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မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ  

၁။ အဓိပာယေ်ဖာ်ြပချက်များ ၁ 

၂။ နိဒါန်းအချက်အလက်များ ၅ 

၃။ အစုရှယယ်ာမတည်ေငွရင်း ၁၀ 

၄။ အစုရှယယ်ာလက်မှတ်များ ၁၃ 

၅။ အစုရှယယ်ာများအေပ ပိငုဆ်ိုင်ခွင့်င့်ှ အစုရှယယ်ာများအား ြပန်လည်ရယူခံရြခင်း ၁၅ 

၆။ အစုရှယယ်ာများအေပ ေတာင်းေခြခင်း ၁၉ 

၇။ အစုရှယယ်ာများအား လဲေြပာင်းြခင်း ၂၀ 

၈။ အစုရှယယ်ာများအား တစ်ဆင့်ခံလဲေြပာင်းြခင်း ၂၂ 

၉။ မတညေ်ငွရင်း ေြပာင်းလဲြပငဆ်င်ြခင်း ၂၃ 

၁၀။ အခွင့်အေရးများ ငှ့် ကန်သတ်မများကို ေြပာင်းလဲြခင်း ှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း ၂၄ 

၁၁။ အေထေွထွအစညး်အေဝးများ ၂၅ 

၁၂။ အေထေွထွအစညး်အေဝးများတွင် ေဆာင်ရက်ချက်များ ၂၆ 

၁၃။ မဲေပးြခင်း ၃၀ 

၁၄။ ေပါင်ှံြခင်းများ ှင့် ေကွးမတီာဝနတ်င်ရှိြခင်း ြပလုပ်ုိငသ်ည့် အခွင့်အာဏာ ၃၃ 

၁၅။ ကိုယ်စားလှယ်များ ၃၄ 

၁၆။ ဘုတ်အဖွဲ ၃၄ 

၁၇။ ဒါိုကတ်ာများ၏ ပဋိညာဉ်စာချပ်များ ၄၄ 

၁၈။ ဒါိုကတ်ာများ၏ အခွင်အ့ာဏာများ ၄၅ 

၁၉။ ဘုတ်အဖွဲ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ ၄၇ 

၂၀။ အတင်ွးေရးမှး ၅၀ 

၂၁။ ံုးတံဆိပ်တံုး ၅၁ 

၂၂။ ဘာေရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများှင့် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း ၅၁ 

၂၃။ အြမတေ်ဝစုများ၊ သီးသန်ရန်ပံုေငွှင့်အြခားခွဲေဝေပးြခင်းများ ၅၄ 

၂၄။ ဖျက်သိမ်းြခင်း ၅၈ 

၂၅။ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအေဝးမတ်ှတမ်းငှ့် မှတ်ပံတုင်စာရင်းများ ၅၉ 

၂၆။ မတှ်တမ်းမတ်ှရာများကို ကည့်စစ်ေဆးြခင်း ၆၀ 

၂၇။ အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း  ၆၀ 

၂၈။ ေလျာ်ေကး ၆၂ 

၂၉။ အေထေွထ ွ ၆၂ 
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အခန်း (၁) 

အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်များ 

၁။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင ် အြခားနညး် လိုအပ်ြခင်းမရှိက၊ အပိဒု် ၂ ကုိ လုိက်န လျက် 

ေအာက်ပါအတိုင်း အဓိပာယဖွ်င့်ဆုိရမည်- 

(က) “ဥပေဒ” ဆိုသည်မာှ အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း အကျိးသက်ေရာက်မ 

ရှိေသာ ၂၀၁၇ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ ြပည့်ှစ် အထူးကုမဏီအက် 

ဥပေဒှင် ့ ၂၀၁၆ခုှစ ် ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ တိုကုိ ဆုိလိုသည။် ထုိအြပင် 

ဘဏ်ှင့် ဆက်စပေ်သာ ဥပေဒများလည်း အကျံးဝင်သည။် 

( ခ ) “ဒါုိကတ်ာ” ဆိုသည်မာှ ဘုတ်အဖဲွတင်ွ တည်ဆဲဘဏ်၏ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစညး်မျဉ်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာဥပေဒင့်ှ ြမန်မာုိင်ငေံတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ န်ကားချက်များငှ့်အညီ ဒါိုကတ်ာ 

အြဖစ် ခန်အပ်ထားြခင်းခံရပးီ အနညး်ဆုံး အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မ အရညအ်ချင်း ြပည့်မီသူ 

(သိုမဟတ်ု) အရညအ်ချင်းြပည့်မီသူအား ကုိယ်စားြပသူ ဒါိုကတ်ာများကို ဆိုလုိသည်။  

( ဂ ) “ဘုတ်အဖွဲ” ဆိုသည်မှာ ဥပေဒငှ့် တညဆ်ဲဘဏ်၏ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းှင်အ့ညီ 

စနစ်တကျ ဖဲွစည်းထားေသာ ဘဏ်၏ ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲကုိ ဆုိလိုသည်။  

(ဃ) “ယာယီကုိယ်စားြပဒါိုကတ်ာ (Alternate Director)” ဆုိသည်မှာ လက်ရှိဒါိကု်တာ 

တစဦ်းသည် အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် ဘုတ်အစည်းအေဝး မတက်ေရာက်ိင်ုသည် ့

အခါတွင် ၄င်း၏ကိယု်စား ထိုကင်းကွာေနသည်အ့ချနိတွ်င်သာ အစညး်အေဝး တက်ေရာက် 

ိုင်ရန် ခန်အပ်ထားေသာ အြခားသူတစဦ်းဦးကိ ု ဆိုလုိသည်။ ၄င်းသည် မူလဒါိုက်တာများ 

နည်းတူ တာဝန်ဝတရားများှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရှိေစရမည်။  

( င ) “ဥက” ဆုိသည်မှာ အေထွေထွအစည်းအေဝးတစခ်ု (သုိမဟုတ်) ဘုတအ်ဖဲွတစ်ခု၏ ဥက 

အြဖစ် ေဆာင်ရက်ရသူကုိ ဆုိလုိသည်။  

( စ ) “အမေဆာင်အရာရှိချပ်” ဆိသုည်မှာ ဘဏ်၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များငှ့် စီမံခန်ခွဲမ 

တွင် အဓကိတာဝန်ရှိသူကို ဆိုလုိသည်။ ဤစကားရပ်တငွ် ဘဏ်တငွ် တိုက်ိုက်ခန်ထား 

ြခင်းခံရသူြဖစေ်စ၊ ဘဏ်အတွက် ေခတေဆာင်ရက်သူြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်၏ အစီအစဉ်ြဖင့် 

ေဆာင်ရက်သူြဖစေ်စ အကျံးဝင်သည်။ 

 (ဆ) “အမေဆာင်မဟုတ်သည့်သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ်ာ” ဆုိသည်မှာ ဘဏ်ှင့်ဆကွ်ယ် 

ပတ်သက်ေနေသာသူများ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ကာကွယ်ိင်ုရန်အလုိငှာ ဘတု်အဖွဲမှ 

အဆုိြပ၍ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များက အတညြ်ပခန်အပ်ပီး ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်းများ ဥပေဒတင်ွ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ဆက်ွယ်သူ မဟုတေ်သာ ဘဏ်၏ 

မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အစုရယှယ်ာ ၅%ေအာက်ပိငု်ဆုိင်သူ (သုိမဟုတ်) အစုရှယယ်ာ ပိုငဆုိ်င်မ 
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မလုိအပ်ေသာ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရက်ိင်ုသည့် ဒါိုက်တာများကုိ ဆိုလုိသည်။ ၄င်းတိုသည် 

အြခားဒါိုကတ်ာများနည်းတ ူတာဝန်ဝတရားများှင့် လုပပုိ်င်ခွင့်များ ရှေိစရမည။် 

( ဇ )  “အတငွ်းေရးမှး” ဆုိသည်မှာ ဘုတ်အဖွဲက ဥပေဒငှ့်အည ီ အတွင်းေရးမှး တာဝန်များကို 

ေဆာင်ရက်ေစရန်၊ ဒါိုကတ်ာအဖွဲဝင်များအနက်မှြဖစေ်စ၊ ဒါိုက်တာမဟုတ်သူကုိြဖစ်ေစ၊ 

ခန်အပ်ထားသူတစ်ဦးဦးကို ဆုိလိုသည်။  

( ဈ) “ဘဏ်” ဆိုသည်မှာ “ြမန်မာုိင်ငံသားများဘဏ် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီ 

လီမိတက်” ကုိ ဆုိလိုသည်။ 

(ည) “ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်” ဆိုသည်မှာ ဘဏ်၏ပါဝင်သူအစုရှင်များ မတ်ှပံုတင်စာရင်း တွင် 

အစုရှယယ်ာတစခ်ု သုိမဟတ်ု အစုရှယယ်ာအများ၏ပိုင်ရှင်အြဖစ် ပါဝင်သူတစဦ်းကို 

ဆုိလိုသည်။  

( ဋ) “အဖဲွအစညး်ကုိယ်စားြပပုဂိလ်” ဆိုသည်မှာ ကုမဏီ (သိုမဟုတ)် ေကာ်ပိုေရးရင်ှးအဖွဲ 

အစည်းတစ်ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ြမန်မာိငု်ငကံမုဏီများ ဥပေဒအရ ခန်အပ်ေသာ 

လူပုဂိလ်တစဦ်း ကို ဆုိလုိသည။် 

( ဌ ) “မှတ်ပံုတင်စာရင်း” ဆုိသညမှ်ာ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ ြပလုပ်ထိန်းသိမ်းရန် 

လုိအပ်ေသာ ဘဏတွ်င်ပါဝငသ်ူအစုရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းကို ဆုိလိုသည။်  

( ဍ ) “ုံး” ဆုိသည်မှာ ဘဏ်၏ မှတ်ပံုတင်ံုးခန်းကို ဆိုလိုသည။်  

( ဎ ) “တံဆိပ်” ဆုိသည်မှာ ဘဏ၏် တရားဝင်သုံး တဆံိပတ်ံုးကို ဆိုလိုသည်။ 

(ဏ) “စာြဖင့်” ဆုိသည်မှာ ေရးသားထားသည့်စာ၊ ပုံှိပ်ထားသည့်စာ၊ ေကျာက်ပံုှိပ်သည့်စာ 

သိုမဟုတ် ဆိုလုိသည့် စကားရပ်ကုိ အဓိပါယ် ေပလငွေ်အာင် နည်းတစ်မျိးမျိးြဖင့် ေဖာ်ြပ 

ထားသည့်စာ သိုမဟုတ် အလီက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့်စာကို ဆိုလိုသည်။ 

