မပချက်။

(၉)

ခံဝ န်ခ ျက် အ ားမေင့် တာဝန် က န် ့ သ တ် ေားသည့် ကုြ ္ပဏ ီန ှင ့် သ က်ဆ ိ ုင ် သည့်
ကိစ္စရပ်တွင် (ကက) အဆိုမပုတင်မပဒသာကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏ အြည်အမပည့်
အစုံနှင့် လိပ်စာ၊
( ခခ )

အဆိုမပုတင်မပဒသာကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီက ၎င်းတို့သည်
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်ြည့်သူအမေစ် စာမေင့်ဒရးသားေားသည့် သဒဘာ
တူညီချက်၊

( ဂဂ )

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီကသဒဘာတူ၍ ေည့်ဝင်ြည့် အဆိုမပု
တင်မပဒသာ အာြခံပြာဏ၊

(ဃဃ)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းရှိခဲ့လျှင် (၁) ေုတ်ဒဝြည့်အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်နှင့် အြျိုးအစား၊
(၂) ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကို ဒော်မပြည့်ဒငွဒ ကး၊
(၃) အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီက
ဒပးဒချရန် သဒဘာတူညီ ကသည့် ဒငွပြာဏရှိခဲ့လျှင် ယင်းဒငွ
ပြာဏ၊
(၄) ြှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် အဆိုပါအစုရှယ်ယ ာြျားအတွက်
အမပည့်အဝဒငွဒပးဒချပပီးမခင်း ရှိြရှိ။

( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် တင်မပသည့်ဒလျှာက်လွှာသည်(၁)

ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးစီက လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီးမေစ်ရြည်။

(၂)

ဒလျှာက်လွှာတွင်ဒော်မပပါရှိသည့် အချက်အလက်ြျားအားလုံးသည် ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးစီက တာဝန်ယူ ေုတ်ဒော်ဒ ကညာချက်တစ်ရပ် ပါရှိရြည်။
၎င်းအမပင်

(၃)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းပုံစံနှင့် ြျားစွာမခားနားြှုရှိဒသာ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းတစ်ရပ်ကို အသုးံ မပုရန် ကုြ္ပဏီကတင်မပလာသည့်အခါ အနည်းဆုံး
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ဒလျှာက်ေားတင်မပသူတစ်ဦးက ြှန်ကန်ဒ ကာင်းအတည်မပုေားသည့် အဆိုမပု
ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်အား ပူးတွဲတင်မပပါရှိ
ရြည် သို့ြဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းပုံစံကို ကုြ္ပဏီက အသုံးမပုရန်
ရည်ရွယ်ဒ ကာင်းဒော်မပပါရှိသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ဒစာင်ကို တင်မပရြည်။
(ဃ)

ဒလျှာက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးသွင်းရြည်။

( င ) ဒလျှာက်ေားသူသည် ဒလျှာက်လွှာြူရင်းကွဲြျားနှင့် ဒလျှာက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်မပသည့်
စာရွက်စာတြ်းြျားအားလုံးကို ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၅)၊ (၈) နှင့် (၉) တိတ
ု့ ွင် ရည်ညွှန်း
ဒော်မပေားသည့် သဒဘာတူညီချက်ြူရင်းြျားနှင့်အတူ သိြ်းဆည်းေားရြည်။ ကုြ္ပဏီအား
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်အခါ ေိုစာရွက်စာတြ်းြျားအား ကုြ္ပဏီေံသို့ ဒပးအပ်၍
ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်တြ်းြျားအမေစ် ဆက်လက် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
၇။

ပုေ်ြ ၆ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒလျှာက်ေားသူက ဒလျှာက်လွှာတွင် အချက်အလက်

ြျားအား ြြှန်ြကန်တင်မပခဲ့ပါက ယင်းအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ် ၂၅ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၈။

(က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ မပည့်စုံစွာဒဆာင်ရွက်
တင်မပလာသည့် ဒလျှာက်လွှာတစ်ဒစာင်အား လက်ခံရရှိသည့်အခါ လိုအပ်သည့် စိစစ်ြှုြျား
ဒဆာင်ရွက်လျက်(၁)

ဒလျှာက်လွှာအား ြှတ်ပုံတင်ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

ဒအာက်ပါအချက်ြျားကိုဒော်မပလျက် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှု သက်ဒသခံ
လက်ြှတ်တစ်ဒစာင်ကို ေုတ်ဒပးရြည် (ကက) ကုြ္ပဏီ၏အြည်၊
( ခခ )

ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား၊

( ဂဂ )

ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်၍
ြှတ်ပုံတင်ေားဒ ကာင်း၊

(ဃဃ)

ြှတ်ပုံတင်သည့်ဒန့၊

( ငင )

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားအဒ ကာင်းအရာြျား။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်အား ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြ ၆၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ သိ့ြ
ု ဟုတ် မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးက သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်အတိုင်း လိုအပ်ဒသာ စာရွက်စာတြ်းြျားြှအပ
အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားကို ဒတာင်းဆိုမခင်းြမပုရ။
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ြှတ်ပုံတင်မခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၉။

ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှု သက်ဒသခံလက်ြှတ်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီြှတ်ပုံတင်သည့်

ဒန့ရက်ြှစတင်၍ ဒလျှာက်လွှာတွင် အြည်စာရင်းတင်မပခဲ့သည့်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်ြည့်သူြျားသည်
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှု သက်ဒသခံလက်ြှတ်တွင်ပါရှိသည့်အြည်မေင့် သီးမခားဥပဒေဆိုင်ရာ
အရည်အချင်းရှိသည့်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားမေစ်ရြည်။ ဤဥပဒေ၏ ပုေ်ြ ၅ သို့ြဟုတ် အမခား
မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်က ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား
အားလုံးကို လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်အမပင် အစဉ်အဆက် ဆက်ခံဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိရြည်။
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှု သက်ဒသခံလက်ြှတ်၏ မပည့်စုံခိုင်လုံြှုရှိမခင်း
၁၀။

ပုေ်ြ ၈ အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ ေုတ်ဒပးသည့် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှု သက်ဒသခံ

လက်ြှတ်သည် ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လိုအပ်ချက်ြျားအားလုံးကို မပည့်စုံစွာ
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်၍ ေိုသက်ဒသခံလက်ြှတ်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်
ဒန့ြှစ၍ ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေအရ တရားဝင်ြှတ်ပုံတင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း မပည့်စုံ
ခိုင်လုံသည့် သက်ဒသခံအဒောက်အေားမေစ်သည်။
အခန်း (၅)
ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအတွက် လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ယင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၁၁။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုစီတွင် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတစ်ခုရှိရြည်မေစ်ပပီး ယင်း၏ စည်းကြ်းချက်
ြျားအရ ကုြ္ပဏီနှင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားသည် ၎င်းတို့ တစ်ဦးစီက အသီးသီး ပါဝင်
လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ ကသကဲ့သုိ့ ၎င်းတိ့အ
ု ဒပါ်တွင် စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည်။ ေိုေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် ကုြ္ပဏီ၌ပါဝင်သူတစ်ဦးစီနှင့် ၎င်းတိ၏
ု့ ဆက်ခံသူြျား၊ တရားဝင်
ကိုယ်စားလှယ်ြျားက ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၏
စည်းကြ်းချက်ြျားကို လိုက်နာရြည့် သဒဘာတူညီချက်တစ်ရပ်မေစ်သည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာအေွဲ့၊ ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီနှင့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးစီ
တို့သည် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဤဥပဒေနှင့်အညီ မပင်ဆင်ဒော်မပေားသည်
ြှတစ်ပါး ဤဥပဒေတွင် မပဋ္ဌာန်းဒော်မပေားသည့် အခွင့်အဒရးြျား၊ အခွင့်အာဏာြျား၊
တာဝန်ြျားနှင့် ဝတ္တ ရားြျားရှိသည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ရန်အတွက် တင်မပသည့်ဒလျှာက်လွှာတွင် အြည်စာရင်း
ဒော်မပပါရှိသည့်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီနှင့် ဒနာက်ပိုင်း၌ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်ြည့်
သူြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား လိုက်နာဒဆာင်ရွက် ကြည်
မေစ်ဒ ကာင်း ြှတ်ယူရြည်။
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(ဃ)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီသို့ဒပးသွင်းရြည့်
ဒငွအားလုံးကို ၄င်းတို့ြှ ကုြ္ပဏီသို့ဒပးဒချရြည့် အဒ ကးတစ်ရပ်ကဲ့သ့ို မေစ်ဒစရြည်။

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်ပါရှိရြည့် အဒ ကာင်းအရာြျား
၁၂။

(က)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရန်အတွက် ဤဥပဒေတွင် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီြှ ေည့်သွင်းဒော်မပလိုဒသာ အမခားကိစ္စရပ်ြျား
ပါရှိနိုင်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် ဤဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ဒနပါက
ဆန့်ကျင်ဒနဒသာအပိုင်းြျားသည် အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်းရှိြည်ြဟုတ်။

( ခ ) ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းရည်ရွယ ်ချက်ကို ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ဆန္ဒအဒလျာက် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းကို နိုင်ငံဒတာ်
အတွင်း၌ တည်ရှိဒ ကာင်း ဒော်မပရြည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (င) နှင့်အညီ တည်ဆဲကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ သင်းေွဲ့ြှတ်တြ်း၊ သင်းေွဲ့စည်းြျဉ်း နှင့်
အမခားဒသာ ေွဲ့စည်းဒဆာင်ရွက်ြှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားသည် ဤဥပဒေစတင်အာဏာ
သက်ဒရာက်ပပီး ဒနာက်ပိုင်းတွင် ယင်းကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကဲ့သို့ အကျိုး
သက်ဒရာက်ဒစရြည်။ သို့ရာတွင် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် ဤဥပဒေ နှင့်
ဆန်က
့ ျင်ဒနပါက ဆန်က
့ ျင်ဒနဒသာအပိုင်းြျားသည် အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်းရှိြည်ြဟုတ်။

( င ) တည်ဆဲကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ယခင်သင်းေွဲ့စည်းြျဉ်းတွင် အတိအလင်း ဒော်မပေားဒသာ
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ြျားသည် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို မပင်ဆင်ရန်
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက ြဲဒပးဆုံးမေတ်၍ ပယ်ေျက်မခင်းြမပုခဲ့လျှင် ကူးဒမပာင်းကာလ
ကုန်ဆုံးသည်အေိ ဆက်လက်အသုံးမပုနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီ၏ အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်ြျားအား
ဆက်လက်ေားရှိြည်မေစ်သည်ဟု ကုြ္ပဏီြှ အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်ပပီးဒ ကာင်းကို
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် မပုစုေားသည့် အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပခဲ့မခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်ြျားကို အဆိုပါ
ကူးဒမပာင်းကာလကုန်ဆုံးပပီးဒနာက် ပယ်ေျက်ပပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ ဤပုေ်ြခွဲသည်
ပုေ်ြ ၂၉ အား ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျား၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားအတွက် သီးမခားလိုအပ်ချက်ြျား
၁၃။

အစုရှယ်ယာအားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီြျား၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်

ဒအာက်ပါတို့ကို ဒော်မပရြည်(က)

အြျားနှင့် ြသက်ဆ ိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီမေစ်ပါက ကုြ္ပဏီအြည်၏ ဒနာက်ဆ ုံးတွင်
“လီြတ
ိ က်” ဟုလည်းဒကာင်း၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီမေစ်ပါက “အြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီလီြိတက်” ဟုလည်းဒကာင်း ဒော်မပချက်၊
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( ခ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏တာဝန်ကို ကန့်သတ်ေားဒ ကာင်း၊
( ဂ ) ကုြ္ပဏီြှေုတ်ဒဝရန် အဆိုမပုေားသည့် အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားြျားနှင့် အဆိုပါ
အစုရှယ်ယာြျားအတွက် သတ်ြှတ်သည့်ဒငွဒ ကး၊
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာအတွက် ကနဦးဒငွဒ ကးေည့်ဝင်သူြျားနှင့် ဒနာက်ပိုင်းဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်သူြျားသည် အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာတစ်စု ေည့်ဝင်ရြည်မေစ်ဒ ကာင်း။

ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျား၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားအတွက်
သီးမခားလိုအပ်ချက်ြျား
၁၄။

(က) ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျား၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
ဒအာက်ပါတို့ကို ဒော်မပရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီအြည်ကို ယင်းအြည်၏ ဒနာက်ဆုံးတွင် “ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်
ကန့်သတ်ေားဒသာ” ဟု ဒော်မပချက်၊

(၂)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏တာဝန်ကို ခံဝန်ချက်ပြာဏတစ်ရပ်မေင့် ကန့်သတ်
ေားဒ ကာင်း၊

(၃)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးစီသည် ၎င်းတိ့ုအဒနမေင့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအမေစ်
ရှိဒန ကစဉ်ကာလတွင် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်အခါတွင်
ဒငွပြာဏြျား ဒပးဒချရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားတွင် ေည့်ဝင်ရန်
တာဝန်ယူဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်မခင်းြမပုသည့် ဒနာက်ပိုင်း တစ်နှစ်
ကာလအတွင်း၌ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအမေစ်ြှ ရပ်စဲမခင်းြမပုြီက ပဋိညာဉ်မပုလုပ်
ေားဒသာ ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်ြျားနှင့် အဒ ကးြျားဒပးရန် တာဝန်ယူဒ ကာင်း၊
၎င်းအမပင် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းသည့်အခါတွင် ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှင့်
အခွန်အခြျားဒပးဒချရန်၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအ ကား စုဒပါင်းေည့်ဝင်ဒ ကး
နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာအခွင့်အဒရးြျားကို စာရင်းညှိနှိုင်းရန်၊ သတ်ြှတ်ေားဒသာ
ဒငွပြာဏေက် ြဒကျာ်လွန်သည့် အဆိုပါဒငွပြာဏြျား ဒပးဒချရန်အတွက်
ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားတွင် ေည့်ဝင်ရန် တာဝန်ယူဒ ကာင်း၊

( ခ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ် အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းရှိခဲ့လျှင် (၁)

ကုြ္ပဏီြှေုတ်ဒဝရန် အဆိုမပုေားသည့် အစုရှယ်ယ ာအြျိုးအစားြျားနှင့်
အဆိုပါ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် သတ်ြှတ်သည့်ဒငွအြျိုးအစားနှင့်

(၂)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်သူက အနည်းဆုံး အစုရှယ်ယာတစ်စု ေည့်ဝင်
ရြည် မေစ်ဒ ကာင်း။

( ဂ ) ခံဝန်ချက်အားမေင့်တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားပပီး အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းြပါရှိသည့်အမပင်
ယခင်ဥပဒေ စတင်အကျိုးသက်ဒရာက်သည့် ဒန့ရက်ဒနာက်ပိုင်းတွင် ြှတ်ပုံတင်သည့်
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ကုြ္ပဏီြျားသည် ကုြ္ပဏီြှခွဲဒဝဒပးရြည့်အကျိုးအမြတ်ကို ရေိုက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အဒရး
တစ်ရပ်အား ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးြှအပ အမခားသူတစ်ဦးဦးအမေစ် ဒပးအပ်ရန်
ရည်ရွယ်သည့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင်
ပါရှိသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ပျက်မပယ်သည်။
တာဝန်ကန်သ
့ တ်ြေားသည့်

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားအတွက်

သီးမခားလိုအပ်ချက်ြျား
၁၅။

တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့်ကုြ္ပဏီြျားသည့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒအာက်ပါတို့ကို

ဒော်မပရြည် (က)

ကုြ္ပဏီအြည်၊ ယင်းကုြ္ပဏီအြည်၏ဒနာက်ဆုံးတွင် “တာဝန်ကန့်သတ်ြှုြရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီ” ဟု ပါရှိရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျား၏တာဝန်ကို ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒ ကာင်း၊
( ဂ ) ကုြ္ပဏီြှ ေုတ်ဒဝရန် အဆိုမပုေားသည့် အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားြျားနှင့် အဆိုပါ
အစုရှယ်ယာြျားအတွက် သတ်ြှတ်သည့်ဒငွအြျိုးအစား၊
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာအတွက် ကနဦး ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်သူြျားနှင့် ဒနာက်ပိုင်း ဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်သူြျားသည် အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာတစ်စု ေည့်ဝင်ရြည်မေစ်ဒ ကာင်း။

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတစ်ခု၏ ေွဲ့စည်းြှုပုံစံ
၁၆။

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် (က)

မြန်ြာဘာသာမေင့် ဒရးသားမပုစုရြည်။

( ခ ) မြန်ြာ၊ အဂဂလိပ် နှစ်ဘာသာမေင့်လည်း ဒရးသားမပုစုနိုင်သည်။ ၎င်းအမပင်
( ဂ ) စာပိုေ်ြျားမေင့် ခွဲမခားမပုစုလျက် အြှတ်စဉ်ြျားကို တစ်ဆက်တည်း ဒရးသားဒော်မပရြည်။
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း
၁၇။

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ စည်းြျဉ်းတွင်ပါရှိဒသာ သီးမခား

စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အေူးဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ ၎င်း၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းပါ စည်းကြ်းချက်ြျားကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် မေည့်စွက်မခင်းြျား မပုလုပ်နိုင်ပပီး
ေိုသုိ့မပုလုပ်သည့် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် မေည့်စွက်ြှုသည် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
ြူလကတည်းက ေည့်သွင်းမပဋ္ဌာန်းေားသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားကဲ့သို့ပင် အကျိုးသက်ဒရာက်
ဒစရြည့်အမပင် ယခုကဲ့သ့ို အေူးဆုံးမေတ်ချက်အရ ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်နိုင်သည်။
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုအား အတည်မပုမခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေုံးလုပ်နည်း
၁၈။

(က)

ကုြ္ပဏီသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားစာကို ဒမပာင်းလဲ
မပင်ဆင်ေားသည့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း ြိတ္တူတစ်ဒစာင်နှင့်အတူ ေိုသို့ ဒမပာင်းလဲ
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မပင်ဆင်ရန် အေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုတင်မပချက်အား ြှတ်ပုံတင်ရြည်။ ြှတ်ပုံတင်
သက်ဒသခံအဒောက်အေားလက်ြှတ်သည် ေိုသို့ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုြျားအတွက်
ဤဥပဒေအရ လိုအပ်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အမပည့်အဝ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီး
မေစ်ဒ ကာင်း သက်ဒသခံအဒောက်အေား မေစ်ဒစရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့ ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်
ေားသည့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း
မေစ်ဒစရြည်။
( ခ ) တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်ပါက ဤပုေ်ြအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ စာရွက်စာတြ်းြျား
တင်မပရြည့်ကာလကို ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို တိုးမြှင့်ဒပးရန် အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်
နိုင်သည်။
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုအား ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းအတွက် အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြျား
၁၉။

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုသည် ပုေ်ြ ၁၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ

တရားဝင်ြှတ်ပုံတင် ဒဆာင်ရွက်ရမခင်းြရှိဒသးလျှင် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ သက်ဒရာက်မခင်းြရှိဒစရ။
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှု၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြျား
၂၀။

ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင်

ြည်သို့ပင်ပါရှိဒသာ်လည်း ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားသည် ၎င်းတိ့ုအဒနမေင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား
အမေစ် ဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန့ရက်ဒနာက်ပိုင်းတွင် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုဒ ကာင့်
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်သည့်ဒန့ရက်က ၎င်းတိလ
ု့ က်ဝယ်ရှိဒသာ အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်ေက် ပိုြိုသည့်
အစုရှယ်ယာြျားကို ရယူရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန် လိုအပ်လာလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်း
ေည့်ဝင်ရြည့်တာဝန်ြျားကို ပိုြိုမေစ်ဒပါ်လာဒစခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီသို့ အမခားနည်းအားမေင့်
ဒငွဒပးဒချရန်ရှိလာခဲ့လျှင် ေိုသဒ
ို့ မပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုသည် ၎င်းတို့အဒပါ်တွင် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။
သို့ရာတွင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ဒမပာင်းလဲမပင်ဆ င်ြှုြမပုြီဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ မပုလုပ်
ပပီးသည့်အခါတွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း စာမေင့်ဒရးသားလျက် ေိုဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုနှင့်သက်ဆိုင်ဒစြည်
မေစ်ဒ ကာင်း သဒဘာတူညီ ကသည်ဆိုလျှင် ဤပုေ်ြနှင့် သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ။
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားသို့ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း ြိတ္တူြျားကို ဒပးအပ်ရမခင်း
၂၁။

ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားအနက်တစ်ဦးဦးြှ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း

ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ဒတာင်းဆိုလာပါက ဒတာင်းဆိုသည့် ဒန့ရက်ြှ ၁၄ ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီြှ သတ်ြှတ်
ေားသည့် သင့်ဒလျာ်ဒသာဒငွပြာဏကို သက်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒငွပြာဏ ြဒကျာ်လွန်ဒစဘဲ
ဒပးဒဆာင်ဒစလျက် ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
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၂၂။

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၂၁ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်းပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ကျူးလွန်ြှု

တစ်ရပ်စီအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုြျားအား ြိတ္တူအားလုံးတွင် ြှတ်သားဒော်မပရမခင်း
၂၃။

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုတစ်ရပ် မပုလုပ်သည့်အခါတွင်

ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုမပုလုပ်သည့်ဒန့ရက်ဒနာက်ပိုင်း ေုတ်ဒဝသည့် အဆိုပါေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၏
ြိတ္တူအားလုံးသည် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုနှင့်အညီ မေစ်ဒစရြည်။
၂၄။

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို ဒမပာင်းလဲပပီးသည့်အခါတွင် ကုြ္ပဏီသည် ဒမပာင်းလဲ

မပင်ဆ င်ြှုကို မပုလုပ်သည့်ဒန့ရက်ဒနာက်ပိုင်း ဒမပာင်းလဲမပင်ဆ င်ြှုနှင့်အညီြမေစ်သည့် ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်း၏ြိတ္တူြျားကို ေုတ်ဒဝခဲ့လျှင် ေိုသို့ေုတ်ဒဝခဲ့သည့် ြိတ္တူတစ်ဒစာင်စီအတွက်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။ ေို့အမပင်အဆိုပါ ပျက်ကွက်ြှုကို သိလျက်နှင့်
တြင် မပုလုပ ်ခ ဲ့ သ ည် ့ ကုြ္ပ ဏ ီ၏ ေါရိ ု က် တ ာအားလု ံး သိ ု ့ြ ဟု တ ် အမခားအရာရှိ ြျားသည်လ ည် း
အလားတူမပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။
အခန်း (၆)
ကုြ္ပဏီအြည်ြျား
ကုြ္ပဏီအြည်နှင့် အြည်ဒမပာင်းလဲမခင်း
၂၅။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် လိြ်လည်လိုဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားနည်းအားမေင့် လှည့်စားနိုင်ဒသာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ရှုပ်ဒေွးဒစနိုင်ဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားဒပါ်ဒပါက်ဒစနိုင်သည့် အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်
ေားသည့်
အြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊

တည်ဆဲအေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အြည်နှင့်တူညီဒသာ
ေိုအြည်နှင့်

ဆင်တူဒသာအြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊

တည်ဆဲအေွဲ့အစည်းြှ ေျက်သိြ်းရန် ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် အြည်အား အသုံးမပုနိုင်ရန်
ေိုအေွဲ့အစည်း၏

သဒဘာတူညီချက်ကို

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ

တင်မပနိုင်သည့်အခါြှတစ်ပါး ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။
( ခ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် တြင် ကံရွယ ်ချက် သို့ြဟုတ် အမခားဒသာ အဒ ကာင်းြရှိဘဲ
အေက်တွင်ဒော်မပေားဒသာ သဒဘာတူညီချက်ြပါရှိဘဲ လိြ်လည်လိုဒသာ သို့ြဟုတ်
အမခားနည်းအားမေင့် လှည့်စားနိုင်ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ရှုပ်ဒေွးဒစနိုင်ဒသာ ကိစ္စရပ်ြျား
ဒပါ်ဒပါက်ဒစနိုင်သည့် ယခင်ကြှတ်ပုံတင်ေားပပီးမေစ်ဒသာ တည်ဆ ဲအေွဲ့အစည်း
တစ်ခု၏အြည်နှင့် တူညီဒသာအြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ေိုအြည်နှင့်ဆင်တူဒသာ
အြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ြှတ်ပုံတင်ခဲ့လျှင် ဒော်မပပါအေွဲ့အစည်းသည် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိ၏ ညွှန် ကားချက်နှင့်အညီ ယင်း၏ ကုြ္ပဏီအြည်အား ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။
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( ဂ ) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၏ စာမေင့်ဒရးသားေားဒသာ ကကိုတင်သဒဘာတူညီချက်ပါရှိသည့်
ကိစ္စရပ်ြှအပ ြည်သည့်ကုြ္ပဏီြဆို ဒအာက်ပါစကားရပ်ြျားပါဝင်ဒသာအြည်မေင့်
ြှတ်ပုံတင်မခင်းြမပုရ (၁)

“နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရ”၊ “နိုင်ငံဒတာ်”၊ “ဗဟိုဘဏ်”၊ “မပည်ဒောင်စုအစိုးရ”၊
“သြ္မတ”၊ “ဝန်ကကီး ဌာန” သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်အစိုးရ သို့ြဟုတ်
မြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်၏ ဝန်ကကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ ရုံးဌာန သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း
တစ်ရပ်ရပ်က အဆိုမပုဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းတိက
ု့ ဒောက်ခံတင်မပဒသာ စကားရပ်
တစ်ခုခုပါဝင်သည့်အြည် သို့ြဟုတ်

(၂)

“စည်ပင်သာယာဒရး”
အေွဲ့အစည်း

သိြ
ု့ ဟုတ်

တစ်ရပ်ရပ်

အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်

နိုင်ငံဒတာ်အြိန့်မေင့်

သိြ
ု့ ဟုတ်

သို့ြဟုတ်

ေွဲ့စည်းေားဒသာ

တိုင်းဒေသကကီးနှင့်

ဒေသဆိုင်ရာ

မပည်နယ်အစိုးရ

အာဏာပိုင်အေွဲ့အစည်း

သို့ြဟုတ် လူြှုအေွဲ့အစည်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်

အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကဲ့သို့

ယူဆနိုင်သည့်

စကားရပ်တစ်ခုခု ပါဝင်သည့်အြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသည် အေူးဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ပပီး ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်လျက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့်
အဒ ကာင်း ကားစာတင်မပ၍ ယင်း၏အြည်အား ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီသည်
အဆိုပါအေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း ေိုအဒ ကာင်း ကားစာကို
တင်မပရြည်။

( င ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏အြည်အား ဒမပာင်းလဲသည့်အခါတွင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ
အဒနမေင့် အဆိုပါအြည်သစ်သည် လက်ခံဒဆာင်ရွက်ဒပးနိုင်သည့် အြည်မေစ်ပပီး ဤဥပဒေကို
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ချိုးဒောက်မခင်း
ြရှိဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင် အဆိုပါအြည်သစ်ကို ြှတပ
် ုံတင်စာအုပ်ရှိ ယခင်အြည်၏
ဒနရာတွင် ေည့်သွင်းဒရးသား ဒော်မပရြည့်အမပင် မပင်ဆင်ချက်ြျားနှင့်အညီ မေစ်ဒစသည့်
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းဆိုင်ရာ သက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ခုကို ေုတ်ဒပးရြည်။
ကုြ္ပဏီအြည် ဒမပာင်းလဲြှုသည် အဆိုပါသက်ဒသခံလက်ြှတ်ကို ေုတ်ဒပးသည့်အခါတွင်
စတင်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
( စ ) အြည်ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်းသည် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) နှင့် (င) တို့ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား နှင့်အညီ
ြှတ်ပုံတင်မခင်းြရှိဒသးလျှင် အဆိုပါအြည်ဒမပာင်းလဲမပင်ဆ င်မခင်းအား တရားဝင်
အသုံးမပုနိုင်မခင်းြရှိ။ အေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်မခင်း
ြရှိလျှင် အဆိုပါ အြည်ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုသည် လုံးဝပျက်မပယ်သည်။
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(ဆ)

အြည်ဒမပာင်းလဲြှုသည် ကုြ္ပဏီ၏ အခွင့်အဒရး သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန် တစ်စတ
ုံ စ်ရာကို
အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း ြရှိဒစရ။ အြည်ဒမပာင်းလဲေားသည့် ကုြ္ပဏီသည် ၎င်းက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ၎င်းအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်စုံ
တစ်ရာတွင် ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ။ ယခင်ကုြ္ပဏီအြည်မေင့် ၎င်းအဒပါ်ဆက်လက်
မပုလုပ်ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် စတင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုတစ်စုံတစ်ရာသည် ကုြ္ပဏီ၏
အြည်သစ်မေင့်လည်း ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

အြည်ဒမပာင်းလဲရန် ညွှန် ကားမခင်း
၂၆။

(က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ြှတ်ပုံတင်ေားခဲ့သည့်အြည်မေင့် ြှတ်ပုံတင်
ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုသင့်ဒ ကာင်း သင့်ဒလျာ်သည့် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားကို လက်ခံ
ယုံ ကည်လျှင် အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒန့ရက်၌ ကုြ္ပဏီ
အြည်အားဒမပာင်းလဲရန် စာမေင့်ဒရးသား၍ အဒ ကာင်း ကားစာအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ
ကုြ္ပဏီသို့ ဒပးပို့နိုင်သည်။ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ဒန့ရက်သည် အဒ ကာင်း ကားစာ
ဒပးပို့သည့်ဒန့ရက်ြှ ရက်ဒပါင်း ၆ဝ ေက် ြနည်းသည့် ဒန့ရက်မေစ်ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏အြည်အား အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
အချိန်ကာလအတွင်း ဒမပာင်းလဲမခင်းြမပုခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီအတွက်
၎င်းြှ ဒရွးချယ်ဒပးဒသာ အြည်အသစ်တစ်ခုကို ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ေည့်သွင်း
ဒရးသားဒော်မပနိုင်ပပီး အဆိုပါ အြည်အသစ်သည် ဤအပိုင်းအရ ြှတ်ပုံတင်နိုင်သည့်
အြည် မေစ်ဒစရြည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ အြည်အသစ်တစ်ခုကို ြှတ်ပုံတင်ဒပးခဲ့လျှင်
ကုြ္ပဏီ၏အြည်အသစ်ကို ြှတ်တြ်းတင်ပပီး ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းဆိုင်ရာ
သက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ဒစာင်ကို ေုတ်ဒပးရြည်။ ကုြ္ပဏီ၏ အြည်အသစ်အား
ြှတ်ပုံတင်မခင်းသည် ပုေ်ြ ၂၅ အရ ဒမပာင်းလဲသကဲ့သို့ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီအြည်အား အသုံးမပုမခင်း
၂၇။

ကုြ္ပဏီတစ်ခုအဒနမေင့် ယင်း၏အြည်သည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားတွင် ရှင်းလင်းစွာဒော်မပရြည်(က)

ကုြ္ပဏီြှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ကိုယ ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒပးပို့
ဒဆာင်ရွက်သည့် စာမေင့်ဒရးသား ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအားလုံး နှင့်

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ တရားဝင်တာဝန်တစ်ရပ်ကို ေင်ရှားဒစဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် မေစ်တည်ဒစြည့်
ကုြ္ပဏီြှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း ေုတ်မပန်ဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒသာ စာရွက်စာတြ်းြျားအားလုံး။
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အခန်း (၇)
ကုြ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျား တရားဝင်မခင်း
၂၈။

(က)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကန့်သတ်ေားမခင်း ြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီတင
ွ ်
ေိုဒဆာင်ရွက်ချက်အား မပုလုပ်ရန် သို့ြဟုတ် ေိုပစ္စည်းအားလွှဲဒမပာင်းရန် သိ့ြ
ု ဟုတ်
လက်ခံရယူရန်အတွက် လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်း သိြ
ု့ ဟုတ် အခွင့်အဒရး သိြ
ု့ ဟုတ် အခွင့်အာဏာ
ြရှိခဲ့သည်ဆိုသည့် အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီ၏ ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျား၊ ကုြ္ပဏီသို့
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီြှဒသာ်လည်းဒကာင်း ပစ္စည်းလွှဲဒမပာင်းမခင်းြျားတို့သည်
ပျက်မပယ်မခင်း ြရှိဒစရ၊

( ခ ) ဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုသည် ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အဒကာင်းဆုံးြမေစ်
ဒသာ်လည်း ေိုသဒ
ို့ ဆာင်ရွက်ရန် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ကိုင်နိုင်စွြ်းကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ။
ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျား နှင့် စာချုပ်စာတြ်းြျား ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း
၂၉။

(က)

ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည့် သီးမခားလုပ်ေုံးလုပ်နည်း
တစ်ရပ်ပါရှိဒသာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာလျက် ကုြ္ပဏီက ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို
ချုပ်ဆိုမခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း၊ အတည်မပုမခင်း သို့ြဟုတ် အဒကာင်အေည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား မပုလုပ်ခွင့်ကို ကုြ္ပဏီြှ အတိအလင်းမေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ
အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခံရပပီး ကုြ္ပဏီကိုယ်စား ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးက ကျင့်သးုံ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ အဆိုပါအခွင့်အာဏာကို ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်မခင်းြမပုဘဲ ကျင့်သးုံ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) စာချုပ်စာတြ်းအား ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားက လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည်
ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ရန်ြလိုဘဲ စာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်အား ချုပ်ဆိုနိုင်သည် (၁)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိပါက အဆိုပါ ေါရိုက်တာသို့ြဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ နှစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးနှင့် ကုြ္ပဏီ၏အတွင်းဒရးြှူး။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် စာချုပ်စာတြ်းတစ်ခုအား ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ပပီး ေိုသို့ ရုံးတံဆိပ်
ခတ်နှိပ်မခင်းကို ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တိက
ု့ သက်ဒသမပုမခင်းမေင့် ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိပါက အဆိုပါ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ နှစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးနှင့် ကုြ္ပဏီ၏အတွင်းဒရးြှူး။
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(ဃ)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်စာတြ်းတစ်ခုကို တရားဝင် သဒဘာတူစာချုပ်အမေစ်
ချုပ်ဆိုြည်မေစ်ဒ ကာင်း အတိအလင်းဒော်မပပပီး ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တိန
ု့ ှင့်အညီ ချုပ်ဆိုမခင်း
မေစ်ပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ်စာတြ်းတစ်ခုအား တရားဝင်သဒဘာတူ စာချုပ်တစ်ခုအမေစ်
ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။

( င ) ဤပုေ်ြသည် ကုြ္ပဏီတစ်ခုက တရားဝင်သဒဘာတူစာချုပ် အပါအဝင် စာချုပ်စာတြ်း
တစ်ခုကို ဤဥပဒေတွင် ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းြျားအပါအဝင် စာချုပ်ချုပ်ဆို
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် နည်းလြ်းြျားကို ကန့်သတ်ေားမခင်း ြရှိဒစရ။
ကုြ္ပဏီတစ်ခု နှင့် အမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျားအ ကား ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း
၃၀။

(က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့် ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်ရာ၌ ပုေ်ြ ၃၁ တွင် ဒော်မပ
ြှတ်ယူမခင်းြျားကို အသုံးမပုနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီအား အာြခံသူတစ်ဦးဦးသည်
ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုမခင်းတွင် အဆိုပါြှတ်ယူရြည့်
အချက်ြျားသည် ြှန်ကန်မခင်းြရှိပါဟု ဒမပာဆိုခွင့်ြရှိဒစရ၊

( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီေံြှ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ရရှိသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ရေိုက်ခွင့်ရှိသူ
တစ်ဦးဦးနှင့် ဆက်သွယ ်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပုေ်ြ ၃၁ ပါြှတ်ယူရြည့်
အချက်ြျားကို အဒောက်အေားမပုဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကုြ္ပဏီနှင့် အမခားပုဂ္ဂိုလ်
ြျားသည် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုမခင်းတွင် အဆိုပါ
ြှတ်ယူရြည့်အချက်ြျားသည် ြှန်ကန်မခင်းြရှိပါဟု ဒမပာဆိုခွင့်ြရှိဒစရ၊
( ဂ ) ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိ
သိြ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက လိြ်လည်လှည့်မေား၍မပုြူခဲ့မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စာချုပ်
စာတြ်းတစ်ခုကို လိြ်လည်အတုမပုခဲ့မခင်းြျားရှိခဲ့လျှင်ပင် အဆိုပါြှတ်ယူရြည့်အချက်ြျားကို
ကုြ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်သူြျားသည် အဒောက်အေားမပုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုမပုသည့်အချိန်တွင် ဒအာက်ပါ
အချက်အလက်ြျားကို သိရှိခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် သံသယရှိခဲ့လျှင် ၎င်းအဒနမေင့် ပုေ်ြ ၃၁ ပါ
ြှတ်ယူရြည့်အချက်ြျားကို အဒောက်အေားမပု ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည်ြဟုတ်(၁)

ြှတ်ယူရြည့်အချက်ြှာ ြှန်ကန်ြှုြရှိဒ ကာင်း သိ့ုြဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည် လိြ်လည်
လှည့်မေားဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတြ်းသည် လိြ်လည်အတုမပုလုပ်ေားမခင်းမေစ်ဒ ကာင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၄)

ဒော်မပပါကိစ္စရပ်သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ဆန်က
့ ျင်လျက်ရှိခဲ့ဒ ကာင်း။
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ကုြ္ပဏီြျားနှင့် ဆက်သွယ ်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားက အဒောက်အေားမပုနိုင်သည့်
ြှတ်ယူနိုင်သည့် အချက်ြျား
၃၁။

(က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ေားသည်ဟု ြှတ်ယူနိုင်သည်။

( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်၌ ဒရးသားဒော်မပေားဒသာ အချက်အလက်
ြျားတွင်ပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အတွင်းဒရးြှူးမေစ်သူ တစ်ဦးအဒပါ်
ဒအာက်ပါအတိုင်းြှတ်ယူနိုင်သည်(၁)

တရားဝင်ခန့်အပ်တာဝန်ဒပးေားသည်ဟု ၎င်းအမပင်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အတွင်းဒရးြှူးရှိခဲ့လျှင် ေိုတစ်ဦးဦးက
သာြန်အားမေင့် ကျင့်သုံးခွင့် သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရန်
နှင့် တာဝန်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်ဟ။ု

( ဂ ) ပုဂ ္ဂိ ု လ် တစ်ဦ းဦးသည် ကုြ္ပ ဏ ီ၏ အရာရှိ သိ ု ့ြ ဟု တ ် ကိ ုယ ်စ ားလှ ယ ် တစ်ဦ းအမေစ်
ကုြ္ပဏီက တင်မပေားသူတစ်ဦးကို ဒအာက်ပါအတိုင်းြှတ်ယူနိုင်သည်(၁)

တရားဝင် ခန့်အပ်တာဝန်ဒပးေားသည်ဟု ၎င်းအမပင်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိ သိ့ုြဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က သာြန်အားမေင့် ကျင့်သးုံ ခွင့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သးုံ ရန်နှင့် တာဝန်ြျားကို
ဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်ဟ။ု

(ဃ)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ အတွင်းဒရးြှူး၊ အမခားအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးက သာြန်အားမေင့် ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ခွင့်ြရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ အတွင်းဒရးြှူး၊ အမခားအရာရှိ သို့ြဟုတ်
ကိုယ ်စ ားလှယ ်တ စ် ဦးဦးအမေစ် ကု ြ္ပ ဏီ က တင် မပေားသူ တ စ် ဦးဦးသည် အဆိုပ ါ
လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ကျင့်သုံးရန် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားမခင်းခံရသည်ဟု ြှတ်ယူနိုင်သည်။

( င ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျား၊ အတွင်းဒရးြှူး၊ အမခားအရာရှိြျား
နှင့်ကိုယ်စားလှယ်ြျားက ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ၎င်းတိ၏
ု့ တာဝန်ြျားကို ဒလျာ်ကန်စွာ
ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း ြှတ်ယူနိုင်ြည်။
( စ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် စာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်ကို ပုေ်ြ ၂၉၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ လက်ြှတ်
ဒရးေိုးဒဆာင်ရွက်ေားလျှင် အဆိုပါစာချုပ်စာတြ်းအား ကုြ္ပဏီြှ တရားဝင်ချုပ်ဆို
ဒဆာင်ရွက်ေားသည်ဟု ြှတ်ယူနိုင်ြည်။
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(ဆ)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် စာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်ကို ပုေ်ြ ၂၉၊ ပုေ်ြခွဲ(ဂ) နှင့်အညီ
စာချုပ်စာတြ်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ရုံးတံဆိပ်ကို ခတ်နှိပ်ေားမခင်းနှင့် ေိုသို့ ရုံးတံဆိပ်
ခတ်နှိပ်မခင်းအား သက်ဒသမပုမခင်းဒဆာင်ရွက် ေားလျှင် ကုြ္ပဏီြှ တရားဝင်ချုပ်ဆို
ဒဆာင်ရွက်ေားသည်ဟု ြှတ်ယူနိုင်ြည်။

( ဇ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား စာရွက်စာတြ်းတစ်ခုခု သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရွက်
စာတြ်းတစ်ခုခု၏ ြိတ္တူြှန်ကို ေုတ်ဒပးရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊
အတွင်းဒရးြှူး၊ အမခားအရာရှိ သို့ြဟုတ် ကိုယ ်စားလှယ ်တစ်ဦးဦးသည် အဆိုပါ
စာရွက်စာတြ်းြှာ အစစ်အြှန်မေစ်ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ြိတ္တူြှန်မေစ်ဒ ကာင်း အာြခံနိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာလည်းရှိသည်ဟု ြှတ်ယူနိုင်ြည်။
အခန်း (၈)
ကုြ္ပဏီြှတ်ပုံတင်မခင်းြမပုြီက ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျား
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြတိုင်ြီ ကုန်ကျစရိတ်ြျား
၃၂။

ဤအခန်းတွင်ဒော်မပေားဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီအား တည်ဒောင်ြှတ်ပုံတင်မခင်း

ြတိုင်ြီ အြှန်ကုန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်ြျားကို ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ ကျခံဒပးဒချနိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျား
၃၃။

(က)

ဤပုေ်ြနှင့် ပုေ်ြ ၃၄ ြှ ၃၆ အေိ ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆို
ေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဟူသည် ဒအာက်ပါတို့ကိုဆိုသည်(၁)

ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် ရည်ရွယ်ပပီး ချုပ်ဆို
ေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပ ဏ ီ ေွဲ ့စည် း တည်ဒ ောင် မခင် းြမပုြီ နှ င့် ကု ြ္ပ ဏီ ေွဲ ့စည် း တည်ဒ ောင်ရ န်
စဉ်းစားသုံးသပ်ဒနသည့်အချိန်တို့တွင် ကုြ္ပဏီကိုယ်စား လူတစ်ဦးကချုပ်ဆိုဒသာ
ပဋိညာဉ်စာချုပ်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို
စာချုပ်တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကာလအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသို့ဒော်မပပါရှိမခင်း
ြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက် သင့်ဒလျာ်သည့်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီသည်
အတည်မပုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဂ ) အတည်မပုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်သည် ယင်းအားချုပ်ဆိုစဉ်က ကုြ္ပဏီသည်
စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးမေစ်ဘိသကဲ့သုိ့ တရားဝင် အကျိုးသက်ဒရာက်သည်။
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(ဃ)

ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရန်အတွက် ေါရိုက်တာြျားက ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ် ချြှတ်မခင်းမေင့်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်ြ ၂၉ အရ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်အား ကုြ္ပဏီကိုယ်စား ချုပ်ဆို
နိုင်သည့် အမခားဒသာနည်းလြ်းြျားအတိုင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီြှ အတည်မပု
နိုင်သည်။

( င ) ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို
ေိုကုြ္ပဏီက အတည်ြမပုနိုင်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၃၅ အရ တရားရုံးက တရားဝင်ဒ ကာင်း
ြသတ်ြှတ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါပဋိညာဉ်စာချုပ်အား အတည်မပုမခင်း သို့ြဟုတ်
အဆိုပါပဋိညာဉ်စာချုပ်ြှ အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာကို ရယူခံစားမခင်း ြမပုရ။
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့်ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သဒဘာသက်ဒရာက်ဒသာ
အာြခံချက်ြျား
၃၄။

(က)

ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် အတိအလင်း
ဒော်မပေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်း တည်ဒောင်မခင်း
ြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကုိ မပုလုပ်ေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က
သဒဘာသက်ဒရာက်ဒသာ အာြခံချက်တစ်ရပ်ကို ဒအာက်ပါအတိုင်းေားရှိရာ ဒရာက်သည်(၁)

ကုြ္ပဏီအား ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကာလတစ်ရပ်ရပ်အတွင်း
သို့ြဟုတ် ေိုသဒ
ို့ ော်မပပါရှိမခင်းြရှိခဲ့လျှင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီးဒနာက် သင့်ဒလျာ်သည့်
ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြည်ဟုလည်းဒကာင်း၊

(၂)

ကုြ္ပဏီသည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို စာချုပ်တွင်သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကာလ
အတွင်း

သိြ
ု့ ဟုတ်

ေိုသိဒ
ု့ ော်မပပါရှိမခင်းြရှိခဲ့လျှင်

ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက်

သင့်ဒလျာ်သည့်ကာလအတွင်း

အတည်မပုဒဆာင်ရွက်ြည်ဟု လည်းဒကာင်း။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ သဒဘာသက်ဒရာက်ဒသာ အာြခံချက်တစ်ရပ်ကို ချိုးဒောက်မခင်း
အတွက် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်တွင် ရရှိေိုက်ဒသာ နစ်နာဒ ကးပြာဏသည်
ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား အတည်မပုပပီးဒနာက် ပယ်ေျက်သကဲ့သို့ စာချုပ်အရ တာဝန်ြျားကို
အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုခဲ့သည့်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ချိုးဒောက်ြှုအဒပါ်
နစ်နာဒ ကးဒတာင်းဆိုသည့် တရားစွဲဆိုြှုတွင် ရရှိေိုက်ဒသာ နစ်နာဒ ကးပြာဏအတိုင်း
မေစ်ဒစရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက်တွင် ပုေ်ြ ၃၃ အရ ကုြ္ပဏီြှ အတည်မပုေားသည့်
ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီသည် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက
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ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အလားတူစည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် သိြ
ု့ ဟုတ် အစားေိုး
မပင်ဆင်ဒော်မပေားသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့လျှင်
သက်ဆိုင်ဒသာပုဂ္ဂိုလ်၏ တာဝန်ရှိြှုသည် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ နစ်နာြှုအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်
တရားရုံးကချြှတ်သည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်အရ တာဝန်ရှိြှုအပါအဝင် ကင်းလွတ်ခွင့်မပုရြည်။
အတည်မပုရန် ပျက်ကွက်မခင်း
၃၅။

(က)

ကုြ္ပဏီအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက်တွင်ကုြ္ပဏီက အတည်ြမပုဒသာ ကုြ္ပဏီ
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အဒပါ် စာချုပ်ဝင်
တစ်ဦးသည် တရားရုံးသို့တင်မပ၍ ဒအာက်ပါတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်
ချြှတ်ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားနိုင်သည် (၁)

ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ဒမြပစ္စည်းမေစ်ဒစ၊ အမခားပစ္စည်းမေစ်ဒစ ရရှိေားသည့်ပစ္စည်းြျားကို
အဆိုပါစာချုပ်ဝင်ေံသို့မပန်ဒပးဒစရန် ကုြ္ပဏီသို့ ညွှန် ကားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

အဆိုပါပစ္စည်း သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်ဝင်အား
ခံစားခွင့်မပုသည့် အမခားသက်သာခွင့်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်လုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ အတည်မပုမခင်း။

( ခ ) ပုေ်ြ ၃၄၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ အြိန့်တစ်ရပ်အား ချြှတ်ပပီးသည်မေစ်ဒစ၊ ြပပီးသည်
မေစ်ဒစ တရားရုံးသည် သင့်ဒလျာ်ြျှတသည်ဟုယူဆလျှင် ၎င်းြှသင့်သည် ေင်မြင်သည့်
အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ သက်သာခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း
ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့်ပဋိညာဉ်စာချုပ်အားချိုးဒောက်မခင်း
၃၆။

ကုြ္ပဏီက အတည်မပုေားဒသာ ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းြမပုြီက ချုပ်ဆိုေားသည့်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား ချိုးဒောက်ြှုအတွက် ကုြ္ပဏီအဒပါ်မပုလုပ်သည့် တရားစွဲဆိုြှုတွင် တရားရုံးသည်
ကုြ္ပဏီ၊ တရားစွဲဆိုြှုတွင်ပါဝင်သည့် အမခားစာချုပ်ဝင်ြျား၏ ဒလျှာက်ေားချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းကိုယ်တိုင်
ဒတွ့ရှိချက်ြျားအဒပါ်အဒမခခံ၍ ဒလျာ်ဒကးဒပးဒစရန်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တရားရုံးကသင့်သည်ေင်မြင်သည့်
အမခားသက်သာခွင့်ဒပးဒစရန်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ချြှတ်နိုင်သည့်အမပင် ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊
ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။
အခန်း(၉)
ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ရြည့် အမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျား
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းအာဏာတည်လျက်ရှိဒသာ အမခားဒသာဥပဒေြျားအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျား
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ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျား
၃၇။

(က)

ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ခခင်းချက်ြျားနှင့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အဒောက်အေား
မပု၍ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းအာဏာတည်သည့် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် အေွဲ့အစည်းြျားသည် ဤဥပဒေအရ တာဝန်ကန့်သတ်
ြေားသည့် ကုြ္ပဏီ သိ့ုြဟုတ် အစုရှယ်ယာမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီ
သိြ
ု့ ဟုတ် ခံဝန်ချက်အားမေင့်တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်
နိုင်သည်။ အဆိုပါအေွဲ့အစည်းကို ေျက်သိြ်းရန်ရည်ရွယ်၍ ြှတ်ပုံတင်မခင်းသည် တရားြဝင်
မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြမပုရ။

( ခ ) အေူးကုြ္ပဏီြျားအက်ဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ် ယခင်ဥပဒေြတိုင်ြီက အာဏာတည်လျက်
ရှိသည့် ကုြ္ပဏီအက်ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တည်ဒောင်ေားသည့် ဤဥပဒေ စတင်
အာဏာတည်သည့်ဒန့အေိတည်ရှိဒသာ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားအားလုံးသည် အစုရှယ်ယာ
အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျားအမေစ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြ ၃၇၊ ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ခ)၊ ပုေ်ြ ၃၈ နှင့် ပုေ်ြ ၃၉ တိပ
ု့ ါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည်
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ။
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်တွင် “လီြိတက်” စာသားအား မေည့်စွက်မခင်း
၃၈။

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုကို ဤဥပဒေအရ တာဝန်ကန့်သတ်ေားရှိပပီး ြှတ်ပုံတင်သည့်အခါ

“လီြိတက်” သို့ြဟုတ် “အြျားပိုင်ကုြ္ပဏီလီြိတက်” သိြ
ု့ ဟုတ် အခန်း (၆) တွင် ဒော်မပေားသည့်
အလားတူ စကားရပ်ြျားကို ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအြည်တွင် ေည့်သွင်းလျက် ြှတ်ပုံတင်ရြည်။
တည်ဆဲဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားအား ြှတ်ပုံတင်မခင်းဆိုင်ရာ သက်ဒသခံလက်ြှတ်
၃၉။

ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ဤဥပဒေပါ သက်ဆိုင်ရာ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီး သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာဒ ကးြျားကို
ဒပးသွင်းသည့်အခါတွင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းကို ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
ဒရးသွင်းရြည်။ ေိုသဒ
ို့ ဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက် အဆိုပါဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည် ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်း
တည်ဒောင်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားသည်ဟု ြှတ်ယ ူရြည်။ ၎င်းအမပင် အဆိုပါ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည်
အစဉ်အဆက် ဆက်ခံဒဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိဒစရြည်မေစ်ပပီး လိုအပ်လျှင် ရုံးတံဆိပ်ေားရှိနိုင်သည်။
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအသင်းအေွဲ့ြျား
အသင်းအေွဲ့ြျားအတွက် ကန်သ
့ တ်တားမြစ်ချက်ြျား
၄၀။

အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ -
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(က)

အသင်းအေွဲ့ကို ယင်းအသင်းအေွဲ့ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယင်းတို၏
့
အေွဲ့ဝင်ြျားက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း အကျိုးအမြတ်ရယူရန် ရည်ရွယ ်ချက်မေင့် အမခားစီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းမခင်း ြမပုရ။

( ခ ) ဤပုေ်ြနှင့်ဆန့်ကျင်ပပီး စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကိုဒဆာင်ရွက်ဒသာ အသင်းအေွဲ့
တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သူအားလုံးသည် အဆိုပါစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတွင် ဒဆာင်ရွက်ရသည့်
တာဝန်ရှိြှုြျားအားလုံးအတွက် တစ်ဦးချင်းအလိုက် တာဝန်ရှိသည်။
၄၁။

ပုေ်ြ ၄ဝ နှင့် ဆန်က
့ ျင်ပပီးေွဲ့စည်းေားသည့် အသင်းအေွဲ့တစ်ခုခုတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည်

ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့် အလားတူကိစ္စရပ်ြျားအတွက် တည်ဒောင်သည့် အသင်းအေွဲ့ြျားကို ြှတ်ပုံ
တင်ရန် အခွင့်အာဏာ
၄၂။

(က)

တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ် တည်ဒောင်နိုင်ဒသာ အသင်းအေွဲ့
တစ်ခုသည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို အဒောက်အကူမပုရန် သို့ြဟုတ် အမခားဒသာ
စီးပွားဒရး ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒစရန် ရည်ရွယ ်ချက်အတွက် တည်ဒောင်ခဲ့ဒ ကာင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် တည်ဒောင်ရန်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒ ကာင်း၊ ယင်း၏ အကျိုးအမြတ် (ရှိခဲ့လျှင်)
သို့ြဟုတ် ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ြျားကို မြှင့်တင်ဒဆာင်ရွက်ရာြှ ရရှိဒသာအမခား
ဝင်ဒငွြျားကို အသုးံ မပုဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် အသုံးမပုရန် ရည်ရွယ်ဒ ကာင်းနှင့် ယင်း
အေွဲ့အစည်းတွင်

ပါဝင်သူြျားသို့

ခွဲဒဝဒပးမခင်းကိုတားမြစ်
တင်မပနိုင်လျှင်

ေားဒ ကာင်း

အကျိုးအမြတ်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ

ယင်း၏အြည်တွင်

ဟူသည့်စကားရပ်မေည့်စွက်၍

တစ်စုံတစ်ရာ
ဒကျနပ်လက်ခံဒစရန်

“တရားဝင်တည်ဒောင်ေားဒသာ”

လိုင်စင်ဒပးအပ်မခင်းမေင့်

အဆိုပါအသင်းအား

ြှတ်ပုံတင်ခွင့်မပုနိုင်သည်။
( ခ ) ဤပုေ်ြအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ ၎င်းက
သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားမေင့် လိုင်စင်တစ်ရပ်ကုိ ဒပးအပ်
နိုင်သည်။ အဆိုပါ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားသည် ဒော်မပပါ အသင်းအေွဲ့အဒပါ်တွင်
စည်းဒနှာင်ြှုရှိပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကညွှန် ကားလျှင် အသင်းအေွဲ့၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်း၌ ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
( ဂ ) အသင်းအေွဲ့သည် ြှတ်ပုံတင်ပပီးဒနာက် ယင်း၏အြည်တွင် “လီြိတက်” ဟူဒသာ
စကားရပ်အား ေည့်သွင်းအသုံးမပုမခင်းြှအပ တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျားြှ
ရရှိဒသာ အခွင့်အဒရးြျားအားလုံးကို ရရှိခံစားနိုင်ပပီး ကုြ္ပဏီြျား၏ တာဝန်ြျား
အားလုံးကိုလည်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
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(ဃ)

ဤပုေ်ြအရဒပးအပ်ေားသည့် လိုင်စင်တစ်ရပ်ကို ြည်သည့်အခါတွင်ြဆို ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက မပန်လည်ရုပ်သိြ်းနိုင်ပပီး ေိုသို့ရုပ်သိြ်းခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
အသင်းအေွဲ့အား ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်ရြည်မေစ်ပပီး အသင်းအေွဲ့သည် ဤပုေ်ြအရ
ဒပးအပ်ေားသည့် သက်သာခွင့်ြျားနှင့်အခွင့်အဒရးြျားကို ရရှိခံစားနိုင်မခင်းြှ ရပ်စဲ
ဒစရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် လိုင်စင်အား ေိုသို့ရုပ်သိြ်းမခင်းြမပုြီ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
ေိုသမို့ ပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြည်မေစ်ဒ ကာင်း စာမေင့်ဒရးသားဒော်မပေားသည့် သင့်ဒလျာ်သည့်
အဒ ကာင်း ကားစာကို ၂၈ ရက်ေက်ဒနာက်ြကျဒစဘဲ အသင်းအေွဲ့ေံသို့ ဒပးပိရ
ု့ ြည်
မေစ်ပပီး အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားသည့်ကာလအတွင်း အသင်းအေွဲ့အဒနမေင့် ေိုသို့ရုပ်သိြ်းမခင်း
ြမပုေိုက်ဒ ကာင်း တင်မပချက်တစ်ရပ်ကို မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အဒရး
ရရှိြည်မေစ်သည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (၁)

လိုင်စင်တွင် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ဒော်မပခဲ့ဒသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား
ရှိခဲ့လျှင် ယင်းစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအစား သို့ြဟုတ် ယင်းစည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျားအမပင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျားမေင့် လိုင်စင်ကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်နိုင်သည် သို့ြဟုတ်

(၂)

ယခင်ေုတ်ဒပးခဲ့ဒသာလိုင်စင်အစား လိုင်စင်အသစ်တစ်ရပ်ကို ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။

( စ ) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ပုေ်ြခွဲ (င) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လိုင်စင်တစ်ရပ်ေုတ်ဒပးြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ညွှန် ကားနိုင်သည်။
(ဆ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို
ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစဘဲ အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ဒစရြည်။
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားအား ြှတ်ပုံတင်မခင်း

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း
၄၃။

(က)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု သို့ြဟုတ် အမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည်
ဤအခန်းအရ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိဘဲ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျား
လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ။

( ခ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု သို့ြဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုသည်
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ဒအာက်ပါတို့ကိုမပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိကာြျှနှင့် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ -
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(၁)

တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ်တွင် အြှုသည်တစ်ဦးမေစ်မခင်း သို့ြဟုတ် မေစ်လာမခင်း၊
သိြ
ု့ ဟုတ် တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းဆိုြှု သို့ြဟုတ် အမငင်းပွားြှု
တစ်ရပ်ကို ဒမေရှင်းမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ေါရိုက်တာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝးြျားကို ကျင်းပမခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတိ၏
ု့ အေွဲ့အစည်းအတွင်းပိုင်း စီြံအုပ်ချုပ်ြှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ြျားကို
ဒဆွးဒနွးဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ဘဏ်ဒငွစာရင်းတစ်ခု ေွင့်လှစ်ေားရှိမခင်း သို့ြဟုတ်

(၄)

သီးမခားကန်ေရိုက်တာတစ်ဦးြှ တစ်ဆင့်ပစ္စည်းြျားဒရာင်းချြှုကို မပုလုပ်မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၅)

လုပ်ငန်းလက်ခံရရှိမခင်းတစ်ရပ်သည် နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် လက်ခံရရှိခဲ့ြှသာလျှင်
စည်းဒနှာင်ြှုရှိဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်မေစ်လာြည့် လက်ခံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ရရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၆)

ဒငွဒ ကးြျား ဒချးဒပးမခင်း၊ ဒ ကးပြီသက်ဒသခံချက် မပုလုပ်မခင်း သို့ြဟုတ်
ပစ္စည်းြျားအဒပါ်တွင် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၇)

ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားြှ တစ်ရပ်ရပ်ကို ရရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းယူမခင်း သို့ြဟုတ်
အဆိုပါဒ ကးပြီြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အဒရးြျားကို အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၈)

အခါအားဒလျာ်စွာ အကကိြ်ကကိြ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အလားတူလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
ြဟုတ်သည့် ရက်ဒပါင်း ၃ဝ ကာလအတွင်း ဒဆာင်ရွက်ပပီးစီးခဲ့သည့် သီးမခား
လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ကို မပုလုပ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၉)

ယင်း၏ရန်ပုံဒငွြျားကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းြျားကို ေိန်းသိြ်း
ေားမခင်း။

(ဂ)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားဒကာ်ပိုဒရးရှင်း အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဒဆာင်ရွက်မခင်း ရှိ ြရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အခါအားဒလျာ်စွာ လြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
သိ့ရ
ု ာတွင် အဆိုပါလြ်းညွှန်ချက်ြျားသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်
ဒစရြည်။

(ဃ)

မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဒလျှာက်ေားချက်အရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ြိြိ၏ ဒတွ့ရှိချက်အရဒသာ်လည်းဒကာင်း အလားတူအဒမခအဒနတွင် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
တစ်ခုခုကိုမေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအြျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်မေစ်ဒစ
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နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိကို သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားနိုင်သည်။
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်
၄၄။

(က)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် လိြ်လည်လိုဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားနည်းအားမေင့်
လှည့်စားနိုင်ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ရှုပ်ဒေွးဒစနိုင်ဒသာ ကိစ္စရပ်ြျား ဒပါ်ဒပါက်ဒစနိုင်သည့်
ြှတ်ပုံတင်ေားပပီးမေစ်ဒသာ တည်ဆဲအေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အြည်နှင့်တူညီဒသာ အြည်ကို
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ေိုအြည်နှင့်ဆင်တူဒသာ အြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တည်ဆဲ
အေွဲ့အစည်းြှ ေျက်သိြ်းရန်ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်အြည်အား အသုံးမပုနိုင်ရန် ေိုအေွဲ့
အစည်း၏ သဒဘာတူညီချက်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပနိုင်သည့်အခါြှတစ်ပါး
ြှတ်ပုံတင် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတွင် မေစ်ဒပါ်လာနိုင်သည့်
ရှုပ်ဒေွးြှုြျားကို ဒရှာင်ရှားနိုင်ဒစရန်အတွက် ယင်း၏အြည်တွင် ယင်းနိုင်ငံ သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားခွဲမခားသိမြင်နိုင်သည့်စာသား သိြ
ု့ ဟုတ် စကားရပ်ြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်။

( ခ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ယင်း၏အြည်အား ဒမပာင်းလဲရန် မပုလုပ်သည့်အခါ
အြည်ဒမပာင်းလဲပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်းအြည်ဒမပာင်းရန် တင်မပရြည့် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်။ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားသည် လိုအပ်ဒသာ ဒမပာင်းလဲချက်ြျားအားလုံးနှင့်အတူ အြည်ဒမပာင်းလဲြှုတစ်ရပ်အား
ြှတ်ပုံတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ဒစရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေနှင့်အညီ
အြည်ဒမပာင်းလဲြှုအား ြှတ်ပုံတင်ဒပးရြည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာအြည်ကို
ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ဒစရန်အတွက် လိုအပ်ပါက အဆိုပါအြည်အား
ဒမပာင်းလဲဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်ပပီး အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက
ညွှန် ကားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ဒန့ြှ နှစ်လအတွင်း ယင်း၏ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့်
အြည်ကို ဒမပာင်းလဲရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
၄၅။

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၄၄ တွင် ဒော်မပေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် အဆိုပါဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ
အရာရှြ
ိ ျားသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းစီ ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား တရားဝင်မေစ်မခင်း
၄၆။

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု က ပု ေ ် ြ ၄၃ သိ ု ့ ြ ဟု တ ် ပု ေ ် ြ ၄၄ ပါမပဋ္ဌာန် း ချက် န ှ င ် ့ အ ညီ

လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့် အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှ ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်
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လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်၏ တရားဝင်ြှု သို့ြဟုတ် အတည်မပုနိုင်ြှုကို ေိခိုက်ဒစမခင်း
ြရှိဒစရ။
ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်း
၄၇။

(က)

ဤအပိုင်းအရ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုအား ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှု
တစ်ရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံဒပးပို့တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းသည်(၁)

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ဒလျှာက်ေားမခင်းမေစ်ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းက ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယင်းကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း
လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားမခင်း မေစ်ရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအမပင် ဒလျှာက်လွှာတွင်(၁)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်ကို ဒော်မပရြည်။

(၂)

ဒလျှာက်လွှာတင်သည့်ဒန့တွင် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ေါရိုက်တာြျားနှင့်
အတွင်းဒရးြှူးတိ၏
ု့ အြည်အမပည့်အစုံ၊ ဒြွးသက္ကရာဇ်၊ ကျား/ြ၊ နိုင်ငံသားနှင့်
ဒနရပ်လိပ်စာြျားကို ဒော်မပရြည်။

(၃)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှ ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ
အရာရှိတစ်ဦးကို ခန်အ
့ ပ်ေားသည်ဟု ဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး ၎င်း၏အြည် အမပည့်အစုံ၊
ဒြွးသက္ကရာဇ်နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာြျားကို ဒော်မပရြည်။ ၎င်းအရာရှိသည် မပည်ပ
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ကိုယ်စား နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စာရွက်စာတြ်း၊ စာချုပ်စာတြ်း
ြျားကို လက်ခံဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရသူမေစ်သည်။

(၄)

အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ အရာရှိအမေစ် အြည်ဒော်မပေားဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်သည် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ
အရာရှိအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စာမေင့်ဒရးသား သဒဘာတူညီချက် မပုလုပ်
ေားဒ ကာင်း ဒော်မပရြည်။

(၅)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ
အမပည့်အစုံကို ဒော်မပရြည်။

(၆)

ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာနှင့် ကွဲလွဲခဲ့လျှင် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည်
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ြည့်ဒနရာ၏ လိပ်စာ
အမပည့်အစုံ သို့ြဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ြည့်ဒနရာ
တစ်ဒနရာေက်ပိုဒနပါက အဓိကဒနရာ၏ လိပ်စာအမပည့်အစုံအား ဒော်မပရြည်။
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(၇)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ သို့ြဟုတ် ၎င်း၏ ြူလ
နိုင်ငံရှိ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ အဓိကဒနရာ၏ လိပ်စာ
အမပည့်အစုံကို ဒော်မပရြည်။

(၈)

ဒလျှာက်လွှာတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် အချက်အလက်ြျားအားလုံးသည် ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှ တာဝန်ယူ ေုတ်ဒော်ဒ ကညာချက်တစ်ရပ်ပါရှိရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၉)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့် သက်ဒသခံအဒောက်အေားအား
ပူးတွဲတင်မပရြည့်အမပင် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းေွဲ့စည်းမခင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်း သို့ြဟုတ်
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၏

ြိတ္တူတစ်ဒစာင်၊

ယင်းအား

မြန်ြာဘာသာမေင့်

ဒရးသား ေားမခင်းြရှိလျှင် အဆိုပါဒကာ်ပိုဒရးရှင်းကိုယ်စား ေါရိုက်တာတစ်ဦးက
တရားဝင်

အတည်မပုေားသည့်

အကျဉ်းချုပ်ဒော်မပချက်နှင့်

မြန်ြာ

အဂဂလိပ်ဘာသာမေင့်

ဘာသာမေင့်လည်း

မပန်ဆိုေားသည့်

စာရွက်စာတြ်းကို တင်မပရြည်။
( ဂ ) ဒလျှာက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံ ဒပးသွင်းရြည်။
(ဃ)

ဒလျှာက်လွှာ၊ ယင်းနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်မပသည့် စာရွက်စာတြ်းြျား၏ ြူရင်းကွဲြျားနှင့်
ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၄) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် သဒဘာတူညီချက်၏ ြူရင်းကို အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာအရာရှိက သိြ်းဆည်းေားရြည်မေစ်ပပီး မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
ြှတ်တြ်းြျားနှင့်အတူ ေိန်းသိြ်းေားရြည်။

၄၈။

ပုေ်ြ ၄၇ အရ ဒလျှာက်ေားရာတွင် ဒလျှာက်ေားသူက ဒလျှာက်လွှာတွင် အချက်အလက်ြျားအား

ြြှန်ြကန်တင်မပခဲ့ပါက မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၄၉။

(က) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ မပည့်စုံစွာဒဆာင်ရွက်
တင်မပလာသည့် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း ဒလျှာက်လွှာတစ်ဒစာင်အား ၎င်းအဒနမေင့်
ဤအခန်းအတွက် ေားရှိဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာအုပ်၏အပိုင်းတစ်ခုတွင် ြှတ်ပုံတင်သွင်း
ရြည်။ ၎င်းအမပင် ဒအာက်ပါအချက်ြျားကိုဒော်မပလျက် ြှတ်ပုံတင်မခင်းဆိုင်ရာ
သက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ဒစာင်ကို ေုတ်ဒပးရြည် (၁)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်၊

(၂)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ဤဥပဒေအရ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်
ေားဒ ကာင်း၊
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(၃)

ြှတ်ပုံတင်သည့်ဒန့၊

(၄)

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားအဒ ကာင်းအရာြျား။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ြှတ်ပတ
ုံ င်စာအုပ်ကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
( ဂ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှာ ဒကာင်းြွန်ခိုင်ြာစွာ ရပ်တည်ဒဆာင်ရွက်ဒနမခင်းမေစ်ဒ ကာင်းကို
သိရှိနိုင်ဒစရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက စာရွက်စာတြ်းြျား ေပ်ြံလိုအပ်သည်ဟု
သင့်သည်ေင်မြင်သည်ြှအပ ပုေ်ြ ၄၇ တွင် ဒော်မပေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းပုေ်ြအရ
လိုအပ်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမခားစာရွက် စာတြ်းတစ်စုံတစ်ရာကို
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးြှ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်အဒ ကာင်းအချက်ြှတစ်ပါး တင်မပရန်
လိုအပ်မခင်းြရှိဒစရ။
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှ အြည်အား အသုးံ မပုမခင်း
၅၀။

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက် ကဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း

အားလုံးသည် ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်အမပည့်အစုံနှင့် ၎င်းတိအ
ု့ ား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ၏ အြည်တို့ကို
ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားတွင် ဒသချာဒစရန်(က)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း

ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်သည့် စာမေင့်ဒရးသားဆက်သွယ ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား အားလုံးတွင်
ရှင်းလင်းစွာ ဒော်မပရြည်။
( ခ ) ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ တရားဝင်တာဝန်တစ်ရပ်ကို ေင်ရှားဒစြည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် မေစ်တည်
ဒစြည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း
ေုတ်မပန်ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒသာ စာရွက်စာတြ်းြျားအားလုံးတွင်
ရှင်းလင်းစွာဒော်မပရြည်။ ၎င်းအမပင်
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းဒနရာနှင့် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်သည့် အဓိကဒနရာတိ၌
ု့ ဒပါ်လွင်ေင်ရှားစွာ ဒော်မပေားရြည်။
အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း
၅၁။

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည်

ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်းဆိုင်ရာ အဒ ကာင်း ကားစာကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
ရက်ဒပါင်း ၂၈ ရက်အတွင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပစ
ုံ ံမေင့် ဒပးပို့တင်မပရြည် (က)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ေွဲ့စည်းသည့် စာရွက်စာတြ်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း၊

( ခ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ေါရိုက်တာြျားဒမပာင်းလဲမခင်း သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာြျား၏
အြည်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒနေိုင်ရာလိပ်စာြျား ဒမပာင်းလဲမခင်း၊
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( ဂ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသို့ မပည်ပတွင်
လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်သည့် အဓိကဒနရာ၏ လိပ်စာဒမပာင်းလဲမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(ဃ)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ သိြ
ု့ ဟုတ်
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်သည့် အဓိကဒနရာလိပ်စာ ဒမပာင်းလဲမခင်း၊
အဆိုမပုချက်ဒမပာင်းလဲြှုအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာကို အဆိုပါလိပ်စာဒမပာင်းလဲမခင်း
ြမပုြီ ကကိုတင်ဒပးပိရ
ု့ ြည်။

( င ) အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာအရာရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယင်း၏
လိပ်စာအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းကိုယ်စား နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
စာရွက်စာတြ်း၊ စာချုပ်စာတြ်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား လက်ခံမပုလုပ်ရန်အတွက် အာဏာ
အပ်နှင်းေားဒသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခန်အ
့ ပ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်း၏ အဒသးစိတ်
အချက်အလက်ြျားအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒမပာင်းလဲမခင်း၊ ေိုသိဒ
ု့ မပာင်းလဲြှုအတွက်
အဒ ကာင်း ကားစာကို ခုနစ်ရက် အတွင်းဒပးပိရ
ု့ ြည်။
၅၂။

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၅၁ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်

အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ အရာရှိြျားသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းစီ ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှ နှစ်စဉ်တင်မပဒဆာင်ရွက်ရြည့်ကိစ္စရပ်ြျား
၅၃။

(က)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
အားလုံးသည် ဒအာက်ပါတို့ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို တင်မပရြည်(၁)

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ကုန်ဆုံးပပီး ၂၈ ရက်အတွင်း သတ်ြှတဒ
် ော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့်
မပုစုေားဒသာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာနှင့်

(၂)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအဒနမေင့် ၎င်း၏ ြူလနိုင်ငံတွင် ဥပဒေအရ မပုစုတင်မပရန် လိုအပ်ဒသာ
ပုံစံ၊ ပါဝင်ရြည့် အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျား လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတြ်း
ြိတ္တူြျားပါရှိဒစလျက် ၁၅ လေက်ြပိုဒသာကာလအတွင်းမေစ်ပပီး မပက္ခေိန်နှစ်
တစ်ခုေက်ြဒကျာ်လွန်ဒစဘဲ (ကက)

ပပီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ကုန်ဆုံးသည်အေိ မပုစုေားဒသာ လက်ကျန်
ရှင်းတြ်း (balance sheet)၊

( ခခ )

ပပီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် ဝင်ဒငွေွက်ဒငွဒော်မပချက် စာရင်း
(Cash Flow Statement) ြိတ္တူတစ်ဒစာင်နှင့်

( ဂဂ )

ပပီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် အရှုံးအမြတ်ဒော်မပချက်စာရင်း
(Profit & Loss Statement) ြိတ္တူတစ်ဒစာင်၊
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( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှာ ၎င်း၏ ြူလနိုင်ငံဥပဒေအရ
ဒော်မပပါ စာရွက်စာတြ်းြျားကိုတင်မပရန် ြလိုအပ်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
၎င်း၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ဘဏ္ဍာဒရး
ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားကို တင်မပရန် ကုြ္ပဏီအား ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား
ဤဥပဒေအရ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီအမေစ် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသကဲ့သို့
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြှမပုစု တင်မပရန်လိုအပ်သည့် အဆိုပါပုံစံမေင့်မေစ်ဒစ၊ အမခားနည်းမေင့်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့်မေစ်ဒစ အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းြျားအား မပုစုဒဆာင်ရွက်
ရြည်။ ဤပုေ်ြခွဲအရ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရာတွင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မပည်ပ
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း အဒသးစားကုြ္ပဏီတစ်ခု
အမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤပုေ်ြအရ တင်မပရြည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို စာရင်းစစ်ဒဆးဒစခိုင်းနိုင်သည်။ ဤပုေ်ြခွဲအရ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရာတွင်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားြှာ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
အဒသးစားကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိကို ေည့်သွင်းဆုံးမေတ်နိုင်သည်။
၅၄။

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၅၃ ပါ ဒဆာင်ရွက်ရြည့်အချက်ြျားအား လိုက်နာ

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊ ေါရိုက်တာြျားနှင့်အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ အရာရှိြျားသည် သက်ဆိုင်ရာချိုးဒောက်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ် နှစ်သန
ိ ်းငါးဒသာင်းစီ ဒပးဒဆာင်ရြည်။
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ရပ်စဲသည့်မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
၅၅။

(က)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ရပ်စဲပပီး ၂၁ ရက်အတွင်း ေိုသိရ
ု့ ပ်စဲြှုအား သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
ပုံစံတွင်ဒော်မပလျက် အဒ ကာင်း ကားချက်တစ်ရပ်ကို တင်မပရြည်မေစ်ပပီး အမခားသက်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းက လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိဒ ကာင်း
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ယုံ ကည်သည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
အြည်ကို ပယ်ေျက်ရြည်။

( ခ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိဒ ကာင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သင့်ဒလျာ်သည့်အဒ ကာင်းမေင့်
ယုံ ကည်သည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုသို့ဒတွ့ရှိချက်ြျားကို ဒော်မပလျက်
အဒ ကာင်း ကားစာ တစ်ဒစာင်အား မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းေံသို့ ဒပးပို့နိုင်သည်။
ေိုအဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒပးပိသ
ု့ ည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း အကျိုးအဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ
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ဒော်မပမပန် ကားလာမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ယင်းမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းြှ ပယ်ေျက်မခင်းအတွက် နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒ ကညာြည်
မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိရြည်။
( ဂ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်
လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ဒနဒ ကာင်း မပန် ကားချက်ကို အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့်ဒန့ြှ
၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်ခံရရှိမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား ေပ်ြံဒပးပို့နိုင်ပပီး နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင်လည်း
ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်။ ယင်းအဒ ကာင်း ကားစာတွင် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပိသ
ု့ ည့်
ဒန့ြှ သုံးလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ယင်းမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အြည်အား အမခားဒသာ
ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့်အချက်ြျား ြဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်ြည်
မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိရြည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ ဒပးပို့သည့်အဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အမခားဒသာေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် အချက်ြျားြဒပါ်ဒပါက်
ခဲ့လျှင် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အြည်အား ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်နိုင်ပပီး ေိုသို့
ပယ်ေျက်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အပိုင်း (၅) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ တရားဝင်စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကဒပးပိသ
ု့ ည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက်
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်ရြည်။
( စ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ယင်း၏ြူလနိုင်ငံတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်
စတင်မပုလုပ်လျှင် သို့ြဟုတ် ေျက်သိြ်းခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြှ
မပန်လည်ပယ်ေျက်ခဲ့လျှင် (၁)

အဆိုပါဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာအရာရှိသည်
ဒော် မပပါအဒ ကာင် းြျားနှ င် ့စ ပ် လျဉ် း၍ သတ် ြှ တ် ဒော် မပေားသည် ့ပ ုံ စံ မေင့်
အဒ ကာင်း ကားစာကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသို့ ဒပးပိုတ
့ င်မပရြည်မေစ်ပပီး စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦးအားခန်အ
့ ပ်သည့်အခါ ေိုသိခ
ု့ န်အ
့ ပ်ဒ ကာင်း
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားစာကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသို့
ဒပးပို့ တင်မပရြည့်အမပင်

(၂)

တရားရုံးသည် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ြူလနိုင်ငံအတွက် တာဝန်ဒပးေားဒသာ
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ ဒလျှာက်ေား
တင်မ ပလာလျှင် မပည်ပ ဒကာ်ပ ို ဒရးရှင် း၏ စာရင် းရှင ်း လင်း ေျက် သ ိ ြ်း ဒရး
အရာရှိတစ်ဦးကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း၌ ခန့်အပ်ဒပးရြည်။
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(ဆ)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ေျက်သိြ်းပပီးဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းကို
မပန်လည်ပယ်ေျက်ပပီးဒ ကာင်း အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်း
ခံရဒသာအရာရှိက တင်မပအဒ ကာင်း ကားမခင်းကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်ခံရရှိသည့်အခါ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ အဆိုပါမပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အြည်ကို
ပယ်ေျက်ရြည်။

(ဇ)

တရားရုံးကခန်အ
့ ပ်တာဝန်ဒပးသည့် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် (၁)

မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ပစ္စည်းြျားကို ခွဲဒဝမခင်းတစ်ရပ်ရပ်ြမပုလုပ်ြီ သင့်ဒလျာ်သည့်
အချိန်ကာလအတွင်း နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန်မ့ ေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်
သတင်းစာတစ်ခုခုတွင် ဒ ကညာမခင်းမေင့် ပြီရှင်ြျားအားလုံးက မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
အဒပါ် ဒတာင်းဆိုြှုြျားမပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ေိတ်ဒခါ်ရြည်။

(၂)

တရားရုံး၏အြိန့်တစ်ရပ်ြပါရှိဘဲ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အမခားပြီရှင်တစ်ဦးကို
နုတ်ပယ်၍ ပြီရှင်တစ်ဦးသိ့ု ဒငွဒပးဒချမခင်းြမပုရ။ ၎င်းအမပင်

(၃)

တရားရုံး၏အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်မေင့် အမခားနည်းဒော်မပေားမခင်းြရှိလျှင် နိုင်ငံဒတာ်
အတွင်းရှိ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ပစ္စည်းြျားကို မပန်လည်ရယူမခင်းနှင့် ဒရာင်းချမခင်း
တို့ကိုမပုလုပ်၍ ယင်း၏ ြူရင်းနိုင်ငံတွင် တာဝန်ဒပးေားဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ အေက်ပါအတိုင်း ရယူဒရာင်းချသည့်
ပစ္စည်းြျား၏ အသားတင်ဒငွပြာဏကို ဒပးဒချရြည်။

( ေ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းြျားကို ေျက်သိြ်းသည့်အခါ
ြူရင်းနိုင်ငံအတွက် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ ခန့်အပ်ေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဇ) အရ မပန်လည်ရရှိသည့်ဒငွ
ပြာဏအား ဒပးဒချနိုင်ရန်အတွက် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်ဒပးနိုင်ရန် တရားရုံးသို့ တင်မပ
ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
ဤဥပဒေအရြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရွက်စာတြ်းြျား
ဒပးပိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်မခင်း
၅၆။

(က)

စာရွက်စာတြ်းတစ်ခုအား ဒအာက်ပါနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
တစ်ခုေံသ့ို ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်ရြည် -
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(၁)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ အဆိုပါ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စာတိုက်ြှဒသာ်လည်းဒကာင်း
ဒပးပို့မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊

(၂)

အဆိုပါ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာအရာရှိ၏
လိပ်စာသို့ လူကိုယ်တိုင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စာတိုက်ြှဒသာ်လည်းဒကာင်း
ဒပးပို့မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊
အဆိုပါကိစ္စတစ်ရပ်စီတွင် ဤဥပဒေနှင့်အညီ အဒ ကာင်း ကားဒော်မပေားသည့်
လိပ်စာသိ့ု ဒပးပိဆ
ု့ က်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒဆာင်ရွက်မခင်းကို ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်းြရှိဒစဘဲ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
ေါရိ ု က ် တ ာနှ စ ် ဦ း သိ ု ့ ြ ဟု တ ် နှ စ ် ဦ းေက် ပ ိ ု ဒ သာသူ ြ ျားသည် နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် အ တွ င ် း
ဒနေိုင် ကလျှင် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်အား မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသို့ ဒပးပို့ရာတွင်
အနည်းဆုံး ဒော်မပပါေါရိုက်တာနှစ်ဦးေံသို့ စာရွက်စာတြ်းြိတ္တူတစ်ဒစာင်စီကို တရားဝင်
ဒပးပို့ ဒဆာင်ရွက်ဒပးမခင်းမေင့် မပုလုပ်နိုင်သည်။
( ဂ ) မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးအား ခန်အ
့ ပ်
ခဲ့သည့်အခါ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ တင်မပေားသည့် အဒ ကာင်း ကားစာရှိ
ဒနာက်ဆုံးရုံးခန်းလိပ်စာသို့ စာရွက်စာတြ်းအား လူကိုယ်တိုင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စာတိုက်ြှ
ဒသာ်လည်းဒကာင်း မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းသို့ တရားဝင်ဒပးပိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသို့
စာရွက်စာတြ်းြျားဒပးပိရ
ု့ ာတွင် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ေိုသို့ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုနိုင်ဒသာ တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
အခန်း (၁ဝ)
ကုြ္ပဏီအြျိုးအစားဒမပာင်းလဲမခင်း

ကုြ္ပဏီအြျိုးအစားဒမပာင်းလဲမခင်း
၅၇။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိုက်နာလျက် အြျိုးအစား
ဒမပာင်းလဲရန် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်၍ ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ
အမခားဒသာ အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်သုိ့ ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။

( ခ ) ဤအခန်းပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒမပာင်းလဲဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုသို့ ဒမပာင်းလဲမခင်း၊
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(၂)

အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုသဒ
ို့ မပာင်းလဲမခင်း၊

(၃)

ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှအြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ
သို့ြဟုတ် အြျားနှင့်ြသက်ဆ ိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့်

(၄)

တာဝန်ကန်သ
့ တ်ြေားသည့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ်
အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဒမပာင်းလဲမခင်း။

အြျိုးအစားဒမပာင်းလဲရန်အတွက်ဒလျှာက်ေားမခင်း
၅၈။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား ဒမပာင်းလဲရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုအား
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားနှင့်တကွ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏အြျိုးအစားအသစ်နှင့် အြည်ဒမပာင်းလဲြှုမပုလုပ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏
အြည်သစ်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏အြျိုးအစား အသစ်ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန် ဆုံးမေတ်သည့်
အေူးဆုံးမေတ်ချက်ကို တရားဝင်ချြှတ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း အတည်မပုဒော်မပပါရှိသည့်
ဒရးသားဒော်မပချက်၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းရှိခဲ့လျှင် ၎င်းကိုမပင်ဆင်ရန်ဆုံးမေတ်သည့်
အေူးဆုံးမေတ်ချက်ကို တရားဝင်ချြှတ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်းနှင့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းပုံစံနှင့်ြတူညီဒသာ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတစ်ရပ်အား ကုြ္ပဏီက
အသုံးမပုရန် ရည်ရွယ်သည့်အခါ မပင်ဆင်ေားသည့်ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၏
ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို အတည်မပုဒော်မပပါရှိသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်၊

(၃)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းဒော်မပေားသည့် ကုြ္ပဏီ၏
အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျား၌ ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား ဒမပာင်းလဲြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒပါ်ဒပါက်လာသည့် အမခားဒသာဒမပာင်းလဲြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မေည့်စွက်ဒော်မပေားသည့်
ဒရးသားဒော်မပချက်နှင့်

(၄)

ခံဝ န်ခ ျက် အ ားမေင့် တာဝန် က န် ့ သ တ် ေားသည့် ကုြ္ပ ဏ ီတ စ် ခု ြှ အြျားနှ င် ့
သက်ဆိုင်ဒသာ သို့ြဟုတ် အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဒမပာင်းလဲမခင်း
ကိစ္စရပ်အတွက်(ကက) ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားက အြျိုးအစားဒမပာင်းလဲမခင်းဒ ကာင့် ပြီရှင်ြျား
အတွက် ကကီးြားစွာေိခိုက်မခင်းြရှိဟု ယူဆဒ ကာင်းနှင့် ေိုသုိ့ယူဆ
ရသည့် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားပါရှိဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ဒစာင်နှင့်
( ခခ )

ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင်
အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းြရှိပါက ပုေ်ြ ၆၊ ပုေ်ြခွဲ(ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၈)
အရ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်ြျားပါရှိဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်
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နှင့်အစုရှယ်ယာေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် အေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ပပီး
မေစ်ဒ ကာင်း ဒရးသားဒော်မပချက်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏အြျိုးအစား ဒမပာင်းလဲမခင်းဆိုင်ရာ အဒသးစိတ်အချက်အလက်
ြျားကိုဒမပာင်းလဲရန် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပေားဒ ကာင်းကို နိုင်ငံဒတာ် မပန်တြ်း
နှင့် နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန့်မေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတို့တွင်
အသိဒပးဒ ကညာရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ကုြ္ပဏီကေုတ်မပန်သည့် ဒ ကညာချက်တွင် နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်း၌
ေည့်သွင်းဒော်မပပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီကတင်မပသည့်
ဒလျှာက်ေားြှုကို ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်အညီမေစ်ဒ ကာင်း ဒကျနပ်လက်ခံပပီး တရားရုံး၏
အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်အရ တားမြစ်မခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီ
အြျိုးအစားဒမပာင်းလဲမခင်းဆိုင်ရာ အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ဒမပာင်းလဲဒပးြည်
မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။
(ဃ)

၂၈ ရက်အတွင်း တရားရုံးကချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ြရှိခဲ့လျှင် ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်
အညီမေစ်ဒ ကာင်း ကုြ္ပဏီကတင်မပသည့် ဒလျှာက်ေားြှုကို ဒကျနပ်လက်ခံပပီး ၂၈ ရက်
ဒကျာ်လွန်ပပီးဒနာက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီအြျိုးအစားအသစ်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ ဒမပာင်းလဲဒပးရြည်။

( င ) ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား ဒမပာင်းလဲမခင်းနှင့်ဆိင
ု ်ဒသာ အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ ဒမပာင်းလဲဒပးသည့်အခါ ဤပုေ်ြအရ ကုြ္ပဏီ
အြျိုးအစားဒမပာင်းလဲြှုသည် အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
ကုြ္ပဏီြှတပ
် ုံတင်မခင်းဆိုင်ရာ အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌
ဒမပာင်းလဲပပီးဒနာက် ြှတ်ပုံတင်သက်ဒသခံလက်ြှတ် အသစ်တစ်ခုကို ကုြ္ပဏီသို့
ေု တ် ဒပးရြည် ။ ကု ြ္ပ ဏီ၏ အြည် က ိ ု ဤပု ေ်ြ အရေု တ် ဒပးသည့် ြှတ ်ပ ုံ တင်
သက်ဒသခံလက်ြှတ်တွင် ဒော်မပေားဒသာအြည်အတိုင်း မေစ်ဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီအြျိုးအစား ဒမပာင်းလဲမခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၅၉။

(က)

ကုြ္ပဏီအြျိုးအစားဒမပာင်းလဲမခင်းသည်(၁)

ဥပဒေအရရပ်တည်နိုင်သည့် အေွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ရပ် ဒပါ်ဒပါက်လာမခင်း
ြရှိဒစရ၊

(၂)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားအမေစ် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်
ပါဝင်သူြျားအဒပါ် သတ်ြှတ်သည့်ကိစ္စရပ်ြှအပ ကုြ္ပဏီ၏လက်ရှိပစ္စည်းြျား၊
အခွင့်အဒရးနှင့် တာဝန်ြျားကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ၊
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(၃)

ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ၎င်းတို့အဒပါ်တွင်
လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်တရားစွဲဆိုြှုြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။

( ခ ) ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီြှ အစုရှယ်ယာအားမေင့် တာဝန်
ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ်သို့ ဒမပာင်းလဲသည့်အခါတွင်(၁)

ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာြခံသူအမေစ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူနှင့် ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သူြျား၏တာဝန်ရှိြှုသည် ရပ်စဲပပီး မေစ်ဒစရြည်။

(၂)

အာြခံချက်ဒပးမခင်း သို့ြဟုတ် အာြခံချက်ဒပးရန် သဒဘာတူမခင်းဒ ကာင့်
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမေစ် ခဲ့ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ေိုကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအမေစ်ြှ
ရပ်စဲသည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ယင်းတို့သည် ကုြ္ပဏီြှ အစုရှယ်ယာြျားေုတ်ယူပါက
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားအမေစ် ဆက်လက်ရှိဒနြည်မေစ်သည်။

(၃)

ပုေ်ြ ၅၈၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၄)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ခခ) အရ ဒဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်သည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရန် လိုအပ်ဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏စာရင်း၌ သတ်ြှတ်ေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ အစုရှယ်ယာြျားအား
ေုတ်ဒဝြည်ဆိုလျှင် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားကိုြှတ်ယူရြည် (ကက) အစုရှယ်ယာြျားအား အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သို့ ေုတ်ဒပးေားဒ ကာင်း၊
( ခခ )

ေိုပုဂ္ဂိုလ်ကကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအမေစ်ဒဆာင်ရွက်ရန် သဒဘာတူဒ ကာင်း
နှင့်

( ဂဂ )

ေိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးမေစ်ဒ ကာင်း။
အပိုင်း (၃)

ကုြ္ပဏီ၏ြတည်ဒငွရင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစုရှယ်ယာြျား၊ ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အဒ ကာင်းအရာြျား
အခန်း (၁၁)
အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်း
အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအဒ ကာင်း
၆၀။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၏ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို လိုက်နာလျက်
ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဒသာ်
လည်းဒကာင်း မပဋ္ဌာန်းေားသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ခွင့်မပုေားသည့် နည်းလြ်းြျားနှင့်အညီ
လွှဲဒမပာင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည့် ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းြျား မေစ်ဒစရြည်။
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( ခ ) အစုရှယ်ယာတစ်ခုတွင်အြည်ခံတန်ေိုး သိ့ြ
ု ဟုတ် ြူရင်းတန်ေိုးတစ်ရပ်ပါရှိရန်ြလို။
အစုရှယ်ယာြျားနှင့်ဆက်စပ်ပါရှိဒသာ အခွင့်အဒရးြျားနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၆၁။

(က)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာတစ်ခုသည် အဆိုပါအစုရှယ်ယာအား
ပိုင်ဆိုင်သူသုိ့ ဒအာက်ပါအခွင့်အဒရးြျားကို ရရှိဒစရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝးတစ်ခုတွင် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆန္ဒြဲ
ဒကာက်ယူရာ၌ ဆန္ဒြဲတစ်ြဲဒပးနိုင်ခွင့်၊

(၂)

အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝရာတွင် တူညီသည့်အချိုးအတိုင်းရရှိခွင့်နှင့်

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအား ခွဲဒဝဒပးရာတွင် တူညီသည့်အချိုးအတိုင်းရရှိခွင့်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပေားဒသာအခွင့်အဒရးြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းတွင်မေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာြျားေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် သတ်ြှတ်ေားဒသာ
စည်းကြ်းချက်ြျားတွင်မေစ်ဒစ မငင်းပယ်မခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း သို့ြဟုတ်
မေည့်စွက်မခင်းြျား မပုလုပ်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒသာဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား အြျိုးအစားြျား
၆၂။

(က)

အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအား ေုတ်ဒဝရန်နှင့်
အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားအား သတ်ြှတ်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အခွင့်အာဏာြျားတွင်
ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရမေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာေုတ်ဒဝသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား
အရမေစ်ဒစ ဒအာက်ပါအစုရှယ်ယာြျားကို ေုတ်ဒဝနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျားလည်း
ပါဝင်သည် (၁)

အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားအြျိုးြျိုး၊

(၂)

မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူနိုင်ဒသာ အစုရှယ်ယာြျား၊

(၃)

ြတည်ဒငွရင်းခွဲဒဝမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဝင်ဒငွဒပးဒဝမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာဦးစားဒပး
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကန့်သတ်ေားသည့် အခွင့်အဒရးြျားပါရှိဒသာ အစုရှယ်ယာြျား၊

(၄)

အေူးြဲဒပးနိုင်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ကန့်သတ်ချက် သိ့ြ
ု ဟုတ် စည်းကြ်းချက်
ေားရှိဒသာ ြဲဒပးနိုင်သည့်အခွင့်အဒရးြျားပါရှိသည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့်

(၅)

ြဲဒပးနိုင်သည့် အခွင့်အဒရးြပါရှိဒသာ အစုရှယ်ယာြျား။

( ခ ) ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရမေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာေုတ်ဒဝသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား
အရမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါတို့ကိုလည်း ေုတ်ဒဝနိုင်သည် -
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(၁)

အစုရှယ်ယာရယူရန်အတွက် ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ြျား၊

(၂)

အစုရှယ်ယာြျားအမေစ် ဒမပာင်းလဲနိုင်သည့် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်
ြျားနှင့်

(၃)

အမခားဒသာအကျိုးခံစားခွင့်ြျား။

အစုရှယ်ယာ ေုတ်ဒဝမခင်း
၆၃။

(က)

ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၊

ဤဥပဒေနှင့်

အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်
အစုရှယ်ယာြျား

သိြ
ု့ ဟုတ်

ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို

တိန
ု့ ှင့်အညီ

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာအေွဲ့သည်

အမခားဒငွဒချး

သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို

ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်ြျားက

စည်းကြ်းချက်ြျားအားသတ်ြှတ်၍

သင့်သည်ေင်မြင်ဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့

ေုတ်ဒဝဒရာင်းချနိုင်သည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ အစုရှယ်ယာြျားကို အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊
တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်ဒစ ဒငွဒပးဒချရန် ေုတ်ဒဝဒရာင်းချနိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာြျားကို
တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားမေင့် ဒငွဒပးဒချပပီး ေုတ်ဒဝဒရာင်းချခဲ့လျှင် အစုရှယ်ယာ
ေုတ်ဒဝသည့်စည်းကြ်းချက်၌ ြည်သည့်အချိန်တွင် ဒငွဒပးဒချဒစရန် ဒတာင်းဒခါ်ြည်
မေစ်ဒ ကာင်းနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်သည် အဆိုပါဒတာင်းဒခါ်သည့် ဒငွအားဒပးဒချရန်
တာဝန်ရှိဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ေါရိုက်တာြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ြတည်ဒငွရင်းကို
အစုရှယ်ယ ာြျား ေပ်ြံေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်းမေင့် တိုးမြှင့်ရန်ဆ ုံးမေတ်သည့်အခါ
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီကပိုင်ဆိုင်ေားသည့် လက်ရှိအစုရှယ်ယာအချိုးအစားအားမေင့်
ြည်သည့်အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားမေစ်ဒစ အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျားကို ၎င်းတိြ
ု့ ှ ဝယ်ယူ
ကြ်းလှြ်းနိုင်ရန် ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်။
ေုတ်ဒဝသည့် အစုရှယ်ယာြျားအားတန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်း
၆၄။

(က)

ေုတ်ဒဝဒရာင်းချြည့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက်တန်ေိုးကို ေါရိုက်တာအေွဲ့ြှ ဆုံးမေတ်
ေားသည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြျား ေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်းအတွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းကို ဒငွသားမေင့်
ြမပုလုပ်ဘဲ အမခားတစ်ခုခုမေင့် သတ်ြှတ်ခဲ့ပါက ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် (၁)

ယင်းအား ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်နိုင်ြည့် လုံဒလာက်ဒသာ အဒသးစိတ်ဒော်မပချက်
ြျားမေင့် တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းအား ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။
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(၂)

ေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်းအတွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ြှုအား သင့်ဒလျာ်ဒသာ လက်ရှိ
ဒငွတန်ေိုးမေင့် ဆုံးမေတ်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့သတ်ြှတ်ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့် အကဲမေတ်ြှု
အဒမခခံြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၃)

ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအရာြျား ဒပါ်ဒပါက်မခင်းမေစ်သည်ဟု ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ခဲ့လျှင်
တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (ကက) အစုရှယ်ယာြျားကို ေုတ်ဒဝဒရာင်းချရန်အတွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ချက်
နှင့်စည်းကြ်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီနှင့်ယင်းတွင် တည်ဆဲပါဝင်သူြျား
အတွက် သင့်ဒလျာ်ြျှတြှုရှိဒ ကာင်း၊
( ခခ ) အဆိုပါ တန်ေိုးသတ်ြှတ်ြှု၏ လက်ရှိဒငွတန်ေိုးသည် အစုရှယ်ယာ
ြျားအား ေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်းအတွက် ရရှိြည့် ဝင်ဒငွပြာဏေက်
ြဒလျာ့နည်းဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရလျှင်။

( ဂ ) အစုရှယ်ယာြျားေည့်ဝင်ြှုနှင့် ေုတ်ဒဝြှုအတွက် တန်ေိုးကိုဒငွသားမေင့် ြသတ်ြှတ်ဘဲ
အမခားတစ်ခုခုမေင့် သတ်ြှတ်ပါက ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်သည့် ပဋိညာဉ်
စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်ကို ေြ်းဒဆာင်ရြည်
မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
၆၅။

ပုေ်ြ ၆၄၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သည့် ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီသည်

ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒငွသားမေင့်ြမပုလုပ်ဘဲ တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ခခင်းချက်ကိစ္စရပ်ြျား
၆၆။ ပုေ်ြ ၆၄ ၏ ပုေ်ြခွဲ (ခ) သည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ရှယ်ယာြျားကိုရယူရန် ဒအာ့ပ်ရှင် (option) တစ်ခုခုကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်း၊

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၌ အစုရှယ်ယာြျားအမေစ်သို့ ဒမပာင်းလဲနိုင်သည့် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျားကို ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း၊
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ သီးသန့်ဘဏ္ဍာဒငွြှ အမပည့်အဝဒပးဒချေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားကို တူညီဒသာ
အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားအား ပိုင်ဆိုင်ေားသည့် ပါဝင်သူအားလုံးေံသို့ ၎င်းတို့၏
အစုရှယ်ယာအဒရအတွက် အချိုးအစားမေင့် အစုရှယ်ယာြျားအား ေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်း၊
(ဃ)

ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်တို့အား
အဆိုပါအစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် အဆိုပါအြျိုးအစားရှိ အစုရှယ ်ယာြျားနှင့်
တူညီသည့် အချိုးအစားအားမေင့် စုဒပါင်းမခင်းနှင့် ပိုင်းမခားမခင်း၊

( င ) ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်ရှိ အစုရှယ်ယာတို့အား
အဆိုပါအစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် အဆိုပါအြျိုးအစားရှိ အစုရှယ ်ယာြျားနှင့်
တူညီသည့် ရှယ်ယာအချိုးအစားအားမေင့် ေပ်ဆင့်ပိုင်းမခားမခင်း။
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လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်း
၆၇။

(က)

ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြျားရယူရန်အတွက် ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျား သို့ြဟုတ် အမခား
လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအား ေုတ်ဒဝဒရာင်းချြည့်တန်ေိုးကို
ေါရိုက်တာအေွဲ့က ဆုံးမေတ်ေားသည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျားနှင့် လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားအတွက်
သိ့ြ
ု ဟုတ် အဆိုပါဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျားနှင့် လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျားမေင့် ဒနာင်တွင်လဲလှယ်ြည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်ဒဝြည့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက်
တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းကို ဒငွသားမေင့်ြမပုလုပ်ဘဲ အမခားတစ်ခုခုမေင့် သတ်ြှတ်ခဲ့ပါက
ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် (၁)

ယင်းအား ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်နိုင်ြည့် လုံဒလာက်ဒသာ အဒသးစိတ်ဒော်မပချက်
ြျားမေင့် တန်ေိုးသတ်ြှတ်မခင်းအား ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။

(၂)

ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျား၊ လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျား၊
အဆိုပါ ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျားနှင့် လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျားမေင့် ဒနာင်တွင်လဲလှယ်ြည့် သို့ြဟုတ် ေုတ်ဒဝြည့် အစုရှယ်ယာ
ြျားတိအ
ု့ တွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ြှုအား သင့်ဒလျာ်ဒသာ လက်ရှိဒငွတန်ေိုးမေင့်
ဆုံးမေတ်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့သတ်ြှတ်ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့် အကဲမေတ်ြှုအဒမခခံြျားကို
ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၃)

ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအရာြျား ဒပါ်ဒပါက်မခင်းမေစ်သည်ဟု ဆုံးမေတ်ခဲ့လျှင် တန်ေိုး
သတ်ြှတ်မခင်းကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (ကက) ဒအာ့ပ်ရှင်(option)ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားလဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါ ဒအာ့ပ်ရှင် (option)နှင့်
ဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားမေင့် ဒနာင်တွင်လဲလှယ်ြည့် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေုတ်ဒဝြည့် အစုရှယ ်ယ ာတို့အတွက် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ချက်ြျား၊
စည်းကြ်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီနှင့် ယင်းကုြ္ပဏီတွင် တည်ဆဲပါဝင်
သူြျားအတွက် သင့်ဒလျာ်ြျှတြှုရှိဒ ကာင်းနှင့်
( ခခ )

အဆိုပါတန်ေိုးသတ်ြှတ်ြှု၏ လက်ရှိဒငွတန်ေိုးသည် ဒအာ့ပ်ရှင(် option)
ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားလဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာြျားအား ေုတ်ဒဝဒရာင်းချမခင်းအတွက် ရရှိြည့်
ဝင်ဒငွပြာဏေက် ြဒလျာ့နည်းဒ ကာင်း။
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( ဂ ) ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျား သို့ြဟုတ် အမခားလဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျားေည့်ဝင်ြှုနှင့် ေုတ်ဒဝြှုအတွက် တန်ေိုးကို ဒငွသားမေင့် ြသတ်ြှတ်ဘဲ
အမခားတစ်ခုခုမေင့် သတ်ြှတ်ပါက ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်သည့် ပဋိညာဉ်
စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်ကို ေြ်းဒဆာင်ရြည်
မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
၆၈။

ပုေ်ြ ၆၇၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့် ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီသည်

ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၆၉။

တာဝန်ရှိြှုအားေိခိုက်ဒစြည့် အစုရှယ်ယာြျားေုတ်ဒဝမခင်းတွင် သဒဘာတူညီချက်ရယူရန်

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူမေစ်လာြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြှ စာမေင့်ဒရးသား၍ ကကိုတင်သဒဘာတူညီေားမခင်းြရှိလျှင်
ကုြ္ပဏီသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တာဝန်ရှိြှုြျားကို ပိုြိုြျားမပားလာဒစြည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းအဒပါ်တွင်
တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်မေစ်ဒပါ်လာဒစြည့် အစုရှယ်ယာတစ်ခုခုအား ေုတ်ဒဝမခင်းသည် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။
အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒပးဒချရြည့်ဒငွပြာဏအသီးသီးအဒပါ်တွင် ကုြ္ပဏီကစီစဉ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့်
အခွင့်အာဏာ
၇၀။

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ဒအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို

မေစ်ဒစ၊ အားလုံးကိုမေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (က)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒပးဒချရြည့်ဒငွပြာဏနှင့် ဒပးဒချရြည့်အချိန်ကာလတို့ကို
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ြျားအ ကားမခားနား၍ အစုရှယ်ယာေုတ်ဒဝြှုနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာအတွက် ဒပးဒချရြည့်ဒငွပြာဏတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဒပးဒချရန်ဒတာင်းဆိုမခင်း
ြမပုဒသာ်လည်း အစုရှယ်ယာရှင်ြှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေားသည့် အစုရှယ်ယာအတွက် ဒပးဒချရန်
ကျန်ရှိဒနဒသာ ဒငွပြာဏအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ဒပးဒချပါက
လက်ခံနိုင်သည်။
( ဂ ) အစုရှ ယ ် ယ ာတစ် ခု စီ အ တွ က ် ဒပးဒချေားသည့် ဒငွပ ြာဏ အချိ ု းအစားအလို က်
အမြတ်ဒငွခွဲဒဝြှုကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားေုတ်ဒဝရန် အချိန်ကာလသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိမခင်း
၇၁။

(က)

အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ေုတ်ဒဝသည့်ဒန့ြှ
၂၁ ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီသည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ သက်ဆိုင်ရာြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ေုတ်ဒဝမခင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
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အဒ ကာင်း ကားရြည်။ အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာတွင် အစုရှယ်ယာြျား
သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက်
ဒပးဒချသည့်တန်ေိုးြျားနှင့် အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် တန်ေိုးကိုအမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
မေစ်ဒစ ဒပးဒချပပီးမခင်း ရှိ ြရှိ တိအ
ု့ ား ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
( ခ ) ပိုင်ဆ ိုင်သူ၏ အြည်ကို ကုြ္ပဏီ၏ သက်ဆ ိုင်ရာြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်း
ပပီးသည့်အခါ အစုရှယ်ယာ သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ခုအား
ေုတ်ဒဝပပီး မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မခင်းသည် အစုရှယ်ယာ သို့ြဟုတ်
အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်အား ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် တရားဝင်အတည်မေစ်ြှုအား
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
၇၂။

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၇၁ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိလျက်မေင့်

ပျက်ကွက်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျား
ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားေုတ်ဒဝရန်အတွက် လိုအပ်ချက်ြျား
၇၃။

ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားတွင် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အဒရးြျားကို

ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျားနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့်အခွင့်အဒရးြျားကို ကုြ္ပဏီ၏အေူးဆုံးမေတ်ချက်အရအတည်မပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည်
ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားကို ေုတ်ဒဝနိုင်သည် (က)

ြတည်ဒငွရင်းကို မပန်လည်ဒပးဒချမခင်း၊

( ခ ) ပိုလျှံသည့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် အကျိုးအမြတ်ြျားတွင်ပါဝင်မခင်း၊
( ဂ ) စုဒပါင်းေားဒသာ အမြတ်ဒဝစုြျားနှင့် သီးမခားစီမေစ်ဒသာ အမြတ်ဒဝစုြျား၊
(ဃ)

ဆန္ဒြဲဒပးမခင်း၊

( င ) အမခားဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာအြျိုးအစားြျား သို့ြဟုတ် အမခားအစုရှယ်ယာြျားေက်
ဦးစားဒပးပပီး အမြတ်ဒဝစုြျားနှင့် ြတည်ဒငွရင်းကိုဒပးဒချမခင်းနှင့်
( စ ) အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူနိုင်မခင်း ရှိ ြရှိ နှင့် ရှိခဲ့ပါက ေိုသို့မပန်လည်
ဒရွးနုတ်ရယူနိုင်မခင်းဆိုင်ရာ စည်းကြ်းချက်ြျား။
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မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူမခင်း
၇၄။

(က) မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားသည် ယင်းတိအ
ု့ ား မပန်လည်
ဒရွးနုတ်နိုင်ခွင့်ရှိဒသာ စည်းကြ်းချက်ြျားချြှတ်၍ေုတ်ဒဝသည့် ဦးစားဒပး အစုရှယ်ယာြျား
မေစ်သည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိုက်နာလျက် မပန်လည်ဒရွးနုတ် ရယူခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပး
အစုရှယ်ယာအား ဒအာက်ပါအတိုင်း မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူနိုင်သည်(၁)

တိကျစွာသတ်ြှတ်ေားသည့်အချိန်တွင် သို့ြဟုတ် တိကျစွာသတ်ြှတ်ေားသည့်
အေူးအဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်အခါတွင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီြှ ဒရွးချယ်ရယူသည့်အခါတွင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

အစုရှယ်ယာရှင်က ဒရွးချယ်ရယူသည့်အခါတွင်။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျား ဒပါ်ဒပါက်ြှသာလျှင် မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူ
ခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူနိုင်သည် (၁)

အဆိုပါ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် အမပည့်အဝဒငွဒပးဒချပပီးမေစ်မခင်း၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏အကျိုးအမြတ်ြျားအားအသုံးမပု၍ သိြ
ု့ ဟုတ် ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာ
ြျားအား မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူရန်ရည်ရွယ်၍ အစုရှယ်ယာအသစ်ြျား ေုတ်ဒဝြှု၏
အကျိုးအမြတ်ြျားအား အသုးံ မပုခဲ့မခင်းနှင့်

(၃)

မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူမခင်းမပုလုပ်ခဲ့ပါက ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ဒ ကးပြီစစ်ဒဆးချက်၌
ဒကျနပ်လက်ခံနိုင်ြည်မေစ်ဒ ကာင်း ေါရိုက်တာြျားြှသင့်ဒလျာ်ဒသာအဒ ကာင်း
အချက်ြျားအဒပါ် ဆုံးမေတ်ခဲ့မခင်း။

(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်ပပီးသည့်အခါ ဒော်မပေားသည့် ဒငွပြာဏသည်
မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူရန်အတွက် သတ်ြှတ်ေားသည့်ဒန့တွင် ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏ
မေစ်လာဒစရြည်။

( င ) မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားသည် မပန်လည်ဒရွးနုတ်
ရယူပပီးသည့်အခါတွင် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။
( စ ) ကုြ္ပဏီသည် မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားကို မပန်လည်
ဒရွးနုတ်ရယူပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဆိုပါ
မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူမခင်းအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ အဒ ကာင်း ကားတင်မပရြည်။
(ဆ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မခင်းသည် မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူ
ခွင့်ရှိဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားကို မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူမခင်းအတွက် တရားဝင်
အတည်မေစ်ြှုအား ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
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၇၅။

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၇၄ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိလျက်မေင့်

ပျက်ကွက်ခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ေီဘင်ချာြျား
စဉ်ဆက်ြမပတ် သုံးစွဲနိုင်ဒသာေီဘင်ချာြျား
၇၆။

ဤဥပဒေ ြမပဋ္ဌာန်းြီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ မပဋ္ဌာန်းပပီးဒနာက်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း

ချုပ်ဆိုသည့် ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာ စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ြည်သည့်အချိန်၊ ြည်သည့်အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြျှမေင့် မပန်လည်ဒရွးနုတ်
ရယူခွင့်ြရှိဒသာ သို့ြဟုတ် မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခွင့်ရှိဒသာဒ ကာင့် တရားြဝင်မေစ်မခင်း ြရှိဒစရ။
မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူခဲ့ဒသာ ေီဘင်ချာြျားကို တစ်ချိန်ချိန်တွင် ေပ်ြံေုတ်ဒဝရန် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာ
၇၇။

(က) ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်မပန်ေားသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား၌
အမခားနည်း အတိအလင်းဒော်မပေားမခင်းြရှိပါက ဤဥပဒေအာဏာတည်မခင်းြမပုြီတွင်
မေစ်ဒစ၊ အာဏာတည်ပပီးဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီသည် ယခင်ကေုတ်ဒဝခဲ့ဒသာ
ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်ကို မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူပပီးဒနာက် အဆိုပါေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်ကို
ေပ်ြံေုတ်ဒဝနိုင်ရန်အတွက် ယင်းတို့အား ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒနဒစရန်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိဒစရြည် သို့ြဟုတ် ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု အပြဲြှတ်ယူ
ရြည်။ ကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါအခွင့်အာဏာအား ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ ကုြ္ပဏီတွင်
အလားတူေီဘင်ချာြျားကို ေပ်ြံေုတ်ဒဝမခင်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယင်းတို့အစား
အမခားေီဘင်ချာြျားကို ေုတ်ဒဝမခင်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ေီဘင်ချာြျားအား ေပ်ြံ
ေုတ်ဒဝရန် အခွင့်အာဏာရှိဒစရြည် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာ
ရှိသည်ဟု အပြဲြှတ်ယူရြည်မေစ်သည်။ ေိုသုိ့ ေပ်ြံေုတ်ဒဝသည့်အခါတွင် အဆိုပါ
ေီဘင်ချာအား ယခင်ကေုတ်ဒဝခဲ့ဘူးမခင်းြရှိသကဲ့သ့ို ေီဘင်ချာြျားအားရရှိသူသည်
အလားတူအခွင့်အဒရးြျားနှင့် ဦးစားဒပးအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ရရှိဒစရြည် သို့ြဟုတ်
ေိုသုိ့ရရှိသည်ဟု အပြဲြှတ်ယူရြည်။
( ခ ) ေီဘင်ချာြျားကို ေပ်ြံေုတ်ဒဝနိုင်ရန်အတွက် ယင်းတိအ
ု့ ား ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်
ဒနဒစရန်ရည်ရွယ်ပပီး ဤဥပဒေမပဋ္ဌာန်းမခင်းြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ မပဋ္ဌာန်းပပီးဒနာက်တွင်
မေစ်ဒစ အဆိုပါေီဘင်ချာြျားကို ကုြ္ပဏီက အြည်စာရင်းအဆိုမပုခံရသူသ့ို လွှဲဒမပာင်း
ဒပးအပ်ရသည့်အခါ ေိုအြည်စာရင်းအဆိုမပုခံရသူေံြှ လွှဲဒမပာင်းဒပးြှုကို ဤပုေ်ြပါ
ရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် ေပ်ြံေုတ်ဒဝမခင်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
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( ဂ ) ေီဘ င် ချာတစ်ရပ်ရ ပ် က ို ေပ်ြံ ေု တ ်ဒ ဝမခင်း သိ ု ့ြ ဟု တ ် ယင် းအစား ကုြ ္ပဏ ီ သိ ု ့
ဤပုေ ်ြ အရဒပးအပ် ေ ားသည် ့ သိ ု့ ြ ဟု တ် ကုြ္ပ ဏ ီ ကရရှိ သ ည် ဟ ု ြှ တ်ယ ူ သည့်
အခွင့်အာဏာအရ အမခားေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်ကို ေုတ်ဒဝမခင်းကို ဤဥပဒေမပဋ္ဌာန်းမခင်း
ြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ မပဋ္ဌာန်းပပီးဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ ေပ်ြံေုတ်ဒဝမခင်း သို့ြဟုတ်
ေုတ်ဒဝမခင်းမေစ်ဒစ တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်ကိစ္စရပ်အလို့ငှာ ေီဘင်ချာအသစ်တစ်ရပ်အား
ေုတ်ဒဝမခင်းအမေစ်သတ်ြှတ်ရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ယင်းသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်မခင်းသည် ေုတ်ဒဝရြည့်
ေီဘင်ချာြျား၏ တန်ေိုးဒငွပြာဏ သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒရအတွက်ကို ကန့်သတ်ေားသည့်
မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမေစ်ဒစရ။ သိ့ရ
ု ာတွင် ဤပုေ်ြပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်အရ ေပ်ြံေုတ်ဒဝေားသည့် ေီဘင်ချာတစ်ခုသည် အမပည့်အဝ တံဆိပ်ဒခါင်း
ကပ်ေားသည်ဟုြှတ်ယူ၍ ယင်း၏အာြခံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒငွေုတ်ဒချးသူတစ်ဦးဦးသည်
တံဆိပ်ဒခါင်းခွန် သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မပစ်ေဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေြ်းဒဆာင်ရန်
ြလိုဘဲ ၎င်း၏ အာြခံချက်အား အတည်မပုဒပးဒစရန်အတွက် ြည်သည့်တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်ြှုတွင်ြဆို အဆိုပါေီဘင်ချာကို သက်ဒသခံအမေစ် ဒပးအပ်တင်မပနိုင်သည်။
သိ့ရ
ု ာတွင် ေီဘင်ချာတွင် အမပည့်အဝတံဆိပ်ဒခါင်းကပ်ေားမခင်းြရှိသည်ကို ၎င်းြှ
သိရှိမခင်း