(တ) “မတည်ေငွရင်း” ဆိုသည်မာှ ြမန်မာုိငင်ေံတာ်ဗဟုိဘဏက် သတ်မတ်ှသည် ့ မတည်ေငွရင်း 

လုံေလာက်မအချိး လုိအပ်ချက်ကို ြပည့်မီေစရန် ထည့်ဝင်ရမည့် မတည်ရင်းှီးေငွငှ် ့

ဘဏ်၏ အံးြဖစေ်ပမများကုိ ုတ်ပယ်ပီးေန က် အများြပည်သူသို ေကညာသည့် သီးသန် 

ရန်ပုံေငွငှ့် ထည့်ဝင်ပီး မတညေ်ငွရင်း ှစ်ရပေ်ပါင်းကုိ ဆုိလိုသည်။ မတညေ်ငွရငး်တွင် 

ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒအရ ဘဏ်၏ ထုတ်ေဝထားပီးြဖစ်ေသာ သာမန်အစုရှယယ်ာ 

များ၊ ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ ဘဏ်က ေန င်တငွ်ထုတေ်ဝမည့် အစုရှယယ်ာ 

အမျိးအစားအမျိးမျိးများ၊ အစုရှယယ်ာရယူိငုေ်သာ ေအာ့ပ်ရှင် (Option) များ၊ 

အစုရှယယ်ာများအြဖစ် ေြပာင်းလဲုိင်သည့်အြခားေငွေချး သက်ေသခံ လက်မတှ်များှင့် 

အြခားေသာ အကျိးခံစားခွင့်များလဲ ပါဝင်ပါသည်။ 

(ထ) “အစုရှယယ်ာ” ဆိုသည်မှာ ဘဏ်၏ အစုရယှယ်ာမတညေ်ငွရင်းရိှ အစုရှယယ်ာကိ ု

ဆုိလိုသည်။ 
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( ဒ ) “ခွဲေဝေပးြခင်း” ဆုိသညတ်ငွ် မတညေ်ငွ ြပန်လညေ်ပးအပ်ြခင်းေငွ၊ ဆေုကးေငွအြဖစ် 

ထုတ်ေပးသည်အ့စုရှယယ်ာ၊ ြပန်လည်ဝယယ်သူည့် အစုရှယယ်ာအတွကေ်ပးရနေ်ငွှင် ့

အြခားဝငေ်ငွများ သုိမဟုတ် မတည်ေငွခွေဲဝြခင်းတို ပါဝငသ်ည။် 

( ဓ ) “ေငွေပးသွင်းပီးသည့်” ဆိသုည့် စကားရပတ်ွင် ေငွေပးသွင်းပီးဟု စာရင်းြပသညဆ်ိုသည့် 

စကားရပ်လညး် ပါဝင်သည။် 

( န ) “အစုရှယယ်ာအေပ ပုိင်ဆိငု်ခွင့်ရှိေသာေငွ (Lien monies on shares)” ဆုိသည်မှာ 

အစုရှယယ်ာအေပ အြပည့်ေပးသွင်းရန် အချနိ်ေစ့ေရာက်၍ လတ်တေလာေပးေချရန် ကျန်ရှိ 

ေသာေငွပမာဏကို ဆိုလုိပါသည်။  

( ပ ) “ေကွးတင်ကျန်ရှိေနေသာေငွေကး” ဆုိသည်မှာ ဘဏ်သည် အစုရှယယ်ာတစ်ခကုို ေရာင်းချ 

ြခင်း သိုမဟတ်ု အြခားနညး်ြဖင့် စီမံခန်ခွဲအသုံးချြခင်းြပရာတငွ် ေပးေချရမည့် ပိငု်ဆုိငခ်ွင့် 

ရှိေသာေငွ သုိမဟုတ် ြပန်လညရ်ယူသည့် အစုရယှယ်ာှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါဝင်သူအစုရှယ် 

ယာရင်ှအြဖစ် မတ်ှပံတုင်စာရင်း တင်သွင်းထားသူမှ မေပးေချရေသးသည့် ေငွပမာဏကို 

ဆုိလိုသည်။  

( ဖ ) “အြမတ်ေဝစ”ု ဆုိသည့်စကားရပ်တွင် ဆေုငွလည်းပါဝင်သည်။     

( ဗ ) “ဘဏ်၏ အလားအလာန်းတမ်း” ဆိုသည်မှာ ဘဏ်၏ အစုရှယယ်ာများ သုိမဟုတ် 

ဒီဘင်ချာများ သုိမဟုတ် အြခားေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကုိ ေပးေချဝယယ်ရူန် 

အတွက ် အများြပည်သူသို ကမ်းလှမ်းသည့် ဘဏ်၏ အလားအလာေဖာ်ြပချက် သုိမဟုတ် 

အေကာင်းကားစာ သုိမဟုတ ် ြဖန်ေဝစာ သိုမဟတ်ု ေကညာချက် သုိမဟုတ် အြခား 

ဖိတ်ေခချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆုိလိုသည်။  

(ဘ) “အများြပည်သူသို ဖိတေ်ခြခင်း” ဆုိသည်မှာ အများြပညသူ်သုိ အစုရှယယ်ာများ ဝယယ်ူရန် 

ဖိတ်ေခရာတငွ် လက်ရှိဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များငှ့် တိကု်ိက်ုြဖစ်ေစ၊ သွယဝုိ်က်၍ 

ြဖစ်ေစ ပတ်သက်ဆက်ယွသ်ူများကုိသာ အခငွ့်အေရးတစ်ရပ်ရပ်အြဖစ် ကမ်းလှမ်းြခင်းမျိး 

မဟုတ်ဘဲ အများြပညသ်ူအား ဖိတ်ေခြခင်းကို ဆုိလိုပါသည်။ 

( မ ) “အေထွေထွအစညး်အေဝး” ဆုိသည်မှာ ဘဏ်၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးကိုဆုိလုိသည်။ 

(ယ) “ဆုံးြဖတ်ချက်” ဆိုသည်မှာ မည်သည့် ဆံုးြဖတ်ချကကုိ်မဆုိ ဆုိလုိပီး ဘုတ်အဖွဲ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်၊ သာမန်ဆုံးြဖတ်ချက်ငှ့် အထူးဆုံးြဖတ်ချက်တိုလည်း အကျံးဝင်သည်။ 

( ရ ) “သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်” ဆိသုည်မှာ သာမန်ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပအ်ြဖစ် နည်းလမ်းတကျ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် ရည်ရယ်ခဲေ့ကာင်း အေထွေထွအစည်းအေဝးအတွက် အေကာင်း 

ကားစာတငွ် ေဖာြ်ပခ့ဲပီး၊ ကုိယတ်ိုငတ်ကေ်ရာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ခငွ့်ြပခန်ထားသည့် 

ကုိယ်စားလှယတ်က်ေရာက်၍ြဖစ်ေစ မေဲပးခွင့်ရိှေသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရငှမ်ျား၏ 

သာမန်မဲ အများစုြဖင့် ချမှတ်ခ့ဲသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ဆုိလုိသည်။ 
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(လ) “အထူးဆံုးြဖတ်ချက်” ဆုိသည်မှာ အထူးဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်အြဖစ် နည်းလမ်းတကျ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် ရည်ရယ်ခဲေ့ကာင်း အေထွေထွအစည်းအေဝးအတကွ် အေကာင်း 

ကားစာတငွ် ေဖာ်ြပခဲ့ပးီ၊ ကုိယတ်ိုင်တက်ေရာက၍်ြဖစ်ေစ၊ ခွင်ြ့ပခန်ထားသည့် 

ကုိယ်စားလှယ် တကေ်ရာက်၍ြဖစ်ေစ မဲေပးခွင့်ရှေိသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရငှ်များ၏ 

ေလးပံုသုံးပုံထက် မနည်းေသာ မဲအများစုြဖင့် ချမှတ်ခဲ့သည် ့ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ဆုိလိုသည်။  

( ဝ ) “လက်ြပမဲေပးြခင်း” ဆုိသညမ်ာှ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်တစ်ဦးစကီ လက်ြပ၍ ဆမဲ 

ေပးြခင်းကို ဆိုလုိသည။်  

(သ) “မဲခဲွဆံုးြဖတ်ြခင်း” ဆုိသည်မာှ အေထွေထွအစည်းအေဝးများတွင် ဘဏ်တငွ် ပါဝင်သူအစုရှင် 

တစဦ်းစီက ၄င်းတိုပိငု်ဆိုင်ေသာ အစုရယှ်ယာအေရအတွကအ်ရ ဆမေဲပးြခင်းှင့် 

ဘုတ်အဖဲွအစည်းအေဝးတွင် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစညး်မျဉး်အပိုဒ် ၁၆၃ င့်ှအည ီဒါိကုတ်ာ 

များမှ ဆမဲေပးြခင်းကို ဆိလုိုသည်။  

(ဟ) “မှတ်ပံုတင်အရာရှိ” ဆိုသညမ်ှာ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခဲွ-ဂ၊ ပုဒ်မခွငဲယ-်

၃၁ အရ အဓိပါယေ်ဖာ်န်းသည့် ဘဏ်များအား မတ်ှပုံတငေ်ဆာင်ရက်ြခင်း တာဝန်ကို 

ထမ်းေဆာင်ရန်ှင့် အပ်ှင်းထားသည့် အြခားလုပပ်ိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သံုးရန်ှင့် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ရနအ်တွက် န်ကားေရးမှးချပ်အဆင့်ရှိ ပဂုိလ် 

တစဦ်းဦးကို ဆုိလိုပါသည်။  

ကုမဏီများဥပေဒ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ 

၂။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉး်တွင်ပါရှေိသာ စကားရပ်များသည် အြခားနညး်ြဖင် ့ အဓိပာယ် 

ဖွင့်ဆိုထားြခင်းမရှိက ၂၀၁၇ခုှစ် ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒပါအတိငု်း အဓိပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည။် ထိုအတူ ၂၀၁၆ခုှစ် ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒကို အေလးဂုမူရန ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဥပေဒှင့် ညီွတ်ရန် လိုအပေ်သာ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစညး်မျဉ်း 

၃။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းသည် ဥပေဒငှ့်ညီွတ်ရမည်။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းပါ စာပိုဒ် 

တစ်ရပ်ရပ်သည ် ဥပေဒငှ့် ကဲွလွဲြခင်း သုိမဟုတ် ညီတ်ွမမရှိြခင်းတို ေပေပါက်ပါက ယင်းသို 

ကဲွလဲွြခင်း၊ သိုမဟတ်ု ညီတ်ွမမရိှြခင်းကို ဥပေဒအရ ခငွ့်ြပထားသည့် အတိငု်းအတာ အထိမှလွဲ၍ 

ယင်းကွဲလဲွြခင်း၊ မညီွတြ်ခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒက လမ်းမိုးသည်။  
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အခန်း (၂) 

နိဒါန်းအချက်အလက်များ 

၄။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းသည် ဘဏ်၏ဖဲွစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီ 

များဥပေဒ၏ ပဒု်မ ၁၁ (က) ှင်အ့ညီ ဤဖွဲစညး်ပုံအေြခခစံည်းမျဉ်း၏ စညး်ကမ်းချက်များအရ၊ 

ဘဏ်ှင့် ဘဏ်တွင်ပါဝငသ်ူအစုရှင်များသည ် ၄င်းတိုတစဦ်းစီက အသီးသီး ပါဝင်လက်မှတ ်

ေရးထုိးခဲ့ကသကဲ့သုိ၊ ၄င်းတိုအေပတွင ် စည်းေှ ငမ်ရှိပီး၊ ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျဉ်း၏ 

စည်းကမး်ချက်များကုိ လုိကန် ရမည့် သေဘာတူညီချက် တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။   

၅။ ဘဏ်သည် အစုရှယယ်ာအားြဖင့် ေပးရန်တာဝန်ကန်သတ်ထားသည့် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမဏီြဖစ်ပီး ဘဏ်တွငပ်ါဝင်သူအစုရှင်များသည် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ ၄င်းတို 

ပုိင်ဆိုင်ေသာ အစုရယှ်ယာများတငွ် မေပးေချရေသးေသာ ပမာဏအတိငု်းအတာအထိသာ 

ေပးရနတ်ာဝန်ရှိသညဟ်ု ကန်သတ်သည။်  

၆။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့်အညီ ဘဏ်တွင် သာမန်အစုရှယယ်ာ တစ်မျိးတစ်စားတည်းကိုသာ 

ထားရှိပါသည်။ ေန ငတ်ငွ် ဘဏ်သည် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့်အညီ အြခားအစုရှယယ်ာ 

အမျိးအစားများကိုလည်း ထုတ်ေဝိုင်ပါသည။် 

၇။ ဘဏ်၏ အစုရှယယ်ာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွေကးမှာ ြမန်မာကျပ် ြဖစ်ပါသည်။   

၈။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ မည်သည်အ့စုရှင်မဆို အစုရယှယ်ာတစခ်ုေအာက်နည်း၍ အစုရယှယ်ာ ပိုင်ဆုိင်ခွင့် 

မရှိပါ။    

၉။ မည်သည့်အချန်ိအခါတွင်မဆုိ ဘဏ်သည် ြမန်မာိုငငံ်ကုမဏီများဥပေဒတွင် အဓပိါယ်ဖွင့်ဆုိထား 

သည့် ိုင်ငံြခားကုမဏီအြဖစ ် ေြပာင်းလဲြခင်းမရှိေစရန် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များအား အစုရှယ် 

ယာေရာင်းချရာတွငြ်ဖစ်ေစ၊ အစုရှယယ်ာလဲေြပာင်းရာတငွ်ြဖစ်ေစ အထူးဂုြပရမည။် ိုင်ငံြခားသား 

အစုရှယယ်ာရှင်များ၏ အစရုှယယ်ာပိုင်ဆုိင်ခွင်က့ို ဘဏ်၏ ထုတ်ေဝထားေသာ အစုရှယယ်ာ 

အားလံုး၏ ၃၅% အထိ သိုမဟုတ် တည်ဆဲဥပေဒမှ ခွင့်ြပသည့် ရာခိုင်န်းအတိငု်း ြဖစ်ေစရမည။်  

၁၀။ ဘဏ်၏ မတှပ်ံုတင်ံုးခန်းသည် ြပည်ေထာငစ်ုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အတငွ်း တည်ရှိရမည်။  

၁၁။ ဘဏ်တညေ်ထာင်ရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည-် 

(က)  ရန်ကုန်မိတွင် လုပင်န်းတညရ်ာဌာန၏ ံုးချပ်ရှိ၍ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိငုင်ံေတာ ်

တွင်လညး်ေကာင်း၊ ကမာေပရှိမည်သည်ေ့ဒသတငွ်မဆိုလည်းေကာင်း၊ အခါအားေလျာ်စွာ 

သတ်မှတ်သည့် ဘဏ်ခွဲများ၊ သုိမဟုတ် ကိယု်စားလှယ်ဌာနများရှိမည့် ဘဏ်၏လုပင်န်းကို 

တညေ်ထာင်၍ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

( ခ ) အဓိကလုပ်ငန်းအေနြဖင့် စာရင်းရှငတ်ွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းေသာလ်ည်း 

ေကာင်း၊ အတိုးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အတိုးမပါဘဲြဖစ်ေစ အပ်ေငမွျားလက်ခံြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရန်၊ 
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ယင်းအပေ်ငွများကို ချကလ်က်မှတ်၊ ေငွလဲလက်မတှ ် သုိမဟုတ် အမိန်လက်မတ်ှြဖင့် 

ထုတ်ယူိုင်ရမည။် 

( ဂ ) ယင်း၏ ဘဏ်ခဲွများှင် ့ ဌာနအားလံုးတွင် ေငွေချးယူြခင်း သုိမဟုတ် ေငေွကးရှာေဖ ွ

စုေဆာင်းြခင်း၊ အာမခံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အာမခံမပါဘဲြဖစေ်စ ေချးေငွထုတေ်ပးြခင်း၊ သုိမဟုတ် 

ကိတင်ေငွထတ်ုေပးြခင်း၊ လဲေြပာင်းိုင်ခငွ့်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ၊ ေငေွပးအမိန် 

လက်မှတ်များ၊ ေငွေပးကတစိာချပမ်ျား၊ ကူပနွအ်တိုးလက်မှတ်များ၊ ေငွလဲလက်မှတမ်ျား၊ 

ကုန်ပစညး်သေဘာတင်စာရက်စာတမ်းများ၊ မီးရထားကုန်တင်တန်ဆာ လက်ခံြဖတ်ပုိင်း 

များ၊ ဝရမ်းလက်မှတ်များ၊ ဒီဘင်ချာ၊ ဒီဘင်ချာ အစစုေတာ့(ခ်)များ၊ သက်ေသခံလက်မှတ် 

များ၊ ယာယီလက်မတှ်များငှ့် အြခားစာချပ်စာတမ်းများှင့် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် 

များကို လက်မှတေ်ရးထုိးြခင်း၊ ထုတေ်ပးြခင်း၊ လကခ်ံြခင်း၊ ေလာ့န်းြဖင့် လဲလှယ်ြခင်း၊ 

ဝယ်ြခင်း၊ ေရာင်းြခင်း၊ ေထာက်ခံြခင်း၊ ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြခင်း၊ ေငွလဲ စာတမး်များ၊ 

ခရီးသွားငှ့် အြခားအလားတူ ချက်လက်မတ်ှများှင့် ုိင်ငံြခားသွားခရီးသည် ေဆာင်ယူ 

သည့် ေငွလဲလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးြခင်း၊ ေရတံုး၊ ေငွတံုးှင့် ေရဒဂါး၊ ေငဒွဂါးများကို 

ဝယ်ြခင်း၊ ေရာင်းြခင်းငှ် ့ ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြခင်း၊ ိုငင်ံြခားေငွစကအပါအဝင် 

ိုင်ငံြခားသံုးေငွဝယ်ြခင်းှင့် ေရာင်းြခင်း၊ အစုစေတာ(့ခ်)များ၊ ရန်ပံေုငွများ၊ အစရှုယယ်ာများ၊ 

ဒီဘင်ချာများ၊ ဒီဘင်ချာ အစုစေတာ့(ခ်)များ၊ ေငေွချးစာချပ်များ၊ တာဝန်များ၊ 

ေငေွချးသကေ်သခံလက်မတ်ှများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အမျိးမျိးရယူြခင်း၊ လက်ရှိထားြခင်း၊ 

ေကာ်မရငှ်ြဖင့် ထတု်ေပးြခင်း၊ အာမခံြခင်းှင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်း၊ ဘဏ်၏ 

အစိတအ်ပိုင်းများ သုိမဟုတ ် အြခားသူများကိယု်စား ေငွေချးစာချပ်များ၊ ယာယီလက်မှတ် 

များ သုိမဟုတ် အြခားေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များကုိဝယ်ြခင်း၊ ေရာင်းြခင်း၊ ေချးေငွ 

များှင့် ကိတင်ထုတေ်ပးေငွများအတွက် စကားကမ်းလှမ်းေစ့စပ်ြခင်း၊ အပ်ှံလာသည့် 

သိုမဟုတ် လုံ ခံမအတကွ်သိမ်းဆည်းေပးရန် သုိမဟုတ် အြခားနညး်ြဖင့် ေငွေချးစာချပ်များ၊ 

ယာယလီက်မတ်ှများ သုိမဟုတ် အဖိုးတန်ပစည်းများကို လက်ခံြခင်း၊ ေငွှင့် ေငေွချး 

သက်ေသခံလက်မတှ်များကိ ု ေကာက်ခံြခင်းှင့် လဲပိုြခင်းြဖစ်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) လက်ဝတ်လက်စားများ၊ ေကျာက်မျက်ရတန များ၊ ပိုင်ဆုိင်ခင့်ွစာချပ်စာတမ်းများှင့် 

အြခားအဖိုးတန်အရာဝတများှင့် စာချပစ်ာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းေပးရန်အတွက် 

လက်ခံရန်၊ 

( င ) အများြပည်သေူချးေငွ သုိမဟုတ် ပုဂလိကေချးေငွများအတွက် ပဋညိာဉ်ြပလုပ်ရန်၊ ယင်း 

ေချးေငွများအတွက် စကားကမ်းလှမ်းေစ့စပ်ရန်ှင့် ထတုေ်ပးရန်၊ 

( စ ) အများြပညသ်ူသုိြဖစေ်စ၊ ပဂုလိကသုိြဖစ်ေစ ုိင်ငေံတာေ်ချးေငွများ၊ ြမနီစီပါယေ်ချးေငွများ 

သိုမဟုတ် အြခားေချးေငွများ ထုတ်ေပးြခင်းကိေုသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုမဏီ၊ ေကာ်ပိေုရးရှင်း 

သိုမဟုတ် အသင်းအဖွဲတစခ်ုခု၏ အစုရှယယ်ာများ၊ အစုစေတာ့(ခ်)များ၊ ဒီဘင်ချာများ 

သိုမဟုတ် ဒီဘင်ချာအစုစေတာ(့ခ်)များ ထတ်ုေပးြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားေပး 
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ချးီြမင့်ရန်၊ ြပလုပ်ရန်၊ စိတ်ချမရရှေိအာင်ေဆာင်ရက်ေပးရန်၊ အာမခံရန်၊ ယင်းသို 

ထုတ်ေပးြခင်းကုိ စီမအံုပခ်ျပရ်ာ၌လည်းေကာင်း၊ ြပလုပ်ရာ၌လည်းေကာင်း ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ အဆုိပါ ထုတေ်ပးြခင်းကိစအတွက် ေငွထုတ်ေချးရန်၊ 

(ဆ)  အာမခံလုပ်ငန်းငှ့် စိုက်ေလျာ်အာမခံလုပ်ငန်းအမျိးမျိးကိ ု လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ရန၊် ထုိြပင် 

အဆုိပါလုပ်ငန်းှင့် ဆက်စပေ်သာ မညသ်ည့်တာဝန်မျိးကိမုဆိုခံယူရန်၊ 

( ဇ ) တည်ဆဲစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ် စက်မလုပ်ငန်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုခု သုိမဟုတ် စက်မလုပင်န်းသစတ်စ်ခုခုကုိ အားေပးချးီြမင့်ရန်၊ 