သိြ
ု့ ဟုတ်

အဆိုပါေီဘင်ချာကို
သိရ
ု့ ာတွင်ကုြ္ပဏီသည်

၎င်း၏ဒပါ့ဒလျာ့ြှုဒ ကာင့်
သက်ဒသခံအမေစ်
ေိုက်သင့်ဒသာ

ဒတွ့ရမခင်းြရှိခဲ့လျှင်

ဒပးအပ်တင်မပနိုင်မခင်းြရှိဒစရ။
တံဆိပ်ဒခါင်းခွန်နှင့်

မပစ်ေဏ်တို့ကို

ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေီဘင်ချာြျား
အမပည့်အဝဒပးဒချပပီး သို့ြဟုတ် အမခားနည်းမေင့် ဒကျနပ်လက်ခံပပီး သို့ြဟုတ်
ပျက်မပယ်ပပီးမေစ်ဒသာ ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်အစား အမခားေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ်
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား ေုတ်ဒဝနိုင်ရန် အခွင့်အာဏာ
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။

ေီဘင်ချာြျားကိုရယူရန် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား အတိအကျအဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ဒစမခင်း
၇၈။

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူရန်နှင့် ဒငွဒပးဒချရန်အတွက် ယင်းကုြ္ပဏီနှင့်

ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ကို သီးသန်ဒ
့ ဆာင်ရွက်ဒပးဒစရန် အြိန်ေ
့ ီဂရီတစ်ခုမေင့် အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကူးဒမပာင်းဒဆာင်ရွက်မခင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ်ြျား၏အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
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၇၉။

ပုေ်ြ ၈၁ နှင့် ၈၂ တို့နှင့်အညီ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့အေိ ေုတ်ဒဝေားသည့်

အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ် တစ်ရပ်ရပ်အား ကိုင်ဒဆာင်ေားသူသည် ၎င်းအာြခံလက်ြှတ်တွင်
ဒော်မပပါရှိသည့် အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားကို ရေိုက်ခွင့်ရှိသည်။
အာြခံလက်ြှတ်အားပယ်ေျက်၍ အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား
အမေစ် လွှဲဒမပာင်းဒပးနိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ်အား ကိုင်ဒဆာင်ေားသူ၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၈၀။

ပုေ်ြ

၈၁

နှင့်

၈၂

တို့ပါ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ

အစုရှယ်ယာ

ကိုင်ဒဆာင်ေားသူသည်

ပယ်ေျက်မခင်းအတွက်

ကုြ္ပဏီက

ကုြ္ပဏီ၏

အာြခံလက်ြှတ်တစ်ရပ်အား
ယင်းအားအပ်နှံခဲ့လျှင်

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးအဒနမေင့် ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်ြျားကို
ေည့်သွင်းဒော်မပခွင့်

ရရှိဒစရြည်။

အာြခံလက်ြှတ်အားအပ်နှံမခင်း၊

ပယ်ေျက်

မခင်းြရှိဘဲ

ယင်းတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ အစုရှယ်ယာြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစုရှယ်ယာ အာြခံလက်ြှတ် တစ်ရပ်ကို
ကိုင်ဒဆာင်ေားသူ၏အြည်အား

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏

ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်

ေည့်သွင်း

ဒော်မပဒသာအဒ ကာင်းဒ ကာင့် တစ်စုံတစ်ဦးအဒပါ်တွင် ဆုံးရှုံးနစ်နာြှုြျားမေစ်လာခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည်
တာဝန်ရှိဒစရြည်။
ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်ပပီးဒနာက် အစုရှယ်ယာ အာြခံလက်ြှတ်ြျား ေပ်ြံေုတ်ဒဝြှုြမပုရမခင်း
၈၁။

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်ပပီးဒနာက်တွင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ်

တစ်ရပ်ရပ်ကို ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုရ။
အစုရှယ်ယာအာြခံလက်ြှတ်ြျားအား စွန်လ
့ ွှတ်၊ ပယ်ေျက်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်း
၈၂။

(က)

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ဒရာက်မခင်းြရှိြီက ေုတ်ဒဝခဲ့ဒသာ အစုရှယ်ယာအာြခံ
လက်ြှတ်ြျားအားလုံးကို ယခင်ကစွန့်လွှတ်ေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ကူးဒမပာင်းကာလ
သို့ြဟုတ် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ သတ်ြှတ်ေားသည့် အမခားကာလတစ်ရပ်ရပ် ကုန်ဆုံးသည်အေိ
ယင်းတို့တွင်ပါရှိဒသာ စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဆက်လက်တရားဝင်ဒစရြည်
မေစ်သည်။ ယင်းကာလကုန်ဆုံးပပီးဒနာက်တွင် အဆိုပါအစုရှယ်ယာ အာြခံလက်ြှတ်ြျားကို
စွနလ
့် ွှတ်ပယ်ေျက်ပပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အစုရှယ်ယာအာြခံ လက်ြှတ်ြျားကို ပယ်ေျက်သည့် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးတွင် မေစ်ဒပါ်သည့် ဆုံးရှုံးြှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကုြ္ပဏီတွင် တာဝန်
တစ်စတ
ုံ စ်ရာ ြရှိဒစရ။
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( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာကုြ္ပဏီက စာမေင့်ဒရးသားဒလျှာက်ေားလာလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်ကာလကို တိုးမြှင့်ဒပးနိုင်သည်။ ကူးဒမပာင်းကာလ
ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စွန့်လွှတ်ပယ်ေျက်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည့် အာြခံလက်ြှတ်ြျားသည်
ကုြ္ပဏီ၏အဒကာင်းဆုံးမေစ်ဒသာ အကျိုးစီးပွားအတွက် ြဟုတ်ပါဆိုဒသာ ကျိုးဒ ကာင်း
ဆီဒလျာ်ြှုရှိသည့် တင်မပချက်ြျားအဒပါ် ဒကျနပ်လက်ခံခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
သက်ဆိုင်ရာအာြခံလက်ြှတ်ြျားကို ဒမပာင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာ
အစီအစဉ်ြျားကို လုပ်ဒဆာင်နိုင်သည်။
အခန်း (၁၂)
အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း
လွှဲဒမပာင်းဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်ြျား
၈၃။

(က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့် အညီမေစ်ပပီး အမခားသက်ဆ ိုင်ရာဥပဒေ
တစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ြေိခိုက်ဒစဘဲ အစုရှယ်ယာြျားနှင့်
ကုြ္ပဏီရှိ အမခားြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို အခန်း (၁၃) အရ မပုလုပ်
ေားရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏သက်ဆိုင်ရာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းခံရသူ၏
အြည်အားဒရးသွင်းဒော်မပမခင်းမေင့် လွှဲဒမပာင်းဒပးနိုင်သည်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြျားနှင့် ကုြ္ပဏီရှိ အမခားြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
လွှဲဒမပာင်းမခင်းအား ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ကို လွှဲဒမပာင်းဒပးသူက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းခံရသူကဒသာ်လည်းဒကာင်း မပုလုပ်နိုင်သည်။
ပုေ်ြခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီသည် လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း
ခံရသူ၏အြည်နှင့် အခန်း (၁၃) အရ လိုအပ်ဒသာ အမခားအချက်အလက်ြျားကို သက်ဆိုင်ရာ
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းရြည်။
( ဂ ) သိရ
ု့ ာတွင် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြှတစ်ပါး
အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် အမခားြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
လွှဲဒမပာင်းမခင်း စာရွက်စာတြ်းြျားအား သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အမပည့်အဝ
တံဆိပ်ဒခါင်းကပ်ပပီး လွှဲဒမပာင်းဒပးသူနှင့် လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းခံရသူက လက်ြှတ်ဒရးေိုး
ဒဆာင်ရွက်ေားြှ ကုြ္ပဏီသည် လွှဲဒမပာင်းြှုကို ြှတ်ပုံတင်မခင်းမပုရြည်။ ေိအ
ု့ မပင်
ကုြ္ပဏီသို့ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားအား ဒပးအပ်ရြည် (၁)

လွှဲဒမပာင်းရန် အဆိုမပုေားသည့် အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား
အတွက်သက်ဒသခံချက်မေစ်ဒစြည့် သက်ဆိုင်ရာအဒောက်အေားလက်ြှတ်ြျား နှင့်
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(၂)

လွှဲဒမပာင်းြှုအဒ ကာင်းဒ ကာင့် မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု သို့ြဟုတ် အမခား
နိုင်ငံမခားသားတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတိဒ
ု့ ပါင်းစည်းလျက် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ
ြျားအဒပါ် ပိုင်ဆ ိုင်ြှုအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ရရှိလာမခင်း သို့ြဟုတ်
ရပ်စဲသွားမခင်းအဒ ကာင်းဒ ကာင့် လွှဲဒမပာင်းဒပးသူ သို့ြဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း
ခံရသူ သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတိ့ုနှစ်ဦးစလုံးက မပုလုပ်သည့် ဒ ကညာချက်။

(ဃ)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း သို့ြဟုတ် သက်ဆ ိုင်ရာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်တင
ွ ်ပါရှိသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား၌ အတိအလင်း အခွင့်အာဏာအပ်နှင်း
ေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဤဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အမခားနည်း
ခွင့်မပုေားလျှင် သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအား လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်လျှင် ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် လွှဲဒမပာင်းမခင်းအတွက် ဒလျှာက်လွှာနှင့်
ဤပုေ်ြအရ လိုအပ်ဒသာ အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်
အတွင်း လွှဲဒမပာင်းြှုအား ဒော်မပေားသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်၍ ေိုသုိ့
ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ပပီးဒနာက် ခုနစ်ရက်အတွင်း အဒ ကာင်းမပချက်ြျားကို ေည့်သွင်း
ဒော်မပလျက် မငင်းပယ်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို လွှဲဒမပာင်းဒပးသူနှင့် လွှဲဒမပာင်း
ဒပးမခင်းခံရသူြျားေံသို့ ဒပးပိခ
ု့ ဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည် လွှဲဒမပာင်းမခင်းအား ြှတ်ပုံတင်ရန်
မငင်းပယ်နိုင်သည်။

( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင် ပါရှိသည့် ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ အစုရှယ်ယာ သိြ
ု့ ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဥပဒေအရလွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း ခံရသူတစ်ဦးဦးအား အစုရှယ်ယာရှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ကုြ္ပဏီရှိ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ဝယ်ေားရှိသူအမေစ်
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းဒရးသွင်းနိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ အခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ေိခိုက်ဒစမခင်း
ြရှိဒစရ။
၈၄။

ပုေ်ြ ၈၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) တို့အား လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပျက်ကွက်ြှုရှိခဲ့ပါက သိလျက်မေင့်

ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ေါရိုက်တာြျားသည် ပျက်ကွက်ြှုမေစ်ဒပါ်သည့် ကာလအတွင်း ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းစီ ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၈၅။

လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းခံရသူ သိြ
ု့ ဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးသူသည် သိလျက်မေင့်မေစ်ဒစ၊ ဒပါ့ဒလျာ့၍

မေစ်ဒစ ပုေ်ြ ၈၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၂) အရ မပုလုပ်သည့် ဒ ကညာချက်တွင် ကုြ္ပဏီသို့
ြြှန်ကန်ဒသာဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်ပါရှိဒစခဲ့လျှင် ေိုသို့မပုလုပ်ြှုအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်ခုနစ်သိန်းငါးဒသာင်းစီ ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အစုရှယ်ယာြျားနှင့် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း ြှတ်ပုံတင်မခင်း
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၈၆။

(က)

အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်းအား
ြှတ်ပုံတင်သည့် ၂၁ ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့်
လွှဲဒမပာင်းြှု အဒ ကာင်း ကားစာအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိုတ
့ င်မပရြည်။

( ခ ) ေိုသုိ့လွှဲဒမပာင်းမခင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီသည် နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီတစ်ခု အမေစ်သ့ို ဒရာက်ရှိ
သည် သိ့ြ
ု ဟုတ် နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ်ြှ ရပ်စဲသည်ဆိုသည်ကို အဒ ကာင်း
ကားစာတွင် ဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် အစုရှယ်ယာြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း၏ တရားဝင်ြှုကို
ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ။
၈၇။

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၈၆ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိလျက်မေင့်

ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်ခုနစ်သန
ိ ်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မေင့်လွှဲဒမပာင်းမခင်း
၈၈။

ကုြ္ပဏီရှိ ကွယ်လွန်ခဲ့ဒသာ ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ကို လက်ဝယ်

ေားရှိဒသာ ကွယ်လွန်သူတစ်ဦးဦး၏ အစုရှယ်ယာ သို့ြဟုတ် အမခားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်အား
၎င်းတိ၏
ု့ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မေင့် လွှဲဒမပာင်းမခင်းသည် ယင်းတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ြှာ အကျိုး
ခံစားခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီပါဝင်သူ သိ့ြ
ု ဟုတ် လက်ဝယ်ေားရှိသူ ြဟုတ်ဒစကာြူ အဆိုပါ
လွှဲဒမပာင်းြှုစာချုပ်အား ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်သည့်အချိန်၌ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ
ပါဝင်သူ သို့ြဟုတ် လက်ဝယ်ေားရှိသူ မေစ်သကဲ့သ့ို တရားဝင်ဒစရြည်။
အခန်း(၁၃)
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် ကုြ္ပဏီရှိ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားအား ြှန်ကန်ဒ ကာင်း ဒောက်ခံမခင်း
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အဒောက်အေားမေစ်ဒစြည့် အစုရှယ်ယာြျား၏သက်ဒသခံလက်ြှတ်
၈၉။

(က) ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုရှယ်ယာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ပါရှိပပီး ပုေ်ြ ၂၉ နှင့်အညီ
ကုြ္ပဏီ၏ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ေားဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားနည်းမေင့် လက်ြှတ်ဒရးေိုး
ေားဒသာ သက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ခုသည် အဆိုပါအစုရှယ်ယာ သို့ြဟုတ် ဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ၏ ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
ေင်ရှားဒသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အဒောက်အေား မေစ်ဒစရြည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား၊ ေီဘင်ချာစဒတာ့ရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ေုတ်ဒဝသတ်ြှတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
လွွှဲဒမပာင်းမခင်းအား ြှတ်ပုံတင်ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ
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တစ်ရပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ေုတ်ဒဝသတ်ြှတ်ေားဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် လွှဲဒမပာင်းေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား၊ ေီဘင်ချာ စဒတာ့
ရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားအားလုံး၏ သက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ကိုေုတ်ဒဝမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စည်းကြ်းချက်ြျားအား အမခားနည်းမေင့်
သတ်ြှတ်ေားမခင်းြရှိလျှင် ပပီးစီးဒအာင်ဒဆာင်ရွက်၍ ဒပးအပ်ရန်အတွက် အသင့်
မပုလုပ်ေားရှိရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ ေုတ်ဒပးဒသာ သက်ဒသခံလက်ြှတ် အားလုံးတွင် ဒအာက်ပါတို့ကို
ဒော်မပရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီ၏အြည်၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊

(၃)

အစုရှယ်ယာသက်ဒသခံလက်ြှတ်နှင့် သက်ဆိုင်လျှင် အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊
အစုရှယ်ယာြျား၏ အြျိုးအစား၊ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒပးဒချေားသည့်
ဒငွပြာဏ၊ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒပးဒချရမခင်းြရှိဒသးသည့် ဒငွပြာဏရှိခဲ့လျှင်
ယင်းဒငွပြာဏနှင့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒငွဒပးဒချပပီးမေစ်သည့် ရာခိုင်နှုန်းနှင့်

(၄)

ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားမေစ်လျှင် အဆိုပါ ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်အဒရအတွက်၊ အြျိုးအစားနှင့် ဒပးဒချေားဒသာ ဒငွပြာဏ၊ အစုရှယ်ယာ
အမေစ် လဲလှယ်နိုင်ဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားမေစ်လျှင် ေိုသို့လဲလှယ်
နိုင်ြည့်အစုရှယ်ယာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျား၏ အဒရအတွက်။

(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် အစုရှယ်ယာ သိြ
ု့ ဟုတ်
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို လက်ဝယ်ေားရှိသူတစ်ဦးဦး၏ အခွင့်အဒရး
ြျားကို အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
၉၀။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားအမေစ် အြည်ဒော်မပေားသူြျားကို ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား
မေစ်သည်ဟု သဒဘာတူလက်ခံေားဒ ကာင်း ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး ယင်းကုြ္ပဏီအား
ြှတ်ပုံတင်သည့်အခါ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ ၎င်းတို့အား
ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူအမေစ် ဒရးသားဒော်မပရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ် သဒဘာတူလက်ခံေား၍ ၎င်း၏အြည်ကို ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသားဒော်မပေားသူြျားသည် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားမေစ်သည်။
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( ဂ ) အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည်
၎င်းတို့ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ ဒနာက်ဆ ုံးအချက်အလက်ြျားအေိ ပါရှိဒသာ
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းကို ေားရှိရြည်မေစ်ပပီး ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကိုလည်း
ယင်းြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသားဒော်မပရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့် ြည်သည့်နိုင်ငံသား
မေစ်သည်ဟူဒသာအချက်ြျား၊

(၂)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းဒော်မပသည့်ရက်စွဲနှင့်

(၃)
(ဃ)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲသည့်ရက်စွဲ။

အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာ
ြတည်ဒငွရင်းရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ အမခားသက်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဒအာက်ပါတို့ကိုလည်းဒော်မပရြည် (၁)

အစုရှယ်ယာြျားကို ေုတ်ဒဝြှုမပုလုပ်သည့်ရက်စွဲ၊

(၂)

ေုတ်ဒဝြှုတစ်ရပ်စီတွင်ပါရှိသည့် အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊

(၃)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးစီက ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာြျား၊

(၄)

အစုရှယ်ယာြျား၏ အြျိုးအစား၊

(၅)

အစုရှယ်ယာအြှတ်စဉ်ြျားနှင့် အစုရှယ်ယာသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား၏ အြှတ်စဉ်ြျား၊

(၆)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒပးဒချေားသည့်ဒငွပြာဏ၊

(၇)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက် အမပည့်အဝဒငွဒပးဒချေားမခင်း ရှိြရှိနှင့်

(၈)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက်ဒပးဒချရန် ကျန်ရှိသည့်ဒငွပြာဏရှိခဲ့လျှင် ယင်းဒငွပြာဏ။

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အညွှန်းစာရင်း
၉၁။

(က) ပါဝင်သူဦးဒရ ၅ဝ အေက်ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းကို အညွှန်းစာရင်းတစ်ရပ်အမေစ် မပုစုေားရှိမခင်းြဟုတ်လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ အြည်ြျားအတွက် ဒနာက်ဆုံးအချက်အလက်ြျားပါရှိဒသာ အညွှန်း
စာရင်းတစ်ရပ်ကို မပုစုေားရှိရြည်မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆ င်ြှုတစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်သည့်ဒန့ြှ ၁၄ ရက်အတွင်း
အညွှန်းစာရင်းတွင် လိုအပ်ဒသာဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုကို မပုလုပ်ရြည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားအတွက် အညွှန်းစာရင်းတွင် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်
အလက်ြျားအား ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ လွယ်ကူစွာရှာဒေွသိရှိနိုင်ရန်အတွက် လုံဒလာက်သည့်
အညွှန်းသဒကဂတြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။

ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ရှိသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
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(က)

ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုရဒသးဒသာ အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
ဒအာ့ပ်ရှင် (option) မပုေားဒသာ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကို ြှတ်တြ်း တင်ေားဒသာ
ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ရှိသြ
ူ ျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုကို မပုလုပ် ေားရှိရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ရှိသြ
ူ ျား၏ အြည်ြျား၊ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့်
ြည်သည့် နိုင်ငံသားမေစ်သည် ဟူဒသာအချက်ြျားအမပင် ဒအာ့ပ်ရှင် (option)
မပုေားသည့် အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျား၏ အဒရအတွက်
နှင့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်၊

(၂)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီအား ဒအာ့ပ်ရှင် (option)မပုေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက်
ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ရှိသူတစ်ဦးအမေစ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းဒော်မပခဲ့သည့်
ရက်စွဲ၊

(၃)

ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ကိုကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ကာလ သိ့ြ
ု ဟုတ် အချိန်၊

(၄)

ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ကို ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုြီက ဒပါ်ဒပါက်ရြည့်
အမေစ်အပျက် တစ်ရပ်ရပ်၊

(၅)

ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ဒပးမခင်းအတွက် ဒပးဒချရသည့် ဒငွပြာဏ တစ်ရပ်ရပ်၊

(၆)

ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏ
တစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် အဆိုပါ ဒငွပြာဏအား သတ်ြှတ်သည့် နည်းလြ်းနှင့်

(၇)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ရှိသတ
ူ စ်ဦးအမေစ်ြှရပ်စဲသည့် ရက်စွဲ။

( ခ ) ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ရှိသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းသည် ဒအာ့ပ်ရှင်(option) ြျားအား
ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ သိြ
ု့ ဟုတ် သက်တြ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါြျားတွင် အဆိုပါ
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား ဒနာက်ဆုံးမေစ်ဒပါ်သည့် အချက်အလက်ြျားမေင့် မေည့်စွက်
မပုစုေားရှိရြည်။
( ဂ ) ဒအာ့ပ်ရှင် (option) ြျားအား လွှဲဒမပာင်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လွှဲဒမပာင်းသည့်
အဒ ကာင်း ကားစာအား ကုြ္ပဏီသို့ဒပးပို့သည့်အခါြှသာလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ဒအာ့ပ်ရှင်
(option) တစ်ရပ်အား လွှဲဒမပာင်းမခင်းအတွက် ဒအာ့ပ်ရှင်(option)ရှိသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် ဒနာက်ဆုံးမေစ်ဒပါ်သည့်အချက်အလက်ြျားမေင့် မေည့်စွက်ရန်လိုအပ်ြည်
မေစ်သည်။ ကုြ္ပဏီြှ ဒအာ့ပ်ရှင်(option)အား လွှဲဒမပာင်းသည့်ကိစ္စရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် ဒအာ့ပ်ရှင် (option) လွှဲဒမပာင်းြှုကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
ေီဘင်ချာရှိသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
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ေီဘင်ချာြျားေုတ်ဒဝသည့် ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ

ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ေားဒသာ ေီဘင်ချာရှိသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
တစ်ခုကို မပုလုပ်ေားရှိရြည် (က)

ေီဘင်ချာရှိသြ
ူ ျား၏ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့် ြည်သည့်နိုင်ငံသားမေစ်သည်
ဟူဒသာ အချက်ြျားအမပင် ၎င်းတိေ
ု့ ံေုတ်ဒဝေားသည့် သို့ြဟုတ် ၎င်းတိလ
ု့ က်ဝယ်
ရှိသည့် ေီဘင်ချာြျား၏ အဒရအတွက်နှင့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်၊

( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီအား ေီဘင်ချာရှိသူတစ်ဦးအမေစ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်း
ဒော်မပခဲ့သည့် ရက်စွဲနှင့်
( ဂ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ေီဘင်ချာရှိသူတစ်ဦးအမေစ်ြှရပ်စဲသည့် ရက်စွဲ။
အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
၉၄။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ အစုရှယ်ယ ာြတည်ဒငွရင်းရှိ အမခားအကျိုးခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍မေစ်ဒစ၊ ေုတ်ဒဝေားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်အား
ရယူရန် အခွင့်အဒရးဒပးအပ်ေားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
မေစ်ဒစ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကို
ြှတ်တြ်းတင်ေားဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုကို မပုလုပ်ေားရှိရြည် (၁)

အကျိုးခံစားခွင့်လက်ဝယ်ရှိသူြျား၏ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့် ြည်သည့်
နိုင်ငံသားမေစ်သည်ဟူဒသာ အချက်ြျားအမပင် ၎င်းတို့ေံ ေုတ်ဒဝေားသည့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတို့လက်ဝယ်ရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား၏ အဒရအတွက်နှင့်
ရှင်းလင်းဒော်မပချက်၊

(၂)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီအား အကျိုးခံစားခွင့် လက်ဝယ်ရှိသတ
ူ စ်ဦးအမေစ် ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းဒော်မပခဲ့သည့်ရက်စွဲ၊

(၃)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား အကျိုးခံစားခွင့်လက်ဝယ်ရှိသူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲသည့်ရက်စွဲနှင့်

(၄)

အကျိုးခံစားခွင့် သက်တြ်းကုန်ဆုံးမခင်း၊ ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ုြဟုတ်
လဲလှယ်မခင်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျား။

( ခ ) ဤပုေ်ြအရ အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းသည် ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာ
ြျားအမေစ်သလ
ို့ ဲလှယ်နိုင်သည့် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်
ေားသူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ရပ်မေစ်ခဲ့လျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ြျားအား လဲလှယ်
ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ သိြ
ု့ ဟုတ် သက်တြ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါြျားတွင် အဆိုပါ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းအား ဒနာက်ဆုံးမေစ်ဒပါ်သည့် အချက်အလက်ြျားမေင့် မေည့်စွက်မပုစုေားရှိရြည်။
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( ဂ ) အကျိုးခံစားခွင့်အား လွှဲဒမပာင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လွှဲဒမပာင်းသည့် အဒ ကာင်း ကား
စာအား ကုြ္ပဏီသဒ
ို့ ပးပို့သည့်အခါြှသာလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းဒရးသွင်း
ေားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်အား လွှဲဒမပာင်းမခင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင်
ဒော်မပပါရှိသည့်အြျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒနာက်ဆုံးမေစ်ဒပါ်သည့်
အချက်အလက်ြျားမေင့် မေည့်စွက်ရန် လိုအပ်ြည်မေစ်သည်။ ကုြ္ပဏီက အကျိုးခံစားခွင့်အား
လွှဲဒမပာင်းသည့်ကိစ္စရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည်
အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲဒမပာင်းြှု တရားဝင်မခင်းကို ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်း၌ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျား
၉၅။

(က)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တိပ
ု့ ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဤအခန်းအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့်
ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားအားလုံးနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျားကို
ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်း သိြ
ု့ ဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း အဓိကဒဆာင်ရွက်ရာ
ဒနရာ၌ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ၎င်း၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေား
ရှိရန်အတွက် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ြည်သူ့ကိုြဆိုခန့်အပ်နိုင်သည်။ ေိုသို့ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ
ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျားကို ဒော်မပပါခန့်အပ်ခံရသူ
ပုဂ္ဂိုလ်၏ရုံးခန်း၌ ကုြ္ပဏီကိုယ်စား ေိန်းသိြ်းေားရှိနိုင်သည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်း သိြ
ု့ ဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း အဓိကဒဆာင်ရွက်
ဒသာဒနရာြမေစ်သည့် အမခားဒနရာတစ်ခုခု၌ ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့်
အညွှန်းစာရင်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်အခါ ေိုသိေ
ု့ ားရှိသည့်ဒန့ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း
ကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့်အညွှန်းစာရင်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်
ဒနရာအား သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ အဒ ကာင်း ကားစာ
ဒပးပို့တင်မပရြည်မေစ်သည့်အမပင် ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျားကို
ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ဒနရာဒမပာင်းလဲြှုရှိခဲ့ပါကလည်း ေိုသို့ဒမပာင်းလဲသည့်ဒန့ြှ
၂၁ ရက်အတွင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ အဒ ကာင်း ကားစာ
ဒပးပို့တင်မပရြည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုြျားအား အဒ ကာင်း ကားရမခင်း
၉၆။

(က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၉၀ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏
ြှတ်ပုံတင် စာရင်းမပုလုပ်သည့် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုအဒသးစိတ်ကို သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပိုတ
့ င်မပရြည်။
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( ခ ) သက်ဆိုင်ရာဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှုြျား မပုလုပ်သည့်ဒန့ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း အဒ ကာင်း ကား
တင်မပမခင်းကို မပုလုပ်ရြည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားစာရင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်ဒော်မပချက်
၉၇။

(က) ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ယင်းအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်ဒန့ြှ နှစ်လ အတွင်းနှင့်
၎င်းဒနာက်ပိုင်းကာလအတွက် နှစ်စဉ် အနည်းဆုံးတစ်ကကိြ် သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီအား
ေွဲ့စည်း

တည်ဒောင်သည့်

နှစ်ပတ်လည်ကာလ

ကုန်ဆုံးပပီးဒနာက်

တစ်လေက်

ဒနာက်ြကျဒစဘဲ

ကုြ္ပဏီ၏အဒသးစိတ်ဒော်မပချက်ြျားပါရှိဒသာ

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုကို

သတ်ြှတ်

ဒော်မပေားသည့်ပစ
ုံ ံမေင့်

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်။
( ခ ) သိရ
ု့ ာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည့် ကိစ္စရပ်ြှတစ်ပါး
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ၌ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျား ပါရှိဒစရြည် ( ၁ ) ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာအြည်၊
( ၂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်အြှတ်စဉ်၊
( ၃ ) ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာနှင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းကို အမခားဒနရာတစ်ခုခုတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိခဲ့ပါက ေိုသို့
ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်ဒနရာ၏ လိပ်စာ(ကွဲလွဲလျှင်)၊
( ၄ ) အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်
အြျားဆုံးပိုင်ဆိုင်ေားသည့် ပါဝင်သူဦးဒရ ၅ဝ ၏စာရင်း သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူဦးဒရ ၅ဝ ဒအာက်နည်းလျှင် ေိုသို့ပါဝင်သူြျား၏ စာရင်းနှင့် ၎င်းတိ၏
ု့
အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊ ြည်သည့်နိုင်ငံသားမေစ်ဒ ကာင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်သည့်
အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊
( ၅ ) အမခားကုြ္ပဏီမေစ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားစာရင်းနှင့် ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်ြျား၊
ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊ ြည်သည့်နိုင်ငံသားမေစ်ဒ ကာင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုရှယ်ယာ
အဒရအတွက်အမပင် ဒနာက်ဆုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်မပသည့်ဒန့ရက်ြှ စတင်၍
ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားအမေစ်ြှ ရပ်စဲခဲ့သြ
ူ ျားစာရင်း၊
( ၆ ) ကုြ္ပဏီ၏ ဒနာက်ဆုံးမပုလုပ်ခဲ့ဒသာ နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွ အစည်းအဒဝး
ကျင်းပဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ကျင်းပသည့်ဒန့ရက်၊
( ၇ ) ကုြ္ပဏီ၏ဒငွစာရင်းြျားအား မပုလုပ်ခဲ့သည့်ဒန့ရက်နှင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအား
ဒော်မပသည့်ဒန့ရက်တိတ
ု့ ွင် ကုြ္ပဏီ၏အဓိကလုပ်ဒဆာင်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လုပ်ဒဆာင်ြှု
ြျားဆိုင်ရာ သီးမခားဒော်မပချက်ြျား၊
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( ၈ ) ဒငွသားမေင့်ေုတ်ဒဝသည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့် ဒငွသားြှတစ်ပါး အမခားနည်းမေင့်
အမပည့်အဝဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒပးဒချ
ေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားအား ပိုင်းမခားဒော်မပေားသည့်အကျဉ်းချုပ်၊
( ၉ ) ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းပြာဏနှင့် ပိုင်းမခားသတ်ြှတ်ေားသည့်
အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊
(၁ဝ) အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် သတ်ြှတ်ဒတာင်းဆိုေားသည့် ဒပးဒချရန်ဒငွပြာဏ၊
(၁၁) ဒနာက်ဆုံးအကကိြ်နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ မပုလုပ်သည့်ဒန့၏ဒနာက်ပိုင်းတွင် လက်လွှတ်
ဆုံးရှုံးဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ပယ်ေျက်ဒသာအစုရှယ်ယာအဒရအတွက် စုစုဒပါင်း၊
(၁၂) ဒနာက်ဆုံးအကကိြ် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာမပုလုပ်သည့်ဒန့၏ ဒနာက်ပိုင်းတွင် ကုြ္ပဏီသည်
နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီမေစ်လာသည့်အဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီအမေစ်ြှ
ရပ်စဲသည့်အဒ ကာင်းနှင့် ဒမပာင်းလဲသွားဒသာဒန့ရက်၊
(၁၃) ကုြ္ပဏီ၏လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ၊ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီနှင့် ြူရင်းအစုြျား
ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ ရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတိ့၏
ု အြည်ြျား၊
(၁၄) နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာမပုလုပ်သည့်ဒန့တွင် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ မေစ် ကသူြျားနှင့်
ကုြ္ပဏီ၏အတွင်းဒရးြှူးြျားရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊
ကျား/ြ၊ ြည်သည့်နိုင်ငံသားမေစ်သည်ဟဒ
ူ သာအဒ ကာင်းနှင့် ဒနာက်ဆုံးနှစ်စဉ်
အစီရင်ခံစာမပုစုပပီးဒနာက်ပိုင်း ၎င်းတိက
ု့ ို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အချက်အလက်ြျား၊ ေိုသုဒ
့ိ မပာင်းလဲမပင်ဆင်ခဲ့သည့် ဒန့ရက်၊
(၁၅) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတင်မပ၍ ြှတ်ပုံတင်ေားရန် လိုအပ်ဒသာ
ဒပါင်နှံြှုြျားနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်ေားပပီးဒ ကာင်း
အတည်မပုချက်နှင့်
(၁၆) အခါအားဒလျာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားအချက်အလက်ြျား။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒော်မပပါအချက်အလက်ြျားအား တင်မပရြည့်အမပင် အေက်ပါ
အချက်အလက်ြျားနှင့် အကျဉ်းချုပ်ဒော်မပချက်ြျားကို ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏
ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ သီးမခားအပိုင်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
နှင့်အတူ ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာနှင့် ြိတ္တ ူြျားကို ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာတစ်ဦး သိြ
ု့ ဟုတ် အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားရြည့်အမပင်
စာရင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်ြျားတွင်ပါသည့် အချက်အလက်ြျားကို ဒော်မပပါဒန့အေိ
ြှန်ကန်ဒ ကာင်း ဒော်မပရြည်။
(ဃ)

အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးကမေစ်ဒစ၊
အတွင်းဒရးြှူးကမေစ်ဒစ၊ အမခားအရာရှိကမေစ်ဒစ လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားသည့် သက်ဒသခံ
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လက်ြှတ်တစ်ခုကို ပုေ်ြခွဲ (က) အရ လိုအပ်ဒသာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ ပူးတွဲ
တင်မပရြည်။ ေိုသက်ဒသခံ လက်ြှတ်၌ ဒနာက်ဆ ုံးအကကိြ် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ
မပုလုပ်သည့်ဒန့ ဒနာက်ပိုင်း သိ့ုြဟုတ် ပေြအကကိြ်မပုလုပ်သည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ
မေစ်ပါက ကုြ္ပဏီအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ခဲ့သည့်ဒန့ရက် ဒနာက်ပိုင်းတွင် ကုြ္ပဏီသည်
အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစရန် အြျားမပည်သူ
ြျားအား တစ်စတ
ုံ စ်ရာ ကြ်းလှြ်းေားမခင်းြရှိဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပမခင်း ြမပုရြည့် ယုံ ကည်အပ်နှံြှုြျား
၉၈။

(က)

အတိအလင်းမေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် အကျိုးမေစ်ေွန်းြှုရှိဒစြည်မေစ်ဒသာ
ြည်သည့်ယုံ ကည်အပ်နှံြှုကိုြျှ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းမခင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်ခံမခင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း ြမပုလုပ်ရ။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က) ၌ ြည်သိပ
ု့ င် ဆိုဒစကာြူ ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အစုရှယ်ယာ
သိြ
ု့ ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ဝယ်ရှိသူအမေစ် ြှတ်ပုံတင် ေားသည့်
ဒသဆုံးသူတစ်ဦး၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည် အဆိုပါဒသဆုံးသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ
ကိုယ ်စားလှယ ်အဒနမေင့် ဒော်မပပါအစုရှယ ်ယာ သို့ြဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်အား
လက်ဝယ်ရှိသူအမေစ် ကုြ္ပဏီ၏ သဒဘာတူညီချက်နှင့်အညီ ြှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိသည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ၌ ြည်သို့ပင်ဆိုဒစကာြူ ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အစုရှယ်ယာ
သို့ြဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ဝယ်ရှိသူအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ေားသည့်
ဒေဝါလီခံရသူတစ်ဦး၏ ပစ္စည်းြျားအတွက် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူ၊ အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်ရသူ၊ စီြံဒဆာင်ရွက်ရသူ သို့ြဟုတ် လွှဲအပ်ခံရသူသည် အဆိုပါ ဒေဝါလီ
ခံရသူ၏ ပစ္စည်းြျားအတွက် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူ၊ အတည်မပုဒဆာင်ရွက်ရသူ၊ စီြံ
ဒဆာင်ရွက်ရသူ သို့ြဟုတ် လွှဲအပ်ခံရသူအဒနမေင့် ဒော်မပပါအစုရှယ်ယာ သိ့ြ
ု ဟုတ်
အကျိုးခံစားခွင့်အား လက်ဝယ်ရှိသူအမေစ် ကုြ္ပဏီ၏ သဒဘာတူညီချက်နှင့်အညီ
ြှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားအား စစ်ဒဆးမခင်း
၉၉။

(က)

ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းြျားနှင့်အညွှန်းစာရင်းြျားအားလုံးကို ဒန့စဉ်အလုပ်ချိန်အတွင်း ကုြ္ပဏီြှ
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်နိုင်ဒသာ စစ်ဒဆးရန်ခွင့်မပုြည့်ဒန့ရက် တစ်ရက်စီတွင်
သာြန်အလုပ်ချိန်အတွင်း အချိန် နှစ်နာရီဒအာက်ြနည်းဒစြည့် သင့်ဒလျာ်ဒသာ စည်းကြ်း
ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက စစ်ဒဆးနိုင်ရန်အတွက်
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အခြဲ့ခွင့်မပုဒပးရြည်မေစ်ပပီး အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ခဲ့လျှင် အမခားပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးြှ စစ်ဒဆးြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ေါရိုက်တာြျားြှ သတ်ြှတ်ေားဒသာ သင့်ဒလျာ်သည့်
ဒငွပြာဏကို ဒပးဒဆာင်သည့် စစ်ဒဆးမခင်းကိုလည်းခွင့်မပုရြည်။ အဆိုပါကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူ သို့ြဟုတ် အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဒော်မပပါစာရင်းြျားြှ ဒကာက်နုတ်ချက်ြျားကို
မပုလုပ်ရယူနိုင်သည်။
( ခ ) ဤဥပဒေအရ မပုစုေားရှိရန်လိုအပ်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၊ အညွန်းစာရင်း၊
သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတိ့၏
ု တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၊ စာရင်းြျားနှင့် အကျဉ်းချုပ်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
၎င်းတိ့၏
ု
တစ်စိတ်တစ်ဒေသတို့၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ေါရိုက်တာြျားက သတ်ြှတ်
ေားဒသာ သင့်ဒလျာ်သည့်ဒငွပြာဏကို ဒပးဒဆာင်ဒစမခင်းမေင့် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦးကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ခဲ့လျှင်
အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကဒသာ်လည်းဒကာင်း ရယူနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီသည် ပါဝင်သူ
သိြ
ု့ ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးြှ ေိုသို့ဒတာင်းခံလာဒသာ ြိတ္တူတစ်စုံတစ်ရာအား ေိုသူြှ
သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဒငွပြာဏကိုဒပးသွင်းပပီး ကုြ္ပဏီက လိုအပ်ဒသာအချက်အလက်ြျားကို
လက်ခံရရှိပပီးသည့် ဒနာက်တစ်ရက်ြှစတင်၍ ၁ဝ ရက်တာကာလအတွင်း ေိုသို့ ဒတာင်းခံသူ
ေံသ့ို ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
၁၀၀။ ပုေ်ြ ၉၉၊ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ လိုအပ်ဒသာစစ်ဒဆးြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို မငင်းပယ်ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ပုေ်ြ ၉၉၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ လိုအပ်ဒသာ ြိတ္တူတစ်စတ
ုံ စ်ရာကို သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း
ဒပးပို့မခင်းြရှိခဲ့လျှင် ေိုသို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်ကုြ္ပဏီနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိ
တစ်ဦးစီသည် မပစ်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်
မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အြိနတ
့် စ်ရပ်ေုတ်မပန်၍ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် အညွှန်းစာရင်းြျားကို
ချက်ချင်းစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ် လိုအပ်ဒသာြိတ္တူြျားကို ယင်းတိအ
ု့ ားရယူလိုသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားေံသို့ ဒပးပိဒ
ု့ စရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းရှိ ြှားယွင်းြှုြျားကို မပင်ဆင်နိုင်သည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ
၁၀၁။ (က)

အကယ်၍ (၁)

ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
တစ်ခု၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏အြည်ကို ြှားယွင်း၍ ဒော်မပခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ်
ပယ်ေျက်ခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ်

(၂)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲသည့်အချက်အလက်ကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ြလိုလားအပ်ဒသာ
ဒနှာင့်ဒနှးြှုကို မပုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ နစ်နာသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
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တစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ပါရှိဒသာြှားယွင်းြှုကို
မပင်ဆင်ဒပးနိုင်ရန်အတွက် တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားတင်မပ နိုင်သည်။
( ခ ) တရားရုံးသည် ဒလျှာက်ေားြှုအားမငင်းပယ်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား
မပင်ဆင်ရန်နှင့် နစ်နာသူပုဂ္ဂိုလ် ကုံဒတွ့ ခံစားခဲ့ရဒသာ ေိခိုက်နစ်နာြှုြျားအတွက်
ကုြ္ပဏီြှဒပးဒလျာ်ဒစရန် အြိန်ခ
့ ျြှတ်နိုင်သည့်အမပင် တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျားကိုလည်း ဒပးဒချဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) တရားရုံးအဒနမေင့် ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ရပ်အရ
တင်မ ပလာသည့် က ိ စ္စရ ပ် သည် ဒလျှာက် ေ ားြှု တွ င် သက်ဆ ို င် သ ူအ မေစ်ပ ါရှိ ဒ သာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ၎င်း၏အြည်အား ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပမခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ချန်လှပ်ေားမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေိုက်ခွင့်ရှိဒသာအဒ ကာင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ကိစ္စရပ်ြျားကို ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။ တရားရုံးသည် အြျားအားမေင့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းရှိ
ြှားယွင်းြှုြျားကို မပင်ဆင်ဒပးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ဒသာကိစ္စရပ်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဆုံးမေတ်
ဒပးရြည်မေစ်ဒသာ လိုအပ်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်
တရားရုံးသည် ဥပဒေဒရးရာမပဿနာတစ်ရပ်ရပ် ပါရှိနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို ဒမေရှင်း
ဒစရန်ညွှန် ကားနိုင်ပပီး အဆိုပါကိစ္စရပ်အဒပါ် ချြှတ်သည့်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား
အယူ ခံ တင် မပမခင် း ကိ ု တရားြကျင် ့ေ ုံ းဥပဒေ ပုေ် ြ ၁ဝဝ တွ င် ဒော် မ ပေားသည် ့
အဒ ကာင်းအချက်ြျားအဒပါ်အဒမခမပုလျက် ယင်းဥပဒေတွင်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းြျား
နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းရှိြှားယွင်းြှုြျားကိုမပင်ဆင်မခင်းအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတင်မပ အဒ ကာင်း ကားရမခင်း
၁၀၂။ တရားရုံးသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းရှိ ြှားယွင်းြှုြျားကိုမပင်ဆင်ရန် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်ခဲ့ပါက
ြှားယွင်းြှုြျားအား မပင်ဆင်မခင်းကို အဆိုပါအြိန်အ
့ ား ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၁၄ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ တင်မပအဒ ကာင်း ကားရြည်ဟု ယင်းအြိန့်တွင် ေည့်သွင်းဒော်မပ၍ ညွှန် ကားရြည်။
အဒောက်အေားမေစ်ဒစရြည့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
၁၀၃။ (က)

ဤဥပဒေနှင့် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေိခိုက်ဒစမခင်း
ြရှိဘဲ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းဒရးသွင်း
ေားဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အစုရှယ်ယာြျား ရပိုင်ခွင့်အပါအဝင် ယင်းြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် ဤဥပဒေအရ ညွှန် ကားေားသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ခွင့်မပုေားသည့်အတိင
ု ်း
ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်မေစ်ဒသာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် ြှန်ကန်ဒ ကာင်း ေင်ရှားဒသာ
အဒောက်အေား မေစ်ဒစရြည်။
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( ခ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းေားသည့် အစုရှယ်ယာ
ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးအား ဒအာက်ပါတို့ကို လက်ခံဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
အဒနမေင့်သာလျှင် သတ်ြှတ်ရြည် (၁)

အစုရှယ်ယာနှင့်ဆက်စပ်ဒသာ ဆန္ဒြဲဒပးပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊

(၂)

အဒ ကာင်း ကားချက်ြျားကို လက်ခံရယူမခင်း၊

(၃)

အစုရှယ်ယာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝြှုြျားကိုလက်ခံရယူမခင်းနှင့်

(၄)

အစုရှယ်ယာနှင့်ဆက်စပ်ဒသာ ရပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပျက်ကွက်ြှုြျား
၁၀၄။ ကုြ္ပဏီေါရိုက်တာြျားနှင့် အမခားအရာရှိအားလုံး၏တာဝန်ြှာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့်
အညွှန်းစာရင်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရန်နှင့်လိုအပ်သည့်အခါ ရရှိနိုင်ဒစရန်၊ ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားနှင့်အညီ လိုအပ်ဒသာအဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကိုမပုလုပ်ရန်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏အမခားတာဝန်ြျားကို
ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်ညီညွတ်ဒစရန် လိုအပ်ြည့် ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို
မပုလုပ်ရြည်။
၁၀၅။ ပုေ်ြ ၁ဝ၄ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်ြှု၌ သိလျက်မေင့်မေစ်ဒစ၊
တြင်မေစ်ဒစ ပါဝင်သည့် ကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်ငါးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အခန်း(၁၄)
အမြတ်ဒဝစုြျား
အမြတ်ဒဝစုြျားသတ်ြှတ်မခင်း
၁၀၆။ (က)

ပုေ်ြ ၁ဝ၇ နှင့် ၁ဝ၉ တို့အရ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ
ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ
အေွဲ့သည် ၎င်း၏အစုရှယ်ယာရှင်ြျားသို့ အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝဒပးြည်ဟု သတ်ြှတ်၍
အမြတ်ဒဝစုပြာဏ၊ ဒပးဒချရြည့်အချိန်နှင့် ဒပးဒချရြည့်နည်းလြ်းြျားကို သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) အမြတ်ဒဝစုဒပးဒချရြည့်နည်းလြ်းြျားတွင် ဒငွသားမေင့်မေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာေုတ်ဒဝမခင်းမေင့်
မေစ်ဒစ၊ ဒအာ့ပ်ရှင် (option) မပုမခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်းမေင့်
မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား ပါဝင်နိုင်သည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ အမြတ်ဒဝစုအား သတ်ြှတ်မခင်းကို
ကုြ္ပဏီြှဒပးဒချရြည့် ဒ ကးပြီအမေစ်ြြှတ်ယူရ။ အဆိုပါသတ်ြှတ်ချက်ကို အမြတ်ဒဝစု
ဒပးဒချမခင်းြမပုြီ ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို မပန်လည်ရုပ်သိြ်းနိုင်သည်။ ဒ ကးပြီ
တင်ရှိမခင်းသည် ဒငွဒပးဒချရန် သတ်ြှတ်ေားသည့်အချိန်ြှသာ ကျဒရာက်သည်။
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အမြတ်ဒဝစုြျားအတွက် လိုအပ်သည့်အချက်ြျား
၁၀၇။ (က)

ဒအာက်ပါအချက်ြျားနှင့်ြကိုက်ညီလျှင် ကုြ္ပဏီသည် အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝဒပးမခင်းကို
ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိဒစရ (၁)

ကုြ္ပဏီသည် အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝဒပးပပီးဒနာက် ချက်ချင်းဒ ကးပြီစစ်ဒဆးချက်ကို
ဒကျနပ်လက်ခံမခင်း၊

(၂)

အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားအားလုံးအတွက်
ြျှတဒလျာ်ကန်ြှုရှိမခင်းနှင့်

(၃)

အမြတ်ဒဝစုဒပးဒချမခင်းသည် ကုြ္ပဏီက ယင်း၏ပြီရှင်ြျားသို့ ဒငွဒပးဒချရြည့်
တာဝန်ြျားကို အြျားစုေိခိုက်ြှုြရှိမခင်း။

( ခ ) အမြတ်ဒဝစုအား ခွဲဒဝဆုံးမေတ်ပပီးဒနာက် ယင်းအတွက် ဒငွဒပးဒချရမခင်းြမပုဒသးြီ
ကာလအတွင်း ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ပုေ်ြခွဲ (က) ပါလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ြှု
ြရှိဒ ကာင်းဒတွ့ရှိလျှင် အမြတ်ဒဝစုအား ဒပးဒချမခင်းြမပုဘဲေားရှိနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီက
အဆိုပါအမြတ်ဒဝစုအား ဒပးဒချခဲ့ပပီးမေစ်ပါကလည်း ေိုသို့ဒပးဒချမခင်းသည် တရားဝင်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။
ပုေ်ြ ၁ဝ၇ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအားလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မခင်း
၁၀၈။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၁ဝ၇ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ေဏ်ဒ ကး
ဒငွကျပ်ငါးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့်တြင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာနှင့် အမခားအရာရှတ
ိ စ်ဦးစီသည် အလားတူမပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အမပင် ကုြ္ပဏီသည် အမြတ်ဒဝစုဒပးဒချပပီးဒနာက် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လူြွဲစာရင်းဝင်ခဲ့လျှင် ပုေ်ြ ၁ဝ၇ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဒောက်ေျက်၍ အမြတ်ဒဝစု
ဒပးဒချမခင်းကို သိလျက်မေင့်တြင်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးသည်လည်း
ကုြ္ပဏီက မပန်လည်ရရှိနိုင်ဒသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားေက် ဒကျာ်လွန်သည့် ပြီရှင်ြျားသို့
ဒပးရြည့်ဒ ကးပြီြျားရှိခဲ့လျှင် အမြတ်ဒဝစုပြာဏနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားအဒပါ်
တာဝန်ရှိဒစရြည်မေစ်သည်။ ပြီရှင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ကိုယ်စားတရားစွဲ
ဆိုသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကဒသာ်လည်းဒကာင်း အဆိုပါဒငွပြာဏကို
ဒော်မပပါေါရိုက်တာြျားေံြှ ဒတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
အမြတ်ဒဝစုြျားခွဲဒဝဒပးဒချမခင်းအားေိခိုက်ဒစြည့် အမခားကိစ္စရပ်ြျား
၁၀၉။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြတ်ဒဝစုအား
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ -
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(၁)

အစုရှယ်ယာအြျိုးအစား တစ်ရပ်တည်းတွင် အစုရှယ်ယာအချို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပပီး
အစုရှယ်ယာအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားတစ်ရပ်တည်းတွင် အစုရှယ်ယာအချို့ြှ အမခားအစုရှယ်ယာ
ြျားေက် အမြတ်ဒဝစုပြာဏ ပိုြိုရရှိမခင်း၊
တစ်စိတ်တစ်ဒေသဒငွဒပးဒချရန် လိုအပ်သည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်
အဆိုပါအစုရှယ်ယ ာအတွက် ခွဲဒဝဒပးြည့် အမြတ်ဒဝစုပြာဏသည် ေိုသို့
ဒပးဒချေားသည့် ဒငွပြာဏ အချိုးအစားအတိုင်း အမြတ်ဒဝစုြျားအား ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ဒအာက်ပါအချက်ြျားနှင့်ညီညွတ်လျှင်
ကုြ္ပဏီသည် အဆိုမပု အမြတ်ဒဝစုအစား ယင်းအမြတ်ဒဝစု၏ အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမေစ်ဒစ အစုရှယ်ယ ာြျားအမေစ်လက်ခံရန် သဒဘာတူညီသည့်
အစုရှယ်ယာရှင်ြျားကို အစုရှယ်ယာြျားအား ေုတ်ဒပးနိုင်သည်(၁)

အဆိုမပုေားဒသာ အမြတ်ဒဝစုအစား အားလုံးအတွက်မေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်
ဒေသအတွက်မေစ်ဒစ တူညီသည့်စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် တူညီသည့်အစုရှယ်ယာ
အြျိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်သူသို့ ကြ်းလှြ်းရြည်။

(၂)

သဒဘာတူညီေားသည့် အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ လက်ခံဒသာအစုရှယ်ယာြျားနှင့်
ဆက်စပ်သည့် ဆန္ဒြဲဒပးခွင့်နှင့် ခွဲဒဝဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ေားရှိရြည်။

(၃)

အဆိုပါကြ်းလှြ်းြှုကို လက်ခံနိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂၁ ရက် ကာလေားရှိ
ရြည်။

(၄)

အစုရှယ်ယာြျားကို လက်ခံရန်သဒဘာတူသည့် အြျိုးအစားတူအစုရှယ်ယာရှင်
တစ်ဦးစီသို့ ေုတ်ဒဝသည့် အစုရှယ်ယာြျားြှာ တူညီဒသာ အခွင့်အဒရးြျား၊
တူညီဒသာ စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ေုတ်ဒဝမခင်းမေစ်ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၅)

ပုေ်ြ ၆၃ နှင့် ပုေ်ြ ၇၁ တို့တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ယင်းတို့နှင့်
သက်ဆိုင်သြျှ လိုက်နာရြည်။

၁၁၀။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁ဝ၉ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကး
ဒငွကျပ် ၁၀ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့်တြင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် အလားတူ မပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
အကျိုးအမြတ်ြျားကို ြတည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်း
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၁၁၁။ ပုေ်ြ ၁ဝ၉ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ဆန့်ကျင်မခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏
အကျိုးအမြတ်ြျားကို မပန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ေိုသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်းသည် အစုရှယ်ယာြျား
ေုတ်ဒဝရန် ြလိုပါ။
အခန်း(၁၅)
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကိုအကျိုးသက်ဒရာက်ဒစြည့်ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျားနှင့်အဒ ကာင်းအရာြျား
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအား ဒမပာင်းလဲရန်အတွက် အစုရှယ်ယာအားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီ၏အခွင့်အာဏာ
၁၁၂။ (က)

အစုရှယ်ယာအားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ယင်း၏အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်း ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်းကို
ဒအာက်တွင် ဒော်မပေားသည့်အတိုင်း မပုလုပ်နိုင်သည်(၁)

အခန်း (၁၁) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ြတည်ဒငွရင်းအား တိုးမြှင့်မခင်း
အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ေင်မြင်သည့် အစုရှယ်ယာအသစ်ြျားကို ေုတ်ဒဝနိုင်သည်။

(၂)

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်ကို အဒောက်
အေားမပု၍ ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ အချို့ကိုမေစ်ဒစ
ဒပါင်းစည်း၍ ပိုြိုြျားမပားဒသာ အစုရှယ်ယာြျားအမေစ် ပိုင်းမခားမခင်း မပုလုပ်နိုင်သည်၊
လက်ရှိအစုရှယ်ယာြျားမေင့် ြဒပးဒချရဒသးဒသာ ဒငွပြာဏရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါ
ဒငွပြာဏကို အစားမေည့်စွက်သည့် အစုရှယ်ယာအနက် ညီြျှစွာပိုင်းမခားရြည်။

(၃)

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီ၏
အစုရှယ်ယာြျားကို သိ့ြ
ု ဟုတ် အချို့ကို ြူလေုတ်ဒဝေားဒသာ ပြာဏေက်
နည်းပါးသည့် အစုရှယ်ယာြျားအမေစ်သုိ့ ေပ်ြံပိုင်းမခားနိုင်သည်။ သိ့ရ
ု ာတွင်
ေိုသုိ့ေပ်ြံပိုင်းမခားသည့်အခါ ပိုင်းမခားခဲ့ဒသာ အစုရှယ်ယာအသစ်တစ်ခုတွင်
ဒငွဒပးဒချပပီးသည့်ပြာဏနှင့် ဒငွဒပးဒချမခင်းြမပုရဒသးသည့် ပြာဏအချိုးအစားသည်
ြူလအစုရှယ်ယာြျားကဲ့သ့ပ
ို င် တူညီရြည်မေစ်သည်။

(၄)

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် သာြန်
အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာတစ်ခုအမေစ် ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။

(၅)

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ဦးစားဒပး
အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို သာြန်အစုရှယ်ယာတစ်ခုအမေစ် ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။

(၆)

ဤအပိုင်း၏ အခန်း (၁၁) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ မပန်လည်ဒရွးနုတ်ယူနိုင်ဒသာ
ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကိုမပန်လည်ဒရွးနုတ်နိုင်သည်။
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(၇)

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းကို ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ နည်းလြ်း
ြျားမေင့် ဒလျှာခ
့ ျနိုင်သည်။

(၈)

အစုရှယ်ယာြျားကို ဤအခန်းတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ နည်းလြ်းြျားမေင့် မပန်လည်
ဝယ်ယူနိုင်သည်။

(၉)

ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြျားကို ဝယ်ယူမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့
ြျားကို ဤအခန်းတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ နည်းလြ်းြျားမေင့်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) သည် ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသက်ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေ
တစ်ရပ်ရပ်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း ခွင့်မပုနိုင်ဒသာ အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကို ဒမပာင်းလဲ
မပင်ဆင်နိုင်ြည့် အမခားဒသာအခွင့်အဒရးတစ်ရပ်ရပ်ကို ကန်သ
့ တ်ေားမခင်းြရှိသည့်အမပင်
ဤဥပဒေ၏ အမခားအခန်းြျားတွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလည်း ေိခိုက်ဒစမခင်း
ြရှိဒစရ။
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအား ဒပါင်းစည်းသည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ အဒ ကာင်း ကားရမခင်း
၁၁၃။ အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းကို
ပုေ်ြ ၁၁၂၊ ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၂) ြှ (၇) အေိတွင် မပဋ္ဌာန်းေားသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့်
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ခဲ့လျှင် ေိုကုြ္ပဏီသည် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်သည့်ဒန့ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း အစုရှယ်ယာ
ြျားကို ဒပါင်းစည်းသည်၊ ပိုင်းမခားသည် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေပ်ြံပိုင်းမခားသည်စသည်တို့ကို ဒော်မပလျက်
သတ်ြှတဒ
် ော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ အဒ ကာင်း ကားတင်မပရြည်။
၁၁၄။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၁၃ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကး
ဒငွကျပ် ၁၀ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့်တြင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ
သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် အလားတူမပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကို ဒလျှာ့ချမခင်း
၁၁၅။ (က)

အစုရှယ်ယ ာအားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပဒေ
သို့ြဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ခွင့်မပုချက်ြျားကို ကန့်သတ်မခင်းြရှိဘဲ ယင်း၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ဒအာက်ပါနည်းလြ်းတစ်ခုခုမေင့် ယင်းကုြ္ပဏီ၏
အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကို ဒလျှာခ
့ ျနိုင်သည်(၁)

ဒငွဒပးဒချေားမခင်းြရှိဒသးသည့် အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအတွက် တာဝန်
ရှိြှုကို ပယ်ေျက်နိုင်သည် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒလျှာခ
့ ျနိုင်သည်။

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ရှိြှုကိုပယ်ေျက်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒလျှာ့ချမခင်းရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ဒပျာက်ဆုံးသည့် သို့ြဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ဒ ကာင်း

75
တင်မပမခင်းြမပုနိုင်သည့် ဒငွဒပးဒချေားဒသာ အစုရှယ ်ယ ာြတည်ဒငွရင်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို ပယ်ေျက်နိုင်သည်။
(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ရှိြှုကိုပယ်ေျက်မခင်း သို့ြဟုတ်
ဒလျှာ့ချမခင်းရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီကလိုအပ်ဒသာပြာဏေက်
ဒကျာ်လွန်သည့် ဒငွဒပးဒချေားဒသာ အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
မပန်လည်ဒပးဒချနိုင်သည်။

( ခ ) ဒအာက်ပါအချက်ြျားနှင့်ြကိုက်ညီလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ြတည်ဒငွရင်း ဒလျှာ့ချမခင်းြမပုရ (၁)

ကုြ္ပဏီသည် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချပပီးဒနာက် ချက်ချင်း ဒ ကးပြီစစ်ဒဆးချက်ကို
ဒကျနပ်လက်ခံမခင်း၊

(၂)

ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားအားလုံးအတွက်
ြျှတဒလျာ်ကန်ြှုရှိမခင်း၊

(၃)

ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းသည် ကုြ္ပဏီက ယင်း၏ပြီရှင်ြျားသို့ ဒငွဒပးဒချရြည့်
တာဝန်ြျားကို အြျားစုေိခိုက်ြှုြရှိမခင်းနှင့်

(၄)

ပုေ်ြ ၁၁၆ အရ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားြှ အတည်မပုမခင်း၊

( ဂ ) ဤပုေ်ြအရ ကုြ္ပဏီြှ ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းကို အညီအြျှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ဒရွးချယ်၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ)

ြတည်ဒငွရင်း အညီအြျှဒလျှာ့ချမခင်းသည် ဒအာက်ပါစည်းကြ်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်(၁)

သာြန်အစုရှယ်ယာြျားနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

(၂)

သာြန်အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးစီအတွက် ၎င်းတိ့ပ
ု ိုင်ဆိုင်သည့် သာြန်
အစုရှယ်ယာအဒရအတွက် အချိုးအစားအလိုက်မေစ်ဒစရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၃)

သာြန်အစုရှယ်ယ ာရှင်တစ်ဦးစီအတွက်

တူညီသည့်စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့်

ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) ြှအပ ဤပုေ်ြအရ အမခားနည်းမေင့် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းြျားသည်
ဒရွးချယ်ဒလျှာ့ချမခင်းမေစ်သည်။
အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အတည်မပုချက်
၁၁၆။ (က)

ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းြှာ အညီအြျှဒလျှာ့ချမခင်းမေစ်ပါက ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်ဒသာ သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အတည်မပုရြည်။

( ခ ) ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းြှာ ဒရွးချယ်ဒလျှာ့ချမခင်းမေစ်ပါက ယင်းအား ဒအာက်ပါ
နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် အတည်မပုရြည် -
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(၁)

ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင်ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုမခင်း၊ ေိုအေူးဆုံးမေတ်ချက်သည် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းအတွက်
အေိုးစားနားအား လက်ခံသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ ဒလျှာ့ချြည့် အစုရှယ်ယာ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဒပးဒချရဒသးဒသာ ဒငွပြာဏြျားကိုဒပးဒချရန် တာဝန်ရှိသူ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ ၎င်းတိ၏
ု့ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ
ဆုံးမေတ်ချက်ကိုဒောက်ခံ၍ ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းြပါရှိသည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်
မေစ်ရြည်။ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် သာြန်အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံးက
သဒဘာတူညီသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အတည်မပုမခင်း။

( ဂ ) ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းတွင် အစုရှယ်ယာြျားပယ်ေျက်မခင်းပါရှိခဲ့လျှင် ပယ်ေျက်ြည့်
အစုရှယ်ယာြျားအား ပိုင်ဆိုင်ဒသာအစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့်
အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ေိုသုိ့ဒလျှာ့ချမခင်းကို အတည်မပုရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ပုေ်ြ ၁၁၅၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊
ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) ြှ (၃) တို့တွင်ပါရှိဒသာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ေားဒ ကာင်း အတည်မပုဒော်မပချက်အပါအဝင် ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သို့
ဆန္ဒြဲဒပးရန်ဆုံးမေတ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီြှ သိရှိေားသည့် အဒရးကကီးဒသာ
အချက်အလက်ြျားအားလုံးကို ဒော်မပေားသည့် တင်မပချက်တစ်ရပ် ပါရှိဒစရြည်။

( င ) အစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသို့ အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာအား ဒပးပို့မခင်းြမပုြီ
ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါစာရွက်စာတြ်း ြိတ္တ ူတစ်စုံစီကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
ဒပးပို့တင်မပရြည် (၁)

အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်

(၂)

အစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသ့ဒ
ို ပးပို့ြည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ
ပူးတွဲပါရှိသည့် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာစာရွက်စာတြ်းြျား။
ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့် ယင်းနှင့်အတူပူးတွဲပါရှိသည့်
စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်းကို
ဒော်မပလျက် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းအား အတည်မပုြည့် အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်
ဒခါ်ယူကျင်းပရန်ရည်ရွယ်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကိုလည်း နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း
ေုတ်ဒဝမေန့်မေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတွင် ေည့်သွင်း
ဒော်မပရြည်။

( စ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (င) ပါစာရွက်စာတြ်းြျားကို လက်ခံရရှိသည့်ဒန့ရက်ြှစ၍
၂၈ ရက်အတွင်း အစုရှယ်ယ ာရှင်ြျားေံသို့ အစည်းအဒဝး အဒ ကာင်း ကားစာ
ဒပးပို့မခင်းကိုဒဆာင်ရွက်ရန် သတ်ြှတ်ရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အဒ ကာင်း ကားစာ
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ဒပးပို့ရန် သတ်ြှတ်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကာလအတွင်း သတ်ြှတ်ချက်ကို ြေုတ်မပန်လျှင်
ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာကို ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအား ဒပးပို့
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဆ)

ပုေ်ြခွဲ (စ) အရ သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ချြှတ်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
အစုရှယ်ယာရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ပြီရှင်ြျားအား အကာအကွယ်ဒပးရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု
ယူဆသည့်အခါ ပုေ်ြခွဲ (င) အရ တင်မပဒသာ စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းစွာ
ဒော်မပရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီသို့ ညွှန် ကား နိုင်သည်။

(ဇ)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာေားမခင်း
ြရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားတူအဒရးကကီးဒသာ အဒ ကာင်းြျားကို ဒတွ့ရှိရလျှင်
ပုေ်ြခွဲ (စ) တွင်ပါရှိသည့်အချိန်ကာလအတွင်း အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာကို ကုြ္ပဏီြှ
ေုတ်ဒဝဒပးပို့မခင်းြမပုရန် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

( ေ ) ကုြ္ပဏီသည် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း ပုေ်ြခွဲ (ခ)
အရ ယင်းဆုံးမေတ်ချက်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။ ေိုမ့ ပင်
နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန့်မေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတွင်
အဆိုပါဆုံးမေတ်ချက်ကို ချြှတ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း အဒ ကာင်း ကားချက်နှင့် ြတည်ဒငွရင်း
ဒလျှာ့ချသည့် အဒသးစိတ်ဒော်မပချက် အကျဉ်းချုပ်တို့ကို ေုတ်မပန်ရြည်။ ကုြ္ပဏီသည်
ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းကို အဆိုပါသတင်းစာတွင် ေုတ်မပန်ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်
ကာမြင့်သည်အေိ ြမပုလုပ်ရ။
(ည)

ပုေ်ြခွဲ (စ)၊ (ဆ) နှင့် (ဇ) တိပ
ု့ ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ကုြ္ပဏီက လူြွဲခံယူရမခင်း သို့ြဟုတ် နစ်နာဆုံးရှုံးြှုတစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါက်ဒစကာြူ
ကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသူြျားအဒပါ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတွင်
တာဝန်ြရှိဒစရ။

( ဋ ) ပုေ်ြခွဲ (ည) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတွင် တာဝန်ြရှိဒသာ်လည်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
ဆုံးမေတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ရန် ပုေ်ြ ၄၂၈ အရ ကုြ္ပဏီြှရရှိဒသာ အခွင့်အဒရးကို
ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။
ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြှု၏ အကျိုးဆက်ြျား
၁၁၇။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၁၁၅ နှင့် ၁၁၆ တို့တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိလျှင် ပုေ်ြ ၁၁၅ အရ ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်းကို ြမပုလုပ်ရ။

78
( ခ ) ပုေ်ြ ၁၁၅ နှင့် ၁၁၆ တိတ
ု့ ွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကျိုဆန်က
့ ျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည်
ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချမခင်း သို့ြဟုတ် ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်တစ်ခုခု သို့ြဟုတ်
ယင်းပဋိညာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တို့၏ အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်းကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
၁၁၈။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၁၇၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင်တ
့ ြင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် အလားတူ မပစ်ေဏ် အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
၁၁၉။ ပုေ်ြ ၁၁၈ အမပင် ကုြ္ပဏီသည် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာခ
့ ျမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒလျှာခ
့ ျပပီးဒနာက်
လူြွဲစာရင်းဝင်ခဲ့လျှင် ပုေ်ြ ၁၁၇၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဒောက်ေျက်ကာ ြတည်ဒငွရင်း
ဒလျှာ့ချမခင်းကို သိလျက်မေင့်တြင် ခွင့်မပုခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားအားလုံးသည်လည်း
ကုြ္ပဏီကမပန်လည်ရရှိနိုင်ဒသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားေက် ဒကျာ်လွန်သည့် ပြီရှင်ြျားသို့ ဒပးရြည့်ဒ ကးပြီြျား
ရှိခဲ့လျှင် ြတည်ဒငွရင်းဒလျှာ့ချြှုပြာဏနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်ြျားအဒပါ်တွင် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
ပြီရှင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုသည့် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း အဆိုပါဒငွပြာဏကို ဒော်မပပါေါရိုက်တာြျားေံြှ ဒတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်း
၁၂၀။ (က)

ဒအာက်ပါအချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ၎င်း၏အစုရှယ်ယာြျားကို မပန်လည်
ဝယ်ယူနိုင်သည်(၁)

ကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူပပီးဒနာက် ချက်ချင်းဒ ကးပြီ
စစ်ဒဆးချက်ကို ဒကျနပ်လက်ခံလျှင်၊

(၂)

အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်ြျား
အားလုံးအတွက် ြျှတဒလျာ်ကန်ြှုရှိလျှင်၊

(၃)

အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းသည် ကုြ္ပဏီက ယင်း၏ပြီရှင်ြျားသို့
ဒငွဒပးဒချရြည့် တာဝန်ြျားကို အြျားစုေိခိုက်ြှုြရှိလျှင်နှင့်

(၄)

ပုေ်ြ ၁၂၂ တွင် ဒော်မပေားသည့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီး
ပုေ်ြ ၁၂၁ အရ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားက အတည်မပုလျှင်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းကို အညီအြျှဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒရွးချယ်၍
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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( ဂ ) အစုရှယ်ယာြျားအား အညီအြျှမပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းတွင် ဒအာက်ပါစည်းကြ်းချက်
ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည် (၁)

အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူရန် ကြ်းလှြ်းြှုသည် သာြန်အစုရှယ်ယာ
ြျားနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

(၂)

သာြန်အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးေံသို့ ၎င်းတို့၏ သာြန်အစုရှယ်ယာ
အချိုးနှင့်ညီြျှသည့် အစုရှယ်ယာြျားကို မပန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ဒစရန် ကြ်းလှြ်းြှု
မပုလုပ်ရြည်။

(၃)

သာြန်အစုရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးသည် အဆိုပါ ကြ်းလှြ်းချက်ြျားကို
လက်ခံရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အဒရးရှိရြည်။

(၄)

ေိုကြ်းလှြ်းြှုြျားကို လက်ခံရန်အတွက် သတ်ြှတ်ဒပးေားဒသာကာလအေိ
အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းဆိုင်ရာ သဒဘာတူညီချက်ြျားကို
ချုပ်ဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ။ ၎င်းအမပင်

(၅)
(ဃ)

ကြ်းလှြ်းချက်အားလုံးတွင်ပါရှိသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားသည် တူညီရြည်။

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ြှအပ ဤပုေ်ြအရ အစုရှယ်ယာြျားဝယ်ယူရာတွင် အမခားနည်းမေင့် အစုရှယ်ယာ
ြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းအားလုံးသည် ဒရွးချယ်၍ ဝယ်ယူမခင်းမေစ်သည်။

အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အတည်မပုချက်
၁၂၁။ (က)

အစုရှယ်ယာြျားအား အညီအြျှ မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းအတွက် သဒဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ကို
ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်ဒသာ သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုရြည် သို့ြဟုတ် အဆိုပါအတည်မပုချက်ရရှိသည့်အခါြှ သဒဘာတူညီချက်ကို
တရားဝင်မပုလုပ်ရြည်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြျားအား ဒရွးချယ်မခင်းမေင့် မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းအတွက် သဒဘာတူညီချက်
တစ်ရပ်ကို ဒအာက်ပါနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် အတည်မပုရြည် သိ့ြ
ု ဟုတ် အတည်
မပုချက်ရရှိသည့်အခါြှ အဆိုပါအတည်မပုချက်နှင့် အညီမပုလုပ်ရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုမခင်း၊ ေိုအေူးဆုံးမေတ်ချက်သည် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်
ဝယ်ယူမခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအမေစ် အေိုးစားနားအားလက်ခံသူ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ ၎င်းတို့၏တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ
ဆုံးမေတ်ချက်ကို ဒောက်ခံ၍ ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းြပါရှိသည့်အေူးဆုံးမေတ်ချက်
မေစ်ရြည်။ သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် သာြန်အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံးက
သဒဘာတူညီသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အတည်မပုမခင်း။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ပုေ်ြ ၁၂ဝ၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊
ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) ြှ (၃) အေိပါရှိဒသာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ေားဒ ကာင်း အတည်မပုဒော်မပချက်အပါအဝင် ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သို့
ဆန္ဒြဲဒပးရန်ဆုံးမေတ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီြှ သိရှိေားသည့် အဒရးကကီးဒသာ
အချက်အလက်ြျားအားလုံးကို ဒော်မပေားသည့် တင်မပချက်တစ်ရပ် ပါရှိဒစရြည်။
(ဃ)

အစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသ့ို အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာအား ဒပးပို့မခင်းြမပုြီ၊
အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းအတွက် သဒဘာတူညီချက်ကို ြမပုလုပ်ြီ
ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါစာရွက်စာတြ်းြိတ္တူတစ်စုံစီကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့
တင်မပရြည်(၁)

အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာ၊

(၂)

အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူြည့် ကြ်းလှြ်းချက်အတွက် စည်းကြ်း
ချက်ြျား သတ်ြှတ်ဒော်မပပါရှိဒသာ စာရွက်စာတြ်း နှင့်

(၃)

အစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသ့ဒ
ို ပးပို့ြည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ
ပူးတွပ
ဲ ါရှိသည့် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
စာရွက်စာတြ်းြျား။
ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့် ယင်းနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိသည့်
စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်းကို
ဒော်မပလျက် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းကို အတည်မပုြည့်
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ဒခါ်ယူကျင်းပရန် ရည်ရွယ်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကိုလည်း
နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန်မ့ ေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတွင်
ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) ပါစာရွက်စာတြ်းြျားကို လက်ခံရရှိသည့်ဒန့ရက်ြှစ၍
၂၈ ရက်အတွင်း အစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသို့ အစည်းအဒဝး အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပို့မခင်းကို
ဒဆာင်ရွက်ရန်သတ်ြှတ်ရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပိရ
ု့ န် သတ်ြှတ်
ခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် ယင်းကာလအတွင်း သတ်ြှတ်ချက်ကို ြေုတ်မပန်လျှင် ကုြ္ပဏီသည်
အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာကို ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်အမပင် အစုရှယ်ယာရှင်
ြျား၏ အတည်မပုချက်ရရှိပါက အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူရန် ကြ်းလှြ်းချက်ကို
မပုလုပ်နိုင်သည်။
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( စ ) ပုေ်ြခွဲ (င) အရ သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ချြှတ်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
အစုရှယ်ယာရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ပြီရှင်ြျားအား အကာအကွယ်ဒပးရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု
ယူဆသည့်အခါ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ တင်မပဒသာစာရွက်စာတြ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းစွာ
ဒော်မပရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီသို့ ညွှန် ကားနိုင်သည်။
(ဆ)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင်ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာေားမခင်း
ြရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားတူအဒရးကကီးဒသာ အဒ ကာင်းြျားကို သင့်ဒလျာ်သည့်
အဒ ကာင်းအရာအမေစ်ဒတွ့ရှိရလျှင် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူရန် ကြ်းလှြ်းချက်
မပုလုပ်မခင်းနှင့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာကိုကုြ္ပဏီြှ ေုတ်ဒဝဒပးပိမု့ ခင်းြမပုရန်
ပုေ်ြခွဲ (င) တွင်ပါရှိသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ချြှတ်နိုင်သည်။

(ဇ)

ကုြ္ပဏီသည် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချြှတ်ပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ
ယင်းဆုံးမေတ်ချက်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။ ေို့မပင်
နိုင်ငံတစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝသည့်သတင်းစာတွင် အဆိုပါဆုံးမေတ်ချက်ကို ချြှတ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း
အဒ ကာင်း ကားချက်နှင့် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းအတွက် အဒသးစိတ်
ဒော်မပချက်အကျဉ်းချုပ်တို့ကို
အစုရှယ်ယာြျားအား

ေုတ်မပန်ရြည်။

ကုြ္ပဏီသည်

မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းကို

နိုင်ငံတစ်ဝှြ်း

ေုတ်ဒဝမေန့်မေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ် သတင်းစာတစ်ခုခုတွင် ေုတ်မပန်ပပီးဒနာက်
၂၈ ရက် ကာမြင့်သည် အေိ ြမပုလုပ်ရ။
( ေ ) ပုေ်ြခွဲ (င)၊ (စ) နှင့် (ဆ) တိပ
ု့ ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကုြ္ပဏီက လူြွဲခံယူရမခင်း သို့ြဟုတ် နစ်နာဆုံးရှုံးြှုတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါက်ဒစကာြူ
ကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား သို့ြဟုတ် အမခားသူြျားအဒပါ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတွင်
တာဝန်ြရှိဒစရ။
(ည)

ပုေ်ြခွဲ (ေ) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတင
ွ ် တာဝန်ြရှိဒသာ်လည်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
ဆုံးမေတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ရန် ပုေ်ြ ၄၂၈ အရ ကုြ္ပဏီြှ ရရှိဒသာ အခွင့်အဒရးကို
ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။

အစုရှယ်ယာြျားအားမပန်လည်ဝယ်ယူရန် ကြ်းလှြ်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဒ ကာင်းအရာြျား
၁၂၂။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူရန် ကြ်းလှြ်းချက်တစ်ရပ်တွင်
ေိုကြ်းလှြ်းချက်အားလက်ခံရန် သို့ြဟုတ် မငင်းပယ်ရန်အတွက် ဆုံးမေတ်နိုင်ရန်
ကုြ္ပဏီြှသိရှိေားသည့် အဒရးကကီးဒသာအချက်အလက်အားလုံးကို ဒော်မပေားဒသာ
တင်မပချက်တစ်ရပ် ပါရှိဒစရြည်။
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( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူရန်အတွက် သဒဘာတူညီချက်
တစ်ရပ်ကို မပုလုပ်ပပီးသည့်အခါတွင် မပန်လည်ဝယ်ယူြည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့်အတူ
ဆက်စပ်ပါရှိသည့် အခွင့်အဒရးြျားအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ေားရြည်။ အဆိုပါ သဒဘာ
တူညီချက်အား ရပ်စဲခဲ့လျှင် ေိုသိုဆ
့ ိုင်းငံ့ေားမခင်းကို ပယ်ေျက်ရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် ၎င်းြှ မပန်လည်ဝယ်ယူေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားကို စွန့်လွှတ်မခင်း
ြမပုရ။ ဤပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ မပုလုပ်ေားသည့် သဒဘာတူညီချက်
တစ်ရပ်ရပ်သည် ပျက်မပယ်သည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီသို့ မပန်လည်ဝယ်ယူသည့် အစုရှယ်ယာြျားအား လွှဲဒမပာင်းမခင်းကို ြှတပ
် ုံတင်
ပပီးဒနာက် အစုရှယ်ယာြျားကို ချက်ချင်းပယ်ေျက်ရြည်။

အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြှု၏
အကျိုးဆက်ြျား
၁၂၃။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၁၂၁ နှင့် ၁၂၂ တိတ
ု့ ွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိလျှင် ပုေ်ြ ၁၂ဝ အရ အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည် ဝယ်ယူမခင်းကို
ြမပုလုပ်ရ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၁၂၁ နှင့် ၁၂၂ တို့တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ဆန်က
့ ျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ချုပ်ဆို ေားသည့် ပဋိညာဉ်တစ်ခုခု သို့ြဟုတ် ယင်းပဋိညာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တိ၏
ု့ အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်းကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
၁၂၄။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၂၃၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့် တြင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် အလားတူမပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိ
ဒစရြည်။
၁၂၅။ ပုေ်ြ ၁၂၄ အမပင် ကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ ်ယ ာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မပန်လည်ဝယ်ယူပပီးဒနာက် လူြွဲစာရင်းဝင်ခဲ့လျှင် ပုေ်ြ ၁၂၃၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို
ဒောက်ေျက်၍ အစုရှယ်ယ ာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယ ူမခင်းကို သိလျက်မေင့် တြင် ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားအားလုံးသည်လည်း ကုြ္ပဏီကမပန်လည်ရရှိနိုင်ဒသာ ရရန်ပိုင်ခွင်ြ
့ ျားေက်
ဒကျာ်လွန်သည့် ပြီရှင်ြျားသို့ဒပးရြည့် ဒ ကးပြီြျားရှိခဲ့လျှင် အစုရှယ်ယာြျားအား မပန်လည်ဝယ်ယူြှု
အတွက် ဒပးဒချရြည့်တန်ေိုး ပြာဏနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားအဒပါ်တွင် တာဝန်ရှိဒစရြည်
မေစ်သည်။ ပြီရှင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိကဒသာ်လည်းဒကာင်း အဆိုပါဒငွပြာဏကို ဒော်မပပါ ေါရိုက်တာြျားေံြှ ဒတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
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အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အခွင့်အဒရးြျားကို ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း
အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားြျားကို ပိုင်ဆိုင်သူြျား၏ အခွင့်အဒရးကို ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း
၁၂၆။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၌ အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ
အစုရှယ်ယာြျား၏အခွင့်အဒရးြျား သို့ြဟုတ် အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းြပါရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီမေစ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူအြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ သူြျား၏
အခွင့်အဒရးကိုဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်မခင်းအတွက် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း
ြျားအား

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားပါက အဆိုပါလုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီသာလျှင်

ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်နိုင်ြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်နိုင်ြည်မေစ်သည်။ ေိုလုပ်ေုံးလုပ်နည်းကို
ယင်းတွင်ပါရှိသည့် သတ်ြှတခ
် ျက်ြျားနှင့်အညီသာလျှင် ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ပုေ်ြခွဲ (က) ၌ ဒော်မပေားဒသာ လုပ်ေုံးလုပ်နည်း
တစ်ရပ်ရပ်ြပါရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါအလားတူအခွင့်အဒရးြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ အေူးဆုံးမေတ်ချက်
မေင့်သာ ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် ပယ်ေျက်နိုင်သည်။ ေိုမ့ ပင်
(၁)

ဒအာက်ပါဒော်မပေားသည့် ပါဝင်သူြျား၏အစည်းအဒဝးြှချြှတ်ဒသာ အေူး
ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်(ကက) အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည်ဆိုလျှင်
အဆိုပါအစုရှယ်ယာအြျိုးအစားတွင် အစုရှယ်ယာြျား ပိုင်ဆိုင်သည့်
သူြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ ) အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်း ြပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည်ဆိုလျှင်
ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်ေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်ေားဒသာ အခွင့်အဒရး
ြျားကို ခံစားခွင့်ရှိသည့် အြျိုးအစားတွင် ပါဝင်သူြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

အဆိုပါအြျိုးအစားတွင် အနည်းဆုံး ဆန္ဒြဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်
ပါဝင်သူြျား၏ စာမေင့်ဒရးသား သဒဘာတူညီချက်မေင့်လည်း မပုလုပ်နိုင်သည်။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်မခင်းအား မပုလုပ်ပပီးဒနာက်
ခုနစ်ရက်အတွင်း ေိုသိုဒ
့ မပာင်းလဲ သတ်ြှတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ပယ်ေျက်မခင်းကို အဆိုပါ
အြျိုးအစားြျားတွင် ပါဝင်သူြျားေံသ့ို စာမေင့်ဒရးသား အဒ ကာင်း ကားရြည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (င) အရမပုလုပ်ဒသာ ဒလျှာက်ေားြှုကို လိုက်နာလျက် သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးမေတ်ချက်
ြျားကို ချြှတ်ပပီးဒနာက် သိ့ြ
ု ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာသဒဘာတူညီချက်ြျားကို လက်ခံရရှိ
ပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ မပုလုပ်သည့်
ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်း ဒမပာင်းလဲဒစြည့်
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ကိစ္စရပ်ြျားအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားစာ
ဒပးပို့တင်မပရြည်။
( င ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်ေားသည့် ေုတ်ဒဝပပီးမေစ်ဒသာ
အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစားတစ်ခု၏ စုစုဒပါင်း ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းေက်ြနည်းဒသာ အစုရှယ်ယာ
ြျားကို ပိုင်ဆိုင်ေားသည့်သြ
ူ ျားတွင် ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်ရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်
ချြှတ်မခင်းတွင် သဒဘာတူညီမခင်းြရှိခဲ့လျှင် သိ့ုြဟုတ် ြဲဒပးမခင်းြရှိသူက အဆိုပါ
ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းကို ဆက်လက်၍ သဒဘာတူညီမခင်းြရှိလျှင် ေိုသူသည် အဆိုပါ
ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းကို ပယ်ေျက်ဒပးရန် အတွက်တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားတင်မပ
နိုင်သည်။ ေိုသဒ
ို့ လျှာက်ေားြှု တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက အဆိုပါဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းကို
တရားရုံးက အတည်ြမပုြီအေိ ေိုသိဒ
ု့ မပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းြှာ အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
ြရှိဒစရ။
( စ ) ပုေ်ြခွဲ (င) အရ တင်မပဒလျှာက်ေားြှုကို သဒဘာတူညီချက်ဒပးသည့်ဒန့ရက် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း မပုလုပ်ရြည်။ ဒလျှာက်ေားြှုအား
မပုလုပ်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာရှင်ြျား
စာမေင့်

ကိုယ်စား

ဒရးသားခန့်အပ်ေားဒသာ

၎င်းတို့က

ဤကိစ္စအလို့ငှာ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး

သို့ြဟုတ်

တစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူြျားက ေိုဒလျှာက်ေားြှုကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးသည် ဒလျှာက်ေားသူ ဒလျှာက်ေားြှု
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကားနာဒပးရန် တရားရုံးသိဒ
ု့ လျှာက်ေားဒသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို
ကားနာစစ်ဒဆးပပီးဒနာက် အဆိုပါ ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းသည် ဒလျှာက်ေားသူြှ
ကိုယ်စားမပုဒသာအြျိုးအစားတွင် ပါဝင်သူြျားကို ြတရားေိခိုက်နစ်နာဒစဒ ကာင်း
အြှုတ ွင ်ဒ ပါ်ဒပါက် ခဲ့ လ ျှင် ေိ ု သို ့ ဒ မပာင်း လဲ သ တ် ြှ တ် မခင် း အား ခွင ့် ြ မပုဒ ကာင် း
ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။ အြှုတွင် ေိုသုိ့ြဒပါ်ဒပါက်ပါက ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်းအား
အတည်မပုဒပးရြည်။

(ဇ)

အဆိုပါ ဒလျှာက်ေားြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံး၏ ဆုံးမေတ်ချက်သည် အပပီးအမပတ်
မေစ်ဒစရြည်။

( ေ ) ကုြ္ပဏီသည် ဒလျှာက်ေားြှုအဒပါ်ချြှတ်သည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက်
၂၁ ရက်အတွင်း ေိုအြိန့်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံဒပးပိုရ
့ ြည်။
(ည)

ကုြ္ပဏီအရာရှိအားလုံး၏တာဝန်ြှာ ဤပုေ်ြပါ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ လိုအပ်ဒသာ
အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကိုလည်းဒကာင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် တင်မပဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို
လည်းဒကာင်း မပုလုပ်ရန်မေစ်သည်။
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( ဋ ) ဤပုေ်ြတွင်ဒော်မပပါရှိသည့် “ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်မခင်း” နှင့် “ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်ဒသာ”
ဆိုသည်တွင် “ပယ်ေျက်မခင်း” နှင့် “ပယ်ေျက်ဒသာ” ဟု အဓိပ္ပာယ်လည်း ပါဝင်ဒစရြည်။
၁၂၇။ ပုေ်ြ ၁၂၆၊ ပုေ်ြခွဲ (ည) တွင်ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ပျက်ကွက်ြှု၌ သိလျက်မေင့် တြင်ပါဝင်သည့် ကုြ္ပဏီနှင့်ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခား
အရာရှတ
ိ စ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ် ၁၀ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့
ကုြ္ပဏီြှ ယင်း၏ေုတ်ဒဝသည့်အစုရှယ်ယာြျားကိုဝယ်ယူမခင်းအတွက် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်း
ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ြျား
၁၂၈။ (က)

ဤပုေ်ြ သို့ြဟုတ် ပုေ်ြ ၁၃ဝ တိတ
ု့ ွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှတစ်ပါး အြျားနှင့်
သက်ဆ ိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြဟုတ်ဒသာ အြျားနှင့်
ြသက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီြျားအမပင် အစုရှယ်ယာအားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီသည် တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ယင်းကုြ္ပဏီက သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
အစုြျားပိုင်ဆ ိုင်သည့် ကုြ္ပဏီကေုတ်ဒဝေားသည့် အစုရှယ ်ယ ာတစ်ရပ်ရပ်ကို
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုလုပ်ြည်မေစ်ဒသာ ဝယ်ယူမခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ သိ့ြ
ု ဟုတ် ဝယ်ယူရန်အတွက် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ တစ်စတ
ုံ စ်ရာကို
ဒပးအပ်မခင်းြမပုရ။
သိရ
ု့ ာတွင် ဒငွေုတ်ဒချးမခင်းြှာ ကုြ္ပဏီ၏ သာြန်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
မေစ်လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ သာြန်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအမေစ် ဒငွေုတ်ဒချးမခင်းအား ဤပုေ်ြတွင်
ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ တားမြစ်မခင်းြရှိဒစရ။

( ခ ) ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ကုြ္ပဏီတစ်ခုက အစုရှယ်ယာြျားကို
မပန်လည်ဒရွးနုတ်ရယူမခင်း၊ အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းကို ဒလျှာ့ချမခင်း သို့ြဟုတ်
အခန်း (၁၅) တွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအဒပါ်
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစြည့်ဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို မပုလုပ်မခင်း
တိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်းဒသာ အခွင့်အဒရးကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
၁၂၉။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၂၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆန့်ကျင်လျက် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင်
ပျက်ကွက်ြှု၌ သိလျက်မေင့်တြင် ပါဝင်သည့်ကုြ္ပဏီနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိြျား
တစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ် ၂၅ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ ဒပးအပ်ရန် ကုြ္ပဏီအား ခွင့်မပုမခင်း
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၁၃၀။ (က)

ပုေ်ြ ၁၂၈ နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ြှသာ
ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ယင်း၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုရှိ အစုရှယ်ယာြျားကို
ရယူနိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ ဒပးအပ်နိုင်သည်(၁)

ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားကို လက်ခံနိုင်ေွယ်ရှိဒသာ
အဒ ကာင်းမပချက်ြျားရှိဒ ကာင်း ဆုံးမေတ်ခဲ့လျှင်(ကက) ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးသင့်ဒ ကာင်း၊
( ခခ )

ေိုသို့ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းသည် ကုြ္ပဏီအတွက် အဒကာင်းဆုံး
အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ဒကာင်းစွာရရှိဒစြည်မေစ်ဒ ကာင်း၊

( ဂဂ )

ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်ြျား
အားလုံးအတွက် ြျှတဒလျာ်ကန်ြှုရှိဒ ကာင်း၊

(ဃဃ)

ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းသည် ကုြ္ပဏီက ယင်း၏ပြီရှင်ြျားသို့
ဒငွဒပးဒချရြည့် တာဝန်ြျားကို အြျားစုေိခိုက်ြှုြရှိဒ ကာင်းနှင့်

( ငင )

ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးပပီးဒနာက် ချက်ချင်း ဒ ကးပြီ
စစ်ဒဆးချက်ကို ဒကျနပ်လက်ခံဒ ကာင်း၊ သို့ြဟုတ်

(၂)

ပုေ်ြ ၁၃၃ အရ ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းအား အစုရှယ်ယာရှင်ြျားက
အတည်မပုဒ ကာင်း။

( ခ ) ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းအား ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) အရ ေါရိုက်တာအေွဲ့ြှ
ခွင့်မပုပပီးဒနာက် အဆိုပါဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ကို ဒပးအပ်မခင်း ြမပုဒသးြီကာလအတွင်း
ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးပပီးဒနာက် ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) ပါ
လိုအပ်ချက်ြျားကို ချက်ချင်းလိုက်နာနိုင်သည့် အဒမခအဒနရှိြည်ြဟုတ်ဒ ကာင်း ေါရိုက်တာ
အေွဲ့ကဒတွ့ရှိလျှင် ကုြ္ပဏီကမပုလုပ်ြည့် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့တစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်ခွင့်
ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။
၁၃၁။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၃ဝ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကး
ဒငွကျပ်နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့်တြင် ပျက်ကွက်ြှုကို ခွင့်မပုခဲ့သည့်
ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည် အလားတူ မပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိ
ဒစရြည်။
၁၃၂။ ပုေ်ြ ၁၃၁ အမပင် ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ြျား ဒပးအပ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒပးအပ်ပပီးဒနာက် လူြွဲစာရင်းဝင်ခဲ့လျှင် ပုေ်ြ ၁၃ဝ၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဒောက်ေျက်၍
ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းကို သိလျက်မေင့်တြင် ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားအားလုံး
သည်လည်း ကုြ္ပဏီကမပန်လည်ရရှိနိုင်ဒသာ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားေက် ဒကျာ်လွန်သည့် ပြီရှင်ြျားသို့ ဒပးရြည့်
ဒ ကးပြီြျားရှိခဲ့လျှင် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ြျားဒပးခဲ့သည့် တန်ေိုးပြာဏနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်ြျား
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အဒပါ်တွင် တာဝန်ရှိဒစရြည်မေစ်သည်။ ပြီရှင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိကဒသာ်လည်းဒကာင်း အဆိုပါ ဒငွပြာဏကို ဒော်မပပါေါရိုက်တာြျား
ေံြှ ဒတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အတည်မပုချက်
၁၃၃။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းအတွက် အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အတည်မပု
ချက်ကို ဒအာက်ပါအတိုင်းမပုလုပ်ရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုမခင်း၊ ေိုအေူးဆုံးမေတ်ချက်ြှာ အစုရှယ်ယာြျား ရရှိသူကမေစ်ဒစ၊
၎င်းတိ၏
ု့ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ ဆုံးမေတ်ချက်ကိုဒောက်ခံ၍
ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းြပါရှိသည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်မခင်း၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် သာြန်အစုရှယ်ယာရှင်ြျားအားလုံးက
သဒဘာတူညီသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အတည်မပုမခင်း။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၁၃ဝ တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ကို
ရယူဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက် ချက်ချင်းနိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စဒတာ့ဒေးကွက်၌ အြည်စာရင်း
တင်သွင်းေားသည့် အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ
မေစ်သည်ဆိုလျှင် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့အား အဆိုပါ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ၏
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အတည်မပုရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက် ချက်ချင်း ဒအာက်ပါ
အတိုင်း အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုရှိခဲ့လျှင် ေိုအစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီသည်(၁)

ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စဒတာ့ဒေးကွက်၌
အြည်စာရင်းတင်သွင်းေားမခင်း ြရှိဒသးသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်သည်ဆိုလျှင်၊ ၎င်းအမပင်

(၂)

ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာ အမခားကုြ္ပဏီ၏ လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီ တစ်ခုြဟုတ်ဒသာ ကုြ္ပဏီ မေစ်သည်ဆိုလျှင်၊
အေက်ပါကိစ္စရပ်တွင် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းကို ေိုအစုြျား ပိုင်ဆိုင်သည့်
ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင်ချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုရြည်။
ပုေ်ြခွဲ (က) သိြ
ု့ ဟုတ် (ခ) သိြ
ု့ ဟုတ် (ဂ) တိတ
ု့ ွင်ပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျား အတွက်
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်အား ဒခါ်ယူကျင်းပလိုဒသာ ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝး
အဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သို့ဆန္ဒြဲဒပးရန်
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ဆုံးမေတ်မခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီြှ သိရှိေားသည့် အဒရးကကီးဒသာအချက်အလက်
ြျားအားလုံးကို ဒော်မပေားသည့် တင်မပချက်တစ်ရပ်ပါရှိဒစရြည်။
(ဃ) ပုေ်ြခွဲ (က) သိြ
ု့ ဟုတ် (ခ) သိြ
ု့ ဟုတ် (ဂ) တိတ
ု့ ွင်ပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒခါ်ယူ
ကျင်းပြည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာအား ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ ဒပးပို့မခင်း
ြမပုြီ ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါစာရွက်စာတြ်းြိတ္တူတစ်စုံစီကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
ဒပးပို့တင်မပရြည် (၁)

အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်

(၂)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ ဒပးပိြ
ု့ ည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ
ပူးတွဲပါရှိသည့် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းနှင့် သက်ဆ ိုင်ဒသာ စာရွက်
စာတြ်းြျား။

( င ) ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ြဒပးြီ အနည်းဆုံး ၂၁ ရက်အတွင်း ေိုဒငွဒ ကး
အဒောက်အပံ့ဒပးမခင်းအား ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အတည်မပုဒဆာင်ရွက်
ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့တင်မပရြည်။
( စ ) ပုေ်ြခွဲ (က) သိြ
ု့ ဟုတ် (ခ) သိြ
ု့ ဟုတ် (ဂ) တို့တွင်ပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ချြှတ်
ေားသည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ယင်းဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၁၄ ရက်
အတွင်း ဒော်မပပါကုြ္ပဏီ၊ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စဒတာ့ဒေးကွက်၌ အြည်စာရင်း တင်သွင်း
ေားသည့် အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီသိြ
ု့ ဟုတ် အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီသည်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။
(ဆ)

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာနှင့် အမခားအရာရှိအားလုံး၏တာဝန်ြျားြှာ ဤပုေ်ြပါ လုပ်ေုံး
လုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ လိုအပ်ဒသာအဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကိုလည်းဒကာင်း၊ သက်ဆိုင်သည့်
တင်မပဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကိုလည်းဒကာင်း သင့်ဒလျာ်ဒသာဒဆာင်ရွက်ချက်မေင့် မပုလုပ်ရန်
မေစ်သည်။

၁၃၄။ ပုေ်ြ ၁၃၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ဆ) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ပျက်ကွက်ြှု၌ သိလျက်မေင့် တြင် ပါဝင်သည့် ကုြ္ပဏီနှင့်ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခား
အရာရှတ
ိ စ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ် ၂၅ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြျား
၁၃၅။ ပုေ်ြ ၁၂၈ တွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ဆန်က
့ ျင်လျက် ကုြ္ပဏီသည် ဒငွဒ ကးအဒောက်အပံ့
ြျားကိုဒပးအပ်ခဲ့လျှင် ေိုသဒ
ို့ ငွဒ ကးအဒောက်အပံ့ဒပးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ချုပ်ဆိုေားသည့် ပဋိညာဉ်
တစ်ခုခု သို့ြဟုတ် ယင်းပဋိညာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တို့၏ အကျိုး
သက်ဒရာက်မခင်းကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
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အစုရှယ်ယာြျားကို ြိြိကိုယ်တိုင်မပန်လည်ရယူမခင်းအား တားမြစ်မခင်း
အစုရှယ်ယာြျားအားတိုက်ရိုက်ရယူမခင်း
၁၃၆။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြှအပ ၎င်း၏အစုရှယ်ယာြျားကို ရယူမခင်းြမပုရ (က)

ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) တရားရုံး၏အြိန့်အရ ဒဆာင်ရွက်မခင်း။
အစုရှယ်ယာြျားအဒပါ် အာြခံချက်ြျား ရယူမခင်း
၁၃၇။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ယင်းကို ကကီး ကပ်အုပ်ချုပ်ဒနသည့်
အစုြျားပိုင်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျားအဒပါ် အာြခံချက်ြျားရယူမခင်းြမပုရ။
အစုရှယ်ယာြျားကို လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုသို့ ေုတ်ဒဝမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လွှဲဒမပာင်းမခင်း
၁၃၈။ ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းြျား ဒပါ်ဒပါက်မခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုက ယင်း၏လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီသို့ ယင်း၏အစုရှယ်ယာြျားကိုေုတ်ဒဝမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းသည် ပျက်မပယ်သည် (က)

လွှဲဒမပာင်းလက်ခံဒသာ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာြျားအား ယုံ ကည်
အပ်နှံမခင်းခံရသူအမေစ်သာ လက်ခံေားမခင်းမေစ်ပပီး အစုရှယ်ယာြျားြှ အကျိုးခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူမခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) လွှဲဒမပာင်းြှုအား အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီကမပုလုပ်ပပီး လွှဲဒမပာင်း
လက်ခံဒသာ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီက ေိုအစုြျားပိုင်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီ၏ လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီမေစ်လျှင်။
ကင်းလွတ်ချက်ြျား
၁၃၉။ ဤပုေ်ြနှင့်သက်ဆိုင်မခင်းြရှိသည့် အမခားအခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစဘဲ
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ပုေ်ြ ၁၃၆၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြ ၁၃၇ နှင့် ၁၃၈ တိတ
ု့ ွင် တားမြစ်ေားသည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်မပယ်သည့်ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိုခွင့်မပုနိုင်ပပီး အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစနိုင်သည့် အဒမခအဒန
ြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပနိုင်သည်။
တာဝန်ြျားကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရမခင်း
အမခားတာဝန်ြျားကို ဆက်လက်လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရမခင်း
၁၄၀။ ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအဒပါ် အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစြည့် ဒဆာင်ရွက်
ချက်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပိုင်း ၄ တွင် ပါရှိဒသာ တာဝန်ြျားအပါအဝင် ဤဥပဒေအရ ၎င်းတိ၏
ု့ တာဝန်
သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတိအ
ု့ ားဒပးအပ်ေားသည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်
တစ်ရပ်အရ ခွင့်မပုေားသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ အတည်မပုေားသည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ခွငမ့် ပုေားသည့် အဒ ကာင်းြျှမေင့် ကင်းလွတ်ခွင့် ြရှိဒစရ။
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အပိုင်း (၄)
စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့်အုပ်ချုပ်မခင်း၊ အြျားမပည်သူသို့ ကြ်းလှြ်းမခင်းမခင်း၊ ဒပါင်နှံမခင်း နှင့် ဒ ကးပြီ
တာဝန်ရှိမခင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ဒငွစာရင်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း
အခန်း (၁၆)
ကုြ္ပဏီရုံးခန်းနှင့် အြည်
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီရုံးခန်း
၁၄၁။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်းအား စတင်ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်ဒန့ြှစ၍ ကုြ္ပဏီနှင့်
ဆက်သွယ ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား၊ အဒ ကာင်း ကားြှုြျားအတွက် လိပ်ြူဒပးပို့နိုင်ြည့်
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခု ရှိရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာရှိ အဒဆာက်အအုံဥပစာတွင် လုပ်ငန်း
ဒဆာင်ရွက်ရန် ြလိုအပ်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအဒဆာက်အအုံဥပစာတွင် ဝင်ဒရာက်
ဒနေိုင်သူက ယင်းဒနရာအား ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းအမေစ် အသုံးမပုခွင့်
ဒပးဒ ကာင်း သဒဘာတူညီချက်ကို ရယူေိန်းသိြ်းေားရြည်။ အဆိုပါသဒဘာတူညီချက်အား
မပန်လည်ရုပ်သိြ်းခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းအသစ်တစ်ခုကို
ေပ်ြံဒော်မပရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤပုေ်ြခွဲအရ လိုအပ်ဒသာ သဒဘာတူညီချက်
အဒောက်အေားကို ကုြ္ပဏီအားတင်မပဒစနိုင်သည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့် ဒလျှာက်လွှာတွင် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာ
အမပည့်အစုံကို အဒ ကာင်း ကား ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါလိပ်စာတွင်
အဆိုမပုဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ြှု တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက ေိုသုဒ
့ိ မပာင်းလဲမပင်ဆင်သည့်ဒန့
ြတိုင်ြီ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါဒမပာင်းလဲြှုြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပေားသည့် ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ကုြ္ပဏီရုံးခန်းလိပ်စာသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ သတ်ြှတ်ေားသည့်
တာဝန်အတွက် မပည့်စုံလုံဒလာက်သည်ဟု သတ်ြှတ်မခင်း ြရှိဒစရ။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားဒပါ်ဒပါက်ဒ ကာင်း ေင်မြင်ခဲ့လျှင်
နိုင်ငံအတွင်းဒနေိုင်သည့် ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးေံသို့ အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့၍
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာကို အဆိုပါေါရိုက်တာ၏လိပ်စာမေင့် ဒမပာင်းလဲ
သတ်ြှတ်လိုဒ ကာင်း အသိဒပးနိုင်သည်(၁)

အကယ်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းသည် ကုြ္ပဏီလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်သည့်
အဒဆာက်အအုံဥပစာတွင် တည်ရှိခဲ့ဒသာ်လည်း ေိုအဒဆာက်အအုံဥပစာတွင်
ကုြ္ပဏီက ဆက်လက်လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၂)

အကယ်၍ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းသည် ကုြ္ပဏီလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်သည့်
အဒဆာက်အအုံဥပစာတွင် လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိလျှင် ေိုအဒဆာက်အအုံ
ဥပစာတွင် ဝင်ဒရာက်ဒနေိုင်သူက ယင်းဥပစာအား ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ရုံးခန်းအမေစ် အသုံးမပုခွင့်ဒပးရန် သဒဘာတူညီမခင်းြရှိလျှင် သို့ြဟုတ် မပန်လည်
ရုပ်သိြ်းလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းအဒနမေင့် ယင်းဥပစာတွင် ဆက်လက်ဒနေိုင်မခင်း
ြရှိလျှင် အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာအား ေုတ်မပန်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း
ကုြ္ပဏီသည် ရုံးခန်းလိပ်စာအသစ်ကို သတ်ြှတ်ဒော်မပနိုင်မခင်းြရှိပါက ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် အေက်ပါလိပ်စာကို ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းလိပ်စာအမေစ်
ဒမပာင်းလဲသတ်ြှတ်နိုင်သည်။

၁၄၂။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၁၄၁ အရ သတ်ြှတ်ေားသည့်အချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ဒလးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ဒော်မပရမခင်း
၁၄၃။ တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် (က)

ယင်း၏အြည်အား ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီရုံးခန်းတွင်လည်းဒကာင်း၊ အြျား
မပည်သူနှင့် ဆက်သွယ ်ဒဆာင်ရွက်သည့်ရုံးခန်း သို့ြဟုတ် ဒနရာအားလုံးတို့တွင်
လည်းဒကာင်း မြင်သာသည့်ဒနရာ၌ မြန်ြာဘာသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အဂဂလိပ်ဘာသာမေင့်
ရှင်းလင်းစွာ ဒရးသားဒော်မပရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ရုံးတံဆိပ်ရှိခဲ့လျှင် ယင်းရုံးတံဆိပ်တွင် ၎င်း၏အြည်အား ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့်
စာလုးံ ြျားမေင့် ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။
( ဂ ) ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးတွင် ယင်း၏အြည်အား မြန်ြာဘာသာ သိ့ြ
ု ဟုတ်
အဂဂလိပ်ဘာသာမေင့် လွယ်ကူစွာေတ်ရှုနိုင်ဒစရန်ဒော်မပရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်းစာမေင့်
ဒရးသားဒပးပို့သည့် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်

(၂)

ကုြ္ပဏီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း ေုတ်မပန်သည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီး ကုြ္ပဏီအတွက် ဥပဒေအရတာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
မေစ်ဒစသည့် စာရွက်စာတြ်းြျား။

ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ဒော်မပမခင်းြမပုသည့်အတွက် မပစ်ေဏ်
၁၄၄။ (က)

တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏အြည်အား ဤဥပဒေအရ
ညွှန် ကားေားသည့် နည်းလြ်းြျားအတိုင်း ရှင်းလင်းေင်ရှားစွာ လိုက်နာဒော်မပမခင်း
ြရှိလျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး သိလျက်မေင့်တြင် ပျက်ကွက်
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ဒစခဲ့သည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်ရန်ခွင့်မပုခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီအရာရှိတစ်ဦးစီသည် အလားတူ
မပစ်ေဏ်အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
( ခ ) တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏အရာရှိတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကိုယ်စား
ဒဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးဦးသည် အေက်တွင်မပဋ္ဌာန်းေားသည့်အတိုင်း ယင်း၏အြည်ကို
ရှင်းလင်းေင်ရှားစွာဒော်မပမခင်းြမပုဘဲ ကုြ္ပဏီ၏ရုံးတံဆိပ်တစ်ခုအမေစ် ရည်ရွယ်လျက်
ရုံးတံဆိပ်တစ်ခုခုကိုအသုံးမပုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသိအ
ု့ သုံးမပုရန်ခွင့်မပုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
အေက်တွင် မပဋ္ဌာန်းေားသည့်အတိုင်း ယင်း၏အြည်ကို ပုေ်ြ ၁၄၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင်
ဒော်မပပါရှိသည့် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းတစ်ခုခုကို ဒော်မပမခင်း
ြမပုဘဲ မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် သိ့ုြဟုတ် ေိုသ့ိုမပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရန်ခွင့်မပုခဲ့လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။ ၎င်းအမပင် အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းသည်
ကုြ္ပဏီအတွက် ဥပဒေအရတာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မေစ်ဒပါ်ဒစခဲ့ပပီး ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား
ြဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ေိုတာဝန်ရှိြှုကို ကုြ္ပဏီက ြဒဆာင်ရွက်နိုင်သမေင့် ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်
မေစ်ဒပါ်လာသည့် တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက်လည်း ေိုသူက တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရြည်(၁)

အမခားပု ဂ္ဂိ ု လ် အ တွ က ် ကုြ္ပ ဏ ီ သည် တာဝန် ယ ူဒ ဆာင် ရွ က ်ြ ည် ဟု အဆိ ုပ ါ
ပုဂ္ဂိုလ်သည် သိရသ
ှိ ူ သိ့ုြဟုတ် သိရသ
ှိ ည်ဟု ြှတ်ယူခံရသူပုဂ္ဂိုလ်မေစ်ဒ ကာင်း
စာရွက်စာတြ်းကို ေုတ်မပန်ခဲ့သူ သိ့ြ
ု ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့သူက ေင်ရှား
မပသနိုင်မခင်း၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

တရားရုံးက အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းကို ေုတ်မပန်ခဲ့သူ သိ့ြ
ု ဟုတ် လက်ြှတ်ဒရး
ေိုးခဲ့သူအဒပါ် ေိုသု့ိတာဝန်ရှိဒစမခင်းြှာ တရားြျှတြှုြရှိဒ ကာင်းဒတွ့ရှိမခင်း။
အခန်း (၁၇)
အစည်းအဒဝးြျားနှင့် ကုြ္ပဏီြျား၏ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား

ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးြျား
၁၄၅။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ (၁)

ေါရိုက်တာြျား၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ေါရိုက်တာတစ်ဦးက အမခားေါရိုက်တာ
ြျားေံသို့ သင့်ဒလျာ်ဒသာ အချိန်ကာလအတွင်း အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့၍
ဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။

(၂)

အစည်းအဒဝးအား ေါရိုက်တာြျားအားလုံးက သဒဘာတူလက်ခံသည့်နည်းလြ်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးမပု၍မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းမေင့်မေစ်ဒစဒခါ်ယူနိုင်သည် သို့ြဟုတ်
ကျင်းပနိုင်သည်။
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(၃)

ေါရိုက်တာြျား၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်အတွက် အစည်းအဒဝးအေဒမြာက်ဒစရန်
တက်ဒရာက်ရြည့် ေါရိုက်တာဦးဒရြှာ နှစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်အဒရအတွက် ရှိရြည်မေစ်ပပီး
ေိုေါရိုက်တာအားလုံးသည် အစည်းအဒဝးအချိန်ကာလတစ်ဒလျှာက်လုံး တက်ဒရာက်
ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၄)

အစည်းအဒဝး ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အား အဆိုပါဆုံးမေတ်ချက်အတွက် ြဲဒပးခွင့်
ရရှိသူ ေါရိုက်တာြျား၏ ဆုံးမေတ်ြဲအြျားစုမေင့် ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးြျားတွင် ဥက္ကဋ္ဌအမေစ်
ဒဆာင်ရွက်ြည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ေါရိုက်တာြျားက ဒရွးချယ်ရြည်။ အစည်းအဒဝး
တစ်ရပ်တွင်မေစ်ဒစ၊ အစည်းအဒဝးဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် အချိန်ကာလအပိုင်းအမခား
တစ်ရပ်တွင်မေစ်ဒစ ဒရွးချယ်ခံေားရဒသာဥက္ကဋ္ဌက တက်ဒရာက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်
အစားေိုးဒဆာင်ရွက်ြည့် ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးကို ဒရွးချယ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ဥက္ကဋ္ဌသည် ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးတွင်
အဆုံးအမေတ်ြဲတစ်ြဲ ဒပးခွင့်ရှိသည်။
နှစ်ပတ်လည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး
၁၄၆။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ယင်း၏ နှစ်ပတ်လည်
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအမေစ် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ယင်းကုြ္ပဏီအား
စတင် ေ ွ ဲ ့ စည် း တည် ဒ ောင် သ ည် ့ ဒ န့ ရ က် ြ ှ ၁၈ လအတွ င ် း ကျင် း ပရြည် မ ေစ် ပ ပီ း
၎င်းအစည်းအဒဝးအား ကျင်းပပပီးဒနာက်ပိုင်း မပက္ခေိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး
တစ်ကကိြ်ကျင်းပရြည်။ ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒနာက်ဆုံးအကကိြ် ဒခါ်ယူကျင်းပခဲ့သည့်
နှစ်ပတ်လည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးြှ ၁၅ လေက်ြပိုဒသာကာလအတွင်း မေစ်ဒစ
ရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရမေစ်ဒစ နှစ်ပတ်လည်
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ဒဆွးဒနွးဒဆာင်ရွက်ြည့် အဒ ကာင်းအရာြျားသည်
အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာ၌ ဒော်မပေားမခင်းြရှိဒစကာြူ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား
ပါဝင်ရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၊ ေါရိုက်တာြျား၏
အစီရင်ခံစာြျားနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာြျားကိုမပုစုရန် လိုအပ်သည့်အခါ
ေိုအစီရင်ခံစာြျားအတွက် ဒဆွးဒနွးဆုံးမေတ်မခင်း၊

(၂)

ေါရိုက်တာြျားကို ဒရွးချယ်မခင်းနှင့်
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(၃)

ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် စာရင်းစစ်တစ်ဦးခန်ေ
့ ားရန်လိုအပ်သည့်အခါ အဆိုပါစာရင်းစစ်အား
ခန့်ေားမခင်း။

( ဂ ) ဥက္ကဋ္ဌသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအား ကုြ္ပဏီ၏စီြံအုပ်ချုပ်ြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဒြးခွန်းြျားဒြးမြန်းရန် သို့ြဟုတ် သဒဘာေားြှတ်ချက်ြျားဒပးရန်တို့အတွက်
သင့်ဒလျာ်ဒသာ အခွင့်အဒရးဒပးရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်သည် နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးသို့ တက်ဒရာက်ရြည်
မေစ်ပပီး ဥက္ကဋ္ဌသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်ဒဆးမခင်း၊ စာရင်းစစ်
အစီရင်ခံစာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒငွစာရင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းစစ်သုိ့ ဒြးခွန်းြျား
ဒြးမြန်းနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဒလျာ်ဒသာအခွင့်အဒရး ဒပးရြည်။

( င ) ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားဒပါ်ဒပါက်မခင်းြှတစ်ပါး ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အဒသးစား
ကုြ္ပဏီြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ(၁)

ေိုအဒသးစားကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် ဤပုေ်ြရှိ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားကို ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ြှုရှိမခင်း သို့ြဟုတ် အလားတူ သတ်ြှတ်ချက်ြျား
ပါရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ေိုအဒသးစားကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်၍
ဤပုေ်ြရှိ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ဒစရန် ဆုံးမေတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်

(၃)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေိုအဒသးစား ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားအား ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု ဆုံးမေတ်မခင်း။

ပုေ်ြ ၁၄၆ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ပျက်ကွက်မခင်း
၁၄၇။ ပုေ်ြ ၁၄၆ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်အား ကျင်းပရာတွင်
ပျက်ကွက်ြှုတစ်စုံတစ်ရာ မပုလုပ်ခဲ့ပါက(က)