ေငေွချးြခင်းြဖင့် ေငွေကးပံပုိ့းမေပးရန် သိုမဟုတ် ယင်းသုိအားေပးချးီြမင့်ရာ၌ြဖစ်ေစ၊ 

ေငေွကးပံ့ပိုးမ ေပးရာ၌ြဖစေ်စကညီူရန်၊ ထုိြပင် ဆင်းဒီကိတအ်ဖွဲ (ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်း) များမှ တစဆ်င့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အဆုိပါလုပ်ငန်းများကို 

တိုးတက်ဖံွဖိးေအာင် ြပလုပရ်န၊် သုိမဟုတ ် ဖွဲစညး်ရန်၊ ထုိြပင် အဆုိပါစီးပာွးေရးလုပ်ငန်း 

ှင့် စက်မလုပ်ငန်းများ၏ အစုရှယယ်ာများ၊ ဒီဘငခ်ျာများ သုိမဟတ်ု ဒီဘင်ချာအစု 

စေတာ့(ခ်)များကို မလူလက်မှတ် ေရးထိုးြခင်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တငဒ်ါေခယြူခင်း၊ 

ဝယယ်ူြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်းြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားနညး်ြဖင့်ေသာ် လညး်ေကာင်း 

ရယူရန်၊ ထိုြပင်ထိုအစုရယှယ်ာ စသည်တိုကို စည်းကမ်းချက်ထား၍ြဖစ်ေစ၊ စည်းကမ်းချက် 

မပါဘဲြဖစ်ေစ လက်မတ်ှေရးထိုး၍ ယူြခင်းကိ ု အာမခံရန်ှင့် ထုိအစုရယှယ်ာ စသညတ်ိုကို 

ပိုင်ဆုိင်ြခင်း ေကာင့်ရရှိသည် ့သုိမဟုတ် ပိုင်ဆုိင်ြခင်းငှ့် ဆက်စပ်သည့် အခငွ့်အေရးများှင့် 

အာဏာများကို သုံးစွဲ၍ အတည်ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဈ) အစိုးရများအတွက်ြဖစေ်စ၊ ေဒသရ အာဏာပိငု်များအတွက်ြဖစေ်စ အြခားသူ သုိမဟုတ ်

သူများအတက်ွြဖစေ်စ ကိယု်စားလှယ်များအြဖစ်ေဆာင်ရက်ရန်ှင့် တာဝနက်င်းလွတ် 

ေစေကာင်း လက်မှတ်များေပးရန် လုပ်ပုိင်ခွင့်အပါအဝင်ြဖစ်သည့် ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် 

သည့် ကုမဏီမဟုတေ်သာ ကုမဏီ၏ စီမအံုပ်ချပ်မ ကုိယ်စားလယှ်လုပ်ငန်းမတှစ်ပါး 

ကုိယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း အမျိးမျိးကို လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ည) ယံုကညအ်ပ်ှံမများကို တာဝန်ခံယူ၍ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

( ဋ ) အေမွပစည်းများကုိ စီမံခန်ခွရဲာတငွ်လည်းေကာင်း၊ အေမစွား အေမွခတုိံအား ခွဲေဝချထား 

ေပးရာတွင်လညး်ေကာင်း၊ ေသတမ်းစာအတည်ြပသူ သုိမဟုတ် ယံုကည်အပံှ်ခရံသူ 

သိုမဟုတ် အြခားသူအြဖစ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

( ဌ ) ရယူရန်လုိအပ်သည် သုိမဟတ်ု သင်ေ့လျာ်သည်ဟု ဘဏ်ကထင်ြမငယ်ဆူေသာ သုိမဟုတ် 

ဘဏ်၏ ထင်ြမင်ချက်အရ၊ ရယူြခင်းြဖင့် ဘဏ်လက်ရှိထားသည့် ေငွေချးသက်ေသခံ 

လက်မှတ်များကို ေငေွကးြဖစ်ေအာင်ထုခွဲြခင်းကို လွယ်ကူေစဖယွ်ရာ အေကာင်းရိှသည့် 

သိုမဟုတ် စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်ရသည့် ဆံုးံးမ သိုမဟုတ် တာဝနတ်စ်ခုခကုို တားြမစ်ဖယွ်ရာ 

သိုမဟုတ် ယတုေ်လျာ့ေစဖွယ်ရာအေကာင်းရှိသည့် မေရမေြပာင်းိုငေ်သာပစည်း သုိမဟုတ် 

ေရေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းှင် ့ အခွင်အ့ေရးများ၊ သိုမဟုတ် အထူးအခွင်အ့ေရးများကို 
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ဝယယ်ူြခင်းြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အငာှးချထားြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လလဲှယ်ြခင်းြဖင့်ြဖစေ်စ၊ ငှားရမး်ြခင်း 

ြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ရယူရန်၊ 

( ဍ ) ကုမဏီ၏ကိစအတွက်လိုအပေ်သာ သိုမဟတ်ု သင့်ေလျာ်ေသာ မည်သည်အ့ေဆာကအ်အံု 

များ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းရပ်များကုိမဆုိ ေဆာက်လုပ်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန် ှင့် ေြပာင်းလဲရန်၊ 

( ဎ ) ေချးေငွများအတွကြ်ဖစ်ေစ၊ ကိတင်ထုတေ်ပးေငွအတွက်ြဖစ်ေစ အာမခံ၏ တစ်စတ်ိတစ ်

ေဒသြဖစေ်သာ သိုမဟုတ် အဆုိပါ အာမခံှင့်သက်ဆုိငေ်သာ ပစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိလည်း 

ေကာင်း၊ ေရေြပာင်းိုင်သည့်ပစည်း သိုမဟတု် မေရမေြပာင်းိုင်သည့် ပစည်းတွင် 

အခွင့်အေရး၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ သုိမဟုတ် အကျိးသကဆုိ်င်ခွင်တ့စ်ရပ်ရပ်ကုိလည်းေကာင်း 

ရယူရန်၊ လက်ရှိထားရန်ှင့် ေယဘယုျအားြဖင့် စီမံခန်ခွဲရန်၊ 

(ဏ) ယင်း၏ ေတာင်းဆုိပိုင်ခင့်ွတစ်ခုခုအတကွ် ရရိှေစရန် သုိမဟုတ် အချိအဝက် ရရိှေစရန် 

အတွက် ဘဏ်၏ လက်သိုေရာကရ်ှိလာိငု်ေသာ ေရေြပာင်းိုင်ေသာပစည်း သုိမဟုတ ်

မေရမေြပာင်းုိငေ်သာ ပစညး်အားလံုးကို စီမအံုပ်ချပ်ရန်၊ ေရာင်းချရန်ှင့် ေငွေကး 

ြဖစ်ေအာင် ထုခွဲရန၊် 

(တ) ဤဘဏ်၏ ရညရ်ယ်ချက်များှင့်တူညေီသာ ရည်ရယ်ချက်များရိှသည့် အြခားကုမဏီ 

တစ်ခုခု ှင့် ပူးေပါင်းရန၊် ထုိြပင် ိုင်ငံအတငွ်း မညသ်ည့်အရပ်ေဒသ၌မဆို တညဆဲ်ဘဏ် 

တစ်ခုခု၏ ရရန်ပုိင်ခငွ့်များှင့် ေကွးမတီာဝန်များကိုလည်း ဘဏ်အတွက် အကျိးရှိ၍ 

သင့်ေလျာ်မည့် စည်းကမ်းချက်များြဖင့် တာဝန်ခယံူရန၊် ပးူေပါင်းရန်ှင့် လေဲြပာင်းယူရန်၊ 

(ထ) ဘဏ်၏ လုပင်န်းများကိစအလိုငှာ ြပညေ်ထာငစ်ုသမတြမန်မာိုင်ငံအတွင်း၌ြဖစေ်စ၊ အြခား 

အရပ်ေဒသ၌ြဖစ်ေစ ေငေွချးယူရန်ငှ့် ထိုသုိေချးယေူသာေငွများအတက်ွ ရရန်ပိုင်ခွင့်များကို 

ေပါင်ှံြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစေ်စ အာမခံေပးရန်၊ 

( ဒ ) ဘဏ်၏ရညရ်ယ်ချက်များင့်ှ ဆန်ကျင်မမရှေိသာ အြခားဘဏ်တစ်ခုခုငှ့် ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်းများ ဥပေဒအရ ကန်သတ်ထားေသာကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းများမလှွဲ၍ 

အြခားကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပင်န်းတစ်ခုခတွုင် တညဆ်ဲဥပေဒများှင့်အညီ အစုရှယယ်ာများ 

ရယူရန် သုိမဟုတ ်လက်ဝယထ်ားရှိရန်၊  

( ဓ ) ဘဏ်၏ အမထမ်းများ၊ သုိမဟုတ် အမထမ်းေဟာင်းများ သိုမဟုတ် ထိုသူများ၏ မှီခို 

ေနထုိင်သူများ၊ အဆက်အွယ်များအား အကျိးြဖစ်ထွန်းေစရန် ရညရ်ယ်သည့် အသင်းအဖွဲ 

များ၊ အဖွဲအစည်းများ၊ ရန်ပံေုငွများ၊ ယံုကည်အပ်ှံြခင်းခရံသည့် အဖဲွများှင့် အဆငသ်င့် 

ေသာ လွယကူ်မများ တညေ်ထာင်ရန်ငှ့် ေထာက်ပံ့ရန် သုိမဟုတ် ဆိုခဲ့သည့် အသင်းအဖွဲ 

စသည်များ တညေ်ထာင်ေထာက်ပံ့ရာတွင် အကအူညေီပးရန်၊ ပင်စင်လစာှင့် စရိတေ်ကး 

ေငွထုတ်ေပးရန်ှင့် အာမခံအတွက် ေငွေပးသွင်းရန်၊ ကုသုိလ်ေရး၊ သုိမဟုတ ်

ေကာင်းမြပေရးကိစများ အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပပွဲများ၊ သိုမဟုတ် အများြပည်သူ 

ှင့်သက်ဆုိငေ်သာ ေယဘုယျြဖစ်ေသာ သုိမဟုတ ် အသုံးဝင်ေသာကိစများအတွက် 

ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွထည်ဝ့င်ရန် သိုမဟုတ် ေငွထုတေ်ပးရန်၊ 
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( န ) ဘဏ်၏ ပစည်းှင် ့ အခွင်အ့ေရးအားလံုးကုိြဖစ်ေစ၊ အချိတစ်ဝက်ကိုြဖစေ်စ ေရာငး်ချရန်၊ 

တိုးတက်ေကာင်းမနွေ်အာင် ြပလုပ်ရန်၊ စီမံအုပ်ချပ်ရန်၊ တိုးတက်ဖွံဖိးေအာင် ြပလပု်ရန်၊ 

လဲလှယ်ရန်၊ အငှားချထားရန်၊ ေပါင်ံှရန်၊ ထုခွဲရန်၊ အကျိးြဖစ်ထွန်းေအာင် ြပလုပ်ရန် 

သိုမဟုတ် အြခားနညး်ြဖင့် စမံီခန်ခွဲရန်၊ 

( ပ ) ဘဏ်သည် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ ပုဒ်မ (၅၂) ှင် ့ပုဒ်မ (၅၄) 

တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိးမျိးကိုြဖစ်ေစ၊ ယင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ 

တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ တည်ဆဲဥပေဒှင့် မဆန်ကျင်ပါက ရယူရန်၊ တာဝနခ်ံယရူန် 

ှင့် ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

( ဖ ) ဘဏ်၏အကျိးငာှ ဘဏ်လုပ်ငန်း ေလ့လာသင်ယူရန်အတက်ွ ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်သို     

သွားေရာက်ရန်အလုိငှာ၊ နည်းလမ်းတကျ ေရးချယ်ထားသူ သုိမဟုတ် ေရးချယထ်ားသူ 

များအား လကေ်ဆာင်ပာများအြဖစ်ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ၊ ေချးေငွများအြဖစြ်ဖင့်ြဖစေ်စ၊ ပညာသင် 

ဆုများှင့် စရတ်ိေကးေငွထုတ်ေပးရန၊် 

( ဗ ) ဘဏ်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းဘဏ်က သုိမဟုတ ် ယင်းဘဏ်ကိယု်စား အားေပး 

ချးီြမင့်သည့်၊ ဖွဲစည်းသည်၊့ တညေ်ထာင်သည့်၊ မတ်ှပံတုင်သည့် အြခားကုမဏီ တစခ်ုခုကို 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားေပးချးီြမင့်ြခင်း၊ ဖွဲစည်းြခင်း၊ တည်ေထာင်ြခင်းှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

အတွက ် ကုန်ကျစရိတအ်ားလုံး သိုမဟုတ် တစ်စတိတ်စ်ေဒသကို ေပးေဆာင်ရန်ှင့် 

ယင်းကစိများ၏ ကနဦး (ပဏာမ) ြဖစ်၍ ယင်းကိစများှင့်ဆက်စပေ်နေသာ ကုန်ကျစရိတ ်

များအားလံုး သိုမဟတု် တစစ်ိတတ်စ်ေဒသကိ ု ေပးေဆာင်ရန်၊ ထုိြပင် ဘဏ်၏ သုိမဟုတ် 

ဘဏ်က ထုိသို အားေပးချးီြမင့်သည့်၊ ဖဲွစည်းသည့်၊ တညေ်ထာင်သည့်၊ သုိမဟုတ် 

မှတ်ပံုတင်သည့် အြခားကုမဏီတစ်ခုခု၏ အစုရယှယ်ာ သုိမဟုတ် ဒီဘင်ချာ သုိမဟုတ် 

အြခားတာဝနအ်ားလုံးကိုြဖစေ်စ၊ တစ်ခုခုကုိြဖစ်ေစရယူြခင်း၊ စီမံြခင်း သုိမဟုတ် 

အာမခံြခင်းအတကွ် သင်ေ့လျာ်သည်ဟု မတ်ှယူရမည့် တရားဝင်ေပးေဆာင်ရမညြ်ဖစ်ေသာ 

ေကာ်မရငှ်၊ ပဲွခ၊ ေလာ့န်း၊ အာမခံေကးှင့် အြခားကနုက်ျစရိတ် အားလံုးကို ေပးေဆာင်ရန်၊ 

(ဘ) ဘဏ်၏လုပ်ငန်းများကို အားေပးချးီြမင့်ြခင်း သုိမဟုတ် တိုးတက်ေစြခင်းငှ့် ဆက်စပ်ေန 

ေသာ သုိမဟုတ် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစေသာ အြခားကိစအားလုံးကို ြပလုပ်ရန်၊ 

( မ ) ဘဏ်သည် ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားေသာ လုပ်ငန်းများကို 

ဘဏ်၏ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံစညး်မျဉ်းှင့် ြမန်မာိုင်ငေံတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ထုတေ်ပးထားေသာ 

ဘဏ်လိုင်စငတ်ိုပါ စည်းကမ်းချက် ကန်သတ်ချက်များငှ်အ့ညီ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ယ) သက်တမ်းတစ်ှစ်ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ စာရင်းေသအပ်ှံေငွများကိုသာ လက်ခံပီး 

၄င်းအပ်ှေံငွများ၏သက်တမး် သိုမဟုတ် ိုငငံ်ေတာ်အစိုးရက ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ရနပုံ်ေငွ 

များ၏ သက်တမ်းှင်က့ိုက်ညီေသာ ေချးေငွများြဖင့် အထူးစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ကများသို 

ေချးေငွ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ရန်၊ 
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( ရ ) ဘဏ်၏ အစုရှယယ်ာများအား ဥပေဒငှ့်အည ီ စနစ်တကျေရာင်းဝယ်ိငု်ေရးငှ့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ လွယ်ကေူချာေမွေစရနအ်တက်ွ ဥပေဒှင်အ့ည ီကာကယွေ်ပးရန်၊ 

(လ) အထက်ပါ ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအား ေခတ်မီှသတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာများကို အသံုးြပလျက် အွန်လုိင်း (Online) ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် မိုဘိငု်း (Mobile) 

ဘဏ်လုပ်ငန်း များကို ဗဟုိဘဏ်၏ ြပဌာန်းချက်ှင့်အည ီေဆာင်ရက်ရန၊် 

( ဝ ) ဗဟုိဘဏ်မှခွင့်ြပသည့်လုပင်န်းများကို အခါအားေလျာ်စွာ ခွင့်ြပချက်ှင်အ့ညီ လပ်ုကိုင် 

သွားရန်။  

အခန်း (၃) 

အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း 

အစုရှယ်ယာများှင့် အြခားေသာ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ 

၁၂။    (က) ဘဏ်၏ ဤဖွဲစညး်ပုံအေြခခစံည်းမျဉ်းအား အတည်ြပသည့်အချနိတ်ွင် ထုတေ်ဝထားေသာ 

စုစုေပါင်း အစုရှယယ်ာအေရအတွက်မှာ (၁၀,၄၀ဝ,၉၈၆) စု ြဖစ်ပါသည်။ 

( ခ ) ဘဏ်မှထုတ်ေဝထားသည် ့ အစုရှယယ်ာများ သိုမဟုတ် အြခားေငေွချးသက်ေသခ ံ

လက်မှတ်များသည် ပါဝင်သူအစုရှင်တစ်ဦးဦး၏ သုိမဟုတ် အြခားပိငု်ဆုိင်သတူစဦ်းဦး၏ 

လက်ဝယ်ထားရှိစဉ် ြမနမ်ာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခား 

သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ် အရေသာ်လည်းေကာငး် ြပာန်းထားသည့် သုိမဟုတ ်

ခွင့်ြပထားသည့် နည်းလမ်းများှင့်အညီ လဲေြပာင်းိငုခ်ွင့်ရိှသည့် ေရေြပာင်းိုငေ်သာ 

ပစည်းများ ြဖစ်ေစရမည်။ 

အစုရှယ်ယာများ ထုတေ်ဝြခင်းှင့် ခွဲေဝြခင်း  

၁၃။ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒကုိလိုက်န လျက် ဘဏ်၏ဘုတ်အဖွဲသည်-  

(က) အစုရှယယ်ာများ သုိမဟုတ် အြခားေငေွချးသကေ်သခံလက်မှတ်များကို မည်သည့် 

အချနိ်တငွ်မဆို ဘဏ်၏ဘုတ်အဖွဲဝင်များက သင်ေ့လျာ်သည်ထင်ြမင်သညဟု် စညး်ကမ်း 

ချက်များအား သတ်မှတ်၍ ပုဂိလ်တစဦ်းဦးထံသို ထတ်ုေဝုိင်သည်။ 

( ခ ) အစုရှယယ်ာများကို အြပည့်အဝြဖစေ်စ၊ တစ်စိတတ်စေ်ဒသြဖစေ်စ ေငေွပးေချရန် 

ထုတ်ေဝေရာင်းချိင်ုသည်။ အစုရှယယ်ာများကို တစ်စတိ်တစ်ေဒသအားြဖင့် ေငေွပးေချပီး 

ထုတ်ေဝေရာင်းချခဲ့လင် အစရုှယယ်ာထုတ်ေဝသည့် စည်းကမ်းချက်၌ မည့်သည်အ့ချန်ိတွင် 

ေငေွပးေချေစရန် ေတာင်းေခမည်ြဖစ်ေကာင်းငှ့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်သည် အဆိုပါ 

ေတာင်းေခသည့်ေငွအား ေပးေချရန် တာဝန်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိေစရမည်။ 
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( ဂ ) ဘဏ်၏ မတည်ေငွရင်းကုိ အစုရှယယ်ာများ ထပ်မံထုတ်ေဝေရာင်းချြခင်းြဖင့် တိုးြမင့်ရန် 

ဆုံးြဖတ်သည့်အခါ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငတ်စဦ်းစကီ ပိုင်ဆုိင်ထားသည့် လက်ရှိ 

အစုရှယယ်ာအချိးအစားအားြဖင့် တညူေီသာ မည်သည်အ့စုရှယယ်ာ အမျိးအစားကိမုဆို 

အဆုိပါ အစုရှယယ်ာများကုိ ဦးစားေပးအခွင်အ့ေရးအြဖစ် ၄င်းတိုအားဝယယ်ူုိင်ရန် 

ကမ်းလှမ်း၍ြဖစ်ေစ၊ ထိဦုးစားေပးအခွင့်အေရးအတွက် ခစံားခွင့်အေပ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်များ၏ ကိတင်သေဘာတညူခီျက်ြဖင့်ြဖစေ်စ၊ အြခားပုဂိလ်တစဦ်းဦးကို ထုတ်ေဝ 

ေရာင်းချိုင်သည။်  

အစုရှယ်ယာ ခဲွေဝေရာင်းချြခင်း 

၁၄။ အစုရှယယ်ာများအားလုံးကို ခွဲေဝေရာင်းချသည့်အခါ၌ အြပည့်ေပးသွင်းပီး ြဖစ်ေစရမည။် အကယ်၍ 

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင် ့ အြပည့်ေပးသွင်းရန် ခဲွေဝေရာင်းချခ့ဲေသာ်လည်း ထည့်ဝင်သူများက 

ထည့်ဝင်ြခင်းမရှိေသာ အစရုယှယ်ာများအေပတငွ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ငှ့် အစုရယှ်ယာများကို ြပန်လည် 

ရယူခွင့်ရှြိခင်းကို အခန်း (၅) တွင် ေဖာြ်ပထားသည့်အတိုင်း ပုိင်ဆိင်ုခွင့်ှင့် အစုရယှ်ယာများကို 

ြပန်လည်ရယူခံရြခင်းှင့် ယင်းပိုင်ဆိင်ုခွင်အ့ရ အစုရယှယ်ာများအား ြပန်လည်ရယူေရာင်းချြခင်း 