ေိုပျက်ကွက်ြှုတွင် သိလျက်မေင့်တြင် ပါဝင်ခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ်
အရာရှိတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။ ၎င်းအမပင်

( ခ ) တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၏ တင်မပဒလျှာက်ေားချက်အရ ကုြ္ပဏီ၏
နှစ်ပတ်လည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပဒစနိုင်သည် သို့ြဟုတ်
ဒခါ်ယူကျင်းပရန်ညွှန် ကားနိုင်သည်။ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိင
ု ်း
အစည်းအဒဝးကျင်းပဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန် ကားချက်ြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
ဥပဒေအရ လိုက်နာကျင်းပရသည့် ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝး
၁၄၈။ (က)

အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီြျား၊ ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီြျားအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်ဒန့ြှစ၍ ၂၈ ရက်ဒအာက်
ြနည်း ဒမခာက်လေက်ြြျားဒသာကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အဒေွဒေွ
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အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပရြည်။ ေိုအစည်းအဒဝးကို ဥပဒေအရ လိုက်နာကျင်းပ
ရသည့် ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝးဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။
( ခ ) ေါရိုက်တာြျားသည် အစည်းအဒဝးကျင်းပြည့်ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ အနည်းဆုံး ၂၁ ရက်
ကကိုတင်၍ ဤပုေ်ြတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းနှင့်အညီ ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားသည့် ဤဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့် အစီရင်ခံစာတစ်ဒစာင်ကို
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ အားလုံးေံသ့ို မေန့်ဒဝရြည်။
( ဂ ) ဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့် အစီရင်ခံစာအား ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားအနက်ြှ
နှစ်ဦးေက်ြနည်းဒသာ ေါရိုက်တာြျားြှမေစ်ဒစ၊ ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်
တစ်ဦးတည်းရှိဒသာ ေါရိုက်တာြှမေစ်ဒစ၊ ေါရိုက်တာြျားကိုယ်စား ဒဆာင်ရွက်ရန်
အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ ေါရိုက်တာြျား၏ဥက္ကဋ္ဌကမေစ်ဒစ ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
လက်ြှတ်ဒရးေိုးရြည်မေစ်ပပီး ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဒအာက်ပါတို့ကိုဒော်မပရြည် (၁)

ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားသည့် အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်စုစုဒပါင်း၊ ယင်းတိ့ုတွင်
အမပည့်အဝကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ဒငွသားမေင့်ဒပးဒချေားဒသာ
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားအား ပိုင်းမခားဒော်မပချက်၊ ဒငွသားမေင့်
ြဟုတ်ဘဲ အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဒပးဒချေားဒသာ အစုရှယ်ယာ ပိုင်းမခား
ဒော်မပချက်၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဒပးဒချေားသည့် အစုရှယ်ယာမေစ်လျှင်
ေိုသို့ဒပးဒချေားသည့်ပြာဏနှင့် အမပည့်အဝကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
မေစ်ဒစ ဒပးဒချေားသည့် အစုရှယ်ယာတန်ေိုး၊

(၂)

အေက်တွင် ဒော်မပပါရှိသကဲ့သုိ့ ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ပပီး ပိုင်းမခားဒော်မပေားဒသာ
အစုရှယ်ယာအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီက လက်ခံရရှိပပီးမေစ်သည့် ဒငွသား
ပြာဏစုစုဒပါင်း၊

(၃)

ဒခါင်းစဉ်အလိုက် ခွဲမခားဒော်မပေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျားနှင့်
အမခားကဏ္ဍြျားြှ ကုြ္ပဏီကလက်ခံရရှိြှု၊ ဒငွဒပးဒချြှု၊ လက်ဝယ်ရှိ ရဒငွသုံးဒငွ
ဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဒသးစိတ်ဒော်မပချက်ြျား၊ အစုရှယ်ယာြျား ေုတ်ဒဝမခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒရာင်းချမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဒပးဒချရဒသာ ဒကာ်ြရှင်ဒ ကး သို့ြဟုတ်
ဒလျှာ့ဒပါ့တန်ေိုးတို့ကို သီးမခားစီဒော်မပလျက် ကုြ္ပဏီ၏ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ြျား
အတွက် ဒငွစာရင်း သိ့ုြဟုတ် ခန့်ြှန်းတွက်ချက်ြှုြျားနှင့်အတူ အစီရင်ခံစာ
မပုလုပ်သည့်ဒန့ြှ ခုနစ်ရက်တာကာလအတွင်းရှိ ဒန့ရက်တစ်ရက်ရက်အေိ ကုြ္ပဏီက
လက်ခံရရှိြှုြျား၊ မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ဒငွဒပးဒချြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျဉ်းချုပ်
ဒော်မပချက်၊
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(၄)

ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်ဒန့ြှစ၍ ဒော်မပပါရှိခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျား၊
စာရင်းစစ်ြျားနှင့် အတွင်းဒရးြှူးရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊
နိုင်ငံသားနှင့် အမခားသက်ဆိုင်သည့်ဒော်မပချက်ြျား၊ ယင်းတို့အား ဒမပာင်းလဲ
မပင်ဆင်ေားသည့် ဒော်မပချက်ြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်းမပင်ဆင်ဒော်မပချက်ြျား၊

(၅)

အစည်းအဒဝးတွင် အတည်မပုချက်ရယူရန် တင်မပြည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ပါ
အဒ ကာင်းအရာြျား၊ မပင်ဆင်ချက်ြျားနှင့် မပင်ဆင်ြည့်အဒ ကာင်းအရာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် အဆိုမပုတင်မပသည့် မပင်ဆင်ချက်ြျား၊

(၆)

အာြခံပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်းစာချုပ်ြျားအရ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်
တာဝန်ြျားကို ြည်သည့်အတိုင်းအတာအေိ ဒဆာင်ရွက်ပပီးစီးမခင်းြျား၊

(၇)

ေါရိုက်တာြျားေံြှ ဒတာင်းဆိုြှုအရ ဒပးဒချရြည့် ဒ ကးကျန်ြျားရှိခဲ့လျှင်
ယင်းဒ ကးကျန်ြျားနှင့်

(၈)

အစုရှယ်ယာြျားအား ေုတ်ဒဝမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒရာင်းချမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိေံသို့ ဒပးဒချခဲ့ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒပးဒချရြည်မေစ်ဒသာ
ဒကာ်ြရှင်ဒ ကး သိ့ြ
ု ဟုတ် ပွဲစားခြျားအတွက် ဒော်မပချက်ြျား။

(ဃ)

ကုြ္ပဏီြှ ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီြှ အဆိုပါ
အစုရှယ်ယာြျားအတွက် လက်ခံရရှိခဲ့သည့်ဒငွဒ ကး၊ လက်ခံရရှိြှုြျား၊ ဒပးဒချြှုြျား
နှင့်လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်ခဲ့လျှင် ဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့် အစီရင်ခံစာအား
ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်ြျားြှ ြှန်ကန်ဒ ကာင်းလက်ြှတ်ဒရးေိုးရြည်။

( င ) ေါရိုက်တာြျားသည် ဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့်အစီရင်ခံစာအား ကုြ္ပဏီတင
ွ ်
ပါဝင်သူြျားေံသို့ ဒပးပို့ပပီးဒနာက် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားသည့် အဆိုပါအစီရင်ခံစာ၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်
ေားရှိနိုင်ရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိုရ
့ ြည်။
( စ ) ေါရိုက်တာြျားသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အြည်ြျား၊ ၎င်းတိန
ု့ ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဒော်မပချက်ြျား၊ နိုင်ငံသားနှင့် ဒနရပ်လိပ်စာတို့ကိုလည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
အသီးသီးက ပိုင်ဆိုင်ေားသည့် အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်ကိုလည်းဒကာင်း ဒော်မပ
ေားသည့် စာရင်းတစ်ခုကို အစည်းအဒဝးစတင်သည့်အခါတွင် တင်မပနိုင်ရန်အတွက်
မပုစုေားရှိရြည်မေစ်ပပီး အစည်းအဒဝးကျင်းပဒနစဉ် ကာလတစ်ဒလျှာက် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားက အလွယ်တကူ ရယူအသုံးမပုနိုင်ဒစရန် ေားရှိရြည်။
(ဆ)

အစည်းအဒဝးသိတ
ု့ က်ဒရာက် ကဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားသည် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းြှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊ ဥပဒေအရမပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လည်းဒကာင်း ကကိုတင်အဒ ကာင်း ကားမခင်းမပုခဲ့သည်မေစ်ဒစ၊ ြမပုခဲ့သည်မေစ်ဒစ
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ဒပါ်ဒပါက်လာသည့် ကိစ္စရပ်ြျားကို လွတ်လပ်စွာ ဒဆွးဒနွးခွင့်ရှိသည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အဒ ကာင်း ကားမခင်း
ြရှိခဲ့လျှင် ြည်သည့်ဆုံးမေတ်ချက်ကိုြျှ ချြှတ်မခင်းြမပုရ။
(ဇ)

အစည်းအဒဝးကို အခါအားဒလျာ်စွာ ဒရွ့ဆိုင်းနိုင်ပပီး ေိုသို့ဒရွ့ဆိုင်းကျင်းပသည့်
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီအဒ ကာင်း ကား၍ ယခင်အစည်းအဒဝး ြကျင်းပြီတွင်
လည်းဒကာင်း၊ ကျင်းပပပီးဒနာက်ပိုင်းတွင်လည်းဒကာင်း ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ချြှတ်နိုင်သည်။ ေိုသဒ
ို့ ရွှ့ဆိုင်းဒဆာင်ရွက်သည့်အစည်းအဒဝးသည် ပုံြှန်ကျင်းပသည့်
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကဲ့သ့ို အလားတူဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်အာဏာြျား ရှိဒစရြည်။

( ေ ) ဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့်အစီရင်ခံစာအား တင်မပဒဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းဒကာင်း၊
ဥပဒေအရလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရသည့် ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝးအား ကျင်းပရာတွင်လည်းဒကာင်း
ပျက်ကွက်ြှုတစ်စုံတစ်ရာရှိဒသာအဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်
အတွ က် ဒလျှာက်ေ ားြှု တစ်ရပ် ကိ ု အပို င် း (၅) တွ င် သတ်ြ ှတ ်ဒ ော် မပေားဒသာ
နည်းလြ်းြျားနှင့်အညီ တရားရုံးသို့ တင်မပလာပါက တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီအား စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန် ညွှန် ကားြည့်အစား ဥပဒေအရ မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည့် အစီရင်ခံစာကို
တင်မပဒဆာင်ရွက်ဒစမခင်း သို့ြဟုတ် ဥပဒေအရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရသည့် ကုြ္ပဏီ
အစည်းအဒဝးအားကျင်းပဒစမခင်းတို့အတွက် လြ်းညွှန်ြှုြျား မပုလုပ်နိုင်သည် သို့ြဟုတ်
သင့်ဒလျာ်ြျှတြည့် အမခားဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။
၁၄၉။ ပုေ်ြ ၁၄၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အဆိုပါပျက်ကွက်ြှု
အတွက် အမပစ်ရှိဒသာ သို့ြဟုတ် သိလျက်မေင့်တြင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ
တစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အစည်းအဒဝးြျား
၁၅၀။ ကုြ္ပဏီ၏အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်အား ဒအာက်ပါအတိုင်းသတ်ြှတ်နိုင်ြည်မေစ်သည်(က)

ပုေ်ြ ၁၄၆ အရ ကျင်းပသည့် နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး သိ့ုြဟုတ်

( ခ ) ပုေ်ြ ၁၄၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်အရ လိုက်နာကျင်းပရသည့်အစည်းအဒဝး သိြ
ု့ ဟုတ်
( ဂ ) အေူးကျင်းပသည့် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး ယင်းသည် ပုေ်ြ ၁၅၁၊ ပုေ်ြခွဲ(က)
အပါအဝင် ဤဥပဒေ၌ ဒော်မပေားသည့် အခွင့်အဒရးနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားအရ
ဒခါ်ယူကျင်းပဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အမခားဒသာ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး
တစ်ရပ်ရပ်မေစ်သည်။
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အစည်းအဒဝးြျား ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်း
၁၅၁။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ( ၁ ) ဒလျာ်ကန်သင့်မြတ်သည့် ကိစ္စရပ်အတွက် သင့်ဒလျာ်ဒသာအချိန်နှင့် ဒနရာတွင်
ကျင်းပရြည်။
( ၂ ) အစည်းအဒဝးကျင်းပဒနစဉ်ကာလတစ်ဒလျာက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအနည်းဆုံး
နှစ်ဦး သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်
ပိုြိုြျားမပားသည့် အဒရအတွက်ရှိြှသာ အစည်းအဒဝးအေဒမြာက်ဒစရြည်။
( ၃ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ေါရိုက်တာြျားက ဒရွးချယ်ေားဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ဥက္ကဋ္ဌအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ သိ့ုရာတွင် အစည်းအဒဝးသို့
ေိုပုဂ္ဂိုလ်ြတက်ဒရာက်နိုင်ပါက အစည်းအဒဝးတက်ဒရာက်သူြျားက ဥက္ကဋ္ဌကို
ဒရွးချယ်ရြည်။
( ၄ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ အစည်းအဒဝးတွင် ြဲအဒရအတွက်
အြျားစုပိုင်ဆိုင် ကသည့် တက်ဒရာက်သူြျားက ဥက္ကဋ္ဌအား အစည်းအဒဝးဒရွှ့ဆိုင်း
ဒပးဒစရန် သဒဘာတူညီလျှင် သို့ြဟုတ် ညွှန် ကားလျှင် အစည်းအဒဝးအား
ဒရွှ့ဆိုင်းရြည်။
( ၅ ) ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်သည် တက်ဒရာက်နိုင်၍ ေိုစာရင်းစစ်သည် အစည်းအဒဝး
အဒ ကာင်း ကားစာြျားအားလုံးကို လက်ခံနိုင်ပပီး၊ အစည်းအဒဝးတွင် စာရင်းစစ်နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဒဝးလုပ်ငန်း အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ပါဝင်ဒဆွးဒနွးခွင့်ရှိသည်။
( ၆ ) ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အခါအားဒလျာ်စွာ ဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
( ၇ ) ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးက သိြ
ု့ ဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားသူတစ်ဦးဦးက ဒခါ်ယူ
နိုင်သည်။
( ၈ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားက တရားဝင်စာမေင့် ဒရးသား
ဒတာင်းဆိုလျှင် ေါရိုက်တာြျားက ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။
( ၉ ) ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝး၌ အဆုံးအမေတ်ြဲအမေစ် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် တစ်ဆယ်ပုံ
တစ်ပုံဒအာက်ြနည်းသည့် ဆန္ဒြဲြျားကိုပိုင်ဆိုင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
ြျားက ဒခါ်ယူကျင်းပဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားသည် အစည်းအဒဝးဒခါ်ယူကျင်းပသည့်စရိတ်ြျားကို ကျခံရြည်
မေစ်ပပီး ေါရိုက်တာြျားြှဒခါ်ယူကျင်းပသည့် ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးြျားတွင်
ဒဆာင်ရွက်သည့် နည်းလြ်းြျားအတိုင်း မေစ်နိုင်သြျှ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ကျင်းပ
ရြည်။ ၎င်းအမပင်
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(၁ဝ) ကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝး၌ အမခားနည်းမေင့် ဒခါ်ယူကျင်းပရန် ြသင့်ဒလျာ်၍
မေစ်ဒစ၊ ေိုသဒ
ု့ိ ဆာင်ရွက်ရန် သင့်ဒလျာ်ြျှတြှုြရှိသည်ဟု ဒတွ့ရှိလျှင်မေစ်ဒစ
တရားရုံးသည် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချြှတ်၍ အစည်းအဒဝးအား ဒခါ်ယူကျင်းပ
နိုင်သည်။ အစည်းအဒဝးတွင် ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ကို
ချြှတ်နိုင်သည်။ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အစည်းအဒဝး
ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန် ကားချက်ြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝး၌ အဆုံးအမေတ်ြဲ အမေစ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် တစ်ဆယ်ပုံ
တစ်ပုံဒအာက်ြနည်းသည့် ဆန္ဒြဲြျားကို ပိုင်ဆိုင်ေားဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားက
မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် အစည်းအဒဝး၌ဆန္ဒြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အနည်းဆုံး
ဦးဒရ ၁ဝဝ ကမေစ် ဒ စ စာမေင် ့ ဒ ရးသားဒတာင် း ဆိ ု သ ည် ့ အ ခါ အဆိ ု မ ပုေားဒသာ
ဒဆာင်ရွက်ြည့်လုပ်ငန်းသည် အစည်းအဒဝး၌ ဒဆွးဒနွးဆုံးမေတ်ရြည့်ကိစ္စရပ်မေစ်ခဲ့လျှင်
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်ဒော်မပပါရှိသည့်စည်းကြ်းချက် ြရှိဒစကာြူ အစုရှယ်ယာ
ြတည်ဒငွရင်းပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို
ဒခါ်ယူကျင်းပရန် ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) ဒလျှာက်ေားဒတာင်းဆိုြှုကို စာမေင့်ဒရးသား မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး အစည်းအဒဝး၏
ရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့် အဆိုမပုလိုသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်တို့ကို ဒော်မပပါရှိ
ဒစရြည်။ ၎င်းအားဒလျှာက်ေားသူြျားက လက်ြှတ်ဒရးေိုး၍ ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံ
တင်ေားဒသာ ရုံးခန်းသို့ဒပးပို့ရြည်။ ေိုဒလျှာက်ေားြှုတွင် အလားတူ စာရွက်စာတြ်း
ြျားစွာပါရှိနိုင်ပပီး ေိုစာရွက်စာတြ်းတစ်ခုစီတင
ွ ် ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးကမေစ်ဒစ၊
အြျားကမေစ်ဒစ လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားရြည်။
(ဃ)

သိရ
ု့ ာတွင် အစည်းအဒဝးြှာ ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်းြမပုသင့်ဒ ကာင်း ေါရိုက်တာ
ြျားက ဆုံးမေတ်ခဲ့ပပီး ေိုအဒ ကာင်းအရာအား ဒလျှာက်ေားသူြျားသို့ အဒ ကာင်း ကား
ခဲ့မခင်းြှအပ ေါရိုက်တာြျားသည် အစည်းအဒဝးအား ဒခါ်ယူကျင်းပ ြည်မေစ်ဒ ကာင်း
ဒလျှာက်ေားတင်မပ အဒ ကာင်း ကားသည့်ဒန့ြှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း ဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြမပုခဲ့လျှင် ဒလျှာက်ေားသူြျားကမေစ်ဒစ၊ ၎င်းတိအ
ု့ နက်ြှ ြဲအြျားစုဒပးခွင့်ရှိသူြှမေစ်ဒစ
၎င်းတိ့ုကိုယ်တင
ို ် အစည်းအဒဝးအားဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။ သို့ဒသာ် ေိုသို့ဒခါ်ယူ
ကျင်းပသည့်အစည်းအဒဝးသည် ဒလျှာက်ေားတင်မပ အဒ ကာင်း ကားသည့်ဒန့ြှစ၍
သုးံ လအတွင်း ကျင်းပရြည်။

( င ) ဒလျှာက်ေားသူြျားက ဤပုေ်ြအရဒခါ်ယူကျင်းပသည့်အစည်းအဒဝးကို ေါရိုက်တာြျားက
ဒခါ်ယူကျင်းပသည့် အစည်းအဒဝးြျားတွင် ဒဆာင်ရွက်သည့်နည်းလြ်းြျားအတိုင်း
မေစ်နိုင်သြျှ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ကျင်းပရြည်။ ဒလျှာက်ေားသူြျားက ဤကိစ္စရပ်
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အတွက် ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၏ ြိတ္တ ူတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒတာင်းဆိုလျှင် ကုြ္ပဏီသည်
အဆိုပါ ြိတ္တူကို ၎င်းတိ့ုေံတင်မပရြည်။
( စ ) ေါရိုက်တာြျားက အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အတွက်
ဒလျှာက်ေားသူြျားကကျခံခဲ့ရသည့် ေိုက်သင့်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို ကုြ္ပဏီက
ဒလျှာက်ေားသူြျားေံ မပန်လည်ဒပးဒချရြည်။ ေိုသို့ မပန်လည်ဒပးဒချခဲ့သည့်
ဒငွပြာဏကိုကုြ္ပဏီသည် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်ေါရိုက်တာြျားသို့ ၎င်းတို့၏ တာဝန်
ေြ်းဒဆာင်ြှုအတွက် ကုြ္ပဏီြှဒပးဒချရြည့်အေိုးအခ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအခဒ ကးဒငွတို့ြှ
ေုတ်နုတ်၍ မပန်လည် ရယူရြည်။
(ဆ)

ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝး၌ အဆုံးအမေတ်ြဲအမေစ် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့် တစ်ဆယ်ပုံ
တစ်ပုံဒအာက်ြနည်းသည့် ဆန္ဒြဲြျားကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိေားဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားြှ
မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် အစည်းအဒဝး၌ ဆန္ဒြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အနည်းဆုံး
ဦးဒရ ၁ဝဝ ြှမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝး၌ ဒမပာင်းလဲရြည့် အဆိုမပုေားဒသာ
ဆုံးမေတ်ချက်အတွက် ကုြ္ပဏီသို့ အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပိုန
့ ိုင်သည်။

(ဇ)

ပုေ်ြခွဲ (ဆ) အရ ဒပးပိသ
ု့ ည့်အဒ ကာင်း ကားစာအား စာမေင့်ဒရးသား ဒဆာင်ရွက်ြည်မေစ်ပပီး
အဆိုမပုသည့်ဆုံးမေတ်ချက်ကို ဒရးသားဒော်မပပါရှိဒစရြည်။ ေိုအဒ ကာင်း ကားစာအား
ယင်းသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရန်အဆိုမပုသည့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားြှ လက်ြှတ်ဒရးေိုးရြည်။
အဒ ကာင်း ကားစာတွင် အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ကို ပူးတွ၍
ဲ တင်မပနိုင်သည်။

( ေ ) ပုေ်ြခွဲ (ဆ) တွင် ဒော်မပေားသည့် အဆိုမပုေားဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်သည် အစည်းအဒဝး၌
တင်မပရြည့် အဆိုမပုေားဒသာဆုံးမေတ်ချက်မေစ်ပပီး ဆုံးမေတ်ချက်သည်လည်းဒကာင်း၊
ပူးတွဲတင်မပသည့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်သည်လည်းဒကာင်း အလွန်ရှည်လျားမခင်း
သို့ြဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို ေိခိုက်နစ်နာဒစမခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါ
အဒ ကာင်း ကားစာနှင့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို ကုြ္ပဏီသိဒ
ု့ ပးပိဒ
ု့ သာ ဒနာက်တစ်ကကိြ်
ကျင်းပြည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင်
ဒနာက်တစ်ကကိြ်ကျင်းပြည့် အစည်းအဒဝးသည် ဆုံးမေတ်ချက်ဆိုင်ရာ အဒ ကာင်း ကားစာအား
လက်ခံရရှိသည့်ဒန့ြှ နှစ်လအတွင်း၌ ကျင်းပြည်ဆိုလျှင် အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာကို
ဒပးပိရ
ု့ န်ြလို။ သိ့ဒ
ု သာ် အဒ ကာင်း ကားစာကို ဒပးပို၍
့ အစည်းအဒဝးအား လက်ခံ
ရရှိသည့်ဒန့ြှ ၁၂ လအတွင်း ကျင်းပရြည်။
(ည)

ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ေားဒသာ အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားချက်ြျားနှင့် ြဲဒပး
မခင်းဆိုင်ရာြျားအတွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကိုလိုက်နာလျက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက
အစည်းအဒဝးကိုသင့်ဒလျာ်စွာ ကျင်းပဒဆာင်ရွက်ပပီး ပါဝင်နိုင် ကြည့်နည်းလြ်း တစ်ရပ်မေင့်
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အစည်းအဒဝးြျားကျင်းပနိုင်ဒစရန် ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
အစည်းအဒဝးဒခါ်ယူကျင်းပမခင်းအတွက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့်
နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် သတ်ြှတ်ေည့်သွင်း ဒော်မပနိုင်သည်။
အစည်းအဒဝးြျားအတွက် အဒ ကာင်း ကားမခင်းနှင့် ြဲဒပးမခင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၁၅၂။ (က)

ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးြျားဒခါ်ယူမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို စာမေင့်ဒရးသား၍ ၂၁ ရက်ေက်ြနည်းဒသာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ
ပိုြို ကာမြင့်သည့်ကာလအတွင်း ကကိုတင်အဒ ကာင်း ကားစာ သိြ
ု့ ဟုတ် အြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီမေစ်ခဲ့လျှင် စာမေင့်ဒရးသား၍ ၂၈ ရက်အတွင်း ကကိုတင်
အဒ ကာင်း ကားစာမေင့် ဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်
အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာကို လက်ခံရရှိနိုင်သည့်ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏
သဒဘာတူညီချက်မေင့် အစည်းအဒဝးကို ပိုြိုတိုဒတာင်းသည့် ကာလအတွင်း ဒပးပို့သည့်
အဒ ကာင်း ကားစာမေင့်ဒခါ်ယူနိုင်ပပီး ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက သင့်သည်ေင်မြင်ဒသာ
နည်းလြ်းြျားမေင့် ကျင်းပနိုင်သည်။

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးအတွက် စာမေင့်ဒရးသားေားသည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို
အစည်းအဒဝးတွင်ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအားလုံး၊ ေါရိုက်တာ
အားလုံးနှင့် စာရင်းစစ်ြျားေံသိဒ
ု့ ပးပိရ
ု့ ြည်။ အဒ ကာင်း ကားစာကို ဒအာက်ပါ
နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒပးပို့နိုင်သည် (ကက) လူကိုယ်တင
ို ်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
( ခခ )

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
၎င်းတို့၏ လိပ်စာြျား သို့ြဟုတ် ဤကိစ္စရပ်အလို့ငှာ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားက သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားလိပ်စာြျားသိစ
ု့ ာတိုက်ြှ
မေစ်ဒစ၊ အမခားတိုက်ရိုက်ဒပးပို့သည့် နည်းလြ်းမေင့်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်
မခင်းမေင့်လည်းဒကာင်း၊

( ဂဂ )

ဤကိစ္စရပ်အလို့ငှာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့် ေက်(စ်)နံပါတ် သို့ြဟုတ် အီလက်ေဒရာနစ် လိပ်စာသို့
အီလက်ေဒရာနစ်နည်း မေင့်လည်းဒကာင်း၊

(ဃဃ)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အမခားနည်းလြ်း
တစ်ရပ်ရပ်မေင့်လည်းဒကာင်း၊ သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့
အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပိရ
ု့ ာတွင် ြဒတာ်တဆကျန်ရစ်ခဲ့မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
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အဒ ကာင်း ကားစာ ြရရှိမခင်းတို့သည် အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်၏
ဒဆာင်ရွက်ရြည့် လုပ်ငန်း ြျားကို တရားြဝင်မခင်း ြရှိဒစရ။
(၃)

အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒအာက်ပါတို့ကို ဒော်မပပါရှိဒစရြည်(ကက) အစည်းအဒဝးကျင်းပြည့် ဒနရာ၊ ဒန့ရက် နှင့် အချိန်၊
( ခခ )

အစည်းအဒဝးတွင်ဒဆွးဒနွးဒဆာင်ရွက်ြည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဒေွဒေွ
ဒော်မပချက်ြျား၊

( ဂဂ )

အစည်းအဒဝးသည် နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၊ ဥပဒေအရ
လိုက်နာကျင်းပရသည့်အစည်းအဒဝး သိ့ြ
ု ဟုတ် အေူးကျင်းပသည့်
အဒေွဒေွ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပချက်ြျား၊

(ဃဃ)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားကအဆိုမပုသည့် ဆုံးမေတ်ချက်ြျား သို့ြဟုတ်
အေူးဆုံးမေတ်ချက်ြျားပါရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ြပါရှမိ ခင်းဆိုဒသာအချက်ြျား
အပါအဝင် လိုအပ်ဒသာရှင်းလင်းတင်မပချက်ြျားနှင့်တကွ အစည်းအဒဝးတွင်
အဆိုမပုြည့် ဆုံးမေတ်ချက်ြျား၊

( ငင )

ကိုယ်စားလှယ်ြျား သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီကိုယ်စားမပုပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပ်မခင်း
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားနှင့် လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊
ယင်းတို့တွင် အဆိုပါခန့်အပ်ြှုြျားအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာြျား
လက်ခံရရှိနိုင်သည့်အချိန်၊ အဆိုပါခန့်အပ်ြှုြျားအား ဒပးပို့ရြည့်
နည်းလြ်းြျားပါဝင်ရြည်၊ ၎င်းအမပင်

( စစ )

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်မေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေတွင်မေစ်ဒစ သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားဒသာ လိုအပ်သည့် အမခားအချက်အလက်ြျား။

(၄)

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အြည်စာရင်းဒော်မပ
ပါရှိဒသာ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် တူညီဒသာ အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားကို
ပိုင်ဆိုင် ကဒသာ အမခားအစုရှယ်ယာရှင်ြျားကဲ့သို့ တူညီသည့်အခွင့်အဒရးြျား
ရရှိခံစားနိုင်ပပီး တူညီဒသာတာဝန်ရှိြှုြျားနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ဒစရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည်
ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးြျား၌ ြဲဒပးမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အကျိုး
သက်ဒရာက်ဒစရြည် (၁)

အစုရှယ်ယာအြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အတူ ဆက်စပ်ပါရှိဒသာ အခွင့်အဒရးြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝး၌ (ကက) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးစီကလက်မပ၍ ဆန္ဒြဲတစ်ြဲဒပးခွင့်ရှိသည်။
( ခခ )

ဆန္ဒြဲဒပးရာတွင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးစီသည် ၎င်းတိပ
ု့ ိုင်ဆိုင်ဒသာ
အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် ဆန္ဒြဲတစ်ြဲ ဒပးခွင့်ရှိသည်။
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( ဂဂ )

အစုရှယ်ယာတစ်ခုအား ပူးတွဲပိုင်ဆိုင် ကလျှင် အြည်စာရင်းတင်သွင်း
ေားဒသာ အစုရှယ်ယာပိုင်သူြျားအနက်ြှတစ်ဦးက ြဲဒပးခွင့်ရှိသည်။
၎င်းအမပင်

(ဃဃ)
(၂)

ဥက္ကဋ္ဌသည် အဆုံးအမေတ်ြဲတစ်ြဲ ဒပးခွင့်ရှိသည်၊

ြဲဒပးနိုင်သည့် အခွင့်အဒရးတစ်စုံတစ်ရာအဒပါ် ဆန့်ကျင်တင်မပလိုလျှင် အစည်းအဒဝး
၌သာ မပုလုပ်နိုင်ပပီး ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥက္ကဋ္ဌ၏အဆုံးအမေတ်သည် အပပီးသတ်
မေစ်ဒစရြည်။

(၃)

အစည်းအဒဝးတွင် ြဲခွဲဒဆာင်ရွက်ရန် တင်မပသည့် ဆုံးမေတ်ချက်ကို ဆန္ဒြဲဒပးရန်
ဒတာင်းဆိုမခင်းြရှိလျှင် လက်မပ၍ ဆန္ဒမပုမခင်းမေင့် ဆုံးမေတ်ရြည်။

(၄)

ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆန္ဒြဲဒပးရန် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားက
ဒတာင်းဆိုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (ကက) ဥက္ကဋ္ဌ သိ့ုြဟုတ်
( ခခ )

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားြှ အနည်းဆုံး ငါးဦး သိ့ုြဟုတ်

( ဂဂ )

ဆန္ဒြဲဒပးရာတွင် အဆုံးအမေတ်ဒပးနိုင်သည့် ြဲအဒရအတွက် အနည်းဆုံး
၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိေားသည့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား။

(၅)

လက်မပ၍ ဆန္ဒြဲဒပးမခင်း ြမပုြီအချိန်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လက်မပ၍
ဆန္ဒြဲဒပးသည့် ရလေ်ြျားကို ဒ ကညာမခင်းြမပုြီ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကညာပပီးဒနာက်
ချက်ချင်းအချိန်တွင်လည်းဒကာင်း ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းကိုမပုလုပ်ရန် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။

(၆)

ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းကို ဥက္ကဋ္ဌက ညွှန် ကားသည့်နည်းလြ်းမေင့် ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

(၇)

လက်မပ၍မေစ်ဒစ၊ ဆန္ဒြဲမေင့်မေစ်ဒစ ဆန္ဒြဲဒပးမခင်းြမပုလုပ်ြီအချိန်တွင် ဥက္ကဋ္ဌသည်
လက်ခံရရှိေားဒသာ ကိုယ်စားလှယ်မေင့်ဒပးသည့် ြဲြျားနှင့် အဆိုပါြဲြျားကို
ြည်သို့အဆုံးအမေတ်မပုဒစြည်ဆိုသည်ကို အစည်းအဒဝးသို့ အသိဒပးဒမပာ ကား
ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၈)

လက်မပ၍ဆန္ဒြဲဒပးရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌ၏ဒ ကညာချက်သည် အဆုံးအမေတ်ရလေ်အတွက်
မပည့်စုံခိုင်လုံဒသာ သက်ဒသခံချက်မေစ်ဒစရြည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါဒ ကညာချက်သည်
လက်မပ၍ဆန္ဒမပုြှုြျားနှင့် လက်ခံရရှိေားဒသာ ကိုယ်စားလှယ်ြျား၏ ဆန္ဒမပု
ြှုြျားကို အဒမခခံရြည်။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်ြည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်အရ
အစည်းအဒဝးအား ဒခါ်ယူကျင်းပရန်အတွက်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့ စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းအရ သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေအရသတ်ြှတ်ေားသည့် နည်းလြ်းမေင့် ကုြ္ပဏီ၏
အစည်းအဒဝးအား ကျင်းပရန်အတွက်မေစ်ဒစ အဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဒ ကာင့် ြမပုလုပ်
နိုင်ခဲ့လျှင် တရားရုံးသည် ကိုယ်တိုင်အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အစည်းအဒဝးတွင်
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ြဲဒပးခွင့်ရရှိဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦး၏ ဒလျှာက်ေားချက်အရမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို တရားရုံးြှ
သင့်သည်ေင်မြင်သည့်နည်းလြ်းမေင့် ဒခါ်ယူကျင်းပဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။
အဆိ ုပ ါအြိ န် ့ တစ်ရ ပ် က ို ချြှ တ ်သ ည် ့ အခါ တရားရုံ း သည် လိ ုအ ပ် ြည် ေင်ဒ သာ
အဒောက်အပံ့မေစ်ဒစြည့် ညွှန် ကားချက်ြျားကို ချြှတ်နိုင်သည်။ ဒော်မပပါအြိန့်
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဒခါ်ယူကျင်းပသည့် အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီ၏
နည်းလြ်းတကျ ဒခါ်ယူကျင်းပဒသာ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်အမေစ် ြှတ်ယူရြည်။
ကုြ္ပဏီြျား၏အစည်းအဒဝးြျားသိတ
ု့ က်ဒရာက်ရန် ကုြ္ပဏီကိုယ်စားမပုပုဂ္ဂိုလ်ြျား ခန်ေ
့ ားမခင်း
၁၅၃။ (က)

အမခားကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အေွဲ့ဝင်မေစ်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ေါရိုက်တာြျား၏
ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ယင်း၏အရာရှိတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ၊ အမခားသူတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ
ဒော်မပပါ အမခားကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်၌ ယင်း၏ကိုယ်စားမပုပုဂ္ဂိုလ်
အမေစ် ဒဆာင်ရွက်ဒစရန်နှင့် ြဲဒပးရန်အတွက် ယင်း၏အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သးုံ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် အပ်နှင်းနိုင်သည်။ ေိုသုိ့ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရသူသည်
အမခားကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝး၌လည်းဒကာင်း၊ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရာတွင် ဆန္ဒြဲ
ဒပးရာ၌လည်း ဒကာင်း ၎င်းအား အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် ကုြ္ပဏီက ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ ယင်းကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား အလားတူ အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ တစ်ဦးေက်ပိုဒသာ ကုြ္ပဏီကိုယ်စားမပု ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို
ခန့်ေားနိုင်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဒော်မပပါအခွင့်အာဏာြျားကို တစ်ကကိြ်တွင် ကိုယ်စားမပု
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသာလျှင် ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ခန့်အပ်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီကိုယ ်စားမပုပုဂ္ဂိုလ်အား ကုြ္ပဏီ၏
အစည်းအဒဝးသိ့ု တက်ဒရာက်ဒစမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီသည် ယင်းကိုယ်စားမပု
ပုဂ္ဂိုလ်အား တရားဝင်ခန့်ေားမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ အဒောက်အေားြျားကို ကည့်ရှုရန်
အတွက် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။ ေိအ
ု့ မပင် ကုြ္ပဏီကိုယ်စားမပုပုဂ္ဂိုလ်ြျား ခန်အ
့ ပ်မခင်းအတွက်
ပုံစံတစ်ခုကို ကုြ္ပဏီေါရိုက်တာြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီြျား၏အစည်းအဒဝးြျားသိ့ု တက်ဒရာက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်ြျားအား ခန့်ေားမခင်း
၁၅၄။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးသို့တက်ဒရာက်၍ ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည်
ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊
၎င်းကိုယ်စား

ကုြ္ပဏီ၏

အစည်းအဒဝးသိ့ု

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ

တက်ဒရာက်ဒစရန်နှင့်

ြဲဒပးရန်အတွက်
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ယင်း၏အခွင့်အာဏာ

ြျားကို

ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန်

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကို ခန့်ေားနိုင်သည်။
( ခ ) ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးမေစ်ရန်ြလို။ ၎င်းသည် ကုြ္ပဏီ၏
အစည်းအဒဝး၌လည်းဒကာင်း၊ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရာတွင် ဆန္ဒြဲဒပးရာ၌လည်းဒကာင်း
၎င်းအားခန်အ
့ ပ်သည့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူက ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ ၎င်းကိုယ်စား
အလားတူ အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးက ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ခန့်ေားရာတွင် အသုံးမပုြည့်
ဒလျှာက်လွှာပုံစံကို ယင်းကုြ္ပဏီက ေါရိုက်တာြျား၏ဆုံးမေတ်ချက်မေင့်သတ်ြှတ်ေား
နိုင်ပပီး ေိုသု့ိသတ်ြှတ်ေားသည့်ဒလျှာက်လွှာပုံစံရှိခဲ့လျှင် ၎င်းအားကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်
သူြျားအားလုံးေံသို့ ဒပးပိုရ
့ ြည်။ ကုြ္ပဏီသည် ကိုယ်စားလှယ်အမေစ် ဒဆာင်ရွက်
နိုင်သူြျား၏ စာရင်းတစ်ခုကို ေိုဒလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ခုကို သတ်ြှတ်ေားမခင်း ရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်
မေစ်ဒစ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ြှုသည် ခန်အ
့ ပ်သူက လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီး ၎င်းတွင် ဒအာက်ပါ
အချက်အလက်ြျားပါဝင်ခဲ့လျှင် တရားဝင်သည် (၁)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ၏အြည်နှင့် ဒနရပ်လိပ်စာ၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏အြည်၊

(၃)

ကိုယ်စားလှယ်၏အြည်နှင့်

(၄)

ကိုယ်စားလှယ်ြှ တက်ဒရာက်ြည့်အစည်းအဒဝးြျား။ (အစည်းအဒဝးြျားအားလုံးလည်း
မေစ်နိုင်သည်။)

( င ) ကိုယ်စားလှယ်ခန်အ
့ ပ်ြှုတစ်ရပ် စတင်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်
ခန့်အပ်သည့်စာရွက်စာတြ်းကို သက်ဆ ိုင်ရာအစည်းအဒဝးြစတင်ြီ အနည်းဆုံး
၄၈ နာရီကကိုတင်၍ ကုြ္ပဏီြှလက်ခံရရှိပပီးမေစ်ရြည်။ အဒ ကာင်းကိစ္စအသီးသီးတွင်
အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်း သို့ြဟုတ်
အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာတွင် ကုြ္ပဏီကဒော်မပေားသည့် အမခားဒနရာ၊
လိပ်စာ သို့ြဟုတ် နံပါတ်ြျားသို့ ဒပးပိုရ
့ ြည်။
( စ ) ကုြ္ပဏီသည် ကိုယ်စားလှယ်ခန်အ
့ ပ်ဒသာကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးေံြှ စာရွက်စာတြ်း
တစ်ခုေက်ပိုြို၍ လက်ခံရရှိခဲ့လျှင် ဒနာက်ဆုံးလက်ခံရရှိခဲ့ဒသာ စာရွက်စာတြ်းသည်
ယခင် ဒပးပို့ခဲ့ဒသာစာရွက်စာတြ်းကို မပန်လည်ရုပ်သိြ်းသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
(ဆ)

ကိုယ်စားလှယ်ခန်အ
့ ပ်သည့် စာရွက်စာတြ်းတွင် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ကိုယ ်စ ားလှယ ် က ြည် သိ ု ့ဆ န္ဒြ ဲဒပးရြည် ကိ ု သတ်ြ ှ တ် ဒော် မ ပရြည် သိ ု ့ြ ဟု တ ်
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ကိုယ်စားလှယ်၏ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ြဲဒပးနိုင်ခွင့်ရှိဒ ကာင်းဒော်မပနိုင်ပပီး ြည်သြ
ို့ ဲဒပးရန်
သတ်ြှတ်ေားလျှင် ကိုယ်စားလှယ်သည် အဆိုပါသတ်ြှတ်ချက်အတိုင်း ဆန္ဒြဲဒပးရြည်။
(ဇ)

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးသည် အဒ ကာင်းတစ်ခုခုဒ ကာင့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ခုအတွက်
ြဲဒပးနိုင်ခွင့်ြရှိခဲ့လျှင် ေိုသူ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် ၎င်း၏ကိုယ်စားြဲဒပးခွင့်ြရှိဒစရ။

သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်ြျား
၁၅၅။ ဤဥပဒေတွင်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်မေစ်ဒစ အေူးဆုံးမေတ်ချက်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သြ
ူ ျား၏ သတ်ြှတ်ေားဒသာရာခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ် အဒရအတွက်မေင့်
အတည်မပု၍ဒဆာင်ရွက်ရြည်ဟု အတိအလင်းဒော်မပေားသည့်ကိစ္စြျားြှတစ်ပါး ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊
ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရမေစ်ဒစ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်
ေိုကိစ္စရပ်ကို သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်၍ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အစည်းအဒဝးြျား ကျင်းပမခင်းြမပုဘဲ စာမေင့်ဒရးသား၍ ဆုံးမေတ်ချက်ြျားချြှတ်မခင်း
၁၅၆။ (က)

ေါရိုက်တာတစ်ဦးသာရှိဒသာကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးြျားကို
ဒခါ်ယူကျင်းပရန်ြလို။ လိုအပ်ဒသာဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို စာမေင့်ဒရးသား ြှတ်တြ်းတင်
လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီး ချြှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးသာရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏
အစည်းအဒဝးြျားကိုဒခါ်ယူကျင်းပရန်ြလို။ လိုအပ်ဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်ြျားကိုစာမေင့်
ဒရးသားြှတ်တြ်းတင် လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီး ချြှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာေါရိုက်တာအားလုံးသည် စာရွက်စာတြ်းတွင်
ဒရးသားေားသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဒောက်ခံဒ ကာင်းဒော်မပချက်ပါရှိဒသာ
စာရွက်စာတြ်းကို လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ ကလျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသည် ေါရိုက်တာြျား၏
အစည်းအဒဝးကို ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်းြမပုဘဲ ေါရိုက်တာြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို
ချြှတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတြ်း၏ သီးမခားြိတ္တူြျားတွင်လည်း လက်ြှတ်ဒရးေိုး
နိုင်ပပီး ဒနာက်ဆုံးေါရိုက်တာတစ်ဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီးသည့်အခါတွင် ေိုဆုံးမေတ်ချက်ကို
ချြှတ်ပပီးမေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။
(ဃ)

ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဲဒပးခွင့်ရှိဒသာကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူအားလုံးသည်
စာရွက်စာတြ်းတွင် ဒရးသားေားသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဒောက်ခံဒ ကာင်း
ဒော်မပချက်ပါရှိဒသာ စာရွက်စာတြ်းကို လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့ ကလျှင် အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်းြမပုဘဲ
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတြ်း၏
သီးမခားြိတ္တူြျားတွင်လည်း လက်ြှတ်ဒရးေိုးနိုင်ပပီး ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူဒနာက်ဆုံး

107
တစ်ဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးပပီးသည့်အခါတွင် ေိုဆုံးမေတ် ချက်ကို ချြှတ်ပပီးမေစ်သည်ဟု
သတ်ြှတ်ရြည်။
( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကိုချြှတ်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီသည် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အား
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ ချြှတ်ရာတွင်လိုအပ်ဒသာ ယင်း၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ
သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်ဒစရြည့်အမပင်
ဤဥပဒေအရ ဒအာက်ပါလိုအပ်ချက်ြျားကိုလည်း လိက
ု ်နာဒဆာင်ရွက်ပပီး မေစ်ဒစရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ အချက်အလက်ြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားအား လက်ြှတ်ဒရးေိုးြည့် စာရွက်စာတြ်းနှင့်
အတူဒပးပိရ
ု့ န်၊

(၂)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရန်အတွက် ဒခါ်ယူကျင်းပသည့်
အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာတင်မပရန် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက လက်ြှတ်
ဒရးေိုးြည့် စာရွက်စာတြ်း၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်တအ
ို့ ား ဒပးပို့တင်မပရန်နှင့်

(၃)

ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရန်အတွက် ဒခါ်ယူကျင်းပသည့် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာ
တင်မပရန် နှင့် ပုေ်ြခွ(ဲ င)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ အချက်အလက်
သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျား၏ြိတ္တူတစ်ဒစာင်စီကို ဒပးပိုတ
့ င်မပရန်။

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးြျား၊ ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးြျားနှင့်စာမေင့်ဒရးသား ချြှတ်သည့်
ဆုံးမေတ်ချက်ြျားဆိုင်ရာ ဒဆာင်ရွက်ြှုြှတ်တြ်းြျား
၁၅၇။ (က) ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးြျား၊ ေါရိုက်တာြျား၏ အစည်းအဒဝးြျား
နှင့်စာမေင့်ဒရးသားချြှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးမေတ်ချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
အားလုံး၏ြှတ်တြ်းြျားကို ယင်းတိအ
ု့ တွက် မပုလုပ်ေားရှိဒသာ ြှတ်တြ်းစာအုပ်အသီးသီးတွင်
ဒရးသားဒော်မပရန်အတွက် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။ သက်ဆိုင်ရာြှတ်တြ်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို ယင်းတိန
ု့ ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်တြ်းစာအုပြ
် ျားတွင် အစည်းအဒဝး
ကျင်းပသည့်ဒန့ရက် သို့ြဟုတ် စာမေင့်ဒရးသားမပုလုပ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ဒသာ
ဒန့ရက်ြှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း ဒရးသားဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး ဥက္ကဋ္ဌ သိ့ြ
ု ဟုတ် အခွင့်
အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရသည့် အမခားေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားရြည်။
( ခ ) အဆိုပါြှတ်တြ်း သိြ
ု့ ဟုတ် စာမေင့်ဒရးသားချြှတ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည်
၎င်းတိအ
ု့ ား မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အစည်းအဒဝး၏ ဥက္ကဋ္ဌကမေစ်ဒစ၊ ဒနာက်တစ်ကကိြ်
ကျင်းပြည့်အစည်းအဒဝး၏ ဥက္ကဋ္ဌကမေစ်ဒစ လက်ြှတ်ဒရးေိုးသကဲ့သို့ ဒဆာင်ရွက်
ခဲ့လျှင် ၎င်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ခဲ့ြှုြျားအတွက် သက်ဒသ
ေင်ရှားပပီး မေစ်ဒစရြည်။
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( ဂ ) ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲြှု တစ်စုံတစ်ရာြရှိခဲ့လျှင် အတည်မပုလက်ြှတ် ဒရးေိုးေားဒသာ
ြှတ်တြ်းြျားတွင်ပါရှိဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝး သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာအစည်းအဒဝးြျားအားလုံးကို နည်းလြ်းတကျ
ဒခါ်ယူကျင်းပဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ြှုအားလုံးသည်
နည်းလြ်းတကျရှိခဲ့သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည့်အမပင် ေါရိုက်တာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား ခန့်အပ်ြှုအားလုံးသည်လည်း တရားဝင်သည်ဟု
ြှတ်ယူရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးဆိုင်ရာ ဒဆာင်ရွက်ြှုြှတ်တြ်းြျားနှင့်
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ စာမေင့်ဒရးသားချြှတ်ခဲ့ဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်ြျား ပါရှိဒသာ
စာရင်းစာအုပ်ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်း၌မေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေနှင့်အညီ
ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားေားရှိရာ အမခားဒနရာတွင် မေစ်ဒစ
ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။ ယင်းတို့အား ရုံးလုပ်ငန်းအချိန်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦး၏ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် အခြဲ့ခွင့်မပုရြည်။ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းအတွက်
တစ်ဒန့လျှင် အချိန်နှစ်နာရီ ဒအာက်ြနည်းဒသာကာလကို ခွင့်မပုရန် သတ်ြှတ်နိုင်သည်
ဟူဒသာ ကန့်သတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( င ) အစည်းအဒဝးကျင်းပသည့်ဒန့ြှ ခုနစ်ရက်ကာလဒနာက်ပိုင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ြှတ်တြ်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ေါရိုက်တာြျားက သတ်ြှတ်ေားဒသာ
သင့်ဒလျာ်သည့်အေိုးအခကိုဒပးသွင်း၍ ၎င်းဒတာင်းဆိုသည့်ဒန့ရက်ြှ ခုနစ်ရက်အတွင်း
ရရှိခွင့်ရှိဒစရြည်။
၁၅၈။ ပုေ်ြ ၁၅၇၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ဒဆာင်ရွက်သည့် စစ်ဒဆးြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မငင်းပယ်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ပုေ်ြ ၁၅၇၊ ပုေ်ြခွဲ (င) အရ ဒတာင်းဆိုသည့် ြိတ္တူတစ်စုံတစ်ရာကို ပုေ်ြ ၁၅၇၊ ပုေ်ြခွဲ (င) တွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့်အချိန်အတွင်း ဒပးအပ်မခင်းြမပုခဲ့လျှင် ေိုသုပ
့ိ ျက်ကွက်ြှု၌ သိလျက်မေင့် တြင်
မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒသာ အဆိုပါကုြ္ပဏီနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိြျား
တစ်ဦးစီသည် မပစ်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၁၅၉။ ပုေ်ြ ၁၅၈ တွင်ဒော်မပေားသည့် မငင်းပယ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်မခင်းအတွက် တရားရုံးသည်
အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်၍ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၏ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအားလုံး သိ့ြ
ု ဟုတ် စာမေင့်
ဒရးသားချြှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးမေတ်ချက်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို ချက်ချင်းစစ်ဒဆး
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ဒဆာင်ရွက်ြှု မပုလုပ်ဒစနိုင်သည် သို့ြဟုတ် ြိတ္တ ူဒတာင်းခံဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားေံသို့ လိုအပ်ဒသာ
ြိတ္တူြျားကိုဒပးပိဒ
ု့ စရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။
အခန်း (၁၈)
ေါရိုက်တာြျား၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် တာဝန်ြျား
ေါရိုက်တာြျား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၁၆၀။ ေါရိုက်တာြျား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(က)

ကုြ္ပဏီ၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ ညွှန် ကားချက်မေင့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ညွှန် ကားချက်နှင့်အညီ စီြံခန်ခ
့ ွဲဒဆာင်ရွက်ရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာ တစ်ဦးတည်း
ရှိသည့်ကုြ္ပဏီတွင် အဆိုပါေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်း၏ ညွှန် ကားချက်မေင့်ဒဆာင်ရွက်
ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို စီြံဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ေါရိုက်တာြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
တစ်ဦးတည်းရှိဒသာ ေါရိုက်တာသည် ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအားလုံးကို ဤဥပဒေတွင်
လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်လည်းဒကာင်း အတိအလင်း
ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဒသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်အညီ ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ေါရိုက်တာြျားက
ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ တစ်ရပ်ရပ်ကို အုပ်ချုပ်ြှုေါရိုက်တာ
(managing director) တစ်ဦးေံသို့ အပ်နှင်းနိုင်သည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ယင်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားေံသို့ အပ်နှင်းနိုင်သည်(၁)

ေါရိုက်တာြျားြှ ပါဝင်ဒသာ ဒကာ်ြတီတစ်ရပ်ရပ်၊

(၂)

ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး၊

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦး၊

(၄)

အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး။

( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအပ်နှင်းမခင်းခံရသူသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့ြှ ချြှတ်ေားသည့်
ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့်အညီ အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအား ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ရြည့်အမပင်
ေိုသို့အပ်နှင်းမခင်းခံရသူက လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအား ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ြှုသည် ေါရိုက်တာြျားက
အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအား ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သည့်အတိုင်း အကျိုးသက်ဒရာက်သည်။
( စ ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ေါရိုက်တာြျားသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ကို အပ်နှင်းခဲ့သည့်အခါ
ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ဒော်မပနိုင်မခင်းြရှိခဲ့လျှင် ေါရိုက်တာြျား ကိုယ်တိုင် အဆိုပါ

110
လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းမခင်းခံရသူ၏ဒဆာင်ရွက်ြှု
အတွက် တာဝန်ရှိဒစရြည်(၁)

လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းမခင်းခံရသူသည် ဤဥပဒေနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းတိအ
ု့ ရ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားအဒပါ် သတ်ြှတ်ေားသည့် တာဝန်
ဝတ္တရားြျားနှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား အပြဲကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သည်ဟု သင့်ဒလျာ်သည့်
အဒ ကာင်းမပချက်ြျားရှိမခင်း၊ နှင့်

(၂)

သဒဘာရိုးမေင့် သင့်ဒလျာ်သည့် စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုြျား မပုလုပ်ပပီးဒနာက် စုံစြ်း
စစ်ဒဆးရန် လိုအပ်သည့် အဒမခအဒနရှိခဲ့လျှင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းမခင်းခံရသူသည်
လွှဲအပ်ေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အားေားရဒသာအရည်အချင်း
မပည့်ဝသူမေစ်သည်ဟု သင့်ဒလျာ်သည့် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားရှိမခင်း။

ေါရိုက်တာြျားက အချက်အလက်ြျားကို ရယူနိုင်မခင်း
၁၆၁။ (က)

ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် သင့်ဒလျာ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့်
ြှတ်တြ်းြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်သည်။

( ခ ) ေါရိုက်တာအမေစ်ြှ ရပ်နားခဲ့သူတစ်ဦးဦးသည် ေါရိုက်တာအမေစ်ြှ ရပ်နားပပီးဒနာက်
ခုနစ်နှစ်ကာလအတွင်း သင့်ဒလျာ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ဒအာက်ပါတရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်ြှု
ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ပပီး
ယင်းတို့၏ ြိတ္တူြျားကို ရယူနိုင်သည်(၁)

ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သည် အြှုသည်အမေစ်ပါဝင်ဒနဒသာကိစ္စ၊

(၂)

ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သည် သဒဘာရိုးမေင့် တရားစွဲဆိုရန် ရည်ရွယ်မခင်း၊

(၃)

ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းအဒပါ် တရားစွဲဆိုရန်အဒ ကာင်းရှိမခင်း။

ေါရိုက်တာြျား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်ြျား
၁၆၂။ အြျားနှင့်သက်ဆ ိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု သို့ြဟုတ် အြျားနှင့်သက်ဆ ိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏
လက်ဒအာက်ခံ ကုြ္ပဏီတစ်ခု သိြ
ု့ ဟုတ် အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းတွင် ကန်သ
့ တ်ေားလျှင် အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင်
သဒဘာတူညီချက်မေင့် ဒဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်ြှအပ ဒအာက်ပါတို့ကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ အဓိကလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ဒရာင်းချမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် တစ်နည်းနည်းမေင့်
ေယ်ရှားမခင်း၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ေါရိုက်တာတစ်ဦးက ဒပးဒချရြည့် ဒ ကးပြီတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒပးဒချမခင်း။
ြဲဒပးမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်ြျား
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၁၆၃။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ေါရိုက်တာအေွဲ့အစည်းအဒဝးတွင် ဆုံးမေတ်ြည့် ကုြ္ပဏီ၏
လုပ ်င န် း ကိ စ္စ ြျားတွင ် ပုဂ ္ဂိ ု လ်ဒ ရးဆိ ုင် ရ ာ အကျိ ုးခံ စားခွင ့် တစ် ရပ် ရပ် ရှ ိခဲ ့လ ျှင်
ယင်းေါရိုက်တာသည် အစည်းအဒဝးတွင် အဆိုပါကိစ္စရပ်အား ဆုံးမေတ်ဒဆာင်ရွက်ဒနချိန်၌
တက်ဒရာက်မခင်း ြမပုရသည့်အမပင် ယင်းကိစ္စရပ်အတွက် ြဲဒပးမခင်း ြမပုရ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ အစည်းအဒဝးတွင် ဆုံးမေတ်ြည့်ကိစ္စ
တစ်ရပ်ရပ်၌ ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ် ပါရှိဒသာ ေါရိုက်တာ
တစ်ဦးသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားရှိခဲ့လျှင် ေါရိုက်တာအစည်းအဒဝးသို့ တက်ဒရာက်နိုင်ပပီး
ေိုကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဲဒပးခွင့်ရှိသည် (၁)

ပုေ်ြ ၁၇၂ အရ ေါရိုက်တာသည် ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းြျားတွင် ၎င်း၏ အကျိုး
ခံစားခွင့်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ြှုြျား၏ အဒမခအဒနနှင့် အတိုင်းအတာြျားကို
ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုမခင်း၊ အမခားေါရိုက်တာြျားက အဆိုပါေါရိုက်တာနှင့်အကျိုး
ခံစားခွင့်၏ အဒမခအဒနကို ဒော်မပသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်၍
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်သည် ေိုေါရိုက်တာအား အစည်းအဒဝးသို့ တက်ဒရာက်မခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ြဲဒပးမခင်းြျားအတွက် ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဟု ဒတွ့ရှိရဒ ကာင်း ဒော်မပ
ခဲ့မခင်းြျားရှိခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၁) ၌ ဒော်မပေားဒသာ ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ ဆုံးမေတ်ချက်ကဲ့သို့
အလားတူအကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အား ကုြ္ပဏီ၏
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ ချြှတ်ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

အကျိုးခံစားခွင့်သည် ပုေ်ြ ၁၇၂ အရ ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုရန် ြလိုအပ်ဒသာ
အကျိုး ခံစားခွင့်တစ်ရပ်မေစ်ခဲ့လျှင်။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျား
နှင့် ညီညွတ်လျှင် (၁)

အဆိုပါေါရိုက်တာသည် အကျိုးခံစားခွင့် ပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဲဒပး
နိုင်သည်။

(၂)

အကျိုးခံစားခွင့်ပါရှိဒသာ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆက်လက်မပုလုပ်
နိုင်သည်။

(၃)

ေါရိုက်တာတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိဒစကာြူ အဆိုပါေါရိုက်တာသည် လုပ်ငန်း
ဒဆာင်ရွက်ြှုြှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်ြျားကို ရယူနိုင်သည်။ ၎င်းအမပင်

(၄)

အကျိုးခံစားခွင့်ပါရှိသည်ဆိုကာြျှမေင့် ကုြ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုကို
ဒရှာင်ရှားမခင်း ြမပုနိုင်။
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ေါရိုက်တာြျားနှင့် အရာရှိြျား၏ တာဝန်ြျား
တာဝန်ြျား
၁၆၄။ ပုေ်ြ ၁၆၅ ြှ ပုေ်ြ ၁၇၂ အေိတွင် ေါရိုက်တာြျားနှင့် အရာရှိြျားအား ဒပးအပ်ေားသည့်
အဓိကတာဝန်ြျားကို မပဋ္ဌာန်းေားပါသည်။ သိဒ
ု့ သာ် ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
တစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ ဒပးအပ်ေားဒသာ တာဝန်ြျားကို ကန့်သတ်ေားမခင်း ြရှိဒစရ။
ေိုက်သင့်ဒသာဂရုမပုြှု နှင့် လုလ
ံ့ ဝီရိယမေင့် ဒဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်
၁၆၅။ (က) ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားတွင် သာြန်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ေားရှိဒသာ ဂရုမပုြှုနှင့် လုံ့လဝီရိယတို့မေင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို
ကျင့်သးုံ မခင်း နှင့် တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်မခင်းတို့ကို မပုလုပ်ရြည် (၁)

ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ကုြ္ပဏီ၏အဒမခအဒနအရပ်ရပ်တိတ
ု့ ွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးအမေစ်ရှိခဲ့ ကလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ဒော်မပပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးအမေစ်
ရာေူးရယူခဲ့ပပီး ယင်းတိ့ုကဲ့သ့ို အလားတူတာဝန်ြျားရှိခဲ့ ကလျှင်။

( ခ ) ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးသည် ယင်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို
ကျင့်သုံး ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်ဒသာအခါ ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းအားဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းဒသာ လုပ်ဒဆာင်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်ြည်၊
ြမပုလုပ်ြည် ဟူသည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ချြှတ်ရာတွင် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားကို
မပုလုပ်ခဲ့လျှင် ဤပုေ်ြ၏ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ သတ်ြှတ်ချက်ြျား၊ အလားတူဥပဒေနှင့်အညီ
မေစ်ဒသာ တာဝန်ြျားနှင့် ပုေ်ြ ၁၇ဝ ပါတာဝန်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်သည်ဟု
ြှတ်ယူရြည် (၁)

ဆုံးမေတ်ချက်အား ဒလျာ်ကန်သင့်မြတ်ဒသာ ကိစ္စရပ်အတွက် သဒဘာရိုးမေင့်
ချြှတ်ခဲ့လျှင်၊

(၂)

ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင်ြ
့ ပါရှိလျှင်၊

(၃)

ဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်သည့် ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေါရိုက်တာြျားကိုယ်တိုင်
သင့်ဒလျာ်ြျှတသည်ဟု ယုံ ကည်လျှင်၊ ၎င်းအမပင်

(၄)

ဆု ံ း မေတ် ခ ျက် သ ည် ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ အကျိ ု းအတွ က ် အဒကာင် း ဆု ံ း မေစ် သ ည် ဟ ု
ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်စွာ ယုံ ကည်လျှင်။

ကုြ္ပဏီ၏အကျိုးအတွက် အဒကာင်းဆုံးမေစ်ဒစရန် သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်
၁၆၆။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးသည် ၎င်းတိ၏
ု့
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား နှင့် တာဝန်ြျားကို ဒအာက်ပါအတိုင်း ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ရြည်-
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(၁)

ကုြ္ပဏီ၏အကျိုးအတွက် အဒကာင်းဆုံးမေစ်ဒစရန် ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်သဒဘာရိုးမေင့်
ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ နှင့်

(၂)

ဒလျာ်ကန်သင့်မြတ်ဒသာကိစ္စရပ်အတွက် ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

( ခ ) ရာနှုန်းမပည့်လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီ (wholly-owned subsidiary) မေစ်သည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခု၏ ေါရိုက်တာ သိ့ုြဟုတ် အရာရှိ တစ်ဦးဦးသည် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိ
တစ်ဦးအမေစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကျင့်သုံးသည့်အခါ သို့ြဟုတ် တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်သည့်
အခါတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၌ ေိုသိလ
ု့ ိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် အတိအလင်း
ခွင့်မပုေားလျှင် အဆိုပါ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီအတွက် အဒကာင်းဆုံး အကျိုးရလေ်
ြရှိဒစကာြူ ေိုကုြ္ပဏီ၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ (holding company) အတွက်
အဒကာင်းဆုံး အကျိုးရလေ်ြျားရှိသည်ဟု ၎င်းတိ့ု ယုံ ကည်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဂ ) ရာနှုန်းမပည့် ပိုင်ဆိုင်ေားဒသာ လက်ဒအာက်ခံ ကုြ္ပဏီတစ်ခုြဟုတ်သည့် လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို
ကျင့်သးုံ သည့်အခါ သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်သည့်အခါတွင် ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၌ ေိုသို့လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် အတိအလင်းခွင့်မပုေားပပီး
ယင်း၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီြှအပ ကုြ္ပဏီတွင် အမခားပါဝင်သူြျား၏ ကကိုတင်
သဒဘာတူညီြှုရှိခဲ့လျှင် လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီအတွက် အဒကာင်းဆုံး အကျိုးရလေ်
ြရှိဒစကာြူ ေိုကုြ္ပဏီ၏ အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီအတွက် အဒကာင်းဆုံး အကျိုး
ရလေ်ြျားရှိသည်ဟု ၎င်းတို့ ယုံ ကည်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ)

အစုရှယ်ယာရှင်ြျားအ ကား ေက်စပ်လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ေက်စပ်လုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကျင့်သုံးသည့်အခါ သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ြျားကို
ေြ်းဒဆာင်သည့်အခါတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၌ ေိုသလ
ို့ ိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရန်အတိအလင်းခွင့်မပုေားလျှင် ကုြ္ပဏီအတွက် အဒကာင်းဆုံးအကျိုးရလေ်
ြရှိဒစကာြူ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာရှင်ြျားအတွက် အဒကာင်းဆုံး
အကျိုးရလေ်ြျားရှိသည်ဟု ၎င်းတိယ
ု့ ုံ ကည်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( င ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၁) အရတာဝန်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတိ၏
ု့ အခွင့်အာဏာြျားကို
ကျင့်သုံးမခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းတို့ကို မပုလုပ်သည့်အခါ
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားကို ေည့်သွင်း စဉ်းစား
ရြည် (၁)

ဒအာက်ပါတို့အဒပါ် အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း အပါအဝင် ဆုံးမေတ်ချက်ဒ ကာင့်
ကာလရှည် မေစ်ဒပါ်ြည့် အကျိုးဆက်ြျား -
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(ကက) ကုြ္ပဏီ၏ ဝန်ေြ်းြျား၊
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၏စီးပွားဒရးအရဆက်သွယ် ဒဆာင်ရွက်ဒနြှုြျားတွင် ကုြ္ပဏီ၏
ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားကို သုံးစွဲဒနသူြျားနှင့် ကုြ္ပဏီသို့ ပစ္စည်းဒပးသွင်းဒနသူြျား၊

(၂)

( ဂဂ )

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊

(ဃဃ)

ကုြ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ။

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအ ကား တရားြျှတစွာ ဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ြျား။

ရာေူးဒနရာကို အသုးံ မပုမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်တာဝန်
၁၆၇။ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ၎င်းတိ၏
ု့ ရာေူးဒနရာအား ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား
အတွက် ြဒလျာ်ြကန် အသုးံ မပုမခင်းြရှိဒစရ (က)

ြိြိကိုယ်တိုင်အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသူတစ်ဦးဦးအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရရှိဒစရန် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ကုြ္ပဏီအား အကျိုးေိခိုက်နစ်နာဒစရန်။
သတင်းအချက်အလက်ြျားကို အသုးံ မပုမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်တာဝန်
၁၆၈။ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိ တစ်ဦးအဒနမေင့်
၎င်းတိ့ု လက်ခံရရှိေားဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ြဒလျာ်
ြကန် အသုးံ မပုမခင်း ြရှိဒစရ (က)

ြိြိကိုယ်တိုင်အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသူတစ်ဦးဦးအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရရှိဒစရန် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ကုြ္ပဏီအား အကျိုးေိခိုက်နစ်နာဒစရန်။
ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတိအ
ု့ ား လိုက်နာရန်တာဝန်
၁၆၉။ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိ တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတို့အား ဆန့်ကျင်ဒသာ နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင် ေိုသုိ့ဆန့်ကျင်လျက် ဒဆာင်ရွက်ြည်ဟု သဒဘာတူလက်ခံမခင်း ြမပုရ။
ကျိုးဒ ကာင်းစဉ်းစားြှုြမပုဘဲကုန်သွယ်မခင်းြှ ဒရှာင် ကဉ်ရန်တာဝန်
၁၇၀။ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိ တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအား ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်
ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားအတွက် ကကီးြားသည့်ဆုံးရှုံးြှုကို မေစ်ဒပါ်ဒစြည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ရန် သဒဘာတူမခင်းကို ြမပုလုပ်ရ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသုိ့မပုလုပ်ရန် ခွင့်ြမပုရ။
တာဝန်ြျားရယူဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်တာဝန်
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၁၇၁။ ကုြ္ပဏီသည် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီက ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်
ဟု သင့်ဒလျာ်ဒသာ အဒ ကာင်းြျားရှိဒ ကာင်း ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးက ယုံ ကည်မခင်း ြရှိလျှင်
၎င်းသည် ကုြ္ပဏီြှ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို သဒဘာတူလက်ခံမခင်း ြမပုရ။
အချို့ဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုရြည့်တာဝန်
၁၇၂။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စြျားတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ပါရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအရာြျားအမပင် ယင်း၏အကျိုး
ခံစားခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စြျားအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာကို အမခားေါရိုက်တာြျား
ေံသ့ို ဒပးပိရ
ု့ ြည် (၁)

အကျိုးခံစားခွင့်သည် (ကက) ေါရိုက်တာြှာ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးမေစ်ပပီး အမခားပါဝင်သူြျားနှင့်
အလားတူ ပိုင်ဆိုင်ြှုဒ ကာင့် ရရှိမခင်း၊
( ခခ )

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ေါရိုက်တာလုပ်အားခနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ရရှိမခင်း၊

( ဂဂ )

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အတည်မပုချက်လိုအပ်ပပီး ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်
သူြျားက အတည်ြမပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီအဒပါ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ြမေစ်ဒပါ်
ဒစြည့် ကုြ္ပဏီက ပါဝင်ချုပ်ဆ ိုရန် အဆိုမပုေားသည့် ပဋိညာဉ်
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်မခင်း၊

(ဃဃ)

ေါရိုက်တာက အာြခံသူမေစ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းအား ကုြ္ပဏီက ရယူသည့်
ဒချးဒငွ သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုမပုေားဒသာဒချးဒငွအားလုံး သိြ
ု့ ဟုတ် တစ်စိတ်
တစ်ဒေသအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒငွ တစ်ရပ်ရပ် သိ့ုြဟုတ် အာြခံချက်
တစ်ရပ်ရပ်ဒပးမခင်းဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာမခင်း၊

( ငင )

ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ဃဃ) တွင် ဒော်မပေားသည့် အာြခံချက် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒလျာ်ဒ ကးဒငွတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေါရိုက်တာသည် အစားေိုး
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့် (right of subrogation) ရှိမခင်းဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာမခင်း၊

( စစ )

ကုြ္ပဏီကိုမေစ်ဒစ၊ ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်းကိုမေစ်ဒစ အာြခံချက်ဒပးသူ
အမေစ် ဒဆာင်ရွက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိတစ်ဦးအမေစ်
ေါရိုက်တာက ဒဆာင်ရွက်ဒပးရဒသာ တာဝန်ရှိြှုြျားအဒပါ် အာြခံဒစဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် အာြခံဒစြည်မေစ်ဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မေစ်ဒပါ်လာမခင်း၊

(ဆဆ)

ပုေ်ြ ၁၈၁ အရ ခွင့်မပုေားဒသာဒလျာ်ဒ ကးဒငွ သို့ြဟုတ် အဆိုပါ
ဒလျာ်ဒ ကးဒငွနှင့် သက်ဆ ိုင်သည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
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စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းက ဒငွဒပး
ဒချြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေစ်ဒပါ်လာမခင်း၊
( ဇဇ )

ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်မေစ်ဒစ၊ ေိုအေွဲ့အစည်း၏အကျိုးအတွက်
မေစ်ဒစ၊ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုအေွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားမေစ်ဒစ ချုပ်ဆိုဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ချုပ်ဆိုြည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင်ပါရှိပပီး ေါရိုက်တာသည်
ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်း၏ ေါရိုက်တာမေစ်ဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့်
မေစ်ဒပါ်လာမခင်း။

(၂)

ေါရိုက်တာသည် အကျိုးခံစားခွင့်၏ အဒမခအဒန၊ အတိုင်းအတာပြာဏနှင့်
ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားတွင် ယင်း၏ သက်ဆ ိုင်ြှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်းဒသာ
အဒ ကာင်း ကားစာကို ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဒပးပိုဒ
့ ဆာင်ရွက်ပပီး
မေစ်သည့်အမပင် ေိုအဒ ကာင်း ကားစာြှာ ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒနမခင်း၊
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ကုြ္ပဏီတွင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးသာရှိပပီး အဆိုပါေါရိုက်တာ၊ ၎င်းနှင့် ဆက်နွှယ်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားသာလျှင်မေစ်မခင်း၊ တစ်ဦးတည်း
ေါရိုက်တာရှိသည့် ကုြ္ပဏီတွင် အမခားအစုရှယ်ယာရှင်ရှိခဲ့လျှင် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ
ဒပးပိရ
ု့ န်လိုအပ်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို ေိုအစုရှယ်ယာရှင်ြျားေံသို့ ဒပးပို့ရြည်။

( ခ ) အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို လိုအပ်သည့် အချိန်တိုင်းတွင်
ဒပးပိန
ု့ ိုင်သည် သိ့ုြဟုတ် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်ကိစ္စရပ်တွင် အကျိုးခံစားခွင့် ပါရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာသည် အမခားေါရိုက်တာြျားေံသို့ အကျိုးခံစားခွင့်၏ အဒမခအဒနနှင့်
အတိုင်းအတာ ပြာဏတိန
ု့ ှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ တည်ပြဲအဒ ကာင်း ကားစာ (standing
notice) ကို ဒပးပိန
ု့ ိုင်သည်။
( ဂ ) အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပိသ
ု့ ည့်အချိန်တွင် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
ကိစ္စရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ တည်ပြဲအဒ ကာင်း ကားစာကို ြည်သည့်အချိန်တွင်
ြဆို ဒပးပို့နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ေါရိုက်တာအေွဲ့တွင် ေါရိုက်တာအသစ်တစ်ဦးအား
ခန်ေ
့ ားပါက ယခင်က ဒပးပိေ
ု့ ားဒသာ တည်ပြဲအဒ ကာင်း ကားစာြျားကို အသစ်ေွဲ့စည်း
ေားဒသာ ေါရိုက်တာအေွဲ့၏ အစည်းအဒဝးတွင် မပန်လည်တင်မပရြည်။
(ဃ)

အဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒော်မပေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်၏ အဒမခအဒန သိ့ြ
ု ဟုတ်
အတိုင်းအတာပြာဏြှာ သိသာစွာ တိုးမြင့်လာလျှင် အဆိုပါတည်ပြဲ အဒ ကာင်း ကားစာ၏
အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြှာ ရပ်စဲသည်။

(င)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒပးပိေ
ု့ ားဒသာ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ရပ်ရပ်သည် -
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(၁)

အကျိုးခံစားခွင့်၏ အဒမခအဒန၊ အတိုင်းအတာ ပြာဏတိန
ု့ ှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
အချက်အလက်အဒသးစိတ်ကို ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

ေါရိုက်တာအေွဲ့အစည်းအဒဝးတွင် ဒပးပို့တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်တြ်းြျားတွင်
စာရင်းဒရးသွင်းေားရြည်။

( စ ) ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးက ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ဆန်က
့ ျင်လျက် ဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြျားသည် ြည်သည့်ဒဆာင်ရွက်ချက်၊ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှု၊ သဒဘာတူညီချက်၊ စာချုပ်
စာတြ်း၊ ဆုံးမေတ်ချက် သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားကိစ္စရပ်ြျား၏ တရားဝင် အတည်မေစ်ြှုကို
ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
(ဆ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအမပင် အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဥပဒေ
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတို့ကိုလည်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ရြည်။

ေါရိုက်တာြျားအား ခန့်အပ်မခင်း၊ ၎င်းတိ၏
ု့ အခဒ ကးဒငွ နှင့် ခန့်အပ်ြှုအား ရပ်စဲမခင်း
ေါရိုက်တာြျားအား ခန့်အပ်မခင်း
၁၇၃။ (က) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပပါရှိမခင်းြရှိလျှင် ယင်း၏ အမခားစည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ ပေြဦးဆုံးေါရိုက်တာြျားြှာ ဤဥပဒေ၏ အပိုင်း(၂) အရ မပုလုပ်ဒသာ
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှုအတွက် ဒလျှာက်လွှာတွင် အြည်စာရင်း ဒော်မပေားဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျား မေစ်သည်။

(၂)

ယင်းဒနာက်ပိုင်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျားကို အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌
သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်၍ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ခန့်အပ်ရြည်။
၎င်းအမပင်

(၃)

ေါရိုက်တာြျားအနက် ရုတ်တရက် လစ်လပ်သွားဒသာ ေါရိုက်တာဒနရာတွင်
အဆိုပါ ေါရိုက်တာြျားသည် အစည်းအဒဝးအေဒမြာက်ဒစြည့် အဒရအတွက်တွင်
ြပါဝင်ဒသာ်လည်း ေိုသ့လ
ို စ်လပ်သွားဒသာ ဒနရာအတွက် ေါရိုက်တာြျားက
မေည့်စွက်ခန်ေ
့ ားရြည်။ သိဒ
ု့ သာ် ေိုသိခ
ု့ န်အ
့ ပ်ခံရသူအတွက် အဆိုပါ ခန်အ
့ ပ်ြှုကို
မပုလုပ်ပပီးဒနာက်တွင် ကျင်းပသည့် ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ အတည်မပုချက်ကို ရယူရြည်။ အဆိုပါ အစည်းအဒဝးအား
ခန့်အပ်ြှုမပုလုပ်ပပီး ဒနာက်ဒမခာက်လအတွင်း ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။
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( ခ ) အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ နှစ်ပတ်လည် အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်စီ၌ ေါရိုက်တာဦးဒရ စုစုဒပါင်း၏ သုးံ ပုံတစ်ပုံ သို့ြဟုတ် သုးံ ပုံ
တစ်ပုံနှင့် အနီးစပ်ဆုံးမေစ်သည့် အဒရအတွက်သည် ရာေူးြှ အပငိြ်းစားယူရြည်။
အစည်းအဒဝး တစ်ရပ်ရပ်တွင် အပငိြ်းစားယူရြည့် ေါရိုက်တာြျားသည် ဒနာက်ဆုံး
ဒရွးဒကာက်တင်ဒမြှာက်ေားသည့် အချိန်ြှစ၍ ရာေူးဒနရာတွင် သက်တြ်း အ ကာဆုံး
ေြ်းဒဆာင်ပပီးသူြျားမေစ်ရြည်။ သိ့ဒ
ု သာ် တစ်ဒန့တည်းတွင် ေါရိုက်တာြျားအမေစ်
ဒရွးချယ်ခံခဲ့ရသူြျား အ ကားအနားယူရြည့်သူကို ဒရွးချယ်ရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌက ဆုံးမေတ်
ရြည်။
( ဂ ) ေါရိုက်တာတစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်ရန်အတွက် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ ချြှတ်သည့်
ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်တွင် အဆိုမပုေားသည့် ေါရိုက်တာတစ်ဦးကိုသာလျှင် ဒော်မပနိုင်
ြည်မေစ်သည်။ သို့ဒသာ် အမခားေါရိုက်တာြျား ခန့်ေားရန် သီးမခားဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို
အစည်းအဒဝး တစ်ရပ်တည်း၌ ချြှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ေါရိုက်တာြျားသည်ယင်းတို့အနက်ြှ ေါရိုက်တာတစ်ဦး သိြ
ု့ ဟုတ် တစ်ဦးေက်ပိုဒသာ
ေါရိုက်တာြျားကို ကာလတစ်ရပ်အတွက် ေါရိုက်တာြျားက သင့်သည်ေင်မြင်ဒသာ
စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ကုြ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်ြှုေါရိုက်တာ (managing director) အမေစ်
ခန်အ
့ ပ်နိုင်သည်။ ေိုသူသည် ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ်ြှရပ်စဲလျှင် အုပ်ချုပ်ြှုေါရိုက်တာ
အမေစ်ြှ ရပ်စဲရြည်။

( င ) အမခားေါရိုက်တာြျား၏ အတည်မပုချက်မေင့် ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် သတ်ြှတ်ေားဒသာ
ကာလတစ်ရပ်အတွက် ေိုေါရိုက်တာ၏ လုပ်ပင
ို ်ခွင့် အချို့ကိုမေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် အားလုံးကို
မေစ်ဒစ ကျင့်သုံးဒစရန် အမခားသူတစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ အလှည့်ကျ
ေါရိုက်တာအမေစ် ခန်အ
့ ပ်ခံရသူသည် ေါရိုက်တာြျား၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင်
ေါရိုက်တာကကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ ခန်အ
့ ပ်ြှုအား
စာမေင့်ဒရးသား ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီသို့ ဒပးပို့တင်မပရြည်။ ခန်အ
့ ပ်ြှုအား
ေိုသို့ ခန်အ
့ ပ်သည့် ေါရိုက်တာက ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို မပန်လည် ရုပ်သိြ်းနိုင်သည်။
( စ ) အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏တစ်ဦးတည်းဒသာ ေါရိုက်တာလည်း
မေစ်ဒသာ၊ တစ်ဦးတည်းဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်လည်းမေစ်ဒသာ ေါရိုက်တာသည် စာမေင့်
ဒရးသားချြှတ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် အမခားေါရိုက်တာတစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ တစ်ဦးတည်းဒသာ ေါရိုက်တာလည်းမေစ်ဒသာ၊ တစ်ဦးတည်းဒသာ
အစုရှယ်ယာရှင်လည်းမေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ဒသဆုံးမခင်း သို့ြဟုတ် ြသန်စွြ်းသူ
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တစ်ဦးမေစ်လာမခင်းရှိခဲ့လျှင် ေိုပုဂ္ဂိုလ်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် သိြ
ု့ ဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာအမေစ် ခန်အ
့ ပ်
နိုင်သည်။
( ဇ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ေါရိုက်တာြျားြရှိခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေါရိုက်တာဦးဒရသည် ေါရိုက်တာ
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ် ကျင်းပရာတွင် အေဒမြာက်ဒစရန် သတ်ြှတ်ေားသည့် အနည်းဆုံး
ဦးဒရြမပည့်ြီခဲ့လျှင် ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ ေါရိုက်တာြျားကို ခန်ေ
့ ားရန်ြမေစ်နိုင်လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်၍
ြရခဲ့လျှင် အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီအတွက်
ေါရိုက်တာ တစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် တစ်ဦးေက်ပိုဒသာ ေါရိုက်တာြျားကို ခန်ေ
့ ားဒပးဒစရန်
အတွက် တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေား တင်မပနိုင်သည်။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက်
ေိုသို့ခန့်အပ်ရန် ဆုံးမေတ်လျှင် ေိုခန်အ
့ ပ်ြှုအား မပုလုပ်နိုင်ပပီး ေိုသို့ ခန်အ
့ ပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ေါရိုက်တာြျားကို ေယ်ရှားမခင်း
၁၇၄။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးအား ေယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်မေင့် ဒခါ်ယူကျင်းပသည့်
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်၍မေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေနှင့်အညီ စာမေင့်
ဒရးသားေားဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်၍မေစ်ဒစ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးကို ေယ်ရှားနိုင်သည်။
ေါရိုက်တာ၏ အရည်အချင်းြျား
၁၇၅။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ သတ်ြှတ်ေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျားကို
ပိုင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်ပပီး ေိုသိသ
ု့ တ်ြှတ်ချက်နှင့် ြမပည့်စုံဒသးဒသာ ေါရိုက်တာ အားလုံးသည်
၎င်းအား ေါရိုက်တာအမေစ် ခန့်အပ်သည့်ဒန့ြှ နှစ်လအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းအရ သတ်ြှတ်နိုင်သည့် ပိုြိုတိုဒတာင်းဒသာကာလအတွင်း အဆိုပါသတ်ြှတ်ချက်
နှင့်ကိုက်ညီဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်ရှိသည်။

( ခ ) အနည်းဆုံး အသက် ၁၈ နှစ်မပည့်ပပီးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ်
ခန့်ေားရြည်။
( ဂ ) ေါရိုက်တာသည် စိတ်ဒပါ့သွပ်ဒသာသူ ြမေစ်ဒစရ။
(ဃ)

ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ၊ ေါရိုက်တာတစ်ဦး
အမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် တားမြစ်ေားမခင်းခံရသူတစ်ဦးသည် ေိုသု့ိတားမြစ်ေားသည့်
အချိန်ကာလအတွင်း ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုနိုင်။

( င ) လူြွဲအမေစ်ခံယူေားသူတစ်ဦးသည် ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုနိုင်။
( စ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီက
ေည့်သွင်း သတ်ြှတ်နိုင်ဒသာ သီးမခားအရည်အချင်းြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ၊
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သို့ဒသာ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားသည်
ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လိုအပ်ဒသာ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြဆန့်ကျင်
သဒရွ့အတည်မေစ်ဒစရြည်။
(ဆ)

ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ်၎င်းအား ခန့်အပ်ရာတွင် အရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် မပည့်စုံြှု
ြရှိဟုဆိုဒစကာြူ ယင်းတာဝန်တွင် ေြ်းဒဆာင်သူသည် ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခား
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ သတ်ြှတ်ေားသည့် ေါရိုက်တာတစ်ဦး၏
တာဝန်ဝတ္တ ရားြျားကို ဒောက်ေျက်မခင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

( ဇ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သီးမခားလွတ်လပ်ဒသာ ေါရိုက်တာ၏ အရည်အချင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
တာဝန်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
ေါရိုက်တာြျား၏ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် တရားဝင်အတည်မေစ်မခင်း
၁၇၆။ ေါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ၎င်းအား ခန့်အပ်ပပီးဒနာက်ပိုင်း ချို့ယွင်းချက်
တစ်ခုခုဒတွ့ရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်မေစ်ဒစ
ေါရိုက်တာအမေစ် ခန့်အပ်ရန် သတ်ြှတ်ေားသည့် အရည်အချင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြညီညွတဒ
် စကာြူ
တရားဝင်အတည်မေစ်ဒစရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေါရိုက်တာအမေစ် ခန့်အပ်မခင်းသည် တရားဝင်
အတည်မေစ်ခဲ့ဒသာ်လည်း တရားဝင်ြဟုတ်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားဝင်အတည်မေစ်ဒစ
သည်ဟု ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ြှတ်ယူမခင်း ြရှိဒစရ။
ေါရိုက်တာြျား၏ လုပ်ငန်းြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း
၁၇၇။ ြည်သည့်ကုြ္ပဏီတွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးအား ယင်း၏ လုပ်ငန်းကို
အမခားသူတစ်ဦးဦးသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လွွှဲအပ်နိုင်ဒရးအတွက် စည်းကြ်းချက်ြျားကို ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် ကုြ္ပဏီအ ကား ချုပ်ဆိုခဲ့ဒသာ သဒဘာတူစ ာချုပ် မ ေင် ့ မ ေစ် ဒ စ
သတ်ြှတ်ခဲ့လျှင် အဆိုပါစည်းကြ်းချက်နှင့်အညီ မပုလုပ်သည့်လုပ်ငန်း လွွှဲအပ်မခင်းသည် တစ်စုံတစ်ရာ
နှင့်ဆန့်ကျင်ဒစကာြူ ကုြ္ပဏီ၏ အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် အတည်ြမပုြီ ကာလအေိအကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
ြရှိဒစရ။ သိရ
ု့ ာတွင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ၎င်းအဒနမေင့် လုပ်ငန်းြဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ကာလအတွင်း
အလှည့်ကျ ေါရိုက်တာတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရန်အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ကျင့်သုံးမခင်းကို ဤပုေ်ြ၏
အဓိပ္ပာယ် ဒော်မပချက်အတွင်း လုပ်ငန်းလွှဲဒမပာင်းမခင်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်း ြရှိဒစရ။ ေိအ
ု့ မပင်
အဆိုပါအလှည့်ကျ ေါရိုက်တာသည် ယင်းအားခန်အ
့ ပ်ဒသာသူက လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်ကာလ
ြျားတွင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံး ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။
ေါရိုက်တာ၏ ရာေူးဒနရာ ရပ်နားရမခင်း
၁၇၈။ (က)

ေါရိုက်တာတစ်ဦး၏ ရာေူးဒနရာတွင် ဒအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် မေစ်ဒပါ်လာခဲ့လျှင်
ရပ်နားရြည် -
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(၁)

ေါရိုက်တာအမေစ် ခန့်အပ်နိုင်ဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ြှု
သတ်ြှတ်ချက်ရှိပါက ပုေ်ြ ၁၇၅၊ ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
အချိန်ကာလအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းကာလဒနာက်ပိုင်းကာလ တစ်ရပ်ရပ်တွင်
ေားရှိရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၊

(၂)

စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိဒသာ တရားရုံးတစ်ခုခုက စိတ်ဒပါ့သွပ်ဒသာသူမေစ်ဒ ကာင်း
ဒတွ့ရှိခဲ့လျှင်၊

(၃)

ဒေဝါလီခံရဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် လူြွဲမေစ်ဒ ကာင်းဆုံးမေတ်မခင်းခံရလျှင်၊

(၄)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒငွဒပးဒချရန် ဒတာင်းဒခါ်ြှုမပုလုပ်သည့်ဒန့ြှ ဒမခာက်လ
အတွင်း ေါရိုက်တာြျား ပိုင်ဆိုင်ေားသည့် အစုရှယ ်ယ ာြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
၎င်းတိ့ုအဒပါ်ဒတာင်းဆိုသည့်ဒငွအား ဒပးဒချရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊

(၅)

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း မပုလုပ်ဒသာ ေါရိုက်တာြျားအစည်းအဒဝး သုံးရပ် သိြ
ု့ ဟုတ်
တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းမေစ်ဒသာ မပက္ခေိန်လ သုံးလ၊ ယင်းတို့အနက် ပိုြို ကာမြင့်သည့်
ကာလအတွင်း ကျင်းပမပုလုပ်ဒသာ ေါရိုက်တာြျား အစည်းအဒဝးအားလုံးသို့
ေါရိုက်တာအေွဲ့ေံြှ ခွင့်ယူမခင်းြရှိဘဲ သို့ြဟုတ် အလှည့်ကျေါရိုက်တာအား
ခန့်အပ်မခင်းြမပုဘဲ တက်ဒရာက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊

(၆)

ကုြ္ပဏီသို့ စာမေင့်ဒရးသားအဒ ကာင်း ကား၍ ေါရိုက်တာအမေစ် ၎င်း၏ ရာေူးဒနရာြှ
နုတ်ေွက်လျှင်၊

(၇)

ဒသဆုံးခဲ့လျှင်၊

(၈)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျား
နှင့်အညီ လုပ်ငန်းြှ ေယ်ရှားမခင်းခံရလျှင်၊

(၉)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြျားတွင်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ ေါရိုက်တာရာေူးဒနရာအတွက် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို ရရှိရန် သိ့ုြဟုတ် ညီညွတ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်။

( ခ ) ဤပုေ်ြတွင် ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ေါရိုက်တာ၏လုပ်ငန်းကို ဤပုေ်ြတွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအမပင် အမခားအဒ ကာင်းြျားဒ ကာင့် ေယ်ရှားခံ
ရြည်ဟု ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ စည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပပါရှိဒစရန်အတွက် ကုြ္ပဏီက
ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းကို ပိတ်ပင်ေားမခင်း ြရှိဒစရ။
အတွင်းဒရးြှူးြျား
၁၇၉။ (က)

အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးကို ေါရိုက်တာြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် ခန်အ
့ ပ်နိုင်သည်။

( ခ ) အနည်းဆုံး အသက် ၁၈ နှစ်မပည့်ပပီးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးအမေစ်
ခန့်ေားရြည်။
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( ဂ ) အတွင်းဒရးြှူးသည် စိတ်ဒပါ့သွပ် ဒသာသူ ြမေစ်ဒစရ။
(ဃ)

ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် အမခားသက်ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရမေစ်ဒစ
ေါရိုက်တာ၊ အတွင်းဒရးြှူးသိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် တားမြစ်ေားမခင်း
ခံရသူတစ်ဦးသည် ေိုသ့ို တားမြစ်ေားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အတွင်းဒရးြှူး
တစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုနိုင်။

( င ) ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီက
ေည့်သွင်းသတ်ြှတ်နိုင်ဒသာ အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးတွင် ရှိရြည့်သီးမခား အရည်အချင်း
ြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ၊ သို့ဒသာ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ စည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ေား
သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လိုအပ်ဒသာ အရည်
အချင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြဆန့်ကျင်သဒရွ့ အတည်မေစ်ဒစရြည်။
( စ ) အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦး၏ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ၎င်းတိ့အ
ု ား ခန့်အပ်ပပီးဒနာက်ပိုင်း
ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခု ဒတွ့ရှိမခင်း သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်မေစ်ဒစ ၎င်းတို့အား ခန့်အပ်ရန် သတ်ြှတ်ေားသည့်
အရည်အချင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြညီညွတ်ဒစကာြူ တရားဝင်အတည်မေစ်ဒစရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေါရိုက်တာအမေစ် ခန်အ
့ ပ်မခင်းသည် တရားဝင်အတည် မေစ်ခဲ့ဒသာ်လည်း
တရားဝင်ြဟုတ်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားဝင်အတည်မေစ်ဒစသည်ဟု
ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။
ဒလျာ်ဒ ကးဒငွ၊ အာြခံ၊ တာဝန်ရှိြှုြှ သက်သာခွင့်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့်
အကန့်အသတ်ြရှိဒသာ တာဝန်ရှိြှုဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
ေါရိုက်တာြျား၊ အရာရှိြျားနှင့်စာရင်းစစ်ြျား၏ တာဝန်ရှိြှုြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုနိုင်ဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို
ဒရှာင်ရှားမခင်း
၁၈၀။ ဤအခန်းတွင် မပဋ္ဌာန်းပါရှိသည်ြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိ့ုြဟုတ် အရာရှိကိုလည်း
ဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိတစ်ဦးမေစ်သည်မေစ်ဒစ၊ ြမေစ်သည်မေစ်ဒစ စာရင်းစစ်အမေစ်ခန့်အပ်ေားဒသာ
အမခားသူတစ်ဦးဦးကိုလည်းဒကာင်း၊ ၎င်းတို့အဒပါ် ဤဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
တစ်ရပ်ရပ်အရ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့် အမခားနည်းမေင့် ချုပ်ဆို
ေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်တိတ
ု့ ွင် ဒော်မပေားမခင်းရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီနှင့်
သက်ဆ ိုင်ဒသာ အမပစ်ရှိဒစနိုင်ြည့် ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊ ပျက်ကွက်ြှု၊ တာဝန်ချိုးဒောက်ြှု သို့ြဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံြှုကို ဒောက်ေျက်ြှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီသို့ တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်
မပုနိုင်ဒရးအတွက် ဒော်မပေားသည့်မပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်သည်ပျက်မပယ်ဒစရြည်။
ဒလျာ်ဒ ကးဒငွြျား
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၁၈၁။ (က)

ဤပုေ်ြတွင် ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ဆက်စပ်သည့်
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊
အရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်းစစ်တစ်ဦးအမေစ် ကျခံဒဆာင်ရွက်ဒပးရန် မေစ်ဒပါ်လာသည့်
ဒအာက်ပါတာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ဒလျာ်ဒ ကးြဒပးရ (၁)

ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုသုိ့ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်
တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုြှအပ အမခားသူတစ်ဦးဦးသို့
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်မေစ်ပပီး သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြဟုတ်သည့် တာဝန်
ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်သည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကျခံမခင်း
ြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊
အရာရှိ သို့ြဟုတ် စာရင်းစစ်တစ်ဦးအမေစ် ကျခံဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်တာဝန်ရှိြှု
တစ်ရပ်အတွက်တရားစွဲဆိုြှုကို ခုခံဒချပရာတွင် ကုန်ကျသည့် တရားရုံးစရိတ်ြျားအဒပါ်
တာဝန်ရှိြှုအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးမခင်းကို တားမြစ်မခင်းြရှိဒစရ (၁)

ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒလျာ်ဒ ကးြဒပးရဒသာ တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းဒသာ
တရားစွဲဆိုြှုြျားတွင် ခုခံဒချပမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

အမပစ်ရှိဒသာသူပါဝင်သည့် မပစ်ြှုဆိုင်ရာ တရားစွဆ
ဲ ိုြှုြျားတွင် ခုခံဒချပမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကမေစ်ဒစ၊ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိကမေစ်ဒစ
တရားရုံး အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်ရန်အတွက် စွဲဆိုသည့်အြှုြျားတွင် တရားရုံးက
အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်ရန်လိုအပ်ဒ ကာင်း အဒောက်အေားြျားရှိခဲ့လျှင် ေိုအြှုြျားကို
ခုခံဒချပမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၄)

ဤဥပဒေအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို သက်သာခွင့်မပုရန်အတွက် တရားစွဲဆိုဒသာ
အြှုမေစ်ပပီး တရားရုံးက ေိုသက်သာခွင့်ကို မငင်းပယ်သည့်အြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းမခင်း။

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် တရားစွဲဆိုြှုတွင် အယူခံြှုြျားလည်းပါဝင်သည်။
အာြခံေားရှိမခင်း
၁၈၂။ (က)

ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍
မေစ်ဒစ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုဒ ကာင့် ဒပါ်ဒပါက်လာဒသာ တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်အဒပါ်
တရားရုံးစရိတ်ြျားအတွက် တာဝန်ရှိြှုြှအပ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ်
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စာရင်းစစ်မေစ်သူအတွက် အာြခံပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၏ ပရီြီယံဒ ကး (premium) ကို
ဒပးဒဆာင်မခင်းြမပုရ သိ့ုြဟုတ် ဒပးဒဆာင်ရန်သဒဘာတူမခင်းြမပုရ (၁)

ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို တြင်ဒောက်ေျက်မခင်းြျား ပါဝင်ဒသာ
ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား မပုလုပ်မခင်း သိ့ုြဟုတ်

(၂)

ပုေ်ြ ၁၆၇ သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၁၆၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

( ခ ) အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) သိြ
ု့ ဟုတ် (၂) တွင်
ရည်ညွှန်းသည့်တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ြှအပ အမခားတာဝန်ရှိြှုကို ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ဆက်စပ်သည့်
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ဒပးဒချရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒပးဒချရန် သဒဘာတူမခင်း၊ တိုက်ရိုက်
သိြ
ု့ ဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းစစ်မေစ်သူအတွက်
အာြခံပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၏ ပရီြီယံဒ ကး (premium) ဒပးဒဆာင်မခင်းကို ပုေ်ြခွဲ (က) သည်
တားမြစ်မခင်းြရှိ။
တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတွင် ေါရိုက်တာြျား၌အကန့်အသတ်ြရှိဒသာ တာဝန်ရှိြှုြျား
ရှိနိုင်မခင်း
၁၈၃။ ဤဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ဒရာက်မခင်းြရှိြီက ေွဲ့စည်း
တည် ဒ ောင် ခ ဲ ့ သ ည် ့ တာဝန် က န် ့ သ တ် ေ ားသည် ့ ကု ြ ္ပ ဏ ီ တ စ် ခ ု တ ွ င ် ဤဥပဒေ စတင် အ ာဏာ
သက်ဒရာက်မခင်းြရှိြီက ခန့်အပ်ေားဒသာ ေါရိုက်တာြျား သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး၏
တာဝန်ရှိြှုြျားသည်

ကုြ္ပဏီ၏

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်

ေိုသိအ
ု့ ကန်အ
့ သတ်ြရှိဒ ကာင်း

သတ်ြှတ် ဒော်မပေားလျှင် အကန့်အသတ်ြရှိေားရှိနိုင်သည်။
ေါရိုက်တာြျား၊ အရာရှိြျားနှင့်အမခားဆက်နွှယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားနှင့် ၎င်းတို့
နှင့်ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်
အပငိြ်းစားယူမခင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား ဒောက်ပံ့မခင်း
၁၈၄။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အကျိုးခံစားခွင့်ဒပးရန်အတွက်
ပုေ်ြ ၁၈၆ အရ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အတည်မပုချက်ြရရှိဘဲ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
ဆက် စ ပ် သ ည် ့ အ ေွ ဲ ့ အစည် း တစ် ခ ု ၏ အရာရှ ိ တ စ် ဦ းအမေစ် ြ ှ ပု ဂ ္ဂ ိ ု လ် တ စ် ဦ းဦးက
အပငိြ်းစားယူမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေိုပုဂ္ဂိုလ်အား
ဒပးအပ်မခင်း ြမပုရ။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်သည် အရာရှိ၏ အလုပ်ခန်ေ
့ ားမခင်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့်အလားတူ စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ေားြှုအရ သို့ြဟုတ် ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍
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ဥပဒေအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ သဒဘာရိုးမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒပးဒချရန် လိုအပ်သည့်
အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒပးဒချမခင်းအား ကန့်သတ်ေားမခင်း ြရှိဒစရ။
တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းကိုလွှဲဒမပာင်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား ဒပးအပ်မခင်း
၁၈၅။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ်
ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာအရာရှိတစ်ဦးကိုမေစ်ဒစ၊ ယင်းတိ၏
ု့ ဇနီးြယား၊ ဒဆွြျိုး သိ့ြ
ု ဟုတ်
တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ ပုေ်ြ ၁၈၆ အရ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ အတည်မပုချက်
ြရရှိဘဲ ယင်းကုြ္ပဏီ၏ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
ပစ္စည်းအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း နှင့် သက်ဆ ိုင်ဒသာ
အကျိုးခံစားခွင့်အား ဒပးအပ်မခင်း ြမပုရ။
အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာြျားကို ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက အတည်မပုမခင်း
၁၈၆။ (က)

ပုေ်ြ ၁၈၄ သိ့ြ
ု ဟုတ် ၁၈၅ တို့တွင် ဒော်မပေားဒသာ အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ြျိုးြျိုးကို
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၊ အဆိုပါ ကုြ္ပဏီ၏ ြူရင်းအစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ ရှိခဲ့ပါက ၎င်းကုြ္ပဏီ
နှင့် အမခားဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းြျားြှ ေိုကုြ္ပဏီြျားတွင် ပါဝင်သူြျား၏
အဒေွဒေွ အစည်းအဒဝး၌ အတည်မပုခဲ့လျှင် ဒပးအပ်နိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ကျင်းပဒသာ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာတွင်
အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဒသးစိတ်ဒော်မပချက်ြျားနှင့် ယင်းအတွက် ြည်သို့ ြဲဒပး
ဒဆာင်ရွက်ြည်ဟူသည့် ဆုံးမေတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဒရးကကီးဒသာ အချက်အလက်
ြျားကို ဒော်မပပါရှိရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြ ၁၈၄ သို့ြဟုတ် ၁၈၅ တွင် ဒော်မပေားဒသာအရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ် ယခင်က တာဝန်
ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်ဒသာ အမခားသူတစ်ဦးဦးသည်
အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးေံြှ ကိုယ်စားလှယ်အမေစ် ြည်သိြ
ု့ ဲဒပးရြည်ကို ညွှန် ကားေားလျှင်
ြှတစ်ပါး အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်
ြဲဒပးမခင်း ြမပုရ။
ေါရိုက်တာြျား၏ အခဒ ကးဒငွနှင့် ေါ ရိုက်တာြျားနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသို့ ဒပးအပ်သည့်
အမခား အကျိုးခံစားခွင့်ြျား
၁၈၇။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ပါရှိဒသာ
ကန့်သတ်ချက်ြျား၊ ဤဥပဒေတွင် လည်းဒကာင်း၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင်
လည်းဒကာင်းပါရှိဒသာ သက်ဆိုင်ရာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားကို
ခွင့်မပုနိုင်သည် -
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(၁)

ေါရိုက်တာအမေစ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားရာေူးဒနရာတွင် ဒဆာင်ရွက်မခင်း
အတွက် ကုြ္ပဏီက ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦး သိဒ
ု့ ပးရြည့် အခဒ ကးဒငွ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
ဒပးဒချမခင်း၊

(၂)

လုပ်ငန်းလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးြှုအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒငွကို ကုြ္ပဏီက ေါရိုက်တာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးသို့ ဒပးဒချမခင်း၊

(၃)

ကုြ္ပဏီက ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့
ဒချးဒငွေုတ်ဒပးမခင်း၊

(၄)

ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ဒပးဒချရြည့် ဒ ကးပြီြျား
အတွက် ကုြ္ပဏီက အာြခံချက်ြျား မပုလုပ်ဒပးမခင်း၊

(၅)

ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တို့တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအနက်ြှ
တစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်ဒပးရန် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေအရ
အမခားနည်းအားမေင့် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းမခင်းြရှိသည့် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ်
ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အမခားဒသာဒငွဒ ကးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်
တစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်ဒပးမခင်းနှင့်

(၆)

ဘုတ်အေွဲ့သည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားကို ဒကျနပ်လက်ခံလျှင် (ကက) ေိုသုိ့ ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အဒကာင်းဆုံး အကျိုးစီးပွား
အတွက်မေစ်မခင်း၊
( ခခ )

ေိုသုိ့ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ အဒမခအဒနြျားနှင့်
ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်ြှုရှိမခင်းနှင့်

( ဂဂ )

ေိုသုိ့ဒငွဒပးဒချမခင်း သို့ြဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် သို့ြဟုတ် ဒချးဒငွ
သို့ြဟုတ် အာြခံချက် သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်သည် ကုြ္ပဏီ၏ ရှုဒောင့်ြှ
ကည့်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ေက် လွတ်လပ်စွာမေင့် ဘက်လိုက်ြှုြရှိသည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားေက် ြဒလျာ့နည်းသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့်
သတ်ြှတ်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

( ခ ) ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ဒငွဒပးဒချြှုမပုလုပ်မခင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားဒပးမခင်း၊ ဒချးဒငွ
ေုတ်ဒပးမခင်း၊ အာြခံချက်ြျားဒပးမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမခင်းြျား
မပုလုပ်ရန် ခွင့်မပုပပီးဒနာက်တွင် ဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဒချးဒငွ၊ အာြခံချက်
သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ြျားကို ပုေ်ြ ၁၈၉ အရ
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ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်း
ဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ခွင့်မပုေားဒသာ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေါရိုက်တာတစ်ဦး သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆက်နွှယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့ အခဒ ကးဒငွြျား ဒပးဒချမခင်း သိ့ုြဟုတ် အမခား
အကျိုးခံစားခွင့်ြျား ဒပးအပ်မခင်းတို့ကို အဆိုပါပုေ်ြခွဲအရ ေပ်ြံ ခွင့်မပုဒပးရန်ြလို။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဒချးဒငွ၊ အာြခံချက် သို့ြဟုတ်
ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်မပုရန်အတွက် ဆန္ဒြဲဒပးဒသာ ေါရိုက်တာြျားသည်
၎င်းတိ့၏
ု ေင်မြင်ချက်အရ ဒငွဒပးဒချြှုမပုလုပ်မခင်း၊ အကျိုး ခံစားခွင့်ြျားဒပးမခင်း၊
ဒချးဒငွေုတ်ဒပးမခင်း၊ အာြခံချက်ြျားဒပးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမခင်းြျားသည်
ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အဒကာင်းဆုံးမေစ်ဒ ကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ရှုဒောင့်ြှ
ကည့်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ေက် လွတ်လပ်စွာမေင့် ဘက်လိုက်ြှုြရှိသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားေက်
ြဒလျာ့နည်းသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် မပုလုပ်ဒ ကာင်း၊ ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ အဒမခအဒနြျား
နှင့်ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်ြှုရှိဒ ကာင်း၊ အဆိုပါေင်မြင်ယူဆချက်ြျားအတွက် အဒမခခံ
အဒောက်အေားြျားအား ဒော်မပေားသည့် ြှတ်တြ်းတွင် လက်ြှတ်ဒရးေိုး ကရြည်။

( င ) ဒငွဒပးဒချြှု မပုလုပ်မခင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားဒပးမခင်း သိ့ုြဟုတ် အာြခံချက်ြျား
ဒပးမခင်းြျားကို ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ပပီး ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမေစ်ဒပါ်
ခဲ့သည့်အခါတွင် (၁)

ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ဃ) တိပ
ု့ ါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ေားမခင်း
ြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ေုတ်ဒပးသည့် အဒောက်အေား လက်ြှတ်တွင် ဒော်မပ
ပါရှိသည့် ေင်မြင်ချက်ြျားအတွက် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အဒမခခံအဒောက်အေားြျား
ြရှိခဲ့လျှင် ဒငွဒပးဒချြှုကို လက်ခံခဲ့သည့် သိြ
ု့ ဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့် ဒပးမခင်းကို
ရရှိခဲ့သည့် သိြ
ု့ ဟုတ် အာြခံချက်ဒပးမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခဲ့သည့် ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ်
ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဒငွဒပးဒချမခင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်ဒပးမခင်း၊ အာြခံချက်ဒပးမခင်း
ြျားကို မပုလုပ်သည့် အချိန်က ယင်းသို့ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ကုြ္ပဏီအဒပါ်
ြျှတြှုရှိခဲ့ဒ ကာင်း သက်ဒသေင်ရှားမပနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြှအပ ဒပးဒချေားသည့်
ဒငွပြာဏ၊ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် တန်ေိုးဒငွပြာဏ သိြ
ု့ ဟုတ် အာြခံချက်အရ
ကုြ္ပဏီက ဒပးဒချခဲ့သည့် ဒငွပြာဏြျားအတွက် ကုြ္ပဏီသို့ တစ်ဦးချင်းအလိုက်
ြိြိတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ရှိဒစရြည်။
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( စ ) ဒချးဒငွေုတ်ဒပးမခင်းကို ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ပပီး ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခု
မေစ်ဒပါ်ခဲ့သည့်အခါတွင် (၁)

ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ဃ) တိပ
ု့ ါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ေားမခင်းြရှိလျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ေုတ်ဒပးသည့် တရားဝင်အဒောက်အေား လက်ြှတ်တွင် ဒော်မပ
ပါရှိသည့် ေင်မြင်ချက်ြျားအတွက် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အဒမခခံအဒောက်အေားြျား
ြရှိခဲ့လျှင် ဒချးဒငွေုတ်ဒပးသည့်အချိန်က အဆိုပါဒချးဒငွကို မပုလုပ်မခင်းသည်
ကုြ္ပဏီအဒပါ် ြျှတြှုရှိဒ ကာင်း သက်ဒသေင်ရှားမပနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြှအပ
ဒချးဒငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပုလုပ်ေားသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား၊ သဒဘာတူညီချက်ြျား
ရှိဒစကာြူ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ေုတ်ဒပး
ေားသည့်ဒချးဒငွကို ကုြ္ပဏီသို့ ချက်ချင်း မပန်လည် ဒပးဆပ်ရြည်။

(ဆ)

ေါရိုက်တာြျားသည် ဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဒချးဒငွ၊ အာြခံချက် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ဒနာက်တစ်ကကိြ်
ကျင်းပဒသာ နှစ်ပတ်လည်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားေံသို့
ဒသချာစွာေုတ်ဒော်တင်မပရြည်။

ေါရိုက်တာြျား၏ အခဒ ကးဒငွနှင့် ေါရိုက်တာြျား၊ ဆက်နွှယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသို့ ဒပးအပ်သည့် အကျိုး
ခံစားခွင့်ြျားအား ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက အတည်မပုမခင်း
၁၈၈။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာအေွဲ့သည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက
အတည်မပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်ပါရှိဒသာ ကန်သ
့ တ်ချက်ြျား၊
ဤဥပဒေနှ င ် ့ အ မခားသက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ဥပဒေတစ် ရ ပ် ရ ပ် တ ွ င ် ပ ါရှ ိ ဒ သာ သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ေါရိုက်တာတစ်ဦး သို့ြဟုတ် အမခားဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးသို့ ပုေ်ြ ၁၈၇၊ ပုေ်ြခွဲ(က) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊
ဒချးဒငွ၊ အာြခံချက် သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်မပု
နိုင်သည်။

( ခ ) သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဒဝးကျင်းပရန်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာအား ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသ့ို ဒပးပို့မခင်းြမပုြီ ကုြ္ပဏီသည် ဒအာက်ပါတို့ကို ဒပးပိုတ
့ င်မပရြည်(၁)

အဆိုမပုြည့် ဆုံးမေတ်ချက်စာသားြျားအား ဒရးသားဒော်မပပါရှိသည့် အဆိုမပု
အစည်းအဒဝး အဒ ကာင်း ကားစာ၊
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(၂)

ဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဒချးဒငွ၊ အာြခံချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်
တစ်ရပ်ရပ်အား လက်ခံရရှိဒသာ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏
အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျား၊ အဆိုပါဒငွဒပးဒချြှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဒချးဒငွ၊
အာြခံချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဒသးစိတ်
အချက်အလက်ြျား အပါအဝင် ဆုံးမေတ်ချက်ကို ြည်သို့ြဲဒပးဆုံးမေတ်ြည်
ဟူသည့်ကိစ္စရပ်အတွက် အဒရးပါဒသာအချက်အလက်ြျားမေစ်ဒသာ ကုြ္ပဏီက
သိရှိေားသည့် အချက်အလက်ြျားအားလုံးကို ဒော်မပေားသည့် အဆိုမပုေားဒသာ
ရှင်းလင်းဒော်မပချက် တစ်ဒစာင်နှင့်

(၃)

အစည်းအဒဝးကျင်းပြည့် အဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်မပြည့် အမခား
စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် အဆိုမပုေားဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
အမခားစာရွက်စာတြ်းြျား။

( ဂ ) ြှ တ ် ပ ု ံ တ င် အ ရာရှ ိ သ ည် ကု ြ ္ပ ဏ ီ ြ ှ ကု ြ ္ပ ဏ ီ တ ွ င ် ပ ါဝင် သ ူ ြ ျားေံ သ ိ ု ့ အစည် း အဒဝး
အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း ရှိ ြရှိ ကို ၂၈ ရက်အတွင်း ဆုံးမေတ်ရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပိရ
ု့ န် အတည်မပုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကာလ
အတွင်း အတည်မပုချက်ကို ြေုတ်မပန်လျှင် ကုြ္ပဏီသည် အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာကို
ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားအား ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ အတည်မပုချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ချြှတ်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင် အရာရှိသည်
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအား အကာအကွယ်ဒပးရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့်
အခါတွင် ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ တင်မပဒသာ စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းစွာ
ဒော်မပရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီအား ညွှန် ကားနိုင်သည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၂) တွင် ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို
လိုက်နာေားမခင်းြရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားတူ အဒရးကကီးဒသာ အဒ ကာင်းြျား
ရှိခဲ့ဒ ကာင်းနှင့်စပ် လျဉ်း၍ သင့်ဒလျာ်သည့် အဒ ကာင်းအရာြျားကို ဒတွ့ရှိရလျှင်
အစည်းအဒဝး အဒ ကာင်း ကားစာ ေုတ်ဒဝဒပးပို့မခင်း မငင်းပယ်နိုင်သည်။
( စ ) ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်နွှယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌
အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးေံြှကိုယ်စားလှယ်အမေစ် ြည်သိြ
ု့ ဲဒပးရြည်ကို ညွှန် ကားေားလျှင်
ြှတစ်ပါး ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ချြှတ်ရန်အတွက် ြဲဒပးမခင်း ြမပုရ။
(ဆ)

ကုြ္ပဏီသည် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးဒနာက် ၁၄ ရက်အတွင်း ပုေ်ြခွဲ (က) အရ
ယင်းဆုံးမေတ်ချက်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ဒပးပို့တင်မပရြည်။
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ေါရိုက်တာြျား၏ အချက်အလက်ြျားနှင့်အမခားအဒ ကာင်းအရာြျား
ေါရိုက်တာြျား၊ အတွင်းဒရးြှူးြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်တြ်းြျား
၁၈၉။ (က)

ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ယင်းတို့၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ယင်းတို့၏
ြှတ်ပုံတင် စာရင်းြျားေားရှိရာ အမခားဒနရာ၌ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျား ပါဝင်ဒသာ
ေါရိုက်တာြျား၊ အလှည့်ကျေါရိုက်တာြျား၊ အတွင်းဒရးြှူးြျား နှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ရပ်ကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည် (၁)

ေါရိုက်တာ၊ အလှည့်ကျေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အတွင်းဒရးြှူး၏ လက်ရှိအြည်
အမပည့်အစုံ၊ ယခင်အသုံးမပုခဲ့သည့်အြည် အမပည့်အစုံ၊ ဒြွးဒန့၊ အပြဲတြ်းဒနရပ်
လိပ်စာ၊ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားနှင့်အမခားနိုင်ငံသားအမေစ် ေပ်ြံခံယူေားလျှင် ယင်းနိုင်ငံသား၊
စီးပွားဒရးအလုပ်အကိုင်ရှိခဲ့လျှင် ယင်းအလုပ်အကိုင်၊ အမခားေါရိုက်တာဒနရာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေါရိုက်တာဒနရာြျားကို ရယူေားမခင်းရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါဒနရာြျား၏
အဒ ကာင်းအရာြျား၊

(၂)

ပုေ်ြ ၁၇၂ အရ ေါရိုက်တာတစ်ဦးက ဒ ကညာသည့် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်

(၃)

ပုေ်ြ ၁၈၇ အရ ေါရိုက်တာတစ်ဦးေံသို့ ဒပးအပ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်။

( ခ ) ေါရိုက်တာ၊ အလှည့်ကျေါရိုက်တာနှင့် အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးစီသည် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ
ေိန်းသိြ်းေားရှိရဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းဒော်မပရန် လိုအပ်သည့် အချက်
အလက်ြျားကို ကုြ္ပဏီသ့ို ဒပးအပ်ရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၉၇ အရ ဒဆာင်ရွက်ဒသာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအား တင်မပရန်
တာဝန်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအမေစ် အဆိုပါ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒော်မပေားဒသာ
အဒ ကာင်းအရာြျားပါဝင်သည့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအား
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ဒပးပို့တင်မပရြည်။ ကုြ္ပဏီသည် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ
ေါရိုက်တာြျား၊ အလှည့်ကျေါရိုက်တာြျားနှင့် အတွင်းဒရးြှူးြျား ဒမပာင်းလဲမခင်း
သို့ြဟုတ် အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ် ဒမပာင်းလဲမခင်းြျားအတွက် ေိုသိဒ
ု့ မပာင်းလဲသည့်
ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားချက်တစ်ရပ်ကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းကို ရုံးလုပ်ငန်း
အချိန်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၏ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက်
အခြဲ့ခွင့်မပုရြည်မေစ်ပပီး အမခားသူတစ်ဦးဦး၏ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုကို စစ်ဒဆးြှု
တစ်ရပ်အတွက် ကုြ္ပဏီက သတ်ြှတ်ေားသည့် သင့်ဒလျာ်ဒသာ ဒငွပြာဏတစ်ရပ်ကို
ဒပးသွင်းဒစလျက် ခွင့်မပုရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီသည် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
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သို့ြဟုတ် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် တစ်ဒန့လျှင်
အချိန် နှစ်နာရီ ဒအာက်ြနည်းဒသာ ကာလကို ခွင့်မပုရန် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
( င ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လိုအပ်ဒသာ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို
မငင်းပယ်ခဲ့လျှင် တရားရုံးသည် စစ်ဒဆးြှုအတွက် မငင်းပယ်ခံရသူ၏ ဒလျှာက်ေားချက်
နှင့် ကုြ္ပဏီ၏ အဒ ကာင်း ကားချက်တိအ
ု့ ရ ြှတ်တြ်းကို ချက်ချင်းစစ်ဒဆး ဒဆာင်ရွက်ြှု
မပုလုပ်ဒစရန် အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်၍ ညွှန် ကားနိုင်သည်။
ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဒောက်ေျက်မခင်း
ဤအခန်းတွင်ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဒောက်ေျက်ြှုအတွက် အကျိုးဆက်ြျား
၁၉၀။ (က)

အခန်း (၁၈) ၏ ပုေ်ြတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား လိုက်နာ ဒဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် အဆိုပါပျက်ကွက်ြှုတွင် ပတ်သက်ဒသာ ေါရိုက်တာ အားလုံး သိြ
ု့ ဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် အကျုံးဝင်ဒသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အား ကန်သ
့ တ်မခင်းြရှိဒစဘဲ ပျက်ကွက်ြှုအား သိလျက်မေင့်
တြင်မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာအားလုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဤအခန်းပါ သက်ဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
နှင့် အကျုံးဝင်ဒသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကို ဒအာက်ပါအတိုင်း မပုလုပ်ရြည် (၁)

ပျက်ကွက်ြှုတွင် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် သက်ဆ ိုင်ရာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်
အကျုံးဝင်ဒသာ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ြရိုးသားြှုြျားပါဝင်ခဲ့လျှင် ဤဥပဒေအရ
တရားရုံးက သီးမခားမပစ်ေဏ်ချြှတ်နိုင်သည်။

(၂)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးက သတ်ြှတ်သည့်
ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအရာရှိ
အမေစ်ဒဆာင်ရွက်ရန် တားမြစ်နိုင်သည်။

( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ေါရိုက်တာြျား၊ ဤအခန်း၏ သက်ဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်း
ချက်ြျားနှင့် အကျုံးဝင်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အမခားဒသာ တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို
မေစ်ဒစ၊ ဒအာက်တွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ ပုေ်ြ ၁၉၃ နှင့် ၂ဝဝ တိပ
ု့ ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား အပါအဝင်
ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက
၎င်းတိအ
ု့ ဒပါ် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ကန်သ
့ တ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။
သတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အ ကံဉာဏ်ြျားအဒပါ် ယုံ ကည်အားေားမခင်း
၁၉၁။ (က)

ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ်
အလားတူ ဥပဒေအရ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ြှု မပုသည်ြမပုသည်ကို ဆုံးမေတ်
နိုင်ရန်အတွက် မပုလုပ်ဒသာ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် သတင်းအချက်အလက်
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သို့ြဟုတ် ကျွြ်းကျင်သူ၏ အ ကံဉာဏ်အဒပါ် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိြှ ယုံ ကည်
အားေားြှုြှာ ဒလျာ်ကန်ြှုရှိဒ ကာင်း ဒပါ်ဒပါက်လျှင် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား မေစ်ဒပါ်ပါက
ေိုသို့ဒသာ သတင်းအချက်အလက် သိြ
ု့ ဟုတ် ကျွြ်းကျင်သူ၏ အ ကံဉာဏ်အဒပါ် ေါရိုက်တာ
သို့ြဟုတ် အရာရှိြှယုံ ကည်အားေားြှုြှာ ဒလျာ်ကန်ြှု ရှိသည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်(၁)

သတင်းအချက်အလက် သိြ
ု့ ဟုတ် အ ကံဉာဏ်ကို ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားကဒပးလျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုစုခဲ့လျှင် (ကက) သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်အတွက် ယုံ ကည်အားေားရန် သင့်ဒလျာ်သည့်
အဒမခခံအဒ ကာင်းြျားရှိပပီး အရည်အချင်းမပည့်ဝဒ ကာင်း ေါရိုက်တာက
ယုံ ကည်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ်
( ခခ )

လုပ်ငန်းကျွြ်းကျင်ြှု သို့ြဟုတ် အရည်အချင်းမပည့်ဝြှုရှိဒ ကာင်း
ေါရိုက်တာက ယုံ ကည်ရန် သင်ဒ
့ လျာ်သည့် အဒမခခံအဒ ကာင်းြျား
ရှိဒသာ သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ
အ ကံဒပး သို့ြဟုတ် ကျွြ်းကျင်သူ တစ်ဦးဦး သိ့ုြဟုတ်

( ဂဂ )

ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတိ၏
ု့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းြှ ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
ဆက်စပ်သည့် အမခားေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(ဃဃ)

အဆိုပါေါရိုက်တာ ြပါဝင်သည့် ေါရိုက်တာြျား၏ ဒကာ်ြတီတစ်ရပ်ရပ်၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းြှ ကိစ္စရပ်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် ဒကာ်ြတီနှင့်

(၂)

ေါရိုက်တာြျား၏ ကုြ္ပဏီ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိနားလည်ြှု၊ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံနှင့်
လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား ခက်ခဲနက်နဲြှုတို့ အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်
သို့ြဟုတ် အ ကံဉာဏ်ကိုလွတ်လပ်ဒသာ ဒလ့လာအကဲမေတ်ြှုမပုပပီးဒနာက်
ယုံ ကည်အားေားြှုကို သဒဘာရိုးမေင့် မပုလုပ်ခဲ့လျှင်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ြှတ်ယူဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားကို ဒချပနိုင်ပပီး ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးသည် တရားစွဲဆို၍ ြြှန်ကန်ဒ ကာင်း မပဆိုနိုင်သည်။
အခန်း (၁၉)
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အခွင့်အဒရးနှင့် ကုစားခွင့်ြျား
တရားြျှတြှုြရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားတွင် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားနှင့်အမခားသူြျား၏ တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
တရားြျှတြှုြရှိဒသာ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြျား

133
၁၉၂။ အကယ်၍ ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီက
မေစ် ဒစ၊ ကုြ ္ပ ဏီ၏ ကို ယ ်စ ားမေစ် ဒစ အြှန် တ ကယ်ဒ ဆာင် ရွ က ်ြ ှု သို ့ ြဟု တ် အဆိ ု မပုေားဒသာ
ဒဆာင်ရွက်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် ပျက်ကွက်ြှု သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူအြျိုးအစား တစ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာသူြျားက ချြှတ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုမပုဒသာ
ဆုံးမေတ်ချက်တို့သည် ဒအာက်ပါတိအ
ု့ နက်ြှ တစ်ရပ်ရပ်ကို မေစ်ဒပါ်ဒစခဲ့လျှင် တရားရုံးသည် ပုေ်ြ ၁၉၃ အရ
အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည် (က)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ဆန့်ကျင်မခင်း၊

( ခ ) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ပါဝင်သူရာေူးဒနရာတွင် ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
အမခားရာေူးဒနရာတွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ၎င်းတိအ
ု့ ဒပါ် ြတရားမေစ်ဒစမခင်း၊ ြြျှြတ
မေစ်ဒစမခင်း သို့ြဟုတ် ြတရားသမေင့် ခွဲမခားမပုြူမခင်း။
ဤအခန်းပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒသတြ်းစာအရမေစ်ဒစ၊
ဥပဒေအရမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်
သတ်ြှတ်ရြည်။
တရားရုံးက ချြှတ်နိုင်သည့်အြိနြ
့် ျား
၁၉၃။ (က)

တရားရုံးသည် ဤပုေ်ြအရ ဒအာက်ပါအြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ် အပါအဝင် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍
သင့်ဒလျာ်သည်ဟု ၎င်းြှ ေင်မြင်လျှင် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်( ၁ ) ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်၊
( ၂ ) ကုြ္ပဏီ၏လက်ရှိေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းကို မပင်ဆင်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်ရန်၊
( ၃ ) ဒနာင်တွင်ဒဆာင်ရွက်ြည့် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ြျားအတွက် စည်းကြ်းချက်ြျား
သတ်ြှတ်ရန်၊
( ၄ ) ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို
ဒသတြ်းစာအရမေစ်ဒစ၊ ဥပဒေအရမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးက အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူရန်၊
( ၅ ) ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းအား သင့်ဒလျာ်သည့် ပြာဏကို ဒလျှာ့ချမခင်းမေင့်
အစုရှယ်ယာြျားကို ဝယ်ယူရန်၊
( ၆ ) ကုြ္ပဏီအတွက် တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်မခင်း၊ စွဲဆိုမခင်း၊ ခုခံဒချပမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ရပ်စဲမခင်းြျား ဒဆာင်ရွက်ရန်၊
( ၇ ) ကုြ္ပဏီ၏ အြည်မေင့် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား တရားစွဲဆိုြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို
မပုလုပ်မခင်း၊ စွဲဆိုမခင်း၊ ခုခံဒချပမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ရပ်စဲမခင်းြျား ဒဆာင်ရွက်ရန်
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အတွက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာ
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒသတြ်းစာအရမေစ်ဒစ၊ ဥပဒေအရမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်မခင်း
ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုရန်၊
( ၈ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ် အားလုံးအတွက် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်း
သိြ်းသူ (receiver) တစ်ဦးအား ခန့်အပ်ရန်၊
( ၉ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား သတ်ြှတ်ေားသည့် အမပုအြူကို မပုြူဒစမခင်း သို့ြဟုတ်
မပုလုပ်ဒစမခင်းြှ ဒရှာင် ကဉ်ဒစရန်၊
(၁ဝ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား သတ်ြှတေ
် ားသည့် ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်
ဒစရန်။
(၁၁) နစ်နာဒ ကးြျား ဒပးဒလျာ်ရန်။
( ခ ) ဤပုေ်ြအရ ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်
ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီြျား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဤဥပဒေပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် လိုအပ်သလို ဒမပာင်းလဲ မပင်ဆင်ေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား
လိုက်နာရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြအရ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား ပယ်ေျက်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ် မပင်ဆင်ရန်
အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်ခဲ့လျှင် အြိန်၌
့ ေိုသို့ ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုေားမခင်းြရှိလျှင်
မေစ်ဒစ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီသည် တရားရုံး၏ခွင့်မပုြှုကို ဦးစွာရယူ ေားမခင်းြရှိလျှင်
မေစ်ဒစ အဆိုပါဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပယ်ေျက်မခင်းသည် အြိန်တ
့ ွင်ပါရှိသည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်မခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအား
ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်ရန် သို့ြဟုတ် ပယ်ေျက်ရန်အတွက် ပုေ်ြ ၁၇ အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြရှိ။
တရားရုံးအြိန့်တစ်ရပ်အတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်း
၁၉၄။ ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြ ၁၉၃၊ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်ဒပးရန် ဒလျှာက်ေားြှုကို
ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားက မပုလုပ်နင
ို ်သည် (က)

ဒလျှာက်ေားြှုသည် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်ဒဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ်
ပျက်ကွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ်လည်း ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး (၁)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှတစ်ပါး အမခားရာေူးဒနရာတစ်ခုခုတွင်
ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ် ၎င်းတို့၏ ရာေူးဒနရာတွင် ဒဆာင်ရွက်ဒန
ဒသာကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်ဒသာ အမခားသူြျား။
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( ခ ) ြတည်ဒငွရင်း ဒရွးချယ်ဒလျှာခ
့ ျမခင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းြှ ေယ်ရှားခံရသူ၊
( ဂ ) ဒလျှာက်ေားြှုသည် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲသည့်အဒမခအဒနနှင့်
သက်ဆိုင်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲခံရသူ၊
(ဃ)

ကုြ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒသတြ်းစာအရမေစ်ဒစ၊ ဥပဒေအရမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်း
ဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်

( င ) ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ြျား သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ြျားနှင့်ပတ်သက်ဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျားအား စုံစြ်းစစ်ဒဆးဒနသည့် သို့ြဟုတ် စုံစြ်းစစ်ဒဆးပပီးသည့် ကိစ္စရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ သင့်ဒလျာ်သည်ဟု ေင်မြင်ယူဆသူတစ်ဦးဦး။
ချြှတ်သည့်အြိန့်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ ဒပးပို့တင်မပရန် လိုအပ်မခင်း
၁၉၅။ ပုေ ်ြ ၁၉၃၊ ပုေ် ြခွဲ (က) အရ အြိန ့် တ စ်ရ ပ် အား ချြှ တ် ခဲ့ လျှင် ဒလျှာက်ေားသူသည်
အဆိုပါအြိန့်အား ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း ယင်းအြိန့်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ ဒပးပိတ
ု့ င်မပရြည်။
ကုြ္ပဏီကိုယ်စား တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
ကုြ္ပဏီကိုယ်စား တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း သို့ြဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း
၁၉၆။ (က)

ကုြ္ပဏီကိုယ်စား တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါတရားစွဲဆိုြှုြျားတွင်
ဒစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒမေရှင်းဒဆာင်ရွက်မခင်းကဲ့သို့ လိုအပ်သည့် ဒဆာင်ရွက်ြှု
ြျားကို မပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်ရရှိေားသည့် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီကိုယ်စား တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီြှ
အြှုသည်အမေစ် ပါဝင်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ဆက်စပ်သည့်အေွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူ၊ ယင်းတို့တွင်
ပါဝင်ခဲ့သူ (former member) သိ့ြ
ု ဟုတ် ယင်းတို့တွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်
ြှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာ၊ ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာ
(former director)၊ အရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ် ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ
အရာရှိ (former officer) မေစ်ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီကိုယ်စား ဒဆာင်ရွက်သည့် တရားစွဲဆိုြှုြျားကို ကုြ္ပဏီ၏အြည်မေင့်စွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
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( ဂ ) ကုြ္ပဏီကိုယ်စား တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ရန် အမခား
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်၌ ဒော်မပေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အခွင့်အဒရးကို ပယ်ေျက်
ရြည်။
တရားစွဆ
ဲ ိုခွင့်နှင့် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့် ဒလျှာက်ေားမခင်းနှင့် ခွင့်မပုမခင်း
၁၉၇။ (က)

ပုေ်ြ ၁၉၆၊ ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၁) တွင် ဒော်မပေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်
တရားစွဲဆိုြှုြျားဒဆာင်ရွက်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ် တရားစွဲဆိုြှုြျားတွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်
ရရှိရန် တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။

( ခ ) တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ဒကျနပ်လက်ခံလျှင် ဒလျှာက်ေားြှုအား
ခွင့်မပုရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီကိုယ်တိုင်က တရားစွဲဆိုြှုြျားကို ြဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
အဆိုပါကိစ္စြျားအတွက် တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း သို့ြဟုတ် လိုအပ်ဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း ြရှိဒ ကာင်း၊

(၂)

ဒလျှာက်ေားသူသည် သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း၊

(၃)

ဒလျှာက်ေားသူအဒပါ် ခွင့်မပုချက်ဒပးမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက်
အဒကာင်းဆုံးမေစ်ဒစြည်မေစ်ဒ ကာင်း၊

(၄)

ဒလျှာက်ေားသူသည် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်မပုချက်ဒလျှာက်ေားလျှင်
အဒရးကကီးဒသာ ကိစ္စရပ်ကို ဒမေရှင်းရန်ရှိဒ ကာင်း နှင့်

(၅)

ဒအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ရှိခဲ့လျှင် (ကက) ဒလျှာက်လွှာြတင်ြီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် ကကိုတင်၍ ဒလျှာက်ေားသူသည်
ခွင့်မပုချက် ဒလျှာက်ေားရန် ရည်ရွယ်ဒ ကာင်းနှင့် ေိုသို့ဒလျှာက်ေား
ရသည့်အဒ ကာင်းရင်းတို့ကို စာမေင့်ဒရးသား၍ ကုြ္ပဏီသို့ အဒ ကာင်း ကား
ရြည်။ သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက) ပါဒော်မပချက်ကို လက်ခံနိုင်မခင်းြရှိဒသာ်လည်း
ခွင့်မပုချက်ဒပးရန် သင့်ဒလျာ်ြှုရှိရြည်။

( ဂ ) ဒအာက်ပါတို့ကို ဒတွ့ရှိရလျှင် ခွင့်မပုချက်ဒပးမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အဒကာင်းဆုံး
အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် ြဟုတ်ဒ ကာင်း ဒချပနိုင်သည့် ြှတ်ယူချက်တစ်ခုမေစ်သည်(၁)

တရားစွဲဆိုမခင်းသည် (ကက) တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအဒပါ် ကုြ္ပဏီြှ တရားစွဲဆိုြှုမေစ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
( ခခ )

(၂)

ကုြ္ပဏီအဒပါ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက တရားစွဲဆိုြှုမေစ်မခင်းနှင့်

ကုြ္ပဏီြှ ဒအာက်ပါတို့ကို ဆုံးမေတ်ခဲ့လျှင် -
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(ကက) တရားစွဲဆိုြှုကို ြဒဆာင်ရွက်ရန် သို့ြဟုတ်

(၃)

( ခခ )

တရားစွဲဆိုြှုတွင် ခုခံဒချပမခင်း ြမပုရန် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ဂဂ )

တရားစွဲဆိုြှုကိုရပ်စဲရန်၊ ဒမေရှင်းရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒစ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်နှင့်

အဆိုပါ ဆုံးမေတ်ချက်တွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာြျားအားလုံးသည် (ကက) ဒလျာ်ကန်သင့်မြတ်ဒသာ ကိစ္စရပ်အတွက် သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့
ကမခင်း၊
( ခခ )

ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့် ြပါရှိမခင်း၊

( ဂဂ )

ဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်
သင့်ဒလျာ်ြျှတသည်အေိ စုံစြ်းမခင်းနှင့်

(ဃဃ)

ဆုံးမေတ်ချက်သည် ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက် အဒကာင်းဆုံးမေစ်သည် ဟု
ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်စွာ ယုံ ကည်မခင်း။

(ဃ)

အလားတူအဒမခအဒနတွင် သာြန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက လက်ခံဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း ြရှိမခင်း
ြှတစ်ပါး ေိုဆုံးမေတ်ချက်သည် ကုြ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက်အဒကာင်းဆုံးမေစ်သည်ဟု
ေါရိုက်တာြျား၏ ယုံ ကည်ြှုသည် ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်ဒသာ ယုံ ကည်ြှုမေစ်သည်။

( င ) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင် ပါရှိဒသာကိစ္စရပ်ြျားအတွက် (၁)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ဆက်နွှယ ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ြဟုတ်ပါက
ေိုပုဂ္ဂိုလ်သည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမေစ်သည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

ကုြ္ပဏီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း တရားစွဲဆိုြှုြျားတွင်
ယင်းသို့တရားစွဲဆိုြှုြျားတွင် ချြှတ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အား အယူခံ
ဝင်မခင်းြျားလည်း ပါဝင်သည်။

တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိဒသာသူအတွက် အမခားသူတစ်ဦးဦးကို အစားေိုးမေည့်စွက်မခင်း
၁၉၈။ (က)

ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်ရရှိေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအတွက် အစားေိုးမေည့်စွက်ရန်
အတွက် အြိနတ
့် စ်ရပ် ချြှတ်ဒပးနိုင်ရန် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားအနက်ြှတစ်ဦးဦးသည်
တရားရုံး သို့ ဒလျှာက်ေားရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့် အေွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်သူ၊ ယင်းတိတ
ု့ ွင် ပါဝင်ခဲ့သူ
(former member)၊ သို့ြဟုတ် ယင်းတို့တွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ခွင့်
ရရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၊

(၂)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာ၊ ယခင်ကတာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာ
(former director)၊ အရာရှိ သို့ြဟုတ် ယခင်ကတာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ
အရာရှိ (former officer)။
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( ခ ) တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ဒကျနပ်လက်ခံလျှင် အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်ရြည်(၁)

ဒလျှာက်ေားသူသည် သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်းနှင့်

(၂)

အဒ ကာင်းမခင်းရာအားလုံးတွင် အြိန့်ချြှတ်ရန် သင့်ဒလျာ်ြှုရှိဒ ကာင်း။

( ဂ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်အား အမခားသူတစ်ဦးအတွက် အစားေိုးမေည့်စွက်ရန်
ချြှတ်သည့် အြိန့်သည် ဒအာက်ပါအတိုင်း အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိသည် (၁)

ခွင့်မပုချက်ဒပးမခင်းသည် အစားေိုးမေည့်စွက်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးငှာ မပုလုပ်သည် ဟု
သတ်ြှတ်ရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

အမခားသူတစ်ဦးသည် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုအား မပုလုပ်ပပီး သိြ
ု့ ဟုတ် ကားဝင်
ဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်လျှင် အစားေိုးမေည့်စွက်ဒသာပုဂ္ဂိုလ်သည် အဆိုပါ တရားစွဲဆိုြှုကို
ဒဆာင်ရွက်ပပီး သို့ြဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ပပီး မေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၁၉၉။ (က)

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ကို အတည်မပုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒောက်ခံခဲ့လျှင် ေိုအတည်မပုချက် သိ့ုြဟုတ် ဒောက်ခံချက်သည် (၁)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်မေင့် တရားစွဲဆိုြှုြျားကို
မပုလုပ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းတိတ
ု့ ွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းကိုမေစ်ဒစ၊ ခွင့်မပုချက်
ရရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်းကိုမေစ်ဒစ တားမြစ်ေားမခင်း ြရှိဒစရ။

(၂)

ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်မေင့် စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ဒသာ သို့ြဟုတ် ကားဝင်
ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုြျားကို တရားပပိုင်၏ အကျိုးအတွက် ဆုံးမေတ်
ဒပးရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ခွင့်မပုချက်ရရှိရန် ဒလျှာက်ေားမခင်းကို မငင်းပယ်ရြည်ဟု
အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း ြရှိဒစရ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ကို အတည်မပုခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ်
ဒောက်ခံခဲ့လျှင် တရားရုံးသည် ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်ရရှိ၍ စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုြျားတွင်လည်းဒကာင်း၊ အဆိုပါ
ပုေ ်ြ ပါ မပဋ္ဌာန် းချက် အ ရ တရားစွဲ ဆ ို ခွင ့် နှ င် ့ ကားဝင်ဒ ဆာင် ရွ က ်ခွ င် ့ ရရှိ နိ ုင ်ရန်
ဒလျှာက်ေားမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း နစ်နာြှုြျားအပါအဝင် အြိန့် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ရာ၌ ဒော်မပပါ အတည်မပုချက် သို့ြဟုတ် ဒောက်ခံချက်ကို
ေည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ေိုသို့ ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ယင်းဆုံးမေတ်ချက်တွင်
ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်-
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(၁)

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားြှ မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ကို အတည်မပု ြမပု
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒောက်ခံမခင်းမပုြမပု ဆုံးမေတ်ရာတွင် ၎င်းတိ၏
ု့ မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မပည့်စုံစွာ သိရှိခဲ့မခင်းနှင့်

(၂)

မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ကို အတည်မပုမခင်း သို့ြဟုတ် ဒောက်ခံမခင်းတို့အား
မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ဒလျာ်ကန်သင့်မြတ်ဒသာ ကိစ္စရပ်အတွက်
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း ရှိ ြရှိ။

တရားရုံး၏ အဒေွဒေွ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၂၀၀။ (က)

တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါကိစ္စြျားအပါအဝင် ခွင့်မပုချက်ရရှိ၍ စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ဒသာ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊
တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် ဒလျှာက်ေားမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လည် း ဒကာင် း သင် ့ သ ည် ေ င် မ ြင် သ ည် ့ အ တိ ု င ် း အြိ န ် ့ တ စ် ရ ပ် ရ ပ် ချြှ တ ် န ိ ု င ် ပ ပီ း
ညွန် ကားချက်ြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည် (၁)

ကားမေတ်အြိန့်ြျား၊

(၂)

ဒစ့စပ်ညှိနှိုင်းမခင်း ဒဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မခင်းအပါအဝင် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန် ကားချက်ြျား၊

(၃)

ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိတစ်ဦးဦးကို ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်
မပုလုပ်ဒစရန် သို့ြဟုတ် ြမပုလုပ်ဒစရန် ညွှန် ကားသည့် အြိန့်တစ်ရပ်နှင့်

(၄)

ဒအာက်ပါတို့ကို စုံစြ်းစစ်ဒဆးရန်နှင့် တရားရုံးသို့အစီရင်ခံတင်မပဒစရန်
လွတ်လပ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ခန့်ေားသည့်အြိန့်တစ်ရပ် (ကက) ကုြ္ပဏီ၏ ဒငွဒရးဒ ကးဒရးကိစ္စရပ်ြျား၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

တရားစွဲဆိုသည့် အဒ ကာင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုရန်အဒ ကာင်း
ဒပါ်ဒပါက်လာရသည့် အချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အဒမခအဒနြျား၊
သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ဂဂ )

တရားစွဲဆိုြှုတွင် ပါဝင်လျက်ရှိ ကဒသာ အြှုသည်ြျားနှင့် ခွင့်မပုချက်
ရရှိဒသာ သူတို့က တရားစွဲဆိုြှုတွင် ကုန်ကျခဲ့သည့်စရိတ်ြျား။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၄) အရ တရားရုံးက ခန့်အပ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးသည်
ကုြ္ပဏီသို့ သင့်ဒလျာ်သည့် အဒ ကာင်း ကားြှု မပုလုပ်၍ ၎င်းအား ခန့်အပ်ြှုနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ လုပ်ငန်းြျားအတွက် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို စစ်ဒဆးခွင့်
ရှိသည်။
( ဂ ) တရားရုံးသည် ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၄) အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခန်အ
့ ပ်ခဲ့လျှင် -
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(၁)

တရားရုံးသည် ေိုသို့ ခန်အ
့ ပ်ေားမခင်းခံရသူအတွက် အခဒ ကးဒငွနှင့် ကုန်ကျ
စရိတ်ြျားကို ြည်သူက ကျခံရြည်မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို
လည်းချြှတ်ရြည်။

(၂)

တရားရုံးသည် အဆိုပါအြိန့်ကို ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ဒမပာင်းလဲနိုင်သည်။

(၃)

အဆိုပါအြိန့်အရ သို့ြဟုတ် ေိုသို့ ဒမပာင်းလဲေားဒသာ အြိန့်အရ မပုလုပ်
ဒဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိဒသာပုဂ္ဂိုလ်ြျားြှာ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား မေစ်သည်(ကက) တရားစွဲဆိုြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ဒလျှာက်ေားြှုတွင် အြှုသည်အမေစ် ပါဝင်သူ
အားလုံး သိ့ြ
ု ဟုတ် အြှုသည်တစ်ဦးဦးနှင့်
( ခခ )

(၄)

ကုြ္ပဏီ။ ၎င်းအမပင်

အဆိုပါအြိန့် သို့ြဟုတ် ေိုသိဒ
ု့ မပာင်းလဲေားဒသာ အြိန်တ
့ ွင် သက်ဆိုင်သူနှစ်ဦး
သို့ြဟုတ် နှစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူြျားအား တာဝန်ရှိဒ ကာင်း ဒော်မပေားလျှင်
ေိုအြိန့်တွင် ေိုသို့သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးစီ၏ တာဝန်ရှိြှုအဒမခအဒနနှင့် အတိုင်းအတာ
ပြာဏကိုလည်း ဆုံးမေတ်ဒပးနိုင်သည်။

(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားရုံး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်
ြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။

ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ အြိနြ
့် ျားကို ချြှတ်နိုင်သည့် တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာ
၂၀၁။ တရားရုံးသည် ပုေ်ြ ၁၉၇ အရ ခွင့်မပုချက်ရရှိ၍ စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကားဝင်
ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊ အဆိုပါပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ
တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ဒလျှာက်ေားမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း
ယင်းတိန
ု့ ှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ ကုန်ကျစရိတ်ြျားြှာ သင့်ဒလျာ်သည်ဟု ယူဆလျှင်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို အြိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချြှတ်နိုင်သည် (က)

တရားစွဲဆ ိုခွင့်နှင့် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် ဒလျှာက်ေားသူ သို့ြဟုတ်
ခွင့်မပုချက် ရရှိသူ၊

( ခ ) ကုြ္ပဏီ နှင့်
( ဂ ) တရားစွဲဆိုြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ဒလျှာက်ေားြှုြျားတွင် ပါဝင်ဒသာအမခားအြှုသည် တစ်ဦးဦး။
အခန်း (၂ဝ)
အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီြျားက အစုရှယ်ယာဒရာင်းချရန် ကြ်းလှြ်းြှုြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျား
ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း
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၂၀၂။ (က)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) ြှအပ ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီြျားနှင့် ယင်းတို့၏ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူသို့ ဒရာင်းချရန် ကြ်းလှြ်းမခင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်
ဒစရြည်။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ဤဥပဒေပါ အမခားဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သို့ြဟုတ်
အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်း ြရှိဒစဘဲ
ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ရြည့်အမပင် အဆိုပါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားနှင့်အညီ လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီြှအပ အမခားကုြ္ပဏီအြျိုးအစားြျားသည် ၎င်းတိ၏
ု့
အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူသို့
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းမခင်း သို့ြဟုတ် အြျားမပည်သူသို့ ဒရာင်းချရန်အတွက်
ကြ်းလှြ်းရန်ရည်ရွယ်လျက် ကုြ္ပဏီ၏ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရန် သဒဘာတူညီမခင်းတို့ကို ြမပုလုပ်ရ။
ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား တင်မပမခင်း
၂၀၃။ (က)

ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်ကမေစ်ဒစ၊ အဆိုမပုကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ
ေုတ်ဒဝသည့် သို့ြဟုတ် ယင်းကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အားလုံးတွင် ရက်စွဲပါရှိရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါရက်စွဲသည် ဆန့်ကျင်
ကွဲလွဲြှု တစ်စုံတစ်ရာ ြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ေုတ်ဒဝသည့် ရက်စွဲအမေစ် သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ အလားအလာညွှ န ် း တြ် း (Prospectus) တွ င ် ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ ေါရိ ု က ် တ ာ
သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုမပုေားဒသာ ေါရိုက်တာအမေစ် အြည်စာရင်းပါရှိသူအားလုံး သို့ြဟုတ်
၎င်းတိြ
ု့ ှ စာမေင့်ဒရးသား၍ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရသည့် ၎င်းတိ၏
ု့ ကိုယ်စားလှယ်
ြျားြှ လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားဒသာ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus)
အားလုံး၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ယင်းအား ေုတ်ဒဝသည့်ဒန့ရက်တွင်မေစ်ဒစ၊ ယင်းဒန့
ြတိုင်ြီတွင်မေစ်ဒစ

ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက်

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့

တင်မပဒဆာင်ရွက်ရြည်။

ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း

(Prospectus)

ြှတ်ပုံတင်မခင်းအတွက်

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ

၏

အဆိုပါ
ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို

တင်မပဒဆာင်ရွက်မခင်း

ြရှိဒသးလျှင်

ေိုကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝမခင်း ြမပုရ။
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( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤပုေ်ြပါ နည်းလြ်းြျားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဒသာ
ရက်စွဲဒော်မပမခင်း၊ လက်ြှတ်ဒရးေိုးမခင်းြျားြပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ခုခုကို ြှတ်ပုံတင်ဒပးမခင်း ြမပုရ။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အားလုံး၏ ြျက်နှာေုံးစာြျက်နှာ
အဒပါ်တွင် ဤကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို
ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ြှတ်ပုံတင် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရး
အတွက် တင်မပပပီးမေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပရြည်။

၂၀၄။ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ၏ ြိတ္တူကို ပုေ်ြ ၂ဝ၃ ပါအတိုင်း တင်မပ
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုဘဲ အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝ
ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့် ယင်းအား ေုတ်ဒဝရာတွင် သိလျက်မေင့် ပါဝင်ခဲ့သူြျားတစ်ဦးဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ဒပးဒဆာင်ဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) တွင် သီးမခားဒော်မပရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်ြျား
၂၀၅။ (က)

ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်ကမေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ ေွဲ့စည်းမခင်းနှင့်
ပတ်သက်ဒသာသူကမေစ်ဒစ၊ ယင်း၏ ကိုယ ်စားကမေစ်ဒစ ေုတ်ဒဝသည့် ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဒအာက်ပါတို့ကို ဒော်မပရြည်( ၁ ) ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ ေွ ဲ ့ စည် း ပု ံ အ ဒမခခံ စ ည် း ြျဉ် း ပါ အဒ ကာင် း အရာြျား၊ ြူ လ အစု
ရှယ်ယာရှင်ြျား၏အြည်ြျား၊ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျား၊ နိုင်ငံသားနှင့် ဒနရပ်
လိပ်စာြျား၊ ၎င်းတိတ
ု့ စ်ဦးချင်းစီ ေည့်ဝင်ေားသည့် အစုရှယ်ယာ အဒရအတွက်ြျား၊
ကုြ္ပဏီအား စတင်တည်ဒောင်သူြျားပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အရာရှိြျား ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာ (management
shares) အဒရအတွက် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ရပိုင်ခွင့် ဒရွှ့ဆိုင်း
ေားဒသာ အစုရှယ်ယာ(Deferred shares) ရှိခဲ့လျှင် ယင်း၏ အဒရအတွက်၊
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားနှင့် အကျိုးအမြတ်ြျားတွင် ပိုင်ဆိုင်သူြျား၏ အကျိုးခံစားခွင့်
အဒမခအဒနနှင့် အတိုင်းအတာပြာဏ၊ ေုတ်ဒဝရန်ဒန့ရက် သတ်ြှတ်ေားသည့်
မပန်လည်ဒရွးနုတ်ယူနိုင်ဒသာ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာ အဒရအတွက်နှင့် ေုတ်ဒဝရန်
သတ်ြှတ်ေားသည့်ဒန့ရက် သို့ြဟုတ် အဆိုပါဒန့ရက်သတ်ြှတ်ေားမခင်းြရှိပါက
အဒ ကာင်း ကားစာ ဒပးပိရ
ု့ ြည့်ကာလနှင့် မပန်လည်ဒရွးနုတ်ယူမခင်းအတွက် လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရြည့် နည်းလြ်းြျား၊
( ၂ ) ေါရိုက်တာတစ်ဦးတွင် ရှိရြည့် သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်အမေစ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ေားရှိခဲ့ပါက အစုရှယ်ယ ာအဒရအတွက်၊
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ေါရိုက်တာြျား၏ အခဒ ကးဒငွနှင့်စပ် လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် စည်းကြ်းချက်ြျား၊
( ၃ ) ေါရိုက်တာြျား၊ အဆိုမပုေားဒသာ ေါရိုက်တာြျား၊ အရာရှိြျား သို့ြဟုတ်
အဆိုမပုေားဒသာ အရာရှိြျား၏အြည်ြျား၊ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျား၊ နိုင်ငံသားနှင့်
ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊ အရာရှိြျားအား ခန့်အပ်ြှုနှင့် ၎င်းတို့အား ဒပးဒချရြည့်
အခဒ ကးဒငွြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင်
သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်
စည်းကြ်းချက်ြျား၊
( ၄ ) ေါရိုက်တာြျားက အစုရှယ်ယာြျား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်နိုင်ရန်အတွက် ေည့်ဝင်ရြည့်
အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာပြာဏ၊ အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီအတွက် ဒလျှာက်ေားြှု၊
ခွဲဒဝြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏ၊ ေုတိယအကကိြ် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ယင်းဒနာက်ပိုင်းတွင် အစုရှယ်ယာြျား ကြ်းလှြ်းဒရာင်းချသည့် အခါလွန်ခဲ့သည့်
နှစ်နှစ်အတွင်း မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြ်းလှြ်းသည့်
အစုရှယ်ယ ာနှင့် ဒငွဒ ကးပြာဏ၊ အြှန်တကယ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားသည့်
အစုရှယ်ယာပြာဏ၊ ေိုသိခ
ု့ ွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားသည့် အစုရှယ်ယာြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒပးဒချေားသည့် ဒငွပြာဏ၊
( ၅ ) လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ေုတ်ဒဝခဲ့သည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်ဒဝရန် သဒဘာတူ
ေားသည့် ဒငွသားမေင့် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် အမပည့်အဝ
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒပးဒချေားသည့်
အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျားနှင့် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား၏
အဒရအတွက်နှင့် တန်ေိုးပြာဏ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသာ ဒပးဒချေားသည့်
ကိစ္စရပ်တွင် ေိုသိဒ
ု့ ပးဒချေားသည့် ပြာဏအမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
မေစ်ဒစ ဒပးဒချေားသည့် ကိစ္စရပ်တွင် ေုတ်ဒဝေားသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်ဒဝရန်
သဒဘာတူေားသည့် အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ်
ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် အေိုးစားနား သတ်ြှတ်ချက်၊
( ၆ ) အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်
ြျားအား ေုတ်ဒဝမခင်းသည် အာြခံသူ (underwriter) မေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်း
မေစ်လျှင် ေိုအာြခံသူြျား၏အြည်ြျား၊ အာြခံသူြျားသည် အာြခံေားသည့်
တာဝန်ြျားကို မေည့်ဆည်းဒဆာင်ရွက်ဒပးရန် လုံဒလာက်သည့် အဒမခအဒနရှိဒ ကာင်း
ေါရိုက်တာြျား၏ ေင်မြင်ယူဆချက်၊
( ၇ ) ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) မေင့် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်
ကြ်းလှြ်းြှု အကျိုးအမြတ်ြှ အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်ဒစ ဒပးဒချ
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ေားသည့် ကုြ္ပဏီက ဝယ်ယူေားဒသာ သို့ြဟုတ် ရရှိေားဒသာ၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်
ဝယ်ယူရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ရယူရန် အဆိုမပုေားဒသာ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ဒရာင်းချ
သူြျား၏ အြည်ြျားနှင့် ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊ ဒရာင်းချသူသို့ ေုတ်ဒပးသည့်
ဒငွ သ ားမေင့် ဒပးဒချေားသည် ့ ပြာဏ၊ အစု ရှယ ်ယ ာြျား၊ ေီဘင်ခ ျာြျား
သို့ြဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား၊ ဒရာင်းချသူတစ်ဦးေက်ပိုသည့်
အခါတွင်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီသည် တစ်ဆင့်ခံဝယ်ယူသူမေစ်သည့် အခါတွင်မေစ်ဒစ
ဒရာင်းချသူတစ်ဦးစီသို့ ဒပးဒချေားသည့် ပြာဏ၊ သို့ရာတွင် ဒရာင်းချသူြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒရာင်းချသူတစ်ဦးဦးသည် လုပ်ငန်းစုတစ်ရပ်မေစ်ခဲ့လျှင် ေိလ
ု ုပ်ငန်းစုတွင်
ပါဝင်သူြျားအား သီးမခားဒရာင်းချသူြျားအမေစ် သတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ၊
( ၈ ) ပုေ်ြခွဲငယ် (၇) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝပပီးဒနာက် နှစ်နှစ်အတွင်း ဒရာင်းချမခင်းမေင့်
လွှဲဒမပာင်းသည့်အခါတွင် အဆိုပါ လွှဲဒမပာင်းြှုတစ်ရပ်စီ၌ ဝယ်ယူသူက ဒပးဒချသည့်
ပြာဏ၊ အဆိုပါပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်သည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်မေစ်သည့်
အခါတွင် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝပပီးဒနာက်
တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်အတွင်း နှစ်အလိုက် အဆိုပါစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြှ ရရှိသည့်
အကျိုးအမြတ်ြျား၊ သို့ြဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်ြှုြှာ သုံးနှစ်
ဒအာက်နည်းသည့် ကာလအတွက်သာရှိပါက လက်ရှိကာလ၏ နှစ်အလိုက်
ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်ြျား၊ ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
နှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိရြည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus)ကို
ေုတ်ဒဝသည့်ဒန့ြှ ရက်ဒပါင်း ၉ဝ ေက် ြြျားသည့် ကာလအတွင်း မပုစုေားဒသာ
သက်ဆိုင်ရာစီးပွားဒရးလုပ်ငန်း၏ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) တစ်ဒစာင်၊
( ၉ ) အေက်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဝယ်ယူဒပးဒချသည့်
ဒငွအမေစ် ဒပးဒချခဲ့ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒပးဒချြည်မေစ်ဒသာဒငွသား၊ အစုရှယ်ယာြျား၊
ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်း၏
ပြာဏ ၊ ကုန်ဒရာင်းကုန်ဝယ် နာြည်ဒကာင်း ဂုဏ်သတင်း (Goodwill) အတွက်
ဒပးဒချြည်မေစ်ဒသာ ပြာဏရှိခဲ့လျှင် ယင်းပြာဏ၊
(၁ဝ) ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယယ
် ာ၊ ေီဘင်ချာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေည့်ဝင်ဒ ကးြျားကို ေည့်ဝင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန်
သဒဘာတူညီမခင်းအတွက်မေစ်ဒစ၊ ဝယ်ယူမခင်း သို့ြဟုတ် ဝယ်ယူရန် သဒဘာတူညီမခင်း
အတွက်မေစ်ဒစ၊ ဒပးဒချရသည့် ဒကာ်ြရှင်ခအမေစ်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ေုတ်ဒဝ
ေားဒသာ အစုရှယ်ယာြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒလျှာ့ဒငွ (Discount) အမေစ်
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ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ဒပးဒချခဲ့လျှင် ယင်းပြာဏ သို့ြဟုတ်
ဒပးဒချရြည့် ပြာဏ၊ သိရ
ု့ ာတွင် တစ်ဆင့်ခံ အာြခံသူြျားေံသို့ ဒပးဒချရြည့်
ဒကာ်ြရှင်ခြျားကို ဒော်မပရန်ြလို၊
(၁၁) ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ပြာဏ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကနဦးခန့်ြှန်းကုန်ကျဒငွ ပြာဏ၊
(၁၂) ကြကေမပုသူ (promoter) သို့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ဒပးဒချခဲ့သည့် ပြာဏ
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒပးဒချရန် သတ်ြှတ်ေားသည့်ပြာဏ၊ ေိုသို့ဒပးဒချြှုတစ်ရပ်ရပ်
အတွက် အေိုးစားနားသတ်ြှတခ
် ျက်၊
(၁၃) ပုေ်ြ ၇ နှင့်သက်ဆိင
ု ်ဒသာ ပစ္စည်းြျားရရှိဒရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျား
အပါအဝင် အဒရးကကီးဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်အားလုံးကို ချုပ်ဆိုသည့် ဒန့ရက်ြျား
နှင့် ေိုစာချုပ်ြျားတွင် ပါဝင်သူြျား၊ အဒရးကကီးဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျား
သို့ြဟုတ် ယင်းတို့၏ ြိတ္တူြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ြည့် အချိန်နှင့်ဒနရာ၊
သို့ရာတွင် ဤမပဋ္ဌာန်းချက်သည် ကုြ္ပဏီက ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သို့ြဟုတ်
ဒဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ေားသည့် သာြန်ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ချုပ်ဆိုေားဒသာ
ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အား ေုတ်ဒဝသည့် ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ နှစ်နှစ်ေက်ပိုဒသာ ကာလအတွင်း
ချုပ်ဆိုခဲ့ဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ၊
(၁၄) ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်ြျား ရှိခဲ့ပါက ၎င်းတိ၏
ု့ အြည်ြျားနှင့် ဒနရပ်လိပ်စာြျား၊
(၁၅) ကုြ္ပဏီကို မြှင့်တင်ရာတွင်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီက ရယူရန် အဆိုမပုေားဒသာ ပစ္စည်း
တစ်ရပ်ရပ်တွင်မေစ်ဒစ ပါဝင်ဒသာ ေါရိုက်တာအားလုံး၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိခဲ့လျှင်
ယင် း အဒမခအဒနနှင ့် အတို င် းအတာ ပြာဏတိ ု့ ၏ ဒော်မ ပချက် အ မပည့် အ စုံ
သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါေါရိုက်တာ၏ အကျိုးခံစားခွင့်သည် လုပ်ငန်းစုတစ်ခု၏ ေက်စပ်
လုပ်ကိုင်သူအမေစ် ပါရှိမခင်းမေစ်ခဲ့လျှင် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစု၏ အကျိုးခံစားခွင့်
အဒမခအဒနနှင့် အတိုင်းအတာပြာဏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ေါရိုက်တာ မေစ်ြည့်သူ
သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာမေစ်ရန် အရည်အချင်းမပည့်ဝသူသို့မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီကိုမြှင့်တင်မခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းက သိြ
ု့ ဟုတ်
လုပ်ငန်းစုက ဒဆာင်ရွက်ဒပးသည့် ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားအတွက်မေစ်ဒစ၊ ၎င်းတို့ကို
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လုပ်ငန်းစုကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒငွသားမေင့်မေစ်ဒစ၊
အစုရှယ်ယာအားမေင့်မေစ်ဒစ၊ အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ဒပးဒချ
ခဲ့ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒပးဒချရန် သဒဘာတူညီခဲ့ဒသာ ပြာဏ အားလုံးပါရှိသည့်
ရှင်းလင်းဒော်မပချက်၊
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(၁၆) ကုြ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာအြျိုးအစား တစ်ရပ်ေက် ပိုြိုပါရှပ
ိ ါက ကုြ္ပဏီ၏
အစည်းအဒဝးြျားတွင် ြဲဒပးနိုင်သည့် အခွင့်အဒရး၊ အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစား
အသီ း သီ း တွ င ် ဆက် စ ပ် ပ ါရှ ိ ဒ သာ ြတည် ဒ ငွ ရ င် း နှ င ် ့ အမြတ် ဒ ဝစု ဆ ိ ု င ် ရ ာ
အခွင့်အဒရးြျားနှင့်
(၁၇) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ အစည်းအဒဝးြျားသို့
တက်ဒရာက်ခွင့်၊ ဒဆွးဒနွးဒမပာဆိုခွင့် သို့ြဟုတ် ြဲဒပးခွင့်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ကန့်သတ်ချက်ြျား၊ အစုရှယ်ယာလွှဲဒမပာင်းခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်ြျား
သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာြျား၏ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုဆ ိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအဒပါ်
ကန်သ
့ တ်ချက်ြျားရှိခဲ့လျှင် ေိုကန့်သတ်ချက်ြျား၏ အဒမခအဒနနှင့် အတိုင်းအတာ
ပြာဏ။
( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုြီကပင် စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုြ္ပဏီက ေုတ်ဒဝသည့် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း(Prospectus) မေစ်ခဲ့လျှင် ေိုကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ၌
ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအမပင် ဒအာက်ပါအစီရင်ခံစာြျားကိုလည်း
ေည့်သွင်းဒော်မပရြည် (၁)

လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်းကုြ္ပဏီြျားအပါအဝင် ကုြ္ပဏီ၏
အကျိုးအမြတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ေုတ်ဒဝသည့်ဒန့ြှ လွန်ခဲ့ဒသာဘဏ္ဍာဒရးနှစ် သုံးနှစ်အတွက် နှစ်အလိုက် ကုြ္ပဏီ၏
စာရင်းစစ်ြျားက တင်မပသည့် အစီရင်ခံစာ၊ ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် အဆိုပါ သုံးနှစ်
ကာလ၏ နှစ်စဉ်ကာလတွင် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာအြျိုးအစား တစ်ရပ်ချင်းအတွက်
ကုြ္ပဏီက ဒပးဒချခဲ့သည့် အမြတ်ဒဝစုနှုန်းေားြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်းတိ့ုကို ဒော်မပ
ရြည့်အမပင် အမြတ်ဒဝစုြျား ခွဲဒဝဒပးခဲ့သည့် အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစားတစ်ရပ်ချင်း၏
အဒ ကာင်းအရာြျား၊ အမြတ်ဒဝစု ခွဲဒဝဒပးခဲ့သည့် ဒငွဒ ကးအရင်းအမြစ်ြျား၊
အဆိုပါနှစ်ြျားတွင် အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်အဒပါ် အမြတ်ဒဝစုခွဲဒဝ
ဒပးမခင်းြမပုခဲ့လျှင် ေိုကိစ္စရပ်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ အချက်အလက်၊ ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) ေုတ်ဒဝမခင်း ြမပုြီ သုးံ လ အလိုတွင်
ကုန်ဆုံးဒသာ သုံးနှစ်ကာလ သက်တြ်းတစ်ရပ်အတွင်း ဘဏ္ဍာဒရးစာရင်းမပု
လုပ်ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်းြရှိပါက အဆိုပါအချက်အလက် အဒ ကာင်းအရာ ြျား နှင့်

(၂)

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အစုရှယ်ယာြျား၊
ေီဘင်ချာြျား၊ အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ေုတ်ဒဝမခင်းြှ ရရှိသည့်
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အကျိုးအမြတ် သိ့ြ
ု ဟုတ် ယင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအား တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊
သွ ယ ် ဝ ိ ု က ် ၍ မေစ် ဒ စ၊ အသု ံ း မပုခဲ ့ လ ျှင် ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ အလားအလာညွှ န ် း တြ် း
(Prospectus) တွင် အြည်စာရင်း ဒော်မပပါရှိပပီး ပုေ်ြ ၂၇၉ တွင် သတ်ြှတ်
ေားဒသာ အဒောက်အေားလက်ြှတ်ကို ရရှိေားသည့် စာရင်းကိုင်တစ်ဦးဦး
သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းကိုင်ြျားက ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ေုတ်ဒဝပပီးသည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် သုးံ နှစ်အတွင်း နှစ်အလိုက် အဆိုပါ
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြှရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်ြျားအဒပါ် စစ်ဒဆးမပုစု ေားသည့်
အစီရင်ခံစာ၊ သိရ
ု့ ာတွင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုြှာ သုံးနှစ်ဒအာက်နည်းသည့်
ကာလအတွက်သာရှိသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ပါက ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းကိုင်ြျားသည် နှစ်နှစ်
သို့ြဟုတ် ေိုေက်ဒလျာ့နည်းဒသာ ကာလအတွက်သာလျှင် အစီရင်ခံစာ မပုစု
ရသည့်အခါ ဤပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် နှစ်နှစ် သို့ြဟုတ် ေိုေက်
ဒလျာ့နည်းဒသာကာလအတွက် ဒော်မပေားဒသာ ရည်ညွှန်းချက်ြျားကို သုံးနှစ်
ကာလအတွက် ဒော်မပေားဒသာ ရည်ညွှန်းချက်ြျားအတွက် အစားေိုးဒဆာင်ရွက်
သကဲ့သုိ့ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ သို့ြဟုတ် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်၏
အကျိုးအမြတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၈) တွင် ပါရှိသည့် ဒော်မပချက်ြျား
နှင့်ပုေ်ြခွဲ(ခ) တွင်ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာြျားတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ကိုင်ြှု ရလေ်ြျား၊
ေိုသို့ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျဒသာအခဒ ကးဒငွြျားနှင့်စရိတ်ြျားအားလုံးတို့ကို
ရှင်းလင်းစွာ ဒော်မပပါရှိဒစရြည်မေစ်ပပီး သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်း ကုန်သွယ်လုပ်ကိုင်ြှု
နှင့် စပ်လျဉ်းမခင်းြရှိသည့် ဝင်ဒငွ သို့ြဟုတ် အကျိုးအမြတ်ြျား၊ တစ်ကကိြ်သာရရှိသည့်
အကျိုးအမြတ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဝင်ဒငွအြျိုးအစားြျားကို ဒော်မပရန်ြလို။ သို့ရာတွင် အခွန်
ဒပးဒဆာင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် သီးသန်ရ
့ န်ပုံဒငွေားရှိမခင်းကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အကျိုးအမြတ်
ြျားြှ သင့်ဒလျာ်သည့် ဒငွပြာဏကို ေည့်သွင်း ဒော်မပရြည်။
(ဃ)

ပုေ်ြ ၂၁၅၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် လိုအပ်ဒသာ ဒငွပြာဏ၏
တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းြှအပ အမခားဒငွဒ ကးအရင်းအမြစ်
တစ်ရပ်ြှဒပးအပ်ရလျှင် ေိုသိဒ
ု့ ပးအပ်ရသည့် ဒငွပြာဏနှင့် ဒငွဒ ကးအရင်းအမြစ်တန
ို့ ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ဒော်မပချက်ြျား ပါရှိရြည်၊

( င ) ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) တစ်ရပ်ရပ်ကို
သတင်းစာတွင် ေည့်သွင်းဒ ကညာခဲ့လျှင် ေိုဒ ကညာချက်၌ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်း၏အဒ ကာင်းအရာြျား၊ ြူလအစုရှယ်ယာရှင်ြျား၊ ၎င်းတို့ေည့်ဝင်ေားသည့်
အစုရှယ်ယာအဒရအတွက်ြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပရန် လိုအပ်မခင်း ြရှိဒစရ။
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( စ ) ဤပုေ ်ြ ပါ မပဋ္ဌာန် းချက်ြျားသည် ကု ြ္ပ ဏီ တ ွ င် လက်ရှ ိပ ါဝင် ဒနသူြျား သိ ု ့ြ ဟုတ ်
ကုြ္ပဏီ၏ ေီဘင်ချာြျားကို ပိုင်ဆိုင်ေားသူြျားသိ့ု အမခားသူတစ်ဦးဦး၏ အကျိုးငှာ
စွန့်လွှတ်ခွင့်ရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်ရန် ေိတ်ဒခါ်သည့် မေန်ဒ
့ ဝစာ သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်း ကားစာြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်း
ြရှိဒစရ။
(ဆ)

ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ပြာဏ သိြ
ု့ ဟုတ် ခန်ြ
့ ှန်းကုန်ကျစရိတ်
ပြာဏနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို
စတင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်ဒန့ရက်ြှ တစ်နှစ်ေက် ပိုြိုဒသာကာလတွင် ေုတ်ဒဝဒသာ
ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလားညွှန်းတြ်းနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။ သို့ရာတွင် ယင်း
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ြာဏ သို့ြဟုတ် ခန့်ြှန်းကုန်ကျစရိတ်
ပြာဏနှ င် ့သ က်ဆ ို င် သ ည့် သတ် ြှ တ် ချက်ြျားြှ အပ အြျားနှ င် ့ြ သက်ဆ ိ ုင ်သ ည် ့
ကုြ္ပဏီြှ ဒမပာင်းလဲလာဒသာ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) နှင့်
သက်ဆိုင်ဒစရြည်။

( ဇ ) ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ြည်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ဒယဘုယျဥပဒေ သိ့ြ
ု ဟုတ်
ဤပုေ်ြြှအပ ဤဥပဒေပါ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့် တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်မခင်း သိ့ုြဟုတ် ဒလျာ့နည်း
ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
ငှားရြ်းမခင်းမေင့် ရယူသည့်ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင် ပုေ်ြ ၂ဝ၅ အား လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရမခင်း
၂၀၆။ ကုြ္ပဏီက ရယူြည့် ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ငှားရြ်းမခင်းမေင့် ရရှိရန် ဒဆာင်ရွက်ြည်ဆိုလျှင်
ပုေ်ြ ၂ဝ၅ ၏ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားပါ“ဒရာင်းချသူ” ဟူသည့်စကားရပ်တွင် အငှားချေားသူ (lessor)
လည်းပါဝင်သည်၊ “ဒပးဒချရြည့်ဒငွ” (purchase-money) ဟူသည့်စကားရပ်တွင် ငှားရြ်းမခင်းအတွက်
အေိုးစားနား (consideration) လည်း ပါဝင်သည်၊ “တစ်ဆင့်ဝယ်ယူသူ” ဟူသည့်စကားရပ်တွင် တစ်ဆင့်
အငှားချေားမခင်းခံရသူ (sub-lessee) လည်း ပါဝင်သည်။
စွနလ
့် ွှတ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်း ကားြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချို့ဒသာစည်းကြ်းချက်ြျားြှာ တရားဝင်
အတည်ြမေစ်မခင်း
၂၀၇။ (က)

အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်
ြျားအတွက် ဒလျှာက်ေားသူ တစ်ဦးဦးအား ပုေ်ြ ၂ဝ၅ တွင် ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ကို
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လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုဒစရန်အတွက် သတ်ြှတ်သည့် သိ့ုြဟုတ် စည်းဒနှာင်ြှု
ရှိသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) တွင် သီးမခားဒော်မပေားမခင်းြရှိသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်၊ စာရွက်
စာတြ်း သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည်ဟု အဒ ကာင်း ကား၍
၎င်းအဒပါ်တွင် သက်ဒရာက်ဒစရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည်
ပျက်မပယ်သည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ရပ်ကို ေုတ်ဒဝရာတွင် အဆိုပါ
ပုံစံသည် ပုေ်ြ ၂ဝ၅ တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်
ေားဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) နှင့်အတူ ေုတ်ဒဝ
ေားမခင်းြရှိလျှင် ေိုဒလျှာက်လွှာ ပုံစံေုတ်ဒဝြှုြှာ တရားဝင်မခင်း ြရှိဒစရ။ သိရ
ု့ ာတွင်
ဒလျှာက်လွှာပုံစံသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားအရ ေုတ်ဒဝခဲ့မခင်းမေစ်ဒ ကာင်း
ဒတွ့ရှိရလျှင် ဤပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ (၁)

အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာြခံမခင်းဆိုင်ရာ
သဒဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ် (underwriting agreement) ချုပ်ဆိုရန်အတွက်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား သဒဘာရိုးမေင့် ေိတ်ဒခါ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခဲ့လျှင်၊ သိြ
ု့ ဟုတ်

(၂)

အြျားမပည်သူသို့ ကြ်းလှြ်းဒရာင်းချမခင်း ြမပုသည့် အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်
ခဲ့လျှင်။

၂၀၈။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂ဝ၇၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆန့်ကျင်၍ မပုြူဒဆာင်ရွက်လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ပုေ်ြ ၂ဝ၅ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ညီညွတ်မခင်းြရှိသည့်ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဒ ကာင်းြျား
၂၀၉။ ပုေ်ြ ၂ဝ၅ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်မခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) တစ်ရပ်အား ေုတ်ဒဝခဲ့လျှင် ေိုကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ေုတ်ဒဝရာ၌ သိလျက်မေင့် တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၂၁၀။ ပုေ်ြ ၂ဝ၅ တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ြှု ြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း(Prospectus) အတွက်
တာဝန်ရှိဒသာ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားကို သက်ဒသ
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ေင်ရှား တင်မပနိုင်လျှင် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ညီညွတ်ြှုြရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဆန်က
့ ျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား
မပုလုပ်သည့် အဒ ကာင်းဒ ကာင့် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ြရှိဒစရ (က)

ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုမခင်း ြမပုသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအဒနမေင့် အသိ
အြှတ်မပု လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် သဒဘာရိုးမေင့် ြှားယွင်းခဲ့မခင်းဒ ကာင့်
မေစ် ဒပါ်လာရဒသာ စည် း ကြ်း ချက်အ ား ြလို က ်န ာမခင် း သို ့ြ ဟု တ် ဆန့် က ျင်၍
ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂ ) တရားရုံး၏ ယူဆချက်တွင် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှု ြရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆန့်ကျင်၍
ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် အဒရးကကီးဒသာကိစ္စရပ်နှင့် ြသက်ဆ ိုင်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
အဒ ကာင်းအရာြျား အားလုံးကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး ကင်းလွတ်ခွင့်မပုသင့်ဒ ကာင်း
ဒတွ့ရှိသည့်အခါတွင် ယင်းအတွက် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်းြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုရြည်။
သိ့ရ
ု ာတွင် ပုေ်ြ ၂ဝ၅၊ ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁၆) တွင်ပါရှိဒသာ သတ်ြှတ်ချက်
ြျားအား လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း သို့ြဟုတ် ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုသည့်
ကိစ ္စရပ် တွင ် ေါရို က ် တ ာတစ် ဦ းဦး သို ့ြ ဟုတ ် အမခားသူတ စ် ဦးဦးသည် ေုတ ်ဒ ော်
ြဒမပာဆိုသည့်အချက်ြျားကို သိရှိသည်ဟု သက်ဒသေင်ရှားြဒပါ်ဒပါက်လျှင် ဒော်မပပါ
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုမခင်းြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ြရှိဒစရ။
ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီြျား၏ တာဝန်ြျား
၂၁၁။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ခုကို ေုတ်ဒဝခဲ့မခင်းြရှိပါက အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ပေြ အကကိြ်ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်မခင်းြမပုြီတွင် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုမပုေားဒသာ ေါရိုက်တာ
အမေစ် သို့ြဟုတ် ၎င်း၏စာမေင့်ဒရးသား၍ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ ကိုယ်စားလှယ်
အမေစ် လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားသည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်းကို မပုစုြည့်အစား
ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ဒစာင် (Statement in lieu of Prospectus) ကို မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးြှ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံနှင့်အချက်အလက်ြျားအတိုင်း ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ တင်မပေားရြည်။ ယင်းသို့ တင်မပေားမခင်းြရှိပါက ယင်းကုြ္ပဏီ၏
အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး သက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျားကို ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ။
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( ခ ) ဤပုေ်ြသည် ဤဥပဒေ၏ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ကန်သ
့ တ်မခင်းြရှိဒစဘဲ
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းသည့် စာရွက်စာတြ်းြျားအား ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အမေစ် ြှတ်ယူရမခင်း
၂၁၂။ (က)

ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည်
ယင်းကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအားလုံးမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်ဒစ၊ အြျားမပည်သူသို့
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းရန်ရည်ရွယ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရန် သဒဘာတူညီခဲ့လျှင် အြျားမပည်သူသို့
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းြှု မပုလုပ်ခဲ့သည့် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီက
ေုတ်ဒဝဒသာ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ရပ်အမေစ် ြှတ်ယူ
ရြည်။ ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) ၏ အဒ ကာင်းအရာြျား၊
ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင်ပါရှိသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်ြျား၊
ပျက်ကွက်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်ရှိြှုြျား၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမခားကိစ္စရပ်ြျားအတွက် သတ်ြှတ်ေားသည့်
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေြျားအားလုံးကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည် မေစ်သည့်အမပင် အြျား
မပည်သူသုိ့ ေည့်ဝင်ဒ ကးကြ်းလှြ်းသည့် အစုရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား
အမေစ်လည်းဒကာင်း၊ အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးလက်ြှတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ကြ်းလှြ်းြှုကို လက်ခံသူြျားအား အဆိုပါအစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား
အတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်သူြျားအမေစ်လည်းဒကာင်း အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
သိရ
ု့ ာတွင် စာရွက်စာတြ်းတွင်ပါရှိဒသာ ြှားယွင်းဒော်မပြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍မေစ်ဒစ၊
ယင်းတွင်ပါရှိဒသာ အမခားအဒ ကာင်းအရာြျားအတွက်မေစ်ဒစ ကြ်းလှြ်းြှုမပုလုပ်ခဲ့သူ
အားလုံး၏ တာဝန်ရှိြှုြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။

( ခ ) ဤဥပဒေတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲြှုြရှိလျှင် ဒအာက်ပါ
အဒ ကာင်းအရာြျား ဒပါ်ဒပါက်ဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရပါက အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူသို့
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းရန်ရည်ရွယ ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ခွဲဒဝ
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သတ်ြှတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရန်အတွက် သဒဘာတူညီမခင်းကို မပုလုပ်
ခဲ့ဒ ကာင်း သက်ဒသေင်ရှားမေစ်ဒစရြည် (၁)

အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး သက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျား သို့ြဟုတ် ယင်းတို့အနက် တစ်ရပ်ရပ်ကို အြျားမပည်သူသို့
ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းြှုတစ်ရပ်အား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရန် သဒဘာတူမခင်းကို မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက် ဒမခာက်လအတွင်း
ကြ်းလှြ်းခဲ့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကြ်းလှြ်းြှုအား မပုလုပ်သည့်ဒန့ရက်တွင် အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီက ရရှိြည့်
အေိုးစားနားအားလုံးကို ြရရှိဒသးမခင်း။

( ဂ ) ကြ်းလှြ်းြှုကိုမပုလုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် အားလုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ေါရိုက်တာြျားအမေစ် အြည်စာရင်း ဒော်မပေားသူြျား
မေစ်သကဲ့သို့ ပုေ်ြ ၂ဝ၉ နှင့် ၂၁ဝ တို့ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ပုေ်ြ ၂ဝ၅ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာ ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင်
ဒော်မပပါရှိရြည့် ယင်းပုေ်ြပါအဒ ကာင်းအရာြျားအမပင် ဒအာက်ပါတိက
ု့ ိုလည်း ေည့်သွင်း
ဒော်မပရန် လိုအပ်သည်ဟု သက်ဒရာက်ဒစရြည် (၁)

ကြ်းလှြ်းြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားဒငွဒချး သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ရရှိဒသာ သို့ြဟုတ် ရရှိြည်
မေစ်ဒသာ အသားတင် အေိုးစားနားပြာဏနှင့်

(၂)

အဆိုပါ အစုရှယ်ယာြျား သိ့ုြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ရန်
အတွက် ဒဆာင်ရွက်ေားဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား စစ်ဒဆးနိုင်ြည့်ဒနရာနှင့်အချိန်။

(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကြ်းလှြ်းြှုတစ်ရပ်ကို မပုလုပ်သူသည်
ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် လုပ်ငန်းစုတစ်ရပ်ရပ်မေစ်ခဲ့ပါက အေက်ဒော်မပပါ စာရွက်စာတြ်းအား
ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် လုပ်ငန်းစု၏ကိုယ်စား ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာအားလုံးကမေစ်ဒစ၊
တစ်ဝက်ဒအာက် ြနည်းဒသာ ေက်စပ်လုပ်ကိုင်သူြျားကမေစ်ဒစ လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့လျှင်
ယင်းကြ်းလှြ်းြှုသည် မပည့်စုံြှုရှိပပီး အဆိုပါေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ေက်စပ်လုပ်
ကိုင်သူတစ်ဦးဦးသည် စာမေင့်ဒရးသား၍ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားဒသာ ၎င်း၏
ကိုယ်စားလှယ်မေင့် လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) သို့ြဟုတ် ယင်းအစား မပုလုပ်သည့် ဒရးသား
ဒော်မပချက်တွင် ပါရှိဒသာစည်းကြ်းချက်ြျားကို ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန်သ
့ တ်ချက်
၂၁၃။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင်မပုလုပ်ဒသာ အတည်မပုဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှတစ်ပါး ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
သို့ြဟုတ် ယင်းအစား မပုလုပ်သည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တွင် ပါရှိဒသာ ပဋိညာဉ်စည်းကြ်းချက်
ြျားကို ဒမပာင်းလဲမခင်း ြမပုလုပ်ရ။
ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင်ပါရှိဒသာ ဒော်မပချက်ြျားအတွက် တာဝန်ရှိမခင်း
၂၁၄။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) သည် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက်
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ေိတ်ဒခါ်ေားခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝသည့်အချိန်က ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာမေစ်သူြျား
အားလုံး၊ ၎င်းတိ၏
ု့ ကိုယ်စား အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရသူြျားအားလုံး၊ ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ေါရိုက်တာအားလုံး၊ ချက်ချင်းဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
အချိန်ကာလတစ်ရပ်တွင် ဒသာ်လည်းဒကာင်း ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ေားရှိရန်
သဒဘာတူညီပပီးမေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအားလုံး၊ ကြကေမပုသူြျားအားလုံးနှင့် ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝရန် အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းမခင်း
ခံရသူြျားအားလုံးသည် ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းြျားဒပါ်ဒပါက်မခင်း ြရှိခဲ့လျှင်ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အဒပါ် ယုံ ကည်၍ အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်သူြျားအားလုံးသို့ အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)တွင်
မေစ်ဒစ၊ ၎င်းတွင်ပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်တြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်မေစ်ဒစ၊
၎င်းတွင်ပါရှိဒသာ သို့ြဟုတ် ၎င်းနှင့်အတူ ဒော်မပေားဒသာ ရည်ညွှန်းချက်ြျားတွင်
မေစ်ဒစ ြှားယွင်းတင်မပေားသည့် သို့ြဟုတ် ြှန်ကန်ြှုြရှိသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်ြျားဒ ကာင့်
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင် ကသူြျားအဒပါ် မေစ်ဒပါ်လာသည့်ဆုံးရှုံးြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် နစ်နာြှုြျား
အတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် တာဝန်ရှိသည် (၁)

ကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦးဦး၏ ခွင့်မပုချက်အရ မပုလုပ်ရန် ဒရးသားဒော်မပချက် တစ်ရပ်ရပ်
သိြ
ု့ ဟုတ် ဌာနြှ တရားဝင်ေုတ်မပန်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို အဒောက်အေား
ြမပုဘဲ ြှားယွင်းတင်မပေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက် တစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ်
ြှန်ကန်ြှုြရှိသည့် ဒော်မပချက်ြျားသည် အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခား ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်သည့်
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အချိန်အေိ ြှန်ကန်စွာ တင်မပေားဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် အချက်အလက်ြျားသည်
ြှန်ကန်ြှုရှိဒ ကာင်း ယုံ ကည်ဒလာက်ဒသာ အဒမခခံအဒ ကာင်းြျားရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
(၂)

ကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦးဦး၏ အစီရင်ခံစာ သိြ
ု့ ဟုတ် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ြှ
ြိတ္တူကူးယူမခင်းမေင့် သို့ြဟုတ် ဒရွးချယ်ေုတ်နုတ်မခင်းမေင့် မပုစုေားဒသာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းအချက်ြျား ပါဝင်ဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ
ြှားယွင်းတင်မပေားသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှန်ကန်ြှုြရှိသည့် ဒော်မပချက်ြျားသည်
ြှန်ကန်စွာတင်မပေားမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အစီရင်ခစ
ံ ာ သိြ
ု့ ဟုတ် တန်ေိုးသတ်ြှတ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ြှ ြှန်ကန်စွာြိတ္တူကူးယူမခင်းမေင့် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒရွးချယ်ေုတ်နုတ်မခင်းမေင့်
မပုလုပ်ေားမခင်း (သို့ရာတွင် ဒရးသားဒော်မပချက်၊ အစီရင်ခံစာ သိြ
ု့ ဟုတ် တန်ေိုး
သတ်ြှတ်ချက်တို့ကို မပုလုပ်သည့်ကျွြ်းကျင်သူသည် ေိုသိမု့ ပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရန်
အရည်အချင်းမပည့်ဝသည်ဟု ယုံ ကည်ဒလာက်ဒသာ အဒမခခံအဒ ကာင်းြျား
ြရှိဒ ကာင်း ေင်ရှားဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ေါရိုက်တာ၊ ေါရိုက်တာအမေစ် အြည်စာရင်း
ဒရးသွင်းခံရသူ၊ ကြကေမပုသူ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အား ေုတ်ဒဝရန် ခွင့်မပုသူတို့သည်အေက်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း
ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် တာဝန်ရှိသည်။) သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ဌာနဆိုင်ရာ တရားဝင်စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ြှ ြိတ္တူကူးယူမခင်းမေင့် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒရွးချယ်ေုတ်နုတ်မခင်းမေင့် တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက မပုစုေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ်
ယင်းအချက်ြျား ပါဝင်ဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ ြှားယွင်း
တင်မပေားသည့် သို့ြဟုတ် ြှန်ကန်ြှုြရှိသည့် ဒော်မပချက်ြျားသည် ြှန်ကန်စွာ
တင်မပေားမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒော်မပပါစာရွက်စာတြ်းြှ ြှန်ကန်စွာ ြိတ္တူကူးယူမခင်းမေင့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒရွးချယ်ေုတ်နုတ်မခင်းမေင့် မပုလုပ်ေားမခင်း သို့ြဟုတ်

(၄)

ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုြီက
ေါရိုက်တာအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် သဒဘာတူညီေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက
၎င်း၏ သဒဘာဆန္ဒကို ရုပ်သိြ်းခဲ့ပပီး အဆိုပါ ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ ညွှန်းတြ်း
(Prospectus) ကို ၎င်း၏ ခွင့်မပုချက် သို့ြဟုတ် သဒဘာတူညီချက်ြပါရှိဘဲ
ကုြ္ပဏီက ေုတ်ဒဝခဲ့မခင်း သို့ြဟုတ်

(၅)

ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) ကို ၎င်းအဒနမေင့် သိရှိမခင်း
ြရှိဘဲ သို့ြဟုတ် ၎င်း၏ သဒဘာတူညီချက်ြပါရှိဘဲ ေုတ်ဒဝခဲ့မခင်း၊ ေိုသို့
ေုတ်ဒဝမခင်းကို သိရသ
ှိ ည့်အချိန်တွင် ေိုသိေ
ု့ ုတ်ဒဝခဲ့မခင်းသည် ၎င်းအဒနမေင့်
သိရမှိ ခင်းြရှိဘဲ သို့ြဟုတ် ၎င်း၏ သဒဘာတူညီချက်ြပါရှိဘဲ ေုတ်ဒဝခဲ့မခင်း
မေစ်ဒ ကာင်း အြျားမပည်သူသို့ ေိုက်သင့်သည့် နည်းလြ်းမေင့် အသိဒပးခဲ့မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၆)

ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝပပီးဒနာက်
ယင်းအရ ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ြှုြျား မပုလုပ်မခင်း ြရှိြီကာလတွင် ၎င်းအဒနမေင့် အဆိုပါ
ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ဒရးသားဒော်မပချက်
ြျားသည် ြှားယွင်းတင်မပေားသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ြှန်ကန်ြှုြရှိသည့် ဒော်မပချက်ြျား
မေစ်ဒ ကာင်း သိရှိခဲ့သမေင့် ၎င်း၏ သဒဘာတူညီချက်ကိုရုပ်သိြ်းခဲ့မခင်း၊ ေိုသဒ
ို့ သာ
အဒ ကာင်းနှင့်ရုပ်သိြ်းြှုကို အြျားမပည်သူသို့ ေိုက်သင့်သည့် နည်းလြ်းမေင့်
အသိဒပးခဲ့မခင်း။

( ခ ) ယခင်ဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်အချိန်က တည်ရှိခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုက
အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်
ြျားအား ေုတ်ဒဝပပီးအစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်မခင်းမေင့် ြတည်ဒငွရင်းြျား ေပ်ြံ
ရရှိဒစရန် ရည်ရွယ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
တစ်ရပ်အား ေုတ်ဒဝလျှင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ၎င်းအဒနမေင့် ေိုသို့ ေုတ်ဒဝရန်
ခွင့်မပုမခင်းြရှိလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)အား
အတည်မပုမခင်းြရှိလျှင် အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင်
ပါရှိသည့် ဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန် ြရှိဒစရ။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် သဒဘာတူညီ
ေားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ အြည်အားဒော်မပေားပပီး ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ ညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုြီ ေိုပုဂ္ဂိုလ်က ေါရိုက်တာအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန်
သဒဘာတူညီမခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်း၏သဒဘာတူညီချက်အား ရုပ်သိြ်းလျှင်၊
ေိုကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား အေက်တွင် ဒော်မပခဲ့ဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအား အသိဒပးမခင်းြရှိဘဲ သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်း၏ သဒဘာတူညီချက်ြပါရှိဘဲ
ေုတ်ဒဝခဲ့သည့် ကိစ္စြှအပ ေိုကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ ေိုသိေ
ု့ ုတ်ဒဝရန် ခွင့်မပုခဲ့သူြျားသည်
ယင်းပုဂ္ဂိုလ်ြျားသို့ ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ၎င်းတိ၏
ု့
အြည်အား ေည့်သွင်းဒော်မပြှုဒ ကာင့် ၎င်းတိအ
ု့ ဒပါ်တွင် ကျဒရာက်လာသည့် တာဝန်
ရှိြှုြျားအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့အဒပါ်
စွဲဆိုသည့်မပစ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ခုခံဒချပမခင်းအတွက်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ၎င်းတို့၏ ေိခိုက်နစ်နာြှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်
တာဝန်ရှိသည်။
(ဃ)

ေါရိုက်တာအမေစ်လည်းဒကာင်း၊ ေါရိုက်တာအမေစ် အြည်စာရင်း တင်သွင်းခံရသူအမေစ်
လည်းဒကာင်း၊ ေါရိုက်တာအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် သဒဘာတူညီသူအမေစ်လည်းဒကာင်း၊
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ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) ကို ေုတ်ဒဝရန် ခွင့်မပုချက်ဒပးသူ
အမေစ်လည်းဒကာင်း ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ဒငွဒပးဒချရန် တာဝန်ရှိသူ
အားလုံးသည် ေိုသဒ
ို့ ပးဒချရန် တာဝန်ရှိသူက လိြ်လည်လိုဒသာသဒဘာမေင့် ြှားယွင်း
တင်မပြှုအရအမပစ်ရှိဒ ကာင်း ြဒပါ်ဒပါက်ဘဲ အမခားသူြျားက ေိုကိစ္စရပ်အတွက်
အမပစ်ရှိဒ ကာင်း ဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ဒဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားတွင်
သီးမခားစီတရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ပါက အလားတူဒငွဒပးဒချရန် တာဝန်ရှိဒသာ အမခားသူ
တစ်ဦးေံြှ ေည့်ဝင်ဒငွြျားကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်း
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကန်သ
့ တ်ချက်
၂၁၅။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် အနည်းဆုံး အစုရှယ်ယာ
ြတည်ဒငွရင်းပြာဏအမေစ် ဒော်မပေားဒသာ ပြာဏသည် ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပးဒချရန် လိုအပ်သည့် ဒငွပြာဏကို
ေါရိုက်တာြျား၏ ေင်မြင်ချက်အရ စုစုဒပါင်းဒငွပြာဏ သို့ြဟုတ် အဆိုပါဒငွပြာဏ
တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဒပးဒချသည့်အခါ ဒပးဒချရန်ကျန်ရှိသည့် ဒငွပြာဏ သို့ြဟုတ်
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒငွပြာဏကို ရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းမေင့်
ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းြရှိခဲ့လျှင် အြျားမပည်သူြှ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်
ကြ်းလှြ်းဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယ ာြတည်ဒငွရင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ၊ ေို့မပင်ေိုဒငွပြာဏ၏ အနည်းဆုံး ငါးရာခိုင်နှုန်း သို့ြဟုတ်
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ရာခိုင်နှုန်းကို ကုြ္ပဏီသို့ ဒငွသားမေင့်
ဒပးဒချရြည် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီက လက်ခံရယူရြည်။

( ခ ) ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းပြာဏကို ရရှိရန်
ေါရိုက်တာြျားက မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရြည် (၁)

ေုတ်ဒဝမခင်းြှရရှိဒသာ အကျိုးအမြတ်မေင့် အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
မေစ်ဒစ အသုံးမပု၍ ဝယ်ယူေားသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ဝယ်ယူြည့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်၏
ဒေးနှုန်းတန်ေိုး၊

(၂)

ကုြ္ပဏီက ဒပးဒချရြည့် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေည့်ဝင်ဒ ကးြျား ဒပးသွင်းရန် သဒဘာတူညီမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ကို ေည့်ဝင်မခင်း သိ့ုြဟုတ် ေည့်ဝင်ရန် သဒဘာတူညီ
မခင်းဒ ကာင့် ေိုသူအား ဒပးဒချရြည့် ဒကာ်ြရှင်ခ တစ်ရပ်ရပ်၊

(၃)

အေက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအတွက် ကုြ္ပဏီက ဒချးယူေားဒသာ ဒငွတစ်ရပ်ရပ်ကို
မပန်လည်ဒပးဆပ်မခင်းနှင့်
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(၄)

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဒန့စဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတွင် အသုံးမပုဒသာ ြတည်ဒငွရင်း (working
capital)။

( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ဒငွပြာဏအမေစ်
ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပေားသည့် ဒငွပြာဏအား ဒငွသားမေင့် ဒပးဒချရြည်မေစ်ပပီး
အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဒပးဒချမခင်းြမပုဘဲ အမပည့်အဝတွက်ချက် လက်ခံရြည့်အမပင်
ဤဥပဒေအရ အနည်းဆုံး ေည့်ဝင်ဒငွဒ ကးအမေစ် ြှတ်ယူရြည်။
(ဃ)

အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒလျှာက်ေားသူြျားေံြှ လက်ခံရရှိဒသာ ဒငွဒ ကးအားလုံးကို
သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့်ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ပုေ်ြခွဲ (စ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား နှင့်အညီ
မပန်လည်ဒပးအပ်သည့် အချိန်အေိ သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၂၁၈ အရ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း စတင်
ဒဆာင်ရွက်ခွင့် အဒောက်အေားလက်ြှတ်ရရှိသည့်အချိန်အေိ အပ်နှံသိြ်းဆည်းေားရှိ
ရြည်။

( င ) အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒလျှာက်လွှာအရ ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏသည်
အစုရှယ်ယာတန်ေိုးပြာဏ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းဒအာက် ဒလျာ့နည်းမခင်း ြရှိဒစရ။
( စ ) ကုြ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝပပီးဒနာက် ရက်ဒပါင်း
၁၈ဝ ဒကျာ်လွန်သည်အေိ အေက်တွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ စည်းကြ်းချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိလျှင် အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒလျှာက်ေားသူြျားေံြှ လက်ခံရရှိ
ေားသည့် ဒငွဒ ကးြျားအားလုံးကို အတိုးြပါရှိဘဲ ၎င်းတို့ေံ မပန်လည်ဒပးအပ်ရြည်။
အဆိုပါ ဒငွဒ ကးြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ေုတ်ဒဝပပီးဒနာက် ရက်ဒပါင်း ၁၉ဝ အတွင်း မပန်လည်ဒပးဒချနိုင်မခင်းြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာြျားသည် ရက်ဒပါင်း ၁၉ဝ မပည့်ဒမြာက်သည့်ဒန့ြှ စတင်တွက်ချက်ဒသာ
တစ်နှစ်လျှင်ဒပးရြည့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အတိုးနှင့်အတူ အဆိုပါဒငွအား
စုဒပါင်း၍မေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးချင်းမေစ်ဒစ မပန်လည်ဒပးဒချရြည်။ သို့ရာတွင် ဒငွဒ ကး
ဆုံးရှုံးြှုသည် ေါရိုက်တာတစ်ဦး၏ အကျင့်သိက္ခာ ပျက်မပားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒပါ့ဒလျာ့
မခင်းဒ ကာင့် ြဟုတ်ဒ ကာင်း ေင်ရှားဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ေိုေါရိုက်တာအဒပါ်တွင် တာဝန်
တစ်စတ
ုံ စ်ရာ ြရှိဒစရ။
(ဆ)

အစုရှယ်ယ ာြျားအတွက် ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးဦးအား ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိသည့်
သတ်ြှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုဒစရန်အတွက် သတ်ြှတ်သည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
ြရှိဘဲ ပျက်မပယ်ဒစရြည်။

( ဇ ) ပုေ်ြခွဲ (င) တွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှအပ ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည်
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် အြျားမပည်သူသို့ ကြ်းလှြ်းခဲ့ဒသာ အစုရှယ်ယာြျားအား
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ပေြအကကိြ် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်ပပီးဒနာက် ဒဆာင်ရွက်ဒသာအစုရှယ်ယာြျား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်း
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။
၂၁၆။ ပုေ်ြ ၂၁၅၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားတွင်
ကြကေမပုသူ၊ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသိဆ
ု့ န့်ကျင် ဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးစီသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ် ၁၀ သိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
နည်းလြ်းြကျဒသာ ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြျား
၂၁၇။ (က)

ပုေ်ြ ၂၁၅ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်ဆန့်ကျင်၍ ကုြ္ပဏီတစ်ခုက မပုလုပ်သည့် ခွဲဒဝချေားြှု
အဒပါ်ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးသည် ကုြ္ပဏီက ဥပဒေအရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရဒသာ
အစည်းအဒဝး ကျင်းပပပီးသည်ဒ
့ န့ရက်ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ဒလျှာက်ေားပါက အဆိုပါ
ခွဲဒဝြှုသည် ပျက်မပယ်ဒစရြည် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီက ဥပဒေအရလိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ရဒသာ အစည်းအဒဝးအားကျင်းပရန် ြလိုသည့်အခါတွင် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းမပုလုပ်သည့်
ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ဒလျှာက်ေားပါက အဆိုပါခွဲဒဝြှုသည် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။
ယင်းပျက်မပယ်မခင်းသည် ကုြ္ပဏီြှ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းရသည့် အဒ ကာင်းကိစ္စ
မေစ်ဒစကာြူ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးသည် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြ ၂၁၅ ပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို သိလျက်မေင့်ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသို့
ဆန်က
့ ျင်၍ဒဆာင်ရွက်ြှုကို ခွင့်မပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းခံရသူြျားအဒပါ်
၎င်းတိတ
ု့ ွင် မေစ်ဒပါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးြှု၊ နစ်နာြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက်
ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ သိ့ရ
ု ာတွင် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှ နှစ်နှစ်
ကာလဒကျာ်လွန်ပပီးဒနာက်တွင် အဆိုပါဆုံးရှုံးြှု၊ နစ်နာြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်
ြျားအား မပန်လည်ရရှိရန်အတွက် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ။
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်ြျား
၂၁၈။ (က) ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျား
ဒပါ်ဒပါက်မခင်းြရှိလျှင် စီးပွားဒရး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို စတင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒချးဒငွရယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ခွင့်
ြရှိဒစရ (၁)

ဒငွသားမေင့် ပြာဏတစ်ရပ်လုံးအား ဒပးဒချရြည့် အစုရှယ်ယာြျားကို အနည်းဆုံး
ေည့်ဝင်ဒငွဒ ကး ပြာဏေက် ြဒလျာ့နည်းသည့် ပြာဏတစ်ရပ်သို့ ခွဲဒဝ
သတ်ြှတ်မခင်း၊
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(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာအားလုံးသည် ၎င်းတိ့ုက ရယူြည်မေစ်ဒသာ သိ့ုြဟုတ်
ရယူြည်ဟု ပဋိညာဉ်မပုလုပ်ေားဒသာ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်စီအတွက် ဒငွဒပး
ဒချရာတွင် ၎င်းတို့က ဒငွသားမေင့်ဒပးဒချရန် တာဝန်ရှိပပီး အြျားမပည်သူက
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်နိုင်ရန်အတွက် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းြျား အဒပါ်ဒပးဒချရြည့်
အချိုးအစားနှင့်တူညီဒသာ အချိုးအစားအတွက် ဒပးဒချခဲ့မခင်း သို့ြဟုတ်
ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် အြျားမပည်သူသို့
ေိတ်ဒခါ်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်း
ြမပုဒသာ ကုြ္ပဏီအတွက်ြူ အစုရှယ ်ယာြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒငွသားမေင့်
ဒပးဒချမခင်း၊

(၃)

အေက်ဒော်မပပါ စည်းကြ်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ေားဒ ကာင်း
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံတွင် မေည့်သွင်းဒော်မပလျက် အတွင်းဒရးြှူးက
မေစ်ဒစ၊ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ တရားဝင်အတည်မပုေားဒသာ ဒ ကညာချက်
တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပပပီးမေစ်မခင်းနှင့်

(၄)

ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အြျားမပည်သူသို့
ေိတ်ဒခါ်သည့် သို့ြဟုတ် ကြ်းလှြ်းသည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်းြမပုဒသာ ကုြ္ပဏီအတွက်ြူ အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာ ညွှန်းတြ်းအစား မပုစုေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက် တစ်ဒစာင်
(Statement in lieu of Prospectus) ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပပပီး မေစ်မခင်း။

( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ တရားဝင် အတည်မပုေားဒသာ ဒ ကညာချက်
တစ်ဒစာင်ကို တင်မပလာပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိအဒနမေင့် ကုြ္ပဏီသည်စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိဒ ကာင်း၊ အဆိုပါအဒောက်အေားသည်
ကုြ္ပဏီက ေိုသို့ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်မပည့်စုံဒသာ အဒောက်အေား
မေစ်ဒ ကာင်း ဒောက်ခံအတည်မပုရြည်။ သို့ရာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျား
အတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် အြျားမပည်သူသို့ ေိတ်ဒခါ်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေုတ်ဒဝမခင်း ြမပုဒသာ ကုြ္ပဏီအတွက်ြူ ကုြ္ပဏီ၏
အလားအလာညွှန်းတြ်းအစား မပုစုေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ် (Statement
in lieu of Prospectus) ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပလာမခင်းြရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် အဆိုပါအဒောက်အေားကို ေုတ်ဒပးမခင်း ြမပုရ။
( ဂ ) ဤပုေ်ြတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက်
တစ်ပပိုင်နက်တည်း ကြ်းလှြ်းချက်ကိုမေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား
သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအား ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်းကိုမေစ်ဒစ၊
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ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်း
အဒပါ်ဒပးဒချရဒသာ ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်အား လက်ခံမခင်းကိုမေစ်ဒစ တားမြစ်ေားမခင်း
ြရှိဒစရ။
၂၁၉။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၁၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်ဆန့်ကျင်၍ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအား
စတင်လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒချးဒငွရယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သးုံ
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ေိုသို့ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးစီသည် အမခားဒသာ
တာဝန်ရှိြှုြျားကို ြေိခိုက်ဒစဘဲ ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ် ၁၀ သိန်း ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒကာ်ြရှင်ခြျားနှင့် ဒလျှာ့ဒငွြျား
အချို့ဒသာဒကာ်ြရှင်ခြျားဒပးဒချရန် အခွင့်အာဏာနှင့်အမခားဒသာဒကာ်ြရှင်ခြျား၊ ဒလျှာ့ဒငွြျား
စသည်တ့က
ို ို ဒပးဒချမခင်းြှ တားမြစ်ချက်ြျား
၂၂၀။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒကာ်ြရှင်ခဒပးမခင်းကို ခွင့်မပုေားပပီး
ဒပးဒချြည့် သို့ြဟုတ် ဒပးဒချရန် သဒဘာတူညီေားသည့် ဒကာ်ြရှင်ခသည် ေိုသို့
ခွင့်မပုေားဒသာပြာဏ သို့ြဟုတ် နှုန်းေားေက် ဒကျာ်လွန်မခင်းြရှိလျှင်၊ ဒပးဒချြည့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒပးဒချရန် သဒဘာတူညီေားသည့် ဒကာ်ြရှင်ခ၏ပြာဏနှင့် နှုန်းေား
ရာခိုင်နှုန်းတို့သည် ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်
အတွက် အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ ခခင်းချက်မေင့်မေစ်ဒစ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် သဒဘာတူညီမခင်းအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဝယ်ယူမခင်း
သို့ြဟုတ် ဝယ်ယူရန် သဒဘာတူညီမခင်းအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဤအခန်းပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီက ေိုသူသို့ ဒကာ်ြရှင်ခ ဒပးဒချနိုင်သည်(၁)

ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် အြျားမပည်သူသို့ ကြ်းလှြ်းသည့် အစုရှယ်ယာြျား
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
တွင်ေုတ်ဒော်ဒရးသားေားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် အြျားမပည်သူသ့ို ကြ်းလှြ်းမခင်းြမပုသည့် အစု
ရှယ်ယာြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီ၏ အလားအလာ ညွှန်းတြ်းအစား
မပုစုေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက် (Statement in lieu of prospectus) ကို
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် လက်ြှတ်ဒရးေိုး ေုတ်ဒော်ဒရးသားေားမခင်း၊
ယင်းတို့အား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပေားမခင်း၊ အစုရှယ်ယာြျားအတွက်
ဒငွ ဒ ကးေည် ့ ဝ င် ရ န် ေိ တ ် ဒ ခါ်ဒသာ ကု ြ ္ပ ဏ ီ ၏ အလားအလာညွှ န ် း တြ် း
(Prospectus) ြဟုတ်ဒသာ မေန်ဒ
့ ဝစာ သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်း ကားစာအား ေုတ်ဒဝ
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ခဲ့လျှင် အဆိုပါမေန့်ဒဝစာ သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်း ကားစာတွင်လည်း ေုတ်ဒော်
ဒရးသားေားမခင်း။
( ခ ) အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒ ကးြျားကို ကုြ္ပဏီက ရယူြည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ
အတွက် ဝယ်ယူသည့်ဒငွတွင်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီအတွက်မပုလုပ်ရြည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်
အတွက် ပဋိညာဉ်မပုလုပ်ေားသည့် တန်ေိုးတွင်မေစ်ဒစ မေည့်စွက်မခင်းမေင့်ဒသာ်လည်း
ဒကာင်း၊ အနည်းငယ်ြျှမေစ်ဒသာ ဝယ်ယူသည့်ဒငွ သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်မပုလုပ်ေားသည့်
တန်ေိုးြှ ဒပးဒချခဲ့သည့်ဒငွ သို့ြဟုတ် အမခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
အသုံးမပုသည်မေစ်ဒစ၊ ြမပုသည်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာြျားကို အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊
ခခင်းချက်မေင့်မေစ်ဒစ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်မခင်း သို့ြဟုတ် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက်
သဒဘာတူညီမခင်း၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာြျားကို အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ ခခင်းချက်မေင့်
မေစ်ဒစ ဝယ်ယူမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဝယ်ယူရန် သဒဘာတူညီမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြခွဲ(က)
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ပုေ်ြ ၂၂၁ တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှအပ ေိခိုက်မခင်း
ြရှိဒစဘဲ ြည်သည့် ကုြ္ပဏီကြျှ ယင်း၏ အစုရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ြတည်ဒငွရင်း
ဒငွဒ ကးြျားကို တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ဒကာ်ြရှင်ခ၊ ဒလျှာ့ဒငွ သို့ြဟုတ်
အသုံးစရိတ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ဒပးဒချမခင်းတွင် အသုံးမပုခွင့်ြရှိရ။
တရားဝင် ဒငွဒပးဒချြှုအဒပါ် ကန်သ
့ တ်ြှုြရှိမခင်း
၂၂၁။ ကုြ္ပဏီကတိုက်ရိုက်မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ အဆိုပါဒငွဒပးဒချြှုသည် ပုေ်ြ ၂၂ဝ အရ တရားဝင်မေစ်သည်
ဆိုလျှင် ယင်းပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ကုြ္ပဏီကဒငွဒပးဒချမခင်းကို တရားဝင်ရေိုက်ဒသာ
ပွဲစားသို့ ဒငွဒပးဒချနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာအား ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီသို့ပစ္စည်းဒရာင်းချသူ၊
ကုြ္ပဏီ၏ကြကေမပုသူ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီေံြှဒငွဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာြျားအား လက်ခံ
ရရှိသူတစ်ဦးဦးသည် ဒကာ်ြရှင်ခတစ်ရပ်ရပ်ဒပးဒချြှုတွင် ေိုသို့လက်ခံရရှိဒသာ ဒငွဒ ကး သို့ြဟုတ်
အစုရှယ်ယာ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အပြဲအသုံးမပုခွင့်ရရှိသည် သို့ြဟုတ် အသုံးမပုခွင့်ရရှိသည်ဟု
ြှတ်ယူရြည်။
ဒကာ်ြရှင်ခြျား၊ ဒလျှာ့ဒငွြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ကျန်ရှင်းတြ်းတွင် ဒရးသားဒော်မပရမခင်း
၂၂၂။ အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ် ဒပးဒချေားသည့် ဒငွစုစုဒပါင်း သို့ြဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်း
ပယ်ေျက်ရမခင်း ြရှိဒသးသည့်ဒငွပြာဏတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီသည် ဒကာ်ြရှင်ခအဒနမေင့်
ဒငွပြာဏ တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒပးဒချခဲ့လျှင် ၎င်းဒငွပြာဏအားလုံးကို စာရင်းရှင်းလင်း ပယ်ေျက်ပပီး
သည်အေိ ကုြ္ပဏီ၏ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) အားလုံးတွင် ဒရးသားဒော်မပရြည်။
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အခန်း (၂၁)
နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပတွင်ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း ြျားက ကြ်းလှြ်းသည့်
အစုရှယ်ယာြျား
အစုရှယ်ယာြျားအား ဒရာင်းချရန်အတွက် ကြ်းလှြ်းမခင်းနှင့် ဒရာင်းချမခင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်ြျား
၂၂၃။ (က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ဒအာက်ပါတို့ကို မပုလုပ်မခင်းသည် တရားဝင်မခင်းြရှိဒစရ (၁)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုခုသည် ယင်း၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒနရာသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
ရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက် ရှိသည်
မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ဒအာက်ပါတို့ကို ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင် နိုင်ငံဒတာ်၏
မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြည့်
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူသိက
ု့ ြ်းလှြ်းြှု တစ်ရပ်ရပ်မပုလုပ်မခင်း၊
သိ ု ့ြ ဟု တ ် ဒကာ်ပ ို ဒရးရှင ်း ရှ ိအ စု ရှယ ်ယ ာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို ဒရာင်းချမခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် ကြ်းလှြ်းသည့်ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ေုတ်ဒဝမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် မေန့်ဒဝမခင်း(ကက) နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် အ တွ င ် း ဒကာ် ပ ိ ု ဒ ရးရှ င ် း ၏ အလားအလာညွှ န ် း တြ် း
(Prospectus) ကို ကြ်းလှြ်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတ်ဒဝမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
မေန်ဒ
့ ဝမခင်း ြမပုလုပ်ြီ စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ အေွဲ့အစည်း၏ ဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
အတည် မ ပုေားသည် ့ အ ဒ ကာင် း ဒကာ် ပ ိ ု ဒ ရးရှ င ် း ၏ အနည် း ဆု ံ း
ေါရိုက်တာနှစ်ဦးတို့က ြှန်ကန်ဒ ကာင်း လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားဒသာ
ယင် း၏ြိ တ္တ ူတစ် ဒစာင် ကိ ု ြှတ ်ပ ုံ တင်န ိုင ်ရ န် အတွ က် ြှ တ် ပု ံတ င်
အရာရှိေံသို့ ဒပးပိုတ
့ င်မပပပီး မေစ်ရြည်။
( ခခ )

အဆိုပါ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
ြိတ္တူ၏ ြျက်နှာေုံးစာြျက်နှာအဒပါ်တွင် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား ေိုသို့ဒပးပို့တင်မပပပီးမေစ်ဒ ကာင်း
ဒော်မပပပီးမေစ်ရြည်။

( ဂဂ )

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အား
ရက်စွဲတပ်ေားပပီး မေစ်ရြည်။ ၎င်းအမပင်
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(ဃဃ)

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)ကို ဤအခန်းပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ေားရြည်။ သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ဤအခန်းပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျားနှင့်အညီ လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ေားဒသာ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
ြပါရှိဘဲ နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် သို့ြဟုတ်
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အစုရှယ်ယ ာြျား သို့ြဟုတ်
ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားအတွက်
ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ဒစာင်ကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့
ေုတ်ဒဝမခင်း၊ သိရ
ု့ ာတွင် ဒလျှာက်လွှာပုံစံသည် အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား
သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာြခံ
သဒဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ် (underwriting agreement) ချုပ်ဆိုနိုင်ဒရးအတွက်
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို သဒဘာရိုးမေင့်ကြ်းလှြ်းေိတ်ဒခါ်မခင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍
ေုတ်ဒဝခဲ့ဒ ကာင်းဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ဤမပဋ္ဌာန်းချက်နှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျား
အတွက် ဒလျှာက်ေားသူတစ်ဦးဦးက အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏အကျိုးငှာ စွနလ
့် ွှတ်ခွင့်
ရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) သို့ြဟုတ် ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ရပ်ကို
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတွင် လက်ရှိပါဝင်ဒနသူြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာ ပိုင်ဆင
ို ်ေားသူြျားေံ
သိ့ဒ
ု ပးပို့မခင်းသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ။ သိ့ဒ
ု သာ်
အေက်တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ်လည်း ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း သို့ြဟုတ် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေုတ်ဒဝသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) သိ့ုြဟုတ်
ဒလျှာက်လွှာပုံစံ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
( ဂ ) ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုကို ဤဥပဒေအရ အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်အတွင်း ကုြ္ပဏီတစ်ခု
မေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာ
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို အြျားမပည်သူသိုဒ
့ ရာင်းချရန် ကြ်းလှြ်းသည့် စာရွက်
စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်အား ပုေ်ြ ၂၁၂ အရ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းက ေုတ်ဒဝသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး
ဤပုေ်ြပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်လည်း အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်းကို ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းက
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ေုတ်ဒဝသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာ ညွှန်းတြ်း (Prospectus) တစ်ရပ်
မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
(ဃ)

အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားကို
ဒရာင်းချမခင်း သို့ြဟုတ် ဝယ်ယူမခင်းသည် ပုံြှန်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အမေစ်
သို့ြဟုတ် ပုံြှန်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမေစ် ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ
ဦးစီးဒဆာင်ရွက်သူအမေစ် သို့ြဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အမေစ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း ရှိသည်
မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့ အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစရန် သို့ြဟုတ်
ဒရာင်းချရန်အတွက်မပုလုပ်သည့် ကြ်းလှြ်းချက်တစ်ရပ်ကို ဤပုေ်ြပါ ကိစ္စရပ်ြျား
အလိင
ု့ ှာ အြျားမပည်သူသ့ို ကြ်းလှြ်းမခင်းတစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။

( င ) ပုေ်ြ ၂၂၃ ြှ ပုေ်ြ ၂၂၇ အေိ ဒော်မပပါရှိဒသာ “ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာ
ညွှန်းတြ်း (Prospectus)”၊ “အစုရှယ်ယာြျား”၊ “ေီဘင်ချာြျား” နှင့် “ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျား”၏ အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်ြျားသည် ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်
ေားဒသာကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုံးစွဲသည့်အခါ အလားတူအဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက်
ဒစရြည်။
၂၂၄။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂၂၃ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်ဆန့်ကျင်၍ သိလျက်မေင့် အြျားမပည်သူသို့
ကြ်းလှြ်းြှုမပုလုပ်ခဲ့လျှင်၊ သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus)
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေုတ်ဒဝမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် မေန်ဒ
့ ဝမခင်းမပုခဲ့လျှင်၊ သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာြျား၊ ေီဘင်ချာြျား
သို့ြဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ရပ်ကို ေုတ်ဒဝခဲ့လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင်ပါရှိရြည့် အချက်အလက်ြျား
၂၂၅။ (က)

ပုေ်ြ ၂၂၃၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ခခ) နှင့် (ဂဂ) တို့တွင်
ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည့်အမပင် ဤအခန်းပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာ၌ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလားအလာညွှန်းတြ်း
(Prospectus) တွင်(၁)

ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ြျားပါရှိဒစရြည် (ကက) ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ြျား၊
( ခခ )

ဒကာ်ပ ို ဒရးရှင် း၏ ေွဲ့ စည် းြှု ဆ ိ ုင် ရ ာ စာရွ က ်စ ာတြ် း သို ့ြ ဟု တ်
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ ေွဲ့စည်းပုံအား သတ်ြှတ်ဒော်မပသည့် စာရွက်စာတြ်း၊

( ဂဂ )

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းကို အကျိုးသက်ဒရာက်
ဒစသည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ဥပဒေမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊
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(ဃဃ)

အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်း၊ ဥပဒေေုတ်မပန်ြှုြျား သိြ
ု့ ဟုတ် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊
သို့ြဟုတ် ယင်းတို့၏ ြိတ္တ ူြျား၊ ယင်းတို့အား နိုင်ငံမခားဘာသာ
တစ်ခုခုမေင့် ဒရးသားေားလျှင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်း
နှင့်အညီ မြန်ြာဘာသာနှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာမေင့် မပုလုပ်ေားသည့်
ြူရင်းြိတ္တူြှန်တို့ကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ြည့် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ
လိပ်စာ၊

( ငင )

ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ခဲ့သည့် ဒန့ရက်၊ နိုင်ငံ နှင့်

( စစ )

ဒကာ် ပ ိ ု ဒ ရးရှ င ် း သည် နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် အ တွ င ် း ၌ စီ း ပွ ာ းဒရးလု ပ ် င န် း
ဒဆာင်ရွက်သည့် ဒနရာတစ်ခု ရှိြရှိ၊ ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်
ေားဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း တစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ရှိြရှိ နှင့် အကယ်၍ ရှိခဲ့ပါက နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ အဓိက ရုံးခန်းလိပ်စာ။

(၂)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ပုေ်ြ ၂ဝ၅၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် သတ်ြှတ်
ပါရှိဒသာကိစ္စရပ်ြျားနှင့် အဆိုပါပုေ်ြတွင်ဒော်မပပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာြျားကို
ဒော်မပရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ပုေ်ြ ၂ဝ၅ တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံ
အဒမခခံစည်းြျဉ်းပါ ရည်ညွှန်းဒော်မပချက်တစ်ရပ်သည် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းပါ ရည်ညွှန်းဒော်မပချက်တစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု ြှတယ
် ူရြည်။

( ခ ) အစုရှ ယ ် ယ ာြျား သို ့ ြ ဟု တ ် ေီဘင်ခ ျာြျား သိ ု ့ြ ဟု တ ် အမခားဒငွ ဒ ချးသက်ဒ သခံ
လက် ြ ှ တ ် ြ ျားအတွ က ် ဒလျှာက် ေ ားသူ တ စ် ဦ းဦးကိ ု ဤအခန် း တွ င ် ပ ါရှ ိ သ ည် ့
သတ်ြ ှ တ် ချက် ကိ ု လိ ု က ်န ာဒဆာင် ရွ က ်မ ခင်း ြမပုဒစရန်အ တွ က် သတ် ြှ တ် သ ည် ့
သိြ
ု့ ဟုတ် စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏
အလားအလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) တွင် သီးမခားဒော်မပေားမခင်းြရှိသည့် ပဋိညာဉ်
စာချုပ် တစ်ရပ်ရ ပ်၊ စာရွ က် စ ာတြ် း သို ့ြ ဟု တ် အဒ ကာင် း အရာ တစ်ရ ပ်ရ ပ် နှ င့်
စပ် လျဉ် း သည့် အဒ ကာင်း ကားြှု က ိ ု ၎င် း အဒပါ်တွင ် သက် ဒရာက် ဒ စရန် အ တွ က ်
ရည်ရွယ်သည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ပျက်မပယ်သည်။
( ဂ ) ဤအခန်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုခဲလ
့ ျှင် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ အလား
အလာညွှန်းတြ်း (Prospectus) အတွက် တာဝန်ရှိဒသာ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခား
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားကို သက်ဒသေင်ရှားတင်မပနိုင်လျှင်
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ြှုြရှိမခင်း သိ့ုြဟုတ် ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား
မပုလုပ်သည့်အဒ ကာင်းဒ ကာင့် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာြရှိဒစရ (၁)

ေုတ်ဒော်ဒမပာဆိုမခင်း ြမပုသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအဒနမေင့်
အသိအြှတ်မပု လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှု ြရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၂)

ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် သဒဘာရိုးမေင့် ြှားယွင်း
ခဲ့မခင်းဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာရဒသာ စည်းကြ်းချက်အားြလိုက်နာမခင်း သို့ြဟုတ်
ဆန့်ကျင်၍ ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

တရားရုံး၏ယူဆချက်တွင် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း သို့ြဟုတ် ဆန့်ကျင်၍
ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် အဒရးကကီးဒသာကိစ္စရပ်နှင့် ြသက်ဆိုင်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
အြှု၏ အဒ ကာင်းအရာြျားအားလုံးကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး ကင်းလွတ်ခွင့်
မပုသင့်ဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိသည့်အခါတွင် ယင်းအတွက် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်းြှ
ကင်းလွတ်ခွင့်မပုမခင်း၊ သိရ
ု့ ာတွင် ပုေ်ြ ၂ဝ၅၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁၆) တွင်
ပါရှိဒသာသတ်ြှတ်ချက်ြျားအား လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဆန်က
့ ျင်၍
ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသူ
တစ်ဦးဦးသည် ေုတ်ဒော်ြဒမပာဆိုသည့်အချက်ြျားကို သိရှိသည်ဟု သက်ဒသ
ေင်ရှားြဒပါ်ဒပါက်လျှင် ဒော်မပပါလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း သို့ြဟုတ်
ဆန့်ကျင်၍ဒဆာင်ရွက်မခင်းမပုမခင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ
ြရှိဒစရ။

(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ဒယဘုယျဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်
သိြ
ု့ ဟုတ် ဤပုေ်ြြှအပ ဤဥပဒေပါ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခား
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးြှ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့် တာဝန်ရှိြှု
တစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒလျာ့နည်းဒစမခင်း ြရှိဒစရ။

အစုရှယ်ယာြျားကို ဒရာင်းချရန်အတွက် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တားမြစ်ချက်ြျား
၂၂၆။

(က) နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု၏ အစု
ရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို
အြျားမပည်သူက ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစရန်အတွက်မေစ်ဒစ၊ ဝယ်ယူဒစရန်အတွက်မေစ်ဒစ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးြှ အိြ်တိုင်ရာဒရာက် သွားဒရာက်ကြ်းလှြ်းမခင်းြမပုရ။
( ခ ) ဤပုေ်ြတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ “အိြ်” ဟူဒသာ စကားရပ်တွင် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအတွက်
အသုးံ မပုဒနဒသာ ရုံးခန်းပါဝင်မခင်း ြရှိဒစရ။

၂၂၇။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂၂၆ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုဆန့်ကျင်လျက် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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အခန်း (၂၂)
ကုြ္ပဏီတစ်ခုက မပုလုပ်နိုင်ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်းြျား (Mortgages) နှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း(Charges)
ဒပါင်နှံမခင်းြျား (Mortgages) နှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (Charges) မပုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၂၂၈။

(က) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ပပီး ဤဥပဒေ သို့ြဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒပးအပ်
ေားသည့် အမခားဒသာအခွင့်အာဏာြျားကို ကန့်သတ်မခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည်
ပုေ်ြ ၂၂၉ တွင်ဒော်မပေားသည့် ဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိက
ု့ ို မပုလုပ်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိဒစရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒပါင်ခံသူ
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအား လက်ခံသူ သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတို့ ကိုယ်စား
ဒဆာင်ရွက်သူက ပုေ်ြ ၂၃၄ နှင့်အညီ တင်မပလာသည့် အဆိုပါဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို ြှတ်ပုံတင်ဒပးရြည်။
(ခ)

ဒအာက်ဒော်မပပါကိစ္စရပ်ြျားအဒပါ် ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းလွှဲဒမပာင်းမခင်းကို
ကန်သ
့ တ်သည့်ဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အလားတူအကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိဒသာ အမခားသက်ဆိုင်ရာ
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ယင်းကိစ္စရပ်ြျားသည်
အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ချိုးဒောက်သည်ဟုလည်း ြှတ်ယူမခင်းြမပုရ(၁)

ပုေ်ြ ၂၂၉ တွင် ဒော်မပေားသည့် ဒပါင်နှံမခင်းသို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအား
ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအတွက် ဒပးေားဒသာ ပစ္စည်း
တစ်စ ုံ တစ်ရ ာ၏ တန် ေိ ု းရရှိ ရန် အဒကာင် အေည်ဒ ော် ဒဆာင် ရွ က ်ရ ာတွ င်
အဆိုပါဒပါင်နှံမခင်း သိ့ုြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိုအ
့ ရ ဒပါင်နှံမခင်း
သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းကို ရရှိသူကမေစ်ဒစ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စား
ဒဆာင်ရွက်သူကမေစ်ဒစ ကျင့်သုံးနိုင်သည့် အခွင့်အဒရးအား ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

ဒပါင်နှံမခင်းြျား (Mortgages) နှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား (Charges) စသည်တန
ို့ ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား
ြှတ်ပုံတင်မခင်းြမပုလျှင် ပျက်မပယ်ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်းြျား (Mortgages) နှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား
(Charges)
၂၂၉။ (က)

ဤဥပဒေ စတင်အကျိုးသက်ဒရာက်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီတစ်ခုက မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း
သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအားလုံးသည် ဒအာက်ပါအြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်မေစ်ခဲ့လျှင်(၁)

ေီဘင်ချာြျား ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် အာြခံချက်ရှိဒစရန်ရည်ရွယ်၍ မပုလုပ်သည့်
ဒပါင်နှံမခင်း သိ့ုြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊
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(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ ဒတာင်းဒခါ်မခင်းြမပုဒသးဒသာ အစုရှယ ်ယ ာြတည်ဒငွရင်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ဒပါင်နှံမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊

(၃)

ြည်သည့်ဒနရာတွင်ြဆို တည်ရှိဒသာ ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်
သိ ု ့ြ ဟု တ ် ေိ ုပ စ္စ ည် းြျားတွင ်ပ ါဝင် သ ည် ့ အကျိ ုးခံ စားခွင ့် တ စ်ရ ပ် ရ ပ်န ှင ့်
စပ်လျဉ်းသည့်ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊

(၄)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ် သာြန်လုပ်ငန်းြျားအတွက် တင်ရှိသည့်ဒ ကးပြီ (book debts)
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်ရပ်၊

(၅)

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးမပုဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်ပစ္စည်းြျားြှအပ ကုြ္ပဏီ၏
ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာဒချးဒငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒပးသည့်အာြခံချက် (pledge) ြဟုတ်ဒသာဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊ သို့ြဟုတ်

(၆)

ကုြ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှုြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းြျားအဒပါ် အဒမပာင်းအလဲ
ရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (floating charge)၊

ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့၏ ဒော်မပချက်ြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့်ပုံစံနှင့်အတူ ယင်းတို့ကိုမပုလုပ်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် သက်ဒသေင်ရှားဒစသည့်
စာရွက်စာတြ်းြျားအား အတည်မပုေားဒသာ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ေိုသုိ့မပုလုပ်သည့်
ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပခဲ့မခင်းြရှိလျှင် ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ယူြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာြခံချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ဒပးအပ်ေားသည့်အခါ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်တအ
ို့ ဒပါ်
ပျက်မပယ်ဒစရြည်။ သိ့ုဒသာ် ေိုကိစ္စရပ်ြျားတွင် အာြခံေားသည့်ဒငွဒ ကးြျားကို
မပန်လည်ဒပးဆပ်ရန်အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်အား
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန် တင်ရှိမခင်းတို့သည်
ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ ပျက်မပယ်သည့်အခါေိုကိစ္စရပ်ြျားတွင် အာြခံေားသည့်
ဒငွဒ ကးြျားကို ချက်ချင်းဒပးဒချရြည်။
(ခ)

ပုေ်ြခွဲ (က) ပါကိစ္စရပ်ြျားတွင် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားသည်လည်း အကျိုးသက်ဒရာက်
ဒစရြည်(၁)

ဒပါင်နှံမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင်
မပုလုပ်ခဲ့ပပီး နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပတွင်တည်ရှိဒသာ ပစ္စည်းသာလျှင် ပါဝင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်
သက်ဆ ိုင်ရာစာရွက်စာတြ်း သို့ြဟုတ် ြိတ္တ ူကို စာတိုက်ြှ ေိုက်သင့်သည့်
ဝီရိယမေင့်ဒပးပို့ခဲ့ပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း လက်ခံရရှိနိုင်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်ကို
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို မပုလုပ်သည့်ဒန့ရက်ဒနာက်ပိုင်း
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၂၈ ရက်မေင့် အစားေိုးရြည်မေစ်ပပီး ေို ၂၈ ရက် ကာလအတွင်း အချက်အလက်ြျား၊
စာရွက်စာတြ်းြျား သို့ြဟုတ် ြိတ္တူြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်။
(၂)

ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း မပုလုပ်ခဲ့
ဒသာ်လည်း နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင်တည်ရှိဒသာ ပစ္စည်းြျားပါဝင်သည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို မပုလုပ်ခဲ့သည့် သို့ြဟုတ်
မပုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် စာရွက်စာတြ်း သို့ြဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
နည်းလြ်းမေင့် အတည်မပုေားဒသာ ယင်း၏ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်
တင်မပနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ပစ္စည်းတည်ရှိရာ နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိက
ု့ ို တရားဝင်ဒစရန် သိြ
ု့ ဟုတ်
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရန်အတွက် အမခားဒသာဒဆာင်ရွက်ြှုြျားမပုလုပ်ရန်
လိုအပ်မခင်းရှိဒစကာြူ သက်ဆိုင်ြှုြရှိဒစရ။