များကို ေဆာင်ရက်ိုင်သည။် 

၁၅။ အကယ်၍ မညသ်ည်အ့ချနိ်၌မဆို အစုရယှယ်ာမတည်ေငွရင်းကိ ု အစုရယှယ်ာအတန်းအစား 

အမျိးမျိးြဖစ်ေအာင ် ခွဲစိတလ်င် မညသ်ည့်အမျိးအစားကိုမဆို ပူးတွဲပါရှိသည့် အခငွ့်အေရးများအား 

(ယင်းထုတေ်ပးေသာ အစုရှယယ်ာအမျိးအစားအတက်ွ စည်းကမ်းချက်များ၊ အြခားနည်း 

စီစဉ်ထားပီး မဟတ်ုလင်) ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒပဒု်မ ၁၂၆ ပါ ြပာန်းချကမ်ျားှင့်အညီ 

လုိက်န ကျင့်သုံးိုင်သည။်  

အစုရှယ်ယာများအတွက် ေပးေချရမည့် ေငွပမာဏအသီးသီးေပတွင် ဘဏ်ကစီစဉ်ေဆာင်ရက်ိုင် 

မည့် အခွင့်အာဏာ 

၁၆။ ဘဏ်သည် ဘုတအ်ဖွဲ၏ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ေအာက်ပါကိစတစ်ရပ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ 

အားလံုးကိြုဖစေ်စ ေဆာင်ရက်ိုင်သည-် 

(က) အစုရှယယ်ာများအတွက် ေပးေချရမည့် ေငွပမာဏငှ် ့ ေပးေချရမည့်အချနိက်ာလတိုကို 

အစုရှယယ်ာပိုင်ရှင်များအကား ြခားန း၍ အစုရှယယ်ာထတုေ်ဝမငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ စီစဉ် 

ေဆာင်ရက်မများကို ြပလုပ်ိငု်သည်။  

( ခ ) အစုရှယယ်ာအတွက် ေပးေချရမည့် ေငွပမာဏတစစိ်တတ်စေ်ဒသကုိ ေပးေချရန် 

ေတာင်းဆုိြခင်းမြပေသာ်လည်း အစုရယှယ်ာရငှ်မ ှ ၄င်းပုိင်ဆိုင်ထားသည့် အစုရှယယ်ာ 

အတွက ် ေပးေချရန်ကျန်ရှိေနေသာ ေငွပမာဏအားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို 

ြဖစ်ေစ ေပးေချပါက လက်ခံိင်ုသည်။ 

( ဂ ) အစုရှယယ်ာတစခ်ုစီအတွက် ေပးေချထားသည့် ေငွပမာဏ အချိးအစားအလိက်ု အြမတေ်င ွ

ခွဲေဝမကို ြပလုပ်ိင်ုသည်။  



-12- 

ဘဏ်သည် ဦးစားေပးအစရှုယ်ယာများ ထုတ်ေဝိုင်ြခင်း 

၁၇။ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒကုိလိုက်န ၍ အပိဒု်-၁၃ အရ ကန်သတ်ြခင်းမရှိဘဲ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်ှင့် ဘဏ်၏ ဘုတ်အဖွဲမှ ဆံုးြဖတ်သည့် စညး်ကမ်းချက်များတိုှင့်အညီ 

ဘဏ်သည် ဦးစားေပးအစရှုယယ်ာများကို ထုတ်ေဝိုင်သည်။ ဦးစားေပးအစုရယှ်ယာများကို 

ဘဏ်ကြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူအစုရငှ်ကြဖစေ်စ၊ သုိမဟုတ် ှစဦ်းလံုးကြဖစ်ေစ မိမိတို 

ေရးချယ်သည့်အတိုင်း ြပန်လည်ေရးတ်ြခင်း သိုမဟုတ ်သာမန်အစုရယှယ်ာအြဖစ်သုိ ေြပာင်းလဲြခင်း 

ြပိုင်သည။် ထုိြပင် လိအုပ်လင် ဦးစားေပးအစုရယှ်ယာများကို ဘဏ်တင်ွပါဝင်သူ အစုရှင်များက 

အတညြ်ပထားေသာ အထးူဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် သာမန်အစုရှယယ်ာများသုိ ေြပာင်းလဲိုင ်

သည်။  

အစုရှယ်ယာများအတွက် ေလာက်ထားြခင်း  

၁၈။ ပုဂိလ်တစ်ဦးက ကုိယတုိ်ငအ်တွက်ြဖစ်ေစ၊ ကိယုစ်ားြဖစ်ေစ အစုရယှယ်ာများ ေလာက်ထား 

လာသည်ကို ဘဏ်ကလက်ခံရရိှပါက ဘဏ်သည် ယင်းသိုေလာက်ထားချက်အရ ပုဂိလ်တစဦ်းကိ ု

အစုရှယယ်ာ ခွဲေဝေပးရာတငွ် ထုိေလာက်ထားချက်သည် ေအာက်ပါအတိငု်းြဖစ်သည်ဟု မှတယ်ူရ 

မည်- 

(က) အစုရှယယ်ာများကို လက်ခရံရှိမည့်သူသည် ခွဲေဝေပးမည့် အစုရှယယ်ာပါ စညး်ကမ်းချက် 

များကို လုိက်န ရန် သေဘာတူညီ၍ လက်ခေံကာင်း။ 

( ခ ) အစုရှယယ်ာများကို လကခ်ံရရိှမည့်သူသည် ယင်း၏အမညက်ို အစုရှယယ်ာရှငအ်ြဖစ် 

မှတ်ပံုတင်စာရင်းတင်ွ ထည်သွ့င်းရန် ေတာင်းဆုိေကာင်း။ 

( ဂ ) အစုရှယယ်ာများကုိ လကခ်ံရရှိမည့်သူသည် ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူ အစုရှငတ်စဦ်းြဖစ်ရန် 

သေဘာတူညခီျက်ြဖင့် ြမန်မာုိငင်ံကုမဏီများဥပေဒှင်အ့ညီ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း 

ကုိ လုိက်န  မည်ြဖစ်ေကာင်း။ 

   

ပးူတွဲအစုရှယ်ယာရငှ်များ  

၁၉။ အစုရှယယ်ာတစခ်ုခုကုိ ပုိငဆ်ိုင်ေကာင်း မှတ်ပံတုင်စာရင်းသွင်းထားေသာ ှစ်ဦးငှ့် ှစ်ဦးထက် 

ပုိေသာသူများသည် ပူးတွဲအစုရှယယ်ာရငှ်များအြဖစ် အဆုိပါ အစုရှယ်ယာများကုိ ပိငု်ဆုိင်သညဟ်ု 

မှတ်ယူရမည် ြဖစ်ပီး ၄င်းတိုသည် ေအာကတွ်ငေ်ဖာ်ြပေသာြပာန်းချက်များကို လိုက်န ရမည်- 

(က) ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှင်များသည် အစုရှယယ်ာအတွက် သိုမဟုတ် အစုရယှယ်ာှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေပးရန်လုိအပ်ေသာ ေငွေပးေချြခင်း (ေတာင်းဆုိသည်အ့ခါ ေပးရန်ရိှ ပမာဏအပါအဝင်) ကို 

ပူးတွဲလျက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သီးြခားစေီသာ်လည်းေကာင်း ေပးေချရနတ်ာဝန်ရှိသည။် 

( ခ ) ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှငတ်စဦ်း ေသဆံုးပါက၊ အသက်ရင်ှကျန်သူ သုိမဟုတ် အသက်ရှင် 

ကျန်သူများသည်သာ အစရုှယယ်ာကုိ ဆိငု်ရာဆုိင်ခငွ့်ရှိသူများြဖစေ်ကာင်း ဘဏ်က 
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အသိအမှတ် ြပိုင်သည။် သုိေသာ် ေသဆုံးေကာင်းသက်ေသခအံေထာက်အထားကို 

ဘဏ်၏ ဘုတ်အဖွဲ က တင်ြပရန် ေတာင်းဆုိိငု်သည။် 

( ဂ ) ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှင်တစဦ်းဦးသည် အြမတေ်ဝစုများငှ် ့ အြခားခွေဲဝေပးြခင်းများ လက်ခံ 

ရရှိေကာင်း တရားဝငေ်ြပစာကုိ အြခားပူးတွအဲစုရယှယ်ာရငှ်များထံသို ေပးအပ်ိငု်သည။် 

(ဃ) ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှငတ်စဦ်းဦးထံသို အေကာင်းကားစာေပးြခင်း၊ အစီရင်ခစံာေပးြခင်း၊ 

ေငွစာရင်းရငှ်းြခင်း၊ အစုရှယယ်ာလက်မတှေ်ပးအပ်ြခင်းသည ် ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရငှ်အားလံုး 

သို ေပးပိုပီးြဖစ်သကဲ့သုိ ြဖစ်ေစရမည။် 

( င ) ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှင်များသည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစရုှယယ်ာရငှ်ဦးေရ တစဦ်းအြဖစ်သာ 

မှတ်ယူရမည်။  

အစုရှယ်ယာရှင်များ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယံုကည်အပ်ှံြခင်းများှင့် အြခားအကျိးခံစားခွင့်များကို 

အသိအမှတ်ြပြခင်း  

၂၀။ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒကုိလိုက်န လျက် ဘဏ်သည် မှတ်ပံတုင်ထားသည့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှယယ်ာရှင်အား ထုိအစုရှယယ်ာကုိ အပီးအြပတ်ပိုင်ဆိငု်သူအြဖစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆ ံ

ေဆာင်ရက်ိငု်သည်။ ထုိသုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အားေလျာ်စွာ ဘဏ်သည် (သိရှိပီးြဖစ်ေစ၊ မသိရှိ 

ရေသးသည်ြဖစေ်စ) ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပေသာ ြပာန်းချကမ်ျားကုိ အသိအမတ်ှြပရန်မလိုပါ- 

(က) လူတစ်ေယာက်အား ယံုကညအ်ပ်ှံမြဖင့် အစုရယှ်ယာလက်ရှိြဖစ်သူြဖစ်ေကာင်း။ 

( ခ ) အစုရှယယ်ာတငွ် သာတညီူမြဖစ်ေသာ၊ ခိုင်လုံမမရှေိသာ၊ ေန င်လာမည့်ကာလတွင် 

ြဖစ်ေသာ၊ သိုမဟတ်ု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေသာ အကျိးခံစားခွင့်ရှေိကာင်း။  

အခန်း (၄) 

အစုရှယ်ယာလက်မတှ်များ 

အစုရှယ်ယာ လက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း  

၂၁။ (က) ဘဏ်သည် အစုရယှ်ယာလက်မှတ်များကို ြမန်မာုိင်ငကံမုဏီများဥပေဒှင်အ့ညီ ထုတေ်ပး 

ရန်လုိအပ်ပါက ထုတေ်ပးရမညြ်ဖစ်ပီး အစုရယှယ်ာလက်မှတ်များတွင် ြမန်မာိုင်ငံ 

ကုမဏီများဥပေဒအရ လုိအပ်သည့်အတိငု်း သတင်းအချက်အလက် အားလုံးပါဝငေ်စရမည။် 

ထုိြပင် အစုရယှ်ယာလက်မတ်ှများကို အီလက်ထေရာနစ်ပုံစံြဖင့်လည်း ထုတေ်ပးိုင်သည်။ 

( ခ ) ဘဏ်သည် ၄င်း၏အစုရှယယ်ာသက်ေသခံလက်မတ်ှများကို ၂၀၁၆ခုှစ် ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်းများဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်မဆန်ကျငေ်စဘဲ တညဆ်ဥဲပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