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ သာြန်လုပ်ငန်းြျားအတွက် တင်ရှိသည့်ဒ ကးပြီ (book debts)အဒပါ်
ဒငွဒပးဒချြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အာြခံြှုကို လွှဲဒမပာင်းနိုင်ဒသာစာချုပ်စာတြ်း
တစ်ရပ်မေင့်မပုလုပ်ဒပးခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသိကု့ ကိုတင်ဒပးဒချြှုကို အာြခံနိုင်ရန်အတွက်
စာချုပ်စာတြ်း၏အာြခံဒငွကို ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအလို့ ငှာ
ဒော်မပပါကုြ္ပဏီ၏ သာြန်လုပ်ငန်းြျားအတွက် တင်ရှိသည့်ဒ ကးပြီ (book
debts) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း
တစ်ရပ်အမေစ် သတ်ြှတ်မခင်း ြမပုရ။

(၄)

ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်
နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ေီဘင်ချာြျားအား ပိုင်ဆိုင်ေားမခင်းသည် ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာ
ပစ္စည်းတွင် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။

( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒပါင်နှံမခင်း
သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ကို ြှတ်ပုံတင်ပပီးမေစ်လျှင် အဆိုပါပစ္စည်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ယင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ၊ အစုရှယ်ယာ သို့ြဟုတ် ယင်း၏
အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ရရှိသူတစ်ဦးဦးသည် ေိုသို့ြှတ်ပုံတင်သည့်
ဒန့ရက်ြှစတင်၍ အဆိုပါဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင် ရှိမခင်းတို့၏
အဒ ကာင်း ကားစာကို ရရှိပပီး မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအရ လက်ခံရရှိဒသာပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိက
ု့ ို
ြှတ်ပုံတင်ရမခင်း
၂၃၀။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိပပီး ေိုပစ္စည်းသည် ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းနှင့် သက်ဆ ိုင်သည့်အခါ အဆိုပါပစ္စည်းကိုရရှိပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီက
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ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းကို မပုလုပ်သကဲ့သို့ ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ
ြှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း၏ အချက်အလက်ြျားကို သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့်အတူ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအားမပုလုပ်ခဲ့သည့် သို့ြဟုတ် သက်ဒသေင်ရှား
မေစ်ဒစသည့်စာရွက်စာတြ်းကို

ြှန်ကန်သည့်ြိတ္တူမေစ်ဒစရန်အတွက်

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်

နည်းလြ်းမေင့်အတည်မပုေားသည့် အဆိုပါစာရွက်စာတြ်း၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်
အဆိုပါပစ္စည်းအားရရှိသည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ ေံသို့ဒပးပို့တင်မပရြည်။ သို့ရာတွင်
နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် ပစ္စည်းတည်ရှိပပီး ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းကိုလည်း မပင်ပ၌မပုလုပ်ခဲ့လျှင်
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတြ်း၏ြိတ္တူကို စာတိုက်ြှ ေိုက်သင့်သည့်ဝီရိယမေင့် ဒပးပိခ
ု့ ဲ့ပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
လက်ခံရရှိနိုင်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်ကို ပစ္စည်းရရှိသည့်ဒန့ရက် ဒနာက်ပိုင်း ၂၈ ရက်မေင့် အစားေိုးရြည်မေစ်ပပီး
ေို ၂၈ ရက်ကာလအတွင်း အချက်အလက်ြျား၊ စာရွက်စာတြ်းြျား၏ ြိတ္တူြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
တင်မပရြည်။
၂၃၁။ ပုေ်ြ ၂၃ဝ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့်ပျက်ကွက်ြှုကို
သိလျက်မေင့်တြင်မပုလုပ်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ပိုင်ဆိုင်သူြျား အချိုးကျရရှိသည့် ေီဘင်ချာြျားတွင် ပါရှိရြည့် အချက်အလက်ြျား
၂၃၂။ ေီဘင်ချာပိုင်ဆိုင်သူြျားက အချိုးကျရရှိဒသာအကျိုးအမြတ်ကို အမခားစာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်၊
ဒ ကးပြီဒပးဒချရန်အာြခံြှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရည်ညွှန်း၍ေည့်သွင်းဒော်မပေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုရည်ညွှန်း
ချက်ြျားအရ ဒပးအပ်ေားဒသာေီဘင်ချာြျားကို ကုြ္ပဏီကသတ်ြှတ်ေားသည့်အခါဒ ကးပြီတာဝန်
တင်ရှိမခင်းပါဝင်ဒသာ စာချုပ်တစ်ရပ်အားချုပ်ဆိုပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
တင်မပခဲ့လျှင်၊ သို့ြဟုတ် အဆိုပါစာချုပ်တစ်ရပ်ြရှိခဲ့လျှင် ေီဘင်ချာြျားကိုမပုလုပ်ပပီးဒနာက် ဒအာက်ပါ
အချက်အလက်ြျားကိုတင်မပလျှင် ပုေ်ြ ၂၂၉ ပါကိစ္စရပ်ြျားအလိင
ု့ ှာ မပည့်စုံြှုရှိသည်ဟုသတ်ြှတ်သည် (က)

ေီဘင်ချာြျားအားလုံးမေင့် အာြခံေားသည့် စုစုဒပါင်းပြာဏ၊

( ခ ) ေီဘင်ချာြျားအားလုံးကို ေုတ်ဒဝခွင့်မပုဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်သည့် ဒန့ရက်နှင့်
အာြခံချက်ကိုမပုလုပ်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် သတ်ြှတ်သည့်စာချုပ်ရှိခဲ့လျှင် ေိုသခ
ု့ိ ျုပ်ဆိုခဲ့
သည့်ဒန့ရက်၊
( ဂ ) ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းမပုလုပ်သည့် ပစ္စည်း၏ ဒယဘုယျဒော်မပချက် နှင့်
(ဃ)

ေီဘင်ချာြျားအတွက် ယုံြှတအ
် ပ်နှံမခင်းခံရသူြျား (Trustees) ရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတိ့၏
ု
အြည်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း ပါဝင်ဒသာစာချုပ် သို့ြဟုတ် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်နည်းလြ်းမေင့် အတည်မပုေားဒသာ ယင်းစာချုပ်၏ြိတ္တူတစ်ဒစာင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် အဆိုပါစာချုပ်တစ်ရပ်ြရှိခဲ့လျှင် ေီဘင်ချာတစ်ခုခု၊ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
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သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကိုဒပးသွင်းဒစပပီး အဆိုပါအချက်အလက်ြျားကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းရြည်။ သို့ရာတွင် ေီဘင်ချာြျားကို တစ်ကကိြ်ေက်
ပိုြို၍ ေုတ်ဒဝသည့်အခါတွင် ေုတ်ဒဝြှုတစ်ကကိြ်စီအတွက် ပြာဏနှင့် ဒန့ရက်တို့ကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။
သိ့ဒ
ု သာ် ေိုသု့ိမပုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် ေုတ်ဒဝေားဒသာ ေီဘင်ချာြျား၏
တရားဝင်အတည်မေစ်ြှုကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
ေီဘင်ချာြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဒကာ်ြရှင်ခစသည်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ြျား
၂၃၃။ ကုြ္ပဏီ၏ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ ခခင်းချက်မေင့်မေစ်ဒစ ဒငွဒ ကး
ေည့်ဝင်မခင်း သို့ြဟုတ် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် သဒဘာတူညီမခင်း၊ သို့ြဟုတ် အဆိုပါေီဘင်ချာ
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် အမပည့်အဝမေစ်ဒစ၊ ခခင်းချက်မေင့်မေစ်ဒစ ဝယ်ယူမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဝယ်ယူရန်အတွက်
ဒဆာင်ရွက်ဒပးမခင်း သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ဒပးရန် သဒဘာတူညီမခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီက
တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ဒကာ်ြရှင်ခ၊ အသုံးစရိတ် သို့ြဟုတ် ဒလျှာ့ဒငွတို့ကိုဒပးဒချခဲ့လျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုလုပ်ခဲ့လျှင် ပုေ်ြ ၂၂၉ နှင့် ပုေ်ြ ၂၃၂ တိပ
ု့ ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်
တင်မပရြည့် လိုအပ်ဒသာအချက်အလက်ြျားတွင် ေိုသုိ့ဒပးဒချခဲ့သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုလုပ်ခဲ့သည့်
ဒကာ်ြရှင်ခ၊ ဒလျှာဒ
့ ငွ သိ့ြ
ု ဟုတ် အသုးံ စရိတ်ြျား၏ပြာဏ သိ့ြ
ု ဟုတ် နှုန်းေားရာခိုင်နှုန်းတို့နှင့်
သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်ြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ သိ့ုဒသာ် ေိုသုိ့မပုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်
မခင်းသည် ေုတ်ဒဝေားဒသာ ေီဘင်ချာြျား၏ တရားဝင်အတည်မေစ်ြှုကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအမေစ် မပုလုပ်ေားဒသာ ေီဘင်ချာြျား၏အာြခံဒငွကို
ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒလျှာ့ဒငွမေင့် ေီဘင်ချာြျားကို ေုတ်ဒဝမခင်းမေစ်သည်ဟု
သတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ။
ဒပါင်နှံမခင်းြျား၊ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
၂၃၄။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီက မပုလုပ်သည့်
ဒပါင်နှံြှုြျားနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားအားလုံးနှင့် ပုေ်ြ ၂၂၉ အရ ြှတ်ပုံတင်ရန်
လိုအပ်ဒသာ ဒပါင်နှံြှုြျားနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားအားလုံးအတွက် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုကို ေားရှိရြည်မေစ်ပပီး သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် ဒငွဒ ကးြျားကို ဒပးသွင်းဒစလျက် ဒပါင်နှံမခင်းြျားနှင့် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ယင်းတိအ
ု့ ား မပုလုပ်သည့်ဒန့ရက်၊
အာြခံေားသည့်ပြာဏ၊ ေိုသို့ဒပါင်နှံသည့် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ေားသည့်
ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာအချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်၊ အဒပါင်ခံသူြျား၏အြည်ြျား
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သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားကိုရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ အြည်ြျားကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းရြည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ လိုအပ်ဒသာဒရးသွင်းြှုြျားကို မပုလုပ်ပပီးဒနာက် ြှတ်ပုံတင် အရာရှိသည်
ပုေ်ြ ၂၂၉ သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၂၃၂ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ တင်မပခဲ့ဒသာ စာချုပ်စာတြ်းြျား
ရှိခဲ့လျှင် ၎င်းစာချုပ်စာတြ်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းတိ၏
ု့ တရားဝင်အတည်မပုေားဒသာ
ြိတ္တ ူတို့ကို ယင်းတို့အား တင်မပသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ေံသို့ မပန်လည်ဒပးအပ်ရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြအရေားရှိဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို
ဒပးသွင်းဒစလျက် ြည်သူြဆို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ေားရှိရြည်။
၂၃၅။ ဒပါင်နှံမခင်းြျားနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား၏ ြှတ်ပုံတင်မခင်းဆိုင်ရာအညွှန်းြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် ဒပါင်နှံမခင်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန် တင်ရှိမခင်းြျား၏
အချိန်ကာလအလိုက် အညွှန်းတစ်ရပ်ကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အချက်အလက်ြျားနှင့်တကွ
မပုစုေားရှိရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေားလက်ြှတ်
၂၃၆။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြ ၂၂၉ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း
တစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၏ ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေား လက်ြှတ်
တစ်ခုကို ၎င်းတွင်အာြခံေားသည့် ဒငွပြာဏကို ဒော်မပလျက်ေုတ်ဒပးရြည်။ ေိုအဒောက်အေား
လက်ြှတ်သည် ပုေ်ြ ၂၂၉ ြှ ပုေ်ြ ၂၃၄ အေိဒော်မပပါရှိဒသာ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ြှတ်ပုံတင်မခင်းအား
မပုလုပ်ေားဒ ကာင်း မပည့်စုံလဒ
ုံ လာက်သည့် အဒောက်အေား မေစ်ဒစရြည်။
ေီဘင်ချာအတွက် ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေားလက်ြှတ် သိြ
ု့ ဟုတ် ေီဘင်ချာစဒတာ့ (Debenture Stock)
အဒောက်အေားလက်ြှတ်ြျားကို ေပ်ဆင့်ဒောက်ခံအတည်မပုမခင်း
၂၃၇။ ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၂၃၆ အရ ဒပးအပ်ေားသည့် ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေားလက်ြှတ်
အားလုံး၏ ြိတ္တူကို မပုလုပ်ဒပးပပီး ကုြ္ပဏီကေုတ်ဒဝသည့် ေီဘင်ချာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေီဘင်ချာစဒတာ့
အဒောက်အေား လက်ြှတ်အားလုံးနှင့် ေိုသုိ့ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့အရ အာြခံေားဒသာဒငွဒပးဒချြှုြျားကို ေပ်ဆင့်ဒောက်ခံအတည်မပုရြည်။
သိ့ရ
ု ာတွင် ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်
တင်ရှိမခင်းြျား မပုလုပ်မခင်းြရှိြီက ကုြ္ပဏီက ေုတ်ဒဝေားသည့် ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ်
ဒငွဒချးလက်ြှတ်စဒတာ့ အဒောက်အေားလက်ြှတ်တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေိုသိဒ
ု့ ပးအပ်ေားသည့်
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား၏ ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေား လက်ြှတ်တစ်ခုခုကို
ကုြ္ပဏီက ေပ်ဆင့်ဒောက်ခံ အတည်မပုရန် လိုအပ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဒကာက်ယူမခင်းြမပုရ။
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ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်နှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ၏ အခွင့်အဒရး
၂၃၈။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၂၉ အရ ြှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း၊ ေီဘင်ချာြျားေုတ်ဒဝမခင်း အားလုံးကို ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ သက်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် တင်မပရန် တာဝန်ရှိသည်။
အဆိုပါ ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီ တာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်ရန်
၎င်းတိ့၏
ု အကျိုးသက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးဦးသည် ဒလျှာက်ေားတင်မပနိုင်သည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြတွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်၏ စည်းကြ်းချက်ြျား သို့ြဟုတ် အတိုင်းအတာ
ပြာဏ သိြ
ု့ ဟုတ် လုပ်ဒဆာင်ြှုြျားကို မပင်ဆင်သတ်ြှတ်ပါက အဆိုပါ မပင်ဆင်သည့်
အချက်အလက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိဒ
ု့ ပးရန် ကုြ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိသည်။
ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အေက်တွင်ဒော်မပခဲ့ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်အား မပင်ဆင်သတ်ြှတ်မခင်းြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတြ်း၏ြိတ္တူကို ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်
ေားဒသာ ရုံးခန်းတွင် ေိန်းသိြ်းမခင်း
၂၃၉။ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ပုေ်ြ ၂၂၉ အရ ြှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်အား မပုလုပ်သည့် စာချုပ်စာတြ်းအားလုံး၏ ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်စီကို
ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းတွင် သိြ်းဆည်းေားရှိရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် အစဉ်လိုက်တူညီသည့်
ေီဘင်ချာြျားတွင် အဆိုပါေီဘင်ချာတစ်ခု၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို သိြ်းဆည်းေားလျှင် လုံဒလာက်သည်။
ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူအား ခန့်အပ်ြှုကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၂၄၀။ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ပစ္စည်းြျားကို ေိန်းသိြ်းရန် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးခန့်အပ်သည့်
အြိနတ
့် စ်ရပ်ကရ
ို ရှိခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် စာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ အခွင့်အာဏာြျားအရ
အဆိုပါပစ္စည်း လက်ခံေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးအား ခန့်အပ်ခဲ့လျှင် ေိုသိအ
ု့ ြိန့်ချြှတ်သည့်ဒန့ သိ့ြ
ု ဟုတ်
စာချုပ်စာတြ်းတွင်ပါရှိဒသာ အခွင့်အာဏာအရခန့်အပ်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း အဆိုပါအချက်အလက်
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဒ ကာင်း ကားြှုကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ
တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိန
ု့ ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ေိုအချက်အလက်ြျားကို မေည့်သွင်းဒရးသားရြည်။
၂၄၁။ ပုေ်ြ ၂၄ဝ တွင် ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူတစ်ဦးစီသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူြျား၏ ဒငွစာရင်းြျားကို တင်မပရမခင်း
၂၄၂။ (က)

စာချုပ်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ အခွင့်အာဏာအရခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီ၏
ပစ္စည်းြျားကို လက်ခံေိန်းသိြ်းရသူအားလုံးသည် အဆိုပါပစ္စည်းြျားကို ရယူခဲ့ပပီး
ေိုဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် ကာလတစ်ဒလျာက် ဒမခာက်လလျှင် တစ်ကကိြ်နှင့် ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှရပ်စဲခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်း ၎င်းအဒနမေင့်
လက်ခံရရှိခဲ့သည်ြျားနှင့် ဒပးဒချခဲ့ရသည်ြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့်
ဒကာက်နုတ်ချက် တစ်ဒစာင်အားမပုစု၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်။ ေို့မပင်
လက်ခံေိန်းသိြ်းသူအမေစ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှရပ်စဲခဲ့လျှင် အဆိုပါကိစ္စရပ်အတွက်
အဒ ကာင်း ကားြှုကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်
ေိုအဒ ကာင်း ကားြှုကို မေည့်သွင်းဒရးသားရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းြျားကို လက်ခံေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးအား ခန့်အပ်သည့်အခါ ကုြ္ပဏီ၏
အြည်ပါရှိဒသာ စာရွက်စာတြ်းမေစ်ဒသာ ကုန်ပို့လွှာြျား၊ ကုန်အြှာစာြျား၊ သို့ြဟုတ်
ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စားမေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်း
သူကမေစ်ဒစ ေုတ်ဒဝသည့် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာြျားတွင်ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးအား ခန့်အပ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်းပါရှိသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်အား
ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
၂၄၃။ ပုေ်ြ ၂၄၂ တွင် ပါရှိသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့်
ေိုပျက်ကွက်ြှုအား သိလျက်မေင့်တြင်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျား သို့ြဟုတ် အမခား
အရာရှိြျား၊ ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူြျား တစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒပါင်နှံမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၏အြှားကို မပင်ဆင်မခင်း
၂၄၄။ (က)

တရားရုံးသည် ပုေ်ြ ၂၂၉ အရ သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဒပါင်နှံမခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအား ြှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
ေိုဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ် ချန်လှပ်ခဲ့ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် ြှားယွင်းဒော်မပေားဒ ကာင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒပါင်နှံမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်အားမပုလုပ်မခင်း
အတွက် ဒ ကးပြီတစ်ရပ်ဒပးရန်ရှိသည့် အဒ ကာင်းအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒော်မပ
အဒ ကာင်း ကားရန် ပျက်ကွက်မခင်းတို့ြှာ ြဒတာ်တဆဒ ကာင့်မေစ်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
တြင်ရည်ရွယ်လုပ်ဒဆာင်မခင်း ြဟုတ်ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် အမခားလုံဒလာက်ဒသာ
အဒ ကာင်းမပချက်ြျားဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်ခဲ့ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
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အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ြျားကို ေိခိုက်နိုင်သည့် အဒမခအဒနြရှိဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် သက်သာခွင့်
ဒပးရန်သင့်ဒတာ်ြျှတသည့် အမခားဒသာအဒမခခံအဒ ကာင်းြျားရှိဒ ကာင်း ဒကျနပ်လက်ခံ
ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးကဒလျှာက်ေားလာပါက တရားရုံးက
သင့်ဒတာ်ြျှတသည့် စည်းကြ်းချက်ြျားကိုသတ်ြှတ်၍ ြှတ်ပုံတင်ရြည့် အချိန်ကာလကို
တိုးမြှင့်ဒပးနိုင်သည် သို့ြဟုတ် ချန်လှပ်ြှု သို့ြဟုတ် ြှားယွင်းဒော်မပြှုြျားကို မပင်ဆင်
ဒစနိုင်သည့်အမပင် တရားရုံးအဒနမေင့် သင့်သည်ေင်မြင်ပါက ဒလျှာက်ေားြှုအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
( ခ ) တရားရုံးက ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်မခင်း
အတွက် အချိန်တိုးမြှင့်သတ်ြှတ်ဒပးသည့်အခါ အဆိုပါအြိန်သ
့ ည် ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒ ကးပြီ တာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်ရြည့် အချိန်ကာလ ြတိုင်ြီက
သက်ဆိုင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရရှိဒသာအခွင့်အဒရးတစ်စုံတစ်ရာကို ေိခိုက်
ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
ဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိအ
ု့ ရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည့်ကိစ္စြျားကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၂၄၅။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၂၉ အရ ြှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒငွဒပးဒချြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုကို
အမပည့်အဝမပုလုပ်ပပီးသည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက် အတွင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရန်
တာဝန်ရှိသည်။ ေို့မပင် အဒပါင်ခံသူ သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းကို ရရှိသူသည်
ဒငွဒပးဒချြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြှုြျားကို ြှတ်တြ်းတင်နိုင်ဒ ကာင်း စာမေင့်
ဒရးသားတင်မပရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ တင်မပချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဒ ကာင်းမပချက်
တစ်စုံတစ်ရာ ဒပါ်ဒပါက်မခင်းြရှိပါက ေိုသို့လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည့်ကိစ္စြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်တြ်းတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မေည့်သွင်းဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး
လိုအပ်ပါက ယင်း၏ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ကုြ္ပဏီသို့ ဒပးအပ်ရြည်။
မပစ်ြှုမပစ်ေဏ်ြျား
၂၄၆။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ြျားအား
ြှတ်ပုံတင်နိုင်ဒရးအတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရန်ပျက်ကွက်ြှုတစ်စုံတစ်ရာ
ရှိခဲ့ပါက ြှတ်ပုံတင်မခင်းသည် အမခားသူတစ်ဦးဦး၏ ဒလျှာက်ေားြှုအရဒဆာင်ရွက်ရမခင်း
ြဟုတ်လျှင်ကုြ္ပဏီနှင့်ယင်း၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိြျား၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်
ပျက်ကွက်ြှုတွင် သိလျက်မေင့်ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသူြျားတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်နှစ်သန
ိ ်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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(၁)

ကုြ္ပဏီကမပုလုပ်ေားဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊

(၂)

ပုေ်ြ ၂၂၉ သို့ြဟုတ် ပုေ်ြ ၂၃ဝ အရ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ဒ ကးပြီ ဒပးဒချပပီးမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီးမခင်းတို့လည်းဒကာင်း၊

(၃)

ဤဥပဒေပါ အေက်တွင် ဒော်မပေားဒသာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံတွင် ြှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ဒသာအစဉ်လိုက် ေီဘင်ချာြျား ေုတ်ဒဝမခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊

( ခ ) အေက်ဒော်မပပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသည် ယင်းက မပုလုပ်ေားဒသာ
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတွင်
ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဤဥပဒေပါ သတ်ြှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့်ေိုပျက်ကွက်ြှုအားသိလျက်မေင့် တြင်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည် အမခားဒသာတာဝန်ရှိြှုြျားကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
( ဂ ) ဤဥပဒေပါ အေက်တွင်ဒော်မပေားဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတွင်
ြှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ဒသာ ေီဘင်ချာတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာစဒတာ့ (Debenture
Stock) အဒောက်အေားလက်ြှတ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ယင်းတို့အဒပါ် ေပ်ြံဒောက်ခံ
အတည်မပုေားသည့် ြှတ်ပုံတင်အဒောက်အေား လက်ြှတ်ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ြပါရှိဘဲ
ဒပးပိရ
ု့ န်တစ်ဦးဦးြှသိလျက်မေင့် တြင်ခွင့်မပုခဲ့လျှင် ေိုသူသည် အမခားဒသာတာဝန်ရှိြှုြျားကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၂၄၇။ ဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်စာရင်း
ြည်သည့်ကုြ္ပဏီြဆို ဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့အတွက် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုကို
မပုစုေားရှိရြည်မေစ်ပပီး ယင်းြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းြျားနှင့် သက်ဆ ိုင်သည့်
ဒပါင်နှံမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့အားလုံး၊ ကုြ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ်
ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန် တင်ရှိမခင်း (floating
charge) အားလုံး၊ ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း မပုလုပ်ေားဒသာပစ္စည်းြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အကျဉ်းချုပ်ဒော်မပချက်၊ ဒပါင်နှံမခင်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း မပုလုပ်
ေားသည့် ဒငွပြာဏနှင့် အဒပါင်ခံသြ
ူ ျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတိ့န
ု ှင့် သက်ဆိုင်သူြျား၏ အြည်ြျားကို
ဒရးသွင်းဒော်မပရြည်။
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၂၄၈။ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိြျားသည် ပုေ်ြ ၂၄၇ အရမပုလုပ်ရန် လိုအပ်ဒသာ
ဒရးသွင်းဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒရးသွင်းဒော်မပရန် ပျက်ကွက်မခင်းအားသိလျက်မေင့် တြင်
ခွင့်မပုခဲ့လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဒပါင်နှံမခင်းနှင့်ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့ မပုလုပ်သည့် စာချုပ်စာတြ်းြိတ္တူြျား၊ ဒပါင်နှံြှုနှင့် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်းတိန
ု့ ှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားအား စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရှိမခင်း
၂၄၉။ ပုေ်ြ ၂၃၉ အရ ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းတွင် သိြ်းဆည်းေားရှိရြည့် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ ဤဥပဒေအရြှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည့် ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအား
မပုလုပ်ဒသာစာချုပ်စာတြ်းြျား၏ ြိတ္တူြျားနှင့် ပုေ်ြ ၂၄၇ နှင့်အညီ ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ဒပါင်နှံမခင်း နှင့်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိဆ
ု့ ိုင်ရာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတို့အား ကုြ္ပဏီ၏ ြည်သည့်ပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးကို သင့်ဒလျာ်ဒသာအချိန်တိုင်းတွင် အခြဲ့စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်မပုရြည်
မေစ်ပပီးဒပါင်နှံမခင်းနှင့်ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတိဆ
ု့ ိုင်ရာြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား ကုြ္ပဏီက သတ်ြှတ်
ေားသည့် အခဒ ကးဒငွတစ်ရပ်ကို ဒပးသွင်းဒစလျက် အမခားသူတစ်ဦးဦးကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်
မပုရြည်။
၂၅၀။ ပုေ်ြ ၂၄၉ အရ ြိတ္တူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုမခင်းအား မငင်းပယ်
ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့ မငင်းပယ်ြှုကို
သိလျက်မေင့်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် တူညီဒသာ
မပစ်ေဏ်ကိုကျခံဒစရြည်။ ေိုမပစ်ေဏ်ြျားအမပင် တရားရုံးသည် အြိန့်တစ်ရပ်ေုတ်မပန်၍ အဆိုပါ
ြိတ္တူြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားကို ချက်ချင်းစစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်မပုဒစနိုင်သည်။
ေီဘင်ချာပိုင်ဆိုင်သူြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ခွင့်နှင့် ယုံ ကည်
အပ်နှံဒရး စာချုပ်ြျား၏ ြိတ္တူြျားကို ရယူနိုင်ခွင့်ရှိမခင်း
၂၅၁။ (က)

ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပေားသည့် ကာလ သိရ
ု့ ာတွင် ြည်သည့်ခုနှစ်တွင်ြဆို
စုစုဒပါင်း ၃ဝ ရက်ေက် ဒကျာ်လွန်မခင်းြရှိသည့် ကာလြျားြှအပ ကျန်ကာလြျားတွင်
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေီဘင်ချာပိုင်ဆိုင်သူြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအားလုံးကို
အဆိုပါ ေီဘင်ချာြျားအား တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ေားသူ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ
ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုမခင်းကိုခွင့်မပုရြည်။ သိဒ
ု့ သာ် ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတွင်ချြှတ်နိုင်သည့် သင့်ဒလျာ်ြှုရှိဒသာ ကန်သ
့ တ်ချက်ြျားကို လိုက်နာရြည်
မေစ်ပပီး စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်မပုေားသည့် ဒန့တစ်ဒန့စီအတွက် အနည်းဆုံး နှစ်နာရီ ခွင့်မပု
နိုင်ဒစရန်အလို့ငှာ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီက သတ်ြှတ်ေားသည့်
သင့်ဒလျာ်ဒသာ အခဒ ကးဒငွကို ဒပးသွင်းလျက် ဒော်မပပါ ြှတ်ပုံတင်စာရင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ယင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ြိတ္တူတစ်ဒစာင် ဒတာင်းယူနိုင်သည်။
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( ခ ) ေီဘင်ချာြျား ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် အာြခံရန်ချုပ်ဆိုေားသည့် ယုံ ကည်အပ်နှံြှု စာချုပ်
တစ်ရပ်ရပ်၏ ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်ကို အဆိုပါ ေီဘင်ချာြျားကို ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက
ဒတာင်းဆိုလာလျှင် ကုြ္ပဏီက သတ်ြှတ်ေားသည့် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အခဒ ကးဒငွကို
ဒပးသွင်းဒစလျက် ဒော်မပပါပိုင်ဆိုင်သူြျားေံသ့ို ဒပးအပ်ရြည်။
၂၅၂။ ပုေ်ြ ၂၅၁ အရ စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်အား မငင်းပယ်လျှင်၊ သို့ြဟုတ် ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်အား
ဒပးအပ်ရန် မငင်းပယ်လျှင် သို့ြဟုတ် ဒပးပို့မခင်းြမပုလျှင် ကုြ္ပဏီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်နှစ်သိန်း
ငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့မငင်းပယ်ြှုကို သိလျက်မေင့်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် တူညီဒသာမပစ်ေဏ်ကို ကျခံဒစရြည်။ ေိအ
ု့ မပင်
တရားရုံးသည် အြိန့်တစ်ရပ်ေုတ်မပန်၍ အဆိုပါြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားကို ချက်ချင်းစစ်ဒဆး ကည့်ရှု
ခွင့်မပုဒစနိုင်သည်။
အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအရ ဦးစားဒပးဒတာင်းဆိုြှုြျားတွင် အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (floating charge) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ အချို့ဒ ကးပြီြျားကို
ဒပးဒချရမခင်း
၂၅၃။ (က)

အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (floating charge) တစ်ရပ်မေင့်
အာြခံေားရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေီဘင်ချာ တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ေားသူြျား၏
ကိုယ်စား ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီ
တာဝန်တင်ရှိမခင်းတို့တွင် ပါဝင်ဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် သက်ဆိုင်ဒသာပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်၏
ဒော်မပပါ ေီဘင်ချာပိုင်ရှင်ကမေစ်ဒစ၊ ယင်း၏ကိုယ်စားမေစ်ဒစ ပိုင်ဆိုင်ြှုကို ရယူေားလျှင်
ကုြ္ပဏီသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းြရှိသည့်ကာလတွင် မေစ်ပါက အပိုင်း(၅)ပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် အမခားဒသာ
ဒ ကးပြီြျားေက် ဦးစွာဒပးဒချရြည့် ဦးစားဒပး ဒငွဒပးဒချြှုြျားအား ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူ သိ့ြ
ု ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ရယူေားသူြျားလက်ဝယ်သို့ ဒရာက်ရှိလာြည့် ရရန်
ပိုင်ခွင့်ြျားတစ်ရပ်ရပ်ြှ ဒပးဒချရြည်မေစ်ပပီး ေီဘင်ချာြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ြူလ
ဒငွရင်း သို့ြဟုတ် အတိုးအတွက် ဒတာင်းဆိုြှု တစ်ရပ်ရပ်ေက် ဦးစားဒပး ဒငွဒပးဒချ
ရြည်။

( ခ ) အပိုင်း (၅) ၏ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ အချိန်ကာလသတ်ြှတ်ချက်ကို ပစ္စည်း
လက်ခံေိန်းသိြ်းသူအား ခန့်အပ်သည့်ဒန့ရက် သို့ြဟုတ် အေက်ဒော်မပပါအတိုင်း
ပိုင်ဆိုင်ရယူသည့်ဒန့ရက်ြှစတင်၍ ဒရတွက်ရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ မပုလုပ်သည့် ဒငွဒပးဒချြှုြျားအားလုံးကို ပြီရှင်ြျား၏
ဒပးဒချြှုအတွက်ေားရှိဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ မေစ်နိုင်သြျှ ဒပးဒချရြည်။
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အခန်း (၂၃)
ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူြျားကို ခန်အ
့ ပ်မခင်း၊ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို မပုစုမခင်း၊ မပင်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားက
ဒဆာင်ရွက်ဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား (Charges) ကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျား (Charges) ကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၂၅၄။ ပုေ်ြ ၂၂၈ ြှ ပုေ်ြ ၂၃၉ အေိ နှင့် ပုေ်ြ ၂၄၄ ြှ ပုေ်ြ ၂၅၂ အေိတို့တွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားသည် ဤဥပဒေအရ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ေားပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒနရာတစ်ရပ်ေားရှိသည့် နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာ
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုက ရရှိပိုင်ဆိုင်ေားဒသာ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းြျားအဒပါ် ဒ ကးပြီတာဝန်
တင်ရှိမခင်းြျား (Charges) မပုလုပ်မခင်းြျားဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားရှိသည့်
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းြျားကို ရယူပိုင်ဆိုင်မခင်းြျားဒသာ်လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူအား ခန့်အပ်ြှုကို အဒ ကာင်း ကားမခင်း
၂၅၅။ ပုေ်ြ ၂၄ဝ ြှ ပုေ်ြ ၂၄၃ အေိ ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤဥပဒေအရ မပည်ပ
ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ေားပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒနရာ တစ်ရပ်
ေားရှိသည့် နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပတွင် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားဒသာဒကာ်ပိုဒရးရှင်းအားလုံးနှင့် လိအ
ု ပ်သလို
သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားကိုေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း
၂၅၆။ ပုေ်ြ ၂၅၈ တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤဥပဒေအရ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်း
တစ်ခုအမေစ် ြှတ်ပုံတင်ေားပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဒနရာေားရှိသည့် နိုငင
် ံဒတာ်
မပင်ပတွင်ေွဲ့စည်းေားသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ခံရရှိဒသာ
သို့ြဟုတ် သုံးစွဲခဲ့ဒသာဒငွဒ ကးြျား၊ မပုလုပ်ခဲ့ဒသာဒရာင်းချြှုြျားနှင့် ဝယ်ယူြှုြျား၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်
တာဝန်ရှိြှုြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ အဆိုပါပုေ်ြအရ လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာြျားကို
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ အဓိကစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒနရာတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်ပပီး ယင်းဒကာ်ပို
ဒရးရှင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
အခန်း (၂၄)
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာြျားနှင့်စာရင်းစစ်ဒဆးမခင်းြျားအဒ ကာင်း
ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရမခင်း
၂၅၇။ (က)

ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်း
ဒကာင်စီဥပဒေနှင့် အမခားဒသာသက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျား သို့ြဟုတ်
ယင်းတို့အရ မပုလုပ်ေားသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်-
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(၁)

ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် စာရင်းစာအုပ်ြျား၊

(၂)

ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားေံသို့ တင်မပရြည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျားနှင့်
အစီရင်ခံစာြျား၊

(၃)

အဆိုပါ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့်အစီရင်ခံစာြျားအား မပုစုေိန်းသိြ်းရာတွင်
လိုက်နာရြည့် စာရင်းြျားေားရှိမခင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းြျားနှင့်

(၄)

အဆိုပါ စာရင်းြျားအား စစ်ဒဆးရာတွင် လိုက်နာရြည့် စာရင်းစစ်ဒဆးမခင်းဆိုင်ရာ
စံနှုန်းြျား။

( ခ ) ဤအခန်းပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဤအခန်းအရမပုလုပ်သည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျား
နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်းဒကာင်စီဥပဒေပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းဥပဒေအရ
မပုလုပ်သည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားအ ကား ကွဲလွဲြှုတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လျှင် မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်း
ဒကာင်စီဥပဒေပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျား သို့ြဟုတ် ယင်းဥပဒေအရ မပုလုပ်သည့် သတ်ြှတ်
ချက်ြျားက လွှြ်းြိုးသည်။
( ဂ ) ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအချက်ြျားြရှိလျှင် ပုေ်ြ ၂၆ဝ ြှ ပုေ်ြ ၂၆၈ အေိ နှင့် ပုေ်ြ ၂၇၉၊
ပုေ်ြခွဲ (ခ) တိသ
ု့ ည် အဒသးစားကုြ္ပဏီြျားနှင့်သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ(၁)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းသည် အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားတူသတ်ြှတခ
် ျက်ြျားကို ဒော်မပေားမခင်း သိ့ုြဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားသည် သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ် ချြှတ်၍ အဆိုပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရန် ဆုံးမေတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာသင့်သည်ဟု ဆုံးမေတ်မခင်း။

ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျား၊ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့်ဒငွစာရင်းြျားကို မပုစုရန်အတွက် ကုြ္ပဏီတွင်
ေားရှိရြည့် ြှတ်တြ်းြျားနှင့်သင့်ဒတာ်သည့် ြှတ်တြ်းြျားကို ေားရှိမခင်း
၂၅၈။ (က) ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းြျားေားရှိမခင်းဆိုင်ရာ
သက်ဆိုင်ဒသာစံနှုန်းြျားနှင့်အညီ မြန်ြာဘာသာမေင့်မေစ်ဒစ၊ အဂဂလိပ်ဘာသာမေင့်မေစ်ဒစ
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျားမပုစုဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စာမေင့်ဒရးသားေားသည့်
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာြှတ်တြ်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည် (၁)

ကုြ္ပဏီက လက်ခံရရှိဒသာ သို့ြဟုတ် သုံးစွဲခဲ့ဒသာဒငွဒ ကးစုစုဒပါင်းနှင့် လက်ခံ
ရရှိခဲ့ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် သုံးစွဲကုန်ကျခဲ့ဒသာ ဒငွဒ ကးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျား၊

(၂)

ကုြ္ပဏီြှ ကုန်ပစ္စည်းဒရာင်းချမခင်း သို့ြဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမခင်း၊

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် ဒပးရန်တာဝန်ရှိြှုြျား နှင့်
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(၄)

ဤဥပဒေအရ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
ဒငွဒ ကးဆိုင်ရာ အမခားကိစ္စရပ်ြျား။

( ခ ) ြှတ်တြ်းြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းတွင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာြျားြှ
သင့်သည်ေင်မြင်သည့် အမခားဒနရာတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်ပပီး ရုံးလုပ်ငန်းချိန်
အတွင်း ေါရိုက်တာြျားက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်ရှိဒစရြည်။
၂၅၉။ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ၎င်းတို့၏ တြင်မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ်
ပျက်ကွက်ြှုဒ ကာင့် ပုေ်ြ ၂၅၈ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုြ္ပဏီ၏
ပျက်ကွက်ြှုကို မေစ်ဒပါ်ဒစခဲ့လျှင် အဆိုပါမပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့သည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ခုနစ်သိန်း
ငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
နှစ်စဉ် လက်ကျန်ရှင်းတြ်း
၂၆၀။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီအားလုံး၏ ေါရိုက်တာြျားသည်
ကုြ္ပဏီအား စတင်ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်ဒန့ြှ ၁၈ လအတွင်း ကျင်းပရြည်မေစ်ပပီး
ယင်းဒနာက်ပိုင်း၌ မပက္ခေိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကကိြ် သတ်ြှတ်၍ ဤဥပဒေ
အရ သို့ြဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရလိုအပ်ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျားကို
ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ရှင်းလင်းတင်မပရြည်။ ယင်းသို့တင်မပရာတွင်
လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet)၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်း၊ သို့ြဟုတ် အကျိုးအမြတ်
အတွက် ကုန်သွယ်ဒရာင်းဝယ်မခင်းြမပုဒသာ ကုြ္ပဏီမေစ်လျှင်သက်ဆိုင်ရာကာလအတွက်
ဝင်ဒငွနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကုြ္ပဏီအား စတင်ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက် ပေြဦးဆုံး
စာရင်းမေစ်ဒစ၊ စာရင်းတစ်ခုအားမပုစုပပီးဒနာက်မေစ်ဒစ အစည်းအဒဝးကျင်းပသည့်
ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ ကိုးလေက်ြဒစာဒသာဒန့ရက်အေိ မပုစုေားဒသာစာရင်း၊ စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား
ရရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်ပါက ၁၂လ ေက်ြပိုဒသာကာလတွင် မပုစုေားသည့်
စာရင်းြျားပါရှိရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အေူးအဒ ကာင်းမပချက်ရှိဒ ကာင်း
ဒတွ့ရှိလျှင် သုံးလေက်ြပိုဒသာ ကာလတစ်ရပ်မေင့် အဆိုပါကာလအား တိုးမြှင့်ဒပး
နိုင်သည်။

( ခ ) ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျားကို ဤအခန်း၏ ဒနာက်ပိုင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့်
အတိုင်း ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်က စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို
ယင်းရှင်းတြ်းနှင့် အတူပူးတွဲတင်မပရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် အစီရင်ခံစာပါ ရည်ညွှန်းချက်ြျားကို
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်း၏ ဒအာက်ဒမခတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ ေိုအစီရင်ခံစာအား
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ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ရှင်းလင်းတင်မပရြည်မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန်အတွက် ေားရှိရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် စာရင်းစစ်ဒဆး
ေားပပီးမေစ်ဒသာ အဆိုပါ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျား၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို စာရင်းစစ်
အစီရင်ခံစာြိတ္တူတစ်ဒစာင်နှင့်အတူ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
လိပ်စာြျားသို့ အစည်းအဒဝးေိတ် ကားစာမေင့် ပူးတွဲလျက်ဒပးပိရ
ု့ ြည်။ ေိအ
ု့ မပင် ယင်းတိ၏
ု့
ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို အစည်းအဒဝးစတင်ကျင်းပမခင်းြမပုြီ အနည်းဆုံး ၂၁ ရက် ကကိုတင်၍
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်
ေားဒသာရုံးခန်းတွင် ေားရှိရြည်။ ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားကို
ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဤပုေ်ြအရ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားသို့ ဒငွဒ ကးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျားကို အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့် ဒပးပိန
ု့ ိုင်ဒ ကာင်း
သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
ေါရိုက်တာြျား၏ အစီရင်ခံစာ
၂၆၁။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု၏ ေါရိုက်တာြျားသည်
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းနှင့်အတူ ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ြျား၊ အမြတ်ဒဝစုအမေစ်
ဒပးသင့်သည်ဟု ဒောက်ခံတင်မပြည့် ပြာဏရှိခဲ့လျှင် ယင်းပြာဏ၊ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း
(balance sheet) တွင် သီးမခားဒော်မပေားသည့် သီးသန့်ရန်ပုံဒငွ၊ အဒေွဒေွရန်ပုံဒငွ
သိြ
ု့ ဟုတ် သီးသန်ဒ
့ ငွစာရင်းတို့တွင် ေားရှိသင့်သည့် ဒငွရှိခဲ့လျှင် ယင်းဒငွပြာဏ သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒနာက်ဆက်တွဲ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းနှင့်အတူ တင်မပေားဒသာ ဒနာက်ဆက်တွဲ
လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) တစ်ရပ်ရပ်တွင် သီးမခားဒော်မပေားသည့် သီးသန့်
ရန်ပုံဒငွ၊ အဒေွဒေွရန်ပုံဒငွ သိြ
ု့ ဟုတ် သီးသန့်ဒငွစာရင်းတို့တွင် ေားရှိသင့်သည့် ဒငွရှိခဲ့လျှင်
ယင်းဒငွပြာဏတိန
ု့ ှင့် စပ်လျဉ်းဒသာ အစီရင်ခံစာတစ်ဒစာင်ကို မပုစုရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ရည်ညွှန်းဒော်မပပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ြူလစီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒော်မပချက်၊ အဆိုပါနှစ်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှု
ဆိုင်ရာသုံးသပ်ဒော်မပချက်၊ ကုြ္ပဏီတွင် ကုံဒတွ့ဒနရသည့် အခက်အခဲြျားနှင့် ြဒသချာဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျားဆိုင်ရာဒော်မပချက်နှင့် အမခားသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအပါအဝင်
ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဒလျာ်ကန်ြျှတသည့် သုံးသပ်တင်မပချက်တစ်ရပ်ပါရှိ
ရြည်။ အစီရင်ခံစာကို ေါရိုက်တာြျားကဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားလျှင်
ေါရိုက်တာြျား၏ကိုယ်စားအမေစ် ဥက္ကဋ္ဌက လက်ြှတ်ဒရးေိုးနိုင်သည်။
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( ဂ ) ပုေ်ြ ၂၅၉ တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရန်သိလျက်မေင့် တြင်ပျက်ကွက်ြှုဒ ကာင့် အမပစ်ရှိဒသာေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားအရာရှိတစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
လက်ကျန်ရှင်းတြ်းတွင် ပါရှိရြည့် အဒ ကာင်းအရာြျား
၂၆၂။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု၏ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ
ရှင်းတြ်းနှင့်အတူ ပါရှိရြည်မေစ်ဒသာ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) တွင် ကုြ္ပဏီ၏
ပစ္စည်းြျား၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား၊ ြတည်ဒငွရင်းနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျား အကျဉ်းချုပ်ကို ဒော်မပရြည်
မေစ်ပပီး အဆိုပါတာဝန်ရှိြှုြျားနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား၏ ဒယဘုယျအဒမခအဒန၊ ပုံဒသသတ်ြှတ်
ေားသည့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား၏တန်ေိုးကို ြည်သို့တွက်ချက်ေားသည်ဟူဒသာ ေုတ်ဒော်
တင်မပရြည့် အချက်အလက်ြျား ပါရှိရြည်။

( ခ ) လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet)ကို စာရင်းအင်းစံနှုန်းြျားအရ ကျင့်သးုံ ရသည့်
ပုံစံ သိြ
ု့ ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အမခား
ပုံစံမေင့် မပုစုဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု၏ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ
ရှင်းတြ်းနှင့်အတူပါရှိရြည်မေစ်ဒသာ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွင် ေါရိုက်တာြျားသို့ ၎င်းတိ၏
ု့
တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ြှုအတွက် အခဒ ကးဒငွအမေစ်ဝန်ဒဆာင်ခြျား၊ ရာခိင
ု ်နှုန်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားနည်း တစ်ရပ်ရပ်အဒနမေင့် ဒပးဒချခဲ့သည့် ဒငွပြာဏ စုစုဒပါင်းအား ဒော်မပသည့်
အချက်အလက်ြျား၊ ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားကချြှတ်သည့် အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
လိုအပ်လျှင် အမခားအရာရှိတစ်ဦးဦးသို့ ဒပးဒချသည့် အခဒ ကးဒငွြျားနှင့် ပစ္စည်းတန်ေိုး
ဒလျှာ့တွက်ဒငွအတွက် ပယ်ေျက်သည့်တန်ေိုးစုစုဒပါင်းတို့ကို ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးသည် တိုက်ရိုက်မေစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီက
အမခားကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ်ခန့်ေားရန် အဆိုမပုချက်အရ ဒဆာင်ရွက်မခင်း
မေစ်လျှင် အဆိုပါေါရိုက်တာအမေစ်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်လည်းဒကာင်း ၎င်းကိုယ်ပိုင်အသုံးမပုြှုအတွက် ၎င်းြှရရှိဒသာ
အခဒ ကးဒငွ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားလစာနှင့်စရိတ်ြျားကို စာရင်း၏ဒအာက်ဒမခတွင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ပူးတွဲတင်မပသည့် ရှင်းတြ်းတွင် ြှတ်ချက်မေင့် ဒော်မပပါရှိရြည်။
လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာအချက်အလက်ြျားကို လက်ကျန်ရှင်းတြ်းတွင် ေည့်သွင်း
ဒော်မပရမခင်း
၂၆၃။ (က)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုမေစ်သည့်အခါ မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်းဒကာင်စီက မပဋ္ဌာန်းေားဒသာ စာရင်းစံြျား
အရ အဆိုပါကုြ္ပဏီ၏လက်ကျန်ရှင်းတြ်းနှင့်အတူ အဆိုပါကုြ္ပဏီနှင့်တကွ ဤဥပဒေအရ
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မေစ်ဒစ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရမေစ်ဒစ ဘဏ္ဍာဒရးရှင်းတြ်း မပုစုရြည့် လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီြျားအားလုံးသည့် အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏ စုဒပါင်းဒရးဆွဲေားသည့် ဘဏ္ဍာဒရး
ရှင်းတြ်းကို ပူးတွဒ
ဲ ော်မပရြည်။
( ခ ) အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားသည်
ပုေ်ြခွဲ (က) ပါေုတ်မပန်ချက်အားမပုစုရာတွင် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို
ရရှိနိုင်မခင်းြရှိပါက လက်ကျန်ရှင်းတြ်းကို လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒသာ ေါရိုက်တာြျားသည်
အဆိုပါကိစ္စရပ်အား စာမေင့်ဒရးသားတင်မပရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတိ၏
ု့ အစီရင်ခံစာကို အဆိုပါ
ေုတ်မပန်ချက်အစား လက်ကျန်ရှင်းတြ်းတွင် ပူးတွဲဒော်မပရြည်။
( ဂ ) အစုြျားပိုင်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီသည် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်လျက် လက်ဒအာက်ခံ
ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုက ပုေ်ြ ၂၅၈ နှင့်အညီ ေိန်းသိြ်းေားရှိဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ
ြှတ်တြ်းြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်တွင် အြည်ဒော်မပပါရှိဒသာ
ကိုယ်စားလှယ်ြျား ကို ကည့်ရှုခွင့်ဒပးနိုင်သည်။ ေိုသုိ့ ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ပပီးဒနာက်
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ြှတ်တြ်းြျားကို ရုံးလုပ်ငန်းချိန်အတွင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
ေိုကိုယ်စားလှယ်ြျားက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန် ေားရှိရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားအား ပုေ်ြ ၂၆၈ အရ အပ်နှင်းေားသည့် အခွင့်အဒရးြျားကို
အစုြျား ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ပါဝင်သူြျားက လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့သည် အဆိုပါလက်ဒအာက်ခံ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား မေစ်သကဲ့သို့
ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

လက်ကျန်ရှင်းတြ်း၏ အစစ်အြှန်မေစ်ြှု
၂၆၄။ ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆ ိုင်ဒသာကုြ္ပဏီတစ်ခုက ေိန်းသိြ်းေားရှိရန်
လိုအပ်ဒသာ လက်ကျန်ရှင်းတြ်းြျားကို ေါရိုက်တာတစ်ဦးနှင့် အမခားအရာရှိတစ်ဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုး
ရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်လျှင် ေိုတစ်ဦးတည်းဒသာ ေါရိုက်တာက
လက်ြှတ်ဒရးေိုးရြည်။
၂၆၅။ ဤအခန်းအရ လိုအပ်ဒသာ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) ကို ကုြ္ပဏီေံ ရှင်းလင်း
တင်မပရာတွင်လည်းဒကာင်း၊ ေိုရှင်းတြ်းကို ေုတ်ဒဝရာတွင်လည်းဒကာင်း ပျက်ကွက်ြှုတစ်စုံတစ်ရာ
မပုလုပ်ခဲ့ပါက သို့ြဟုတ် ဘဏ္ဍာဒရးရှင်းတြ်း၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်း သို့ြဟုတ် ဝင်ဒငွနှင့်အသုံး
စရိတ်စာရင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျားကို ပုေ်ြ၂၆ဝ၊ ၂၆၂၊ ၂၆၃ နှင့် ၂၆၄ တိပ
ု့ ါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ မပုလုပ်ေားသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိဘဲ ေုတ်ဒဝမခင်း၊
မေန့်ဒဝမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ေုတ်မပန်မခင်းြျား မပုလုပ်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့် ပျက်ကွက်ြှုတွင် သိလျက်မေင့်
တြင်ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိရ
ု့ ြည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျား၏ြိတ္တူ
၂၆၆။ (က)

ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းအား ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ ရှင်းလင်း
တင်မပပပီးသည့်အခါ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အတွင်းဒရးြှူးတစ်ဦးဦးက
လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားဒသာယင်း၏ ြိတ္တူတစ်စုံကို ပုေ်ြ ၉၇ တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ မပုစုေားသည့် နှစ်စဉ်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ စာရင်း
နှင့် အကျဉ်းချုပ်တို့၏ ြိတ္တူြျား တင်မပသည့် အချိန်ကာလတွင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
တင်မပရြည်။

( ခ ) ဘဏ္ဍာဒရးဆို င်ရာ ရှင်းတြ်းြျားအား တင်မပသည့် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးသည်
ယင်းဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းြျားအား အတည်ြမပုခဲ့လျှင် ေိုသို့အတည်ြမပုသည့်
အချက်အလက်နှင့် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားအတွက် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ခုကို
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျားတွင် ပူးတွေ
ဲ ားရှိရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ
တင်မပရြည့် စာရွက်စာတြ်းြိတ္တူတွင်လည်း ပူးတွဲေားရှိရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အြျားနှင့်ြသက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်နှင့်
သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရ။
၂၆၇။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၆၆ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်
အဆိုပါကုြ္ပဏီနှင့် ပျက်ကွက်ြှုအား သိလျက်မေင့် တြင်ခွင့်မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ်
အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သန
ိ ်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက ဘဏ္ဍာဒရးရှင်းတြ်းနှင့်စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာြျား၏ ြိတ္တူြျားကို
ရယူပိုင်ခွင့်ရှိမခင်း
၂၆၈။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည်
ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ကုြ္ပဏီက မပုစုရသည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျား၏ ြိတ္တူြျားကို
ရယူခွင့်ရှိသည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက စုံစြ်းစစ်ဒဆးမခင်း
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို ဒတာင်းခံမခင်း
၂၆၉။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ၎င်းေံသု့ိ ကုြ္ပဏီတစ်ခုက
တင်မပရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို စိစစ်ပပီးဒနာက် အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်း
ြျားတွင် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အချက်အလက်ြျား မပည့်စုံြှုရှိဒစရန်အလိင
ု့ ှာ
သတင်းအချက်အလက်ြျား သို့ြဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျား လိုအပ်ဒနသည်ဟု
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ေင်မြင်ယူဆပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာမေင့်ဒရးသားေားဒသာ အဒ ကာင်း ကားစာ
တစ်ရပ်ကို ေုတ်မပန်၍ ေိုအဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ဒပးေားသည့် အချိန်
ကာလအတွင်း ဒော်မပပါသတင်းအချက်အလက် သို့ြဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ကို
ကုြ္ပဏီက စာမေင့်ဒရးသား၍ တင်မပဒစရန် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျားမေစ်သည့် သို့ြဟုတ် မေစ်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည်
အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို အဒကာင်းဆုံး
မပုစု၍ ဒပးပို့တင်မပရန် တာဝန်ရှိသည်။
( ဂ ) အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ြျား သို့ြဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို လက်ခံ
ရရှိသည့်အခါြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ၎င်းေံသို့ တင်မပေားဒသာ ြူလစာရွက်စာတြ်းြျားတွင်
ယင်းတိအ
ု့ ား ပူးတွဲေားနိုင်သည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ပူးတွဲေားရှိဒသာ ဒနာက်ဆက်တွဲ
စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ ြိတ္တူြျားကူးယူမခင်းတို့တွင်
ြူလစာရွက်စာတြ်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကဲ့သိပ
ု့ င် လိုက်နာဒဆာင်ရွက်
ရြည်။
(ဃ)

အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို သတ်ြှတ်
ကာလအတွင်း မပုစုတင်မပနိုင်မခင်းြရှိခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အဆိုပါ
သတင်းအချက်အလက်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို ေတ်ရှုပပီးဒနာက်
ဒြးမြန်းေားသည့် စာရွက်စာတြ်းတွင်သိလိုဒသာ အဒ ကာင်းအရာြျားကို မပုစုတင်မပြှုြှာ
ဒကျနပ်လက်ခံနိုင်ေွယ်ြရှိဒ ကာင်း၊ သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်အဒပါ် မပည့်စုံြှန်ကန်သည့်
ဒော်မပချက်ြျား ြပါရှိဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါ အဒမခအဒနြျားကို
စာမေင့်ဒရးသား၍ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးေံ အစီရင်ခံတင်မပရြည်။

( င ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ပြီရှင်တစ်ဦးဦးက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပေားဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျား၌ ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းကို ပြီရှင်ြျားအဒပါ် လိြ်လည်တင်မပြှု
ြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ဒနသူြျား
အဒပါ်လိြ်လည်တင်မပြှုြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် လိြ်လည်
လှည့်မေားလိုဒသာသဒဘာမေင့် ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိဒ ကာင်း တင်မပလာလျှင် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် စာမေင့်ဒရးသားေားဒသာ အဒ ကာင်း ကားစာမေင့် ကုြ္ပဏီသ့ို ကားနာ
ဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အဒရးဒပးပပီးဒနာက် အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတဒ
် ော်မပ
ေားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ပါရှိသည့်ကိစ္စရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ရှင်းလင်းတင်မပချက်ြျားအတွက်
ကုြ္ပဏီအား ဒခါ်ယူဒြးမြန်းနိုင်သည်။ ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ (ဂ) နှင့် ပုေ်ြ ၂၇ဝ တိတ
ု့ ွငပ
် ါရှိဒသာ
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မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အဆိုပါအြိန်န
့ ှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုမပုပပီးဒနာက် ဤပုေ်ြခွဲအရအဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် တင်မပချက်
တစ်ရပ်ရပ်သည် အဒရးြယူဒလာက်ဒသာကိစ္စမေစ်သည် သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒနှာင့်အယှက်
မေစ်ဒစဒသာ ကိစ္စမေစ်သည်ဟု ဒတွ့ရှိရလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါ သတင်းဒပး
တင်မပသူ၏ အချက်အလက်ြျားကို ကုြ္ပဏီသို့ အသိဒပးရြည်။
( စ ) ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့
ဤဥပဒေအရ တင်မပရန်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့်လည်း အလားတူ သက်ဆိုင်
ဒစရြည်။
၂၇၀။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ပုေ်ြ ၂၆၉ အရ ဒတာင်းဆိုသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို မပုစုဒပးပိရ
ု့ န် မငင်းဆိုလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်လျှင် မပစ်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည့်အမပင် တရားရုံးသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက တင်မပ
ဒလျှာက်ေားပါက ကုြ္ပဏီသို့ အဒ ကာင်း ကားပပီးဒနာက်အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်းြျားအား မပုစု
တင်မပရန်အတွက် ကုြ္ပဏီအဒပါ် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက စုံစြ်းစစ်ဒဆးရန်
လိုအပ်သည်ဟု တရားရုံးအဒနမေင့် ေင်မြင်ပါက လိုအပ်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျား သတ်ြှတ်၍
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိအား စုံစြ်းစစ်ဒဆးမခင်းကို ခွင့်မပုနိင
ု ်သည်။
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား
စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူြျားက ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စြျားကို စုံစြ်းစစ်ဒဆး ဒဆာင်ရွက်မခင်း
၂၇၁။ (က) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒန
တစ်ရပ်ရပ်ဒပါဒပါက်လာပါက ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားကို စုံစြ်းစစ်ဒဆးရန်
နှင့်မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက ညွှန် ကားသည့်နည်းလြ်းြျားအတိုင်း စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုအား
တင်မပရန်အတွက် အရည်အချင်းမပည့်ဝဒသာ စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူတစ်ဦး သို့ြဟုတ်
တစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူြျားကို ခန့်အပ်နိုင်သည်(၁)

အစုရှယ်ယာ ြတည်ဒငွရင်းပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ေုတ်ဒဝေားဒသာအစုရှယ်ယာြျား၏ တစ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံေက်ြနည်းဒသာ အစု
ရှယ်ယာြျားကို ပိုင်ဆိုင်ေားသည့်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက ဒလျှာက်ေားမခင်း၊

(၂)

အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်းြပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသူ အဒရအတွက်၏
ငါးပုံတစ်ပုံေက် ြနည်းဒသာသူြျားက ဒလျှာက်ေားမခင်း၊

(၃)

ြည်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ြဆို စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင် ပုေ်ြ ၂၆၉၊
ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အစီရင်ခံတင်မပမခင်း သို့ြဟုတ်
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(၄)

ြည်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ြဆို စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင် အြျားမပည်သူ၏
အကျိုးအလိင
ု့ ှာ ယင်းစုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုကို မပုလုပ်ရန် အကျိုးအဒ ကာင်းယုံ ကည်စွာ
ဒတွ့ရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဒတာင်းဆိုမခင်း။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူတစ်ဦးကို ခန်အ
့ ပ်မခင်းြမပုြီ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည်
ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအချက်ြျားကို ယုံ ကည်လက်ခံပပီး မေစ်ရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ယင်း၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေ
သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်နိုင်ေွယ်
ရှိမခင်းနှင့်

(၂)

ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) သိြ
ု့ ဟုတ် (၂) တိတ
ု့ ွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ဒလျှာက်ေားြှု
တစ်ရပ်ရပ်ကို သဒဘာရိုးမေင့်မပုလုပ်ပပီး ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်ြှု ရှိမခင်း။

စုံစြ်းစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ရန် လြ်းညွှန်နိုင်သည့် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၏ အခွင့်အာဏာ
၂၇၂။ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို အြျားမပည်သူအကျိုးငှာ ဤဥပဒေအရ
ခန့်အပ်ဒသာ အရည်အချင်းမပည့်ဝသည့် စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူတစ်ဦး သို့ြဟုတ် တစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူ
ြျားမေင့် ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားကို စုံစြ်းစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။
စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုအတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်းတွင် သက်ဒသအဒောက်အေားြျား တင်မပရမခင်း
၂၇၃။ ပုေ်ြ ၂၇၁ အရ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပြှုတွင် ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
ယင်း၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ
မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်နိုင်ေွယ်ရှိဒ ကာင်း၊ စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုအတွက် ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
ခိုင်ြာဒသာ အကျိုးအဒ ကာင်းရှိဒ ကာင်း၊ စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုမပုလုပ်ရာတွင် ေိခိုက်နစ်နာဒစလိုဒသာ
အဒ ကာင်းမေင့် တိုက်တွန်းတင်မပမခင်းြဟုတ်ဒ ကာင်းတိအ
ု့ ား ဒော်မပနိုင်ရန်အတွက် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက
လိုအပ်ြည်ဟု ယူဆဒသာ သက်ဒသအဒောက်အေားြျားကို တင်မပရြည်။ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည်
စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူတစ်ဦးအား ခန့်အပ်မခင်းြမပုြီ ဒလျှာက်ေားတင်မပသူက စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုအတွက်
ကုန်ကျြည့် စရိတ်ြျားအား ဒပးဒချရန် အာြခံေားရှိဒစနိုင်သည်။
စာရင်းစာအုပ်ြျားအား ကည့်ရှုစစ်ဒဆးမခင်းနှင့် အရာရှိြျားအား စစ်ဒဆးဒြးမြန်းမခင်း
၂၇၄။ (က) ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျားမေစ်သည့် သို့ြဟုတ် မေစ်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
အားလုံးသည် ကုြ္ပဏီတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိဒသာ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် စာရွက်စာတြ်းြျား
အားလုံး သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အာဏာြျားအားလုံးကို စုံစြ်း
စစ်ဒဆးသူြျားေံသို့ ဒပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
( ခ ) စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူသည် ကုြ္ပဏီ၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာသူြျားကို စစ်ဒဆး
ဒြးမြန်းနိုင်သည်။
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၂၇၅။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ပုေ်ြ ၂၇၄ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
တာဝန်ရှိသည်နှင့်အညီ စာရင်းစာအုပ် သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒပးအပ်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒြးခွန်းြျားကို ဒမေဆိုရန်အတွက် မငင်းဆိုလျှင် မပစ်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်သိန်း ၅၀ ကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှု၏ စစ်ဒဆးဒတွ့ရှိြှုနှင့် အစီရင်ခံတင်မပြှု
၂၇၆။ (က)

စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုပပီးစီးသည့်အခါ စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူြျားသည် ၎င်းတိ၏
ု့ ဒလ့လာသုံးသပ်
ချက်ြျားကို မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးေံသို့ တင်မပအစီရင်ခံရြည်မေစ်ပပီး မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးေံသ့ို တင်မပသည့် အစီရင်ခံစာြိတ္တူတစ်စုံကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို ဒပးပို့
ရြည့်အမပင် အမခားြိတ္တူတစ်စုံကို ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းသို့ ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
ေိမု့ ပင် အမခားြိတ္တူတစ်စုံကိုလည်း စုံစြ်းစစ်ဒဆးဒပးရန် တင်မပဒလျှာက်ေားသူက
ဒတာင်းခံလာလျှင် ၎င်းေံသု့ိ ဒပးအပ်ရြည်။

( ခ ) စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအားလုံးကို မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည်
ကုြ္ပဏီြှကျခံဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်ပပီး ေိုသိုည
့ ွှန် ကားြှုြရှိလျှင် ဒလျှာက်ေားတင်မပ
သူြျားက ဒပးဒချရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ပုေ်ြ ၂၇၁၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၃) သိြ
ု့ ဟုတ် (၄)
နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ဒသာ စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်
ြျားကိုကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ ေုတ်နုတ်ကျခံရြည်မေစ်ပပီး အခွန်ဒ ကးကျန်
တစ်ရပ်ကဲ့သ့ို မပန်လည်ဒတာင်းခံရယူရြည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ၎င်းကေိန်းသိြ်းေားသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်တြ်းြျားနှင့်အတူ
၎င်းေံဒပးပို့လာဒသာ အစီရင်ခံစာြိတ္တူြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
တရားစွဆ
ဲ ိုဒဆာင်ရွက်မခင်း
၂၇၇။ (က) ပုေ်ြ ၂၇၁ သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၂၇၂ အရ မပုစုတင်မပလာဒသာ အစီရင်ခံစာတွင် ဤဥပဒေ
သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အမပစ်ရှိဒ ကာင်း ကျိုးဒ ကာင်းညီညွတ်ြှုရှိသည်ဟု မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးက ယုံ ကည်ယူဆလျှင် ဝန်ကကီးဌာနသည် ေိုကိစ္စရပ်အား မပည်ဒောင်စုဒရှ့ဒနချုပ်ရုံးသို့
ဥပဒေအ ကံဉာဏ် ဒတာင်းခံရြည်။
( ခ ) အဆိုပါကိစ္စရပ်အား တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စမေစ်သည်ဟု မပည်ဒောင်စု
ဒရှ့ဒနချုပ်ရုံးြှ အ ကံမပုပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် တရားစွဆ
ဲ ိုဒဆာင်ရွက်မခင်းကို
မပုလုပ်ရြည်။ တရားစွဲဆိုြှုတွင် စွပ်စွဲခံရသူြှအပ ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ ယခုလက်ရှိတွင်မေစ်ဒစ
တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဒန ကဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျား၊ အရာရှိြျားနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ြျား
အားလုံးသည် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာလိုအပ်သည့် အကူအညီြျား
အားလုံးကို ဒဆာင်ရွက်ဒပးရန် တာဝန်ရှိသည်။
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( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ “ကိုယ်စားလှယ်ြျား” ဟူဒသာ
စကားရပ်တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ ဥပဒေအ ကံဒပးြျား၊ စာရင်းစစ်ြျား
အမေစ် ကုြ္ပဏီြှခန့်အပ်ေားသူြျားပါဝင်ရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတိြ
ု့ ှာ ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိြျား
မေစ်သည်မေစ်ဒစ၊ ြမေစ်သည်မေစ်ဒစ ပါဝင်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြအရ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်းဒ ကာင့် မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးအား တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ ေိုသို့ မပစ်ြှု
ေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရသည့်ဒန့ြှ ငါးနှစ်ကာလအတွင်း ြည်သည့်ကုြ္ပဏီ၏ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏စီြံအုပ်ချုပ်ြှုတွင်မေစ်ဒစ တိုက်ရိုက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
သွယ်ဝိုက်၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း ြည်သည့်နည်းလြ်းမေင့် ပါဝင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာ
တစ်ဦးအမေစ် တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းြမပုရ။

စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူြျား၏ အစီရင်ခံစာကို သက်ဒသခံအမေစ် ြှတ်ယူရမခင်း
၂၇၈။ ဤဥပဒေအရ ခန့်အပ်ဒသာ စုံစြ်းစစ်ဒဆးသူတစ်ဦးဦး၏ အစီရင်ခံစာြိတ္တူ တစ်စုံကို စုံစြ်း
စစ်ဒဆးမခင်းခံရသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်၍မေစ်ဒစ၊ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးကမေစ်ဒစ အစစ်
အြှန်မေစ်ဒ ကာင်း အတည်မပုေားလျှင် အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ဒသာကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစြ်းစစ်ဒဆး
သူြျား၏ ေင်မြင်ချက်ြျားကို သက်ဒသခံအမေစ် ြည်သည့်တရား စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင်ြဆို လက်ခံ
ရြည်။
စာရင်းစစ်ြျား
စာရင်းစစ်ြျား၏ အရည်အချင်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ၎င်းတိအ
ု့ ား ခန့်အပ်မခင်း
၂၇၉။ (က)

သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
သိြ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်က ဒပးအပ်ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်တစ်ဦးအမေစ်
ဒဆာင်ရွက်ရန်ခွင့်မပုသည့် လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်ြှတ်ကို ကိုင်ဒဆာင်ေားမခင်းြရှိလျှင် ြည်သူ
တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကိုြျှ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုခုတို့တွင် စာရင်းစစ်တစ်ဦးအမေစ် ခန်အ
့ ပ်မခင်း
သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။ သိရ
ု့ ာတွင်အဆိုပါ လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်ြှတ်ြျားကို ကိုင်ဒဆာင်
ေားပပီး နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း လုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ ေက်စပ်လုပ်ကိုင်သူြျား
ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစုတစ်ရပ်အား ယင်းလုပ်ငန်းစုအြည်မေင့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ စာရင်းစစ်
အမေစ်ခန်အ
့ ပ်နိုင်ပပီး ယင်းလုပ်ငန်းစုအြည်မေင့် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီအားလုံးသည် နှစ်စဉ်အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်စီ၌ ဒနာက်တစ်ကကိြ်ကျင်းပြည့် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး ြတိုင်ြီ
အေိ စာရင်းစစ်တစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်းစစ်ြျားကို ခန့်အပ်ရြည်။
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( ဂ ) စာရင်းစစ်တစ်ဦးအားခန့်အပ်ရန် လိုအပ်ပပီး ေိုသို့ခန့်အပ်ြှုကိုနှစ်စဉ် အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝး၌ မပုလုပ်ခဲ့မခင်းြရှိလျှင် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦး၏ ဒလျှာက်ေားြှုအရ လက်ရှိခုနှစ်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်တစ်ဦးကို
ခန်ေ
့ ားနိုင်ပပီး အဆိုပါစာရင်းစစ်၏ လုပ်အားအတွက် ကုြ္ပဏီကဒပးဒချရြည့် အခဒ ကး
ဒငွကို သတ်ြှတ်ဒပးနိုင်သည်။
(ဃ)

ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားအား ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်ြျားအမေစ် ခန့်အပ်မခင်းြမပုရ(၁)

ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိ တစ်ဦးဦး၊

(၂)

အဆိုပါ ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိ၏ ေက်စပ်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဦး၊

(၃)

အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၊ အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏
လက်ဒအာက်ခံကုြ္ပဏီတစ်ခုခုတွင် အဆိုပါေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိက
ခန့်အပ်ေားသူတစ်ဦးဦး နှင့်

(၄)

ကုြ္ပဏီသို့ အဒ ကးတင်ရှိဒနသူတစ်ဦးဦး။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် စာရင်းစစ်အမေစ်
ခန့်အပ်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီတွင် အဒ ကးတင်ရှိလာပါက ယင်း၏ခန့်အပ်ြှုကို
ေိုအချိန်ြှစ၍ ရပ်စဲရြည်။

( င ) နှစ်စဉ်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာြျားကို ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
ြျားေံသ့ို ဒပးပို့သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၄ ရက်ေက်ဒနာက်ြကျဒစဘဲ စာရင်းစစ်ရာေူး
ဒနရာတွင် အပငိြ်းစားယူေားဒသာ စာရင်းစစ်ြှအပ အမခားသူတစ်ဦးဦးကို ခန်ေ
့ ားရန်
ရည်ရွယ်ေားဒ ကာင်း အဒ ကာင်း ကားစာကို ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက ကုြ္ပဏီသို့
ဒပးပို့ေားမခင်းြရှိလျှင်၊ ေိုသူကို နှစ်စဉ်အဒေွဒေွ အစည်းအဒဝး၌ စာရင်းစစ်အမေစ်
ခန့်ေားခွင့် ြရှိဒစရ။ ကုြ္ပဏီသည် အပငိြ်းစားယူေားဒသာ စာရင်းစစ်ေံသ့ို အဆိုပါ
အဒ ကာင်း ကားစာ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်အားဒပးပိရ
ု့ ြည့်အမပင် အဆိုပါ အဒ ကာင်း ကားစာကို
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ အစည်းအဒဝးအဒ ကာင်း ကားစာနှင့်အတူ ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
ေိအ
ု့ မပင်အဒ ကာင်း ကားစာအား ဒ ကညာတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပ၍မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏
ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းက ခွင့်မပုသည့် နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
သိရ
ု့ ာတွင် စာရင်းစစ်တစ်ဦးအားခန်ေ
့ ားရန် ရည်ရွယ်ေားဒ ကာင်း အဒ ကာင်း ကားစာကို
ကုြ္ပဏီသဒ
ို့ ပးပိပု့ ပီးဒနာက် နှစ်စဉ်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာကို
အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာဒပးပိပု့ ပီးဒနာက် ၁၄ ရက် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုကာလေက် နည်းသည့်
ကာလအတွင်းဒပးပိခ
ု့ ဲ့လျှင် စာရင်းစစ်တစ်ဦးအားခန့်ေားရန် ရည်ရွယ်ေားဒ ကာင်း
အဒ ကာင်း ကားစာအတွက် အချိန်ကာလသတ်ြှတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဤပုေ်ြပါ
သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာကို
နှစ်စဉ်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့် အချိန်ကာလအတိုင်း
ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
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( စ ) ဥပဒေအရ လိုက်နာကျင်းပရသည့် ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝးြတိုင်ြီ ကုြ္ပဏီ၏ ပေြဦးဆုံး
စာရင်းစစ်ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားက ခန့်အပ်နိုင်သည်။ ေိုသို့ ခန့်အပ်ရာတွင်
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး၌ ဆုံးမေတ်ချက် တစ်ရပ်ချြှတ်၍
ေယ်ရှားမခင်းြမပုခဲ့လျှင် ပေြအကကိြ် နှစ်စဉ်အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအေိ စာရင်းစစ်
ရာေူးဒနရာတွင် ခန့်အပ်ေား၍ ၎င်းအစည်းအဒဝးြတိုင်ြီ ေယ်ရှားခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားက စာရင်းစစ်ြျားကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ေါရိုက်တာြျားသည် ရုတ်တရက်လစ်လပ်သွားဒသာ စာရင်းစစ်ရာေူးဒနရာတွင် မေည့်စွက်
ခန်ေ
့ ားနိုင်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် အဆိုပါလစ်လပ်ြှုသည် ဆက်လက်မေစ်ဒပါ်ဒနခဲ့လျှင် ဆက်လက်
ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ စာရင်းစစ် သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်းစစ်ြျားရှိခဲ့လျှင် ၎င်းတို့က လုပ်ကိုင်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ဇ ) ကုြ္ပဏီစာရင်းစစ်ြျား၏ အခဒ ကးဒငွကို အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ကုြ္ပဏီက
သတ်ြှတ်ဒပးရြည်။ သို့ဒသာ် ဥပဒေအရ လိုက်နာကျင်းပရသည့် ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝး
ြတိုင်ြီက ခန့်အပ်ေားဒသာ စာရင်းစစ်ြျား၏ အခဒ ကးဒငွ သိ့ြ
ု ဟုတ် ရုတ်တရက်
လစ်လပ်သွားဒသာ ဒနရာတစ်ခုခုတွင် မေည့်စွက်ခန့်ေားသည့် စာရင်းစစ်ြျား၏ အခဒ ကး
ဒငွကို ေါရိုက်တာြျားက သတ်ြှတ်ဒပးနိုင်သည်။
( ေ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ
သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်းြရှိဒစဘဲ လိုက်နာကျင့်သးုံ ရြည်။
စာရင်းစစ်ြျား၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၂၈၀။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ စာရင်းစစ်အားလုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ြှတ်တြ်းြျား၊
စာရင်းစာအုပ်ြျား၊ ဒငွစာရင်းြျား၊ ဒမပစာြျားကို ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ရယူနိုင်ခွင့်
ရှိပပီးကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားနှင့် အရာရှိြျားေံြှ စာရင်းစစ်တာဝန်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်
နိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ လိုအပ်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျားနှင့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားကို
ရယူခွင့်ရှိသည်။

( ခ ) စာရင်းစစ်ြျားသည် ၎င်းတို့ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စာရင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လည်းဒကာင်း၊ ၎င်းတိ၏
ု့ ရာေူးသက်တြ်းကာလအတွင်း အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင်
ကုြ္ပဏီ ေံသို့တင်မပလာသည့် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ အစီရင်ခံစာတင်မပရြည်။ ေိုအစီရင်ခံစာတွင် ဒအာက်ပါ
တို့ကို ဒော်မပပါရှိရြည် (၁)

လိုအပ်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျားနှင့် ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားရရှိမခင်း
ရှိြရှိ၊
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(၂)

၎င်းတိ့၏
ု ေင်မြင်ချက်တွင် အစီရင်ခံစာ၌ ဒော်မပပါရှိဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ
ရှင်းတြ်းြျားကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ မပုစုေားမခင်း ရှိ ြရှိ၊

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားတွင် ဒော်မပပါရှိပပီး စာရင်းစစ်ြျားေံ ဒပးအပ်ဒသာ
မပည့်စုံသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား၊ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျားနှင့်အညီ
ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စြျားကို ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ရှင်းတြ်းတွင် ြှန်ကန်မပည့်စုံစွာ
ဒော်မပေားမခင်း ရှိြရှိ နှင့်

(၄)

၎င်းတိ၏
ု့
ေင်မြင်ချက်တွင် ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ ြှတ်တြ်းြျားကို ဤအခန်းတွင်
ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း ရှိြရှိ။

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်း
ြရှိဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် အမပည့်အဝြမပုလုပ်ေားဒ ကာင်း ဒမေဆိုလျှင် အစီရင်ခံစာ၌
ဒမေဆိုချက်ြျားအတွက် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားကို ဒော်မပရြည်။
(ဃ)

စာရင်းစစ်ြျားသည် စစ်ဒဆးအစီရင်ခံေားဒသာ စာရင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီေံ
တင်မပရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးကျင်းပရန် အဒ ကာင်း ကားစာကို
လက်ခံရရှိခွင့်ရှိသည့်အမပင် ေိုအစည်းအဒဝးသို့ တက်ဒရာက်ခွင့်ရှိသည်။ ေိအ
ု့ မပင်
စာရင်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒရးသားဒော်မပချက် သို့ြဟုတ် ရှင်းလင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာ
မပုလုပ်နိုင်သည်။

( င ) ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ စာရင်းစစ်တစ်ဦး နုတ်ေွက်လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် အစားေိုး
ခန့်အပ်ခဲ့လျှင် နုတ်ေွက်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် အစားေိုးခန့်အပ်ခံရသည့် စာရင်းစစ်သည်
၎င်း၏တာဝန်ြျား၊ ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားြျားနှင့် ညီညွတ်စွာ သဒဘာရိုးမေင့်
သင့်ဒလျာ်စွာ ဒဆာင်ရွက်၍ ကုြ္ပဏီ၏ ဒငွဒရးဒ ကးဒရး လုပ်ငန်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ
ဒရးသားဒော်မပချက် သိ့ုြဟုတ် အစီရင်ခံစာကို လိုအပ်သည်ဟု ေင်မြင်လျှင် မပုလုပ်
နိုင်သည်။ ေါရိုက်တာြျားသည် အဆိုပါအစီရင်ခံစာကို လက်ခံရရှိသည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်
အတွင်း ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားေံသို့ ဒပးပို့ရြည့်အမပင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပ
ရြည်။ ေါရိုက်တာြျားသည် လိုအပ်သည်ဟု ေင်မြင်ပါက စာရင်းစစ်က တင်မပလာသည့်
အစီရင်ခံစာအဒပါ်တွင် သဒဘာေားြှတ်ချက် ဒရးသားဒော်မပနိုင်သည်။
( စ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဤဥပဒေပါ အမခားဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို
ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်းြရှိဒစဘဲ လိုက်နာကျင့်သးုံ ရြည်။
၂၈၁။ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ရပ်အား ပုေ်ြ ၂၈ဝ ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ညီညွတ်မခင်း
ြရှိဘဲမပုလုပ်ခဲ့လျှင် ေိုသို့ပျက်ကွက်ြှုတွင် သိလျက်မေင့်တြင်ပါဝင်ဒသာ စာရင်းစစ်တစ်ဦးစီသည်
ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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အစိုးရက ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာြျားပါဝင်ဒသာကုြ္ပဏီြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်း
၂၈၂။ အစိုးရက ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ပါဝင်ဒသာ ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ဒအာက်ဒော်မပပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ပုေ်ြ ၂၆ဝ၊ ၂၇၉ နှင့် ၂၈ဝ တိတ
ု့ ွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်
နှင့်သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစဘဲ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်(က)

အစိုးရကပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်ပါဝင်ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်အား
မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အ ကံမပုချက်အရ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက ခန်အ
့ ပ်နိုင်သည်
သိ့ြ
ု ဟုတ် မပန်လည်ခန့်အပ်နိုင်သည်။

( ခ ) မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်တွင် ဒအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားရှိသည် (၁)

ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်အညီ ခန်အ
့ ပ်ေားဒသာ စာရင်းစစ်က ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းြျားကို
စစ်ဒဆးရြည့်နည်းလြ်းြျားအား ညွှန် ကားရန်နှင့် စာရင်းစစ်၏ အဆိုပါလုပ်ငန်း
တာဝန်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
အဆိုပါစာရင်းစစ်ေံသို့ ညွှန် ကားချက်ြျားဒပးရန်၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းြျားကို ေပ်ြံစစ်ဒဆးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စြ်းသပ်စစ်ဒဆးမခင်း
တစ်ရပ်ရပ်မပုလုပ်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားပပီး
အဆိုပါစာရင်းစစ်ဒဆးြှုအတွက် ြည်သူ့ကိုြဆို ြည်သည့်ပုံစံမေင့် အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းမခင်းခံရသူေံသို့ အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအချက်အလက်ြျားကို မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က အဒေွဒေွ
သို့ြဟုတ် အေူးအြိန်တ
့ စ်ရပ်မေင့် ညွှန် ကားသည့်အတိုင်း ဒပးအပ်ဒစရန်နှင့်

(၃)

မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီ၏
စာရင်းြျားကို စစ်ဒဆးရန် သို့ြဟုတ် ေပ်ြံစစ်ဒဆးရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် စြ်းသပ်
စစ်ဒဆးရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏လက်ဝယ်ရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ စီြံြှုဒအာက်ရှိ
ြှတ်တြ်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားကို ကုြ္ပဏီက ၎င်းေံသို့ တင်မပရန်၊

( ဂ ) ကုြ္ပဏီကသတင်းအချက်အလက်ြျား၊ ြှတ်တြ်းြျား သို့ြဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားကို
ဒပးအပ်ရန် သို့ြဟုတ် မပုစုဒပးရန်ချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို ယခင်ကမေစ်ဒစ၊
ယခုမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦးအမေစ် တာဝန်ရှိသူေံသို့
လိပ်ြူဒပးပိန
ု့ ိုင်သည်။ ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီနှင့်
သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ အဆိုပါပုဂု္ဂိ လ်ြျားနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
(ဃ)

အေက်ဒော်မပပါစာရင်းစစ်သည် ၎င်း၏စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ြိတ္တူတစ်စုံကို မပည်ဒောင်စု
စာရင်းစစ်ချုပ်ေံသို့ တင်မပရြည်မေစ်ပပီး မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က သင့်သည်
ေင်မြင်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ြှတ်ချက်ဒပးနိုင်ခွင့် သို့ြဟုတ် မေည့်စွက်ခွင့်ရှိရြည်။
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လွှဲအပ်မခင်း
၂၈၃။ မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ဒသာ ပုေ်ြ ၂၈၂ ပါကိစ္စရပ်ြျားကို
အဒေွဒေွအားမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အေူးအားမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ယင်း၏အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းမခင်းခံရသူတစ်ဦးဦးက ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
မပစ်ြှုမပစ်ေဏ်
၂၈၄။ အစိုးရက ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၈၂ အရ
မပုလုပ်ဒသာ အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ကုြ္ပဏီနှင့် ပျက်ကွက်ြှုတွင်
ပါဝင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ အမခားအရာရှိြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဝန်ေြ်းြျား အားလုံးသည်
နှစ်နှစ်ေက် ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ြှတ်တြ်းြျားကိုရရှိခွင့်နှင့် စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့် စသည်တိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာ
ပိုင်ရှင်ြျား၏ အခွင့်အဒရးြျား
၂၈၅။ ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ဦးစားဒပးအစုရှယ်ယာြျားနှင့် ေီဘင်ချာြျားကို ပိုင်ဆိုင်သူြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏
ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာရှင်းတြ်းြျား၊ စာရင်းစစ်ြျား၏ အစီရင်ခံစာြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ သာြန်အစုရှယ်ယာ
ပိုင်ရှင်ြျားက ရရှိသည့် အမခားအစီရင်ခံစာြျားကို ရရှိခွင့်နှင့်စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့် ရှိသည်။
အခန်း (၂၅)
အနုညာတစီရင်ဆုံးမေတ်မခင်း၊ ပြီရှင်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအ ကား ညှိနှိုင်းသဒဘာတူမခင်းနှင့်
အစုရှယ်ယာြျားဝယ်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အဒရး
အမငင်းပွားြှုကိစ္စရပ်ြျားကို ခုံသြာဓိမေင့် စီရင်ဆုံးမေတ်ရန်အတွက် တင်မပနိုင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏ အခွင့်အာဏာ
၂၈၆။ အမငင်းပွားြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒမေရှင်းရန်အတွက် ကုြ္ပဏီကဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အမခားနည်းလြ်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် စာမေင့်ဒရးသားေားဒသာ
သဒဘာတူညီချက်မေင့် ကုြ္ပဏီနှင့် အမခားကုြ္ပဏီ သိ့ုြဟုတ် အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးတို့အ ကား ယခု
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနာင်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း မေစ်ဒပါ်လာြည့် အမငင်းပွားြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
အနုညာတစီရင်ဆုံးမေတ်မခင်းဥပဒေ သို့ြဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ ခုံသြာဓိမေင့်
စီရင်ဆုံးမေတ်ရန်အတွက် တင်မပနိုင်သည်။
ပြီရှင်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအ ကား ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၂၈၇။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ယင်း၏ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ ပြီရှင်ြျား
အ ကားတွင်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီနှင့် ယင်းတွင်ပါဝင်သူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်
ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအ ကားတွင်မေစ်ဒစ ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သို့ြဟုတ် စီစဉ်
ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်အား အဆိုမပုတင်မပသည့်အခါ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊

196
ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားကမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီအား စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကမေစ်ဒစ
အကျဉ်းချုပ်ဒော်မပချက်မေင့် ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးက ညွှန် ကားသည့်
နည်းလြ်းအတိုင်း ပြီရှင်ြျား သိ့ုြဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာပြီရှင်ြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား သို့ြဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပဒဆာင်ရွက်ဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။
( ခ ) အစည်းအဒဝး၌ ကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်မေင့်မေစ်ဒစ တက်ဒရာက်ဒသာ
ပြီရှင်ြျား သို့ြဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာပြီရှင်ြျား သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား သို့ြဟုတ် အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားတွင်
တန်ေိုးဒလးပုံသုံးပုံရှိသည့်အမပင် အဒရအတွက်အြျားစုမေင့် ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်အား သဒဘာတူညီခဲ့လျှင် ေိုဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သို့ြဟုတ်
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်သည် တရားရုံးကခွင့်မပုခဲ့လျှင် ပြီရှင်ြျားသို့ြဟုတ်
အြျိုးအစားတစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
အြျိုးအစား တစ်ရပ်တွင်ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအားလုံးနှင့် ကုြ္ပဏီအဒပါ်
တွင်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီအားစာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန် ဒဆာင်ရွက်ဒနလျှင် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးအဒပါ်တွင် တရားဝင်
စည်းဒနှာင်ြှု ရှိဒစရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ချြှတ်သည့်အြိန့်သည် ယင်းအြိန့်၏ တရားဝင်အတည်မပုေားသည့်
ြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပမခင်းြရှိလျှင် အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
ြရှိဒစရ။ အဆိုပါအြိန့်အားလုံး၏ ြိတ္တူတစ်စုံကို ေိုအြိန်အ
့ ား ချြှတ်ပပီး ဒနာက်တွင်
ေုတ်ဒဝဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းြိတ္တူတွင် ပူးတွဲေားရြည်။
(ဃ)

တရားရုံးသည် ဤပုေ်ြအရ ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ခုခုကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို ဒလျှာက်ေားြှုအား အပပီးသတ်စီရင်ဆုံးမေတ်မခင်းြမပုြီအေိ တရားရုံး
ြှသင့်ဒလျာ်သည်ဟု ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ကုြ္ပဏီအဒပါ် တရားစွဲဆိုြှု
တစ်ရပ်ရပ် စတင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း သို့ြဟုတ် တရားစီရင်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်အား
ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်မခင်းကို ဆိုင်းငံ့ေားနိုင်သည်။

( င ) ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ “ကုြ္ပဏီ” ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းနိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ရပ်ရပ်ကို

ဆိုလိုသည်။ ဤပုေ်ြပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက်

တရားစွဲဆိုေားဒသာ သိ့ုြဟုတ် အြိန့်ေီဂရီတစ်ရပ်ရပ် လက်ခံရရှိေားဒသာ အာြခံ
အကျိုးခံစားခွင့်ြရရှိဒသာ ပြီရှင်ြျား (unsecured creditors)ကို အမခားဒသာ အာြခံ
အကျိုးခံစားခွင့် ြရရှိဒသာ ပြီရှင်ြျားကဲ့သို့ အြျိုးအစားတစ်ရပ်တည်းမေစ်သည်ဟု
ြှတ်ယူရြည်။
( စ ) တရားရုံးကချြှတ်သည့်အြိန်အ
့ ဒပါ် ဥပဒေနှင့်အညီတစ်ဆင့်မြင့်တရားရုံးသို့ အယူခံနိုင်သည်။
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၂၈၈။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ပုေ်ြ ၂၈၇၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ကုြ္ပဏီနှင့် ပျက်ကွက်ြှုကို သိလျက်မေင့် တြင်မပုလုပ်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားအရာရှိြျားတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှုြျားအား လွယ်ကူစွာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန်အတွက် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၂၈၉။ (က)

ပုေ်ြ ၂၈၇ တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအ ကား အဆိုမပု
ေားဒသာ ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ခွင့်မပုနိုင်ရန်
အတွက် အဆိုပါပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်အား
တင်မပလာသည့်အခါ ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သို့ြဟုတ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီြျားကို မပန်လည်ေွဲ့စည်းရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီနှစ်ခု သိြ
ု့ ဟုတ် နှစ်ခုေက်
ပိုဒသာ ကုြ္ပဏီြျားကိုဒပါင်းစည်းရန် ရည်ရွယ်သည့် စီြံချက်တစ်ရပ်အတွက် သိြ
ု့ ဟုတ်
ယင်းစီြံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုမပုမခင်းမေစ်ဒ ကာင်း၊ အဆိုပါစီြံချက်အရ ဤပုေ်ြတွင်
“လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့်ကုြ္ပဏီ” ဟု ရည်ညွှန်းြည့် စီြံချက်နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုခု၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
ကိုမေစ်ဒစ ဤပုေ်ြတွင် “လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်ကုြ္ပဏီ” ဟု ရည်ညွှန်းြည့် အမခားကုြ္ပဏီသို့
လွှဲဒမပာင်းဒပးဒ ကာင်း တရားရုံးကဒတွ့ရှိလျှင် တရားရုံးသည် ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခွင့်မပုသည့်အြိန့်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနာက်ဆ က်တွဲ
အြိန့်တစ်ရပ်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက်မေစ်ဒစ၊ ကိစ္စ
တစ်ရပ်ရပ်အတွက်မေစ်ဒစ စည်းကြ်းချက်ြျား မပုလုပ်သတ်ြှတ်နိုင်သည် (၁)

လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့်ကုြ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်ပစ္စည်း သို့ြဟုတ်
တာဝန်ရှိြှုအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်
ကုြ္ပဏီသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း၊

(၂)

လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီက အမခားသူတစ်ဦးဦးသိ့ု သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားသူ
တစ်ဦးဦးအတွက် ခွဲဒဝသတ်ြှတ်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် လျာေားဒဆာင်ရွက်သည့်
ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိြ
ု့ ဟုတ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုအားမပုလုပ်ြည့် အဆိုပါကုြ္ပဏီရှိ
အစုရှယ်ယာြျား သို့ြဟုတ် ေီဘင်ချာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျား သို့ြဟုတ် အမခားအလားတူ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှဲဒမပာင်း
လက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီက ခွဲဒဝသတ်ြှတ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လျာေားဒဆာင်ရွက်မခင်း၊

(၃)

လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီ
အဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ဆိုင်းငံ့ေားဒသာ တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို လွှဲဒမပာင်း
လက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီ
အဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ဆက်လက်စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း၊

(၄)

လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းမခင်းြမပုဘဲ ေျက်သိြ်းမခင်း၊

198
(၅)

တရားရုံးက သတ်ြှတ်သည့်အချိန်အတွင်း ေိုသို့သတ်ြှတ်ဒပးသည့် နည်းလြ်း
အတိုင်း ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိ့ုြဟုတ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား သဒဘာတူညီမခင်း
ြရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအတွက် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား မပုလုပ်မခင်း၊

(၆)

မပန်လည်ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒပါင်းစည်းမခင်းအား မပည့်စုံေိဒရာက်စွာ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ဒသာ ဒနာက်ဆက်တွဲ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆက်စပ်သည့်
ကိစ္စရပ်ြျား ချြှတ်မခင်း။

( ခ ) ဤပုေ်ြအရ ချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်သည် ပစ္စည်း သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန်ရှိြှုြျားကို
လွှဲဒမပာင်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်လျှင် အဆိုပါအြိန်အ
့ ရ ေိုပစ္စည်းကို လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်
ကုြ္ပဏီသို့ လွှဲဒမပာင်းအပ်နှင်းရြည်မေစ်ပပီး ယင်း၏ပစ္စည်းြျားမေစ်လာဒစရြည်။ အလားတူ
အဆိုပါ အြိန့်အရ ေိုတာဝန်ရှိြှုြျားကို လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပး
ရြည်မေစ်ပပီး လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိြှုြျား မေစ်လာဒစရြည်။
ပစ္စည်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်တွင်အြိန့်ညွှန် ကားချက်တစ်စုံတစ်ရာ ပါရှိခဲ့လျှင်
ဒစ့စပ်ဒမပပငိြ်းြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုအရ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု ရပ်စဲဒစရန်
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတစ်ရပ်ရပ်ြှ ကင်းလွတ်ဒစရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြအရ အြိနတ
့် စ်ရပ်အား ချြှတ်သည့်အခါ အဆိုပါအြိန်န
့ ှင့် သက်ဆိုင်ဒသာကုြ္ပဏီ
အားလုံးသည် အဆိုပါအြိန့်၏ ြူရင်းြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်အား အြိန့်ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ
၁၄ ရက်အတွင်း ြှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို ဒပးပို့ရြည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ “ပစ္စည်း” ဟူဒသာစကားရပ်တွင် ပစ္စည်း၊ အခွင့်အဒရးနှင့် အခွင့်အာဏာ
အားလုံးပါဝင်ပပီး “တာဝန်ရှိြှု” ဟူဒသာ စကားရပ်တွင် တာဝန်ြျားလည်း ပါဝင်သည်။

( င ) ပုေ်ြ ၂၈၇၊ ပုေ်ြခွဲ (င) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစဘဲ ဤပုေ်ြပါ “ကုြ္ပဏီ”
ဟူဒသာ စကားရပ်တွင် ဤဥပဒေ၏ အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပချက်တွင်ပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီြှအပ
အမခားကုြ္ပဏီတစ်ခုခု ပါဝင်မခင်းြရှိ။
၂၉၀။ ပုေ်ြ ၂၈၉၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ကုြ္ပဏီနှင့် ေိုပျက်ကွက်ြှုကို သိလျက်မေင့်
တြင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ
ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အြျားစုမေင့်အတည်မပုေားဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်နှင့် သဒဘာကွဲလွဲဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်ြျားက
အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် အစုရှယ်ယာြျား ဝယ်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အဒရး
၂၉၁။ (က)

အမခားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်း
ြရှိဒစဘဲ ဤပုေ်ြတွင် “လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီ” ဟု ရည်ညွှန်းြည့် အြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုရှိ အစုရှယ်ယာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အစုရှယ်ယာ အြျိုးအစား
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဤပုေ်ြတွင် “လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်ကုြ္ပဏီ” ဟု ရည်ညွှန်းြည့် အမခား
ကုြ္ပဏီသို့ ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ လွှဲဒမပာင်းမခင်းကို လက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီက အဆိုပါ
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ကိစ္စရပ်အတွက် ကြ်းလှြ်းြှုကို မပုလုပ်ပပီးဒနာက် ဒလးလအတွင်း သက်ဆိုင်ဒသာ အစု
ရှယ်ယာြျား၏တန်ေိုး ဒလးပုံသုံးပုံေက်ြနည်းဒသာ ပိုင်ရှင်ြျားက အတည်မပုသည့်အခါ
လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီသည် အဆိုပါ ဒလးလ ကုန်ဆုံးပပီး ဒနာက် နှစ်လအတွင်း
ြည်သည့် အချိန်တွင်ြဆို သတ်ြှတ်ေားသည့် နည်းလြ်းမေင့် သဒဘာကွဲလွဲဒသာ
အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦးေံသုိ့ အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို၍
့
လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်
ကုြ္ပဏီက ၎င်း၏အစုရှယ်ယာြျားကို ရယူလိုဒ ကာင်း ဒော်မပအဒ ကာင်း ကားနိုင်သည်။
ေိုအဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့ပပီးသည့်ဒန့ရက်ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း သဒဘာကွဲလွဲသည့်
အစုရှယ်ယာရှင်ကတရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားလာသည့်အဒပါ် တရားရုံးက အမခားနည်း
တစ်စုံတစ်ရာကို အြိနခ
့် ျြှတ်ခဲ့မခင်းြရှိလျှင် လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီသည် ၎င်းေံသို့
လွှဲဒမပာင်းဒပးရန် အတည်မပုေားဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်ြျား၏ အစုရှယ်ယာြျားနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် စီြံချက် သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် အဆိုပါ
အစုရှယ်ယာြျားကို ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိပပီး ရယူရြည်မေစ်သည်။
( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီက အဒ ကာင်း ကား
စာတစ်ဒစာင်အား ဒပးပို့ခဲ့ပပီး တရားရုံးက သဒဘာကွဲလွဲသည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏ တင်မပ
ဒလျှာက်ေားချက်အဒပါ် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချြှတ်ခဲ့မခင်း ြရှိလျှင်
အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့် ဒန့ြှစ၍ ၂၈ ရက် ကုန်ဆုံးသည့်အခါ သို့ြဟုတ် သဒဘာ
ကွဲလွဲသည့် အစုရှယ ်ယာရှင်က တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားပပီး ေိုသို့ တင်မပ
ဒလျှာက်ေားြှုအား ဆိုင်းငံ့ေားမခင်းခံရသည့်အခါ အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို
လိုက်နာလျက် လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်ကုြ္ပဏီသည် အဒ ကာင်း ကားစာြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို
လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီသိုဒ
့ ပးပိရ
ု့ ြည်မေစ်ပပီး လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီက
ရရှိေိုက်ခွင့်ရှိသည့် အစုရှယ်ယာြျားအတွက် လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီြှ ဒပးဒချ
ရြည့် တန်ေိုးပြာဏ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းအတွက် အေိုးစားနားတစ်ရပ်ရပ်ကို လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့်
ကုြ္ပဏီသို့ ဒပးဒချရြည် သို့ြဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးရြည်။ ယင်းသို့ ဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက်
လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့် ကုြ္ပဏီသည် လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီအား အဆိုပါ အစုရှယ်ယာ
ြျား၏ ပိုင်ရှင်အမေစ် ြှတ်ပုံတင်စာရင်း ဒရးသွင်းဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြအရ လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့်ကုြ္ပဏီက လက်ခံရရှိဒသာ ဒငွဒ ကးြျားကို သီးမခား
ဘဏ်ဒငွစာရင်းတစ်ခုသို့ ဒပးသွင်းရြည်မေစ်ပပီး ေိုသုိ့လက်ခံရရှိဒသာ ဒငွပြာဏနှင့်
အမခားအေိုးစားနားြျားကို ၎င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစုရှယ်ယာရှင်အသီးသီးအတွက်
ယုံ ကည်အပ်နှံြှုအမေစ် အဆိုပါ လွှဲဒမပာင်းဒပးသည့်ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ “သဒဘာကွဲလွဲသည့် အစုရှယ်ယာရှင်” ဆိုသည်တွင် ပဋိညာဉ်
စာချုပ်အား သဒဘာတူညီမခင်းြရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်နှင့် စီြံချက် သို့ြဟုတ် ပဋိညာဉ်
စာချုပ်နှင့်အညီ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်ကုြ္ပဏီသို့ ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာြျားကို လွှဲဒမပာင်းဒပးရန်
ပျက်ကွက်ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် မငင်းဆန်ဒသာ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦးတို့ ပါဝင်သည်။
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အပိုင်း (၅)
ေျက်သြ
ိ ်းမခင်း
အခန်း (၂၆)
ကုြ္ပဏီတစ်ခုအားေျက်သိြ်းမခင်း
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းဆိုင်ရာနည်းလြ်းြျား
၂၉၂။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ဒအာက်ပါနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ေျက်သိြ်းနိုင်သည် (၁)

တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊

(၂)

ဆန္ဒအဒလျာက်မေစ်ဒစ၊

(၃)

တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ။

( ခ ) ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲြှု တစ်စုံတစ်ရာြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီေျက်သြ
ိ ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဒော်မပပါနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား
ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား (Contributories)
လက်ရှိဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယခင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်
ရသူြျားအမေစ်တာဝန်ရှိြှု
၂၉၃။ (က)

ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် လက်ရှိဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ယခင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအားလုံးသည် ဤပုေ်ြပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ ဒ ကးပြီြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျား၊ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအ ကား အခွင့်အဒရးြျားကို ညှိနှိုင်း
ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဒအာက်ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒစလျက် ကျသင့်သည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အခဒ ကးဒငွြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားအား ဒပးဒချရာတွင် ဒငွဒ ကး
လုံဒလာက်ြှုရှိဒစဒရးအတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား စာရင်းသို့ ေည့်ဝင်ဒပးဆပ်ရန်
တာဝန်ရှိဒစရြည်။
(၁)

ကုြ္ပဏီတွင် ယခင်ကပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု စတင်မခင်း
ြမပုြီလွန်ခဲ့ဒသာ တစ်နှစ် သို့ြဟုတ် ေိုေက်ပိုဒသာ ကာလကတည်းကပင်
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲခဲ့မခင်းမေစ်လျှင် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ဒရးအတွက်
တာဝန်ြရှိဒစရ။

(၂)

ကုြ္ပဏီတွင် ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးသည် ၎င်းအဒနမေင့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ
တစ်ဦးအမေစ်ြှ ရပ်စဲခဲ့ပပီးဒနာက်ပိုင်း၌ ကုြ္ပဏီကချုပ်ဆိုေားဒသာ ပဋိညာဉ်
စာချုပ်အရ မေစ်ဒပါ်လာသည့် ဒ ကးပြီ သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရာတွင် တာဝန်ြရှိဒစရ။
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(၃)

ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီတွင် လက်ရှိပါဝင်သူြျားက ၎င်းတိ့ုဒပးဆပ်ရန် မေစ်ဒသာ
ဒ ကးပြီတာဝန်ကို ဒပးဆပ်နိုင်ေွယ်ြရှိဒ ကာင်း တရားရုံးကဒတွ့ရှိခဲ့လျှင်ြှအပ
ကုြ္ပဏီတွင် ယခင်ကပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးသည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရာတွင် တာဝန်ြရှိဒစရ။

(၄)

အစုအားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတွင်လက်ရှိပါဝင်ဒနသူ သိြ
ု့ ဟုတ်
ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးအမေစ် တာဝန်ရှိသည့် အစုရှယ်ယ ာြျားအတွက်
ဒပးဒချရမခင်းြရှိဒသးဒသာ ဒငွပြာဏ (ရှိခဲ့လျှင်) ေက်ပိုြိုဒသာ ဒငွပြာဏကို
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးေံြှ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရန်အတွက် ရယူမခင်းြရှိဒစရ။

(၅)

ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတွင်ယင်းကုြ္ပဏီကို စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်အခါ ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသို့ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးဦးက ေည့်ဝင်ရန် တာဝန်ယူေားသည့် ပြာဏေက်ပိုြို၍ ၎င်းေံြှ ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရန်အတွက် ရယူမခင်းြရှိဒစရ။

(၆)

ဤဥပဒေတွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ အာြခံဒပါ်လစီ (policy
of insurance) သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ် တစ်ရပ်ရပ်အရ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ
တစ်ဦးချင်းစီ၏တာဝန်ရှိြှုကို ကန့်သတ်ေားသည့် စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာဒငွြျားမေင့်သာလျှင် အဆိုပါဒပါ်လစီ သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်
စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်အရ တာဝန်ရှိြှုြျားကိုမေစ်ဒစ တရားြဝင်မခင်းြမေစ်ဒစရ။

(၇)

အမြတ်ဒဝစုြျား၊ အကျိုးအမြတ်ြျား သို့ြဟုတ် အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူတစ်ဦးကို ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူအမေစ် ဒပးရန်ရှိသည့်ဒငွပြာဏ
တစ်ရပ်ကို၎င်းနှင့်ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးြဟုတ်ဒသာ ပြီရှင်တို့အ ကား
ြည်သူ့ေံသို့ဒပးဒချရြည်ဟု မေစ်ဒပါ်လာသည့်ကိစ္စရပ်၌ အဆိုပါကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူေံသို့ ကုြ္ပဏီကဒပးဒချရြည့် ဒ ကးပြီတစ်ရပ်အမေစ် ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။
သို့ဒသာ် အဆိုပါဒငွပြာဏကို ယင်းတို့အ ကား ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏
အခွင့်အဒရးအား အပပီးသတ် ညှိနှိုင်းသတ်ြှတ်ရာတွင် ေည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

( ခ ) အစုရှယ်ယာြတည်ဒငွရင်း ပါရှိဒသာ ခံဝန်ချက်အားမေင့် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်
ကုြ္ပ ဏ ီအ ား စာရင်း ရှ င်း လင်း ေျက် သိ ြ် း သည့် အခါတွင ် ေိ ု ကု ြ္ပ ဏီ တွ င် ပါဝင်သ ူ
အားလုံးသည် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသမေင့် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား
စာရင်းသို့ ၎င်းကေည့်ဝင်ရန် တာဝန်ယူေားဒသာ ပြာဏအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အမပင်
၎င်းပိုင်ဆိုင်ေားဒသာ အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပးဒချရမခင်းြရှိဒသးဒသာ
ဒငွပြာဏတစ်ရပ်ရပ်အတွက်လည်း ေည့်ဝင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့် ေါရိုက်တာြျား၏ တာဝန်
၂၉၄။ တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းသည့်အခါတွင်
ဤဥပဒေအရ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ တာဝန်ကန်သ
့ တ်ေားမခင်းြရှိဒသာ
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ယခင်ကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယခုဒသာ်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီတွင်တာဝန်ေြ်းဒဆာင် ကသည့် ေါရိုက်တာ
တစ်ဦ းဦးသည် ကုြ ္ပဏ ီ ၏ သာြန်ပ ါဝင် သူ တ စ်ဦ းအမေစ် ဒငွဒ ကးေည့် ဝင်ရ န် တာဝန်ရ ှိခ ဲ့ လျှင်
၎င်းတာဝန်အမပင် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု စတင်ဒဆာင်ရွက်သည့်အချိန်တွင် တာဝန်
ကန်သ
့ တ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦး မေစ်သကဲ့သို့ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုြျားကို ေပ်ြံ
မပုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ သိ့ရ
ု ာတွင် (က)

ေါရိုက်တာအမေစ် ယခင်က ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးသည် ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းမခင်း စတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ တစ်နှစ် သို့ြဟုတ် ေိုေက်ပိုဒသာ ကာလကပင်
တာဝန်ြှ ရပ်စဲခဲ့ပပီးမေစ်လျှင် ၎င်းအဒနမေင့် ဒော်မပပါ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုြျားကို ေပ်ြံ
မပုလုပ်ရန် တာဝန်ြရှိဒစရ။

( ခ ) ေါရိုက်တာအမေစ် ယခင်က ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးသည် ၎င်းအဒနမေင့် အဆိုပါတာဝန်ြှ
ရပ်စဲခဲ့ပပီးဒနာက်ပိုင်း၌ ကုြ္ပဏီက ပဋိညာဉ်မပုလုပ်ေားသည့် ဒ ကးပြီ သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ရှိြှု
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုြျားကို ေပ်ြံမပုလုပ်ရန်တာဝန်ြရှိဒစရ။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ ဒ ကးပြီြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျား၊
ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အခ
ဒ ကးဒငွြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားအတွက် ကျခံနိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ အဆိုပါဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှု
မပုလုပ်ရန် လိုအပ်ဒ ကာင်း တရားရုံးက ယူဆမခင်းြရှိလျှင် ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် အဆိုပါ
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုြျားကို ေပ်ြံမပုလုပ်ရန် တာဝန်ြရှိဒစရ။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ၏ တာဝန်ြျား
၂၉၅။ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦး၏ တာဝန်ရှိြှုသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ၎င်းအဒပါ်
သတ်ြှတ်သည့် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျားတွင် သတ်ြှတ်ပါရှိဒသာ အချိန်ကာလ၌ ဒပးဒချရြည့်
ဒ ကးပြီတစ်ရပ်ကို အဒ ကးအမေစ်သတ်ြှတ်ရြည်။
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး ဒသဆုံးသည့်ကိစ္စရပ်
၂၉၆။ (က)

ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးသည် ၎င်းအား ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားစာရင်း၌ ေည့်သွင်း
ဒော်မပမခင်း ြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ ေည့်သွင်းဒော်မပပပီးဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ ဒသဆုံးသွားခဲ့လျှင်
၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အဒြွဆက်ခံသူြျားသည် ၎င်း၏တာဝန်ြျားကို
မေည့်ဆည်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားစာရင်းသို့ နည်းလြ်းတကျ
ေည့်ဝင်ရန် တာဝန်ရှိပပီး ၎င်းတို့သည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား မေစ်လာဒစရြည်။

( ခ ) တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် အဒြွဆက်ခံသူြျားသည် ၎င်းတိ့ုက ဒပးသွင်းရြည့်
ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ဒပးဒချရန်တာဝန်ရှိသည့် ဒငွဒ ကးြျားကို
အတင်းအ ကပ်မပုဒပးဒချဒစရန်အလို့ငှာ ဒသဆုံးသွားဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ၏
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ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းကိုမေစ်ဒစ၊ ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းကိုမေစ်ဒစ စီြံခန့်ခွဲြှု
မပုနိင
ု ်ရန်အတွက် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး လူြွဲမေစ်သည့်ကိစ္စရပ်
၂၉၇။ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးသည် ၎င်းအား ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား စာရင်း၌ ေည့်သွင်းဒော်မပမခင်း
ြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ ေည့်သွင်းဒော်မပပပီးဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ လူြွဲမေစ်ဒ ကာင်းသတ်ြှတ်ခံရလျှင် (က)

၎င်း၏ လွှဲအပ်မခင်းခံရသူြျားသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းကိစ္စရပ်ြျား အားလုံးတွင်
၎င်း၏ကိုယ်စား ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား မေစ်လာ
ဒစရြည်။ ၎င်းတိအ
ု့ ား လူြွဲအမေစ်ခံယူသူ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာြျားအဒပါ် အဒောက်အေားြျား
တင်မပဒစနိုင်သည် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားစာရင်းသို့ ေည့်ဝင်ရြည့်
၎င်း၏တာဝန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူြွဲအမေစ်ခံယူသူက ဒပးဒချရန်တာဝန်ရှိသည့် ဒငွဒ ကး
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ၎င်း၏ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ ဒပးဒချဒစရန် ခွင့်မပုနိုင်သည်။
၎င်းအမပင်

( ခ ) လူြွဲအမေစ်ခံယူသူ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာြျားအဒပါ် ဒနာင်တွင်ဒတာင်းဆိုြည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းဆိုပပီး
မေစ်သည့် ၎င်းအဒနမေင့် တာဝန်ရှိြည့် ခန်ြ
့ ှန်းဒချဒငွပြာဏအား သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
တရားရုံး၏ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ေျက်သိြ်းမခင်း
တရားရုံး၏ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းနိုင်သည့် အဒမခအဒနြျား
၂၉၈။ တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအဒမခအဒနတစ်ခုခုမေစ်ဒပါ်လာလျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကိုေျက်သိြ်းနိုင်သည်(က)

ကုြ္ပဏီကို တရားရုံး၏ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ေျက်သိြ်းနိုင်သည်ဟု ကုြ္ပဏီက အေူး
ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ ဒဆာင်ရွက်လျှင်၊

( ခ ) ဥပဒေအရလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရဒသာ အစီရင်ခံစာြျားတင်မပရာတွင်မေစ်ဒစ၊ အစည်းအဒဝး
ြျားကိုကျင်းပရာတွင်မေစ်ဒစ ပျက်ကွက်ြှုရှိခဲ့လျှင်၊
( ဂ ) ကုြ္ပဏီကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့်အချိန်ြှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်း၏စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျားကို စတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုြရှိလျှင် သို့ြဟုတ် ေိုကာလတစ်နှစ်လုံးအတွက်
ယင်း၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဆိုင်းငံ့ေားလျှင်၊
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား၏ အဒရအတွက်ကို တစ်ဦးဒအာက်အေိ ဒလျှာ့ချခဲ့လျှင်၊

( င ) ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချမခင်းြမပုနိုင်ခဲ့လျှင်၊
( စ ) ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်းြှာ သင့်ဒလျာ်ြှန်ကန်၍ တရားြျှတသည်ဟု တရားရုံးြှ ေင်မြင်လျှင်။
ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချမခင်းြမပုနိုင်ဟု ယူဆရန်အဒ ကာင်းြျား
၂၉၉။ (က)