အမိန်၊ န်ကားချက၊် လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များှင့်အညီ ထားရှိရမည်။ 
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ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များသည် အစုရယှ်ယာလက်မတှ ်ရထိုက်ခွင့်ရှိြခင်း  

၂၂။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉး်အရ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်တစ်ဦးချင်းစီသည် ၄င်းတိုအမညြ်ဖင့် 

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အစုရယှယ်ာအမျိးအစားအသီးသီးတွင် အစုရယှ်ယာလက်မတ်ှ တစေ်စာင်စီ 

အသီးသီးကိုေတာင်းဆိုပါက အခမဲ့ရထိုက်ခွင့်ရှိပါသည။် 

ပးူတွဲအစုရှယ်ယာရငှ်များအတွက် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်  

၂၃။ အစုရှယယ်ာများကုိ ပုဂိလ်ှစ်ဦး သုိမဟုတ် ှစဦ်းထက်ပုိေသာ ပုဂိလ်များအမည်ြဖင့် မှတ်ပုံတင် 

ထားေသာ်လည်း ဘဏ်သည် အစုရှယယ်ာအမျိးအစားအလုိက် အစရှုယယ်ာအမျိးအစား 

တစ်ရပ်စီအတွက် အစုရှယ်ယာလက်မှတတ်စ်ခုသာ ထုတေ်ပးရန် လုိအပ်သည်။  

အစုရှယ်ယာလဲေြပာင်းေပးြခင်း သုိမဟုတ် တစ်ဆင့်ခံလဲအပြ်ခင်းအတွက် အစုရှယ်ယာ လက်မတှက်ို 

ပယ်ဖျက်ြခင်း  

၂၄။ (က) ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းကို လုိက်န လျက် ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒ လိအုပခ်ျက် 

ှင့်အညီ အီလက်ထေရာနစ်ပံုစံြဖင့် ထုတေ်ပးထားေသာ အစုရယှ်ယာများမှအပ 

အစုရှယယ်ာများ လေဲြပာင်းြခင်းကို မှတ်ပံတုင်စာရင်းသွင်းရန် သုိမဟတု ် အစုရှယယ်ာ 

တစ်ခုခုကုိ ဥပေဒအရ တစဦ်းဦးသုိ တစ်ဆင့်ခံလအဲပ်ေပးခဲ့သည့်အတကွ် ထိုသူကို 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငအ်ြဖစ် မှတ်ပံတုင်စာရင်းသွငး်ရန် ေလာက်ထားလာရာတွင ်

အဆုိပါ အစုရှယယ်ာလက်မတ်ှကုိ ဖျက်သိမ်းရန် ဘဏ်သုိေပးပိုရမည။်   

( ခ ) ဘဏ်သည် အစုရယှ်ယာေရာင်းဝယေ်ရးကိစရပ်များကိ ု အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် 

ေဆာင်ရက်ရာတငွ် ၂၀၁၆ခှုစ် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစညး်များဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များ 

ှင့် မဆန်ကျငေ်စဘဲ တညဆဲ်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်၊ န်ကားချက၊် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များှင့်အညီ ထားရှိရမည။် 

အစုရှယ်ယာလက်မှတ် အစားထိုးထုတ်ေပးြခင်း  

၂၅။ အကယ်၍ အစရုှယယ်ာသက်ေသခံလက်မတ်ှတစ်ေစာင်သည် ပံုသာန်ပျက်လင်၊ ေပျာက်ဆံုးလင် 

သုိမဟုတ် ပျက်စီးလင် ဘုတ်အဖဲွက သင့်ေလျာ်သည်ဟု ယူဆသည့်အတိုင်း အေထာက်အထားငှ့် 

ေလျာ်ေကးခံဝန်ချပ် စသည့်စည်းကမ်းတိုကို လိုက်န ပးီ အခေကးေငွေပးေဆာငေ်စလျက် 

အစုရှယယ်ာ သက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ အသစ်လဲလှယေ်ပးိုင်သည်။ 

၂၆။ ဘဏ်သည် မူရင်းအစုရှယယ်ာလက်မှတ် ြပန်လညေ်ပးပိုလာြခင်း၊ အပိုဒ-်၂၅ ပါအတိုင်း သက်ေသ 

ထင်ရှားြပြခင်း၊ အြခားနည်းတင်ြပလာြခင်းရှိပါက လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း (၂၈) ရက် အတွင်း 

သုိမဟုတ် ထုိထက် ပုိမုိတိုေတာင်းေသာ ကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ 

လုိအပ်ချက်ှင့်အညီ အစရုှယယ်ာလက်မတှ ်အစားထုိးထုတ်ေပးြခင်းြပရမည။်  
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အခန်း (၅) 

အစုရှယ်ယာများအေပ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် အစုရှယ်ယာများအား ြပန်လည်ရယူခံရြခင်း 

အစုရှယ်ယာများအေပ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် 

၂၇။ အစုရှယယ်ာအသီးသီး ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ပမာဏများကိ ု ဘဏ်သည် 

ပထမ ဦးစားေပး ပုိင်ဆိငု်ခွင့်ရှသိည်- 

(က) အစုရှယယ်ာအတွက် ေပးေချရန်ရှိေသာ မေပးေချရေသးသည့် ပမာဏအားလံုး၊ 

( ခ ) အစုရှယယ်ာများရယူြခင်းအတွက် ဘဏ်ကိေုပးရန်ရှေိသာ ေကွးေငွပမာဏအားလုံး၊ 

( ဂ ) အစုရှယယ်ာှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်သုိ ေပးေချရမည့် ေငွပမာဏအားလံုး၊ 

(ဃ) အပိုဒ်- ၄၇ အရ ေတာင်းေခပီး မေပးေချရေသးသည့် ေငွအေပအတိုးေငွ (ရှလိင်) 

(ထိုအပိုဒ်သည် အပိုဒ်- ၄၆ အရ အေကွးှင့် ပမာဏများှင့်လည်း အကျံးဝင်သက်ဆိုင် 

သည်) ှင် ့

( င ) ဤအပိုဒ်အရ ရည်န်းေသာ အချနိ်ေစ့ေရာက်ပီး မေပးေချရေသးသည့် ေငွပမာဏအတွက် 

ဘဏ်မှကျခံခဲ့ေသာ သင်ေ့လျာ်သည့် ကုန်ကျစရတိ်ှင့် အသံုးစရိတ်များ။ 

အစုရှယ်ယာများအေပ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာ 

၂၈။ အစုရှယယ်ာတစခ်ုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်သည် အြမတေ်ဝစုှင့် အြခားခွေဲဝြခင်းများငှ် ့ အစုရှယယ်ာ 

ကုိ ေရာင်းချပီး သုိမဟုတ် အြခားနည်းစနွ်လတ်ြခင်းြဖင်ရ့သည့် ပစည်းအကျိးအြမတ်များ အပါအဝင် 

အစုရှယယ်ာှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရယှ်ယာရှင်သုိ ေပးိုင်ေသာ အြခားေငွပမာဏ 

တိုကုိ အထိ ပိုင်ဆုိငခ်ွင့်ရှသိည်။ ဘဏ်၏ပိုင်ဆုိင်ခင့်ွကုိ အေထာက်အထားြပ၍ အပိုဒ်-၂၇ တငွ် 

ရည်န်းေသာ ပမာဏတစ်ရပ်ရပ်၊ အကျိးအြမတ၊် ကုန်ကျစရတ်ိှင့် အသံုးစရိတ်တိုကို 

အြမတေ်ဝစုင့်ှ အြခားခွေဲဝြခင်းများ သိုမဟတ်ု အြခားပမာဏများမှတ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ခုှိမ်ြခင်းြပုိင်သည်။ 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပြခင်း 

၂၉။ မည်သည့်အခါတွင်မဆို ဘဏ်သည်- 

(က) အပိုဒ်- ၂၇ ှင့် ၂၈ ပါ ြပာန်းချက်များမှ အစုရှယယ်ာတစ်ခကုို တစ်ခုလံုး သုိမဟုတ် 

တစ်စတ်ိတစ်ပိုင်း ကင်းလွတခ်ွင့် ြပိုင်သည်။ 

(ခ) အစုရှယယ်ာတစစု်အတွက် ေပးေချရနက်ျန်ရှိသည် ့ ေငွပမာဏမှလဲွ၍ အပိုဒ်- ၂၇ တွင ်

ရည်န်းသည့် ေငွေပးေချြခင်းတစ်ခုလံုး သုိမဟတု် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း၏ ပမာဏ တစ်ရပ်ရပ်၊ 
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အကျိး အြမတ်/အတိုး၊ ကနုက်ျစရိတ၊် အသံုးစရတိ်တိုကုိ မယူဘဲ စွန်ပယ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ေလာ့ေပးြခင်း ြပိုင်သည။် 

ဘဏ်သည် ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးြခင်းအစား ြပန်လည်ရယူြခင်း 

၃၀။ အစုရှယယ်ာတစခ်ုှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပိုဒ်- ၃၁ မှ ၃၃ အထိ ှင့် ၂၇ မှ ၂၉ အထိတို 

အကျိးသကေ်ရာက်ပါက ဘဏ်သည် ၄င်း၏ပိုင်ဆုိငခ်ွင့် သုိမဟုတ် အစုရယှယ်ာများကို 

ြပန်လည်ရယြူခင်းကို ေရးချယေ်ဆာင်ရက်ိငု်သည်။ ဤအပိုဒ်အရ လုပ်ထုံးလုပန်ည်းတစ်ခကုို 

အသုံးြပရန် ေရးချယ်ြခင်းသည် အြခားအပုိဒ်အရ အြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသံုးြပိုင်သည့် 

ဘဏ်၏ အခွင့်အေရးကုိ ကန်သတ်ပတိ်ပင်ြခင်း မရှိပါ။ 

ေတာင်းဆုိသည့်အခါများတငွ် ေပးေချြခင်းမြပသည့်အတွက် ြပန်လည်ရယူြခင်း 

၃၁။ အပိုဒ်- ၂၇ မှ ၂၉ အထိ ကန်သတ်ြခင်းမရိှဘဲ၊ ဘဏ်မှ အြခားနည်းဆံုးြဖတ်ြခင်းမြပလင်၊ ဘဏ်တငွ် 