ဤအခန်းပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်တစ်ခုခုဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည်
ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချမခင်းြမပုနိုင်ဟု ြှတ်ယူရြည် -
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(၁) လွှဲအပ်မခင်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
ကုြ္ပဏီက ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းေက်ပိုြိုဒသာ ဒငွပြာဏအား ဒ ကးပြီဒပးဒချရန်
တင်ရှိဒနဒသာ ပြီရှင်တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းသို့
ြှတ်ပုံတင်စာမေင့်မေစ်ဒစ၊ အမခားနည်းမေင့်မေစ်ဒစ အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပိ၍
ု့ ကုြ္ပဏီက
ဒပးရန်ရှိသည့် ဒငွပြာဏကို ၎င်းေံဒပးဒချဒစရန် ဒတာင်းဆိုခဲ့ပပီး၊ ကုြ္ပဏီသည်
ေိုသဒ
ို့ တာင်းဆိုဒငွကို ဒပးဒချရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီအတွက် ပြီရှင်က ဒကျနပ်လက်ခံ
နိုင်ဒလာက်ဒသာ အာြခံြှုတစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်ရန် ေိုသိအ
ု့ ဒ ကာင်း ကားသည့်ဒန့ြှ
သုးံ ပတ်အေိ ပျက်ကွက်ဒနခဲ့လျှင် သိ့ုြဟုတ်
(၂) ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ကို အနိုင်ဒပးသည့် တရားရုံးတစ်ရုံးရုံး၏ ေီကရီ သိြ
ု့ ဟုတ် အြိန့်
တစ်ရပ်အားအတည်မပုမခင်း သို့ြဟုတ် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေုတ်မပန်ဒဆာင်ရွက်ြှု
အားလုံးမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုြရှိခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
(၃) ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားအား ဒပးဆပ်နိုင်မခင်းြရှိဒ ကာင်း တရားရုံးြှ
ဒကျနပ်လက်ခံနိုင်လျှင် ကုြ္ပဏီြှာ ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဆပ်နိုင်မခင်းရှိြရှိဟူသည့်
ကိစ္စရပ်ကို ဆုံးမေတ်သည့်အခါတွင် တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏ မေစ်ဒပါ်လာေွယ်ရှိသည့်
တာဝန်ရှိြှုြျားကို ေည့်သွင်းသုးံ သပ်ရြည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် ဒတာင်းဆိုချက်ကို ပြီရှင်၏ ကိုယ်စား
တရားဝင်အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ ကိုယ်စားလှယ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဥပဒေအ ကံဒပး
တစ်ဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းစုတစ်ရပ်မေစ်သည့်အ ခါတွင်
ေိုလုပ်ငန်းစု၏ ကိုယ်စားအမေစ် ကိုယ်စားလှယ် သို့ြဟုတ် ဥပဒေအ ကံဒပး သိ့ြ
ု ဟုတ်
လုပ်ငန်းစု၏အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက လက်ြှတ်ဒရးေိုးခဲ့လျှင် ပြီရှင်ကိုယ်တိုင် တရားဝင်
ဒပးအပ်ဒဆာင်ရွက်မခင်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
လက်ဒအာက်ခံတရားရုံးသို့ လွှဲအပ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းြျားအဒ ကာင်း
၃၀၀။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအားေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဤဥပဒေအရ အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်
သည့်အခါ ယင်းက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း လက်ဒအာက်ခံတရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ဆက်လက်
စစ်ဒဆး ကားနာဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။ ေိုသိလ
ု့ က်ခံဒဆာင်ရွက်ရသည့် လက်ဒအာက်ခံတရားရုံးကို
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်ကိစ္စရပ်အတွက် ဤဥပဒေတွင် ဒော်မပေားဒသာ “တရားရုံး” မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူ
ရြည်မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန် ကိစ္စရပ်အတွက် တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အာဏာြျား ရရှိ
ဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်ကိစ္စရပ်ကို တရားရုံးတစ်ခုြှ အမခားတရားရုံးတစ်ခုသို့ လွှဲဒမပာင်းမခင်း
၃၀၁။ တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန် ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်ကာလအတွင်း
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်ကိစ္စရပ်ကို စစ်ဒဆးစီရင်ခွင့်ရှိဒသာ အမခားတရားရုံးတစ်ခုခုတွင် တရားစွဲဆို
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စစ်ဒဆးမခင်းသည် ပိုြို၍အဆင်ဒမပလွယ်ကူဒစြည်မေစ်ဒ ကာင်း တရားရုံးကဒတွ့ရှိလျှင် ယင်းသည်
အမခားတရားရုံးတစ်ခုသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပးနိုင်ပပီး ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်ကိစ္စရပ်ကို အဆိုပါ လွှဲဒမပာင်းလက်ခံ
ရရှိသည့်တရားရုံး၌ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၃၀၂။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် တရားရုံးသိ့ု ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ကို ဤပုေ်ြပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊ မေစ်ဒပါ်လာြည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားအလာရှိသည့် ပြီရှင်
သိ့ုြဟုတ် ပြီရှင်ြျား အပါအဝင် ပြီရှင်တစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် ပြီရှင်ြျားကမေစ်ဒစ၊ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားကမေစ်ဒစ၊ ယင်းတိအ
ု့ ားလုံး သို့ြဟုတ် တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ စုဒပါင်း၍
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ သီးမခားစီမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကမေစ်ဒစ ဒလျှာက်လွှာမေင့်
တင်မပဒဆာင်ရွက်ရြည်။ သိ့ရ
ု ာတွင် (က)

ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးသည် ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
အစုရှယ်ယာအချို့ကို ကုြ္ပဏီအားေျက်သိြ်းြှု စတင်မခင်းြမပုြီ ၁၈ လအတွင်း အနည်းဆုံး
ဒမခာက်လအေိ ၎င်းေံသို့ ြူလကပင်ေုတ်ဒဝေားပပီးမေစ်မခင်း သို့ြဟုတ် ၎င်းက
ပိုင်ဆိုင်ေားပပီးမေစ်မခင်း၊ ၎င်းအြည်မေင့် ြှတ်ပုံတင်ေားပပီးမေစ်မခင်း သို့ြဟုတ် ယခင်
ပိုင်ရှင်ဒသဆုံးခဲ့သမေင့် ၎င်းေံသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို
ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာတင်မပခွင့်ြရှိဒစရ။

( ခ ) ဒအာက်ပါအဒ ကာင်းအရာြျား ဒပါ်ဒပါက်မခင်းြရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာတင်မပခွင့်ြရှိဒစရ (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ လက်ကျန်ရှင်းတြ်း (balance sheet) တွင် သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြ ၂၇၁ အရ
ခန့်အပ်ေားသည့် စစ်ဒဆးသူတစ်ဦးဦး၏ အစီရင်ခံစာတွင် ေုတ်ဒော်တင်မပ
ေားသည့် ကုြ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာအဒမခအဒနအရ ၎င်း၏ဒ ကးပြီြျားကို
ဒပးဆပ်နိုင်မခင်းြရှိဟု ဒပါ်ဒပါက်လျှင်၊ ၎င်းအမပင်

(၂)

ဒလျှာက်လွှာတင်မပရန်အတွက် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၏ ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ကို
ရယူေားလျှင်၊ သို့ရာတွင် ကုြ္ပဏီသည် ကားနာသည့်အခွင့်အဒရးကို ဦးစွာ
ြရရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါ ခွင့်မပုချက်ကို ဒပးအပ်မခင်းြမပုရ။

( ဂ ) ဥပဒေအရ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရဒသာ အစီရင်ခံစာြျား တင်မပရာတွင်မေစ်ဒစ၊ ဥပဒေအရ
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရဒသာ အစည်းအဒဝးြျားကို ကျင်းပရာတွင်မေစ်ဒစ ပျက်ကွက်ြှု
ရှိခဲ့သည့်အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာ
တင်မပမခင်းကို အစည်းအဒဝးကျင်းပရြည့် ဒနာက်ဆုံးဒန့ရက်ြှ ၁၄ ရက်ေက် ဒကျာ်လွန်ပပီး
အစုရှယ်ယာရှင်က တင်မပမခင်းြှတစ်ပါး အမခားသူတစ်ဦးဦးက တင်မပမခင်းြမပုရ။
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(ဃ)

တရားရုံးသည် ယင်းက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အြှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အဒပါ်
အာြခံတင်သွင်းသည့် ကာလအေိ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် စွဲချက်တင်နိုင်
ဒလာက်ဒအာင် မြင်သာဒသာ အဒောက်အေားရှိသည့်အြှုမေစ်ဒ ကာင်း တရားရုံးအဒနမေင့်
လက်ခံနိုင်သည့်ကာလအေိ မေစ်ဒပါ်လာြည့် သို့ြဟုတ် အလားအလာရှိသည့် ပြီရှင်က
တင်မပဒသာ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုကို ကားနာမခင်းြမပုရ။

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အြိန့်၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၃၀၃။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်သည် ပြီရှင်တစ်ဦးဦးနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးတို့က ပူးတွဲတင်မပသည့်ဒလျှာက်လွှာအဒပါ်တွင် ချြှတ်သည့်အြိန်တ
့ စ်ရပ်အမေစ် ပြီရှင်ြျား
အားလုံးနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား အားလုံးတို့အတွက် အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
တရားရုံးက ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း စတင်သည့်အချိန်
၃၀၄။ တရားရုံးက ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းမခင်းသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာ
တင်မပသည့်အချိန်ြှ စတင်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
တရားရုံးက တားမြစ်သည့်အြိနြ
့် ျား ေုတ်ဆင့်နိုင်မခင်း
၃၀၅။ ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာတင်မပပပီးဒနာက် သို့ြဟုတ်
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ကိုချြှတ်မခင်းြမပုြီ ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင်
တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ကုြ္ပဏီအဒပါ် တရားစွဲဆိုြှု သို့ြဟုတ်
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်တွင် ေပ်ြံစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ရပ်ဆိုင်းေားနိုင်သည်။
ဒလျှာက်ေားြှုကို ကားနာမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ
၃၀၆။ (က)

ဒလျှာက်ေားြှုကို ကားနာသည့်အခါ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်လျှင် စရိတ်နှင့်မေစ်ဒစ၊
စရိတ်ြပါဘဲမေစ်ဒစ အဆိုပါဒလျှာက်လွှာအား ပလပ်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် ခခင်းချက်မေင့်
မေစ်ဒစ၊ ခခင်းချက်ြပါရှိဘဲလျက်မေင့်မေစ်ဒစ ကားနာမခင်းကိုဒရွှ့ဆိုင်းနိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ်
ကားမေတ်အြိနတ
့် စ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကို တရားရုံးက သင့်ဒလျာ်
သည်ဟုေင်မြင်သည်အ
့ တိုင်း ချြှတ်နိုင်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်
ညီြျှဒသာ သိ့ုြဟုတ် ပိုြိုဒသာပြာဏအေိ ေိုရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ဒပါင်နှံေားသည်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြရှိဟူဒသာ အဒ ကာင်းြျှမေင့် တရားရုံးသည်
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်ရန်အတွက် မငင်းပယ်မခင်းြမပုရ။

( ခ ) ဥပဒေအရလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရဒသာ အစီရင်ခံစာြျားတင်မပရာတွင်မေစ်ဒစ၊ အစည်းအဒဝး
ြျားကိုကျင်းပရာတွင်မေစ်ဒစ ပျက်ကွက်ြှုရှိခဲ့သည့်အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို
ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်လွှာတင်မပလာမခင်းမေစ်လျှင် တရားရုံးသည် သင့်သည်
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ေင်မြင်သည့်အတိုင်း ပျက်ကွက်ြှုနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ တာဝန်ရှိသူြျားကဒပးဒချရြည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သည့်အခါ
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးအား တစ်ပပိုင်တည်း ခန်အ
့ ပ်မခင်းြှအပ အဆိုပါ
အြိန့်ကို တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူေံသို့ဒပးပို့ရြည်။
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆိုင်းငံ့ေားသည့် အြှုြျား
၃၀၇။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိနတ
့် စ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးသည့်အခါတွင် သိြ
ု့ ဟုတ် ယာယီစာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးကို ခန်အ
့ ပ်ပပီးသည့်အခါတွင် တရားရုံးကသတ်ြှတ်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီ
တရားရုံး၏ခွင့်မပုချက်မေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီအဒပါ် တရားစွဲဆိုြှု သိြ
ု့ ဟုတ် တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်ြှုတို့ကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ုြဟုတ် စတင်စွဲဆိုမခင်းြမပုလုပ်ရ။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ လစ်လပ်မခင်း
၃၀၈။ (က)

ဤဥပဒေတွ င် ဒော် မပပါရှိ သ ည် ့ ကိစ ္စရ ပ် ြျားအတွ က ် တရားရု ံး က ကု ြ္ပ ဏီ ြျားကို
ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခါ “တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူ” ဆိုသည်ြှာ တရားရုံးတွင် တွဲေက်တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဒနသည့် တရားဝင်
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူကိုဆိုသည်။ သို့ြဟုတ် အဆိုပါတရားဝင်
ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူြရှိခဲ့လျှင် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက
ဤကိစ္စရပ်အတွက် နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် အြိန်ဒ
့ ကာ်မငာစာမေင့် ေည့်သွင်းဒော်မပ၍
ခန့်အပ်ေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုဆိုလိုသည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ကို ချြှတ်သည့်အခါတွင် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့်
ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူသည် ကုြ္ပဏီ၏ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ မေစ်ဒစရြည့်အမပင် တရားရုံး၏ အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်မေင့်ရပ်စဲမခင်း
ြမပုသည်အေိ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ် ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူသည် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးအမေစ် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျား၊
စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအားလုံးကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်ပပီး
အဆိုပါ ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ကကီး ကပ်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ)

တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူသည် တရားရုံးက သတ်ြှတ်
ဒပးသည့် အခဒ ကးဒငွကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်၏ ြိတ္တူကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရမခင်း
၃၀၉။ (က)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်သည့်အခါတွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းဒပးရန်
တရားစွဲဆိုသည့်အြှုြှ ဒလျှာက်ေားသူနှင့် ကုြ္ပဏီတိသ
ု့ ည် အဆိုပါအြိန်အ
့ ား ချြှတ်သည့်
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ဒန့ရက်ြှ တစ်လအတွင်း ေိုအြိန်၏
့ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရန်
တာဝန်ရှိသည်။
( ခ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို တင်မပသည့်အခါတွင် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းစာအုပ်တွင် အဆိုပါ အချက်အလက်အား
ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည့်အမပင် အဆိပ
ု ါအြိန့်အား ချြှတ်ခဲ့ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း နိုင်ငံဒတာ်
မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါြှတစ်ပါး အဆိုပါ
အြိနသ
့် ည်ကုြ္ပဏီ၏ ဝန်ေြ်းြျားသို့ ဒပးပိသ
ု့ ည့်အဒ ကာင်း ကားစာအမေစ် ြှတ်ယူရြည်။
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းကို ဆိုင်းငံ့ေားနိုင်သည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ
၃၁၀။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ေား
သင့်ဒ ကာင်း ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိုသုိ့ဆိုင်းငံ့ေားသင့်ဒ ကာင်း တရားရုံးက ဒကျနပ်လက်ခံနိုင်သည့် အဒောက်အေားြျားရှိလျှင်
တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးဒနာက် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် အားလုံးကိုမေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ကာလ
တစ်ရပ်ရပ်အတွက်မေစ်ဒစ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ဆိုင်းငံ့ေားရန် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
ပြီရှင်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒကို တရားရုံးက လက်ခံဒပးနိုင်မခင်း
၃၁၁။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် လုံဒလာက်သည့်
အဒောက်အေားတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ၎င်းေံတင်မပဒစနိုင်သကဲ့သို့ ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏
သဒဘာဆန္ဒြျားကို ေည့်သင
ွ ်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအားခန်အ
့ ပ်မခင်း
၃၁၂။ (က)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်ရန်အတွက်
လည်းဒကာင်း၊ တရားရုံးက ချြှတ်ြည့်တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်ရန်အတွက်လည်းဒကာင်း၊
တရားရုံးသည် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူြှအပ အမခားသူ
တစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် အမခားသူြျားကို တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦး သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားအမေစ်
ခန့်အပ်နိုင်သည်။

( ခ ) တရားရုံးသည် တင်မပဒလျှာက်ေားြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီ
ေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်မခင်းြမပုရဒသးြီ ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို အဆိုပါ
ခန်အ
့ ပ်ြှုကို ယာယီအားမေင့် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် တရားရုံးသည် အဒ ကာင်း ကားစာ
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ြဒပးပိသ
ု့ င့်ဒ ကာင်း ြှတ်တြ်းတင်ေားနိုင်သည့် အဒ ကာင်းအချက်ြျားြရှိြှသာ အဆိုပါ
ခန့်အပ်ြှုအားြမပုလုပ်ြီ ကုြ္ပဏီသို့ အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့ရြည်။
( ဂ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအား တစ်ဦးေက်
ပိုြို၍ခန်ေ
့ ားခဲ့လျှင် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက
ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်စုံတစ်ရာကို မပုလုပ်ရန်လိုအပ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် မပုလုပ်ရန်
အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားမခင်းတိက
ု့ ို အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကမေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊
အချို့ကမေစ်ဒစ ြည်သူကမပုလုပ်ရြည်မေစ်ဒ ကာင်း တရားရုံးက ဒ ကညာရြည်။
(ဃ)

တရားရုံးသည် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ
တစ်ဦးဦးက ၎င်းအားခန့်အပ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာြခံချက်တစ်ရပ်ရပ်ေားရှိရန် လိုြလိုနှင့်
ြည်သည့်အာြခံချက်ကို ေားရှိရြည်တို့ကို ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။

( င ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးအား ခန့်အပ်ပပီးဒနာက်ပိုင်းတွင် ေိုသုိ့
ခန်အ
့ ပ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ချို့ယွင်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဒတွ့ရှိဒစကာြူ ၎င်း၏မပုလုပ်
ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျားသည် တရားဝင်ဒစရြည်။ သို့ရာတွင် ဤပုေ်ြခွဲတွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
ြည်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ၎င်းအားခန့်အပ်ြှုသည် တရားဝင်မခင်းြရှိဒ ကာင်း
ဒော်မပပပီး ဒနာက်ပိုင်း၌ အဆိုပါ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ မပုလုပ်
ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျားသည် တရားဝင်သည်ဟု ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။
( စ ) တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လက်ဝယ်ရှိ ရရန်
ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူတစ်ဦးကို ခန့်အပ်မခင်းြမပုရ။
နုတ်ေွက်မခင်း၊ ေုတ်ပယ်မခင်း၊ လစ်လပ်ဒနရာြျားအား မေည့်စွက်ခန်ေ
့ ားမခင်းနှင့်ဒလျာ်ဒ ကးဒပးမခင်း
၃၁၃။ (က)

တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦးဦးသည်
နုတ်ေွက်ခွင့်ရှိသည် သို့ြဟုတ် ခိုင်လုံသည့်အဒ ကာင်းအချက်ြျား တင်မပနိုင်လျှင်
တရားရုံးက ၎င်းကို ေုတ်ပယ်နိုင်သည်။

( ခ ) တရားရုံးက တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦးဦး
လစ်လပ်သွားသည့်ဒနရာတွင် မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်သည်။ လစ်လပ်သည့်ဒနရာတွင်
ေိုသုိ့ မေည့်စွက်ခန့်ေားသည့် ကာလအေိ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူသည် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိ
အမေစ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း ရာခိုင်နှုန်းမေင့်လည်းဒကာင်း၊ အမခားနည်းလြ်း
တစ်ရပ်ရပ်မေင့်လည်းဒကာင်း တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိသ့ို လစာ သို့ြဟုတ် အခဒ ကးဒငွဒပးရန် ညွှန် ကားရြည်။ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးေက် ပိုြိုခန်ေ
့ ားခဲ့လျှင် တရားရုံးကညွှန် ကားသည့် အချိုးအစား
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ပြာဏအတိုင်း အဆိုပါ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားေံသို့ အခဒ ကးဒငွကို
ခွဲဒဝဒပးရြည်။
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ
၃၁၄။ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကို ၎င်းအားခန့်အပ်မခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့်ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ်သာ ဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး ၎င်း၏
ကိုယ်ပိုင်အြည်မေင့် ဒော်မပမခင်းြမပုရ။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ ဒဆာင်ရွက်ရြည့် ကိစ္စရပ်ြျားကို တင်မပရမခင်း
၃၁၅။ (က)

တရားရုံးက ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးသည့်အခါ သိြ
ု့ ဟုတ်
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကို ယာယီအားမေင့်
ခန်အ
့ ပ်ပပီးသည့်အခါ တရားရုံးကအမခားအြိန်တ
့ စ်စုံတစ်ရာကို ချြှတ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု
ြယူဆလျှင် ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားပါဝင်ပပီး ကျြ်းကျိန်ချက်မေင့် အတည်မပု
ေားဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ဒစာင်ကို
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ မပုစုတင်မပ
ရြည်(၁)

လက်ဝယ်ရှိ ဒငွသားလက်ကျန်ရှင်းတြ်းနှင့် ဘဏ်ရှိ ဒငွသားစာရင်းြျားရှိခဲ့လျှင်
၎င်းဒငွသားစာရင်းြျားကို သီးမခားစီဒော်မပလျက် ကုြ္ပဏီ၏ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား၊

(၂)

ဒ ကးပြီြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျား၊

(၃)

အာြခံေားရှိဒသာ ဒ ကးပြီြျားနှင့် အာြခံေားရှိမခင်းြရှိဒသာ ဒ ကးပြီြျား၏
ပြာဏကိုသီးမခားစီဒော်မပလျက် ပြီရှင်ြျား၏အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့်
အလုပ်အကိုင်ြျား၊ အာြခံေားရှိဒသာ ဒ ကးပြီြျားမေစ်လျှင် ဒငွဒချးသက်ဒသခံ
လက်ြှတ်ြျား၏အချက်အလက်ြျား ယင်းတိ၏
ု့ တန်ေိုးနှင့် ယင်းတို့အားေုတ်ဒဝ
ခဲ့သည်ဒ
့ န့စဲွြျားနှင့်

(၄)

ကုြ္ပဏီသို့ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူြျား၏ အြည်ြျား၊ ဒနရပ်လိပ်စာြျားနှင့်
အလုပ်အကိုင်ြျား၊ ေိုသုိ့ဒပးဆပ်နိုင်ြည့်ပြာဏ။

( ခ ) ေိုဒရးသားဒော်မပချက်အား သက်ဆိုင်သည့်ဒန့ရက်၌ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်လျက်ရှိသူ
ေါရိုက်တာတစ်ဦး သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာြျားကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏
အတွင်းဒရးြှူးကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ် ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက် ြျားတွင် ဒော်မပပါရှိသူြျားက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း တရားရုံး၏ညွှန် ကားချက်နှင့်အညီ ြှန်ကန်ဒ ကာင်းအတည်မပု၍ တင်မပ
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ရြည့်အမပင် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားကိုလည်း ဒရးသားဒော်မပချက်အား ြှန်ကန်ဒ ကာင်း
အတည်မပု၍တင်မပဒစနိုင်သည် (၁)

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျားအမေစ် ဒဆာင်ရွက်သူြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သူြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

သက်ဆ ိုင်သည့် ဒန့ရက်ြှ တစ်နှစ်ကာလအတွင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ြှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သြ
ူ ျား သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

အဆိုပါနှစ်ကာလအတွင်း ကုြ္ပဏီတွင် တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဒနဒသာ ဝန်ေြ်းြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့သည့် ဝန်ေြ်းြျားနှင့် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို
ဒပးနိုင်သူဟုယူဆသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျား။

( ဂ ) ေို ဒရးသားဒော် မ ပချက် က ို သက် ဆ ို င် သ ည် ့ဒ န့ ရ က်ြ ှ ၂၁ ရက် အ တွ င် း သိ ု့ ြ ဟု တ ်
အေူးအဒ ကာင်းရှိခဲ့လျှင် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံးကမေစ်ဒစ တိုးမြှင့်သတ်ြှတ်ဒပးသည့် ကာလအတွင်းတင်မပရြည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လိုအပ်ဒသာ ဒရးသားဒော်မပချက်နှင့် ကျြ်းကျိန်လွှာ
တို့ကို မပုလုပ်သည့် သို့ြဟုတ် မပုလုပ်ရန် သဒဘာတူညီသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ် ယာယီ
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ
မပင်ဆင်မပုလုပ် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျသည့်စရိတ်ြျားကို သင့်ဒလျာ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ြျား
မေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ခွင့်မပု၍ ဒပးဒချနိုင်သည်။ ေိုကိစ္စရပ်တွင် တရားရုံးသို့ အယူခံ
ဝင်ဒရာက်နိုင်သည်။

( င ) ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးမေစ်ဒ ကာင်း ကိုယ်တင
ို ်စာမေင့်
ဒရးသားဒော်မပသူတစ်ဦးဦးသည် ၎င်းကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်မေင့်မေစ်ဒစ
သင့်ဒလျာ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကိုဒပးသွင်းလျက်
ဤပုေ်ြအရတင်မပသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်ကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုမခင်းနှင့် အဆိုပါ ဒရးသား
ဒော်မပချက်၏ ြိတ္တူကိုမေစ်ဒစ၊ ဒကာက်နုတ်ချက်ကိုမေစ်ဒစ ရယူခွင့်ရှိသည်။
( စ ) ဤပုေ်ြပါ “သက်ဆိုင်သည့်ဒန့ရက်” ဆိုသည်ြှာ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိကို ယာယီခန့်အပ်ေားသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ေိုသို့ခန့်အပ်သည့်ဒန့ရက်နှင့် ေိုသို့
ခန်အ
့ ပ်မခင်းြမပုသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်ကို ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်
တို့ကို ဆိုသည်။
၃၁၆။ ြည်သူြဆို သင့်ဒလျာ်သည့် အဒ ကာင်းအချက်ြရှိဘဲ ပုေ်ြ ၃၁၅ ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် သိလျက်မေင့်တြင်ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်သိန်းတစ်ဆယ်ကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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၃၁၇။ ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးမေစ်ဒ ကာင်း ြြှန်ြကန် ကိုယ်တိုင်စာမေင့် ဒရးသား
ဒော်မပသူတစ်ဦးဦးသည် ရာဇသတ်ကကီးပုေ်ြ ၁၈၂ အရ မပစ်ြှုဒမြာက်ပပီး စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိကမေစ်ဒစ၊ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ပစ္စည်းလက်ခံေိန်းသိြ်းသူကမေစ်ဒစ ဒလျှာက်ေား
တင်မပလာလျှင် အဆိုပါမပစ်ြှုမေင့် မပစ်ေဏ်ေိုက်သင့်ဒစရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ ဒရးသားဒော်မပချက်
၃၁၈။ (က)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်ကို ချြှတ်သည့်အခါ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပုေ်ြ ၃၁၅ အရတင်မပသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်အား
လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် အဆိုပါအြိန့်ကို ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ဒလးလေက်ဒနာက် ြကျဒစဘဲ
သိြ
ု့ ဟုတ် တရားရုံးကခွင့်မပုလျှင် ဒမခာက်လေက်ဒနာက်ြကျဒစဘဲ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒရးသား
ဒော်မပချက်တင်မပရန် လိုအပ်မခင်းြရှိဒ ကာင်း တရားရုံးက အြိန်ခ
့ ျြှတ်သည့် ကိစ္စရပ်တွင်
အြိန့်ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှ ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားပါဝင်ဒသာ ကနဦးအစီရင်ခံစာ
တစ်ဒစာင်ကို တရားရုံးသိ့ု ဒဆာလျင်စွာတင်မပရြည် (၁)

ဒအာက်ပါဒခါင်းစဉ်ြျားအလိုက် သီးမခားစီဒော်မပပါရှိဒသာ ေုတ်ဒဝေားသည့်
ြတည်ဒငွရင်းပြာဏ၊ ေည့်ဝင်ေားသည့် ြတည်ဒငွရင်းပြာဏ၊ ေည့်ဝင်ပပီး
ြတည်ဒငွရင်းပြာဏ၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက် ခန့်ြှန်း
တွက်ချက်ြှုပြာဏ၊
(ကက) ဒငွသားနှင့်လွှဲဒမပာင်းနိုင်ဒသာဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျား၊
( ခခ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားေံြှ ရရှိြည့် ဒ ကးပြီြျား၊
( ဂဂ ) ကုြ္ပဏီကရရှိြည့် ဒ ကးပြီြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဒချရန်အာြခံချက်ြျားရှိခဲ့လျှင်၊
(ဃဃ) ကုြ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သည့် ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားနှင့် ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာ
ပစ္စည်းြျားနှင့်
( ငင ) ဒငွဒပးဒချမခင်း ြမပုရဒသးဒသာေည့်ဝင်ရြည့်ြတည်ဒငွရင်း၊

(၂) ကုြ္ပဏီက လုပ်ငန်းဒအာင်မြင်ြှုြရှိခဲ့လျှင် ေိုသု့ိမေစ်ရသည့်အဒ ကာင်းြျားနှင့်
(၃) ကုြ္ပဏီကို တည်ဒောင်မခင်းလုပ်ငန်းမပုလုပ်မခင်း၊ ေွဲ့စည်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
လုပ်ငန်းဒအာင်မြင်ြှုြရှိမခင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအဒပါ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏
ေင်မြင်ချက်အရ ေပ်ြံစိစစ်ရန် လိုအပ်မခင်းရှိြရှိ။
( ခ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ၎င်းအဒနမေင့်
သင့်သည်ေင်မြင်လျှင် ကုြ္ပဏီအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ခဲ့သည့်အဒမခအဒန၊ ကုြ္ပဏီကို
တည်ဒောင်မခင်းလုပ်ငန်းမပုလုပ်မခင်း သိ့ုြဟုတ် ေွဲ့စည်းမခင်းတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး၊
ကုြ္ပဏီအား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ
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တစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးက လိြ်လည်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ေားသည်ဟု
ေင်မြင်ချက်နှင့် တရားရုံးကသိရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ေင်မြင်ဒသာ အမခားအဒ ကာင်း
အရာြျားကို ဒော်မပေားသည့် အမခားအစီရင်ခံစာတစ်ဒစာင် သိြ
ု့ ဟုတ် အစီရင်ခံစာြျားကိုလည်း
တင်မပနိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း
၃၁၉။ (က)

ယာယီအားမေင့် ခန်အ
့ ပ်ေားမခင်း ရှိသည်မေစ်ဒစ၊ ြရှိသည်မေစ်ဒစ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီကပိုင်ဆ ိုင်သည့် သို့ြဟုတ်
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပစ္စည်းြျား၊ ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားနှင့် ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသည်ြျားအားလုံးကို
၎င်း၏ေိန်းသိြ်းြှု သို့ြဟုတ် ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်တွင် ေားရှိရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းြျားနှင့် ပိုင်ဆိုင်ြှုြျားအားလုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိနအ
့် ား
ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှစတင်၍ တရားရုံး၏ ေိန်းသိြ်းြှုဒအာက်တွင်ေားရှိသည်ဟု ြှတ်ယူ
ရြည်။
စည်းြျဉ်းအရ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ
၃၂၀။ (က)

တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်း
လင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိနှင့်အတူ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ
တစ်ရပ်ကို ခန်အ
့ ပ်ြည်၊ ြခန့်အပ်ြည်ကိုလည်းဒကာင်း၊ ခန်အ
့ ပ်ခဲ့ပါက ြည်သူြျားကို
ဒကာ်ြတီ၏အေွဲ့ဝင်ြျားအမေစ် ခန်အ
့ ပ်ြည်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆုံးမေတ်နိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ
ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်အတိုင်း
ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်ြျား အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန်အ
့ ား ချြှတ်သည့်
ဒန့ရက်ြှ တစ်လအတွင်း ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။

( ခ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပြီရှင်ြျား၏
ဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရန်နှင့် အဆိုပါဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို မပင်ဆင်ချက်မေင့်
လက်ခံရန် သိ့ုြဟုတ် မပင်ဆင်ချက်ြမပုလုပ်ဘဲ လက်ခံရန်တို့အတွက် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်
ရသူြျား၏ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ပြီရှင်ြျား၏အစည်းအဒဝးအား ကျင်းပသည့်
ဒန့ရက်ြှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။
( ဂ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားသည် ပြီရှင်ြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်ကို အမပည့်အဝလက်ခံနိုင်မခင်း
ြရှိပါက တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စစ်ဒဆးဒရး
ဒကာ်ြတီတစ်ရပ်ကို ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်မခင်း ရှိ ြရှိ၊ လိုအပ်မခင်းရှိပါက ေိုဒကာ်ြတီကို
ြည်သို့ေွဲ့စည်းြည်နှင့် ေိုဒကာ်ြတီတွင် ြည်သူြျားက အေွဲ့ဝင်ြျားအမေစ် ပါဝင် ကြည်
တို့အဒပါ် လြ်းညွှန်ြှုမပုနိုင်ရန်အတွက် တရားရုံးသို့ဒလျှာက်ေားရန် တာဝန်ရှိသည်။
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(ဃ)

ဤပုေ်ြအရ ခန်အ
့ ပ်သည့် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျား၊ သိ့ုြဟုတ် ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားေံြှ အဒေွဒေွ
သိြ
ု့ ဟုတ် အေူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာြျား ကိုင်ဒဆာင်ေားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား ပါဝင်ဒသာ
အေွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးေက် ြပိုဒသာသူြျားမေင့် ပါဝင်ေွဲ့စည်းရြည်။ ယင်းအေွဲ့ဝင်ဦးဒရတွင်
ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အစည်းအဒဝးြျား၌ သဒဘာတူညီေားဒသာ
အချိုးအစားမေင့် ပါဝင်ေွဲ့စည်းနိုင်ပပီး ေိုသိသ
ု့ ဒဘာတူညီေားမခင်းြရှိပါက တရားရုံးက
ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။

( င ) စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီသည် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိ၏ စာရင်းြျားကို သင့်ဒလျာ်သည့် အချိန်တိုင်းတွင် စစ်ဒဆးခွင့်ရှိသည်။
( စ ) ဒကာ်ြတီသည် အခါအားဒလျာ်စွာ သတ်ြှတ်ေားသည့်အချိန်ြျားတွင် ဒတွ့ဆုံကျင်းပရြည်
မေစ်ပပီး ေိုသသ
ို့ တ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလြရှိပါက တစ်လလျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကကိြ်
ဒတွ့ဆုံကျင်းပရြည်။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိ သို့ြဟုတ် ဒကာ်ြတီ၏
အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက လိုအပ်သည်ဟု ေင်မြင်သည့်အခါ ဒကာ်ြတီအစည်းအဒဝး
တစ်ရပ် ဒခါ်ယူကျင်းပဒပးရန် တင်မပဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။
(ဆ)

ဒကာ်ြတီသည် အစည်းအဒဝးတက်ဒရာက်ဒသာ အေွဲ့ဝင်အြျားစုမေင့် ဆုံးမေတ်ဒဆာင်ရွက်
ရြည်မေစ်ပပီး ဒကာ်ြတီ၏အေွဲ့ဝင်အြျားစု ြတက်ဒရာက်ခဲ့ပါက ေိုသို့ဆုံးမေတ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြမပုရ။

( ဇ ) ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ၎င်းကိုယ်တိုင် စာမေင့်ဒရးသား လက်ြှတ်ဒရးေိုးေားသည့်
အဒ ကာင်း ကားစာကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ ဒပးပိ၍
ု့ နုတ်ေွက်
နိုင်သည်။
(ေ)

ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် လူြွဲအမေစ် ခံယူရမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်း၏ ပြီရှင်ြျားနှင့်
ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ရမခင်း သို့ြဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်မပုလုပ်ရမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းနှင့်အတူ
ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအား ကိုယ်စားမပုသည့် ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်ြျား၏
ခွင့်မပုချက်ြရရှိဘဲ ဒကာ်ြတီအစည်းအဒဝးြျားကို တက်ဒရာက်ရန် ငါးကကိြ်ဆက်တိုက်
ပျက်ကွက်မခင်းတိရ
ု့ ှိခဲ့လျှင် ေိုဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်သည် လုပ်ငန်းခွင်ြှ ပျက်ကွက်သည်ဟု
သတ်ြှတ်ရြည်။

(ည)

ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ပြီရှင်ြျားအားကိုယ်စားမပုလျှင် ပြီရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝး၌
လည်းဒကာင်း၊ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအားကိုယ်စားမပုလျှင် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏
အစည်းအဒဝး၌လည်းဒကာင်း သာြန်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ချြှတ်၍ ၎င်းကို ေုတ်ပယ်
နိုင်သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဒဝးအတွက် ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်အား ဒော်မပပါရှိသည့်
အဒ ကာင်း ကားစာကို အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက်ကကိုတင်ဒပးပိ၍
ု့ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
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( ဋ ) ဒကာ်ြတီတွင် လစ်လပ်ဒနရာ မေစ်ဒပါ်ပါက စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည်
အဆိုပါ လစ်လပ်ဒနရာတွင် မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်ဒရးအတွက် ပြီရှင်ြျား၏ သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်မေစ်ပပီး
အစည်းအဒဝးတွင် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ လစ်လပ်ဒနရာအား မေည့်စွက်ရန်အတွက်
ြူလဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်ကို မပန်လည်ခန့်အပ်နိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးဦးကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။
(ဌ)

ဒကာ်ြတီတွင် လစ်လပ်ဒနရာ တစ်ခုခုရှိဒနဒစကာြူ ဒကာ်ြတီ၏ အေွဲ့ဝင်ြျားက
နှစ်ဦးေက်ြနည်းရှိပါက ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား
၃၂၁။ တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်မေင့် တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည်
ဒအာက်ပါတို့ကို ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည် (က)

ကုြ္ပဏီ၏ အြည်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း တရားြြှု
သို့ြဟုတ် မပစ်ြှုဆိုင်ရာအြှုြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားစွဲဆိုြှု သို့ြဟုတ် စစ်ဒဆး
ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ခုခံဒချပမခင်း၊

( ခ ) ကုြ္ပဏီကို အကျိုးရှိသည့်နည်းလြ်းမေင့် ေျက်သိြ်းရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအေိ
ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
( ဂ ) ဒလလံမေင့်မေစ်ဒစ၊ သီးမခားပဋိညာဉ် စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီ၏ ြဒရွှ့ြဒမပာင်း
နိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားနှင့် ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားကို ဒရာင်းချမခင်း၊ ေိုပစ္စည်းြျားကို
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပးမခင်း သို့ြဟုတ် ေိုပစ္စည်းြျားကို
ပိုင်းမခား၍ ဒရာင်းချမခင်း၊
(ဃ)

စာချုပ်စာတြ်းြျား၊ လက်ခံဒမပစာြျားနှင့် အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ကုြ္ပဏီ၏
အြည်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ ်စား ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် လက်ြှတ်ဒရးေိုးချုပ်ဆိုမခင်း၊
ေိုကိစ္စရပ်ြျားအတွက် လိုအပ်ပါက ကုြ္ပဏီ၏ ရုံးတံဆိပ်ကို အသုးံ မပုမခင်း၊

( င ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးက လူြခ
ွဲ ံယူသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ေိုသူ၏ပစ္စည်းြျားအဒပါ်
စာရင်းရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အတည်မပုမခင်း၊ ရှင်းလင်းမခင်းနှင့် ဒတာင်းဆိုမခင်း၊
အမြတ်ဒဝစုြျားခွဲဒဝမခင်းကို လက်ခံမခင်း၊ အဆိုပါ စာရင်းရှင်းတြ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လူြွဲခံယူသူေံြှ ရရန်ရှိသည့် သီးမခားဒ ကးပြီြျားအမေစ် အမခားပြီရှင်ြျားနှင့် အချိုးကျ
ရယူဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
( စ ) ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းအဒနမေင့် ဒငွလွှဲလက်ြှတ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒပးဒချရန် ကတိ
စာချုပ်ကို ကုြ္ပဏီအဒနမေင့်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားအဒနမေင့်မေစ်ဒစ ေုတ်ယူမခင်း
လက်ခံမခင်း၊ မပုလုပ်မခင်းနှင့် အတည်မပုဒောက်ခံမခင်းတိက
ု့ ို ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိြှုြျားနှင့်
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စပ်လျဉ်း၍ အလားတူအကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိ၍ ဒဆာင်ရွက်သကဲ့သ့ို ဒငွလွှဲလက်ြှတ်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒငွဒပးဒချရန် ကတိစာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီ၏ အြည်မေင့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား ေုတ်ယူမခင်း၊ လက်ခံမခင်း၊ မပုလုပ်မခင်းနှင့် အတည်မပုဒောက်ခံမခင်း၊
(ဆ)

ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအဒပါ် အာြခံေားရှိ၍ ဒငွဒ ကးလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
မြှင့်တင်မခင်း၊

( ဇ ) ကွယ်လွန်သွားဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးဦးအဒပါ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိက ၎င်း၏အြည်မေင့် စီြံခန်ခ
့ ွဲမခင်းဆိုင်ရာစာကို ေုတ်ယူမခင်း၊ ယင်း၏အြည်မေင့်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်း၏အဒြွဆက်ခံသူေံြှ ရရန်ရှိသည့် ဒငွဒ ကးြျား
ဒပးဒချြှုကိုရယူမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏အြည်မေင့် အဆင်ဒမပစွာ ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း
ြရှိဒသာ ပစ္စည်းြျားကို ရယူမခင်းြျားအတွက် လိုအပ်ဒသာ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်မခင်း၊
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက စီြံခန့်ခွဲမခင်းဆိုင်ရာ စာကို ေုတ်ယူရာတွင်
လည်းဒကာင်း၊ ေယ်ရှားဒဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းဒကာင်း၊ ဒငွဒ ကးြျားကို မပန်လည်ရယူရာတွင်
လည်းဒကာင်း အဆိုပါကိစ္စရပ်ြျားတွင် ဒပးဒချရြည့်ဒငွဒ ကးကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိေံသို့ ဒပးဒချရြည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဤ ပုေ်ြတွင်ပါရှိသည့် ြည်သည့်
မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ မပည်ဒောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အခွင့်အဒရးြျား၊ တာဝန်ြျားနှင့်
အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို ြေိခိုက်ဒစရ။
(ေ)

ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် လိုအပ်ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျား၊ ယင်း၏ ရရန်
ပိုင်ခွင့်ြျားကို ခွဲဒဝဒပးမခင်းြျားအတွက် အမခားလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကို
ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ ချင့်ချိန်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုနှင့်
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီြျား
ဒပးဒရးအတွက် မပဋ္ဌာန်းချက်
၃၂၂။ (က)

တရားရုံးသည် အြိနတ
့် စ်ရပ်ေုတ်မပန်၍ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအား တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ြှုြပါရှိဘဲ
အေက်ဒော်မပပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။ တရားဝင်
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကို ယာယီခန်အ
့ ပ်ေားသည့်
ကိစ္စရပ်တွင် ၎င်းအား ခန့်အပ်သည့်အြိန့်မေင့် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်
နိုင်သည်။

( ခ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ၎င်း၏တာဝန်ြျားကို
ေြ်းဒဆာင်ရာတွင် အကူအညီရရှိရန်အတွက် တရားရုံးြျားတွင် လိုက်ပါဒဆာင်ရွက်ခွင့်
ရှိဒသာ ဒရှ့ဒနတစ်ဦးကို တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်မေင့် ခန်ေ
့ ားနိုင်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် တရားဝင်
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ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ဒရှ့ဒနတစ်ဦးမေစ်ပါက ယင်း၏
တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူက အခဒ ကးဒငွြယူဘဲ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရန် သဒဘာတူညီမခင်းြရှိလျှင်
အဆိုပါ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူကိုခန့်အပ်မခင်းြမပုရ။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အစည်းအဒဝးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားပါရှိဒသာ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို
ေိန်းသိြ်းေားရှိရမခင်းနှင့် ၎င်း၏လက်ခံရရှိေားဒသာ စာရင်းြျားကို တရားရုံးသိတ
ု့ င်မပရမခင်း
၃၂၃။ (က)

တရားရုံးကေျက်သိြ်းြည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းြျားနှင့်အညီ အစည်းအဒဝး
ဒဆာင်ရွက်ြှုဆိုင်ရာ စာရင်းဒရးသွင်းြှုြျား သို့ြဟုတ် အစည်းအဒဝးြှတ်တြ်းြျားနှင့်
အမခားသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကိစ္စရပ်ြျားကို မပုစုေားရှိရန် သင့်ဒလျာ်သည့် စာရင်း
စာအုပ်ြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်သည်။ ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးသည် တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကိုယ်တိုင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း အဆိုပါ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်သည်။

( ခ ) တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအားလုံးသည် ၎င်းတိ၏
ု့
သက်တြ်းကာလအတွင်း နှစ်စဉ်နှစ်ကကိြ်ေက်ြနည်းဒသာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
အချိန်ကာလြျား၌ ၎င်းတို့အဒနမေင့် လက်ခံရရှိေားဒသာစာရင်းနှင့် ဒငွဒပးဒချြှုြျားကို
တရားရုံးသိ့ု တင်မပရြည်။
( ဂ ) စာရင်းကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပစ
ုံ ံမေင့် မပုစု၍ ြူရင်းကွဲြျားေားရှိရြည့်အမပင်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းနှင့်အညီ ဒ ကညာချက်တစ်ဒစာင်မေင့် အတည်မပုရြည်။
(ဃ)

တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်နည်းလြ်းမေင့် စာရင်းအား စစ်ဒဆးမပုစုရြည်။
စာရင်းစစ်ဒဆးရန်အတွက် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် တရားရုံးက
လိုအပ်ြည်မေစ်သည့် ဒဘာက်ချာြျားနှင့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို တရားရုံးသို့ တင်မပ
ရြည်မေစ်ပပီး တရားရုံးသည် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိက ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့် စာရင်းြျားကို မပုစုတင်မပ
ဒစနိုင်သည့်အမပင် စစ်ဒဆး ကည့်ရှူနိုင်သည်။

( င ) စာရင်းအား စစ်ဒဆးပပီးသည့်အခါ ယင်း၏ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို တရားရုံးတွင် ြှတ်တြ်း
မပုစုေိန်းသိြ်းေားရှိရြည်မေစ်ပပီး အမခားြိတ္တူ တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်တြ်းမပုစုေားရှိရန်
အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသိဒ
ု့ ပးပိရ
ု့ ြည်။ ေိုြိတ္တူတစ်ဒစာင်စီကို ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားက စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန် ေားရှိရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကျင့်သုံးမခင်းနှင့် ကကီး ကပ်မခင်း
၃၂၄။ (က)

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ တရားရုံးက ေျက်သိြ်းြည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခု၏ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ၏
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ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ယင်းပစ္စည်းြျားကို ပြီရှင်ြျားေံသို့ ဒပးအပ်မခင်း
တို့တွင် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝး တစ်ရပ်ရပ်၌ သို့ြဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီက ပြီရှင်ြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူြျား၏ ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ချြှတ်ေားသည့် ညွှန် ကား
ချက်ြျားကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်၌ ပြီရှင်ြျား
သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားက ချြှတ်ေားသည့် ညွှန် ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်သည်
စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီက ချြှတ်သည့် ညွှန် ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဒနလျှင်
စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ၏ ညွှန် ကားချက်အဒပါ် လွှြ်းြိုးသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
( ခ ) တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒကိုရယူရန်အတွက် ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးြျားကို ဒခါ်ယူနိုင်သည်။ ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားက ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်၍ ညွှန် ကားလာလျှင်လည်းဒကာင်း၊
ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံရှိသူြျားက စာမေင့်ဒရးသား၍
ဒတာင်းဆိုလာလျှင်လည်းဒကာင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အစည်းအဒဝး
ြျားကို ဒခါ်ယူဒပးရန် တာဝန်ရှိသည်။
( ဂ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ
ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
လြ်းညွှန်ြှုြျား ရယူနိုင်ရန်အတွက် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့်
တရားရုံးသိ့ု ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
(ဃ)

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့်စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့်
ယင်းပစ္စည်းြျားကို ပြီရှင်ြျားေံသို့ ဒပးအပ်မခင်းတိ့ုတွင် ၎င်းတိ့၏
ု
ကိုယ်ပိုင်ချင့်ချိန်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုတို့ကို အသုးံ မပုရြည်။

( င ) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိ၏ မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် ဆုံးမေတ်ြှုဒ ကာင့် ေိခိုက်နစ်နာခဲ့လျှင် ေိုသူသည် တရားရုံးသို့
တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်ပပီး တရားရုံးသည် တင်မပတိုင်တန်းလာသည့် မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆုံးမေတ်ချက်ကို အတည်မပုနိုင်သည်၊ ပယ်ေျက်နိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ် မပင်ဆင်နိုင်သည့်အမပင်
အဆိုပါအဒမခအဒနြျားနှင့် သင့်ဒလျာ်ြည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။
တရားရုံး၏ သာြန်အခွင့်အာဏာြျား
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏စာရင်းနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားဆိုင်ရာတင်မပချက်ြျားကို ဒမေရှင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း
၃၂၅။ (က)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ကို ချြှတ်ပပီးသည့်အခါ တရားရုံးသည် ဤဥပဒေပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ြှားယွင်းြှုြျားကို မပင်ဆင်ရန် လိုအပ်ဒသာ ကိစ္စရပ်ြျား
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အားလုံးတွင် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မပင်ဆင်နိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာမေင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏စာရင်းကို ဒဆာလျင်စွာ ဒမေရှင်းဒဆာင်ရွက်
ရြည်။ ေိ ု ့အ မပင် ကု ြ္ပ ဏီ ၏ ရရန် ပိ ုင ်ခွ င် ့ြ ျားကို လက် ခံ ရယူ မ ခင် းနှင ့် ကုြ ္ပဏ ီ၏
တာဝန်ရှိြှုြျားကို ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားကို ဒဆာလျင်စွာ မပုလုပ်ရြည်။
( ခ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏စာရင်းကို ဒမေရှင်းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် တရားရုံးသည် ကိုယ်တိုင်
အခွင့်အဒရးရှိ ကသည့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားနှင့် အမခားသူြျား၏ဒ ကးပြီအတွက်
ကိုယ်စားလှယ်ြျားအမေစ်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ သို့ြဟုတ် တာဝန်ရှိဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်
ရသူြျားအ ကား ခွဲမခားသတ်ြှတ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ပစ္စည်းြျားကို ဒပးအပ်ဒစနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၂၆။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန်တ
့ စ်ရပ်အား ချြှတ်ပပီးဒနာက် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
သို့ြဟုတ် တရားရုံးက ညွှန် ကားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား စာရင်းရှိဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျား၊ ကုြ္ပဏီ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူြျား၊ ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူြျား၊ ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူြျား၊ ကိုယ်စားလှယ်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိြျားကို တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိေံသို့ ကုြ္ပဏီက ရရှိခွင့်ရှိဒ ကာင်း ဒသချာပပီးမေစ်သည့် ယင်းလက်ဝယ်ရှိ
ဒငွဒ ကးြျား၊ ပစ္စည်းြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ချက်ချင်းဒပးဒချဒစနိုင်သည်၊
ဒပးအပ်ဒစနိုင်သည်၊ လက်လွှတ်ဒစနိုင်သည် သိ့ြ
ု ဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးဒစနိုင်သည်။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားက ဒ ကးပြီြျားဒပးဒချဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၂၇။ (က)

တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်အား ချြှတ်ပပီးဒနာက် ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား စာရင်းရှိ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးအား
အြိန့်တွင် သတ်ြှတ်ပါရှိသည့် နည်းလြ်းနှင့်အညီ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူေံြှမေစ်ဒစ၊
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရန် ကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်အပ်ေားသည့်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျားြှ
မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီသို့ဒပးဒချရြည့် ဒငွဒ ကးြျားကိုဒပးဒချဒစရန် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ် ချြှတ်
နိုင်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဒတာင်းခံေားသည့် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုြျား
ြပါဝင်ဒစရ။

( ခ ) တရားရုံးသည် အဆိုပါအြိန့်ကို ချြှတ်ရာတွင် တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့် ကုြ္ပဏီ
မေစ်ပါက ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူသို့ ဒပးဒချရြည့် ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်ကို ခုနှိြ်မခင်းမေင့်
မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီနှင့်သီးမခားဒဆာင်ရွက်ေားရှိြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူက ကိုယ်စားမပုသည့်ကုြ္ပဏီြှ ပစ္စည်းြျားအတွက်
ဒပးဒချရြည့် ဒငွဒ ကးြှခုနှိြ်မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုနိုင်သည်။ သိ့ဒ
ု သာ်
အမြတ်ဒဝစု သိ့ြ
ု ဟုတ် အကျိုးအမြတ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ
တစ်ဦးအမေစ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူသို့ ဒပးဒချရြည့်ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ် ြမေစ်ဒစရြည့်အမပင်
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တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ပါက တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့် ေါရိုက်တာ
တစ်ဦးဦး သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာ၏ ပစ္စည်းြျားအတွက် အလားတူ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
သိ့ရ
ု ာတွင် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ဒစ၊ တာဝန်ကန့်သတ်ြေားသည့်
ကုြ္ပဏီမေစ်ဒစ ပြီရှင်ြျားအားလုံးေံသို့ ဒငွအမပည့်အဝဒပးဒချပပီးမေစ်လျှင် ကုြ္ပဏီြှ
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းအရ ဒပးဒချရြည့် ဒငွဒ ကး
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒနာင်တွင်ဒတာင်း ခံြည့် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ေံြှ ခုနှိြ်
မခင်းမေင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူေံ ဒပးဒချဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစရန် ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ
၃၂၈။ (က)

တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်အားချြှတ်ပပီးဒနာက် ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား မပည့်စုံလုံဒလာက်ြှုကို ဒသချာဒစရန်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုြီမေစ်ဒစ၊ ဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား
စာရင်းရှိ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူအားလုံး သို့ြဟုတ် တစ်ဦးဦးက ၎င်းတို့တာဝန်ရှိ ကသည်
အေိ ကုြ္ပဏီ၏ဒ ကးပြီြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက် တရားရုံးကသတ်ြှတ်သည့်
ဒငွပြာဏ တစ်ရပ်ရပ်ကိုလည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီေျက်သြ
ိ ်းမခင်းအတွက် ကျသင့်သည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အခဒ ကးဒငွြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားကိုလည်းဒကာင်း၊ ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျားအ ကား အခွင့်အဒရးြျားကို စာရင်းညှန
ိ ှိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
ကျသင့်သည့်ဒငွဒ ကးြျားကိုလည်းဒကာင်း ဒပးဒချရန်အတွက် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစ
နိုင်သည့်အမပင် ၎င်းတိ့ုကို ဒပးဒချဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ရာ၌ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူအချို့ြှာ ေိုသ့ဒ
ို ငွဒ ကး
ေည့်ဝင်ဒစရာတွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ၊ အားလုံးကိုမေစ်ဒစ ေည့်ဝင်ဒပးဒချရန်
ပျက်ကွက်နိုင်သည့်အဒမခအဒနရှိနိုင်သည်ကို တရားရုံးက ေည့်သွင်းသုံးသပ်နိုင်သည်။
ဘဏ်သို့ ဒငွြျားဒပးသွင်းဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၂၉။ တရားရုံးသည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ၊ ကုြ္ပဏီသို့ ဒငွဒပးဒချရြည့်သူ သို့ြဟုတ် ဒငွဒပးဒချရြည့်
အမခားသူတစ်ဦးဦးကို ၎င်းတိဒ
ု့ ပးဒချရြည့်ဒငွြျားအား တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ ဒပးသွင်းရြည့်အစား သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုရှိ တရားဝင်
ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ ဒငွစာရင်းသို့ ဒပးသွင်းဒစရန် အြိန့်
ချြှတ်နိုင်သည့်အမပင် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိေံသ့ို
ဒငွဒပးဒချရန် ညွှန် ကားသည့်နည်းလြ်းြျားအတိုင်း အဆိုပါအြိန့်ကို အတည်မပုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ဒငွစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းကြ်းချက်
၃၃၀။ ကုြ္ပဏီကို တရားရုံးမေင့် ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိက ေွင့်လှစ်ေားဒသာ ဒငွစာရင်းရှိသည့် ဘဏ်သို့ ဒပးသွင်း၊ လွှဲဒမပာင်းသည့်ဒငွဒ ကးြျား၊ ကျသင့်ဒငွြျား၊
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ဒငွလွှဲြှုြျား၊ ဒငွဒပးဒချရန်ကတိြျားနှင့် အမခားဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်ြျားအားလုံးကို တရားရုံး၏
အြိန့်ြျားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချြှတ်သည့်အြိန်သ
့ ည် မပည့်စုံခိုင်လုံသည့် သက်ဒသခံချက်မေစ်မခင်း
၃၃၁။ (က)

ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးအဒပါ် တရားရုံးကချြှတ်သည့်အြိန်တ
့ စ်ရပ်သည် ဒငွဒ ကး
နှင့်သက်ဆိုင်ပါက ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ၏အယူခံဝင်နိုင်သည့် အခွင့်အဒရးကိုြေိခိုက်ဒစဘဲ
ဒငွဒ ကးဒပးဒချရန် ဒပါ်ဒပါက်ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အြိန်ခ
့ ျြှတ်၍ ဒပးဒချရြည့်အဒ ကာင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ဒပးဒချရြည်ဟု ယင်းအြိန့်ကမပည့်စုံခိုင်လုံသည့် သက်ဒသခံချက်
မေစ်ဒစရြည်။

( ခ ) တရားရုံးအြိနတ
့် ွင် ဒော်မပပါရှိသည့် အမခားဒသာ သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျား အားလုံးသည်
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် ြှုခင်းြျားနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား အားလုံးအဒပါ်တွင် ြှန်ကန်စွာ
ဒရးသားဒော်မပေားသည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။
အချိန်ြီ သက်ဒသေင်ရှား ြတင်မပနိုင်သည့် ပြီရှင်ြျားကို နုတ်ပယ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၃၂။ တရားရုံးသည် ပြီရှင်ြျားက ၎င်းတိ၏
ု့ ဒ ကးပြီြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းဆိုြှုြျားအတွက် သက်ဒသ
ေင်ရှားတင်မပဒစရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုဒ ကးပြီအတွက် သက်ဒသေင်ရှားတင်မပမခင်း ြမပုြီကမပုလုပ်ခဲ့ဒသာ
အကျိုးအမြတ်ခွဲဒဝြှု တစ်စုံတစ်ရာကိုရယူမခင်းြှ နုတ်ပယ်ရန်အချိန် ကာလတစ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် အချိန်
ကာလြျား သတ်ြှတ်ဒပးနိုင်သည်။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အခွင့်အဒရးြျားကို စာရင်းညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း
၃၃၃။ တရားရုံးသည် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအ ကား ၎င်းတိ၏
ု့
အခွင့်အဒရးြျားကို စာရင်းညှိနှိုင်း
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်မေစ်ပပီး အပိုအလျှံရှိပါကေပ်ြံ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူြျားကို ခွဲဒဝဒပးရြည်။
ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် အြိနခ
့် ျြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၃၄။ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသည် တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက် ဒကျနပ်နိုင်ေွယ်မေစ်ဒအာင် မပည့်စုံလုံဒလာက်မခင်း
ြရှိသည့်ကိစ္စရပ်တွင် တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် ဦးစားဒပးအစီအစဉ်မေင့် ကုြ္ပဏီေျက်
သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကျသင့်ခဲ့သည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အခဒ ကးဒငွြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားကို
ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ ဒပးဒချဒစရန် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီအား တရားဝင်ေျက်သိြ်းမခင်း
၃၃၅။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ကိစ္စရပ်ြျားကို အမပည့်အဝ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းပပီးသည့်အခါ
တရားရုံးသည် အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်၍ အဆိုပါအြိန့်အား ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှစ၍
ကုြ္ပဏီကို တရားဝင်ေျက်သိြ်းပပီးမေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုကုြ္ပဏီကို
အဆိုပါအြိန့်အရ တရားဝင်ေျက်သိြ်းပပီးမေစ်ဒစရြည်။
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( ခ ) အဆိုပါအြိန့်ကို ချြှတ်သည်ဒ
့ န့ရက်ြှ ၁၅ ရက်အတွင်း တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို အဆိုပါအြိန့်ကို
ဒပးပိရ
ု့ ြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ၎င်း၏ စာရင်းစာအုပ်ြျားတွင် ကုြ္ပဏီကို
တရားဝင် ေျက်သြ
ိ ်းပပီးမေစ်ဒ ကာင်း ြှတ်တြ်းမပုစုေားရှိရြည်။
၃၃၆။ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပုေ်ြ ၃၃၅ ပါ
သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ဒလးသိန်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
တရားရုံး၏အေူးအာဏာြျား
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ရယူေားသည်ဟု ယူဆရသူြျားကို ဆင့်ဒခါ်နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာ
၃၃၇။ (က)

တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်တစ်ရပ်အားချြှတ်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီ၏
ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီက ရရန်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ဝယ်
ေားရှိသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် လက်ဝယ်ေားရှိသည်ဟုယူဆရသည့် ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီနှင့်ကုန်သွယ်မခင်း၊ ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျား၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်
ြျားကို တင်မပနိုင်သည်ဟု တရားရုံးကြှတ်ယူနို င်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ
တရားရုံးသိ့ု လာဒရာက်ဒစရန် ဆင့်ဒခါ်နိုင်သည်။

( ခ ) တရားရုံးသည် ၎င်းကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို ကျြ်းကျိန်ဒစ၍
နှုတ်မေင့်မေစ်ဒစ၊ စာမေင့်ဒရးသား၍မေစ်ဒစ စစ်ဒြးနိုင်သည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏
ဒမေဆိုချက်ြျားကို စာမေင့်ဒရးသား၍ ၎င်းတို့အား လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒစနိုင်သည်။
( ဂ ) တရားရုံးသည် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ ေိန်းသိြ်းြှု သိြ
ု့ ဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားဒအာက်တွင်
ရှိဒသာ ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကိုဒပးအပ်ဒစရန် ဒတာင်းဆိုနိုင်သည်။
သိ့ဒ
ု သာ် ၎င်းတို့ဒပးအပ်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက
လက်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့လျှင် ေိုသိဒ
ု့ ပးအပ်ရမခင်းသည် အဆိုပါ လက်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့်ကို
ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။ ေိမု့ ပင် တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် အဆိုပါလက်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းဒသာ ကိစ္စရပ်ြျား
အားလုံးကို ဆုံးမေတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိဒစရြည်။
(ဃ)

တရားရုံး၏ ဆင့်ဒခါ်မခင်းခံရသူတစ်ဦးဦးသည် ၎င်းတို့၏ ေိုက်သင့်ဒသာ ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို
ဒပးဒချရန်အဆိုမပုပပီးဒနာက် ချိန်းဆိုေားသည့်အချိန်၌ ဥပဒေအရခိုင်လုံသည့်အဒ ကာင်း
မပချက်မေင့် ကကိုတင်အဒ ကာင်း ကားေားသည်ြှအပ တရားရုံးသို့လာဒရာက်ရန်
ပျက်ကွက်လျှင် တရားရုံးသည် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုမပုရန်အတွက် ေိုသူကိုေြ်းဆီး၍
တရားရုံးသိ့ု ဒခါ်ဒဆာင်ဒစနိုင်သည်။
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ကြကေမပုသူြျား၊ ေါရိုက်တာြျားစသည်တို့ကို အြျားမပည်သူဒရှ့၌ စစ်ဒဆးရန်အတွက် အြိန့်
ချြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၃၈။ (က)

တရားရုံးက ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့်တစ်ရပ်အား ချြှတ်ပပီးသည့်အခါ တရားဝင်
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီကို ကြကေမပုသူ
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်းတိတ
ု့ ွင်ပါဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊
ကုြ္ပဏီကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ပပီးသည့်အချိန်ြှစ၍ ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ြျားတွင်
ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ လိြ်လည်ြှုတစ်ရပ်ကို
ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟယ
ု ူဆ၍ တရားရုံးသို့ ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည်
ဒလျှာက်ေားြှုအား လက်ခံသုံးသပ်ပပီးဒနာက် ၎င်းတို့အား အဆိုပါကိစ္စရပ်အတွက်
တရားရုံးက ချိန်းဆိုေားသည့်ဒန့ရက်၌ တရားရုံးသိလ
ု့ ာဒရာက်ဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။
ေိအ
ု့ မပင်ကုြ္ပဏီကို ကြကေမပုလုပ်မခင်း၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်

ကုြ္ပဏီ၏

ကုြ္ပဏီ၏

ေါရိုက်တာ

ဆက်သယ
ွ ်

စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို
သိ့ုြဟုတ်

ဒဆာင်ရွက်ြှုတန
ို့ ှင့်

အရာရှိအမေစ်

စပ်လျဉ်း၍

လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏အမပုအြူ၊

အြျားမပည်သဒ
ူ ရှ့၌

စစ်ဒဆးရန်

ညွှန် ကားနိုင်သည်။
( ခ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့်

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည်

စစ်ဒဆး

ဒြးမြန်းရာတွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ပပီး အဆိုပါကိစ္စရပ်အတွက် တရားရုံးကိုယ်စား
ဒဆာင်ရွက်ရန် တရားရုံးကအခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားလျှင် တရားရုံးက ခွင့်မပုနိုင်သည့်
ဥပဒေဆိုင်ရာ အကူအညီဒပးသူြျားကို ခန့်ေားနိုင်သည်။
( ဂ ) ပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးသည်လည်း တရားရုံးတွင် စစ်ဒဆးဒြးမြန်း
ရာတွင်ကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ တရားရုံးသို့ တက်ဒရာက်ခွင့်ရှိသူမေင့်မေစ်ဒစ ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။
(ဃ)

တရားရုံးသည် ၎င်းအဒနမေင့် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်ဒြးခွန်းြျားကို စစ်ဒဆးဒြးမြန်းခံရသူ
အဒပါ် ဒြးမြန်းနိုင်သည်။

( င ) စစ်ဒဆးဒြးမြန်းခံရသူသည် ကျြ်းကျိန်၍စစ်ဒဆးခံရြည်မေစ်ပပီး တရားရုံးကဒြးမြန်းသည့်
သို့ြဟုတ် ဒြးမြန်းရန်ခွင့်မပုသည့် ဒြးခွန်းြျားအားလုံးကို ဒမေဆိုရြည်။
( စ ) ဤပုေ်ြအရ စစ်ဒဆးဒြးမြန်းြှုခံယူရန် အြိန်ခ
့ ျြှတ်မခင်းခံရသူတစ်ဦးသည် တရားရုံးသို့
တက်ဒရာက်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးကို ြိြိ၏ စရိတ်မေင့်ခန့်အပ်နိုင်သည်။ တရားရုံးသို့
တက်ဒရာက်ခွင့်ရှိသူသည် စစ်ဒဆးဒြးမြန်းခံရသူ၏ဒမေ ကားြှုြျားအား ရှင်းလင်းရန်
သိြ
ု့ ဟုတ် ေင်ရှားဒစရန်အတွက် တရားရုံးကဒလျာ်ကန်သည်ဟုေင်မြင်သည့် ဒြးခွန်းြျားကို
လွတ်လပ်စွာ ဒြးမြန်းခွင့်ရှိသည်။ သိရ
ု့ ာတွင်ေိုသိစ
ု့ စ်ဒဆးဒြးမြန်းခံရသူသည် ၎င်းအဒပါ်
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စွဲဆိုသည့်မပစ်ြှုြျားအတွက် အမပစ်ြရှိဒ ကာင်း ေင်ရှားဒပါ်ဒပါက်သည်ဟု တရားရုံးက
ဒတွ့ရှိလျှင် တရားရုံးသည် ၎င်းအား သင့်သည်ေင်မြင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို
ခံစားခွင့်မပုနိုင်သည်။
(ဆ)

စစ်ဒဆးြှုြှတ်တြ်းြျားကို စာမေင့်ဒရးသားြှတ်တြ်း တင်ေားရြည့်အမပင် အဆိုပါ
စစ်ဒဆးြှုြှတ်တြ်းြျားကို စစ်ဒဆးဒြးမြန်းခံရသူသို့ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ စစ်ဒဆး
ဒြးမြန်းခံရသူကဒသာ်လည်းဒကာင်း ေတ် ကား၍ လက်ြှတ်ဒရးေိုးဒစရြည်။ အဆိုပါ
စစ်ဒဆးြှုြှတ်တြ်းအား တရားြြှုစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ေိုပုဂ္ဂိုလ်အဒပါ် သက်ဒသခံ
အမေစ်အသုံးမပုနိုင်ပပီး ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရ
သူြျား၏ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအတွက်လည်း လက်ခံရြည်။

( ဇ ) တရားရုံးသည် သင့်သည်ဟုေင်မြင်ပါက စစ်ဒဆးဒြးမြန်းမခင်းအား အခါအားဒလျာ်စွာ
ဒရွှ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
( ေ ) ဤပုေ်ြအရ မပုလုပ်သည့်စစ်ဒဆးဒြးမြန်းြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားရုံးက ညွှန် ကားခဲ့လျှင်
တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် ခုံလူကကီး၊ အကကီးအြှူး၊ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ သိ့ြ
ု ဟုတ်
ေုတိယြှတ်ပုံတင်အရာရှိတစ်ဦးအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ဒသာ တရားရုံး၏ တရားသူကကီးတစ်ဦးဦး
ဒရှ့တွင်မေစ်ဒစ၊ အရာရှိတစ်ဦးဦးဒရှ့တွင်မေစ်ဒစ ဤကိစ္စရပ်အလိင
ု့ ှာ မပဋ္ဌာန်းေားဒသာ
စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ စစ်ဒဆးဒြးမြန်းြှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ဤပုေ်ြအရ တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာြျားကို ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကိစ္စြတ
ှ စ်ပါး စစ်ဒဆးဒြးမြန်းြှုအား မပုလုပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်က ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
တိြ်းဒရှာင်ဒနဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူအား ေြ်းဆီးနိင
ု ်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၃၉။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်အားချြှတ်မခင်းြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ ချြှတ်ပပီး
ဒနာက်တွင်မေစ်ဒစ ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံဒတာ်ြှ ေွက်ဒမပး
တိြ်းဒရှာင်ရန်ရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် တစ်နည်းနည်းမေင့် တိြ်းဒရှာင်ရန်ရှိဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ
ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒတာင်းဒခါ်ေားသည့် ဒငွဒပးဒချြှုြျားြှ ဒရှာင်လွှဲရန် သိြ
ု့ ဟုတ် စစ်ဒဆး
ဒြးမြန်းြှုြျားြှ ဒရှာင်ရှားရန်ရည်ရွယ်၍ ၎င်း၏ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုေယ်ရှားရန် သို့ြဟုတ် ကွယ်ဝှက်
ရန်ရှိဒ ကာင်း ယုံ ကည်ဒလာက်ဒသာအဒ ကာင်းြျား ဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ေိုဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူကို
ေြ်းဆီးနိုင်သည့်အမပင် ၎င်း၏စာရင်းစာအုပ်ြျား၊ စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း
ြျားကိုသိြ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူနှင့် အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်း၊ ပစ္စည်းြျားကို တရားရုံးက
အြိန့်ချြှတ်ေားသည့် ကာလအေိ ေိန်းသိြ်းေားနိုင်သည်။
အမခားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်သည့်ြှုခင်းြျားကို ြေိခိုက်ဒစမခင်း
၃၄၀။ ဤဥပဒေအရ တရားရုံးသိ့ု အပ်နှင်းေားသည့် အခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်သည် ဒငွဒ ကးေည့်
ဝင်ရန်ဒတာင်းဒခါ်ြှု သိ့ုြဟုတ် အမခားဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ

225
သိ့ြ
ု ဟုတ် ပြီစားတစ်ဦးဦးအဒပါ်တွင်မေစ်ဒစ၊ ယင်းတို့၏ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အဒပါ်တွင်မေစ်ဒစ စွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်သည့်ြှုခင်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပ်နှင်းေားသည့် တည်ဆဲအခွင့်အာဏာ တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကန့်သတ်မခင်းြရှိဒစဘဲေပ်ဆင့်၍ ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အာဏာြျား မေစ်ဒစရြည်။
အြိန့်ြျားကိုအတည်မပုမခင်းနှင့်အယူခံမခင်း
အြိန့်ြျားကို အတည်မပုနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၄၁။ ဤဥပဒေအရ တရားရုံးတစ်ရုံးရုံးက ချြှတ်နိုင်သည့် အြိန့်အားလုံးကို အဆိုပါတရားရုံးတွင်
မပုလုပ်ဒသာ တရားစွဲဆိုြှုတစ်ရပ်ရပ်၌ အြိန်ေ
့ ီဂရီြျားကို အတည်မပုနိုင်သည့်နည်းလြ်းြျားအတိုင်း
အတည်မပု ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ချြှတ်သည့်အြိန်က
့ ို အမခားတရားရုံးြျားတွင် အတည်မပုမခင်း
၃၄၂။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးတစ်ခုကချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ ြည်သည့်ဒနရာတွင်ြဆို အတည်မပုနိင
ု ်သည်။ ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ရုံးခန်းတည်ဒနရာသည် အမခားဒနရာတစ်ခုတွင်ရှိခဲ့လျှင် အြိန်ခ
့ ျြှတ်သည့် တရားရုံးတည်ရှိသည့်
ဒနရာြှအပ အဆိုပါကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့် တရားရုံးက ြိြိရုံးတွင်
ချြှတ်သည့်အြိန့်တစ်ရပ်အား အတည်မပုဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သည့်နည်းလြ်းြျားနှင့်
အညီ အတည်မပုဒဆာင်ရွက်ရြည်။
အမခားတရားရုံးြျားက အြိန့်ကို အတည်မပုဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုက်နာရြည့်အချက်ြျား
၃၄၃။ တရားရုံးတစ်ရုံးက ချြှတ်သည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို အမခားတရားရုံးတစ်ရုံး၌ အတည်မပုရန်
ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ အဆိုပါတရားရုံးအြိန်၏
့ ြူရင်းြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်ကို ေိုအြိန်အ
့ ား အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်ြည့် တရားရုံးရှိသက်ဆိုင်ရာအရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့ အြိန့်ြူရင်းြိတ္တူ
ြှန်အားတင်မပမခင်းသည် ေိုအြိန့်ကိုချြှတ်ပပီးမေစ်ဒ ကာင်း လုံဒလာက်သည့်သက်ဒသခံချက် မေစ်ဒစ
ရြည်။ ေိုတင်မပချက်အဒပါ်တွင် အတည်မပုဒဆာင်ရွက်ရြည့် တရားရုံးသည် အြိန့်အား အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် လိုအပ်သည်ြျားကို ြိြိရုံး၏ အြိန့်အား အတည်မပုဒဆာင်ရွက်သကဲ့သ့ို
အလားတူနည်းလြ်းြျားအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
အြိန့်ြျားအဒပါ် အယူခံဝင်ဒရာက်မခင်း
၃၄၄။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးကချြှတ်သည့်အြိန့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အဒပါ် မပန်လည် ကားနာဒစရန် သိ့ုြဟုတ် အယူခံဝင်ဒရာက်ရန်
အတွက် ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို အဆိုပါတရားရုံး၏ သာြန်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတွင်းရှိ ြှုခင်းြျားတွင်
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ချြှတ်သည့် အြိန့်သို့ြဟုတ် ဆုံးမေတ်ချက်ြျားအဒပါ် အယူခံဝင်ဒရာက်နိုင်သည့် နည်းလြ်းြျား၊
စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီ မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ကုြ္ပဏီအားဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းမခင်း
ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သြ
ိ ်းနိုင်ြည့် အဒမခအဒနြျား
၃၄၅။ ဒအာက်ပါအဒမခအဒနြျားတွင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအားဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းနိုင်သည် (က)

ကုြ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရ ကုြ္ပဏီ၏သက်တြ်းအတွက် သတ်ြှတ်ေားသည့်
ကာလကုန်ဆုံးလျှင်၊ သိ့ုြဟုတ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သြ
ိ ်း
နိုင်သည်ဟု ဒော်မပေားသည့်အဒမခအဒနြျားမေစ်ဒပါ်ခဲ့လျှင်၊ ေိမု့ ပင်ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတွင် ကုြ္ပဏီအားဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းြည်မေစ်ဒ ကာင်း ဆုံးမေတ်ချက်
ချြှတ်ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းြည်မေစ်ဒ ကာင်း ကုြ္ပဏီက အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိြှုြျားဒ ကာင့် ယင်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်
နိုင်ြှုြမပုနိုင်မခင်းနှင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန် တင်မပမခင်းြျားဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီက အေူး
ဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ချြှတ်ဒဆာင်ရွက်လျှင် ဤအပိုင်းတွင် သုံးစွဲဒော်မပေားသည့် “ကုြ္ပဏီအား
ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်” ဆိုသည်ြှာ ပုေ်ြခွဲ (က) သိြ
ု့ ဟုတ်
ပုေ်ြခွဲ (ခ) သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တိအ
ု့ ရချြှတ်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။
ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သြ
ိ ်းြှုစတင်မခင်း
၃၄၆။ ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းြှုသည် ကုြ္ပဏီအားဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက်
ဆုံးမေတ်ချက်အား ချြှတ်သည့်အချိန်ြှစတင်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
ကုြ္ပဏီ၏ရပ်တည်ြှုအဒပါ်တွင် ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၃၄၇။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းသည့်အခါ ကုြ္ပဏီအား ေျက်သိြ်းသည့်ဒန့ရက်ြှ
စတင်၍ ကုြ္ပဏီ၏အကျိုးအတွက် ေျက်သိြ်းရာတွင် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်ြှအပ ယင်း၏စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှ ရပ်စဲဒစရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ကုြ္ပဏီဆိုင်ရာရပ်တည်ြှုနှင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားသည် ယင်း၏ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိဒစကာြူ
ယင်းအား ေျက်သိြ်းသည်အေိ ဆက်လက်တည်ရှိဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ကို အဒ ကာင်း ကားမခင်း
၃၄၈။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက် အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၏
အဒ ကာင်း ကားစာကို ေိုဆုံးမေတ်ချက်အား ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြှ ၁ဝ ရက်အတွင်း နိုင်ငံဒတာ်
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မပန်တြ်းနှင့် နိုင်ငံဒတာ်တစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန့်မေူးလျက်ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတို့တွင်
ကုြ္ပဏီက ေည့်သွင်းဒ ကညာ၍ အဒ ကာင်း ကားရြည်။
၃၄၉။ ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၃၄၈ ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး ေိုပျက်ကွက်ြှုကို သိလျက်မေင့်
တြင်ခွင့်မပုခဲ့သည့် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးဦးစီသည်လည်း အလားတူ
မပစ်ေဏ် ေိုက်သင့်ဒစရြည်။
ဒ ကးပြီဒပးဒချနိုင်ဒ ကာင်း ဒ ကညာမခင်း
၃၅၀။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ေါရိုက်တာနှစ်ဦးေက် ပိုြိုပါရှိဒသာ ကုြ္ပဏီမေစ်လျှင် ေါရိုက်တာအြျားစုသည်
လည်းဒကာင်း၊ ေါရိုက်တာတစ်ဦးတည်းရှိသည့် ကုြ္ပဏီတွင် အဆိုပါ ေါရိုက်တာသည်
လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီအားဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ြည့်
အစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာြျား ဒပးပို့သည့်ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ ကျင်းပမပု
လုပ်သည့် ေါရိုက်တာြျား အစည်းအဒဝး၌ ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို အမပည့်အဝ
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု မပုလုပ်ပပီးဒ ကာင်း၊ ေိုသိမု့ ပုလုပ်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီအားေျက်သိြ်းရန်
စတင်သည့်ဒန့ရက်ြှ သုံးနှစ်ေက်ြပိုဒသာ ကာလတစ်ရပ်အတွင်း ကုြ္ပဏီသည်
ဒ ကးပြီြျားကို အမပည့်အဝဒပးဒချနိုင်ြည်ဟုယူဆဒ ကာင်း ကျြ်းကျိန်လွှာတစ်ရပ်မေင့်
အတည်မပုေားသည့် ဒ ကညာချက်တစ်ရပ်ကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။

( ခ ) အဆိုပါဒ ကညာချက်ကို ကုြ္ပဏီကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီစာရင်းစစ်ြျား၏
အစီရင်ခံစာတစ်ဒစာင်မေင့် ဒောက်ခံတင်မပရြည်မေစ်ပပီး ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်
ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိတ
ု့ င်မပမခင်း
ြမပုခဲ့လျှင် အဆိုပါဒ ကညာချက်သည် ဤဥပဒေပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ
သက်ဒရာက်မခင်း ြရှိဒစရ။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ မပုလုပ်ဒပးပို့သည့် ဒ ကညာချက်တစ်ရပ်ပါရှိဒသာ
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းကိစ္စရပ်သည် ဤဥပဒေတွင် “ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီကို
ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း” ဟု မေစ်သည်။ အေက်ဒော်မပပါအတိုင်း မပုလုပ်ဒပးပိသ
ု့ ည့်
ဒ ကညာချက်တစ်ရပ်ပါရှိမခင်းြရှိဒသာ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း ကိစ္စရပ်သည် ဤဥပဒေတွင်
ပြီရှင်ြျားကကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းဟု မေစ်သည်။
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီကိုဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
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၃၅၁။ ပုေ်ြ ၃၅၂ ြှ ၃၅၇ အေိပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီကို
ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားအားခန်အ
့ ပ်မခင်းနှင့် ယင်းတိ၏
ု့ အခဒ ကးဒငွြျားကို သတ်ြှတ်
မခင်းတိအ
ု့ တွက် ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်
၃၅၂။ (က)

အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ကိစ္စရပ်ြျားအား စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းရန်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအား ခွဲဒဝဒပးရန်အတွက် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦး သိ့ြ
ု ဟုတ် တစ်ဦးေက်ပိုဒသာသူြျားကို ခန့်အပ်ရြည်
မေစ်ပပီး အဆိုပါ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိ သို့ြဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားသိုဒ
့ ပးရြည့် အခဒ ကးဒငွြျားကို သတ်ြှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအား ခန့်အပ်ပပီးသည့်အခါ ေါရိုက်တာြျား၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအားလုံးသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုသည့် ကိစ္စရပ်ြှတစ်ပါး
ရပ်စဲသွားြည် မေစ်သည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လစ်လပ်ဒနရာကို မေည့်စွက်ခန်ေ
့ ားနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၅၃။ (က)

ကုြ္ပဏီြှ ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ဒသဆုံးမခင်း၊
နုတ်ေွက်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် ၎င်း၏ဒနရာ လစ်လပ်
သွားလျှင် ကုြ္ပဏီသည် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတွင် ပြီရှင်ြျား၏ စီြံဒဆာင်ရွက်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ေိုလစ်လပ်ဒနရာကို မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်သည်။

( ခ ) အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အတွက် အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးေက် ပိုြိုပါရှိသည့်
ကိစ္စရပ်မေစ်လျှင် ဆက်လက်တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိြျားကမေစ်ဒစ ဒခါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
( ဂ ) အစည်းအဒဝးကို ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းအရမေစ်ဒစ သတ်ြှတ်
ေားသည့်နည်းလြ်း သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ဆက်လက်တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျားက
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒလျှာက်ေားသမေင့် တရားရုံးကသတ်ြှတ်ဒပးသည့် နည်းလြ်းမေင့်
ကျင်းပရြည်။
ကုြ ္ပဏီ၏ ပစ္စည ်းြျားကို ဒရာင်းချမခင်းအတွက ် အေိုးစားနားအမေစ် အစုရ ှယ ်ယ ာစသည်ြျားကို
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက လက်ခံနိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
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၃၅၄။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန် ရည်ရွယ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်
ယင်း၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းအားလုံး သိြ
ု့ ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
ဤဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ဆိုေားသည့် ကုြ္ပဏီမေစ်ဒစ၊ ြဟုတ်သည်မေစ်ဒစ ဤပုေ်ြတွင်
လွွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့်ကုြ္ပဏီ ဟု ဒခါ်တွင်ြည့်အမခား ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲဒမပာင်းဒပးရန်
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒရာင်းချရန် ရည်ရွယ်လျက်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ဤပုေ်ြတွင် လွွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်
သည့်ကုြ္ပဏီဟု ဒခါ်တွင်ြည့် လွှဲဒမပာင်းဒရာင်းချြည့် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
သာြန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမေစ်ဒစ၊ သီးမခား စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
တစ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ အပ်နှင်းသည့် အဆိုပါ ကုြ္ပဏီ၏ အေူးဆုံးမေတ်ချက် တစ်ရပ်အရ
ခွင့်မပုချက်မေင့် လွှဲဒမပာင်းမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒရာင်းချမခင်း၊ အစုရှယ်ယာြျား၊ အာြခံ
ဒပါ်လစီြျား၊ သို့ြဟုတ် လွွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီရှိ အမခားအလားတူ အကျိုး
ခံစားခွင့်ြျားအတွက်လည်းဒကာင်း၊ လွွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်သည့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားသို့
ခွဲဒဝဒပးရန်အတွက်လည်းဒကာင်း ဒလျာ်ဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒလျာ်ဒ ကး တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
လက်ခံနိုင်သည်၊ သို့ြဟုတ် လွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်သည့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားက
ဒငွဒ ကး၊ အစုရှယ်ယာ၊ အာြခံဒပါ်လစီ၊ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအလားတူ အကျိုးခံစားခွင့်၊
သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအရာြျားကို လက်ခံမခင်းအစား လွွှဲဒမပာင်းလက်ခံသည့် ကုြ္ပဏီ၏
အကျိုးအမြတ်ြျားကို ရယူဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
လက်ခံမခင်းတို့ကို မပုလုပ်နိုင်သည့် အမခားစီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်အား သဒဘာတူ
လက်ခံနိုင်သည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်သည့် ဒရာင်းချြှု သို့ြဟုတ် စီစဉ်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်သည် လွွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်သည့် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအဒပါ် တရားဝင်
မေစ်ဒစရြည်။
( ဂ ) အေူးဆုံးမေတ်ချက် ချြှတ်ရာတွင် ဒောက်ခံြဲဒပးမခင်းြမပုခဲ့ဒသာ လွွှဲဒမပာင်းဒပးအပ်သည့်
ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိေံသို့ လိပ်ြူ၍
၎င်း၏သဒဘာေားကွဲလွဲြှုကို စာမေင့်ဒရးသားဒော်မပခဲ့ပပီး အဆိုပါ အေူးဆုံးမေတ်ချက်
ချြှတ်ပပီးဒနာက် ခုနစ်ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ရုံးခန်းြှ ဒပးပို့ခဲ့လျှင်
၎င်းအဒနမေင့် ဆုံးမေတ်ချက်အား အတည်မေစ်ဒစရန် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိက ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုဒစရန်၊ သို့ြဟုတ် ၎င်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
သဒဘာတူညီသည့် တန်ေိုးမေင့် သိ့ြ
ု ဟုတ် အနုညာတ စီရင်ဆုံးမေတ်သည့် တန်ေိုးမေင့်
ဝယ်ယူဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။
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(ဃ)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
ဝယ်ယူရန် ဆုံးမေတ်ပါက ဝယ်ယူဒပးဒချြည့်ဒငွအား ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း ြမပုြီ
ဒပးဒချရြည်မေစ်ပပီး အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် သတ်ြှတ်ေားသည့် နည်းလြ်းြျားအတိုင်း
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( င ) အေူးဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်သည် ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက်
သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားအား ခန်အ
့ ပ်ရန်အတွက် ချြှတ်သည့်
ဆုံးမေတ်ချက် ြတိုင်ြီကာလတွင် သိ့ြ
ု ဟုတ် တစ်ပပိုင်တည်းအချိန်တွင် ချြှတ်သည့်
အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ဤပုေ်ြပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် တရားြဝင်မေစ်မခင်းြရှိဒစရ။ သို့ဒသာ်
ကုြ္ပဏီအား ေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ကို တစ်နှစ်အတွင်း ချြှတ်ခဲ့လျှင်မေစ်ဒစ၊
တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ေျက်သိြ်းရန်မပုလုပ်ခဲ့လျှင်မေစ်ဒစ အဆိုပါ အေူးဆုံးမေတ်ချက်သည်
တရားရုံး၏ အတည်မပုချက်ြရှိလျှင် တရားဝင်မခင်းြရှိဒစရ။
( စ ) အနုညာတစီရင်ဆုံးမေတ်မခင်း ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အနုညာတစီရင်ဆုံးမေတ်မခင်း ဥပဒေတွင်
ကန့်သတ်ေားသည်ြျားြှအပ အဆိုပါ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤပုေ်ြအရ
ဒဆာင်ရွက်သည့် အနုညာတစီရင် ဆုံးမေတ်မခင်းြျားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
နှစ်စဉ် နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်၌ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးအားဒခါ်ယူကျင်းပဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ရြည့် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏တာဝန်
၃၅၅။ ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းကို တစ်နှစ်ကာလေက်ပိုြို၍ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်
ရသည့်ကိစ္စရပ်တွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု စတင်
ဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန့ြှစ၍ ပေြ တစ်နှစ်နှင့် ဒနာက်နှစ် တစ်နှစ်စီ ကုန်ဆုံးချိန်၌ သို့ြဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ
နှစ်ကုန်ဆုံးပပီးဒနာက် ရက်ဒပါင်း ၉ဝ အတွင်း သင့်ဒလျာ်သည့်အချိန်၌ ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွ
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကိုကျင်းပရန် ဆင့်ဆိုနိုင်ပပီး အစည်းအဒဝးတွင်ပပီးခဲ့သည်န
့ ှစ်အတွင်း စာရင်း
ရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအတွက် ၎င်း၏ မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု
အဒမခအဒနနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးမခားကိစ္စရပ်ြျားပါဝင်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့် မပုစု
ေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းတင်မပရြည်။
၃၅၆။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပုေ်ြ ၃၅၅ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်ငါးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အပပီးသတ် အစည်းအဒဝးနှင့် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း
၃၅၇။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို အမပည့်အဝ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းပပီးသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးဆိုင်ရာ စာရင်း
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တစ်ရပ်ကို မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ယင်းစာရင်းတွင် ြည်သိစ
ု့ ာရင်း ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းကို
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည်၊ ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ြည်သို့စီြံခန့်ခွဲခဲ့သည်တို့ကို ဒော်မပပါရှိ
ဒစရြည်။ ယင်းဒနာက် အဆိုပါစာရင်းကိုတင်မပရန်နှင့် ယင်းအတွက် ရှင်းလင်းဒမပာဆို
ရန်အလို့ငှာ ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။
( ခ ) အစည်းအဒဝးကို အချိန်၊ ဒနရာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တိအ
ု့ ား ဒော်မပဒ ကညာ၍ ဒဆာင်ရွက်
ရြည်မေစ်ပပီး ပုေ်ြ ၃၄၈ ပါ နည်းလြ်းအရ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား ေုတ်ဒဝ
မခင်းအတွက် သတ်ြှတ်ပါရှိသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် အစည်းအဒဝးြကျင်းပြီ အနည်းဆုံး
၂၈ ရက် ကကိုတင်၍ ေုတ်မပန်ရြည်။
( ဂ ) အစည်းအဒဝးကျင်းပပပီးဒနာက် ခုနစ်ရက်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိသည် စာရင်းြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့ရြည့်အမပင်
အစည်းအဒဝးကျင်းပမခင်းနှင့် ကျင်းပသည့်ဒန့ရက်တို့ကို ၎င်းေံသုိ့ မပန် ကားရြည်။
အစည်းအဒဝး၌ အစည်းအဒဝးအေဒမြာက်ရန် တက်ဒရာက်ရြည့် လိုအပ်သည့် ဦးဒရ
ြမပည့်ဝခဲ့လျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အစည်းအဒဝးကို တရားဝင်
ဆင့်ဒခါ်ခဲ့ဒ ကာင်း၊ ေိုအစည်းအဒဝးသို့ အစည်းအဒဝးအေဒမြာက်ရန် တက်ဒရာက်ရြည့်
လိုအပ်သည့်ဦးဒရ အမပည့်အဝြတက်ဒရာက်ခဲ့ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိသည့် မပန် ကားချက်
တစ်ဒစာင်ကိုမပုလုပ်ရြည်။ ေိုမပန် ကားချက်အား မပုလုပ်ပပီးသည့်အခါ မပန် ကားချက်
မပုလုပ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ဤပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ မပန် ကားချက်ကို
အဆိုပါအတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီး မေစ်သကဲ့သ့ို ြှတ်ယူရြည်။
(ဃ)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာရင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ မပန် ကား
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ယင်းတို့အား ြှတ်ပုံတင်ဒရးသွင်း ဒဆာင်ရွက်
ရြည်မေစ်ပပီး မပန် ကားချက်အား ြှတ်ပုံတင်ပပီးသည့် အချိန်ြှစ၍ သုးံ လ မပည့်ဒမြာက်
ပပီးသည့်အချိန်တွင် ကုြ္ပဏီအားေျက်သိြ်းပပီးမေစ်သည်ဟုြှတ်ယူရြည်။ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကမေစ်ဒစ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအမေစ် တရားရုံးတွင်ဒရာက်ရှိသူ
တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည် သင့်သည်ဟုေင်မြင်သည့်
အချိန်ကာလတွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းအား အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစြည်ဟု သတ်ြှတ်ဒသာ
ဒန့ရက်သုိ့ ဒရွှ့ဆိုင်းဒပးနိုင်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။

၃၅၈။ ပုေ်ြ ၃၅၇၊ ပုေ်ြခွဲ(ဂ)နှင့်အညီ စာရင်းြိတ္တူဒပးပိုမ့ ခင်းနှင့် မပန် ကားချက် မပုလုပ်မခင်းတို့ကို
ြဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ် တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
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၃၅၉။ ပုေ်ြ ၃၅၇၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ မပုလုပ်သည့် တရားရုံး၏အြိန်တ
့ စ်ရပ်အဒပါ် ဒလျှာက်ေားသူသည်
အဆိုပါအြိန့်အား ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၂၁ ရက်အတွင်း အဆိုပါအြိန့်အား ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်
အြိန့်၏ ြူရင်းြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ေိုသုိ့ဒဆာင်
ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ေိုသူသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ပြီရှင်ြျားကကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း
ပြီရှင်ြျားက ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၃၆၀။ ပုေ်ြ ၃၆၁ ြှ ၃၇၂ အေိပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ပြီရှင်ြျားက ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်
ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ပြီရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝး
၃၆၁။ (က)

ကုြ္ပဏီသည်ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်
အစည်းအဒဝးကို ကျင်းပရြည့် ဒန့ရက် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုဒန့၏ ဒနာက်တစ်ဒန့တွင် ကုြ္ပဏီ၏
ပြီရှင်ြျားအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါပြီရှင်ြျား၏
အစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ ဒော်မပပါအစည်းအဒဝး
ကျင်းပြည့် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည်နှင့်တပပိုင်နက် ပြီရှင်ြျားေံသို့ ဒပးပို့ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီသည် ပြီရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝးအတွက် အဒ ကာင်း ကားစာကို ပုေ်ြ ၃၄၈
ပါအဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား ေုတ်ဒဝမခင်းအတွက် ယင်းပုေ်ြတွင် သတ်ြှတ်
ပါရှိသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒ ကညာဒပးရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားသည် (၁) ကုြ္ပဏီကိစ္စရပ်ြျား၏ အဒမခအဒနြျားအား ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားစာရင်းြတိုင်ြီ
တင်မပြည့် ဒတာင်းဆိုြှုပြာဏ ခန့်ြှန်းဒမခစာရင်းတို့ကို ပူးတွဲပါရှိဒစလျက်
မပည့်စုံသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ဒစာင်ကိုအေက်တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း
ကျင်းပြည့် ပြီရှင်ြျားအစည်းအဒဝးတွင် တင်မပရြည်၊ ၎င်းအမပင်
(၂)

အဆိုပါ အစည်းအဒဝးတွင် သဘာပတိအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ယင်းတို့
အနက်ြှ တစ်ဦးဦးကို ခန့်အပ်ရြည်။

(ဃ)

ပြီရှင်ြျား၏ အစည်းအဒဝးတွင် သဘာပတိအမေစ် ခန်အ
့ ပ်ခံရဒသာ ေါရိုက်တာသည်
အစည်းအဒဝးသိ့ု တက်ဒရာက်၍ သဘာပတိအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

( င ) ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်
ကုြ္ပဏီအစည်းအဒဝးကို
ဆုံးမေတ်ချက်အား

ဒရွှ့ဆိုင်းခဲ့ပပီး

ချြှတ်ခဲ့လျှင်

ပုေ်ြခွဲ

ေိုသိဒ
ု့ ရွှ့ဆိုင်းခဲ့သည့်
(က)

အရ

ကျင်းပသည့်

အစည်းအဒဝး၌
ပြီရှင်ြျား၏

အစည်းအဒဝး၌ ချြှတ်ဒသာ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက်
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ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ပပီးဒနာက်

ချက်ချင်းချြှတ်သည့်

ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်အမေစ်

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
၃၆၂။ အကယ်၍ (က)

ပုေ်ြ ၃၆၁၊ ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ခ) တို့ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုြ္ပဏီကပျက်ကွက်
ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ခ ) ပုေ်ြ ၃၆၁၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားက
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂ ) ပုေ်ြ ၃၆၁၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ တစ်ဦးဦးက
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၊ ေါရိုက်တာြျား သို့ြဟုတ် ေါရိုက်တာသည် ယင်းတို့ ပျက်ကွက်သည့်
ကိစ္စရပ်အတွက် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်း ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်မေစ်ပပီး
ကုြ္ပဏီက ပျက်ကွက်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ပျက်ကွက်ြှု၌ပါဝင်သည့် ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိြျား
အားလုံးသည် အလားတူမပစ်ေဏ်ကို ေိုက်သင့်ဒစရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအားခန်အ
့ ပ်မခင်း
၃၆၃။ ပြီရှင်ြျားနှင့်ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၃၆၁ တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ယင်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဒဝးြျား၌
ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်နှင့် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ခွဲဒဝရန်အတွက်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ် အဆိုမပုတင်မပနိုင်သည်။ ပြီရှင်
ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီသည် သီးမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို အဆိုမပုတင်မပခဲ့လျှင် ပြီရှင်ြျားက အဆိုမပုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိမေစ်ဒစရြည်။ ပြီရှင်ြျားက အဆိုမပုတင်မပသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြရှိခဲ့လျှင်
ကုြ္ပဏီက အဆိုမပု တင်မပသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ မေစ်ဒစရြည်။
သိ့ရ
ု ာတွင်

သီးမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို

အဆိုမပုတင်မပလာသည့်ကိစ္စရပ်၌

ပြီရှင်ြျားက

အဆိုမပုတင်မပသည့် ဒန့ရက်ြှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ၊ ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ
သို့ြဟုတ် ပြီရှင်တစ်ဦးဦးသည် တရားရုံးသို့ တင်မပ၍ ပြီရှင်ြျားက အဆိုမပုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အစား သိြ
ု့ ဟုတ်
ယင်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ
ပုဂ္ဂိုလ်ကို

ကုြ္ပဏီက

စာရင်းရှင်းလင်း

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး

ပြီရှင်ြျားကခန်အ
့ ပ်သည့်

ပုဂ္ဂိုလ်အစား

ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ်

အရာရှိအမေစ်
အမခားသူ

အဆိုမပုတင်မပသည့်

သတ်ြှတ်ဒပးရန်
တစ်ဦးဦးကို

သိြ
ု့ ဟုတ်
စာရင်းရှင်းလင်း

ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ်ခန်အ
့ ပ်ဒပးရန် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကို ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီအား ခန့်အပ်မခင်း
၃၆၄။ (က)

ပုေ်ြ ၃၆၁ အရ ကျင်းပသည့် အစည်းအဒဝး၌မေစ်ဒစ၊ ဒနာင်တွင်မပုလုပ်သည့် အစည်း
အဒဝးတစ်ရပ်ရပ်၌မေစ်ဒစ ပြီရှင်ြျားသည် ၎င်းတို့သင့်သည်ဟု ေင်မြင်သည့်အတိုင်း
ငါးဦးေက် ြပိုဒသာသူြျားပါဝင်သည့် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီတစ်ရပ်ကို ခန်အ
့ ပ်နိုင်သည်။
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အဆိုပါ ဒကာ်ြတီအား ခန့်အပ်ပပီးသည့်အခါ ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်း
ရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်ချြှတ်ြည့် အစည်းအဒဝး၌မေစ်ဒစ၊ ဒနာင်တင
ွ ် ကျင်းပြည့်
အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ရပ်၌မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီသည် ငါးဦးေက်ြပိုဒသာ
ဒကာ်ြတီ၏အေွဲ့ဝင်ြျားအမေစ် ဒဆာင်ရွက်ရန်သင့်သည် ေင်မြင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို
ခန့်အပ်နိုင်သည်။
( ခ ) သိ့ရ
ု ာတွင် ပြီရှင်ြျားသည် ၎င်းတိ့ုသင့်သည်ဟုေင်မြင်သည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီက ေိုသို့
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ၏
အေွဲ့ဝင်ြျား ြမေစ်သင့်ဒ ကာင်း ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။ ပြီရှင်ြျားက ေိုသု့ိ ဆုံးမေတ်ခဲ့လျှင်
တရားရုံးက အမခားနည်းညွှန် ကားမခင်းြရှိပါက ဆုံးမေတ်ချက်တွင် ဒော်မပေားဒသာ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် ဒကာ်ြတီ၏အေွဲ့ဝင်ြျားအမေစ်ဒဆာင်ရွက်ရန်ြမပုဒစရ။ ဤမပဋ္ဌာန်းချက်အရ
တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားခဲ့လျှင် တရားရုံးသည်သင့်သည်ဟု ေင်မြင်သည့်အတိုင်း
ဆုံးမေတ်ချက်တွင် ဒော်မပေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်အစားအေွဲ့ဝင်အမေစ် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြည့်
အမခားသူတစ်ဦးဦးကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား၏ အခဒ ကးဒငွကိုသတ်ြှတ်မခင်းနှင့် ေါရိုက်တာြျား၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ရပ်စဲမခင်း
၃၆၅။ (က)

စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ သိြ
ု့ ဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီြရှိခဲ့လျှင် ပြီရှင်ြျားသည် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျားသို့
ဒပးဒချရြည့် အခဒ ကးဒငွြျားကိုသတ်ြှတ်နိုင်ပပီး အခဒ ကးဒငွကို သတ်ြှတ်ေားမခင်း
ြရှိခဲ့လျှင် ေိုအခဒ ကးဒငွကို တရားရုံးက သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးအား ခန်အ
့ ပ်ခဲ့သည့်အခါ ေါရိုက်တာြျား၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအားလုံးသည် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ သိြ
ု့ ဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ
ြရှိခဲ့လျှင် ပြီရှင်ြျားက ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်မပုခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်ြှအပ ရပ်စဲဒစရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လစ်လပ်ဒနရာကို မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာ
၃၆၆။ တရားရုံးကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ တရားရုံး၏ ညွှန် ကားချက်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ခန့်အပ်
ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြှအပ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးဦးသည်
ဒသဆုံးမခင်း၊ နုတ်ေွက်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် ၎င်း၏ဒနရာ၌ လစ်လပ်
သွားလျှင် ပြီရှင်ြျားသည် ေိုလစ်လပ်ဒနရာကို မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်သည်။
ပြီရှင်ြျားက ကုြ ္ပဏ ီက ို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သ ိြ ်းမခင်းတွင ် ပုေ ်ြ ၃၅၄ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်အား
လိုက်နာရမခင်း
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၃၆၇။ ပုေ်ြ ၃၅၄ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ပြီရှင်ြျားကကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းတွင်
ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျားက

ကုြ္ပဏီကို

ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းကဲ့သို့

သက်ဆိုင်ဒစရြည်

မေစ်ပပီး အဆိုပါပုေ်ြအရ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊
စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီကမေစ်ဒစ ခွင့်မပုချက်ပါရှိြှအပ ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။
နှစ်စဉ် နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်၌ ကုြ္ပဏီ၏အစည်းအဒဝးြျားနှင့် ပြီရှင်ြျား၏အစည်းအဒဝးြျားအား ဒခါ်ယူ
ကျင်းပဒစရန် ဒဆာင်ရွက်ရြည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏တာဝန်
၃၆၈။ ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းကို တစ်နှစ်ကာလေက်ပိုြို၍ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်
ရသည့်ကိစ္စရပ်တွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု စတင်
ဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန့ြှစ၍ ပေြ တစ်နှစ်နှင့် ဒနာက်နှစ် တစ်နှစ်စီ ကုန်ဆုံးချိန်၌ သိြ
ု့ ဟုတ် သင်ဒ
့ လျာ်သည့်
အချိန်၌ ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်နှင့် ပြီရှင်ြျား၏အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်ကို
ကျင်းပရန်ဆင့်ဆိုနိုင်ပပီး အစည်းအဒဝးြျားတွင် ပပီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အတွက် ၎င်း၏မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှု အဒမခအဒနနှင့်စပ်လျဉ်း၍
သီးမခားကိစ္စရပ်ြျားပါဝင်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ပုံစံမေင့်မပုစုေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်
တစ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းတင်မပရြည်။
၃၆၉။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပုေ်ြ ၃၆၈ ပါ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာ

ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်ငါးသိန်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
အပပီးသတ်အစည်းအဒဝးနှင့် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း
၃၇၀။ (က)

ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို အမပည့်အဝ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းပပီးသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးဆိုင်ရာ
စာရင်းတစ်ရပ်ကို မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ယင်းစာရင်းတွင် ြည်သို့စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းမခင်းကို ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည်၊ ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ြည်သိစ
ု့ ီြံခန်ခ
့ ွဲခဲ့သည်
တို့ကို ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။ ယင်းဒနာက် အဆိုပါစာရင်းကို တင်မပရန်နှင့် ယင်းအတွက်
ရှင်းလင်းဒမပာဆိုရန်အလိင
ု့ ှာ ကုြ္ပဏီ၏ အဒေွဒေွအစည်းအဒဝးတစ်ရပ်နှင့် ပြီရှင်ြျား၏
အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်တို့ကို ဒခါ်ယူကျင်းပရြည်။

( ခ ) အစည်းအဒဝးတစ်ရပ်စီကို အချိန်၊ ဒနရာနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့အား သတ်ြှတ်ဒ ကညာ၍
ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး ပုေ်ြ ၃၄၈ ပါ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား ေုတ်ဒဝမခင်း
အတွက် သတ်ြှတ်ပါရှိသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် အစည်းအဒဝးြကျင်းပြီ အနည်းဆုံး
၂၈ ရက် ကကိုတင်၍ ေုတ်မပန်ရြည်။
( ဂ ) အစည်းအဒဝးြျားကို ကျင်းပသည့်ဒန့ရက်ြှ ခုနစ်ရက်အတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အစည်းအဒဝးြျားအား
အဆိုပါဒန့ရက်ြျားတွင် ကျင်းပနိုင်မခင်းြရှိခဲ့လျှင် ဒနာင်တင
ွ ်ကျင်းပသည့်ဒန့ရက်ြှ
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ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် စာရင်းြိတ္တူ
တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့ရြည့်အမပင် အစည်းအဒဝးကျင်းပမခင်းနှင့်
ကျင်းပသည့်ဒန့ရက်တို့ကို ၎င်းေံသုိ့မပန် ကားရြည်။ အစည်းအဒဝး၌ အစည်းအဒဝး
အေဒမြာက်ရန် တက်ဒရာက်ရြည့် လိုအပ်သည့်ဦးဒရ (ဤပုေ်ြပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက်
အစည်းအဒဝးသိ့ု တက်ဒရာက်ရြည့် ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး ရှိရြည်) ြမပည့်ဝခဲ့လျှင် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အစည်းအဒဝးကို တရားဝင်ဆင့်ဒခါ်ခဲ့ဒ ကာင်း၊
ေိုအစည်းအဒဝးသို့ အစည်းအဒဝး အေဒမြာက်ရန် တက်ဒရာက်ရြည့် လိုအပ်သည့်
ဦးဒရအမပည့်အဝ ြတက်ဒရာက်ခဲ့ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိသည့် မပန် ကားချက်တစ်ဒစာင်ကို
မပုလုပ်ရြည်။ ေိုမပန် ကားချက်အား မပုလုပ်ပပီးသည့်အခါ မပန် ကားချက်မပုလုပ်မခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ ဤပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ မပန် ကားချက်ကို အဆိုပါအတိုင်း
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်သကဲ့သို့ ြှတ်ယူရြည်။
(ဃ)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာရင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ အစည်းအဒဝး
တစ်ရပ်စီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

မပန် ကားချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

လက်ခံရရှိသည့်အခါ

ယင်းတို့အား ြှတ်ပုံတင်ဒရးသွင်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး မပန် ကားချက်အား ြှတ်ပုံ
တင်ပပီးသည့်အချိန်ြှစ၍ သုံးလမပည့်ဒမြာက်ပပီးသည့်အချိန်တွင် ကုြ္ပဏီအားေျက်သိြ်းပပီး
မေစ်သည်ဟုြှတ်ယူရြည်။ သိ့ရ
ု ာတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကမေစ်ဒစ၊
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအမေစ် တရားရုံးတွင်ဒရာက်ရှိသူတစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ ဒလျှာက်ေား
တင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည်သင့်သည်ဟုေင်မြင်သည့် အချိန်ကာလတွင် ကုြ္ပဏီ
ေျက်သိြ်းမခင်းအား အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစြည်ဟု သတ်ြှတ်ဒသာဒန့ရက်သို့ ဒရွှ့ဆိုင်း
ဒပးနိုင်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
၃၇၁။ ပုေ်ြ ၃၇ဝ၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) နှင့်အညီ စာရင်းြိတ္တူ ဒပးပိုမ့ ခင်းနှင့် မပန် ကားချက် မပုလုပ်မခင်းတို့ကို
ြဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို
ဒပးဒဆာင်ရြည်။
၃၇၂။ ပုေ်ြ ၃၇ဝ၏ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ မပုလုပ်သည့် တရားရုံး၏ အြိန့်တစ်ရပ်အဒပါ် ဒလျှာက်ေား
သူသည် အဆိုပါအြိန့်အား ချြှတ်သည့်ဒန့ြှ ၁ဝ ရက်အတွင်း အဆိုပါအြိန့်အား ြှတ်ပုံတင်ရန်
အတွက် အြိန၏
့် ြူရင်းြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့
ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ေိုသူသည် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားကမေစ်ဒစ၊ ပြီရှင်ြျားကမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
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၃၇၃။ ပုေ်ြ ၃၇၄ ြှ ၃၈၂ အေိပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားကမေစ်ဒစ၊
ပြီရှင်ြျားကမေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီကိုဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်း ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ခွဲဒဝဒဆာင်ရွက်မခင်း
၃၇၄။ ကုြ္ပဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်အခါတွင် ဦးစားဒပးဒငွဒပးဒချြှုြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်း၌ အမခား
နည်းဒော်မပေားမခင်းြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက် အချိုးကျအသုံးမပုရြည်မေစ်ပပီး
ကုြ္ပဏီရှိပါဝင်သူတ၏
ို့ အခွင့်အဒရးြျားနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ြျားအရကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအ ကား
ခွဲဒဝဒဆာင်ရွက်ရြည်။
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရာတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်
ခွင့်ြျား
၃၇၅။ (က)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် (၁)

ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားက ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ကုြ္ပဏီ၏ အေူးဆုံးမေတ်ချက်အရ ခွင့်မပုချက်မေင့်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ြျားက
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် တရားရုံး သို့ြဟုတ်
စစ်ဒဆးဒရးဒကာ်ြတီ၏ ခွင့်မပုချက်မေင့်လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်
ကိစ္စရပ်တွင် ပုေ်ြ ၃၂၁၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နှင့် (ဇ) တို့အရ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသို့ဒပးအပ်ေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ဤပုေ်ြအရဒပးအပ်ေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက

ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်

တရားရုံး၏

ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး ပြီရှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးသည် ဤလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးသို့တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
(၂)

ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) တွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ ခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းသည့်
ကိစ္စရပ်တွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသို့ တရားရုံးကဒပးအပ်ေားသည့်
ဤဥပဒေအရ အမခားဒသာလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(၃) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားစာရင်းကို ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပဒေအရ
ဒပးအပ်ေားသည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ပပီး ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျားစာရင်းသည် ယင်းစာရင်းတွင် ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူြျားအမေစ်
ပါရှိသူြျား၏ တာဝန်ရှိြှုြျားအတွက် ခိုင်လုံသည့်သက်ဒသခံချက် မေစ်ဒစရြည်။

238
(၄) ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် ဒတာင်းဒခါ်ြှုမပုလုပ်နိုင်သည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာကို
ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ၎င်းအမပင်
(၅) အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ကုြ္ပဏီ၏ ခွင့်မပုချက်ကိုရယူရန် သို့ြဟုတ် ၎င်းအဒနမေင့်
သင့် သ ည် ေင် မ ြင်သ ည် ့ အမခားကိ စ္စ ရပ်ြျားအတွ က ် ကုြ ္ပဏ ီ၏ အဒေွဒ ေွ
အစည်းအဒဝးြျားကို ဆင့်ဒခါ်နိုင်သည်။
( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီ၏ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချရြည်မေစ်ပပီး
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအ ကား ၎င်းတို့၏ အခွင့်အဒရးြျားကို ချိန်ညှိဒဆာင်ရွက်
ဒပးရြည်။
( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားစွာအား ခန့်အပ်ေားခဲ့လျှင် ဤဥပဒေအရ
ဒပးအပ်ေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ၎င်းတို့အား ခန်အ
့ ပ်သည့်အချိန်၌ သတ်ြှတ်
ေားသည့်အတိုင်းတစ်ဦးကဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အြျားကဒသာ်လည်းဒကာင်း ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ေိုသိသ
ု့ တ်ြှတ်ေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင် နှစ်ဦးေက်ြနည်းဒသာ စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျားက ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရာတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိအားခန်အ
့ ပ်မခင်း၊
ေုတ်ပယ်မခင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာ၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိ၏ ခန်အ
့ ပ်ြှုကို အဒ ကာင်း ကားမခင်း
၃၇၆။ (က)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက အဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဒ ကာင့်ြရှိသည့် ကိစ္စရပ်
ြျားတွင် တရားရုံးသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးကို ခန်အ
့ ပ်နိုင်သည်။

( ခ ) တရားရုံးသည် အဒ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ တင်မပလာလျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိအား ေုတ်ပယ်နိုင်ပပီး အမခားဒသာ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကို
ခန့်အပ်နိုင်သည်။
( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ၎င်းအား ခန်အ
့ ပ်ပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း
ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် ခန့်အပ်ြှုအဒ ကာင်း
ကားစာကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို ဒပးပို့တင်မပရြည်။
၃၇၇။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိသည် ပုေ်ြ ၃၇၆ ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်တစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ပြီရှင်ြျားအဒပါ် တရားဝင်စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည့် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား
၃၇၈။ (က)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန် ဒဆာင်ရွက်ြည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ဒနသည့် ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုနှင့်

ယင်း၏ပြီရှင်ြျားအ ကားမပုလုပ်သည့်

စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို

အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် အတည်မပုခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ ပြီရှင်ြျား၏
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အဒရအတွက်နှင့် တန်ေိုးအရဒလးပုံသုံးပုံမေင့်လက်ခံခဲ့ လျှင် ပြီရှင်ြျား အဒပါ်တွင်
လည်းဒကာင်း တရားဝင်စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်အဒပါ်တွင် ဤပုေ်ြအရ
အယူခံခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးသည် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား ပပီးစီးပပီး
ဒနာက် ၂၁ ရက်အတွင်း ယင်းကိစ္စအဒပါ်တွင် တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်ဒရာက်နိုင်သည်။
ေိုအယူခံြှုအရ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုကို
မပင်ဆင်မခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အတည်မပုမခင်းြျား မပုလုပ်နိုင်သည်။
ကိစ္စရပ်ြျားကိုဆုံးမေတ်နိုင်ရန်နှင့် အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တရားရုံးသို့
တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၇၉။ (က)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ပြီရှင်
တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီအားေျက်သိြ်းရာတွင် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို
ဆုံးမေတ်ဒပးရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျားအား အတည်မပုမခင်း၊
တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုဆိုင်းငံ့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားကိစ္စရပ်ြျားတိန
ု့ ှင့် စပ်လျဉ်းပပီး
ကုြ္ပဏီအား တရားရုံးမေင့်ေျက်သိြ်းဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ တရားရုံးကကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရှိသည့်
အခွင့်အာဏာြျားအားလုံး သို့ြဟုတ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံး ဒဆာင်ရွက်ဒစရန်
တရားရုံးသိ့ု တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။

( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ သို့ြဟုတ် ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ြှု
ြျားအဒပါ် တရားဝင်လျက်ရှိသည့်ဝရြ်းကပ်မခင်း၊ ပစ္စည်းြျားသိြ်းဆည်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားကို ပယ်ေျက်သည့်အြိန်တ
့ စ်ရပ် ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက်
တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
( ဂ ) အဆိုပါ ဒလျှာက်ေားြှုကို ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းအဒပါ် စီရင်ဆုံးမေတ်ခွင့်ရှိသည့် တရားရုံးသို့
တင်မပရြည်။
(ဃ)

တရားရုံးသည် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို ဆုံးမေတ်ဒပးမခင်း၊ လိုအပ်ဒသာ
အခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လိုက်နာရြည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်မခင်းတို့သည်
ဒလျာ်ကန်ြျှတပပီး အကျိုးမေစ်ေွန်းဒစဒ ကာင်း ဒကျနပ်လက်ခံလျှင် ၎င်းသင့်သည် ေင်မြင်သည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်လုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ
လက်ခံနိုင်သည် သို့ြဟုတ် ဒလျှာက်ေားြှုအဒပါ် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် အမခားအြိန့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။

ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရာတွင် ကျခံရသည့်စရိတ်ြျား
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၃၈၀။ ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရာတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ အခဒ ကးဒငွအပါအဝင်
ကျခံရဒသာ ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ အခဒ ကးဒငွြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားအားလုံးကို အာြခံအကျိုးခံစားခွင့်
ရရှိဒသာ ပြီရှင်ြျား (secured creditors) ၏ အခွင့်အဒရးြျားရှိခဲ့လျှင် ယင်းတို့ကို ြေိခိုက်ဒစဘဲ အမခားဒသာ
ဒတာင်းခံတင်မပြှုြျားေက် ဦးစားဒပး၍ ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ ဒပးဒချရြည်။
ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အခွင့်အဒရးြျားကိုြေိခိုက်ဒစမခင်း
၃၈၁။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းမခင်းသည် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းဒဆာင်ရွက်ဒစရန်အတွက်
ပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦး၏ အခွင့်အဒရးကို တားမြစ်ပိတ်ပင်မခင်းြရှိဒစရ။ သိဒ
ု့ သာ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးက ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏
အခွင့်အဒရးြျားသည် ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းမခင်းဒ ကာင့် ေိခိုက်ဒစြည်မေစ်သည်ဟု
ဒကျနပ်လက်ခံရြည်။
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းအတွက် ဒဆာင်ရွက်ရြည့်ကိစ္စရပ်ြျားအား သတ်ြှတ်ဒပး
နိုင်သည့် တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာ
၃၈၂။ ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီ ေျက်သိြ်းရန်အတွက်
အြိနတ
့် စ်ရပ်ချြှတ်သည့်အခါ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အဆိုပါအြိန်တ
့ ွင်မေစ်ဒစ၊
ဒနာင်တွင်ချြှတ်သည့် အြိနတ
့် စ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရာတွင် ဒဆာင်ရွက်ရြည့်
ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ သတ်ြှတ်ဒပးနိုင်သည်။
တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်း
တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန် အြိန်ခ
့ ျြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၃၈၃။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့် ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန် ဆုံးမေတ်သည့်အခါ
တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းအား ပြီရှင်ြျား၊ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားသူြျားက တရားရုံးသို့ လွတ်လပ်စွာ ဒလျှာက်ေားတင်မပနိုင်၍ တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားကိုလိုက်နာလျက် ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ဒ ကာင်း၊ သိဒ
ု့ သာ် တရားရုံး၏
ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ဒ ကာင်းဒော်မပ၍ အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားမခင်း၏အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၃၈၄။ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းမခင်းအား ဆက်လက်ဒဆာင်
ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ကို စွဲဆိုသည့်အြှုြျားအဒပါ် တရားရုံးသိ့ု စီရင်ပိုင်ခွင့်
ဒပးရန်အတွက် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန် ဒလျှာက်ေားမခင်းတစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏သဒဘာဆန္ဒကို တရားရုံးက လက်ခံသုံးသပ်နိုင်မခင်း
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၃၈၅။ တရားရုံးသည် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကို
ေျက်သိြ်းမခင်းတို့အ ကား ဆုံးမေတ်ရာတွင်လည်းဒကာင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား
ခန်အ
့ ပ်ရာတွင်လည်းဒကာင်း၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ကိစ္စရပ်ြျားတွင်လည်းဒကာင်း လုံဒလာက်သည့်အဒောက်အေား တစ်ရပ်ရပ်မေင့် ၎င်းေံ တင်မပဒစ
နိုင်သကဲ့သ့ို ပြီရှင်ြျားနှင့်ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒြျားကို လက်ခံ သုးံ သပ်နိုင်သည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား ခန်အ
့ ပ်မခင်း၊ ေုတ်ပယ်မခင်းမပုနိုင်သည့် တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာ
၃၈၆။ (က)

တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သည့်အခါ
တရားရုံးသည် အဆိုပါအြိန့်မေင့်မေစ်ဒစ၊ ဒနာင်တွင်ချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦးဦးကို ေပ်ြံခန်ေ
့ ားသည့် အြိန့်ချြှတ်
နိုင်သည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြအရ တရားရုံးကခန်ေ
့ ားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးသည်
ကုြ္ပဏီက ခန့်အပ်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်ြျား
အားလုံးတွင် အလားတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် တာဝန်ြျားရှိဒစရြည်။
( ဂ ) တရားရုံးသည် ယင်းက ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးဦး
ကိုမေစ်ဒစ၊ ကကီး ကပ်ြှုအြိန်အ
့ ရ ဆက်လက်ခွင့်မပုေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ ေုတ်ပယ်နိုင်ပပီး ေုတ်ပယ်ြှု၊ ဒသဆုံးြှု သိြ
ု့ ဟုတ် နုတ်ေွက်ြှု
ြျားဒ ကာင့် လစ်လပ်သွားဒသာ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိတစ်ဦး၏ဒနရာတွင်
မေည့်စွက်ခန်ေ
့ ားနိုင်သည်။
ကကီး ကပ်ြှုအြိန၏
့် အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၃၈၇။ (က)

တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သည့်အခါ
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် တရားရုံးက သတ်ြှတ်ေားသည့် တားမြစ်ချက်
ြျားကို လိုက်နာလျက် တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက် သိ့ြ
ု ဟုတ် စွက်ေက်ြှုြပါရှိဘဲ ြိြိ၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားအားလုံးကို ကုြ္ပဏီအား ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းဒဆာင်ရွက်သကဲ့သို့
အလားတူ နည်းလြ်းြျားအတိင
ု ်း ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပေားသည့်ကိစ္စရပ်နှင့် ပုေ်ြ ၃၃၈ တွင်ပါရှိသည့် ကိစ္စရပ်ြျား
ြှအပ တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် တရားရုံးကချြှတ်သည့်
အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်သည် တရားစွဲဆိုြှုြျားနှင့် အမခားဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ဆိုင်းငံ့မခင်း
အပါအဝင်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးတွင် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်းအတွက်
ချြှတ်သည့်အြိန့်တစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက်
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ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျားမပုလုပ်ရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျားက
မပုလုပ်ေားသည့် ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျားကို အတည်မပုရန်၊
သိြ
ု့ ဟုတ် တရားရုံးကကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်းအတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သကဲ့သို့
ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အာဏာြျားအားလုံးကို တရားရုံးသို့ အခွင့်အာဏာ
အမပည့်အဝအပ်နှင်းရြည်။
( ဂ ) တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိ သို့ြဟုတ် ၎င်း
အတွက် ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်မပုလုပ်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားရုံးက
ညွှန် ကားနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတွင် ဒော်မပ
ပါရှိဒသာ “တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ” ဆိုသည်ြှာ
တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကိုဆိုလိုသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
အလွတ်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျားကို တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိြျားအမေစ်ခန်အ
့ ပ်မခင်း
၃၈၈။ တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်ပပီး ယင်းဒနာက်
တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်းအတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သည့်အခါ တရားရုံးသည် အဆိုပါ
အြိန့်မေင့်မေစ်ဒစ၊ ဒနာင်တွင်ချြှတ်သည့်အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ယာယီဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
အပြဲတြ်းဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသူြျားမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမခားသူြျားပါရှိမခင်းြရှိဘဲနှင့်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အလွတ်ခန့်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
ယင်းတို့အနက်ြှ တစ်ဦးဦးကို တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သြ
ိ ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် တရားဝင်ခန့်အပ်
ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သြ
ိ ်းဒရးအရာရှိအမေစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။
မေည့်စွက်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုအား စတင်ဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက်တွင် လွှဲဒမပာင်းမခင်းြျား ြမပုလုပ်ရမခင်းနှင့်ဒ ကးပြီြျား
ဒပါ်လွင်စွာ ဒော်မပရမခင်း
၃၈၉။ (က)

ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်၌ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုအား စတင်ဒဆာင်
ရွက်ပပီးဒနာက်တွင် မပုလုပ်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ ခွင့်မပုချက်မေင့်
မပုလုပ်သည့် လွှဲဒမပာင်းမခင်းြှအပ အစုရှယ်ယာြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်းြျားနှင့် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ရပ်တည်ြှုအဒမခအဒနကို ဒမပာင်းလဲမခင်းြျားအားလုံးသည် ပျက်မပယ်သည်။

( ခ ) တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်၌
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုအား စတင်ဒဆာင်ရွက်ပပီးဒနာက်တွင် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်
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တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျားအပါအဝင် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကိုဒပးအပ်မခင်းြျား၊ အစုရှယ်ယာ
ြျားကိုလွှဲဒမပာင်းမခင်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ရပ်တည်ြှုအဒမခအဒနကို
ဒမပာင်းလဲမခင်းြျား အားလုံးသည် တရားရုံးက အမခားဒသာအြိန့်တစ်စုံတစ်ရာ ချြှတ်
ေားမခင်းြရှိလျှင် ပျက်မပယ်သည်။
( ဂ ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လူြွဲခံယူမခင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်၍ လူြွဲခံယူသည့်
ကုြ္ပဏီြျားကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်အားလုံး၌ ဒပးရန်ရှိြည့်
ဒ ကးပြီြျားအားလုံးနှင့် ယခုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနာင်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း မေစ်ဒပါ်ြည့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် မေစ်ဒပါ်နိုင်ေွယ်ရှိသည့် ကုြ္ပဏီအဒပါ် တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျား အားလုံးကို
ကုြ္ပဏီအားဆန့်ကျင်၍ သက်ဒသတင်မပနိုင်သည်။ ဒနာင်တွင်မေစ်ဒပါ်လာနိုင်သည့် သို့ြဟုတ်
အမခားအဒ ကာင်းကိစ္စရပ်အတွက် ဒ ကးပြီြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျား၏
တန်ေိုးကိုတိကျဒသချာဒသာ တန်ေိုးတစ်ရပ်ြဟုတ်လျှင် သင့်တင့်ြျှတသည့် တန်ေိုးမေင့်
သတ်ြှတ်ရြည်။
လူြွဲခံယူသည့်ကုြ္ပဏီြျားအား ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် လူြွဲခံယူမခင်းဆိုင်ရာစည်းြျဉ်းစည်းကြ်း
ြျားကို လိုက်နာရမခင်း
၃၉၀။ လူြွဲခံယူသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သြ
ိ ်းရာတွင် အာြခံအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိဒသာ ပြီရှင်ြျား
(secured creditors)နှင့် အာြခံအကျိုးခံစားခွင့်ြရရှိဒသာပြီရှင်ြျား (unsecured creditors) ၏
သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အဒရးြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊ သက်ဒသေင်ရှားတင်မပနိုင်သည့် ဒ ကးပြီြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း၊ နှစ်စဉ်ေုတ်ယူနိုင်သည့် အာြခံတန်ေိုးနှင့် ဒနာင်တွင်မေစ်ဒပါ်လာြည့် တာဝန်ရှိြှု
ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းဒကာင်း လူြွဲမေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် လူြွဲခံယူမခင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ အဆိုပါ အချိန်ကာလတွင် အတည်မေစ်လျက်ရှိသည့်
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်ြျားတွင် သက်ဒသေင်ရှား
တင်မပရြည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှ အမြတ်ဒဝစုြျားကို လက်ခံရရှိြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား
အားလုံးသည် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်၌ ပါဝင်လာြည်မေစ်ပပီး ဤပုေ်ြအရ ရေိုက်ခွင့်
ရှိသြ
ူ ျားအမေစ် ကုြ္ပဏီအဒပါ် အဆိုပါတင်မပ ဒတာင်းဆိုြှုြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။
ဦးစားဒပးဒငွဒပးဒချြှုြျား
၃၉၁။ (က)

ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းသည့်အခါ အမခားဒသာဒ ကးပြီြျားေက် ဒအာက်ပါတို့ကို ဦးစားဒပး၍
ဒပးဒချြှုြျားမပုလုပ်ရြည် (၁) အစိုးရ သို့ြဟုတ် ဒေသအာဏာပိုင်တစ်ရပ်ရပ်သို့ ကုြ္ပဏီကဒပးဒချရြည့်
ပုေ်ြခွဲ (င) တွင် ဒော်မပေားသည့်ဒန့ရက်၌ အဆိုပါဒန့ရက်ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း
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ဒပးဒချရန်ကျဒရာက်သည့် ဘဏ္ဍာဒငွြျား၊ အခွန်ြျား၊ စည်း ကပ်ခွန်ြျား၊ အခွန်အခြျား
အားလုံး၊
(၂) အေက်ဒော်မပပါဒန့ရက်ြတိုင်ြီ နှစလ
် အတွင်း ကုြ္ပဏီသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက် ဒပးေားသည့်
ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာဒရး သို့ြဟုတ် ဝန်ေြ်းတစ်ဦးစီ၏ လုပ်အားခြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် လစာြျားအားလုံး၊
(၃) အေက်ဒော်မပပါ ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ နှစလ
် အတွင်း ကုြ္ပဏီသို့ ဒဆာင်ရွက်ဒပးေားသည့်
ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချိန်ပိုင်းအရဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်းအလိုက်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒပးဒချရြည့် အလုပ်သြား သိြ
ု့ ဟုတ် ကာယလုပ်သားတစ်ဦးဦး၏
လုပ်ခြျားအားလုံး၊
(၄) ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦး ဒသဆုံးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ြသန်စွြ်း
မေစ်မခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သြား ဒလျာ်ဒ ကးအက်ဥပဒေ သို့ြဟုတ် အမခား
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဒပးဒချရြည့် ဒလျာ်ဒ ကးဒငွြျား၊
(၅) ကုြ္ပဏီက ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် ဝန်ေြ်းြျား၏ လူြှုေူလုံဒရးအတွက် အိုနာစာ ရန်ပုံဒငွ၊
ပင်စင်ရန်ပုံဒငွ၊ ဆုဒ ကးရန်ပုံဒငွ၊ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားရန်ပုံဒငွ တစ်ရပ်ရပ်ြှ ဝန်ေြ်း
တစ်ဦးဦးသို့ ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏြျားအားလုံး၊ ၎င်းအမပင်
(၆) ဤဥပဒေ၏ ပုေ်ြ ၂၇၁၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၃) နှင့်အညီ မပုလုပ်သည့်
စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ြျား။
( ခ ) အေက်ဒော်မပပါ ဒ ကးပြီြျားအားလုံးကို (၁) တန်းတူဦးစားဒပးရြည်မေစ်ပပီး ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား လုံဒလာက်ြှုရှိလျှင် အမပည့်အဝ
ဒပးဒချရြည်။ ေိုသို့ ဒပးဒချရန်အတွက် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား လုံဒလာက်ြှုြရှိပါက
ယင်းတို့အား အချိုးတူညီစွာမေင့် ဒလျှာခ
့ ျဒပးဒချရြည်၊ ၎င်းအမပင်
(၂) သာြန်ပြီရှင်ြျားသို့ ဒငွဒပးဒချရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသည်
လုံဒလာက်ြှုြရှိသည့်အခါ အေက်ဒော်မပပါဒ ကးပြီြျားအားလုံးကို ကုြ္ပဏီက
မပုလုပ်ေားသည့် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအဒပါ် အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်
တင်ရှိမခင်း (floating charge) တစ်ရပ်ရပ်အရ ဒငွဒချးလက်ြှတ်ြျားအား
ပိုင်ဆိုင်ေားသူ၏ တင်မပဒတာင်းဆိုြှုေက်ဦးစားဒပး၍ ဒဆာင်ရွက်ရြည်မေစ်ပပီး
အဆိုပါ အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းတွင်ပါဝင်ဒသာ သို့ြဟုတ်
သက်ဆိုင်ဒသာပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ြှ ဒပးဒချရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန် ကုန်ကျစရိတ်ြျားနှင့် အသုံးစရိတ်ြျားအတွက် လိုအပ်ြည့်ဒငွ
ပြာဏကို ေိန်းသိြ်းေားရှိပပီး ဒော်မပပါ ဒ ကးပြီြျားကို ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား လုံဒလာက်ြှု
ရှိသည့် အတိုင်းအတာအေိ ချက်ချင်းဒပးဒချရြည်။
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(ဃ)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန့် ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ သုံးလအတွင်း ကုြ္ပဏီ၏
ကုန်ပစ္စည်းြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ဒမြအဒဆာက်အအုံပိုင်ရှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားသူတစ်ဦးဦးက ဒ ကးပြီအတွက် ပစ္စည်းသိြ်းယူေားလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီအတွက်
ပစ္စည်းသိြ်းယူလျှင် ဤပုေ်ြအရ ဦးစားဒပး၍ ဒပးဒချရြည့် ဒ ကးပြီြျားအားလုံးကို
ေိုသို့သိြ်းယူေားလျှင် ကုန်ပစ္စည်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအဒပါ်တွင် လည်းဒကာင်း၊
အဆိုပါပစ္စည်းြျားကို ဒရာင်းချရရှိသည့် ဒငွဒ ကးြျားအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း ပေြဦးစွာ
ဒပးဒချဒဆာင်ရွက်ရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဒပါင်နှံြှုတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒပးဒချရသည့် ဒငွဒ ကး
တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒမြအဒဆာက်အအုံပိုင်ရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသူတစ်ဦးသည်
ဒငွဒပးဒချမခင်းကိုလက်ခံရြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သ့ို အလားတူ ဦးစားဒပးအခွင့်အဒရးကို ရရှိ
ဒစရြည်။

( င ) ဤပုေ်ြတွင် ဒရှ့ပိုင်း၌ ရည်ညွှန်းဒော်မပခဲ့ဒသာ ရက်စွဲသည် (၁)

ယခင်က ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန်အတွက် စတင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုခဲ့ဒသးဒသာ
ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန် အြိန့်ချြှတ်မခင်းခံရသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီေျက်သြ
ိ ်းရန် အြိန့်ချြှတ်သည့်ဒန့ရက်နှင့်

(၂)

အမခားကိစ္စရပ်ြျားတွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန် စတင်ဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန့။

ပစ္စည်းြျားကိုစွနလ
့် ွှတ်မခင်း
၃၉၂။ (က)

ေျက်သိြ်းခံရသည့် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် ဝန်ေုပ်ဝန်ပိုးမေစ်ဒစသည့် တာဝန်ြျား
ပါရှိဒသာ သက်တြ်းတစ်ရပ်ရပ် သတ်ြှတ်ပါရှိသည့်ဒမြြျား၊ ကုြ္ပဏီ၏ စဒတာ့ရှယ်ယာြျား၊
အကျိုးအမြတ်ြပါရှိဒသာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျား၊ ဒရာင်းချမခင်းြမပုနိုင်ဒသာ အမခားပစ္စည်းြျား၊
အလွယ်တကူ ဒရာင်းချနိုင်သည့်ပစ္စည်းြျားပါဝင်ခဲ့လျှင် တာဝန်ရှိသည့် မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
မပုလုပ်ဒစရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒပးဒချဒစရန်အတွက် အဆိုပါပစ္စည်းြျားကို
လက်ဝယ်ေားရှိသူအဒပါ် တရားဝင်စည်းဒနှာင်ြှုရှိသည်ဆိုဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီ၏
စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ပစ္စည်းြျားကိုဒရာင်းချရန် သို့ြဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ြှုအား
ရယူရန် ကကိုးပြ်းအားေုတ်မခင်း၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းတိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကျင့်သုံးဒနဒစကာြူတရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်အရလည်းဒကာင်း၊ ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို
လိုက်နာ၍လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်အချိန်ြှ ၁၂ လအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
တရားရုံးက ခွင့်မပုသည့် ေပ်ြံတိုးမြှင့် ဒပးသည့်ကာလအတွင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
၎င်းက စာမေင့်ဒရးသားလက်ြှတ်ဒရးေိုး၍ ပစ္စည်းြျားကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်အချိန်ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက သိရှိေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ပစ္စည်းြျားစွနလ
့် ွှတ်မခင်း
နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဤပုေ်ြအရ အခွင့်အာဏာကို ယင်းပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအဒနမေင့်
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စတင်သိရှိသည့်အချိန်ြှ ၁၂ လအတွင်း သိ့ုြဟုတ် တရားရုံးကခွင့်မပုသည့် ေပ်ြံ
တိုးမြှင့်ဒပးသည့်ကာလအတွင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ခ ) စွန့်လွှတ်မခင်းသည် ေိုသို့စွန့်လွှတ်သည့်ဒန့ြှစ၍ စွန်လ
့ ွှတ်သည့်ပစ္စည်းြျားရှိ သို့ြဟုတ်
ယင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အဒရးြျား၊ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိြှုြျား၊
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို ဆုံးမေတ်ဒဆာင်ရွက်သည်ဟုမေစ်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် စွန့်လွှတ်မခင်းသည်
တာဝန်ရှိြှုြှ ကုြ္ပဏီကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းြျားကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း
စွန်လ
့ ွွှတ်ခွင့်မပုရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်ြှအပ အမခားသူတစ်ဦးဦး၏ အခွင့်အဒရးြျား
သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန်ရှိြှုြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
( ဂ ) တရားရုံးသည် စွန့်လွှတ်ခွင့်ြမပုြီတွင်မေစ်ဒစ၊ စွန်လ
့ ွှတ်ရန်ခွင့်မပုသည့်အခါတွင်မေစ်ဒစ
အကျိုးသက်ဆ ိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသို့ အဒ ကာင်း ကားစာြျားကို ဒပးပို့ဒစနိုင်ပပီး
ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုြည့် စည်းကြ်းချက်ြျားကို သတ်ြှတ်နိုင်သည့်အမပင် တရားရုံးက
သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း တရားြျှတဒသာ အမခားအြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်
နိုင်သည်။
(ဃ)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ၎င်းက စွန်လ
့ ွှတ်မခင်းမပုြည် ြမပုြည်ကို
ဆုံးမေတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးက ၎င်းေံစာမေင့် ဒရးသား၍
တင်မပဒလျှာက်ေားလာလျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အဆိုပါ
ဒလျှာက်ေားြှုအား လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း သို့ြဟုတ် တရားရုံးက
ခွင့်မပုသည့် ေပ်ြံတိုးမြှင့်ဒပးသည့်ကာလအတွင်း ၎င်းအဒနမေင့် စွန်လ
့ ွှတ်ခွင့်ရရှိဒရးအတွက်
တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားရန် ကံရွယ်ဒ ကာင်းဒလျှာက်ေားသူသို့ အဒ ကာင်း ကားစာ
ြဒပးပို့ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင် ဤပုေ်ြအရ ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို စွန့်လွှတ်ခွင့်ြရှိဒစရ။
ပဋိညာဉ်စာချုပ် တစ်ရပ်ရပ်ကို စွန်လ
့ ွှတ်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိသည် အေက်ဒော်မပပါအတိုင်း ဒလျှာက်ေားြှုအား မပုလုပ်ပပီးဒနာက် ဒော်မပပါကာလ
သိြ
ု့ ဟုတ် ေပ်ြံတိုးမြှင့်ဒပးသည့်ကာလအတွင်း ေိုပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို စွန်လ
့ ွှတ်မခင်းြမပုခဲ့လျှင်
ကုြ္ပဏီသည် ယင်းစာချုပ်အား လက်ခံပပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။

( င ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိအား ဆန့်ကျင်၍ ကုြ္ပဏီနှင့် မပုလုပ်ေားဒသာ
ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်အရ တာဝန်ရှိသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို
ရခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို
ပယ်ေျက်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချြှတ်၍ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း ြရှိသည့်အတွက်
တစ်ေက်ေက်ေံသို့ သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတိေ
ု့ ံြှ ဒငွဒပးဒချရန် စည်းကြ်းချက်ြျားကို သတ်ြှတ်နိုင်သည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အမခားအြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်
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နိုင်သည်။ အဆိုပါအြိန့်အရ ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သို့ ဒပးဒချရြည့် နစ်နာဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်ကို
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အခါ ဒ ကးပြီတစ်ရပ်အမေစ် ၎င်းကတင်မပနိုင်သည်။
( စ ) စွနလ
့် ွှတ်ြည့်ပစ္စည်းတစ်ရပ်တွင် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို တင်မပဒတာင်းဆိုသူတစ်ဦဦး
သိြ
ု့ ဟုတ် စွနလ
့် ွှတ်ြည့်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ ကင်းလွတ်မခင်းြမပုရဒသးသည့်
တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်အရ သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက တင်မပဒလျှာက်ေားလာလျှင်
တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကို ကားနာပပီးပစ္စည်းြျားတွင်
အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူသမို့ ေစ်ဒစ၊ အေက်တွင်ဒော်မပပါရှိသည့် တာဝန်ရှိြှုအတွက် ဒလျာ်ဒ ကး
တစ်ရပ်အမေစ် ပစ္စည်းြျားအား ဒပးအပ်သင့်သည်ဟု ယူဆသူသို့မေစ်ဒစ၊ ေိုသြ
ူ ျား၏
ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူြျားသိမု့ ေစ်ဒစ တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျား
သတ်ြှတ်၍ ပစ္စည်းြျားအား အပ်နှင်းရန် သို့ြဟုတ် ပစ္စည်းြျားကို ဒပးအပ်ရန်အတွက်
အြိန့်တစ်ရပ်ကိုချြှတ်နိုင်သည်။ ေိုသို့ ပစ္စည်းအပ်နှင်းသည့် အြိန့်အားချြှတ်ပပီးသည့်အခါ
ယင်းတွင်ပါဝင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားကို ပစ္စည်းလွှဲဒမပာင်းြှုစာချုပ်တစ်ရပ် သို့ြဟုတ် စည်းကြ်းချက်
တစ်ရပ်ြပါရှိဘဲအြိန့်တွင် အြည်ဒော်မပေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သို့အပ်နှင်းရြည်။ သို့ရာတွင်
စွနလ
့် ွှတ်သည့်ပစ္စည်းသည် ငှားရြ်းေားမခင်းမေစ်ပါက တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအချက်
ြျားနှင့် ညီညွတ်မခင်းြှတစ်ပါး ေပ်ဆင့်အငှားချေားခံရသူ သိြ
ု့ ဟုတ် အဒပါင်ခံသူအမေစ်
ကုြ္ပဏီတွင်တင်မပဒတာင်းဆိုသူ တစ်ဦးဦးအတွက် ပစ္စည်းအပ်နှင်းသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ချြှတ်မခင်းြမပုရ (၁)

ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်သည့်အချိန်၌ ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငှားချေားြှုအရ
ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ရှိြှုြျားကဲ့သို့ အလားတူတာဝန်ရှိြှုြျားနှင့်
သက်ဆိုင်လျှင် သို့ြဟုတ်

(၂)

အဆိုပါဒန့ရက်တွင် ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်သို့ အငှားချေားြှုအား လွှဲအပ်ေားသကဲ့သို့
လည်းဒကာင်း၊ ငှားရြ်းသည့်ပစ္စည်းတွင် ပစ္စည်းအပ်နှံသည့် အြိန်တ
့ ွင်ပါရှိဒသာ
ပစ္စည်းြျားသာပါဝင်သကဲ့သ့လ
ို ည်းဒကာင်း၊ ဒော်မပပါ စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့်
ပစ္စည်းအပ်နှံသည့်အြိန်က
့ ို လက်ခံရန်မငင်းပယ်ဒသာ အဒပါင်ခံသူြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ေပ်ဆင့်အငှားချေားမခင်းခံရသူြျားသည် ပစ္စည်းြျားရှိ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်
ပစ္စည်းြျားအဒပါ်ေားရှိသည့် အာြခံြျားအားလုံးြှ ေယ်ရှားရြည်မေစ်ပပီး ဒော်မပပါ
စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် အြိန့်တစ်ရပ်ကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိပပီး ကုြ္ပဏီတွင် တင်မပ
ဒတာင်းခံြှုမပုသူြရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီြှ မပုလုပ်ေားသည့် ပစ္စည်းြျား၊ ဒ ကးပြီ
တာဝန်ြျားနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ြျားြှလွတ်ကင်းသည့် ငှားရြ်းြှုအရ အငှားချ
ေားမခင်းခံရသူ၏ သဒဘာတူညီချက်အားဒဆာင်ရွက်ရန် တရားရုံးသည်
ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားနှင့် ပစ္စည်းတွင်ပါရှိဒသာအကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို တာဝန်ရှိသူ
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တစ်ဦးဦးေံသို့ တစ်ဦးချင်းအရမေစ်ဒစ၊ ကိုယ်စားလှယ်အရမေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးတည်း
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီနှင့်တွဲေက်၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း အပ်နှင်း ရန်
အခွင့်အာဏာရှိသည်။
(ဆ)

ဤပုေ်ြအရ စွန့်လွှတ်ြှုတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းဒ ကာင့် ေိခိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်
ေိခိုက်သည့်ပြာဏအတွက် ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး ကုြ္ပဏီ
ေျက်သိြ်းသည့်အခါတွင် ဒ ကးပြီတစ်ရပ်အမေစ် ေိုပြာဏအား တင်မပနိုင်သည်။

လိြ်လည်လှည့်မေားဒသာ ဦးစားဒပးရယူြှု
၃၉၃။ (က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကမေစ်ဒစ၊ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်အဒပါ်တွင်မေစ်ဒစ မပုလုပ်ခဲ့ပပီး
၎င်း၏လူြွဲခံယူြှုတွင် လိြ်လည်လှည့်မေားဒသာ ဦးစားဒပးရယူြှုမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည့်
ပစ္စည်းြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း၊ ဒပးပိမု့ ခင်း၊ ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒငွဒပးဒချမခင်း၊ အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်မခင်း သို့ြဟုတ် အမခားဒဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်မခင်းတို့ကို
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်၌ ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်မေစ်ဒစ မပုလုပ်ခဲ့လျှင်
၎င်း၏ပြီရှင်ြျားသိ့ု လိြ်လည်လှည့်မေားဒသာ ဦးစားဒပးရယူြှုတစ်ရပ်မေစ်သည်ဟု
ြှတ်ယူရြည်မေစ်ပပီး ယင်းသို့ ဒဆာင်ရွက်ချက်သည် တရားဝင်မခင်းြရှိဒစရ။

( ခ ) ဤပုေ်ြပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်ကို
တင်မပမခင်းနှင့် ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်း
ရန်အတွက် ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကို တင်မပမခင်းတိ့ုကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် လူြွဲခံယူဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့် တူညီသည်ဟြ
ု ှတ်ယူရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ကုြ္ပဏီက ၎င်း၏ပြီရှင်ြျားအားလုံး၏ အကျိုးခံစားခွင့်
ြျားအတွက် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူြျားသို့ လွှဲဒမပာင်းဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။
ဝရြ်းကပ်မခင်း၊ အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား စသည်တိက
ု့ ိုြမပုရမခင်း
၃၉၄။ (က)

တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းသည့်အခါ
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်ပပီးဒနာက် ပစ္စည်းြျား သို့ြဟုတ် ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားအဒပါ် တရားရုံး၏
ခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ ဝရြ်းကပ်မခင်း၊ ပစ္စည်းြျားကို သိြ်းဆည်းမခင်း သို့ြဟုတ် အမခားတရားဝင်
အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်အရ အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ ဒရာင်းချမခင်းြျားသည် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ြဆို အစိုးရကဒဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်
ြျားနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။
အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (floating charge) ၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
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၃၉၅။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအား ေျက်သိြ်းသည့်အခါ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်ဒန့ြှစ၍ သုံးလအတွင်း
မပုလုပ်ခဲ့ဒသာကုြ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ြှု သို့ြဟုတ် ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပုလုပ်သည့်
အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း (floating charge)သည် အဆိုပါ အဒမပာင်းအလဲရှိဒသာ
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းကို မပုလုပ်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီသည် ချက်ချင်းလူြွဲခံယူရမခင်းြရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါ
ပြာဏအဒပါ် တစ်နှစ်လျှင် ငါးရာခိုင်နှုန်းအတိုးနှုန်းမေင့် အဆိုပါဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း မပုလုပ်သည့်
အချိန်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ေိုဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်း မပုလုပ်ပပီးဒနာက်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းအတွက် အေိုးစားနားအမေစ် ကုြ္ပဏီသိဒ
ု့ ပးဒချခဲ့သည့် ဒငွသားပြာဏြှအပ
တရားဝင်မခင်းြရှိဒစရ။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းအတွက် ဒယဘုယျအစီအစဉ်ြျားကို ခွင့်မပုနိုင်မခင်း
၃၉၆။ (က)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိသည် တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်မေင့် ကုြ္ပဏီကို
ေျက်သိြ်းသည့်အခါ တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ၊ ဆန္ဒအဒလျာက်
ကုြ္ပဏီ၏ အေူးဆုံးမေတ်ချက်အရ ခွင့်မပုချက်မေင့်မေစ်ဒစ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား အားလုံးကို
မေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

ပြီရှင်အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်သို့ အမပည့်အဝဒငွဒပးဒချမခင်း၊

(၂)

ပြီရှင်ြျားနှင့်မေစ်ဒစ၊ ပြီရှင်ြျားမေစ်သည်ဟု ဒတာင်းဆိုဒနသူြျားနှင့်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ
အဒနမေင့် ယခုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနာင်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း တာဝန်ရှိနိုင်သည့်
ဒတာင်းဆိုြှုတစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်သူြျားနှင့်မေစ်ဒစ သဒဘာတူညီြှု သို့ြဟုတ်
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ် မပုလုပ်မခင်း၊

(၃)

ကုြ္ပဏီနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားဟု သတ်ြှတ်
ခံရသူြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားပြီစားြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ကုြ္ပဏီသို့တာဝန်ရှိ ကသူြျားအ ကား ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန် ဒတာင်းဆိုြှုြျားနှင့်
ေိုဒတာင်းဆိုြှုြျားအတွက် တာဝန်ရှိြှုြျား၊ ဒ ကးပြီြျားနှင့် ဒ ကးပြီြျားဒ ကာင့်
မေစ်ဒပါ်လာသည့် တာဝန်ရှိြှုြျား၊ ယခုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒနာင်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း
မေစ်ဒပါ်ြည် သိြ
ု့ ဟုတ် မေစ်ဒပါ်နိုင်ေွယ်ရှိသည့် တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျားနှင့် ကုြ္ပဏီ
နှင့်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်း
နှင့်လည်းဒကာင်း သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို သဒဘာတူညီေားသည့် စည်းကြ်း
ချက်ြျားမေင့် ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ အဆိုပါဒတာင်းဆိြ
ု ှုြျား၊ ဒ ကးပြီြျား၊
တာဝန်ရှိြှုြျား သို့ြဟုတ် တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျားကို ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
အာြခံတစ်ရပ်ရပ်ရယူမခင်းနှင့် ၎င်းတိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ပပီးစီးဒအာင် ဒဆာင်ရွက်မခင်း။

( ခ ) ဤပုေ်ြအရ အခွင့်အာဏာြျားကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုနှင့်အညီမေစ်ဒစရြည်။ ပြီရှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
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ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးသည် အဆိုပါ အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးသိ့ု တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
မပစ်ြှုကျူးလွန်သည့် ေါရိုက်တာြျားစသည်တိအ
ု့ ဒပါ် နစ်နာဒ ကးရယူရန် တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာ
၃၉၇။ (က)

ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်အခါ ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီကို
ကြကေမပုလုပ်မခင်းတိတ
ု့ ွင် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဦး၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ယခင်ကမေစ်ဒစ၊
ယခုမေစ်ဒစ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ၏ဒငွဒ ကးြျား သိြ
ု့ ဟုတ်
ပစ္စည်းြျားအတွက် အလွဲသံးု ခဲ့ဒ ကာင်း၊ ရယူခဲ့ဒ ကာင်း သိ့ုြဟုတ် တာဝန်ရှိဒ ကာင်း
ဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရှိန်အဝါအလွဲသုံးစားမပုြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံဒရး ဒောက်ေျက်ြှုတို့အတွက် အမပစ်ရှိဒ ကာင်းဒပါ်ဒပါက်ခဲ့ဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိလျှင်
တရားရုံးသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက် သိြ်းဒရးအရာရှိ၊ ပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ
တစ်ဦးဦးက ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းတွင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကို ပေြဆုံး
ခန်အ
့ ပ်ခဲ့သည့်ဒန့ရက်ြှမေစ်ဒစ၊ အလွဲအသုံးမပုမခင်း၊ ရယူမခင်း၊ အရှိန်အဝါအလွဲ သုံးစားမပုြှု
သိ့ြ
ု ဟုတ် ယုံ ကည်အပ်နှံဒရးဒောက်ေျက်ြှုတို့ကို မပုလုပ်ခဲ့သည့်ဒန့ြှ သုးံ နှစ်အတွင်း
မေစ်ဒစ၊ ယင်းတိအ
ု့ နက် ပိုြိုရှည် ကာသည့် ကာလအတွင်းမပုလုပ်သည့် ဒလျှာက်ေားသည့်
အဒပါ် ကြကေမပုသူြျား၊ ေါရိုက်တာြျား၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ
သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျား၏ မပုြူဒဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို စစ်ဒဆးနိုင်ပပီး တရားရုံးက သင့်သည်
ေင်မြင်သည့် အတိုးနှုန်းမေင့် ဒငွဒ ကး သို့ြဟုတ် ပစ္စည်း သို့ြဟုတ် ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို မပန်လည်ဒပးဒချရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် မပန်လည်ေားရှိရန် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်
ြျားအား အတင်းအ ကပ်ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည် သို့ြဟုတ် တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်
သည့်အတိုင်း အလွဲအသုံးမပုမခင်း၊ ရယူမခင်း၊ အရှိန်အဝါ အလွဲသံုးစားမပုြှု သိ့ြ
ု ဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံဒရးဒောက်ေျက်ြှုတိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒလျာ်ဒကးအမေစ် ကုြ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသို့
အဆိုပါဒငွပြာဏြျားအား ေည့်ဝင်ဒစရန် အတင်းအ ကပ်ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။

( ခ ) မပစ်ြှုကျူးလွန်သူြှာ မပစ်ြှုဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တာဝန်ရှိနိုင်ြည့်မပစ်ြှုမေစ်ဒစ
ကာြူ ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ဒစရြည်။
စာရင်းစာအုပ်ြျားကို လိြ်လည်အတုမပုမခင်း
၃၉၈။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းသည့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုြှ ေါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်
ရသူတစ်ဦးဦးသည် စာရင်းစာအုပ်ြျား၊ စာရွက်စာတြ်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားကို
ေျက်ဆီးမခင်း၊ ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းဒစမခင်း၊ ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်မခင်း၊ လိြ်လည်အတုမပုမခင်း သို့ြဟုတ်
လိြ်လည်လှည့်မေားလိုဒသာသဒဘာမေင့် ဝှက်သိြ်းေားမခင်းတို့ကို မပုလုပ်ခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် အမခားသူ
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တစ်ဦးဦးအားလိြ်လည်လှည့်မေားရန် သို့ြဟုတ် လှည့်မေားရန်အ ကံမေင့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၊ ဒငွစာရင်း
စာအုပ် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီပိုင်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြှားယွင်း၍မေစ်ဒစ၊ လိြ်လည်၍မေစ်ဒစ
ဒရးသွင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသုိ့ မပုလုပ်သည်ကို ခွင့်မပုမခင်းတို့ကို မပုလုပ်ခဲ့လျှင် အဆိုပါ
ေါရိုက်တာ၊ အရာရှိ သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူသည် ခုနစ်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ကျခံရြည့်
အမပင် ဒငွေဏ်လည်းကျခံရြည်။
မပစ်ြှုကျူးလွန်သည့် ေါရိုက်တာြျားကို တရားစွဲဆိုမခင်း
၃၉၉။ (က)

တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်
ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ ယခုမေစ်ဒစ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုဆိုင်ရာ
မပစ်ေဏ်ေိုက်သင့်ဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်အရ အမပစ်ရှိဒ ကာင်း တရားရုံးက ဒတွ့ရှိလျှင်
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားြှုမေင့် မေစ်ဒစ၊
တရားရုံးကိုယ်တိုင် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ တရားရုံးသည် မပစ်ြှုကျူးလွန်သူအား
တရားစွဲဆိုဒစရန် စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသို့ ညွှန် ကားနိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိုကိစ္စရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံ တင်မပနိုင်သည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့်အခါ ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဆဲ
မေစ်ဒစ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားအရာရှိ
သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုဆိုင်ရာ
မပစ်ေဏ်ေိုက်သင့်ဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်အရ အမပစ်ရှိဒ ကာင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိကဒတွ့ရှိလျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ေိုကိစ္စရပ်အား ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ ချက်ချင်းအစီရင်ခံတင်မပရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါ အချက်အလက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ ဒပးပိရ
ု့ ြည်။ ေိအ
ု့ မပင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက လိုအပ်လျှင် ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်
ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ်
၎င်း၏ ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်တွင်ရှိဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်း
ြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုခွင့်နှင့် ေိုစာရွက်စာတြ်းြျားကို ြိတ္တူရယူခွင့်ြျား ဒဆာင်ရွက်
နိုင်ဒရးအတွက် ဝင်ဒရာက်ခွင့်မပုရြည်။
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ အစီရင်ခံစာတင်မပပပီးသည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ၎င်းအဒနမေင့် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အဆိုပါကိစ္စရပ်ကို ေပ်ြံစုံစြ်း
စစ်ဒဆးရန်အတွက် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးေံ တင်မပနိုင်သည်။ ေိုသို့တင်မပချက်အရ
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် အဆိုပါကိစ္စရပ်ကို စုံစြ်းစစ်ဒဆးနိုင်ပပီး သင့်သည်ေင်မြင်ပါက
သက်ဆိုင်ရာ ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက
တာဝန်ဒပးအပ်ေားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို တရားရုံးက ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်
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ကိစ္စရပ်တွင် ဤဥပဒေအရအပ်နှင်းေားသည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို စုံစြ်း
စစ်ဒဆးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို ေိုသူေံသိအ
ု့ ပ်နှင်းသည့် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်
ဒပးနိုင်ဒရးအတွက် တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသိတ
ု့ င်မပသည့် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက
ြှတ်ပုံတင်

အဒရးယူဒဆာင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်ြဟုတ်ဒ ကာင်း
အရာရှိသည်

ေိုအဒ ကာင်းကို

ဒတွ့ရှိလျှင်
စာရင်းရှင်းလင်း

ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသ့ို မပန်လည် အဒ ကာင်း ကားရြည်။ ေိုအခါတရားရုံး၏
ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်မေင့်

စာရင်းရှင်းလင်း

ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည်

မပစ်ြှုကျူးလွန်သူအဒပါ် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( င ) ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့်အခါ ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ ယခုမေစ်ဒစ တာဝန်
ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအရာရှိ၊ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေက်ဒော်မပပါအတိုင်း အမပစ်ရှိဒ ကာင်း
တရားရုံးကဒတွ့ရှိလျှင် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ
ေံသ့ို အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်မပအစီရင်ခံမခင်း ြရှိခဲ့လျှင်၊ တရားရုံးသည်
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းတွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးက ဒလျှာက်ေားြှုမေင့်မေစ်ဒစ၊
ြိြိကိုယ ်တိုင်အဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ စာရင်းရှင်းလင်း ေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိအား ေိုအစီရင်ခံစာကို တင်မပဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။ ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားအရတင်မပသည့်အစီရင်ခံစာသည် ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရမပုလုပ်သည့်
အစီရင်ခံစာကဲ့သို့ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
( စ ) ဤပုေ်ြအရ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ို အစီရင်ခံ တင်မပသည့်အခါ
သိ့ြ
ု ဟုတ် လွှဲအပ်သည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စွပ်စွဲခံရသူအား ၎င်းေံသုိ့စာမေင့်
ဒရးသား၍ ရှင်းလင်းဒစရန် အခွင့်အဒရး ဦးစွာဒပးအပ်ရြည်မေစ်ပပီး တင်မပလာသည့်ကိစ္စြှာ
တရားစွဲဆိုသင့်ဒ ကာင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ယူဆလျှင် မပည်ဒောင်စုဒရှ့ဒနချုပ်ရုံး၏
အ ကံမပုချက်ကို ဒတာင်းခံရြည်။ ယင်းဒနာက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မပည်ဒောင်စု
ဒရှ့ဒနချုပ်ရုံး၏အ ကံမပုချက်ကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားပပီးအြှုကို တရားစွဲဆိုရန် ဆုံးမေတ်ပါက
ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ ယခုမေစ်ဒစ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၊ အရာရှိြျားအားလုံးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ြျားအားလုံးသည်
တရားစွဲဆိုြှုတွင်ပါဝင်သည့် တရားခံြှအပ တရားစွဲဆိုြှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကူအညီြျား
အားလုံးကိုဒပးအပ်ရြည်။ ဤပုေ်ြခွဲပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီနှင်သ
့ က်ဆိုင်သည့်
“ကိုယ်စားလှယ်” ဆိုသည်ြှာ ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိမေစ်သည်မေစ်ဒစ၊ ြမေစ်သည်မေစ်ဒစ
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ကုြဏ
္ပ ီ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သိြ
ု့ ဟုတ် ဥပဒေအ ကံဒပးတစ်ဦးဦး၊ စာရင်းစစ်အမေစ်
ကုြ္ပဏီကခန့်အပ်ေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးပါဝင်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
(ဆ)

ြည်သူြဆို ပုေ်ြခွဲ (စ) အရ လိုအပ်သည့်အကူအညီြျားကို ဒပးအပ်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်
တရားရုံးသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဒလျှာက်ေားြှုအရ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်အား ဒော်မပပါ
ပုေ်ြခွဲ၏ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။ အဆိုပါ
ဒလျှာက်ေားြှုသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိနှင့် သက်ဆိုင်ပါက ေိုသုိ့
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြှု သို့ြဟုတ် ဒပါ့ဒလျာ့ြှုသည် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံတွင် ေိုသို့လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကုြ္ပဏီ၏ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျား
လုံဒလာက်စွာြရှိမခင်းမေစ်ဒ ကာင်းြှတစ်ပါး ေိုသိဒ
ု့ လျှာက်ေားသည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ြိြိစရိတ်မေင့်ကျခံဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်သည်။

ြှားယွင်းတင်မပသည့် သက်ဒသခံချက်ြျားအတွက်မပစ်ေဏ်
၄၀၀။ ဤဥပဒေအရ ကျြ် း ကျိ န ် ဒ ဆာင် ရ ွ က ် သ ည် ့ စစ် ဒ ဆးဒြးမြန် း ြှု တ စ် ရ ပ် ရ ပ် သိ ု ့ ြ ဟု တ ်
ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းတွင် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ကျြ်းကျိန်လွှာ၊ သက်ဒသခံချက် သို့ြဟုတ် ကတိသစ္စာမပုမခင်းတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေအရ
ဒပါ်ဒပါက်လာသည့်ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သူြဆို တြင် ကံရွယ်၍
သက်ဒသခံချက်ြျားကို ြြှန်ြကန်တင်မပခဲ့လျှင် ေိုသူသည် ခုနစ်နှစ်အေိ ဒောင်ေဏ်ကျခံရြည့်အမပင်
ဒငွေဏ်လည်းကျခံရြည်။
မပစ်ေဏ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၄၀၁။ (က)

ယခင်ကမေစ်ဒစ၊ ယခုမေစ်ဒစ တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားအရာရှိြျားသည် စွပ်စွဲခံရသည့် မပစ်ြှုအား ကျူးလွန်သည့်အချိန်၌ တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊
တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်တွင်လည်းဒကာင်း၊
ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင်လည်းဒကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စွပ်စွဲခံရသည့်
မပစ်ြှုအား ကျူးလွန်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက် ေျက်သိြ်းရန်အတွက် တရားရုံးက
အြိန့်ချြှတ်သည့်အခါ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ် ချြှတ်သည့်အခါတွင်
လည်းဒကာင်း ( ၁ ) ကုြ္ပဏီ၏စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို သာြန်နည်းလြ်းမေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှတစ်ပါး
ကုြ္ပဏီ၏ အြှန်တည်ရှိဒနဒသာပစ္စည်းြျား၊ တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆိုင်ဒသာပစ္စည်းြျား
အားလုံးကိုလည်းဒကာင်း၊ ယင်းတိ၏
ု့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ြည်သိ၊ု့ ြည်သူ့ေံသ၊ို့
ြည်သည့် အေိုးစားနားမေင့်၊ ြည်သည့်အချိန်တွင် စီြံဒဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုလည်းဒကာင်း
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စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ မပည့်စုံြှန်ကန်စွာ ြိြိတိသ
ု့ ိရှိ ကသည့်
အဒလျာက် တင်မပခဲ့မခင်းြမပုလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၂ ) ဥပဒေအရ တင်မပအပ်နှံရြည့်မေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ၎င်း၏ေိန်းသိြ်းြှု
သို့ြဟုတ် ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်ရှိ ကုြ္ပဏီ၏ အြှန်တည်ရှိဒနဒသာပစ္စည်းြျား၊
တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆိုင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိေံသမို့ ေစ်ဒစ၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ညွှန် ကားသည့်အတိုင်း
မေစ်ဒစ တင်မပအပ်နှံြှုြမပုလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၃ ) ဥပဒေအရတင်မပအပ်နှံရြည်မေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ၎င်း၏ ေိန်းသိြ်းြှု
သိြ
ု့ ဟုတ် ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်ရှိ ကုြ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ်ြျားနှင့်
စာရွက်စာတြ်းြျားအားလုံးကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသမို့ ေစ်ဒစ၊
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ညွှန် ကားသည့်အတိုင်းမေစ်ဒစ တင်မပအပ်နှံြှု
ြမပုလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၄ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝှက်သိြ်းေားလျှင်
သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီသို့မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီေံြှမေစ်ဒစ ဒပးရန်ရှိသည့် ဒ ကးပြီတစ်ရပ်ရပ်ကို
ဝှက်သိြ်းေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၅ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လိြ်လည်လှည့်မေား
လိုဒသာသဒဘာမေင့် ေယ်ရှားေားလျှင် သို့ြဟုတ်
( ၆ ) ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင်
အဒရးကကီးသည့် အဒ ကာင်းအရာြျားကို ချန်လှပ်ေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၇ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အခါ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်က ြှားယွင်းသည့်ဒ ကးပြီကို
တင်မပလာဒ ကာင်း သိရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ယုံ ကည်ပပီး ေိုအဒ ကာင်းအရာအား စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ တစ်လအတွင်းတင်မပရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်
သိြ
ု့ ဟုတ်
( ၈ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ် သို့ြဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားကို
မပုစုတင်မပရန် တားမြစ်ေားလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ၉ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်သည့်ဒန့ ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ် သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားကို ဝှက်သိြ်းေားမခင်း၊
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ေျက်ဆီးမခင်း၊ ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းဒစမခင်း၊ လိြ်လည်အတုမပုမခင်းြျား မပုလုပ်လျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသု့ိမပုလုပ်သည်ကို ခွင့်မပုလျှင် သိ့ုြဟုတ်
(၁၀) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာစာရင်းစာအုပ် သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ြှားယွင်းဒရးသွင်းြှု
ြျားကိုမပုလုပ်လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသိမု့ ပုလုပ်သည်ကို ခွင့်မပုလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
(၁၁) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာ စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် လိြ်လည်လှည့်မေားလိုဒသာသဒဘာမေင့်
တစ်စိတ်တစ်ဒေသအား ဒမပာင်းလဲမပင်ဆင်လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ချန်လှပ်ေားခဲ့လျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုသု့ိမပုလုပ်ရန် ခွင့်မပုခဲ့လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၁၂) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုစတင်ပပီးဒနာက် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်ဒန့
ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်ြျားအစည်းအဒဝး၌ ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို အစစ်အြှန်ြဟုတ်ဒသာ ဆုံးရှုံးြှုြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အသုံးစရိတ်ြျားမေင့်
စာရင်းမပုစုရန် ကကိုးစားလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
(၁၃) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ြှားယွင်းတင်မပ၍မေစ်ဒစ၊ အမခားနည်း လိြ်လည်၍မေစ်ဒစ
ကုြ္ပဏီအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဒသာ်လည်းဒကာင်း
ကုြ္ပဏီက ဒနာင်တွင်ဒပးဒချြည်ြဟုတ်သည့် အဒ ကးမေင့် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို
ရယူခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ်
(၁၄) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု စတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သို့ြဟုတ် ယင်းဒနာက်
ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီသည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်
ဒနဒ ကာင်း ြှားယွင်းဒော်မပ၍ ကုြ္ပဏီအတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒ ကးပြီမေင့် ကုြ္ပဏီက ဒနာင်တွင်ဒပးဒချြည်ြဟုတ်သည့်
ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုရယူလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၁၅) ေိုသို့မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းကို သာြန်
နည်းလြ်းမေင့် လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုလျှင်ြှတစ်ပါး၊ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု
စတင်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ၁၂ လအတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းဒနာက် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို
ဒ ကးပြီမေင့်ရယူေားပပီး ဒငွဒပးဒချမခင်းြမပုရဒသးသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်း
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒငွဒ ကးမေင့်အလဲအလှယ်မပုလုပ်လျှင်၊ ဒပါင်နှံလျှင် သို့ြဟုတ် စီြံ
ဒဆာင်ရွက်လျှင် သို့ြဟုတ်
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(၁၆) ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက်
လည်းဒကာင်း ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်းတိ့ုတစ်ဦးဦးေံြှ သဒဘာ
တူညီချက်ရယူရန်အတွက် ြှားယွင်းတင်မပြှု သို့ြဟုတ် အမခားလိြ်လည်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်အရအမပစ်ရှိလျှင် ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁၃)၊ (၁၄)၊ နှင့် (၁၅) တိတ
ု့ ွင်
အသီးသီးဒော်မပေားဒသာမပစ်ြှုြျားအား ကျူးလွန်သူသည် ငါးနှစ်ေက်ြပိုဒသာ
ဒောင်ေဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုကျခံရြည်မေစ်ပပီး အမခားမပစ်ြှုြျားကို ကျူးလွန်သူသည်
နှစ်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျခံရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ပုေ်ြခွဲ (က)၊
ပုေ်ြခွဲငယ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၆)၊ (၁၄) နှင့် (၁၅) တိအ
ု့ ရ စွဲချက်တင်ခံရဒသာ
တရားခံသည် ၎င်းအဒနမေင့် လိြ်လည်ရန် ကံရွယ်ခဲ့မခင်းြရှိဒ ကာင်း ဒကာင်းစွာ
သက်ဒသေင်ရှားမပသ၍ ခုခံကာကွယ်နိုင်သည့်အမပင် ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)၊
(၈)၊ (၉) နှင့် (၁ဝ) တိအ
ု့ ရ စွဲချက်တင်ခံရဒသာ တရားခံသည် ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို
ကွယ်ဝှက်ရန် သို့ြဟုတ် ဥပဒေအားချိုးဒောက်ရန် ကံရွယ်ခဲ့မခင်းြရှိဒ ကာင်း
ဒကာင်းစွာသက်ဒသေင်ရှားမပသ၍ ခုခံကာကွယ်နိုင်သည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁၅) အရ မပစ်ြှုတစ်ရပ် မေစ်ဒပါ်ဒစနိုင်သည့်အဒမခအဒနတွင်
တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒငွဒ ကးမေင့်အလဲအလှယ်မပုလုပ်မခင်း၊
ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စီြံဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားမပုလုပ်ခဲ့ပါက ေိုသို့ဒသာအဒမခအဒနတွင်
ဒငွဒ ကးမေင့်အလဲအလှယ်မပုလုပ်သည့်၊ ဒပါင်နှံသည့် သို့ြဟုတ် စီြံဒဆာင်ရွက်သည့်
ပစ္စည်းကို သိလျက်မေင့်မပုလုပ်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် လက်ခံခဲ့လျှင် ေိုသူသည် သုံးနှစ်ေက်
ြပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ကိုကျခံရြည်။
ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒကိုစိစစ်ရန် အစည်းအဒဝးြျားကျင်းပရမခင်း
၄၀၂။ (က)

ဤဥပဒေအရ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဒသေင်ရှား
မပသနိုင်ဒသာ ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒကို ေည့်သွင်း
သုံးသပ်ရန် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားရာ ၎င်းတိ၏
ု့ သဒဘာဆန္ဒြျားကို စိစစ်ရန်အတွက်
တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏
အစည်းအဒဝးြျားကို တရားရုံးက ညွှန် ကားသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒခါ်ယူကျင်းပ
ဒဆာင်ရွက်ရန် ညွှန် ကားနိုင်သည့်အမပင် အဆိုပါ အစည်းအဒဝးတွင် သဘာပတိအမေစ်
ဒဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ေိုအစည်းအဒဝးြှ ရလေ်ြျားကို တရားရုံးသို့ တင်မပဒစရန် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကို ခန့်အပ်နင
ို ်သည်။

( ခ ) ပြီရှင်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ပြီရှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဒ ကးပြီတန်ေိုးကို
ေည့်သွင်း သုးံ သပ်ရြည်။
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( ဂ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ဤဥပဒေ၊ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံ
စည်းြျဉ်း

သိ့ြ
ု ဟုတ်

ယင်းတို၏
့ အစုရှယ်ယာဆိုင်ရာ

စည်းကြ်းချက်ြျားအရ

ဒ ကးပြီ ဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးချင်းစီအဒပါ် ခွင့်မပုေားသည့် ြဲဒပးနိုင်သည့်အဒရအတွက်ကို
ေည့်သွင်း သုးံ သပ်ရြည်။
ကုြ္ပဏီ၏ စာရွက်စာတြ်းြျားကို သက်ဒသခံအမေစ် လက်ခံရမခင်း
၄၀၃။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုကို ေျက်သိြ်းသည့်အခါ ကုြ္ပဏီနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတို့၏
စာရွက်စာတြ်းြျားကို ကုြ္ပဏီဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအ ကား သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်၌ အဆိုပါ
စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ြှတ်တြ်းတင်ေားသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးသည် ြှန်ကန်၍ ခိုင်လုံသည့်
သက်ဒသခံချက်ြျား မေစ်ဒစရြည်။
စာရွက်စာတြ်းြျားကို စစ်ဒဆးမခင်း
၄၀၄။ တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်
ချြှတ်ပပီးသည့်အခါ တရားရုံးသည် ၎င်းသင့်သည်ေင်မြင်သည့်အတိုင်း ကုြ္ပဏီ၏စာရွက်စာတြ်း
ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားက စစ်ဒဆးနိုင်ရန်အတွက် အြိန်တ
့ စ်ရပ် ချြှတ်
နိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိဒသာ ြည်သည့်စာရွက်စာတြ်းကိုြဆို ပြီရှင်ြျား သို့ြဟုတ်
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားက အဆိုပါအြိန့်အရ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။ သိဒ
ု့ သာ် ေပ်ြံ၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
အမခားနည်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း စစ်ဒဆးမခင်းြမပုရ။
ကုြ္ပဏီ၏ စာရွက်စာတြ်းြျားကို ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း
၄၀၅။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို စာရင်းရှင်းလင်းပပီး ေျက်သိြ်းြည့်အခါ ကုြ္ပဏီနှင့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတို့၏ စာရွက်စာတြ်းြျားကို ဒအာက်ပါအတိုင်း စီြံခန့်ခဒ
ွဲ ဆာင်
ရွက်နိုင်သည် (၁)

တရားရုံးကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီေျက်သြ
ိ ်းသည့်
ကိစ္စရပ်တွင် တရားရုံးကညွှန် ကားသည့်နည်းလြ်းြျားအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် အေူးဆုံးမေတ်ချက်မေင့်
ကုြ္ပဏီကညွှန် ကားသည့်အတိင
ု ်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည်ြှ သုံးနှစ် ကာပပီးဒနာက်တွင် စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်သူက
အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းြျား ြရရှိသည်ဆိုဒသာအဒ ကာင်းဒ ကာင့် ြည်သည့်တာဝန်ရှိြှုြျှ
ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်လည်းဒကာင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိြျား အဒပါ်တွင်
လည်းဒကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားအား ေိန်းသိြ်းေားရသူတစ်ဦးဦးအဒပါ်တွင်
လည်းဒကာင်းြရှိဒစရ။
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ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှု ပျက်မပယ်ဒ ကာင်းဒ ကညာနိုင်သည့် တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာ
၄၀၆။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုကိုေျက်သိြ်းပပီးသည့်အခါ ေိုသုိ့ေျက်သိြ်းသည့်ဒန့ြှ နှစ်နှစ်အတွင်း ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီ၏စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံးက အကျိုးသက်ဆိုင်သူ
မေစ်သည်ဟုယူဆဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမေစ်ဒစ ဒလျှာက်ေားလာလျှင် တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားသတ်ြှတ်၍ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းြှုပျက်မပယ်ဒ ကာင်း ဒ ကညာသည့်အြိန့်တစ်ရပ်ကို
ချြှတ်နိုင်သည်။ ယင်းဒနာက် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်းြမပုသကဲ့သို့ အြှုဆိုင်ရာ ဒဆာင်ရွက်ချက်ြျား
မပုလုပ်ရြည်။
၄၀၇။ ပုေ်ြ ၄ဝ၆ ပါ အြိန့်ချြှတ်သည့် ဒလျှာက်လွှာကို တင်မပသူသည် ေိုအြိန့်အားချြှတ်ပပီးဒနာက်
၂၁ ရက်အတွင်း အဆိုပါအြိန၏
့်
ြူရင်းြိတ္တူြှန်တစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်
မေစ်ပပီး ေိုသဒ
ို့ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ဆိုင်းငံ့ေားဒသာ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား
၄၀၈။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းပပီးသည့်အခါ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှုသည် ယင်းအား
စတင်ဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန့ြှ တစ်နှစ်အတွင်း ပပီးစီးမခင်းြရှိခဲ့လျှင် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိြ်နှင့် ၁၂ လေက် ြပိုဒသာကာလအတွင်း
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းြှုပပီးစီးသည်အေိ တရားရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအတွက် ၎င်း၏မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားနှင့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းြှုအဒမခအဒနနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးမခားကိစ္စရပ်ြျားပါဝင်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့်ပုံစံမေင့် မပုစုေားသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်တစ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းတင်မပရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးမေစ်ဒ ကာင်း စာမေင့်ဒရးသား၍
ဒော်မပသူတစ်ဦးသည် ၎င်းကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်မေင့်မေစ်ဒစ ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို ဒပးသွင်းလျက် ဒရးသား
ဒော်မပချက်ြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုမခင်း၊ ယင်းတို့၏ ြိတ္တ ူကိုမေစ်ဒစ၊ ဒကာက်နုတ်
ချက်ကိုမေစ်ဒစရယူနိုင်သည်။ သို့ဒသာ် ပြီရှင် သို့ြဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦး
မေစ်သည်ဟု ြြှန်ြကန်ေုတ်ဒော်ခဲ့လျှင် ေိုသူသည် ရာဇသတ်ကကီး ပုေ်ြ ၁၈၂ အရ
မပစ်ြှုအတွက်အမပစ်ရှိပပီး စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ဒလျှာက်ေားလာလျှင်
ေိုမပစ်ြှုအရ မပစ်ေဏ်ကျခံဒစရြည်။
( ဂ ) တရားရုံးသို့ဒရးသားဒော်မပချက်အား တင်မပသည့်အခါ ယင်း၏ြိတ္တ ူတစ်ဒစာင်ကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တစ်ချိန်တည်းတွင် တင်မပရြည်မေစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
ယင်းအား ကုြ္ပဏီ၏ အမခားြှတ်တြ်းြျားနှင့်အတူ သိြ်းဆည်းေားရြည်။
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၄၀၉။ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိသည် ပုေ်ြ ၄ဝ၈ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရန်
ပျက်ကွက်လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွ ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက ဘဏ်သိဒ
ု့ ငွဒပးဒချြှုြျား
၄၁၀။ (က)

တရားရုံးကေျက်သိြ်းသည့် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ အားလုံးသည်
သတ်ြ ှ တ် ဒော် မ ပေားသည့် နည် းလြ် းြျားနှ င့် အညီ သတ်ြှ တ ်ဒော် မ ပေားသည် ့
အချိန်ကာလ၌ ၎င်းြှ လက်ခံရရှိေားသည့် ဒငွဒ ကးြျားကို သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့်
ဘဏ်သို့ ဒပးသွင်းရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို ဒဆာင်ရွက်ရန်
သိြ
ု့ ဟုတ် ကကိုတင်ဒပးဒငွြျားကို လက်ခံရယူရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ပြီရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီ
ဒပးဆပ်ရသူြျား၏ အကျိုးပါရှိဒသာ အမခားအဒ ကာင်းြျားဒ ကာင့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် အမခားဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဒငွစာရင်း ေွင့်လှစ်သင့်ဒ ကာင်း
တရားရုံးက ဒကျနပ်လက်ခံလျှင် တရားရုံးသည် ယင်းကဒရွးချယ်သည့် အမခားဘဏ်
တစ်ခုခုတွင် ဒငွဒပးဒချြှုြျားမပုလုပ်ရန် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး အရာရှိသို့
ခွင့်မပုနိုင်ပပီး အဆိုပါဒငွဒပးဒချြှုြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် နည်းလြ်းြျားအတိုင်း
ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကျပ်နှစ်သိန်း
ငါးဒသာင်းေက်ပိုြိုသည့်ဒငွတစ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ် သီးမခားကိစ္စရပ်ြျားတွင် တရားရုံးက
ေိန်းသိြ်းရန် သတ်ြှတ်ဒပးေားသည့်ဒငွပြာဏကို ၁ဝ ရက်ေက်ဒကျာ်လွန်၍
ေိန်းသိြ်းေားပပီး ေိုသ့ေ
ို ိန်းသိြ်းေားရမခင်းအတွက် တရားရုံးက ဒကျနပ်လက်ခံ
နိုင်သည်အေိ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိက တင်မပနိုင်မခင်းြရှိလျှင်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် တစ်နှစ်လျှင် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအတိုးနှုန်းမေင့်
ေိန်းသိြ်းေားသည့် ဒငွပြာဏအဒပါ် အတိုးဒပးရြည်။ တရားရုံးက သင့်သည်
ေင်မြင်သည့်အတိုင်း အဆိုပါစာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ၏ အခဒ ကးဒငွ
အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ခံစားခွင့်ြမပုဘဲေားနိုင်သည့်အမပင်
၎င်း၏တာဝန်ြှ ေုတ်ပယ်နိုင်သည်။ ေိမု့ ပင် ၎င်း၏ပျက်ကွက်ြှုဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာသည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို ဒပးဒချရြည်။
( ဂ ) ေျက်သိြ်းသည့် ကုြ္ပဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတစ်ဦးသည် သီးမခားဘဏ်
ဒငွစာရင်းတစ်ရပ်ကို ေွင့်လှစ်ေားရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါဒငွစာရင်းသို့ စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိအမေစ် ၎င်းကလက်ခံရရှိသည့် ဒငွပြာဏအားလုံးကို ဒပးသွင်းရြည်။
ကျြ်းကျိန်လွှာမပုလုပ်နိုင်သည့် တရားရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်
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၄၁၁။ (က)

ဤအပိုင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သို့ြဟုတ် ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် လိုအပ်ဒသာ
ကျြ်းကျိန်လွှာတစ်ရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ြည်သည့်ဒနရာတွင်ြဆို တရားရုံး
တစ်ခုခု၊ တရားသူကကီး သိြ
ု့ ဟုတ် ကျြ်းကျိန်လွှာြျားကို လက်ခံမပုလုပ်ဒပးရန် တရားဝင်
အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေားမခင်းခံရဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ဒရှ့ဒြှာက်တွင်လည်းဒကာင်း၊
နိုင်ငံဒတာ်မပင်ပတွင် နိုင်ငံဒတာ်၏ဒကာင်စစ်ဝန်၊ ေုတိယဒကာင်စစ်ဝန် သို့ြဟုတ်
သံအြတ်ကကီးတိ၏
ု့ ဒရှ့ဒြှာက်တွင်လည်းဒကာင်း ကျြ်းကျိန်ဆိုနိုင်သည်။

( ခ ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းရှိ တရားရုံးြျား၊ တရားသူကကီးြျား၊ တရားသူကကီးချုပ်ြျား၊ ဒကာ်ြရှင်
အေွဲ့ဝင်ြျား၊
ဤအပိုင်းတွင်

တရားစီရင်ဒရးတာဝန်ြျားကို
ပါရှိဒသာ

ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်

ဒဆာင်ရွက်ဒနရသူြျားသည်
အသုံးမပုြည့် ကျြ်းကျိန်လွှာြျား

သို့ြဟုတ် အမခား စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ပူးတွဲဒော်မပေားဒသာ အဆိုပါ တရားရုံး၊
တရားသူကကီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒကာင်စစ်ဝန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေုတိယဒကာင်စစ်ဝန် သိြ
ု့ ဟုတ်
သံအြတ်ကကီးတိ၏
ု့

တံဆိပ်၊

လက်ြှတ်ြျားပါရှိဒသာ

တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ

အဒ ကာင်း ကားြှုကို လက်ခံရယူရြည်။
မပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်က နည်းဥပဒေြျားကို မပဋ္ဌာန်းနိင
ု ်သည့် အခွင့်အာဏာ
၄၁၂။ (က)

မပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် ယင်းနှင့် လက်ဒအာက်ခံတရားရုံးြျားတွင်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီကို ဆန္ဒအဒလျာက်ေျက်သိြ်းရန်
အတွက်မေစ်ဒစ (ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားနှင့် ပြီရှင်ြျားကေျက်သိြ်းမခင်း နှစ်ရပ်လုံး)၊
ပုေ်ြ ၂၈၇ အရ ဒဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြီရှင်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ အစည်းအဒဝးြျားကို ကျင်းပရန်အတွက်မေစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားအရ တရားရုံးသို့တင်မပသည့် ဒလျှာက်ေားြှုြျားအတွက်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်ြည့်
နည်းလြ်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေနှင့်လည်းဒကာင်း၊ တရားြကျင့်ေုံးဥပဒေ
နှင့်လည်းဒကာင်း လိုက်ဒလျာညီဒေွရှိသည့် နည်းဥပဒေြျားကို အခါအားဒလျာ်စွာ
မပုလုပ်နိုင်သည့်အမပင် ဤဥပဒေအရသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးအတွက် နည်းဥပဒေြျားကို မပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။

( ခ ) အေက်တွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ အခွင့်အာဏာြျားကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစဘဲ မပည်ဒောင်စု
တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် အဆိုပါနည်းဥပဒေြျားအရ ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
တရားရုံး၏အခွင့်အာဏာနှင့် တာဝန်ြျားမေစ်ဒသာ တရားဝင်ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်း
ရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိကမေစ်ဒစ၊ တရားရုံး၏ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ကျင့်သးုံ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ဤဥပဒေအရ တရားရုံးသိအ
ု့ ပ်နှင်းေားဒသာ အခွင့်အာဏာြျားနှင့်
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တာဝန်ြျားအားလုံးကိုလည်းဒကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုလည်းဒကာင်း ရယူ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁)

ပြီရှင်ြျားနှင့် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ သဒဘာဆန္ဒကို ရရှိရန်အတွက်
အစည်းအဒဝးြျား ဒခါ်ယူကျင်းပမခင်း၊

(၂)

ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ စာရင်းကို ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်မခင်း၊ ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းကို လိုအပ်ပါကအတည်မပုရမခင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်
ြျားကို စုဒဆာင်းမခင်းနှင့် အသုးံ မပုမခင်း၊

(၃)

စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ် စာရွက်စာတြ်းြျားကို
ဒပးပိရ
ု့ န်လိုအပ်မခင်း၊

(၄)

ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျား မပုလုပ်မခင်း၊

(၅)

ဒ ကးပြီြျားနှင့် တင်မပဒတာင်းဆိုြှုြျားကို သက်ဒသေင်ရှားမပသဒစရန် အချိန်ကာလ
သတ်ြှတ်ဒပးမခင်း။
သိ့ရ
ု ာတွင် တရားရုံး၏ အေူးခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့်
စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းကို အတည်မပုမခင်းြမပုရ။ ေို့မပင် တရားရုံး၏ အေူးခွင့်မပုချက်ြပါရှိဘဲ
ဒငွဒ ကးေည့်ဝင်ရန်အတွက် ဒတာင်းဒခါ်ြှုြျားကို ြမပုလုပ်ရ။
အခန်း(၂၇)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီြျားကို ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်ြျား
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီြျားကို ေျက်သိြ်းမခင်း
၄၁၃။ (က)

ဤအခန်း (၂၇) တွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် “ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ြရှိသည့်ကုြ္ပဏီ” ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ ကုြ္ပဏီြဟုတ်ဘဲ
အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊
အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ အသင်းအေွဲ့ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီအေွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်လည်းပါဝင်သည်။

( ခ ) ဤအပိုင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ အမခားသက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုကို ဤဥပဒေအရ
ေျက်သိြ်းနိုင်သည်။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
အားလုံးသည် ဒအာက်ပါခခင်းချက်ြျား၊ မေည့်စွက်ချက်ြျားနှင့်အတူ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည် (၁)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ကုြ္ပဏီ၏ အဓိကစီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်ဒနရာသည်
ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
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(၂)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ြည်သည့်ကုြ္ပဏီကိုြျှ ဤဥပဒေအရ ဆန္ဒအဒလျာက်
မေစ်ဒစ၊ ကကီး ကပ်ြှုမေင့်မေစ်ဒစ ေျက်သိြ်းမခင်းြမပုရ။

(၃)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုကို ေျက်သိြ်းနိုင်သည့် အဒမခအဒန
ြျားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ကက) ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုကို စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျား
လုပ်ကိုင်မခင်းြှ ေျက်သိြ်းလျှင် သို့ြဟုတ် ရပ်စဲခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ကိစ္စရပ်ြျားကို စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းရန်အတွက်သာလျှင် စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်လျှင် သို့ြဟုတ်
( ခခ ) ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ဒ ကးပြီြျားကို
ဒပးဆပ်နိုင်မခင်း ြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂဂ ) ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့်ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်းသည် သင့်ဒလျာ်
ြှန်ကန်သည်ဟု တရားရုံးကေင်မြင်လျှင် ၎င်းအမပင်

(၄)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်
ဒအာက်ပါကိစ္စရပ် တစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါက်ပါက ယင်း၏ ဒ ကးပြီြျားကို ဒပးဒချ
နိုင်မခင်းြရှိဟု ြှတ်ယူရြည်(ကက) လွှဲအပ်မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ကုြ္ပဏီက
ကျပ်နှစ်သိန်းငါးဒသာင်းေက်ပိုြိုဒသာ ဒငွတစ်ရပ်ကို ဒပးဒချရန်ရှိသည့်
ပြီရှင်တစ်ဦးက ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီအဒပါ်တွင်
ေို က ုြ ္ပ ဏီ ေံြ ှ ၎င် း ကရရှ ိြ ည် ့ဒငွြ ျားကို ဒပးဒချဒစရန်အ တွ က်
ဒတာင်းဆိုချက်တစ်ရပ်ကို ေိုကုြ္ပဏီ၏ အဓိကစီးပွားဒရးလုပ်ငန်း
ဒနရာသိဒ
ု့ ပးပို့မခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျား
ေံသို့ ဒပးပိ၍
ု့ မေစ်ဒစ၊ တရားရုံးကလက်ခံဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ညွှန် ကားဒသာ
နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ဒပးပို့ခဲ့လျှင်၊ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ြရှိသည့်ကုြ္ပဏီသည် ဒတာင်းဆိုချက်ကို လက်ခံရရှိပပီးဒနာက် ၂၁ ရက်
အတွင်း ေိုဒငွကိုဒပးဒချရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၊ သိ့ြ
ု ဟုတ် ပြီရှင်က
ဒကျနပ်လက်ခံဒစြည့် အာြခံေားရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် အတိုးဒပးမခင်းြျား
မပုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၊
( ခခ ) ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ေိုကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူအမေစ် ရှိသူေံြှ ဒ ကးပြီ သို့ြဟုတ် ဒတာင်းဆိုေားသည့်
ဒငွြျားအတွက် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးအဒပါ် တရားစွဲဆိုြှု
သိြ
ု့ ဟုတ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင်၊ အဆိုပါ
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တရားစွဲဆိုြှု သို့ြဟုတ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်အတွက်
စာမေင့်ဒရးသားေားသည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ြရှိသည့် ကုြ္ပဏီေံသို့ ေိုကုြ္ပဏီ၏ အဓိကစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းဒနရာသို့
ဒပးပိမု့ ခင်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျားေံသို့
ဒပးပိ၍
ု့ မေစ်ဒစ၊ တရားရုံးကလက်ခံဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ညွှန် ကားဒသာ
နည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ ဒပးပို့ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်း
ြရှိသည့်ကုြ္ပဏီသည် အဒ ကာင်း ကားစာအား လက်ခံရရှိပပီးဒနာက်
၁ဝ ရက်အတွင်း အဆိုပါဒ ကးပြီ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းဆိုချက်ကိုဒပးဒချမခင်း၊
အာြခံေားရှိမခင်း သို့ြဟုတ် အတိုးဒပးမခင်းြျားမပုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်
သို့ြဟုတ် တရားစွဲဆိုြှု သို့ြဟုတ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုကို ဆိုင်းငံ့
ေားဒစရန် ြမပုလုပ်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသို့တရားစွဲဆိုြှု သိြ
ု့ ဟုတ်
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုအဒပါ် တရားပပိုင်က ဒကျနပ်လက်ခံနိုင်သည့်
ဒလျာ်ဒ ကးကို ဒပးဒချြှုြမပုခဲ့လျှင် အေက်ပါအတိုင်း ၎င်းကကျခံရြည့်
ကုန်ကျစရိတ်ြျား၊ နစ်နာဒ ကးြျားနှင့် အသုးံ စရိတ်ြျားကို ဒပးဒချြှု
ြမပုခဲ့လျှင်၊
( ဂဂ ) ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုကုြ္ပဏီ၏ကိုယ်စား အြည်ခံတရားပပိုင်အမေစ် တရားစွဲဆိုခံရန်
သတ်ြှတ်ခံရသူတစ်ဦးဦးအား ဆန့်ကျင်၍ တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ပြီရှင်အား
အနိုင်ဒပးသည့် ေီကရီ သို့ြဟုတ် အြိန်အ
့ ဒပါ် အတည်မပုမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားကိစ္စြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် ဒကျနပ်ေွယ်ရာြရှိခဲ့လျှင်၊
(ဃဃ)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏ ဒ ကးပြီြျားကို
ဒပးဆပ်နိုင်မခင်းြရှိဒ ကာင်း တရားရုံးကလက်ခံနိုင်ြည့် အမခားဒသာ
သက်ဒသခံတင်မပချက်ြျားရှိခဲ့လျှင်။

( ဂ ) ဤအပိုင်းတွင် ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ်
ဤဥပဒေအရေျက်သိြ်းေားသည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ်လည်းဒကာင်း၊
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုအမေစ်လည်းဒကာင်း ေျက်သိြ်းြည့် ဒကာ်ပို
ဒရးရှင်း၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ အသင်းအေွဲ့ သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုအတွက် ဒော်မပေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ။
သိ့ဒ
ု သာ် ေျက်သိြ်းေားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ရည်ညွှန်းေားသည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို
ဤဥပဒေ၏ သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား (ရှိခဲ့လျှင်) ကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
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ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီြျားကို ေျက်သိြ်းရာတွင် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား
၄၁၄။ (က)

ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ကုြ္ပဏီ၏
ဒ ကးပြီ သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒပးဒချရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန်အတွက်
လည်းဒကာင်း၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအ ကား အခွင့်အဒရးြျားကို ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ဒငွဒ ကးတစ်ရပ်ရပ်ဒပးဒချရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန်အတွက်လည်းဒကာင်း၊
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းရာတွင် ကျသင့်သည့် ကုန်ကျစရိတ်
ြျားနှင့် အသုးံ စရိတ်ြျားကိုဒပးဒချရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေည့်ဝင်ရန်အတွက်လည်းဒကာင်း
တာဝန်ရှိသူြျားအားလုံးကို ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအမေစ် ြှတ်ယူရြည်မေစ်သည်။
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျားအားလုံးသည် ဒော်မပပါတာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
၎င်းတိေ
ု့ ံြှ ဒပးဒချရြည့် ဒငွပြာဏအားလုံးကို ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏
ရရန်ပိုင်ခွင့်ြျားသို့ ေည့်ဝင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

( ခ ) ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးသည် ဒသဆုံးမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လူြွဲအမေစ် သတ်ြှတ်ခံရမခင်းြျား
မေစ်ဒပါ်ခဲ့လျှင် ဒသဆုံးသွားဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့်
အဒြွဆက်ခံသူြျား၊ လူြွဲအမေစ်ခံယူရဒသာ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူြျား၏ လွှဲအပ်မခင်း
ခံရသူြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
တရားစွဆ
ဲ ိုစစ်ဒဆးြှုြျားကိုဆိုင်းငံရ
့ န် သိြ
ု့ ဟုတ် ရပ်နားေားရန်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၄၁၅။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန် ဒလျှာက်ေားတင်မပပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့်အြိန်ခ
့ ျြှတ်မခင်း
ြမပုြီကာလအတွင်း ြည်သည့်အချိန်တွင်ြဆို ကုြ္ပဏီအဒပါ်တရားစွဲဆိုြှုနှင့် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု
ြျားကို ဆိုင်းငံ့ေားမခင်း၊ ရပ်နားေားမခင်းတိုန
့ ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည်
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတွင် ပြီရှင်က ေိုသိုဆ
့ ိုင်းငံ့ေားရန် သိ့ြ
ု ဟုတ် ရပ်နားေားရန်
ဒလျှာက်ေားတင်မပခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏ ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးဦးအဒပါ်
စွဲဆိုသည့်ြှုခင်းြျားနှင့် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ဆိုင်းငံ့ေားရြည်။
ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းရန်အြိန့်အား ဆိုင်းငံေ
့ ားဒစရန် စွဲဆိုြှု
၄၁၆။ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုကို ေျက်သိြ်းရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်
သည့်အခါ တရားရုံး၏ခွင့်မပုချက်နှင့် တရားရုံးကသတ်ြှတ်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်
သည်ြှအပ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ၏ဒ ကးပြီတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေိုကုြ္ပဏီ၏
ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူတစ်ဦးဦးအဒပါ် တရားစွဲဆိုြှု သို့ြဟုတ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို
မပုလုပ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရ။
အချို့ဒသာကိစ္စြျားတွင် ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန် ကားချက်ြျား
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၄၁၇။ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့်ကုြ္ပဏီတွင် ယင်း၏အြည်မေင့် တရားစွဲဆိုမခင်း သို့ြဟုတ်
တရားစွဲဆိုခံနိုင်မခင်းအတွက် အခွင့်အာဏာြရှိခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်
လာလျှင် တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းသည့် အြိန်မ့ ေင့်မေစ်ဒစ၊ ဒနာက်ေပ် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်မေင့်မေစ်ဒစ
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းကုြ္ပဏီကိုယ်စား ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူြျားနှင့်
သက်ဆိုင်ဒသာဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်း၊ ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုး
ခံစားခွင့်နှင့်အခွင့်အဒရးြျား၊ တာဝန်ြျား၊ တရားစွဲဆို ဒတာင်းဆိုြှုြျားအပါအဝင် ဒရွှ့ဒမပာင်းနိုင်ဒသာ
ပစ္စည်း၊ ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာပစ္စည်းြျားအားလုံး သို့ြဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို တရားဝင်
ခန်အ
့ ပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိေံသို့ ၎င်း၏အြည်မေင့်အပ်နှရ
ံ ြည်။ ယင်းဒနာက်
အြိန့်တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ အဆိုပါပစ္စည်း သို့ြဟုတ် ယင်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဒော်မပပါအတိုင်း
အပ်နှံရြည်။ တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိသည် တရားရုံးက
ညွှန် ကားသည့်အတိုင်း ဒလျာ်ဒ ကးဒငွြျား (ရှိခဲ့လျှင်)ကို ဒပးပပီးဒနာက် အဆိုပါပစ္စည်းြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏အြည်မေင့် အြှုြျားကိုစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် စွဲဆိုသည့်ြှုခင်းြျားနှင့်
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် ခုခံဒချပမခင်းတို့ကို ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်း
မခင်းနှင့် ေိုကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျားကို မပန်လည်ရယူမခင်းြျားအား ေိဒရာက်စွာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန်
အတွက် လိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမခင်း သို့ြဟုတ် ခုခံဒချပမခင်းြျားကို မပုလုပ်ရြည်။
ဤအပိုင်းတွင် ပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆက်စပ်အသုးံ မပုရမခင်း
၄၁၈။ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအပိုင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားသည် တရားရုံးမေင့် ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ဤဥပဒေ၏ ဒရှ့ပိုင်းတွင်
ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဘဲ ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်အသုံးမပုရြည်။
တရားရုံးနှင့် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိတို့သည် ြှတ်ပုံတင်
ေားမခင်းြရှိသည့် ကုြ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်တွင် ဤဥပဒေအရ ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်ေားသည့် ကုြ္ပဏီြျားကို ေျက်သိြ်းရာတွင် ၎င်းတိအ
ု့ ဒနမေင့် ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျားကို ကျင့်သးုံ နိုင်သည်။ သို့ဒသာ် ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းြရှိသည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်းအားေျက်သိြ်းသည့် ကိစ္စရပ်ြှတစ်ပါး ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီတစ်ခု မေစ်သည်ဟု
ြှတ်ယူမခင်းြရှိဒစရ။ ဤအပိုင်းတွင် ဒော်မပပါရှိသည့်ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်သာလျှင် ကုြ္ပဏီမေစ်သည်ဟု
ြှတ်ယူရြည်။
အပိုင်း (၆)
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် ြှတ်ပုံတင်ရုံး၏ အခွင့်အာဏာြျား
အခန်း(၂၈)
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ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၊ ြှတ်ပုံတင်ရုံး၊ စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း၊ စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာြျားနှင့် အခဒ ကးဒငွြျား
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ
၄၁၉။ (က)

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျား ညွှန် ကားြှု
ဦးစီးဌာန သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်း၏ လုပ်ငန်းကို ဆက်ခံြည့်ဌာန အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်သည်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ အခွင့်အာဏာြျားကိုရရှိပပီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို
ေြ်းဒဆာင်ရြည်။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေနှင့် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိုဥပဒေြျားအရ အခါအားဒလျာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခွင့်အာဏာြျားနှင့်
လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ရြည့်အမပင် အဆိုပါအခွင့်အာဏာနှင့်
လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသို့ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။
( ဂ ) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ အခွင့်အာဏာြျားနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်
ြျားကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိအား ညွှန် ကားနိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (က) ြှ (ဂ) အေိပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်းြရှိဒစဘဲ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေအား အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
ဒယဘုယ ျအဒမခအဒနတွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အေူးအဒမခအဒန တစ်ရပ်ရပ်တွင်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း လြ်းညွှန်ချက်ြျားေုတ်မပန်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။

( င ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာန သို့ြဟုတ် ယင်း၏လုပ်ငန်းကို
ဆက်ခံြည့်ဌာန အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်သို့ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ တာဝန်ြျားကို
လွှဲအပ်ေားသည့် ကာလတစ်ဒလျှာက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန် ကားြှု
ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားဒရးြှူးချုပ်ရာေူးဒနရာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အလားတူရာေူးဒနရာကို
ရယူေားဒသာသူသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ အခွင့်အာဏာြျားကိုကျင့်သုံးနိုင်ပပီး ၎င်း၏
လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်ရြည်။ ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ညွှန် ကားဒရးြှူးချုပ်၏
ကကီး ကပ်ြှုမေင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့်ကုြ္ပဏီြျား ညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာန သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်း၏
လုပ်ငန်းကို ဆက်ခံြည့်ဌာနအေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ အမခားအရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဝန်ေြ်း
တစ်ဦးဦးသို့ ၎င်း၏အခွင့်အာဏာြျားနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို တာဝန်ခွဲဒဝအပ်နှင်း
နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာလည်းပါဝင်သည်။
( စ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် သက်ဆ ိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိအားခန့်အပ်နိုင်သည့် သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ အခွင့်အာဏာြျားကို
အပ်နှင်းနိုင်သည့် အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။
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ြှတ်ပုံတင်ရုံးြျား
၄၂၀။ (က)

ဤဥပဒေအရ ကုြ္ပဏီြျားကို ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက
သင့်သည်ေင်မြင်သည့်ဒနရာြျားတွင် ရုံးြျားေွင့်လှစ်ရြည်မေစ်ပပီး ြည်သည့်ကုြ္ပဏီြျှ
အဆိုပါေွင့်လှစ်ေားသည့်ရုံးြျားအနက် ရုံးတစ်ရုံးတွင်ြှတစ်ပါး ြှတ်ပုံတင်မခင်းြမပုလုပ်ရ။

( ခ ) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ကုြ္ပဏီြျားအား ြှတ်ပုံတင်မခင်းအတွက် သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်မခင်း
နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်ဒသာစာရွက်စာတြ်းြျားသည် အစစ်အြှန်မေစ်ဒ ကာင်း
ဒော်မပနိုင်ဒရးအတွက် ရုံးတံဆိပ် သိြ
ု့ ဟုတ် ရုံးတံဆိပ်ြျားကို မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ေားရန်
ညွှန် ကားနိုင်သည်။
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားကို ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်းနှင့် စစ်ဒဆး ကည့်ရှုမခင်း
၄၂၁။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ၎င်းအဒနမေင့် ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရန်လိုအပ်ဒသာ
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားအားလုံးနှင့် ဤဥပဒေအရ ၎င်းေံတင်မပရသည့် ြှတ်တြ်းြျား
အားလုံးကို မပုစုေားရှိေိန်းသိြ်းရြည်။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ြှတ်တြ်းြျားနှင့်ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားကို အီလက်ေဒရာနစ်
နည်းမေင့် ဆန်းသစ်မခင်း၊ တင်မပမခင်း၊ စုစည်းမခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် ဤဥပဒေအရ
ြှတ်ပုံတင်ရြည့် အေွဲ့အစည်းြျားအားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားအတွက်
ေိုစနစ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ေူဒောင်မခင်းြျားအပါအဝင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသို့
အပ်နှင်းေားသည့်တာဝန်ြျားနှင့် ၎င်းကသင့်သည်ေင်မြင်သည့် နည်းလြ်းအတိုင်း
ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့်တာဝန်ြျားကို ေြ်းဒဆာင်ရြည်။ ဤပုေ်ြခွဲသည်
ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အဆိုပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက်
ကကီး ကပ်နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်မခင်းြရှိဒစဘဲ သက်ဆိုင်
ဒစရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ဆ) ကို ြဆန်က
့ ျင်ဒစဘဲ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ စာရွက်စာတြ်းအား ြှတ်ပုံတင်မခင်း
သို့ြဟုတ် ြှတ်ပုံတင်မခင်းကိုခွင့်ြမပုမခင်းသည် အဆိုပါစာရွက်စာတြ်း၏ တရားဝင်ြှုကို
လည်းဒကာင်း သို့ြဟုတ် တရားြဝင်ြှုကိုလည်းဒကာင်း အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းတွင်
ပါရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်၏ ြှန်ကန်ြှုကိုမေစ်ဒစ၊ အမခားတစ်စုံတစ်ရာကိုမေစ်ဒစ
သက်ဒရာက်ဒစမခင်း သိ့ုြဟုတ် မေစ်ဒပါ်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
(ဃ)

အမခားသက်ဆိုင်ဒသာ အခွင့်အာဏာြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးသည် ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲ (ခ) တို့နှင့်သက်ဆ ိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားအား
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရန် လိုအပ်သည့် စည်းြျဉ်းြျား၊ နည်းဥပဒေ၊ အြိန့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
အြိနဒ
့် ကာ်မငာစာြျားကို ေုတ်မပန်သတ်ြှတ်ဒော်မပနိုင်သည်။ အေူးသမေင့် ဤဥပဒေအရ
ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာအေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိတိအ
ု့ ကား အီလက်ေဒရာနစ်

268
နည်းမေင့် စာရွက်စာတြ်းြျားအား ြှတ်ပုံတင်မခင်း၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့် ဆက်သွယ်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြျားအတွက် လုပ်ငန်းစနစ်ြျား ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒစမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒဆာင် ရ ွ က ် န ိ ု င ် သ ည် ။ ဤကိ စ ္စ ရ ပ် ြ ျားတွ င ် ဤဥပဒေအရ ြှ တ ် ပ ု ံ တ င် ေ ားဒသာ
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်မခင်းအတွက်လည်းဒကာင်း၊ ဒပးဒချရြည့်
ဒငွဒ ကးြျားအတွက်လည်းဒကာင်း အီလက်ေဒရာနစ်နည်းပညာမေင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်း
လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်။
ေိုအခဒ ကးဒငွသည် အီလက်ေဒရာနစ်နည်းပညာြပါရှိဒသာနည်းမေင့် ြှတ်ပုံတင်
ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်းအတွက် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွနှင့်
မခားနားနိုင်ြည်မေစ်သည်။
( င ) ြည်သူြဆို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေိန်းသိြ်းေားသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့်
ြှတ်တြ်းြျားကို မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို
ဒပးသွင်းဒစလျက် စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်သည်။
( စ ) ြည်သူြဆို ကုြ္ပဏီတစ်ခု ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်သည့် သက်ဒသခံလက်ြှတ် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ြိ တ္တ ူ သို ့ ြ ဟု တ် ဤဥပဒေအရ ြှ တ် ပုံ တင် အရာရှိ ေံ သိ ု ့ တင် မပရသည့် ကုြ ္ပဏ ီ၏
ြှတ်တြ်းြျားနှင့်အတူ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် အမခားစာရွက်စာတြ်း၏ ဒကာက်နတ
ု ်ချက်
သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားစာရွက်စာတြ်း၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုြဆို မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အခဒ ကးဒငွကို ဒပးသွင်း၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြိတ္တ ူ
ြှန်ကန်ဒ ကာင်း အဒောက်အေားမပုသည့် စာရွက်စာတြ်းြိတ္တူ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာက်နုတ်
ရယူလိုသည့် အချက်အလက်ြိတ္တူကို ရယူနိုင်သည်။
(ဆ)

သိသာေင်ရှားဒသာ ြှားယွင်းချက်ြှလွဲ၍ ပုေ်ြ ၄၂၂ နှင့် ၄၂၃ တိတ
ု့ ွင် ြှားယွင်းြှုအား
မပင်ဆ င်သည့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ြှားယွင်းသည့်အချက်ကို ဒော်မပ၍
ပုေ်ြခွဲ (စ) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှန်ကန်ဒ ကာင်းလက်ြှတ်ဒရးေိုး ေုတ်ဒပးသည့်
စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ကို တရားစစ်ဒဆးစီရင်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်တွင် ြူလ
စာရွက်စာတြ်းကဲ့သို့ တရားဝင်သည့်သက်ဒသခံချက်အမေစ် လက်ခံဒဆာင်ရွက်ရြည်။

ြှတ်ပုံတင်စာရင်း၏ ြှားယွင်းြှုြျားကို မပင်ဆင်မခင်း
၄၂၂။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်(၁)

တစ်ဦးတစ်ဒယာက်၏ ဒလျှာက်ေားချက်အရ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အချက်အလက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိုြှားယွင်း၍ ဒရးသွင်းေားဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ချန်လှပ်ေားဒ ကာင်း
သိရှိလျှင် ဤဥပဒေအရ ၎င်းကေိန်းသိြ်းေားသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုကို
မပင်ဆင်နိုင်သည် သို့ြဟုတ်
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(၂)

ရုံးလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ြှားယွင်းြှုဒ ကာင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းတွင် အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြြှန်ြကန်ဒရးသွင်းြိဒ ကာင်း ၎င်းက
သိရှိလျှင် ေိုအချက်အလက်ြျားကို မပင်ဆင်နိုင်သည် သိြ
ု့ ဟုတ်

(၃)

တစ်ဦးတစ်ဒယာက်၏ ဒလျှာက်ေားချက်အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ကုြ္ပဏီနှင့်
ဒဆွးဒနွးပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ြှားယွင်းြှုဒ ကာင့် ကုြ္ပဏီတွင်
ေိန်းသိြ်းေားရှိဒသာ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ဒရးသွင်းေားသည့် အချက်ြျားသည်
ြှန်ကန်ြှုြရှိဒ ကာင်းနှင့် ေိုြှားယွင်းြှုကိုမပင်ဆင်မခင်းသည် အမခားသူတစ်ဦးဦးကို
ေိခိုက်ဒစနိုင်ြည်ြဟုတ်ဒ ကာင်း ဒတွ့ရရ
ှိ လျှင် ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းေားသည့်
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းပါ ဒော်မပချက်ြျားကို ြှန်ကန်စွာမပင်ဆင်ဒစရန် ကုြ္ပဏီသို့
ညွှန် ကားနိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ရပ်ကို
မပင်ဆင်မခင်းြမပုြီ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (၁)

ဒလျှာက်ေားချက်ကို အဆိုပါကုြ္ပဏီနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား
မပင်ဆင်ရန် တင်မပမခင်းမေစ်ဒ ကာင်း အဆိုပါဒလျှာက်ေားချက်၏ အဒသးစိတ်
အချက်အလက်ြျားကိုဒော်မပ၍ ကုြ္ပဏီသို့စာမေင့်ဒရးသားအဒ ကာင်း ကားရြည်။

(၂)

ဒပါင်နှံမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်တင်ရှိမခင်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဒလျှာက်ေားချက်အား မပုလုပ်မခင်းမေစ်လျှင် ၎င်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းအားမပင်ဆင်ရန် တင်မပမခင်းမေစ်ဒ ကာင်း အဆိုပါဒလျှာက်ေားချက်၏
အဒသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကိုဒော်မပ၍ ဒပါင်နှံခံသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီတာဝန်
တင်ရှိမခင်းအား လက်ခံသူသို့ စာမေင့်ဒရးသားအဒ ကာင်း ကားရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၃)

ဒအာက်ပါအချက်အလက်ြျားပါရှိဒသာ အဒ ကာင်း ကားစာကို အြျားမပည်သူသိရှိရန်
ေုတ်မပန်ရြည် (ကက) ဒလျှာက်ေားသူ၏အြည်၊
( ခခ ) ကုြ္ပဏီ၏အြည်၊
( ဂဂ ) ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ရြည့် အဒသးစိတ်အချက်အလက်
ြျားနှင့် မပင်ဆင်ချက်ြျားအတွက် အဒ ကာင်းမပချက်ြျားနှင့်
(ဃဃ)

အဆိုမပုေားသည့် မပင်ဆင်ချက်ကို စာမေင့်ဒရးသားကန့်ကွက်နိုင်ဒ ကာင်း
သတ်ြှတ်သည့် ဒန့ရက်တစ်ရက်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည်
မေစ်ပပီး ေိုဒန့ရက်သည် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်ေက်
ဒနာက်ြကျသည့်ဒန့ရက် တစ်ရက်ရက် မေစ်ဒစရြည်။

( ဂ ) ြည်သူြဆိုအဆိုမပုေားသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား မပင်ဆင်ချက်အဒပါ်စာမေင့် ဒရးသား
ကန့်ကွက်ချက်တစ်ရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ပုေ်ြခွဲ (ခ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၃)၊
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ပုေ်ြခွဲငယ်စိပ် (ဃဃ) နှင့်အညီ သတ်ြှတ်ေားသည့်ဒန့ရက်ေက် ဒနာက်ြကျဒစဘဲ
ဒပးပိန
ု့ ိုင်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါကန့်ကွက်ချက်၏ ြိတ္တူတစ်ဒစာင်ကို ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းအားမပင်ဆင်ရန် ဒလျှာက်ေားသူေံသို့ ဒပးပိရ
ု့ ြည်။
(ဃ)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် သတ်ြှတ်ေားသည့် ဒန့ရက်တွင် အဆိုမပုေားသည့် ြှတ်ပုံတင်
စာရင်းအား မပင်ဆင်ချက်အဒပါ် စာမေင့်ဒရးသား ကန်က
့ ွက်ချက်တစ်ရပ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပပီး
ေိုကန့်ကွက်ချက်ကို မပန်လည်ရုပ်သိြ်းေားမခင်းြရှိဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင် ပုေ်ြခွဲ(က)၊
ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) အရ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား မပင်ဆင်မခင်းြမပုရ။

တရားရုံး၏ အခွင့်အာဏာြျား
၄၂၃။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုမပုေားသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား မပင်ဆင်ချက်အဒပါ်
စာမေင့်ဒရးသား ကန်က
့ ွက်ချက်တစ်ရပ်ကို ပုေ်ြ ၄၂၂၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ လက်ခံရရှိခဲ့ပါက
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား မပင်ဆင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားသူသည် အဆိုပါ မပင်ဆင်လိုြှုအတွက်
အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်ဒပးနိုင်ရန် တရားရုံးသိ့ု တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိနတ
့် စ်ရပ်အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုအားမပုလုပ်ရာတွင် (၁)

ဒလျှာက်ေားသူသည် အဆိုပါဒလျှာက်ေားြှုအား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
ဒဆာလျင်စွာ အသိဒပးအဒ ကာင်း ကားရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုဒလျှာက်ေားြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးသို့ တက်ဒရာက်
ကားနာနိုင်သည်။

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိန့်တစ်ရပ်အတွက် ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည်
အချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ြှားယွင်း၍ဒရးသွင်းေားဒ ကာင်း
သို့ြဟုတ် ြှားယွင်း၍ ချန်လှပ်ေားဒ ကာင်းဒတွ့ရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား
မပင်ဆင်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည့် စာရွက်စာတြ်းြျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံ
၄၂၄။ (က)

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံမေင့်
တင်မပရန်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်သည်(၁)

စာရွက်စာတြ်းအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံကို ဤဥပဒေအရ မပုလုပ်သည့်စည်းြျဉ်း
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့ြဟုတ် အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာတစ်ရပ်ရပ်မေင့် သတ်ြှတ်
ဒော်မပခဲ့လျှင်(ကက) အဆိုပါသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံအတိုင်း မေစ်ဒစရြည်။
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( ခခ ) ဒလျှာက်လွှာပုံစံတွင် လိုအပ်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျား၊ ဒရးသား
ဒော်မပချက်ြျား၊ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားလိုအပ်ဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျား ပါဝင်ဒစရြည်။ ၎င်းအမပင်
( ဂဂ ) ဒလျှာက်လွှာပုံစံတွင် လိုအပ်ဒသာ အမခားအချက်အလက်ြျားကို ပူးတွဲ
ပါရှိဒစရြည်။ သိြ
ု့ ဟုတ်
(၂)

စာရွက်စာတြ်းအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံကို စည်းြျဉ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ်
အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာတစ်ရပ်ရပ်မေင့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက စာရွက်စာတြ်းအတွက် ဒလျှာက်လွှာပုံစံတစ်ရပ်ကို အတည်မပုသတ်ြှတ်
ေားပါက(ကက) အဆိုပါ အတည်မပုေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံအတိုင်း မေစ်ဒစရြည်၊
( ခခ ) ဒလျှာက်လွှာပုံစံတွင် လိုအပ်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်ြျား၊ ဒရးသား
ဒော်မပချက်ြျား၊ ရှင်းလင်းဒော်မပချက်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားလိုအပ်ဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျား ပါဝင်ဒစရြည်။ ၎င်းမပင်
( ဂဂ ) ဒလျှာက်လွှာပုံစံတွင် လိုအပ်ဒသာ အမခားအချက်အလက်ြျားကို ပူးတွဲ
ပါရှိဒစရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရတင်မပလာသည့် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်သည် ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့်
သက်ဆိုင်ရြည်မေစ်ပပီး ယင်းကို ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲြှုတစ်စုံတစ်ရာြရှိပါက သက်ဆိုင်သည့်
ဒလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ တင်မပလာသည့် စာရွက်စာတြ်းနှင့် အမခားအချက်အလက်
ြျားသည်လည်း ဤဥပဒေအရတင်မပဒသာ စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်ပါဝင်သည်။
( ဂ ) အကယ်၍ (၁)

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ တင်မပရြည့် စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ကို
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံမေင့် တင်မပရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ ၎င်းအမပင်

(၂)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်က စာရွက်စာတြ်းတွင်ပါဝင်ရြည့် သို့ြဟုတ်
ေိုစာရွက်စာတြ်းနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်မပရြည့် အမခားအချက်အလက်ြျားတွင်
ပါဝင်ရြည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား၊ ဒရးသားဒော်မပချက်ြျား၊ ရှင်းလင်း
ဒော်မပချက်ြျား သို့ြဟုတ် အမခားကိစ္စရပ်ြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပနိုင်ရန်အတွက်
စည်းြျဉ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့ြဟုတ် အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာြျားကို သတ်ြှတ်
ေားလျှင် သို့ြဟုတ် မပုလုပ်ေားလျှင်၊
အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ေုတ်ပယ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
ကန့်သတ်မခင်းြရှိဒစရ။ ၎င်းအမပင် ေိုသို့သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာ
ပုံစံသည် ယင်းတွင်ပါဝင်ရြည့်အချက်အလက်ြျားနှင့် ယင်းနှင့်အတူပူးတွဲ
ဒော်မပရြည့် အချက်အလက်ြျားကိုလည်း ပါရှိဒစနိုင်သည်။
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စာရွက်စာတြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၄၂၅။ (က)

ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပ
ရန်အတွက် စာရွက်စာတြ်းတစ်ခုအားလက်ခံရရှိပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (၁)

ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အဆိုပါ စာရွက်စာတြ်းကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းဒရးသွင်းရြည်။ ၎င်းအမပင်

(၂)

စာရွက်စာတြ်းသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ြဟုတ်ပါက စာရွက်စာတြ်းကို ဒပးအပ်
သူေံသို့ ြှတ်ပုံတင်မခင်းမပုလုပ်ရန်စာမေင့် ဒရးသားအဒ ကာင်း ကားရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက လက်ခံရရှိခဲ့သည့် စာရွက်
စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်သည်(၁)

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒလျှာက်လွှာပုံစံရှိခဲ့ပါက ၎င်းပုံစံမေင့် တင်မပခဲ့မခင်း
ြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၂)

ဤဥပဒေကိုလည်းဒကာင်း၊ ဤဥပဒေအရ မပုလုပ်ေားသည့် စည်းြျဉ်းဥပဒေ၊
နည်းဥပဒေ သို့ြဟုတ် အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာြျားကိုလည်းဒကာင်း လိုက်နာဒဆာင်
ရွက်ေားမခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၃)

ပုံနှိပ်ေားမခင်း သို့ြဟုတ် စက်မေင့်ရိုက်နှိပ်ဒရးသားေားမခင်း ြဟုတ်လျှင်
သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၄)

ြှတ်ပုံတင်စာရင်းအား အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့် အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်
တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ေိန်းသိြ်းေားမခင်းမေစ်ပါက အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်
တိုက်ရိုက်မေည့်သွင်းဒရးသားနိုင်သည့် အချက်အလက်ပုံစံမေင့် ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်း
ြဟုတ်လျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၅)

ပပီးမပည့်စုံစွာ ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်းြရှိလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်

(၆)

ေတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းြှုြရှိသည့် အချက်အလက်ြျားပါဝင်ဒနလျှင်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာရွက်စာတြ်းကို ြှတ်ပုံတင်မခင်းအား မငင်းဆိုနိုင်ပပီး
ဒအာက်ပါအတိုင်းဒတာင်းဆိုနိုင်သည်(ကက) အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းကို လိုအပ်သလိုမပင်ဆင်ရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ပပီးမပည့်စုံစွာ
ဒဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ြှတ်ပုံတင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် ေပ်ြံတင်မပနိုင်ရန်
သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ ) ယင်းစာရွက်စာတြ်းအစား အမခားစာရွက်စာတြ်းအသစ်ကို မပုစု
တင်မပဒစရန်။

စစ်ဒဆး ကည့်ရှုရန်အတွက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏အခွင့်အာဏာြျား
၄၂၆။ (က)

သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၊ အေွဲ့အစည်း သိြ
ု့ ဟုတ် အာဏာပိုင်
အေွဲ့တစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် အလားတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း
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တစ်ရပ်ရပ်သို့ခွင့်မပုေားသည့် အခွင့်အာဏာြျားကို တားမြစ်ကန့်သတ်မခင်းြရှိဒစဘဲ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (၁)

ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် (ကက) ကုြ္ပဏီတစ်ခု သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာတစ်ဦးဦးသည်
ဤဥပဒေကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိ စိစစ်ရန် သိ့ုြဟုတ်
( ခခ )

ဤဥပဒေအရအပ်နှင်းေားဒသာ ယင်း၏အခွင့်အဒရးြျား သို့ြဟုတ်
အခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိ စိစစ်ရန်
သိ့ြ
ု ဟုတ်

( ဂဂ ) ဤဥပဒေအား ချိုးဒောက်သည့် မပစ်ြှုြျားကို ရှာဒေွဒော်ေုတ်ရန်နှင့်
(၂)

အြျားမပည်သူအကျိုးငှာ ေိုသိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက
ေင်မြင်လျှင် ဒအာက်ပါတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်(ကက) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်တွင်
ရှိဒသာ သက်ဆိုင်သည့်စာရွက်စာတြ်းြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ရန်
အတွက် အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းြျားကို တင်မပဒစမခင်း၊
( ခခ )

သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျား၏ ြိတ္တူြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှု
မခင်းနှင့်ရယူမခင်း၊

( ဂဂ )

ြိတ္တူြျားရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို လက်ဝယ်
ရယူမခင်းနှင့် ေိန်းသိြ်းေားသည့်ဒနရာြှ ၎င်းတိအ
ု့ ားဒရွှ့ဒမပာင်းမခင်း၊
သင့်ဒတာ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း သိြ်းဆည်းေားမခင်း၊

(ဃဃ)

မပစ်ြှုတစ်ရပ်ကိုကျူးလွန်ဒ ကာင်း သက်ဒသခံအဒောက်အေားြျား
ရှိသည်ဟုယုံ ကည်ရသည့် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အဒ ကာင်းအချက်ြျား
ရှိခဲ့လျှင် သင့်ဒလျာ်သည့်အဒမခအဒနအားလုံးတွင် ကာလတစ်ရပ်အေိ
သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို သိြ်းဆည်းေားမခင်း။

( ခ ) အခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ
မြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ကကီး ကပ်ြှုဒအာက်တွင်ရှိသည့် သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့်
ဘဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဘဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒငွဒရးဒ ကးဒရးအေွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်မေစ်သည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင့်သုံးရမခင်းမေစ်လျှင် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းေားသည့်
အခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးမခင်းြမပုြီ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်
ဗဟိဘ
ု ဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းေားသည့် အခွင့်အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးဒဆာင်ရွက်
ရာတွင် ြည်သူြျှ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကို သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းေားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဒနှာင့်ယှက်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒနှာင့်ဒနှးဒစမခင်း
ြမပုရ။
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(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မပုလုပ်ပပီးဒနာက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက
တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟယ
ု ူဆလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မပည်ဒောင်စု
ဒရှ့ဒနချုပ်ရုံး၏အ ကံမပုချက်ကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး တရားစွဲဆိုရန်ဆုံးမေတ်ပါက
တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ရြည်။ ဤပုေ်ြခွဲသည် အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေအရ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိအား အပ်နှင်းေားသည့် အမခားဒသာအခွင့်အဒရးြျားကို ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်မခင်းအား တားမြစ်ကန့်သတ်မခင်းြရှိဒစရ။

၄၂၇။ ြည်သူြဆိုသိလျက်မေင့်တြင်(က)

ပုေ်ြ ၄၂၆၊ ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်(၂)၊ ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက) အရ သတ်ြှတ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် သိ့ုြဟုတ်

( ခ ) ပုေ်ြ ၄၂၆၊ ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အား ဆန့်ကျင်သည့် ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်ခဲ့လျှင်
ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကို မပစ်ြှုတစ်ရပ်စီအတွက် ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ဆုံးမေတ်ချက်ြျားအဒပါ် အယူခံဝင်ဒရာက်မခင်း
၄၂၈။ (က)

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ဒ ကာင့် နစ်နာသူတစ်ဦးဦးသည်
ဆုံးမေတ်ချက်အား အဒ ကာင်း ကားသည့်ဒန့ရက်ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း မပည်ဒောင်စု
ဝန်ကကီးေံသ့ို အယူခံဝင်ဒရာက်နိုင်သည်။

( ခ ) မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အယူခံြှုကိုစိစစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
ဆုံးမေတ်ချက်ကို အတည်မပုမခင်း၊ မပင်ဆင်မခင်း သိ့ုြဟုတ် ပယ်ေျက်မခင်း မပုနိုင်သည်။
အခဒ ကးဒငွြျား
၄၂၉။ (က)

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ အခဒ ကးဒငွဒပးဒချရြည့် ကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးကသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမခားဒသာအခဒ ကးဒငွြျားကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးသွင်းရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးသွင်းရသည့် အခဒ ကးဒငွြျားအားလုံးကို
မပည်ဒောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသုိ့ ေည့်သွင်းရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ စာရင်းြျား နှင့် စာရွက်စာတြ်းြျားကို တင်မပမခင်း
၄၃၀။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် စာရင်းြျား၊ ဒငွစာရင်းြျား သို့ြဟုတ် အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားကို
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပို့တင်မပရန် သို့ြဟုတ် အမခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိေံသို့ အဒ ကာင်း ကားတင်မပရန်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဤဥပဒေအရ မပဋ္ဌာန်းချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပပီးဒနာက် အဆိုပါပျက်ကွက်ြှုကို မပင်ဆင်ဒဆာင်ရွက်ရန်
အဒ ကာင်း ကားသည့်ဒန့ရက်ြှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း အဆိုပါပျက်ကွက်ြှုကို ဒကာင်းြွန်
သည်အေိ မပင်ဆင်မခင်းြမပုလျှင် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ပြီရှင်
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တစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ၊ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကမေစ်ဒစ တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားလာလျှင်
တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီနှင့် ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိြျားကို တရားရုံးက သတ်ြှတ်ဒပးသည့်
အချိန်ကာလအတွင်း ပျက်ကွက်ြှုအား မပင်ဆင်ရန် ညွှန် ကားသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို
ချြှတ်နိုင်သည်။
( ခ ) အဆိုပါအြိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်တွင် ပျက်ကွက်ြှုအတွက် တာဝန်ရှိဒသာကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ်
ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိြျားြှ ဒလျှာက်ေားြှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို
ကျခံဒစရန်အတွက် သတ်ြှတဒ
် ော်မပနိုင်သည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ အေက်တွင်ဒော်မပေားဒသာ
ပျက်ကွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုြ္ပဏီကိုမေစ်ဒစ၊ ယင်းကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိ
ြျားကိုမေစ်ဒစ မပစ်ေဏ်သတ်ြှတ်သည့် ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဒဆာင်ရွက်ြှုကို ေိခိုက်မခင်းြရှိဒစရ သို့ြဟုတ်
ဤဥပဒေကိုလိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီြှ
အမခားသူတစ်ဦးဦးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်ကို တားမြစ်ကန့်သတ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီသည် ပုေ်ြ ၉၇ အရ လိုအပ်ဒသာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်မပရန်ပျက်ကွက်လျှင်
သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံတင်မပဒသာ စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် လိြ်လည်ေားမခင်းြျား
မပုလုပ်ေားလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ ေိုကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ြျားသည်
ကုြ္ပဏီ၊ ယင်း၏ပြီရှင် သို့ြဟုတ် အြျားမပည်သူ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကကီးြားစွာ
ေိခိုက်ဒစဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုကုြ္ပဏီသို့ ကုြ္ပဏီ၏
ြှတ်ပုံတင်ေားရှိြှုကို ဆိုင်းငံ့ြည်မေစ်ဒ ကာင်း ကုြ္ပဏီကဒပးဒချရြည့် အခဒ ကးဒငွ
ြျားကို ဒပးသွင်းမခင်းနှင့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်ဒပးဒဆာင်မခင်းအပါအဝင်
အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့၍ ေိုပျက်ကွက်ြှုကို ၂၈ ရက်အတွင်း ဒကာင်းြွန်သည်အေိ
မပင်ဆင်နိုင်မခင်းြရှိလျှင် ြှတပ
် ုံတင်အရာရှိသည် ဆိုင်းငံ့ြှုကိုမပုလုပ်နိုင်သည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရမပုလုပ်သည့် ဆိုင်းငံ့ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏
ဒလျှာက်ေားြှုအဒပါ် ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရြည်(၁)

ကုြ္ပဏီသည် တင်မပဒလျှာက်ေားချက်တွင် တင်မပရန်လိုအပ်သည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ၊
ယင်းအတွက်ဒပးသွင်းရြည့် အခဒ ကးဒငွနှင့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
ဒနာက်ကျဒ ကး သို့ြဟုတ် ေဏ်ဒ ကးတို့နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်မပလျှင် နှစ်စဉ်
အစီရင်ခံစာကိုတင်မပရန် ပျက်ကွက်မခင်းအတွက် ဆိုင်းငံ့ြှုကို မပန်လည်ရုပ်သိြ်း
မခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏စာရင်းတွင် ကုြ္ပဏီအားမပန်လည်ေိန်းသိြ်းမခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်
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(၂)

ကုြ္ပဏီသည် တင်မပဒလျှာက်ေားချက်တွင် စာရွက်စာတြ်းအြှားမပင်ဆင်
ေားမခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိြှ အကျိုးအဒ ကာင်းခိုင်လုံစွာ လက်ခံနိုင်သည့်
တိကျြှန်ကန်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ ယင်းအတွက် ဒပးသွင်းရြည့်
အခဒ ကးဒငွနှင့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် ဒနာက်ကျဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ် ေဏ်ဒ ကး
တိန
ု့ ှင့်အတူ ပူးတွတ
ဲ င်မပလျှင် လိြ်လည်လှည့်မေားမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှားယွင်း
ဒ ကညာချက်ပါရှိမခင်းဒ ကာင့် ကုြ္ဗဏီ၏အကျိုးစီးပွားကို အဓိကေိခိုက်ပျက်ဆီး
ဒစနိုင်ဒသာ သတင်းအချက်အလက်ပါရှိဒသာ စာရွက်စာတြ်းတင်မပြှုအတွက်
ဆိုင်းငံ့ြှုကို မပန်လည်ရုပ်သိြ်းမခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏စာရင်းတွင် ကုြ္ပဏီအား
မပန်လည်ေိန်းသိြ်းမခင်း။

( စ ) ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းအား ဆိုင်းငံ့ေားသည့်ဒန့ြှ ဒနာက်ေပ် ဒမခာက်လ
မပည့်ပပီးဒနာက် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ
ပယ်ေျက်နိုင်ပပီး အဆိုပါအဒ ကာင်းကိစ္စကို နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သင
ွ ်းဒော်မပ
ရြည်။ အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာအား နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပပပီး
သည့်အခါ ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းရြည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာနှင့် ကုြ္ပဏီတွင်
ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏ တာဝန်ရှိြှုြျားရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းမခင်းြမပုသကဲ့သို့
ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
(ဆ)

ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား သိ့ုြဟုတ် ပြီရှင်တစ်ဦးဦးက ကုြ္ပဏီကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်မခင်းဒ ကာင့် နစ်နာသည်ဟုယူဆလျှင် ၎င်းတို့၏
ဒလျှာက်ေားြှုမေင့် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီသည် ေိုသုိ့ပယ်ေျက်မခင်းခံရသည့်အချိန်က
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ဒနခဲ့ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်
မပန်လည်ဒော်မပရန်သင့်ဒလျာ်သည့် အမခားအဒ ကာင်းြျားရှိဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရလျှင်
တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်မပန်လည်ဒော်မပရန် အြိန့်တစ်ရပ်
ချြှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းဒနာက်ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏အြည်အားပယ်ေျက်မခင်းြရှိသကဲ့သို့
ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို
ပယ်ေျက်မခင်းြရှိသကဲ့သ့ို ကုြ္ပဏီနှင့်ြူလဒနရာတွင် တာဝန်ရှိ ကဒသာ အမခားသူြျား
အားလုံးအတွက် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့် စည်းကြ်းချက်ြျားကို
အြိန့်ချြှတ်၍ ဒပးအပ်နိုင်သည်။

( ဇ ) ဤဥပဒေပါ အမခားဒသာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ြှတ်ပုတ
ံ င်အရာရှိြှ
စာရွက်စာတြ်းြျားကိုစစ်ဒဆးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျား၊ စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုကိုမပုလုပ်
နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာ၊ ေျက်သိြ်းပပီးကုြ္ပဏီြျားကို စာရင်းြှပယ်ေျက်ရန် ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
မပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် တရားစွဲဆိုြှုြျားကို
ဒဆာင်ရွက်ရန်မပုလုပ်မခင်း၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းမခင်းနှင့် ြှတ်ပုံတင်မခင်းြှ မပန်လည်
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ပယ်ေျက်မခင်းအပါအဝင် ကုြ္ပဏီအဒပါ်ချြှတ်သည့် အြိန့်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း
သို့ြဟုတ် ဤဥပဒေအရသတ်ြှတ်ေားသည့် သက်ဆ ိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအဒပါ်
ချြှတ်သည့်အြိနြ
့် ျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းတို့အတွက် အခွင့်အာဏာြျားအပါအဝင်
ပုေ်ြခွဲ (ဃ) နှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှအကျိုးသက်ဝင်ြှုြရှိဒသာ ကုြ္ပဏီြျားကိုပယ်ေျက်မခင်း
၄၃၁။ (က)

ကုြ္ပဏီသည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိဒ ကာင်း ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက ယုံ ကည်ေွယ်အဒ ကာင်းရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေိုကုြ္ပဏီသည် စီးပွားဒရး
လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းရှိြရှိ ဒြးမြန်းရန်နှင့် မပန်လည်တင်မပရန်
အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်ကို စာတိုက်ြှမေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ် နည်းတစ်ခုခု
မေင့်မေစ်ဒစ၊ ကုြ္ပဏီသို့အသိဒပးနိုင်သည့် အမခားနည်းလြ်းတစ်ခုခုမေင့်မေစ်ဒစ အဆိုပါ
ကုြ္ပဏီသို့ဒပးပို့ အဒ ကာင်း ကားရြည်။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာကို ဒပးပို့ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်း
ဒမေ ကားြှုတစ်စုံတစ်ရာကိုြရရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါကာလကုန်ဆုံး ပပီးဒနာက် ၆ဝ ရက်အတွင်း
ပေြအဒ ကာင်း ကားစာကို ရည်ညွှန်းလျက် ပုေ်ြခွဲ (က) ပါနည်းလြ်းြျားအနက်
နည်းလြ်းတစ်ခုခုမေင့် ကုြ္ပဏီသိဒ
ု့ ပးပိရ
ု့ ြည်မေစ်ပပီး ေိုအဒ ကာင်း ကားစာတွင် ဒမေ ကားြှု
တစ်စုံတစ်ရာြရရှိခဲ့ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိဒစရြည်။ ေုတိယအဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့်
ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း ေုတိယအဒ ကာင်း ကားစာအဒပါ် ဒမေ ကားြှုြရရှိခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏
အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်သွားြည်မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိသည့် အဒ ကာင်း ကား
စာကို နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီသည် စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းြရှိဒ ကာင်း ကုြ္ပဏီေံြှ
ဒမေ ကားချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ် ေုတိယအဒ ကာင်း ကားစာကို ဒပးပို့
ပပီးဒနာက် ၂၈ ရက်အတွင်းဒမေ ကားြှုကို လက်ခံရရှိမခင်းြရှိခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်
အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့သည့်ဒန့ြှ သုံးလကုန်ဆုံးသည့်ကာလတွင် ကွဲလွဲသည့်အဒ ကာင်း
တစ်စုံတစ်ရာြရှိလျှင် ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်ြည်မေစ်ဒ ကာင်းနှင့်
ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းြည်မေစ်ဒ ကာင်း ဒော်မပပါရှိသည့်အဒ ကာင်း ကားစာ တစ်ဒစာင်ကို
နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒ ကညာပပီး ကုြ္ပဏီေံသိလ
ု့ ည်း ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ
နည်းလြ်းြျားအနက် နည်းလြ်းတစ်ခုခုမေင့် ဒပးပိုရ
့ ြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီကိုေျက်သိြ်းသည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိက ဒဆာင်ရွက်ဒနမခင်းြရှိဒ ကာင်း ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကယုံ ကည်ရန်အဒ ကာင်း
ရှိခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ကိစ္စရပ်ြျားကို အမပည့်အဝစာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းပပီး
ဒနာက်တစ်ဆက်တည်းမေစ်ဒသာ ဒမခာက်လကာလအတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
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အရာရှိက မပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် မပန် ကားချက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ
နည်းလြ်းြျားအနက် နည်းလြ်းတစ်ခုခုမေင့် ကုြ္ပဏီသို့မေစ်ဒစ၊ စာရင်းရှင်းလင်းေျက်သိြ်းဒရး
အရာရှိ ဒနာက်ဆုံးလုပ်ငန်းတည်ရှိသည့်ဒနရာေံသို့မေစ်ဒစ ဒပးပို့ဒပးရန်ဒတာင်းဆိုသည့်
အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့ပပီးဒနာက် ေိုမပန် ကားချက်ြျားကိုြဒပးပို့ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ဂ) တွင် ဒော်မပခဲ့သည့်အတိုင်း အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်ကို
နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒ ကညာပပီး ကုြ္ပဏီေံသိလ
ု့ ည်း ဒပးပိုရ
့ ြည်။
( င ) အဒ ကာင်း ကားစာတွင်ဒော်မပပါရှိသည့် အချိန်ကာလဒကျာ်လွန်ပပီးဒနာက် ကုြ္ပဏီက
ကွဲလွဲြှုတစ်စုံတစ်ရာ တင်မပလာမခင်းြရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုကုြ္ပဏီ၏
အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှပယ်ေျက်နိုင်ပပီး အဆိုပါအဒ ကာင်းကိစ္စကို နိုင်ငံဒတာ်
မပန်တြ်းတွင် ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်။ အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာအား နိုင်ငံဒတာ်
မပန်တြ်းတွင်ေည့်သွင်းဒော်မပပပီးသည့်အခါ ကုြ္ပဏီကို ေျက်သြ
ိ ်းရြည်။ သိ့ရ
ု ာတွင်
ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာနှင့် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျားအားလုံး၏ တာဝန်ရှိြှုြျားရှိခဲ့လျှင်
ကုြ္ပဏီကို ေျက်သိြ်းမခင်း ြမပုသကဲ့သ့ို ဆက်လက် အကျိုးသက်ဒရာက် ဒစရြည်။
( စ ) ကုြ္ပဏီ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီတင
ွ ်ပါဝင်သူြျား သိ့ုြဟုတ် ပြီရှင်တစ်ဦးဦးက ကုြ္ပဏီကို
ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျက်မခင်းဒ ကာင့် နစ်နာသည်ဟုယူဆလျှင် ၎င်းတိ၏
ု့ ဒလျှာက်ေား
ြှုမေင့် တရားရုံးက ကုြ္ပဏီသည် ေိုသိပ
ု့ ယ်ေျက်မခင်းခံရသည့်အချိန်က စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း
ြျားကို လုပ်ကိုင်ဒနခဲ့ဒ ကာင်း သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မပန်လည်
ဒော်မပရန်သင့်ဒလျာ်သည့် အမခားအဒ ကာင်းြျားရှိဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရလျှင် တရားရုံးသည်
ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မပန်လည်ဒော်မပရန် အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်
နိုင်သည်။ ၎င်းဒနာက် ကုြ္ပဏီသည် ယင်း၏အြည်အား ပယ်ေျက်မခင်းြရှိသကဲ့သို့
ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ တရားရုံးသည် ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို
ပယ်ေျက်မခင်းြရှိသကဲ့သ့ို ကုြ္ပဏီနှင့် ြူလဒနရာတွင် တာဝန်ရှိ ကဒသာ အမခားသူြျား
အားလုံးအတွက် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့် စည်းကြ်းချက်ြျားကို
အြိန့်ချြှတ်၍ ဒပးအပ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ဤပုေ်ြအရမပုလုပ်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်ကို ကုြ္ပဏီ၏ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာ
ရုံးခန်းဒနရာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ကုြ္ပဏီြှ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသ့ိုတင်မပေားသည့် အီလက်
ေဒရာနစ်နည်းအရ လိပ်ြူဒပးပို့ရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငံတစ်ဝှြ်း ေုတ်ဒဝမေန်မ့ ေူးလျက်
ရှိဒသာ ဒန့စဉ်ေုတ်သတင်းစာတစ်ခုခုတွင် အသိဒပးဒ ကညာရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျားေံသိဒ
ု့ ပးပိရ
ု့ ြည်။ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိြျား၏
အြည်နှင့်လိပ်စာကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သိရှိေားမခင်းြရှိပါက ကုြ္ပဏီေွဲ့စည်း
တည်ဒောင်ရန်အတွက် တင်သွင်းသည့်ဒလျှာက်လွှာတွင် ကုြ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူြျားအမေစ်
အြည်စာရင်းပါရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီေံသို့ ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံစည်းြျဉ်းတွင် ဒော်မပ
ပါရှိသည့်လိပ်စာြျားအတိုင်း အဆိုပါအဒ ကာင်း ကားစာကို လိပ်ြူဒပးပိန
ု့ ိုင်သည်။
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( ဇ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ပုေ်ြ ၄၃ဝ၊ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏
အခွင့်အာဏာြျား သိ့ုြဟုတ် ဤဥပဒေအရအပ်နှင်းေားသည့် အမခားသက်ဆိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစဘဲ ကျင့်သံးု ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
အပိုင်း (၇)
တရားစွဆ
ဲ ိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် မပစ်ြှုြျား
အခန်း(၂၉)
တရားရုံးြျား၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား
တရားရုံးြျား၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
၄၃၂။ ဤဥပဒေအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိဒသာတရားရုံးသည် တိုင်းဒေသကကီး သိ့ြ
ု ဟုတ် မပည်နယ်
တရားလွှတ်ဒတာ် မေစ်သည်။ သို့ရာတွင် မပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် ခရိုင်တရားရုံး
တစ်ခုခုသ့ို စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းနိုင်သည်။
တရားစွဆ
ဲ ိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းြျား
မပစ်ြှုြျားကို ရဲအဒရးယူပိုင်ခွင့်ြရှိမခင်း
၄၃၃။ မပစ်ြှုဆိုင်ရာကျင့်ေုံးဥပဒေ၌ပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ြည်သိပ
ု့ င်ဒော်မပေားဒစကာြူ
ဤဥပဒေပါမပစ်ြှုအားလုံးသည် အဆိုပါကျင့်ေုံးဥပဒေ၏ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ရဲအဒရးယူပိုင်ခွင့်
ြရှိဒသာမပစ်ြှုြျားမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
ကုန်ကျစရိတ်အတွက် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်ကုြ္ပဏီသို့ အာြခံတင်သွင်းဒစရန် ညွှန် ကားနိုင်
သည့် အခွင့်အာဏာ
၄၃၄။ တရားစွဲဆိုြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန်ကန့်သတ်ေားသည့်
ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် တရားလိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဒလျှာက်ေားသူဒသာ်လည်းဒကာင်း မေစ်ခဲ့လျှင်
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးသည် တရားပပိုင်က ခုခံဒချပြှုြျားဒအာင်မြင်ခဲ့လျှင် ကုြ္ပဏီ၏
တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်ြျားကို ကုြ္ပဏီအဒနမေင့်ဒပးဒချနိုင်ြည်ြဟုတ်ဒ ကာင်း ယုံ ကည်ပါက အဆိုပါ
ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီကို လုံဒလာက်သည့်အာြခံတစ်ရပ်ေားရှိဒစနိုင်ပပီး ေိုအာြခံကို
တင်သွင်းပပီးသည့်အချိန်ကာလအေိ တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ေားနိုင်သည်။
အချို့ဒသာြှုခင်းကိစ္စြျားတွင် တရားရုံးက သက်သာခွင့် ဒပးအပ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာ
၄၃၅။ (က)

ဤဥပဒေအရ တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်အပါအဝင် ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊
ပျက်ကွက်ြှု၊ ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျား၊ ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအဒပါ် ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်တာဝန်အား ချိုးဒောက်မခင်း၊ သို့ြဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံြှုကို ချိုးဒောက်မခင်းြျားအတွက် စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်သည့် ြှုခင်းကိစ္စရပ်
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ြျားတွင် အဆိုပါကိစ္စရပ်ြျားကို ကားနာသည့်တရားရုံး၌ ေိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊
ပျက်ကွက်ြှု၊ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်တာဝန်အားချိုးဒောက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းကို
ချိုးဒောက်ြှုြျားအတွက် တာဝန်ရှိဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန်ရှိနိုင်ဒ ကာင်း၊ သိ့ဒ
ု သာ်
၎င်းအားခန့်အပ်မခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်အပါအဝင် ြှုခင်းကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်
သဒဘာရိုးမေင့် ဒလျာ်ကန်သည့်အတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒ ကာင်း၊ ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊ ပျက်ကွက်ြှု၊
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်တာဝန်အား ချိုးဒောက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းကို ချိုးဒောက်
ြှုြျားအတွက်

၎င်းအဒပါ်ြျှတစွာ

တရားရုံးသည်

စီရင်ဒဆာင်ရွက်သင့်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင်

သင့်သည်ေင်မြင်သည့်

ေိုသူအား၎င်း၏တာဝန်ရှိြှုြှ

အားလုံးကို

မေစ်ဒစ၊

စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့်
တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ

သက်သာခွင့်မပုနိင
ု ်သည်။
( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေအရ
တာဝန်ရှိြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ် အပါအဝင် ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊ ပျက်ကွက်ြှု၊
ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအဒပါ်တွင် စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်လျက်
ရှိသည့် ြှုခင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုမပုလုပ်ြည်ဟု ယုံ ကည်ရန်အဒ ကာင်းရှိလျှင် ေိုသူသည်
သက်သာခွင့်အတွက် တရားရုံးသို့တင်မပဒတာင်းခံနိုင်သည်။ အဆိုပါဒလျှာက်ေားြှုအား
လက်ခံရရှိသည့်အခါ တရားရုံးသည် ဒပါ့ဒလျာ့ြှု၊ ပျက်ကွက်ြှု၊ ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့်
တာဝန်အား ချိုးဒောက်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းကို ချိုးဒောက်ြှုြျားအတွက်
ေိုသူအဒပါ် စွဲဆိုဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ြှုခင်းကိစ္စရပ်ြျားတွင် ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်အရ
ေိုသူအဒပါ် သက်သာခွင့်မပုနိုင်သည့်အတိုင်း အလားတူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျား
ရှိသည်။
( ဂ ) ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားြှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(၁)

ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာြျား၊

(၂)

ကုြ္ပဏီ၏အတွင်းဒရးြှူးြျားရှိခဲ့လျှင် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊

(၃)

ကုြ္ပဏီ၏အမခားအရာရှိြျားနှင့်

(၄)

ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိြျားမေစ်သည်မေစ်ဒစ၊ ြမေစ်သည်မေစ်ဒစ စာရင်းစစ်ြျားအမေစ်
ကုြ္ပဏီကခန့်အပ်ေားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား။

တရားစွဆ
ဲ ိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ြည်သို့ မပုလုပ်ရမခင်း
၄၃၆။ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဤဥပဒေအရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်သည့်
ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် သတင်းအချက်အလက်ြျား၊ စွဲချက်ြျား၊ တိုင်တန်းချက်ြျား သို့ြဟုတ်
ဒလျှာက်ေားြှုြျားကို ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားက မပုလုပ်နင
ို ်သည် -
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(က)

ကိုယ်တိုင်ဒတွ့ရှိဒဆာင်ရွက်မခင်းမေစ်ဒစ၊ ဒလျှာက်ေားချက် သို့ြဟုတ် ဒတာင်းဆိုချက်
တစ်ရပ်ရပ်အဒပါ် မပန် ကားမခင်းမေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်ြည့်ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့ြဟုတ်

( ခ ) ပုေ်ြ ၄၃၅ တွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ ဤဥပဒေကိုချိုးဒောက်ြှုအတွက် ၎င်းအဒပါ်တရား
စွဲဆ ိုြှုမပုလုပ်နိုင်ြည့် ေြ်းဆီးရန် အဒ ကာင်းမပချက်ရှိသူမေစ်သည့် ဤဥပဒေအရ
သက်သာခွင့်အတွက် ဒလျှာက်ေားခွင့်ရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂ ) တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုမပုလုပ်ရန်အတွက် မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက စာမေင့်ဒရးသား၍
အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းမခင်းခံရသူတစ်ဦးဦး။
တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏အခွင့်အာဏာ
၄၃၇။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေအရဒပါ်ဒပါက်လာသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
တရားစွဲဆို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ပုေ်ြခွဲ (က) တွင်ဒော်မပပါရှိသည့် တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်တွင် ကားဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ပါက ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် အဆိုပါတရားစွဲဆို
စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုတွင် အြှုသည်တစ်ဦးအမေစ်ပါဝင်နိုင်ပပီး ဤဥပဒေနှင့်အညီ
အြှုသည်တစ်ဦး၏အခွင့်အဒရးြျား၊ တာဝန်ြျားနှင့် တာဝန်ရှိြှုြျားအားလုံးကို ရရှိသည်။
မပစ်ြှုဒ ကာင်းအရ တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်ရြည့်အချိန်ကာလ
၄၃၈။ အမခားသက်ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ြည်သို့ပင်ပါရှိဒစကာြူ ဤဥပဒေပါမပစ်ြှု
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် တရားစွဆ
ဲ ို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပစ်ြှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရဒသာ
မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်ြှု စတင်သည့်ဒန့ြှ ဒမခာက်နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
မပစ်ေဏ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဒ ကာင်း ကားမခင်း
၄၃၉။ (က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေပါမပစ်ြှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်သည်ဟု ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက ယုံ ကည်ရန်အဒ ကာင်းရှိလျှင် မပစ်ေဏ် သိ့ြ
ု ဟုတ် အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်ကို
အတိအလင်းသတ်ြှတ်ဒော်မပေားပါက ဤပုေ်ြတွင် “သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာမပစ်ြှု”ဟု
ဒခါ်တွင်ြည်။ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်အညီ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ေံသို့ သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်ပုံစံမေင့် အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်အား ဒပးပိုန
့ ိုင်သည် (၁)

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာမပစ်ြှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ဒ ကာင်းစွပ်စွဲမခင်းနှင့် ေိုမပစ်ြှုနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အချက်အလက်ြျားကိုဒော်မပမခင်း၊

(၂)

သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာမပစ်ေဏ်ကိုဒော်မပမခင်းနှင့်

(၃)

ဒအာက်ပါတို့ကို ဒော်မပပါရှိဒစမခင်း -
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(ကက) ဒဆာင်ရွက်ရြည့် မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို
ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့် စွဲဆ ိုခံရသည့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ
မပစ်ြှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင်(၁)

မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ရှိြှုသည် အဒ ကာင်း ကားစာဒပးပို့မခင်း သို့ြဟုတ်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ် သို့ြဟုတ် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက
သတ်ြှတ်ေားဒသာ မပစ်ေဏ်အတွက် ဒငွဒပးဒချမခင်းမပုပပီး
ဒသာ်လည်း တာဝန်ရှိြှုသည် ဆက်လက်မေစ်ဒပါ်လျက်ရှိဒ ကာင်း၊

(၂)

အဒ ကာင်း ကားစာတွင်သတ်ြှတ်ေားသည့် အနည်းဆုံး ၂၁ ရက်
ေက်ပိုဒသာ ကာလတစ်ရပ်အတွင်း ေိုသူသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံး
မပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိကသတ်ြှတ်ဒသာ မပစ်ေဏ်အတွက်
အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အာဏာပိုင်
အေွဲ့ေံသိဒ
ု့ ငွဒပးဒချပပီး အဆိုပါမပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်း
အရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားဒသာမပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေပ်ြံအဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြမပုဒ ကာင်းနှင့်

(၃)

အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် ကာလကုန်ဆုံး
သည်အေိ ေိုသူသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်
သိ့ြ
ု ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်အေိ
ြှ တ ် ပ ု ံ တ င် အ ရာရှ ိ က

သတ် ြ ှ တ ် ဒ သာ

မပစ် ေ ဏ် အ တွ က ်

အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့
ေံသ့ို ဒငွဒပးဒချမခင်းြမပုခဲလ
့ ျှင် သို့ြဟုတ် အဆိုပါမပုလုပ်ြှု
သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုခဲ့လျှင်
၎င်းအဒပါ် တရားစွဲဆ ိုဒဆာင်ရွက်ြှုကို မပုလုပ်နိုင်ဒ ကာင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ ) ဒဆာင်ရွက်ရြည့် မပုလုပ်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို
ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့် စွဲဆိုခံရသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ်ြဟုတ်ဒသာ သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် (၁)

အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အနည်းဆုံး ၂၁ ရက်
ေက်ပိုဒသာကာလတစ်ရပ်အတွင်း ေိုသူသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပ
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ေားသည့် မပစ် ေ ဏ် သို ့ ြဟု တ် သတ် ြှ တ် ဒော်မ ပေားသည် ့
အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာ
မပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်
အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချခဲ့လျှင် ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေပ်ြံအဒရးယူဒဆာင်ရွက်
မခင်းြမပုဒ ကာင်းနှင့်
(၂)

အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလကုန်ဆုံးသည်
အေိ ေိုသူသည် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ်
အမြင့်ဆုံးသတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိကသတ်ြှတ်ဒသာ မပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာ
တွင်သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချမခင်း
ြမပုခဲ့လျှင် ၎င်းအဒပါ်တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ြှုကို မပုလုပ်နိုင်ဒကာင်း။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) သည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိအား ဒအာက်ပါတို့ကို ဒဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာ
အပ်နှင်းမခင်းြရှိရ(၁) သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်အား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ကျုးလွန်ခဲ့ဒ ကာင်း
စွပ်စွဲသည့်ကိစ္စအတွက် ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အဒ ကာင်း ကားစာ တစ်ဒစာင်ေက်ပိုြို၍
ေိုသေ
ူ ံသို့ ဒပးပို့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) ပုေ်ြ ၄၃၈ ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အဆိုပါမပစ်ြှုအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအဒပါ်
တရားစွဲဆ ို ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိလျှင် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုကို
ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ၎င်းေံ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်ဒပးပို့မခင်း။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒဆာင်ရွက်သည့် အဒ ကာင်း ကားစာကို လူကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ စာတိုက်ြှ
မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်မေစ်ဒစ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့ ဒပးပိန
ု့ ိုင်သည်။
(ဃ)

သီးမခားမပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့်
စွဲဆိုခံရသည့် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးေံသို့ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင် ဒပးပိသ
ု့ ည့်အခါ(၁) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း ေိုသူသည် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ် သို့ြဟုတ် အမြင့်ဆုံး သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်အေိ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတဒ
် သာ မပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာတွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချပပီး အဆိုပါ မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ်
အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင်၊ ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ
မပစ်ြှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုနိင
ု ်၊
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(၂) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း ေိုသူသည် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သို့ြဟုတ် အမြင့်ဆုံး သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်အေိ
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာ မပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကားစာတွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချဒသာ်လည်း အဆိုပါ မပုလုပ်ြှု
သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်းြရှိလျှင်၊ ေိုသူအဒပါ်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် မပစ်ေဏ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုနိုင်။
သိဒ
ု့ သာ် အဆိုပါမပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ဆက်လက်
တာဝန်ရှိပပီး ေိုသုိ့ ဒဆာင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ဒနမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပုေ်ြ ၄၄၉ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်အမြင့်ဆုံး မပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာ
မပစ်ေဏ်အတွက် ဒပးဒချခဲ့သည့်ဒန့ရက်တွင် အကျိုးသက်ဒရာက်၍ ေိုသူသည် အဆိုပါ
မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့်
စွဲဆိုခံရသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ်ကုိ ကျူးလွန်ရာဒရာက်သည်။
(၃) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အေိ ေိုသူသည်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံး
မပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာမပစ်ေဏ်အတွက် အဒကာင်းကားစာတွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချမခင်းြမပုဘဲ အဆိုပါ မပုလုပ်ြှု
သို့ြဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားဒသာမပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည် သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၄) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အေိ ေိုသူသည်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံး
မပစ်ေဏ်အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာမပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကား
စာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချြှုြမပုမခင်း၊ အဆိုပါ
မပုလုပ်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြှုြမပုမခင်း၊ အဆိုပါ
မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ဆက်လက်
မေစ်ဒပါ်လျက်ရှိမခင်းြျား ဒပါ်ဒပါက်ခဲ့လျှင် ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ
မပစ်ြှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( င ) သီးမခားမပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့်
စွဲဆိုခံရသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ် ြဟုတ်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့ ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အဒ ကာင်း ကားစာတစ်ဒစာင်ကို
ဒပးပိသ
ု့ ည့်အခါ -
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(၁) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း ေိုသူသည် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံးမပစ်ေဏ်
အေိ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာမပစ်ေဏ်ကို အဒ ကာင်း ကားစာတွင်
သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချခဲ့လျှင်၊ ေိုသူအဒပါ် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုနိုင်၊
(၂) အဒ ကာင်း ကားစာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးသည်အေိ ေိုသူသည်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်မပစ်ေဏ် သိြ
ု့ ဟုတ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့် အမြင့်ဆုံး
မပစ်ေဏ်အေိ ြှတပ
် ုံတင်အရာရှိက သတ်ြှတ်ဒသာ မပစ်ေဏ်အတွက် အဒ ကာင်း ကား
စာတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့ေံသို့ ဒငွဒပးဒချြှုြမပုလျှင် ေိုသူအဒပါ်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( စ ) သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုတစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤပုေ်ြအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့
ဒပးပို့သည့် အဒ ကာင်း ကားစာပါ ဒငွပြာဏကို ေိုသူက ဒပးဒချမခင်းသည် သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားဒသာမပစ်ြှုအား ကျူးလွန်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေိုသူသည် တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကင်းလွတ်ခွင့်မပုရာဒရာက်သည့်အဒနမေင့် ဒဆာင်ရွက်မခင်း ြမပုရ။
(ဆ)

ပုေ်ြခွဲ (ဃ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)၊ (၂) နှင့် ပုေ်ြခွဲ (င)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) တိတ
ု့ ွင် ဒော်မပပါရှိသည့်
ကိစ္စရပ်ြျားြှအပ ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤပုေ်ြပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက်
သတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်မခင်းအား ေိခိုက်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။

တရားစွဆ
ဲ ိုဒဆာင်ရွက်မခင်းတွင် ကူညီဒဆာင်ရွက်ြည့်သူြျား
၄၄၀။ (က)

ဤပုေ ်ြ တွင် တရားပပို င် ဟု ရည်ည ွှန ်း ြည့် ပုဂ ္ဂိ ုလ် တစ်ဦ းဦးအဒပါ် ဤဥပဒေအရ
မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိက ဤဥပဒေအရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်သင့်ဒ ကာင်း
ေင်မြင်ယူဆသည့်အခါ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို တရားစွဲဆို
ဒဆာင်ရွက်ြှုတွင် ကူညီဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်(၁) တရားပပိုင်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမေစ်လျှင် တရားပပိုင်၏ အစုစပ်ဝင်၊ ဝန်ေြ်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်မေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) တရားပပိုင်သည် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခု မေစ်လျှင်၊ တရားပပိုင်၏ အရာရှိ၊ ဝန်ေြ်း
သိြ
ု့ ဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးမေစ်ခဲ့ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် တစ်ဦးဦးမေစ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦး။
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ေိုသုိ့ ဒဆာင်ရွက်ြည့်သူသည် တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းက
သင့်ဒလျာ်သည့် အကူအညီြျား အားလုံးကိုဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည်။
( ခ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် တရားစွဲဆို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားတွင် တရားပပိုင်တစ်ဦးအမေစ်
မေင့်မေစ်ဒစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ဒရှ့ဒနတစ်ဦးအမေစ်မေင့်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်ရန်အဒ ကာင်းရှိသည်ဟု
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေင်မြင်ယူဆလျှင် ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ဒော်မပပါရှိသည့် လိုက်နာ
ဒဆာင်ရွက်ရြည့်အချက်ကို မပုလုပ်မခင်းြမပုရ။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) သို့ြဟုတ် ပုေ်ြခွဲငယ် (၂) တို့ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် ပုေ်ြခွဲ(က)အရ လိုအပ်သည့်အကူအညီြျားကို
ပံ့ပိုးဒပးရန် ပျက်ကွက်လျှင် ေိုသူသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်သည်မေစ်၍
ေိုသို့ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် ေိုသူအဒပါ် ေိုက်သင့်သည့် မပစ်ေဏ်ကို ေိခိုက်ဒစမခင်း
ြရှိဒစဘဲ တရားရုံးသည် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဒလျှာက်ေားြှုအရ အဆိုပါသတ်ြှတ်ချက်
ြျားကိုလိုက်နာဒစရန် အြိန်ခ
့ ျြှတ်နိုင်ပပီး ေိုအြိန့်တွင်သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလ
အတွင်း သတ်ြှတ်ေားသည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြတွင် တရားပပိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည့် စကားရပ်တွင်
တရားပပိုင်၏ဝန်ေြ်း သို့ြဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးမေစ်သည်မေစ်ဒစ၊ ြမေစ်သည်မေစ်ဒစ
တရားပပိုင်၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ တရားပပိုင်က စာရင်းစစ်အမေစ် တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူ
တစ်ဦးဦးလည်းပါဝင်သည်။
ခြက်ဟဒ ကညာမခင်းြျား၊ အြိန်ြ
့ ျားနှင့် တားမြစ်ြိန်ြ
့ ျား

တာဝန်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်း
၄၄၁။ (က)

ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်း၊ မပစ်ေဏ်အြိန့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက် တင်မပ
ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။

( ခ ) ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် ဤဥပဒေ၏
မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း ယုံ ကည်လက်ခံနိုင်ဒသာ အဒ ကာင်း
ရင်းြျား

ရှိသည်ဟု တရားရုံးက ဒတွ့ရှိလျှင် တရားရုံးသည်

ပုေ်ြ ၁၉ဝ အရ

ချြှတ်နိုင်ဒသာ မပစ်ေဏ် တစ်ရပ်ရပ်အစား ဒအာက်ပါအြိန့်ကိုချြှတ်နိုင်သည် (၁) ဤပုေ်ြအရ ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာချက်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်မခင်းနှင့်
(၂) ပုေ်ြ ၄၄၂ အရ မပစ်ေဏ်အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၃) ပုေ်ြ ၄၄၃ အရ ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်မခင်း။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာသည့် အြိန့်တစ်ရပ်ကို
ချြှတ်ခဲ့လျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် အြိန်တ
့ စ်ရပ်ကို
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ချြှတ ်ဒ ပးနိ ုင ်ဒ ရးအတွ က ် တင် မ ပဒလျှာက် ေ ားမခင် း ြမပုလု ပ် ပါက ကု ြ္ပ ဏီ သည်
အဆိုပါ ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်အြိန့်တစ်ရပ်အတွက် တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
(ဃ)

ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်း၊ မပစ်ေဏ်အြိန့် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒလျာ်ဒ ကး
ဒပးရန်အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက် တရားစွဲဆို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု
ြျားကို ေိုသို့ ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလြှ ဒမခာက်နှစ်ေက်ြပိုဒသာ ကာလအတွင်း
စတင်တရားစွဆ
ဲ ိုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( င ) တရားရုံးသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် ဒော်မပပါရှိသည့်အတိုင်း ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား
ခြက်ဟဒ ကညာမခင်း၊ မပစ်ေဏ်အြိန့် သို့ြဟုတ် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက် တရားစွဲဆို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို ကားနာသည့်အခါ
တရားြြှုခင်းြျားအတွက် သက်ဒသခံနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းြျားကို
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( စ ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ဒ ကာင့် မပစ်ြှုေင်ရှား စီရင်မခင်းခံရပပီး
ေိုမပုလုပ်ြှုသည် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်သည့် မပုလုပ်ြှုနှင့် တစ်ေပ်တည်း တူညီဒနလျှင်
တရားရုံးသည် ေိုသူအဒပါ်တွင် ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်း၊ မပစ်ေဏ်
အြိန့် သို့ြဟုတ် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်အြိန်တ
့ စ်ရပ်ရပ်ကုိ ချြှတ်မခင်းြမပုရ။
မပစ်ေဏ်အြိနြ
့် ျား
၄၄၂။ (က)

တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားကိုဒတွ့ရှိရလျှင် ေိုသို့မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်သူကို
ေဏ်ဒ ကးဒငွ သိန်း ၁၀၀ အေိ ဒငွေဏ်တစ်ရပ်ရပ်အား မပည်ဒောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို့
ဒပးသွင်းဒစရန် အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည် (၁) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်းကို ပုေ်ြ ၄၄၁အရ
မပုလုပ်ခဲ့လျှင်နှင့်
(၂) ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းသည် (ကက) ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူြျား၏ အကျိုးစီးပွားကို ြျားစွာ
ေိခိုက်ဒစလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ ) ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်ြျားသိ့ု ကုြ္ပဏီက ဒပးဒချရြည့် လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်
နိုင်ြှုကိုြျားစွာ ေိခိုက်ဒစလျှင်။

( ခ ) တရားရုံးြှ ချြှတ်ဒသာ မပစ်ေဏ်သည် နိုင်ငံဒတာ်၏ကိုယ်စား ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့
ဒပးဒချရြည့် တရားြဒ ကးပြီတစ်ရပ် မေစ်သည်။ ေိုသူအဒပါ် တင်ရှိဒနသည့် ဒ ကးပြီအား
ရရှိနိုင်ဒရးအတွက် ေိုသူအဒပါ်တွင် တရားြြှုစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်ပပီး အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်
ေားသကဲ့သို့ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ေိုအြိန့်ကို အတည်မပုဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်အြိနြ
့် ျား
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၄၄၃။ (က)

မပစ်ေဏ်အြိနတ
့် စ်ရပ်ကို ပုေ်ြ ၄၄၂ အရ ဒလျှာက်ေားခဲ့မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ချြှတ်ခဲ့မခင်း
ြရှိခဲ့လျှင်၊ တရားရုံးသည် ဒအာက်ပါအချက်ြျားကို ဒတွ့ရှိရပါက ကုြ္ပဏီအဒနမေင့် ေိခိုက်
နစ်နာခဲ့သည်ြျားအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ကုြ္ပဏီသို့ ဒလျာ်ဒ ကးဒပးဒစရန် အြိန့်
ချြှတ်နိုင်သည်(၁) ေိုသူ၏ ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ခြက်ဟဒ ကညာမခင်းကို ပုေ်ြ ၄၄၁ အရ
မပုလုပ်ခဲ့လျှင်နှင့်
(၂) ေိခိုက်နစ်နာြှုသည် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်ခဲ့လျှင်။

( ခ ) အြိန့်တွင် ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရြည့်ပြာဏကို သတ်ြှတ်ဒော်မပရြည်။
( ဂ ) ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန်အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်နိုင်ဒရးအတွက် ကုြ္ပဏီြှ ေိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်
ြျားကိုဆုံးမေတ်ရာတွင် တရားရုံးသည် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် မပစ်ြှုဒ ကာင့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကမပုလုပ်သည့် အကျိုးအမြတ်ြျားကိုလည်း ေည့်သွင်းစဉ်းစား သုံးသပ်
နိုင်သည်။
(ဃ)

ဒလျာ်ဒ ကးဒပးရန် အြိန့်တစ်ရပ်ကို တရားရုံး၏ စီရင်ဆုံးမေတ်ချက်တစ်ရပ်ကဲ့သို့ အတည်မပု
ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

တားမြစ်အြိန့်ြျား
၄၄၄။ (က)

ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားဒပါ်ဒပါက်လျှင်(၁) ဤဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်မေစ်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် မေစ်နိုင်သည့်
တစ်ဦးတစ်ဒယာက်၏ မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် ပျက်ကွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုတစ်ရပ်ကို ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်သည့်အခါ၊
(၂) ဤဥပဒေအား ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်အတွက် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကို
တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်သည့်အခါသိ့ုြဟုတ်
(၃) ဤဥပဒေအရ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကို တရားြြှုခင်းတစ်ရပ် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်
သည့်အခါ။
ဤပုေ်ြတွင် သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒခါ်တွင်ြည့် ပုေ်ြခွဲငယ် (၁)၊ (၂) နှင့် (၃) တို့တွင်
ဒော်မပေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ဒ ကးပြီနှင့် စပ်လျဉ်း၍မေစ်ဒစ၊ ဒလျာ်ဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ်
အမခားကိစ္စရပ်အတွက်မေစ်ဒစ ဒငွဒပးဒချရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပစ္စည်းအတွက်
ဒပးသွင်းရန်ဒသာ်လည်းဒကာင်း တာဝန်ရှိဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် တာဝန်ရှိြည်မေစ်ဒသာ ဤပုေ်ြတွင်
နစ်နာဒသာပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒခါ်တွင်ြည့် အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ အကျိုးခံစားခွင့်ြျားကို
ကာကွယ ်ဒစာင့်ဒရှာက်ရန်အတွက် ေိုသို့ဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိုသဒ
ို့ ဆာင်ရွက်ဒစလိုဒ ကာင်း တရားရုံးကဆုံးမေတ်လျှင် တရားရုံးသည် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိကမေစ်ဒစ၊ နစ်နာသူတစ်ဦးဦးကမေစ်ဒစ တင်မပဒလျှာက်ေားလာလျှင် ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါ
အြိန့်တစ်ရပ် သို့ြဟုတ် အြိန့်ြျားကို ချြှတ်နိုင်သည်။
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( ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးြှ ဒအာက်ပါအြိန့်တစ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် အြိန့်ြျားကို
ချြှတ်နိုင်သည်(၁) ဒ ကးပြီတင်ရှိဒနသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သိ့ြ
ု ဟုတ် ၎င်း၏
တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဦးေံသို့ ဒ ကးပြီအားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
မေစ်ဒစ ဒပးဒချမခင်းြှလည်းဒကာင်း၊ ဒ ကးပြီတင်ရှိဒနသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန် ကားချက်
သို့ြဟုတ် ဒတာင်းဆိုချက်အရ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ ဒငွဒပးဒချမခင်းြှလည်းဒကာင်း
တားမြစ်သည့်အြိန်၊့
(၂) သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ကိုယ်စား သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်း၏ တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦး၏
ကိုယ်စား ဒငွဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားပစ္စည်းြျားကို လက်ဝယ်ေားရှိသူတစ်ဦးကို
ဒငွဒ ကး သို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်းကို ကိုယ ်စားလက်ဝယ်ေားရှိခွင့်မပုသူ၏
ညွှန် ကားချက် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒတာင်းဆိုချက်အရ အမခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသို့ ဒငွဒ ကး
အားလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ ဒပးဒချမခင်းြှလည်းဒကာင်း၊ အမခား
ပစ္စည်းြျားကို လွှဲဒမပာင်းမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ြှုကို ခွဲဒဝဒပးမခင်းြှလည်းဒကာင်း
တားမြစ်သည့်အြိန်၊့
(၃) သက် ဆ ိ ု င ် သ ည် ့ ပ ု ဂ ္ဂ ိ ု လ် သိ ု ့ ြ ဟု တ ် ၎င် း ၏ တွ ဲ ေ က် လ ု ပ ် က ိ ု င ် သ ူ တ စ် ဦ းဦး၏
ဒငွဒ ကးြျားကို တစ်ဦးတစ်ဒယာက်က နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပသိယ
ု့ ူဒဆာင်မခင်းကိုမေစ်ဒစ၊
ပိဒ
ု့ ဆာင်မခင်းကိုမေစ်ဒစ တားမြစ်သည့်အြိန်၊့
(၄) သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့ြဟုတ် ၎င်း၏တွဲေက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဦး၏ ပစ္စည်းကို
တစ်ဦးတစ်ဒယာက်က နိုင်ငံဒတာ်၏မပည်တွင်းတစ်ဒနရာြှ နိုင်ငံဒတာ်၏မပင်ပ
တစ်ဒနရာသို့ ယူဒဆာင်မခင်း၊ ဒပးပို့မခင်း သို့ြဟုတ် လွှဲဒမပာင်းမခင်းကို တားမြစ်သည့်အြိန၊့်
(၅) ခန့်အပ်သည့်အြိန့် (ကက) သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်မေစ်လျှင် ေိုသူ၏ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိုသူ၏ ပစ္စည်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးက ချြှတ်သည့်
အြိန့်အရ အခွင့်အာဏာြျားရရှိသည့် ပစ္စည်းလက်ခံ ေိန်းသိြ်းသူ သိြ
ု့ ဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံမခင်းခံရသူအား ခန့်အပ်သည့်အြိန့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကုြ္ပဏီအပါအဝင် အေွဲ့အစည်းတစ်ခု မေစ်လျှင်
ေိုသူ၏ပစ္စည်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသူ၏ပစ္စည်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့် စပ်လျဉ်း၍
တရားရုံးက ချြှတ်သည့်အြိန်အ
့ ရအခွင့်အာဏာြျားရရှိသည့် ပစ္စည်းလက်ခံ
ေိန်းသိြ်းသူ သိြ
ု့ ဟုတ် တရားဝင်ခန့်အပ်ေားသည့် စာရင်းရှင်းလင်း
ေျက်သိြ်းဒရးအရာရှိ ခန့်အပ်သည့် အြိန့်၊
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(၆) သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်မေစ်လျှင် တရားရုံးက သင့်သည်ေင်မြင်သည့်
အတိုင်း ေိုသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်ြှတ်နှင့် အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားကို တရားရုံးသို့
တင်မပဒစရန် ချြှတ်သည့်အြိန့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၇) သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်မေစ်လျှင် ေိုသူကို တရားရုံး၏ ခွင့်မပုချက်
ြပါရှိဘဲ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်းြှ ေွက်ခွာမခင်းကို တားမြစ်သည့်အြိန့်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ)အရ မပုြူဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို တားမြစ်ရန် အမပည့်အဝမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
ခခင်းချက်မေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်ြခွဲ (က) အရ အြိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက် ဒလျှာက်ေားြှုကို
တရားရုံးသို့ တင်မပရာတွင် တရားရုံးက ဒဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု ေင်မြင်ပါက ဒလျှာက်ေားြှုကို
ဆုံးမေတ်မခင်းြမပုြီ တရားရုံးသည် ဒလျှာက်ေားြှုကို ဆုံးမေတ်ရန် အချိန်ဒရွှ့ဆိုင်းဒ ကာင်း
ဒော်မပပါရှိဒစြည့် ကားမေတ်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည်။

( င ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရ ဒလျှာက်ေားတင်မပလာသည့်အခါ တရားရုံးသည် ဒလျှာက်ေားသူကို
မေစ်ဒစ၊ အမခားသူတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ ပုေ်ြခွဲ (ဃ) အရ ကားမေတ်အြိန်တ
့ စ်ရပ်ချြှတ်သည့်
စည်းကြ်းချက်တစ်ရပ်အမေစ် နစ်နာြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူြှု မပုလုပ်ဒစမခင်း
ြရှိဒစရ။
( စ ) တရားရုံးသည် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်၏ ဒလျှာက်ေားြှုအဒပါ် ဤပုေ်ြအရ အြိန့်တစ်ရပ်
ချြှတ်သည့်အခါေိုသူကမေစ်ဒစ၊ ချြှတ်သည့်အြိန့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်သူကမေစ်ဒစ
ဒလျှာက်ေားတင်မပလာလျှင် တရားရုံးသည် ပေြချြှတ်ေားသည့် အြိန့်ကိုပယ်ေျက်သည့်
သို့ြဟုတ် မပင်ဆင်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်အား ေပ်ြံချြှတ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ပုေ်ြခွဲ (က) သို့ြဟုတ် (ဂ) အရ ချြှတ်သည့် အြိန့်တစ်ရပ်တွင် သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့် အချိန်ကာလတစ်ရပ်အေိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဤပုေ်ြအရ အမခားအြိန်တ
့ စ်ရပ်မေင့်
ေိုအြိန့်အားပယ်ေျက်သည့် အချိန်ကာလအေိ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒ ကာင်း ဒော်မပနိုင်သည်။

တားမြစ်ြိနြ
့် ျား ချြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာြျား
၄၄၅။ (က)

တစ်ဦ းတစ် ဒယာက် သ ည် ဒအာက် ပ ါအဒမခအဒနတစ်ရပ်ရ ပ် က ို ကျူးလွန ်ခ ဲ့ သ ည့်၊
ကျူးလွန်ဒနသည့် သို့ြဟုတ် ကျူးလွန်ြည့် အမပုအြူကို မပုလုပ်ခဲ့လျှင် သို့ြဟုတ်
မပုလုပ်ဒနလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုလုပ်ြည့်အဒမခအဒနရှိလျှင် ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ သို့ြဟုတ်
ေိအ
ု မပုအြူဒ ကာင့် အကျိုးခံစားခွင့် ေိခိုက်နစ်နာသူ သိြ
ု့ ဟုတ် နစ်နာြည့်သူတစ်ဦးဦး၏
ဒလျှာက်ေားချက်အရ တရားရုံးသည် သင့်သည်ေင်မြင်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျား
သတ်ြှတ်၍ ဒော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်က အဆိုပါအမပုအြူြျားကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှတားမြစ်သည့်
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အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည့်အမပင် တရားရုံးက ဒဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု
ေင်မြင်သည့်အတိုင်း ေိုသူကို မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်(၁) ဤဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်း၊
(၂) ဤဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ရန် အားေုတ်မခင်း၊
(၃) ဤဥပဒေကို ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကို ကူညီမခင်း၊
အားဒပးကူညီမခင်း၊ အ ကံဒပးမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် တိုက်တွန်းမခင်း၊
(၄) ဤဥပဒေကို ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကို ပခိြ်းဒမခာက်၍
မေစ်ဒစ၊ ကတိမပု၍ သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားနည်းမေင့် ဒဆာင်ရွက်၍မေစ်ဒစ ဒသွးဒဆာင်မခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒသွးဒဆာင်ရန်အားေုတ်မခင်း၊
(၅) ဤဥပဒေကို တစ်ဦးတစ်ဒယာက်က ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ဒသာ်
လည်းဒကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ဒသာ်လည်းဒကာင်း အဒ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ပါဝင်
ပတ်သက်ခဲ့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း၊
(၆) ဤဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အမခားသူြျားနှင့် ပူးဒပါင်း ကံစည်ခဲ့မခင်း၊
( ခ ) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်ရြည့် မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ကိစ္စရပ်ကို
ဒဆာင်ရွက်ရန် မငင်းဆိုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်မေစ်ဒစ၊ မငင်းဆိုဒနလျှင် သိြ
ု့ ဟုတ်
ပျက်ကွက်ဒနလျှင်မေစ်ဒစ၊ မငင်းဆိုြည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ပျက်ကွက်ြည့် အဒမခအဒနရှိလျှင်မေစ်ဒစ၊
တရားရုံးသည် (၁) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ ဒလျှာက်ေားြှုအရ သိ့ုြဟုတ်
(၂) အဆိုပါ မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် ကိစ္စရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ရန် မငင်းဆိုမခင်း သို့ြဟုတ်
ပျက်ကွက်မခင်းဒ ကာင့် အကျိုးခံစားခွင့်ြျား ေိခိုက်နစ်နာသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိခိုက်
နစ် န ာြည့် ပု ဂ္ဂ ို လ် တ စ် ဦးဦးက ဒလျှာက်ေ ားြှု အရ သင့် သည်ေ င် မြင် သည့်
စည်းကြ်းချက်ြျားမေင့် ေိုသူအား အဆိုပါမပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် ကိစ္စရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်
ဒစရန် တားမြစ်အြိန်တ
့ စ်ရပ် ချြှတ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ(က) သိြ
ု့ ဟုတ် (ခ) တို့အရ တားမြစ်အြိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက်
ဒလျှာက်ေားလာလျှင် တရားရုံးက ေိုသို့ဒလျှာက်ေားြှုြှာ သင့်ဒလျာ်သည်ဟု ဆုံးမေတ်ပါက
အဆိုပါပုေ်ြခွဲပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ြည်၊ ြဒဆာင်ရွက်ြည်ကို ေည့်သွင်း
စဉ်းစားရန်ြလိုဘဲ စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ဒနသည့်ကိစ္စရပ်ြှ အြှုသည်ြျား၏ သဒဘာတူဆန္ဒမေင့်
တားမြစ်အြိန့်တစ်ရပ်အား ချြှတ်နိုင်သည်။
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(ဃ)

တရားရုံးသည် ပုေ်ြခွဲ (က) သို့ြဟုတ် (ခ) တို့အရ ချြှတ်ေားသည့် တားမြစ်အြိန့်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ပယ်ေျက်နိုင်သည် သို့ြဟုတ် မပင်ဆင်နိုင်သည်။

( င ) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဤပုေ်ြအရ တားမြစ်အြိန့်တစ်ရပ် ချြှတ်ဒပးနိုင်ဒရးအတွက်
တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားလာသည့်အခါ တရားရုံးသည်ဒလျှာက်ေားသူကိုမေစ်ဒစ၊
အမခားသူတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ဒစ ကားမေတ်အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်သည့် စည်းကြ်းချက်
တစ်ရပ်အမေစ် နစ်နာြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူြှု မပုလုပ်ဒစမခင်းြရှိဒစရ။
( စ ) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ကို ဤပုေ်ြအရ တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ရာတွင် တရားရုံးသည်
ေိုသန
ူ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြ ၄၄၄ အရ အြိန့်တစ်ရပ်ချြှတ်နိုင်သည်။
(ဆ)

ဤပုေ်ြအရ တရားရုံးသည် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်အား သီးမခားအမပုအြူတစ်ရပ်ကို
ဒဆာင်ရွက်မခင်းြှ တားမြစ်မခင်း၊ သိြ
ု့ ဟုတ် သီးမခားမပုလုပ်ြှုကိုမေစ်ဒစ၊ ကိစ္စရပ်ကိုမေစ်ဒစ
ဒဆာင်ရွက်ဒစမခင်းတိအ
ု့ တွက် တားမြစ်အြိန့်တစ်ရပ်ကို ချြှတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိရာ
တရားရုံးသည် တားမြစ်အြိန့်ချြှတ်ရန်အတွက် မေည့်စွက်၍လည်းဒကာင်း၊ အစားေိုး၍
လည်းဒကာင်း နစ်နာြှုြျားအတွက် ေိုသူက အမခားသူသို့ ဒငွဒပးဒချဒစရန် အြိန့်ချြှတ်
နိုင်သည်။

တရားရုံး၏ အမခားဒသာ အခွင့်အာဏာြျားကို ကန့်သတ်ေားြှု ြရှိမခင်း
၄၄၆။ ဤအခန်းတွင်ပါရှိဒသာ ြည်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ကြျှ ဤအခန်းပါ အခွင့်အာဏာြျားအမပင်
တရားရုံးကရရှိသည့် အခွင့်အာဏာြျားကို ေိခိုက်ဒစမခင်း ြရှိဒစရ။
ြှုခင်းြျား စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ရာတွင် စာရင်းစာအုပ်ြျားကို အသုံးမပုမခင်းနှင့် စာရင်းစာအုပ်အြျိုးအစား
စာရင်းစာအုပ်ြျားကို သက်ဒသခံအမေစ် တင်မပခွင့်မပုမခင်း
၄၄၇။ (က)

ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတစ်ရပ်ရပ်အရ ကုြ္ပဏီက ေိန်းသိြ်းမပုစုေားရှိရဒသာ
စာရင်းစာအုပ်ြူရင်းတစ်ခုခုကို ြည်သည့် ြှုခင်းစစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်မခင်းတွင်ြဆို
သက်ဒသခံအမေစ် တင်မပခွင့်ရှိပပီး ယင်းစာရင်းစာအုပ်သည် ၎င်းတွင်ဒော်မပေားဒသာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ြှတ်တြ်းတင်ေားဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် မြင်သာဒသာ အဒောက်အေား
ရှိပပီးမေစ်သည့် သက်ဒသခံချက်တစ်ရပ် မေစ်ဒစရြည်။

( ခ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုက ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် ြူရင်းစာရင်းစာအုပ်အမေစ် မပုလုပ်ေားဒသာ
စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်သည် ဆန်က
့ ျင်ကွဲလွဲြှုတစ်စုံတစ်ရာ ြရှိခဲ့လျှင် ပုေ်ြခွဲ(က)တွင်
ဒော်မပေားသည့်အတိုင်း ေိန်းသိြ်းေားဒသာ စာရင်းစာအုပ်တစ်အုပ်မေစ်သည်။
စာရင်းစာအုပ်အြျိုးအစားြျားနှင့် သက်ဒသခံအဒောက်အေားတန်ေိုး
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၄၄၈။ (က)

ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရန် သိြ
ု့ ဟုတ် မပုစုေားရှိရန်လိုအပ်သည့် စာရင်းစာအုပ်
ြျားကို ဒအာက်ပါအတိုင်း ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည် သိြ
ု့ ဟုတ် မပုစုေားရှိရြည် (၁) ချုပ်ေားဒသာစာအုပ် သိြ
ု့ ဟုတ် ချုပ်၍ြေားဘဲ စည်းဒနှာင်ေားဒသာ စာအုပ်တွင်
ဒရးသွင်းြှုြျားမပုလုပ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်
မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်းတစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိမခင်း
သို့ြဟုတ် သိြ်းဆည်းေားမခင်း သို့ြဟုတ်
(၃) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အတည်မပုလက်ခံဒသာ အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့်မပုစုေားမခင်း။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ေားမခင်းြရှိခဲ့လျှင်
စာရင်းစာအုပ်ကို စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ်
အမခားပစ္စည်းတစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် မပုစုေားရှိမခင်းကို
ခွင့်ြမပုရ(၁) ြှတ်တြ်းတင်ေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် သိြ်းဆည်းေားဒသာ ကိစ္စရပ်ြျားသည် ြည်သည့်
အချိန်တွင်ြဆို စာမေင့်ဒရးသားမပုစုေားသည့်ပုံစံအဒနမေင့် မပန်လည်ရယူနိုင်သည့်
အဒမခအဒနတွင်ရှိမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၂) အဆိုပါ ကိစ္စရပ်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက အတည်မပုလက်ခံဒသာ စာမေင့်ဒရးသား
မပုစုေားသည့် ပုံစံအဒနမေင့် မပန်လည်ရယူေားမခင်း။
( ဂ ) ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပဒေအရ ၎င်းအဒနမေင့် ေိန်းသိြ်းေားရှိရဒသာ သို့ြဟုတ်
မပုစုေားရှိရဒသာ စာရင်းစာအုပ်တစ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် စာရင်းစာအုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို
ေိခိုက်ပျက်စီးြှု၊ ေျက်ဆီးြှု၊ သိြ
ု့ ဟုတ် အချက်အလက်ြျား ြှားယွင်းဒစရန် မပင်ဆင်ြှုြျား
ြမေစ်ဒပါ်ဒစရန်အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယင်းစာရင်းစာအုပ်ရှိ အချက်အလက်
ြှားယွင်းြှုြျားကို ဒော်ေုတ်ရန်အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း သတ်ြှတ်ဒော်မပေားသည့်
အတိုင်း ကကိုတင်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအပါအဝင် ေိုက်သင့်သည့်
ကကိုတင်ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအားလုံးကို မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ေားရြည်။
(ဃ)

ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အဒ ကာင်းကိစ္စရပ်ြျားကို စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်
နည်းမေင့်မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်းတစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသည့်အခါ
သိြ
ု့ ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်အခါ အဆိုပါအဒ ကာင်းကိစ္စြျားပါဝင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ်ကို
စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါအဒ ကာင်းကိစ္စြျားပါဝင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ်
တစ်ခုလုံးကိုမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ြိတ္တူြျားကူးယူနိုင်ဒစရန် ဤဥပဒေအရ
ဒဆာင်ရွက်ဒပးရြည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်သည် စာမေင့်ဒရးသားေားသည့်ပုံစံမေင့် ေားရှိဒသာ
အဒ ကာင်းကိစ္စြျားကို စစ်ဒဆး ကည့်ရှုနိုင်ဒစရန် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုအဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ရပ်လုံးကို
မေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ စာမေင့်ဒရးသားေားပပီး ရှင်းလင်းဒကာင်းြွန်သည့်
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ပုံစံမေင့် ရယူေားရှိဒသာ စာရွက်စာတြ်းကို မပုစုဒပးနိုင်ဒစရန်အတွက် မပုလုပ်ဒပးရြည့်
တာဝန်တစ်ရပ်အမေစ် အဓိပ္ပာယ်ဒကာက်ယူရြည်။
( င ) ပုေ ်ြ ခွဲ ( ဃ) အရ မပုစု ေားရှိ ရြည့် စာရွ က ်စ ာတြ် းြျားတွ င် ပါဝင် ဒ သာ သတင်း
အချက်အလက်ြျားကို အချိန်နှင့်တဒမပးညီမေစ်ဒစရန် ြည်သို့မပင်ဆင် မပုစုရြည်ဟူဒသာ
ညွှန် ကားချက်ြျားကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
( စ ) အကယ်၍(၁) ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားဒ ကာင့် ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရသည့်
သိြ
ု့ ဟုတ် မပုစုေားရှိရသည့် စာရင်းစာအုပ်သည် အဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက်
ေင်ရှားမြင်သာဒသာ သက်ဒသခံအဒောက်အေားမေစ်လျှင်၊ ၎င်းအမပင်
(၂) အဆိုပါ စာရင်းစာအုပ် သိ့ြ
ု ဟုတ် စာရင်းစာအုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမေစ်သည့်
အဒ ကာင်းကိစ္စရပ်ြျားကို စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်
မေစ်ဒစ၊ အမခားပစ္စည်းတစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ေိန်းသိြ်းေားရှိလျှင် သို့ြဟုတ်
ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိလျှင်။
ေိုသို့ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသည့် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားသည့် အဒ ကာင်းကိစ္စြျားကို
ေုတ်ယူရရှိသည့် စာမေင့်ဒရးသားေားဒသာ စာရွက်စာတြ်းသည် အဆိုပါကိစ္စရပ်
အတွက် ေင်ရှားမြင်သာဒသာ သက်ဒသခံအဒောက်အေား မေစ်သည်။
(ဆ)

စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်နည်းမေင့်မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်း
တစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်
အဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ခုကို စာမေင့်ဒရးသားေုတ်ယူမခင်းသည် ဆန်က
့ ျင်ကွဲလွဲြှုတစ်စုံတစ်ရာ
ြရှိလျှင် အဆိုပါအဒ ကာင်းကိစ္စ၏ စာမေင့်ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသည့် အဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ရပ်
မေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။

စာရွက်စာတြ်းြျားကို ဒပးပိမု့ ခင်းနှင့် ၎င်းတိသ
ု့ ည် အစစ်အြှန်မေစ်မခင်းအဒ ကာင်း
ကုြ္ပဏီသို့ စာရွက်စာတြ်းြျား ဒပးပိမု့ ခင်း
၄၄၉။ စာရွက်စာတြ်းြျားကို ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်ရြည့် အမခားဒသာနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကန့်သတ်
တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ စာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီတစ်ခုသို့ ဒအာက်ပါအတိုင်း
ဒပးပို့ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က)

ကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပုံတင်ေားဒသာရုံးခန်းသို့ ကိုယ်တိုင်ဒပးပို့မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် စာတိုက်ြှ
တစ်ဆင့်ဒပးပို့မခင်း သို့ြဟုတ်

( ခ ) ပုေ်ြ ၄၂၁ အရ ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ေိန်းသိြ်းေားရှိရသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်
ကုြ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာြျားအမေစ် အြည်စာရင်းပါရှိဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံသဒ
ို့ ပးပိမု့ ခင်း
သိ့ြ
ု ဟုတ်
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( ဂ ) ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒသာအဓိကဒနရပ်ရှိ ကုြ္ပဏီ၏ ဝန်ေြ်း
တစ်ဦးဦးေံသို့ဒပးပို့မခင်း သို့ြဟုတ်
(ဃ)

တရားစွဲဆို စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွက်ြှု တစ်ရပ်ရပ်တွင် စာဒပးပို့ရန်အတွက် တရားရုံးက
ညွှန် ကားသည့် နည်းလြ်းြျားနှင့်အညီဒပးပို့မခင်း သို့ြဟုတ်

( င ) ကုြ္ပဏီနှင့်မပုလုပ်ေားဒသာ သဒဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီဒပးပို့မခင်း။
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ စာရွက်စာတြ်းြျား ဒပးပိုမ့ ခင်း
၄၅၀။ စာရွက်စာတြ်းတစ်ခုခုကို ြှတ်ပုံတင်အရာရှိေံသို့ ဒပးပိဒ
ု့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းေံသို့ စာတိုက်ြှ
တစ်ဆင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဒပးပိမု့ ခင်းမေင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ၎င်း၏ ရုံးခန်းသို့ ဒပးပိမု့ ခင်းမေင့်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
စာရွက်စာတြ်းြျား အစစ်အြှန်မေစ်မခင်း
၄၅၁။ စာရွက်စာတြ်း သို့ြဟုတ် ြှုခင်းဒဆာင်ရွက်ြှုတစ်ရပ်ရပ်သည် အစစ်အြှန်မေစ်သည်ဟု
ကုြ္ပဏီကဒော်မပနိုင်သည့် အမခားဒသာနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊ ပုေ်ြ ၃၁ အရ ကုြ္ပဏီနှင့်
ဆက်သယ
ွ ်ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ယူဆချက်ြျားကို
မေစ်ဒစ ကန်သ
့ တ်တားမြစ်ေားမခင်း ြရှိဒစဘဲ ကုြ္ပဏီက အစစ်အြှန်မေစ်သည်ဟု ဒော်မပရန်လိုအပ်ဒသာ
စာရွ က ်စ ာတြ်း သို ့ ြ ဟု တ် ြှုခင်း ဒဆာင်ရ ွ က် ြှု တစ်ရ ပ်ရ ပ် က ို ကု ြ္ပ ဏီ ၏ ေါရိ ု က် တ ာတစ် ဦးဦး၊
အတွင်းဒရးြှူး သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားဒသာ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ အရာရှိတို့က လက်ြှတ်
ဒရးေိုးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် ရုံးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ရန် လိုအပ်မခင်းြရှိ။
အခန်း (၃ဝ)
မပစ်ြှုြျားနှင့် ခုခံဒချပမခင်းအဒ ကာင်း
သီးမခားမပစ်ြှုြျား
ြှားယွင်းသည့် ဒရးသားဒော်မပချက်အတွက် မပစ်ေဏ်
၄၅၂။ ြည်သူြဆိုဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် မပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်
အရှုံ း အမြတ် စာရင်း၊ အစီရင်ခ ံစ ာ၊ သက်ဒ သခံလ က်ြ ှတ ်၊ ဒငွဒ ကးဆို င်ရ ာဒရးသားဒော် မပချက်
သို့ြဟုတ် အမခားစာရွက်စာတြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် အဒရးပါဒသာအချက်အလက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အဆိုပါအချက်အလက်ြျားြှာ ြှားယွင်းဒနသည်ကို သိလျက်မေင့် ြှားယွင်းဒော်မပမခင်း သို့ြဟုတ်
လွဲြှားစွာတင်မပမခင်းတိက
ု့ ို တြင်မပုလုပ်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသိမု့ ပုလုပ်ရန် ခွင့်မပုခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါ
စာရွက်စာတြ်းြျားြှ အဒ ကာင်းအရာတစ်ရပ်ရပ်ကို ချန်လှပ်ေားမခင်းသည် စာရွက်စာတြ်းကို
ြှားယွင်းဒစမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လွဲြှားစွာတင်မပမခင်းမေစ်ဒစဒ ကာင်းသိလျက်မေင့် ေိုသိခ
ု့ ျန်လှပ်ေားမခင်း
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သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသမို့ ပုလုပ်ရန်ခွင့်မပုမခင်းတိက
ု့ ို ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ေိုသူသည် တည်ဆဲဥပဒေအရချြှတ်သည့်
မပစ်ေဏ်ကိုကျခံရြည်။
ပစ္စည်းြျားကို ြှားယွင်း၍ နုတ်ပယ်ေားမခင်း သို့ြဟုတ် ေျက်ဆီးမခင်းအတွက် မပစ်ေဏ်
၄၅၃။ ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်အား လက်ဝယ်ရှိခွင့်ကို ြှားယွင်းရရှိေားဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် လက်ဝယ်
ရရှိေားသည့် ေိုပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ြှားယွင်း၍ နုတ်ပယ်မခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ဤဥပဒေ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏
အဒမခခံစည်းြျဉ်းမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတွင် ဒော်မပေားဒသာ သို့ြဟုတ် ညွှန် ကားေားဒသာ သို့ြဟုတ်
ခွင့်မပုေားဒသာ ကိစ္စရပ်ြဟုတ်ဒသာ အမခားကိစ္စရပ်ြျားအတွက် တြင်အသုးံ မပုခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ၏
ေါရိုက်တာ၊ အမခားအရာရှိ သို့ြဟုတ် ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏ ပြီရှင်
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒ ကးပြီဒပးဆပ်ရသူ တစ်ဦးဦးက တင်မပတိုင်တန်းခဲ့ပါက တည်ဆဲ ဥပဒေအရ ချြှတ်သည့်
မပစ်ေဏ်ကိုကျခံရြည်။ ၎င်းအမပင်တရားရုံးက သတ်ြှတ်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း ြြှန်ြကန်ရယူ
ေားဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ြှားယွင်း၍ နုတ်ပယ်ေားဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် တြင်လွဲြှားစွာအသုံးမပုေားဒသာ
အဆိုပါပစ္စည်းြျားကို မပန်လည်ဒပးအပ်ဒစရန် သို့ြဟုတ် ဒငွဒ ကးမပန်လည်ဒပးဆပ်ဒစရန် တရားရုံးက
အြိန့်ချြှတ်နိုင်သည်။
ဝန်ေြ်းြျားက အာြခံချက်ြျားကို အလွဲအသုံးမပုမခင်းအတွက် မပစ်ေဏ်
၄၅၄။ (က)

ကုြ္ပဏီနှင့်ဒဆာင်ရွက်ေားသည့် တာဝန်ဒဆာင်ရွက်မခင်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ြျားအရ
ကုြ္ပဏီ၏ဝန်ေြ်းြျားက ကုြ္ပဏီတင
ွ ် အပ်နှံေားရှိသည့် ဒငွဒ ကး သိ့ြ
ု ဟုတ် အာြခံ
ချက်ြျားအားလုံးကို သတ်ြှတ်စီစဉ်ေားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ေိုကိစ္စအတွက်
ကုြ္ပဏီက ေွင့်လှစ်ေားသည့် သီးမခားဒငွစာရင်း၌ ကုြ္ပဏီက သိြ်းဆည်းေားရှိရြည်
သိြ
ု့ ဟုတ် အပ်နှံေားရှိရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါဒငွဒ ကး သိြ
ု့ ဟုတ် အာြခံချက်၏ ြည်သည့်
အစိတ်အပိုင်းကိုြျှ တာဝန်ဒဆာင်ရွက်မခင်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် သဒဘာတူညီ
ေားသည့် ကိစ္စရပ်ြျားအတွက်ြှတစ်ပါး ကုြ္ပဏီက သုးံ စွဲမခင်းြမပုရ။

( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ဝန်ေြ်းြျား သိ့ြ
ု ဟုတ် ဝန်ေြ်း အြျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အိုနာစာ
ရန်ပုံဒငွတစ်ရပ်ကို ကုြ္ပဏီက တည်ဒောင်ေားရှိသည့်အခါ အဆိုပါရန်ပုံဒငွသို့ ကုြ္ပဏီကမေစ်ဒစ၊
ဝန်ေြ်းြျားကမေစ်ဒစ ေည့်ဝင်ေားသည့် ဒငွဒ ကးြျားအားလုံး သို့ြဟုတ် အဆိုပါ
ရန်ပုံဒငွသို့ အတိုး သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ရရှိသည့် ဒငွဒ ကးြျားကို
မြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်ဗဟိုဘဏ်က တရားဝင်လိုင်စင် ေုတ်ဒပးေားသည့် ဒငွဒရးဒ ကးဒရး
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင် ေွင့်လှစ်ေားသည့် ဒငွစာရင်း၌ အပ်နှံေားရှိရြည် သို့ြဟုတ်
ယုံ ကည်အပ်နှံဒရးအက်ဥပဒေ ပုေ်ြ ၂ဝ၊ ပုေ်ြခွဲ (က) ြှ (င) အေိတိတ
ု့ ွင် ဒော်မပပါရှိဒသာ
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သိြ
ု့ ဟုတ် ရည်ညွှန်းဒော်မပေားဒသာ ဒငွဒချးသက်ဒသခံလက်ြှတ်ြျားအမေစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု
မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံဒငွတစ်ရပ်ရပ် သို့ြဟုတ် ကုြ္ပဏီနှင့် ယင်း၏
ဝန်ေြ်းြျားအ ကားမပုလုပ်ေားသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်တစ်ရပ်ရပ်ပါ ရန်ပုံဒငွတစ်ရပ်ရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် စည်းြျဉ်းြျားနှင့် တစ်စုံတစ်ရာဆန့်ကျင်မခင်းရှိဒစကာြူ ြည်သည့်
ဝန်ေြ်းကြျှ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံေားသည့် အဆိုပါ
ရန်ပုံဒငွတွင် ၎င်းေည့်ဝင်ေားသည့် ဒငွပြာဏအချိုးကျအတိုင်း အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြှ
ရရှိသည့်အတိုးနှုန်းေက် ပိုြိုဒသာနှုန်းေားတစ်ရပ်မေင့် အတိုးဒငွကို လက်ခံရရှိခွင့်
ြရှိဒစရ။
(ဃ)

ဝန်ေြ်းတစ်ဦးသည် ကုြ္ပဏီသို့ တင်မပဒတာင်းဆို၍ ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိတ
ု့ ွင်
ရည်ညွှန်းဒော်မပေားသည့်ဒငွဒ ကးအတွက် ဘဏ်လက်ခံဒမပစာြျား သို့ြဟုတ် ဒငွဒချး
သက်ဒသခံလက်ြှတ်တစ်ရပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်ြှု အဒောက်အေားြျားကို ကည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။

( င ) ဤပုေ်ြပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို သိလျက်မေင့် ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆန်က
့ ျင်
ဒဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်မပုဒသာ သိြ
ု့ ဟုတ် ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ဒစဒသာ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာ
သို့ြဟုတ် အမခားအရာရှိတစ်ဦးစီသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ချြှတ်သည့်မပစ်ေဏ်ကို
ကျခံရြည်။
“လီြိတက်” ဟူဒသာ စကားရပ်ကို ြဒလျာ်ြကန် သုံးစွဲြှုအတွက် မပစ်ေဏ်
၄၅၅။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက် သို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် ကူးသန်းဒရာင်းဝယ်မခင်း သို့ြဟုတ်
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားဒဆာင်ရွက်မခင်းတို့ကို ဒနာက်ဆုံးစာလုံးအမေစ် “လီြိတက်” ဟူဒသာ စကားရပ်
ပါရှိသည့် အြည် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒခါင်းစဉ်တစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် တာဝန်ကန့်သတ်ပပီး တရားဝင်
ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ေားသည့်ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်းြဟုတ်ပါက ေိုသူ သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုသူ
ြျားသည် တည်ဆဲဥပဒေအရချြှတ်သည့် မပစ်ေဏ်ကို ကျခံရြည်။
စာရင်းစာအုပ်ြျား၏ အချက်အလက်ြျားကို ြှားယွင်းဒစရန် မပင်ဆင်ြှုြျားအတွက် မပစ်ြှု
၄၅၆။ (က)

ကုြ္ပဏီတစ်ခု၏ အရာရှိ၊ ယခင်က တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ အရာရှိ၊ ဝန်ေြ်း၊
ယခင်ကတာဝန်ေြ်းဒဆာင်ခဲ့ဒသာ ဝန်ေြ်း၊ ကုြ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီတွင်
ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဦးသည် ကုြ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ် ေုတ်ဒဝသည့်
ဒငွဒချးသက်ဒသခံ လက်ြှတ်တစ်ရပ်ရပ် သိြ
ု့ ဟုတ် ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ြျားနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် စာရင်းစာအုပ်တစ်ရပ်ရ ပ်၏ အချက်အလက်ြျားကို ေုံးကွယ်မခင်း၊
ေျက်ဆီးမခင်း၊ ချို့ယွင်းဒစမခင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ြှားယွင်းဒစရန် မပင်ဆင်မခင်းတိက
ု့ ို မပုလုပ်ြှုသည်
မပစ်ြှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာဒရာက်ပပီး ဤဥပဒေအရ မပစ်ြှုဒမြာက်သည်။
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( ခ ) ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို ေိန်းသိြ်းေားမခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အသုံးမပုသည့် သို့ြဟုတ် အသုံးမပုရန် ရည်ရွယ ်ေားသည့် ကိစ္စရပ်ကို
စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ၊ အီလက်ေဒရာနစ်စက်ပစ္စည်းမေင့်မေစ်ဒစ သို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်း
တစ်ြျိုးြျိုးမေင့်မေစ်ဒစ ေတ်ရှုရန်ခက်ခဲသည့်ပုံစံမေင့် ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသည့် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့်အခါ (၁) အဒရးကကီးသည့် ကိစ္စရပ်ြျားတွင် ြှားယွင်းသည်ဟုလည်းဒကာင်း၊ သိြ
ု့ ဟုတ် လွဲြှား၍
တင်မပေားသည်ဟုလည်းဒကာင်း သိရှိပပီး အဆိုပါပစ္စည်းြျားမေင့် ေိုကိစ္စရပ်အား
ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိသူ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားရှိသူတစ်ဦးဦး၊
(၂) အဆိုပါပစ္စည်းမေင့် ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိဒသာ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားရှိဒသာ
ကိစ္စရပ်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါပစ္စည်းမေင့် ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည့် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် အမခားကိစ္စရပ်ြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရန် သိြ
ု့ ဟုတ်
ေိန်းသိြ်းေားရှိရန် ရည်ရွယ်၍မေစ်ဒစ သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတိက
ု့ ို စုစည်းဒဆာင်ရွက်မခင်း
သိြ
ု့ ဟုတ် မပန်လည်မပုစုမခင်းတိတ
ု့ ွင် အသုံးမပုရန်အတွက်မေစ်ဒစ မပုစုဒဆာင်ရွက်သည့်
ကိစ္စရပ်ြျားတွင် ေျက်ဆီးမခင်း၊ ေယ်ရှားမခင်း သိ့ုြဟုတ် အချက်အလက်ြျားကို
ြှားယွင်းဒစရန် မပင်ဆင်မခင်းတို့ကို မေစ်ဒစဒသာ အမပုအြူြျားကို ဒဆာင်ရွက်သူ
တစ်ဦးဦး သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၃) အဆိုပါပစ္စည်းမေင့် အဒ ကာင်းကိစ္စရပ်ြျားကို ြှတ်တြ်းတင်ေားရန် သိ့ုြဟုတ်
ေိန်းသိြ်းေားရှိရန် တာဝန်ရှိပပီး ေိုသို့လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သူ
တစ်ဦးဦးသည် (ကက) ေိုသို့ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည့် သို့ြဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့်
အဒ ကာင်းကိစ္စရပ်ြျားြှ အချက်အလက် အားလုံးကို မေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်
တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ြှားယွင်းဒစရန် ရည်ရွယ်၍ ဒရးသွင်းချက်ြျားကို
မပုလုပ်မခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ် မပုစုမခင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ခခ )

အဒ ကာင်းကိစ္စရပ်ြျားကို ေိုသုိ့ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရန် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ေိန်းသိြ်းေားရှိရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် ေိုသို့ ြှတ်တြ်းတင်ေားသည့်
သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိန်းသိြ်းေားသည့် အမခားဒသာ သီးမခားအဒရးကကီးသည့်
အဒ ကာင်းကိစ္စြျားတွင် ြှားယွင်းဒစြည်မေစ်ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ် လွဲြှားစွာ
တင်မပမခင်းမေစ်ဒစဒ ကာင်း သိရှိမခင်းသည် ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို
ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ရာဒရာက်သည်။
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( ဂ ) တရားပပိုင်သည် မပစ်ြှုဒမြာက်ဒသာ မပုလုပ်ြှု သို့ြဟုတ် ပျက်ကွက်ြှု မေစ်ဒပါ်ဒစသည့်
အဒမခအဒနြျားအားလုံးကို သဒဘာရိုးမေင့် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒ ကာင်းနှင့် အမပစ်ြှ ကင်းလွတ်
ခွင့်မပုသင့်ဒ ကာင်း သက်ဒသေင်ရှားတင်မပနိုင်လျှင် ပုေ်ြခွဲ (က) သိြ
ု့ ဟုတ် ပုေ်ြခွဲ (ခ)အရ
မေစ်ဒပါ်လာသည့် စွဲချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ခုခံဒချပရာဒရာက်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ပုေ်ြ ၄၅၂ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန်သ
့ တ်တားမြစ်မခင်း
ြရှိဒစဘဲ ကျင့်သးုံ ဒဆာင်ရွက်ရြည်။
အဒေွဒေွမပစ်ြှုြျား

အဒေွဒေွ မပစ်ေဏ်ဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၄၅၇။ (က)

ကုြ္ပဏီအပါအဝင် တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် (၁) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုရန် တားမြစ်ေားသည့်
မပုလုပ်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် အဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိုဒဆာင်ရွက်လျှင် သို့ြဟုတ်
(၂) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ဒဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် သိ့ြ
ု ဟုတ်
ညွှန် ကားေားသည့်မပုလုပ်ြှု သိြ
ု့ ဟုတ် အဒ ကာင်းကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်မခင်း
ြမပုလျှင် သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၃) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို အမခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်မေင့် ဆန့်ကျင်
ဒဆာင်ရွက်လျှင်၊
ဤဥပဒေပါ အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက် သို့ြဟုတ် အမခားဒသာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားက
ေိုသူသည် မပစ်ြှုတစ်ရပ်အရ အမပစ်ြရှိဒ ကာင်း ဒပါ်ဒပါက်ခဲ့မခင်းြရှိလျှင်
ဤပုေ်ြခွဲအရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာဒရာက်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။

( ခ ) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် ပုေ်ြခွဲ (က)အရမေစ်ဒစ၊ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရမေစ်ဒစ
ဤဥပဒေအရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် မပစ်ြှုနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် မပစ်ေဏ်ေက်ြပိုဒသာ မပစ်ေဏ်တစ်ရပ်ကိုကျခံရြည်။
( ဂ ) ဤဥပဒေပါ သီးမခားမပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ကို ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် သက်ဆိုင်ဒသာ
မပစ်ေဏ်ကို ဤပုေ်ြြှတစ်ပါး ဤဥပဒေ၏ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်တွင် သီးမခားမပစ်ေဏ်၊
ဒငွေဏ် သိ့ြ
ု ဟုတ် အမခားမပစ်ေဏ်တစ်ရပ်အမေစ် သတ်ြှတ်ဒော်မပေားလျှင် အဆိုပါ
ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုဒ ကာင့် မေစ်ဒပါ်လာသည့်မပစ်ြှုအတွက် သက်ဆိုင်သည့် မပစ်ေဏ်သည်
သီးမခားသတ်ြှတ်ဒော်မပေားဒသာ မပစ်ေဏ် မေစ်သည်။
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စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ဒမြအတွင်း အချို့တဝက်ကျူးလွန်ပပီး စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ဒမြမပင်ပတွင် အချို့တဝက်
ကျူးလွန်ဒသာ မပစ်ြှုြျား
၄၅၈။ အကယ်၍(က)

တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် တားမြစ်ေားသည့် မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပတွင်
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ရြည့် မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံဒတာ်၏ မပင်ပတွင်
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၊

( ခ ) အဆိုပါ မပုလုပ်ြှုအတိုင်း နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့မခင်းတိမု့ ေင့် ေိုသူသည် နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ကို ဒဆာင်ရွက်ခဲ့
သကဲ့သုိ့ သို့ြဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သကဲ့သုိ့ ဤဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်
မပစ်ြှုကိုကျူးလွန်လျှင် ေိုသူသည် အဆိုပါ မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်မေင့် မပစ်ေဏ်ေိုက်သင့်သည်။
မပစ်ြှုြျားကို ဆက်လက်ကျူးလွန်မခင်း
၄၅၉။ (က)

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိနက
် ာလအတွင်းတွင်
မေစ်ဒစ၊ သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလြတိုင်ြီတွင်မေစ်ဒစ မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
မပုလုပ်ရန်လိုအပ်ပပီး အဆိုပါအချိန်ကာလအတွင်းတွင်မေစ်ဒစ၊ အဆိုပါအချိန်ကာလ
ြတိုင်ြီတွင်မေစ်ဒစ ေိုမပုလုပ်ြှုကိုဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မခင်းသည် မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်
မေစ်လျှင် အဆိုပါ အချိန်ကာလအတွင်းတွင်မေစ်ဒစ၊ အဆိုပါအချိန်ကာလြတိုင်ြီတွင်မေစ်ဒစ
ေိုမပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်မခင်းြမပုလျှင် ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်ရြည်(၁) မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်ကို အဆိုပါအချိန်ကာလ ကုန်ဆုံးသွားပပီး
ဒနာက်တွင်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အဆိုပါ အချိန်ဒကျာ်လွန်သွားသည့်အခါတွင်
ဒသာ်လည်းဒကာင်း ေိုသို့မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်း ခံရသည်မေစ်ဒစ၊ ြခံရသည်မေစ်ဒစ အဆိုပါ
မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ပပီးသည်အေိ ဆက်လက်ဒဆာင် ရွက်ရြည့်အမပင်
(၂) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ကိုလည်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ မပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် မပုလုပ်ြှုတစ်ရပ်ကို
ဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အချိန်ကာလသတ်ြှတ်ေားမခင်းြရှိဘဲ ေိုမပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်မခင်းသည် မပစ်ြှုဒမြာက်ပပီး ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် မပစ်ြှုေင်ရှား
စီရင်မခင်းခံရသည့်အခါ ဒအာက်ပါအတိုင်းမေစ်ရြည် -
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(၁) မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရဒသာ်လည်း မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်ကို
အဆိုပါ မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ပပီးသည်အေိ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည့်အမပင်
(၂) ပုေ်ြခွဲ (ဂ) ကိုလည်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရြည်။
( ဂ ) သတ်ြှတ်ေားသည့် အချိန်ကာလ၌ မပုလုပ်ြှုအား ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြှုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် ပေြအကကိြ် မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရပပီး ေိုအချိန်ကာလ
ပပီးဆုံးပပီးဒနာက် မပုလုပ်ြှုအား ဒဆာင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ဒနလျှင် ဒအာက်ပါ
အတိုင်းမေစ်ဒစရြည် (၁) မပုလုပ်ြှုအား ဒဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်သည့် ကာလတစ်ဒလျှာက် သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါ သတ်ြှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးပပီး
ဒနာက်ေပ်မပစ်ြှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဒန့ရက်ြတိုင်ြီ ကာလတစ်ဒလျှာက်အတွက်
ဒနာက်ေပ်မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် အမပစ်ရှိသည်၊ ၎င်းအမပင်
(၂) ဤဥပဒေနှင့် အမခားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အဆိုပါ
အချိန်ကာလအတွင်း မပုလုပ်ြှုကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြှုဒ ကာင့် ဒနာက်ေပ်
မပစ်ြှုတစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာဒရာက်သည်။
(ဃ)

တစ်ဦးတစ်ဒယာက်သည် သတ်ြှတ်ကာလတစ်ရပ်အတွင်း သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုအချိန်ကာလ၏
အပိုင်းအမခားတစ်ရပ်အတွင်း ပုေ်ြခွဲ (ဂ) အရ မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် အမပစ်ရှိလျှင် ေိုမပစ်ြှုနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် မပစ်ေဏ်သည် အဆိုပါအချိန်ကာလ သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါ အချိန်ကာလ၏
အပိုင်းအမခားတစ်ရပ်ရှိ ဒန့ရက်တိုင်းစီကို တစ်ရက်လျှင် ေဏ်ဒ ကးဒငွကျပ် နှစ်ဒသာင်း
ငါးဒောင်ကို ဒပးဒဆာင်ရြည်။
ခုခံဒချပမခင်းနှင့် သက်သာခွင့်

ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိက ခုခံဒချပမခင်း
၄၆၀။ (က) ပုေ်ြ ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ကို ကန်သ
့ တ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ်
အရာရှိက ဒအာက်ပါအတိုင်း သက်ဒသေင်ရှားတင်မပနိုင်လျှင် ကုြ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေွဲ့က
ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန် သိြ
ု့ ဟုတ် ၎င်းတို့က ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် စွဲချက်တင်ေားဒသာ ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦး
အတွက် ခုခံဒချပချက်တစ်ရပ် မေစ်သည် (၁) ဘုတ်အေွဲ့က ဒဆာင်ရွက်ရြည့် တာဝန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ်တွင်
ဘုတ်အေွဲ့သည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျား အားလုံးကို ဒဆာင်ရွက်ေားဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
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(၂) ဘုတ်အေွဲ့က ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မပစ်ြှုတစ်ရပ်တွင်
ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိသည် ဘုတ်အေွဲ့က ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဆိုပါ ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိသည်
သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကို ဒဆာင်ရွက်ေားဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
(၃) ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိက ဒဆာင်ရွက်ရြည့်တာဝန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
မပစ်ြှုတစ်ရပ်တွင် ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိသည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်
ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကို
ဒဆာင်ရွက်ေားဒ ကာင်း သိ့ြ
ု ဟုတ်
(၄) ဤကိစ္စရပ်တွင် ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိသည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်
ြျားကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မေစ်ဒစ၊ ဘုတ်အေွဲ့ကမေစ်ဒစ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိဒ ကာင်း။
( ခ ) ပုေ်ြ ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်း ြရှိဒစဘဲ ေါရိုက်တာ
သို့ြဟုတ် အရာရှိက ဒအာက်ပါအတိုင်း သက်ဒသေင်ရှားတင်မပနိုင်လျှင် ကုြ္ပဏီက
ဒဆာင်ရွက်ရြည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပစ်ြှုတစ်ရပ်မေင့် စွဲချက်တင်ေားဒသာ
ေါရိုက်တာ သိ့ြ
ု ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦးအတွက် ခုခံဒချပချက်တစ်ရပ်မေစ်သည် (၁) ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကို ဒဆာင်ရွက်ေားဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
(၂) ေါရိုက်တာ သိြ
ု့ ဟုတ် အရာရှိက ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို
လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားအားလုံးကို ဒဆာင်ရွက်
ေားဒ ကာင်း သို့ြဟုတ်
(၃) ဤကိစ္စရပ်တွင် ေါရိုက်တာ သို့ြဟုတ် အရာရှိက ကုြ္ပဏီသည် ဤဥပဒေအရ
သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သင့်ဒလျာ်သည့်ကိစ္စရပ်ြျားကို
ဒဆာင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိဒ ကာင်း။
ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း ခြက်ဟဒ ကညာပပီးဒနာက် တာဝန်ရှိြှုြျားြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုမခင်း
၄၆၁။ (က)

ပုေ်ြ ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ဤအပိုင်းအရ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအဒပါ် တရားစွဲဆိုစစ်ဒဆးြှုြျားအား ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် တရားစွဲဆို
စစ်ဒဆးရာတွင် ေိုသသ
ူ ည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမေစ်ဒစ၊ သတ်ြှတ်
ဒော်မပေားသည့် အမခားစည်းကြ်းချက်ကိုမေစ်ဒစ ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ဒ ကာင်း သိြ
ု့ ဟုတ်
ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒ ကာင်း တရားရုံးက ဒတွ့ရှိဒသာ်လည်း ဒအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျား
မေစ်ပါက(၁) ေိုသူသည် သဒဘာရိုးမေင့် မပုလုပ်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင်၊ ၎င်းအမပင်
(၂) ေိုသူက ကုြ္ပဏီ၏အရာရှိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဝန်ေြ်းအမေစ် ခန်အ
့ ပ်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်
ကိစ္စရပ်ြျားအပါအဝင် အြှုတွင်ပါရှိသည့် အဒ ကာင်းအရာအားလုံးတိတ
ု့ ွင် ေိုသူသည်
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ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်မပုသင့်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိခဲ့လျှင်
တရားရုံးသည် ဆန့်ကျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအတွက် ေိုသူနှင့် သက်ဆိုင်ြည့် သို့ြဟုတ်
အမခားနည်း တာဝန်ရှိနိုင်ြည့် တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်လုံးကိုမေစ်ဒစ၊ ယင်း၏ တစ်စိတ်
တစ်ဒေသကိုမေစ်ဒစ ေိုသအ
ူ ား ကင်းလွတ်ခွင့်မပုနိုင်သည်။
( ခ ) တစ်ဦးတစ်ဒယာက်က ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအား ဆန်က
့ ျင်ဒဆာင်ရွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဤအပိုင်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားကို မပုလုပ်ြည်ဟု ေင်မြင်လျှင်
ေိုသူသည် သက်သာခွင့်ရရှိဒရးအတွက် တရားရုံးသို့ တင်မပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ တင်မပဒလျှာက်ေားလာလျှင်၊ တရားရုံးသည် တရားစွဲဆို ဒဆာင်ရွက်ြှုကို
မပုလုပ်သကဲ့သ့ို ပုေ်ြခွဲ (က) အရ သက်သာခွင့်ကို ဒပးအပ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် သက်သာခွင့် ဒပးအပ်နိုင်သည့် တရားရုံး၏ အမခားဒသာ
အခွင့်အာဏာြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစရ။
အပိုင်း(၈)
အဒေွဒေွ
အခန်း(၃၁)
အဒေွဒေွ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား

စည်းြျဉ်းြျား၊ နည်းဥပဒေြျား၊ အြိနြ
့် ျား၊ အြိန်ဒ
့ ကာ်မငာစာြျားနှင့် ညွှန် ကားချက်ြျားကို ေုတ်ဒဝနိုင်သည့်
အခွင့်အာဏာ
၄၆၂။ (က)

ဤဥပဒေအရမေစ်ဒစ၊ အမခားဒသာ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရမေစ်ဒစ ရရှိေားသည့် အခွင့်အာဏာ
သိြ
ု့ ဟုတ် ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကန်သ
့ တ်တားမြစ်ေားမခင်း
ြရှိဒစဘဲ (၁) ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်မေင့် ဤဥပဒေအား
အဒကာင်အေည်ဒော်မခင်း၊ စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းတို့ကို
ေိဒရာက်စွာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန်အတွက် နည်းဥပဒေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျားကို
ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ ၎င်းအမပင်
(၂) ြှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ဤဥပဒေအား အဒကာင်အေည်ဒော်မခင်း၊ စီြံခန်ခ
့ ွဲမခင်းနှင့်
အတည်မပုဒဆာင်ရွက်မခင်းတို့ကို ေိဒရာက်စွာဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒသာ အြိန့်ဒ ကာ်မငာ
စာြျား၊ အြိန့်ြျား၊ ညွှန် ကားချက်ြျား၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျား၊ ဇယားြျားနှင့်
ပုံစံြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
(၃) ပုေ်ြခွဲငယ် (၁) နှင့် (၂) တိအ
ု့ ရ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကစီးပွားဒရး
အသင်းအေွဲ့ြျား၏ အ ကံမပုတင်မပချက်ြျားကို ကကိုတင်ရယူနိုင်သည်။
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( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) အရမပုလုပ်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းကြ်း၊ အြိန့်ဒ ကာ်မငာစာ၊
အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားအားလုံးကို နိုင်ငံဒတာ်မပန်တြ်းတွင်
ေည့်သွင်းဒော်မပရြည်မေစ်ပပီး ေိုသို့ဒော်မပပပီးသည့်အခါ ဤဥပဒေတွင် ေည့်သွင်း
မပဋ္ဌာန်းပပီးမေစ်သကဲ့သ့ို အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
အေူးတရားရုံးြျား၊ ခုံရုံးြျား၊ ဒကာ်ြရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီြျား ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်မခင်း
၄၆၃။ (က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်မေင့် ဤဥပဒေအား
အဒကာင်အေည်ဒော် စီြံဒဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဒောက်အကူမေစ်ဒစြည့် ခုံရုံးြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင်ြျား သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီြျားကို ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်နိုင်ရန် အလိင
ု့ ှာ
လိုအပ်ဒသာ စည်းြျဉ်းဥပဒေြျား၊ နည်းဥပဒေြျား၊ အြိန်ဒ
့ ကာ်မငာစာြျား၊ အြိနြ
့် ျား၊
ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ အဆိုပါ စည်းြျဉ်း
ဥပဒေြျား၊ နည်းဥပဒေြျား၊ အြိန်ဒ
့ ကာ်မငာစာြျား၊ အြိန်ြ
့ ျား၊ ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားသည် ဤဥပဒေနှင့် ဆန်က
့ ျင်မခင်း ြရှိဒစရ။ သိရ
ု့ ာတွင် ဒအာက်ပါတို့နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ေည့်သွင်းဒော်မပနိုင်သည်(၁) ခုံရုံး သို့ြဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီတို့က ေုတ်မပန်နိုင်ဒသာ အြိန့်ြျား
အပါအဝင် ခုံရုံး သို့ြဟုတ် ဒကာ်ြရှင်တို့၏ အခွင့်အာဏာြျား၊ တာဝန်ြျား၊
လုပ်ငန်းြျားနှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျား၊ အဆိုပါဒဆာင်ရွက်ြှုြျားသည် ဤဥပဒေ
သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားရုံးသိအ
ု့ ပ်နှင်းေားသည့်
အခွင့်အာဏာြျား၊ တာဝန်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းြျားေက် ဒကျာ်လွန်မခင်းြရှိဒစရ၊
(၂) ခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီြျား၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်ပယ်အတွင်း
ဆုံးမေတ်ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အဒေွဒေွ သို့ြဟုတ် အေူးကိစ္စရပ်ြျားနှင့် ခုံရုံး
သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒကာ်ြရှင်၏ဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို မပင်ဆင်ြှု သိ့ြ
ု ဟုတ် အယူခံြှုြျား
တင်သင
ွ ်းဒဆာင်ရွက်မခင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား၊
(၃) ခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်ြျား၏ အဒရအတွက်နှင့်
၎င်းတိ့၏
ု အရည်အချင်းသတ်ြှတ်ချက်ြျား၊
(၄) ခုံရုံး

သိြ
ု့ ဟုတ်

ဒကာ်ြရှင်

သို့ြဟုတ်

ဒကာ်ြတီအေွဲ့ဝင်ြျားကို

ခန့်အပ်မခင်း၊

ေယ်ရှားမခင်း သို့ြဟုတ် ဆိုင်းငံ့မခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ လစ်လပ်ဒသာဒနရာြျားကို
အစားေိုး ခန့်ေားမခင်းြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျား၊
(၅) ခုံရုံး သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိ့ြ
ု ဟုတ် ဒကာ်ြတီ၏ အေွဲ့ဝင် သို့ြဟုတ် ဝန်ေြ်း
ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ခန့်အပ်ြှုဆိုင်ရာ စည်းကြ်းချက်ြျား၊
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(၆) ယာယီေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ဒသာ သို့ြဟုတ် အပြဲတြ်းေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ဒသာ
သို့ြဟုတ် အေူးကိစ္စရပ်အတွက် ေွဲ့စည်းတည်ဒောင်ဒသာခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင်ြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီြျားအပါအဝင် ခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီ၏
သက်တြ်းနှင့်
(၇) ခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီ၏ ဘဏ္ဍာဒငွကိစ္စနှင့် ခုံရုံး သိြ
ု့ ဟုတ်
ဒကာ်ြရှင် သိြ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ြတီက အခဒ ကးဒငွ၊ ေဏ်ဒငွ သိြ
ု့ ဟုတ် မပစ်ေဏ်ြျားကို
သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် အခဒ ကးဒငွြျားကို ဒကာက်ခံမခင်းြျားအတွက် ဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုြျား။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်ရယူပပီး ဤဥပဒေကို
အဒကာင်အေည်ဒော် စီြံဒဆာင်ရွက်ရန် အဒောက်အကူမေစ်ဒစြည့် အေူးတရားရုံး
တည်ဒောင်နိုင်ဒရးအတွက် မပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ရုံးသို့ အဆိုမပုတင်မပနိုင်သည်။
နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်
၄၆၄။ နိုင်ငံမခားကုြ္ပဏီြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊
ြဒရွှ့ြဒမပာင်းနိုင်ဒသာ ပစ္စည်းလွှဲဒမပာင်းမခင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်
ဆန့်ကျင်မခင်းြရှိဒစရ။
အခန်း (၃၂)
အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကူးဒမပာင်းမခင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
ယခင်ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
၄၆၅။ (က)

ယခင်ဥပဒေနှင့် ယင်းဥပဒေတွင် ပါဝင်ဒသာ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားြျားသည် ဤဥပဒေ
စတင် အာဏာတည်သည့်ဒန့တွင် ပယ်ေျက်ပပီးမေစ်ဒစရြည်။

( ခ ) ယခင်ဥပဒေအား ပယ်ေျက်ပပီးဒနာက်ပိုင်းတွင် ေိုဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်ပပီးသည့်ကိစ္စရပ်ြျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ဒဆာင်ရွက်ဆဲကိစ္စရပ်ြျားသည် ဤအခန်းနှင့်အညီ လည်းဒကာင်း၊ ယင်း၏
ေပ်ြံမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရလည်းဒကာင်း ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်ပပီး သို့ြဟုတ်
ဒဆာင်ရွက်ဆဲကိစ္စရပ်ြျားမေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။
ကုြ္ပဏီ ေျက်သိြ်းမခင်းအတွက် တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်မခင်းအား ဆိုင်းငံ့ေားမခင်း၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၄၆၆။ ကုြ္ပဏီေျက်သိြ်းမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤဥပဒေ
စတင် အ ာဏာတည် သ ည့် ဒန့ရ က်ြ တိုင ်ြ ီ က စတင် မပုလု ပ် ဒနခဲ့ သ ည် ့ ကု ြ္ပ ဏ ီေျက် သိ ြ် း မခင်း ကို
ဒဆာင်ရွက်ဒနဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်မခင်းြရှိဒစရ။ သို့ဒသာ် ေိုကုြ္ပဏီအားလုံးသည်
ဤဥပဒေအား မပဋ္ဌာန်းေားမခင်းြရှိသကဲ့သို့ ယခင်အလားတူ ကိစ္စရပ်ြျားအတိုင်း အလားတူနည်းလြ်းြျားမေင့်
ေျက်သိြ်းဒဆာင်ရွက်ရြည်။
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စာရွက်စာတြ်းြျား၏ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှု
၄၆၇။ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့ရက်ြတိုင်ြီက ဤဥပဒေမေင့် ပယ်ေျက်လိုက်သည့်
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ မပုလုပ်ေားဒသာ လွှဲဒမပာင်းေားသည့် စာရွက်စာတြ်းြျား သိ့ြ
ု ဟုတ်
အမခားစာရွက်စာတြ်းြျားအားလုံးသည် ဤဥပဒေအား မပဋ္ဌာန်းေားမခင်း ြရှိသကဲ့သို့ ယခင်အတိုင်း
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်မေစ်ပပီး အဆိုပါစာရွက်စာတြ်းြျားပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ပယ်ေျက်
လိုက်ဒသာ ဥပဒေသည် ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒနသကဲ့သို့ ြှတ်ယူရြည်။
ြှတ်ပုံတင်ေားမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ယခင်က ရုံးခန်းြျား၊ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားနှင့် ြှတ်ပုံတင်
အရာရှိြျားသည် ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
၄၆၈။ (က)

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့ရက်တွင် တည်ရှိဆဲကုြ္ပဏီ ြှတ်ပုံတင်ရုံးြျား
သည် ဤဥပဒေအရ တည်ဒောင်ေားမခင်းမေစ်သကဲ့သို့ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရြည်။

( ခ ) အဆိုပါ တည်ရှိဆဲရုံးြျားတွင် ေိန်းသိြ်းေားရှိသည့် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျားသည်
ဤဥပဒေအရ ေိန်းသိြ်းေားရှိရြည့် ကုြ္ပဏီြျားအတွက် ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြျား၏
အစိတ်အပိုင်းြျားကဲ့သို့ အသီးသီးြှတ်ယူရြည်။
( ဂ ) လက်ရှိြှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့် ေိုြှတ်ပုံတင်ရုံးြျားရှိ အရာရှိြျားသည် ဆက်လက် တာဝန်
ေြ် း ဒဆာင် ရြည် ။ သိ ု ့ ဒသာ် ၎င် း တို ့၏ တာဝန်ြ ျားဒဆာင် ရွ က ်ြ ှုန ှင် ့ စပ် လျဉ် း၍
မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၏ စည်းြျဉ်းြျားကို လိုက်နာရြည်။
တည်ဆဲ ြှတ်ပုံတင်ေားသည့်ကုြ္ပဏီြျားသည် ဆက်လက်ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၄၆၉။ (က)

ပုေ်ြ ၄၂၁၊ ပုေ်ြခွဲ(ဃ)နှင့်အညီ ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု သိြ
ု့ ဟုတ် အမခားအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည်
ယခင်ဥ ပဒေအရ ြှတ ်ပု ံ တင်ေ ားခဲ ့ ပပီး ေိ ု သို ့ ြှ တ် ပုံ တ င် ေားမခင် း သည် ဤဥပဒေ
စတင်အာဏာတည်သည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်ဒနလျှင်
ေိုကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏ြှတ်ပုံတင်မခင်းသည် ဤဥပဒေ၏ အပိုင်း(၂)တို့
အရ သက်ဆိုင်သည့် အြျိုးအစားအလိုက်မေစ်ဒသာ ကုြ္ပဏီ သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်း
ြျားကို ြှတ်ပုံတင်မခင်းမေစ်သကဲ့သို့ စတင်သည့်အချိန်ြှစ၍ အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ကူးဒမပာင်းကာလအတွင်း နိုင်ငံဒတာ်
အတွင်း အြျားအားမေင့် ဒနေိုင်သူတစ်ဦးကို ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ခန့်အပ်ရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ မပည်ပဒကာ်ပိုဒရးရှင်းတစ်ခုသည် ကူးဒမပာင်းကာလ
အတွင်း အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းမခင်းခံရဒသာ အရာရှိတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရြည်။
ဒလျှာက်ေားြှုြျားကို ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရမခင်း
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ယခင်ဥပဒေအရ မပုလုပ်ခဲ့ဒသာ ကုြ္ပဏီ သိြ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား ြှတ်ပုံတင်မခင်း
အတွက် ဒလျှာက်ေားြှုသည် ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့အေိ ပပီးမပတ်မခင်း
ြရှ ိဒ သးပါက ဒလျှာက် ေားသူ က မပန် လည် ရုပ ်သ ိြ ်း မခင် းြမပုလျှင် ဤဥပဒေအရ
မပုလုပ်ဒသာ ဒလျှာက်ေားြှုတစ်ရပ်အမေစ် သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရ ဒလျှာက်ေားြှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီ
မပည့်စုံဒစရန်အတွက် ပုေ်ြခွဲ (က) တွင် ရည်ညွှန်းဒော်မပေားဒသာ ဒလျှာက်လွှာတင်မခင်း
ကို မပင်ဆင်ရန်အတွက် ဒလျှာက်ေားသူက ဒတာင်းခံတင်မပနိုင်သည် သို့ြဟုတ်
ြှတ်ပုံတင်အရာရှိက ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။
တည်ဆဲစည်းြျဉ်းြျားအချို့ကို ပယ်ေျက်မခင်းနှင့် အမခားဒသာ စည်းြျဉ်းြျား ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
၄၇၁။ (က)

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်အခါတွင် ၁၉၄ဝ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျား
နည်းဥပဒေ ၈ ြှ ၃ဝ အေိ အားလုံးအပါအဝင် နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျားအက်ဥပဒေ၏
ဒနာက်ဆက်တွဲ ပုံစံြျားြှပုံစံ ၁ ြှ ၉ အေိ အားလုံးအပါအဝင်တိသ
ု့ ည် ပျက်မပယ်ဒစရြည်။

( ခ ) ၁၉၅၇ ခု န ှ စ ် ၊ မြန် ြ ာနိ ု င ် င ံ က ု ြ ္ပ ဏ ီ ြ ျားစည် း ြျဉ် း သည် ဤဥပဒေ စတင် အ ာဏာ
တည်သည့်ဒန့တွင် ပျက်မပယ်ပပီး မေစ်သည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (က) နှင့် (ခ) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှအပ လိုက်နာလျက် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်
ြျားနှင့် တူညီပပီး ဤဥပဒေစတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့ြတိုင်ြီ ဒန့ရက်အေိ အာဏာ
သက်ဝင်၍ အသုံးမပုလျက်ရှိဒသာ ယခင်ဥပဒေပါ တူညီဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအတွက်
မပုလုပ်ေားဒသာ စည်းြျဉ်းြျားသည် သက်ဆိုင်သြျှ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်
ဒနာက်ပိုင်း လိုအပ်ဒသာမပင်ဆ င်ချက်ြျားနှင့်အတူ ဒအာက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်
အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်(၁) ေိုစည်းြျဉ်းြျားသည် ပုေ်ြ ၄၇၅ အရ အကျိုးသက်ဒရာက်သည့် စည်းြျဉ်းြျား
မေစ်သည်။
(၂) ေို စည် းြျဉ် းြျားသည် ဤဥပဒေပါ တူည ီဒ သာမပဋ္ဌာန် းချက် ြျား၏ ကိ စ္စရ ပ်
ြျားအတွက် မပုလုပ်ေားမခင်းမေစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရဒဆာင်ရွက်ေားသည့်ကိစ္စရပ်ြျားသည် ဆက်လက်အကျိုးသက်ဒရာက်မခင်း
၄၇၂။ ဤအခန်းပါ အမခားမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန်သ
့ တ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ အဒ ကာင်းကိစ္စ
တစ်ရပ်ရပ်သည်-
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ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်မခင်း ြရှိြီက ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်
တူညီဒသာ ယခင်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ သိ့ြ
ု ဟုတ် ေိုမပဋ္ဌာန်းချက်ပါ
ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မခင်း မေစ်လျှင်၊

( ခ ) အဆိုပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့အေိ
ယခင်ဥပဒေပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် အလိုင
့ ှာ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ဒနလျှင်၊
ေိုအဒ ကာင်းကိစ္စြျားသည် ဤဥပဒေ၏တူညီဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ သို့ြဟုတ် အဆိုပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ဒဆာင်ရွက်ပပီးမေစ်သကဲ့သို့ ဤဥပဒေ စတင်အာဏာ
တည်ပပီးဒနာက် အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည် သိ့ုြဟုတ် သက်ဆိုင်ဒစရြည်။
ရရှိေားဒသာ အခွင့်အဒရးြျားကို ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိမခင်း
၄၇၃။ ဤအခန် း ပါ အမခားဒသာ မပဋ္ဌာန် း ချက် ြ ျားကိ ု ကန် ့ သ တ် တ ားမြစ် ေ ားမခင် း ြရှ ိ ဒ စဘဲ
ဤဥပဒေ စတင် အ ာဏာတည် မ ခင် း ြရှ ိ ြ ီ က တစ် ဦ းတစ် ဒ ယာက် က ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန် း ချက်
တစ် ရ ပ် ရ ပ် န ှ င ် ့ တူ ည ီ ဒ သာ တရားရု ံ း ၏ အြိ န ် ့ အ ရ ရရှ ိ သ ည် ့ က ိ စ ္စ ရ ပ် ြ ှ အ ပ ယခင် ဥ ပဒေပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ အခွင့်အဒရး သိ့ြ
ု ဟုတ် တာဝန်ရှိြှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ရရှိေားလျှင် အဆိုပါ
အခွင် ့ အဒရး သိ ု့ ြ ဟု တ် တာဝန်ရှ ိြ ှု သည် ဤဥပဒေပါ တူ ညီ ဒ သာ မပဋ္ဌာန်း ချက် တစ်ရပ်ရပ်အရ
ေိုမပဋ္ဌာန်းချက်သည် အခွင့်အဒရး သို့ြဟုတ် တာဝန်ရှိြှုကို မေစ်ဒပါ်ဒစဒသာ အမပုအြူ သို့ြဟုတ်
အဒမခအဒနြျားနှင့် သက်ဆ ိုင်သကဲ့သို့ ဆက်လက်တည်ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ယခင်ဥပဒေကို ရည်ညွန်းဒော်မပချက်ြျားအဒ ကာင်း
၄၇၄။ (က)

ပုေ ်ြ ခွဲ (ခ) နှင ့် အ ညီ ယခင်ဥ ပဒေပါ မပဋ္ဌာန် း ချက် သို ့ ြ ဟု တ် စည် း ကြ် းချက် က ို
ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက် သိ့ြ
ု ဟုတ် စည်းကြ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်
နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ယခင်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊
အမခား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ရည်ညွှန်း
ဒော်မပချက် တစ်ရပ်ရပ်သည် ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်ပပီးဒနာက် ဤဥပဒေကို
ရည်ညွှန်းဒော်မပသည် သိ့ုြဟုတ် ဤဥပဒေပါ သက်ဆိုင်သည့် မပဋ္ဌာန်းချက် သို့ြဟုတ်
စည်းကြ်းချက်ကို ရည်ညွှန်းဒော်မပသည်ဟု သတ်ြှတ်ရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေအရမပုလုပ်သည့် စည်းြျဉ်းြျားတွင် ပုေ်ြခွဲ (က) သည် သတ်ြှတ်ဒော်မပ
ေားသည့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေြျားတွင် သက်ြှတ်ဒော်မပပါရှိသည့် ရည်ညွှန်း ဒော်မပချက်
ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်မခင်း ြရှိဒစရဟု ဒော်မပရြည်။
ကူးဒမပာင်းမခင်းဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းြျား မပုလုပ်မခင်း
၄၇၅။ (က)

ဤဥပဒေအရ မပုလုပ်သည့် စည်းြျဉ်းြျားသည် ယခင်ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ
ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားြှ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ဒဆာင်ရွက်ြှုြျားအမေစ်သို့
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ကူးဒမပာင်းမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းဒသာ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုြျား သို့ြဟုတ် ကူးဒမပာင်းြှု
အဒမခအဒနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ေိုစည်းြျဉ်းြျားသည် ဤအခန်းတွင်
အမခားနည်း ဒော်မပေားဒစကာြူ အကျိုးသက်ဒရာက်ြှုရှိဒစရြည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (က) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကန့်သတ်တားမြစ်ေားမခင်းြရှိဒစဘဲ ေိုစည်းြျဉ်း
ြျားသည် ဒအာက်ပါနည်းလြ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် အားလုံးမေစ်ဒစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
မေစ်ဒစ သက်ဆိုင်သည့်အဒ ကာင်းကိစ္စအတွက် ဒော်မပနိုင်သည် (၁) ေိုအဒ ကာင်းကိစ္စအဒပါ် မပင်ဆင်ချက်မေင့်မေစ်ဒစ၊ မပင်ဆင်ချက်ြမပုဘဲ မေစ်ဒစ
ဒအာက်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ဒစရြည်(ကက) ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်ဒန့ရက်အေိ သိြ
ု့ ဟုတ် ဒစာရာအချိန်
ကာလတစ် ရ ပ် အ ေိ အ ကျိ ု းသက် ဒ ရာက် ြ ှု ရ ှ ိ သ ည် ့ ယ ခင် ဥ ပဒေပါ
မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ သို့ြဟုတ်
( ခခ ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ သိ့ြ
ု ဟုတ်
( ဂဂ ) ပုေ်ြခွဲငယ်စိတ် (ကက) နှင့် (ခခ) တိတ
ု့ ွင်ဒော်မပပါရှိဒသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို
ဒပါင်းစပ်၍လည်းဒကာင်း၊
(၂) ေိုအဒ ကာင်းကိစ္စနှင့် သက်ဆ ိုင်ဒသာ အမခားနည်းမေင့် သတ်ြှတ်ေားသည့်
နည်းဥပဒေြျားအရလည်းဒကာင်း၊
(၃) ဤဥပဒေပါ ကိ စ ္စ ရ ပ် ြ ျားအတွ က ် ေိ ု အ ဒ ကာင် း ကိ စ ္စ န ှ င ် ့ အကျိ ု းဆက် ြ ျား
သိြ
ု့ ဟုတ် ေိုအဒ ကာင်းကိစ္စ၏ရလေ်ကို သတ်ြှတ်ဒော်မပမခင်းမေင့် လည်းဒကာင်း။
( ဂ ) စည်းြျဉ်းြျားတွင်

ဤအခန်းပါ

အချို့ဒသာ

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည်

စည်းြျဉ်းြျားတွင် ဒော်မပေားသည့်အတိုင်း မပင်ဆင်သတ်ြှတ်ဒ ကာင်း ဒော်မပနိုင်သည်။
အဆိုပါမပဋ္ဌာန်းချက်

ြျားသည်

ေိုသုိ့

မပင်ဆင်ေားသကဲ့သို့

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရြည်။
စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ်မေင့် လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ရွက်ြှုအား ရပ်စဲမခင်း
၄၇၆။ (က)

ဤဥပဒေစတင် အ ာဏာတည် ပ ပီ း ဒနာက် ကု ြ ္ပ ဏ ီ တ စ် ခ ု သ ည် စီ ြ ံ အ ု ပ ် ခ ျုပ် ဒ သာ
ကိုယ ်စားလှယ ်ကို ေပ်ြံခန့်အပ်မခင်း ြမပုရ။ ပုေ်ြခွဲ (ခ) ပါမပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ
စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာကိုယ်စားလှယ် ခန်အ
့ ပ်ြည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ဤဥပဒေ စတင်
အာဏာတည်သည့်ဒန့တွင် ရပ်စဲပပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည့်အမပင် အဆိုပါ စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ
ကိုယ်စားလှယ်ကို ေိုဒန့ြှစ၍ ကုြ္ပဏီ၏ေါရိုက်တာတစ်ဦးအမေစ် ြှတ်ယူရြည်။

( ခ ) ဤဥပဒေ စတင်အာဏာတည်သည့်အချိန်တွင် စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ရှိသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုခု သိြ
ု့ ဟုတ် အဆိုပါ စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးသည်
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မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးေံသို့ တင်မပ၍ စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ်မေင့် ဒဆာင်ရွက်ြှုကို
ကူးဒမပာင်းကာလကုန်ဆုံးသည်အေိ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ခွင့်မပုရန် ပုေ်ြခွဲ (က) ြှ
ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။ ဒလျှာက်ေားြှုကို ဤဥပဒေ စတင်
အာဏာတည်သည့်ဒန့ြှ ၂၈ ရက်အတွင်း မပုလုပ်ရြည်။
( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (ခ) အရ ဒလျှာက်ေားလာသည့်အခါ မပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးသည် ၎င်းကသင့်သည်
ေင် မ ြင်သ ည် ့အ တို င် း ကုြ္ပ ဏ ီ၏ အဒကာင် း ဆုံ းအကျိ ု းခံ စ ားခွ င် ့အ တွ က ် ေိ ု သို ့
ဒဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးမေတ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ဤပုေ်ြပါ မပဋ္ဌာန်းချက်အရ ဒဆာင်ရွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သည့် စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ
ကိုယ်စားလှယ်ကိုြျှ ဒလျာ်ဒကးဒပးမခင်းြရှိဒစရ။ သိရ
ု့ ာတွင် ဤဥပဒေစတင်အာဏာတည်သည့်
ဒန့တွင် စီြံအုပ်ချုပ်ဒသာ ကိုယ ်စားလှယ ်သို့ ဒပးရန်ကျန်ရှိသည့် ဒငွဒ ကးြျားကို
ဆက်လက် ဒပးဒချဒစရြည်။

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ့စည်းပုံအဒမခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ
မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်