ပါဝင်သူအစုရှင်သည် အေကာင်းကားစာြဖင့် အေကာင်းကားသတ်မှတ်သည့် ေပးေချရန် ေနရက် 

ကုန်ဆုံးပီးေန က် (၂၈) ရက်ေြမာကေ်နတငွ် ေပးေချရန် ေတာင်းဆိုပီး မေပးေချေသးသည့် 

အစုရှယယ်ာတစခ်ုခု (အားလံုး သုိမဟုတ် တစ်စတိတ်စ်ေဒသ) ကုိ ဘုတ်အဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ချက် 

တစ်စံတုစ်ရာ သိုမဟုတ် အြခားအေရးယေူဆာင်ရက်မမရိှေစဘဲ အြပည်အ့ဝ ြပနလ်ည်ရယူမည။် 

၄င်းေန က် ဘဏ်သည် ြပန်လည်ရယူသည့် အစုရှယယ်ာကုိ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် 

အြခားနည်း ေဆာင်ရက်ြခင်းကုိ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒငှ့်အည ီေဆာင်ရက်ိုင် သည။် 

အစုရှယ်ယာများကို ြပန်လည်ရယူေကာင်း သက်ေသခံချက် 

၃၂။ အစုရှယယ်ာတစခ်ုကုိ ြပန်လည်ရယူပီးြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့် စာြဖင်ေ့ရးသားေကညာချက် 

ကုိ ဒါိုကတ်ာတစ်ဦး သုိမဟုတ် အတငွ်းေရးမှးတစဦ်းက ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်လင် ယင်းေကညာချက် 

သည် အချနိ်ေစ့ေရာကေ်သာ အေကာင်းကားစာေပးပီးေန က် အစုရယှယ်ာကို ရထိုက်ခွင့်ရိှေကာင်း 

ေတာင်းဆိုသူအားလံုးအေပ၌ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ ် အြခားနည်းအားြဖင့် အဆုိပါ အစုရှယယ်ာငှ့် 

စပ်လျဉ်း၍ အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူအေပ၌ြဖစေ်စ မြငင်းသာေအာင ် အပီးသတ်ခိုင်မာေသာ 

သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည။် 

အစုရှယ်ယာများကို ြပန်လည်ရယူြခင်း၏ အကျိးသက်ေရာက်မ 

၃၃။ အစုရှယယ်ာတစခ်ုကုိ ြပန်လညရ်ယူြခင်း တငွ် အစုရယှယ်ာ ြပန်လညရ်ယူခံရသူသည-် 

(က) ြပန်လည်ရယူြခင်းခံရသည့် အစုရှယယ်ာှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်အြဖစ်မှ 

ရပ်စဲပးီြဖစ်သည်။ 

( ခ ) အပိုဒ်- ၃၃ (က) တငွ် ေဖာ်ြပထားချက်အတိငု်းဟု ကန်သတ်မထားဘဲ၊ ြပန်လည်ရယူ 

ခံရသည့် အစုရှယယ်ာှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ေသာ သုိမဟုတ် ေကညာထား 

ေသာ ေပးေချထားြခင်းမရှသိည့် အြမတ်ေဝစု သုိမဟုတ် အြခားခွဲေဝြခင်းများအားလံုးကို 

ဆုံးံးသည်။ 
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( ဂ ) အပိုဒ်- ၄၇ အရ ေပးေချြခင်း မြပရေသးသည့်ပမာဏအတွက် အတိုးေငွအပါအဝင် 

အစုရှယယ်ာများကို ြပန်လည်ရယူသည့်ေနတငွ် ြပန်လည်ရယူသည့် အစုရှယယ်ာအတွက် 

ဘဏ်သို ေပးရန်ရိှေသာေငွပမာဏကုိ ေပးရန်တာဝန် ကျန်ရှိသည်။ ဘဏ်တငွ် ေငွေပးေချ 

ြခင်းကို ဘုတအ်ဖွဲမှ အားလံုးြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ပုိင်းြဖစေ်စ စွန်လတ်ိုင်သည။် 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရ အစုရှယ်ယာများအား ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် ြပန်လည်ရယူထားသည့် အစုရှယ်ယာ 

များအား ေရာင်းချြခင်း 

၃၄။ ဘဏ်သည် အပိုဒ်- ၃၅ ကိလုိုက်န ၍ ပိုင်ဆုိင်ခငွ့်ရိှသည် ့ သုိမဟုတ် ြပန်လည်ရယူရန်ဆုံးြဖတ်သည့် 

မည်သည် ့ အစုရယှယ်ာကိုမဆို ဘဏ်သည် ဘုတ်အဖွဲက ဆံုးြဖတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များှင့် 

နည်းလမ်းြဖင့် ြမန်မာိငုင်ံကုမဏီများဥပေဒလုိအပ်ချက်အတိငု်း လုိက်န ေဆာင်ရက်လျက် 

ေရာင်းချြခင်းငှ့် စီမံခန်ခွဲ အသံုးချြခင်းတိုကုိ ြပလုပ်ိုင်သည်။ 

၃၅။ ဘဏ်သည် ယင်းပိုင်ဆိငု်ခွင့်ရှိသည့် မည်သည့်အစုရယှယ်ာကုိမဆုိ ေအာက်တငွ် ေဖာ်ြပထားေသာ 

အေြခအေနများမဟတ်ုလင် ေရာင်းချြခင်းမြပရ- 

(က) ပိုင်ဆုိင်ခွင့်ရှိသည့် အစုရယှ်ယာငှ့်စပ်လျဉ်း၍ လတတ်ေလာကာလတွင် ေပးေချရန် အချနိ် 

ေစေ့ရာကေ်သာ ေငွပမာဏရှိလင် (ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင် ပိငု်ဆုိင်ခငွ့်ရှေိသာ 

ေငဟွု သတ်မှတ်ရမည်) ။ 

( ခ ) ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှယယ်ာရငှ်အြဖစ် မှတ်ပံုတင်စာရင်းသွင်းထားသူအား 

လတ်တေလာကာလတွင် ေပးေချရန် အချနိေ်စေ့ရာက်သည့်ေငွကုိ ေပးရန်လုိအပ်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပ၍ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ အေကာင်းကားစာကုိ ေရာင်းချမည့် ေနရက်မတိုင်မီ 

(၂၈) ရက်ထက်မနည်း ကိတင်၍ ေပးပိုအေကာင်းကားပီး ထိုသုိ အေကာင်းကားသည့် 

အတိငု်း ရပိုင်ခွင့်ရှေိသာေငွကုိ ေပးေချြခင်း မရှိလင်။ 

ေရာင်းချရေငွ 

၃၆။ ဘဏ်သည် အစုရယှယ်ာတစခု်ကို ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် အြခားနညး် စီမံခန်ခွဲအသံုးချြခင်းြဖင့် ထို 

ပုိင်ဆိုင်ခွင်ေ့ငွကုိ အခန်း- ၅ အရ ေအာက်ပါအတိုင်း အသံုးြပရမည်- 

(က) ပထမဦးစွာ အစုရယှယ်ာကိေုရာင်းချြခင်း၊ အြခားနည်းြဖင့် စီမံခန်ခဲွအသံုးချြခင်းြပရာတွင် 

ကုနက်ျေသာ ကုနက်ျစရိတ်ှင့် အသုံးစရိတ် အားလုံးအတကွ် ေငေွပးေချြခင်း။ 

( ခ ) ဒုတယိအေနြဖင့် ေပးေချရမည့် ရပိုင်ခင့်ွရှိေသာေငွ (ပိုင်ဆိုင်ခွင်က့ိစတွင်) သုိမဟုတ် 

ြပန်လညရ်ယူသည့် အစုရယှယ်ာငှ့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူ အစုရှယ်ယာရှငအ်ြဖစ် 

မှတ်ပံုတင်စာရင်း တင်သငွ်းထားသူမှ မေပးေချရေသးသည့် ေငွပမာဏ အတိုင်းအတာ (ဤ 

ဖွဲစညး်ပုံအေြခခံစည်းမျဉ်းတငွ် အေကွးတင်ကျန်ရိှေနေသာေငွေကးဟု အဓိပာယဖွ်င့်ဆို 

ထားသည့်ေငွ)။ 



-18- 

၃၇။ ဘဏ်သည် လက်ကျန်ေငွ (ရှိလင်) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှယယ်ာရှင်အြဖစ် မှတပုံ်တင်စာရင်း 

တင်သွင်းထားသူ သုိမဟုတ ် ထုိသူ၏န်ကားချက်အတိုင်း ထိုလကက်ျနေ်ငွပမာဏကို ေပးေချရ 

မည်။ 

ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် အြခားနည်း စီမံခန်ခွဲအသုံးြပြခင်း၏ အကျိးသက်ေရာက်မ 

၃၈။ ဘဏ်သည် ဤအခန်း- ၅ ှင့်အည ီ ြပန်လည်ရယူထားသည့် အစုရှယ်ယာတစ်စုကုိ ြပန်လည် 

ေရာင်းချရာတွင်လည်းေကာင်း၊ အြခားထုခွေဲရာင်းချရာတင်ွလည်းေကာင်း အဆငေ်ြပေချာေမွေစရန် 

ှင့် ထိေရာက်ေစရန်အတက်ွ လုိအပ်ေသာ သိုမဟုတ ် သင့်ြမတေ်လျာ်ကန်ေသာအရာအားလံုးကို 

ြပလုပ်ိုင်သည။် 

၃၉။ ဤအခန်း- ၅ အရ ေရာင်းချသည့် သိုမဟုတ ် အြခားနည်း စီမံခန်ခွဲလုိက်သည့် အစုရှယယ်ာကို 

လဲေြပာင်း လက်ခံရရှိသူ သိုမဟုတ် အြခားနညး် လက်ခံရရှိသူသည် အစုရယှ်ယာေရာင်းချြခင်း 

အြခားနည်း စီမံခန်ခဲွြခင်းြဖင့် ရရိှသည်ေ့ငေွကးကို ဤအခန်း-၅ တွင် သတမ်ှတ်ထားသည် ့

နည်းလမ်းအတိငု်း အသုံးြပြခင်း ရိှ၊မရှိကုိ သိရှရိန် အခွင်အ့ေရးမရှိပါ။  အစုရယှယ်ာ ေရာင်းချြခင်း 

သုိမဟုတ် အြခားနည်း စီမံခန်ခွဲြခင်း သုိမဟတု် ထုိသိုေရာင်းချစီမံခန်ခဲွြခင်းြဖင့် ရရှိသည့် 

ေငေွကးတိုကို အသုံးချမတိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပံုမှန်အတိုင်း ေဆာင်ရက်မမရှိြခင်း၊ ခုိင်မာမမရှိ၊ 

မမှန်မကန်ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုေကာင့် အစရုှယယ်ာ လေဲြပာင်းလက်ခံရရှိသူ သုိမဟတ်ု အြခားနညး် 

လက်ခံရရှိသူတို၏ အစုရှယယ်ာ ပိုင်ဆုိင်ခငွ့်ကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေစရ။ 

၄၀။ ဤအခန်း- ၅ အရ ေရာင်းချသည့်အစုရယှ်ယာ သုိမဟတ်ု အြခားနညး် စီမံခန်ခဲွသည့် အစုရှယယ်ာကို 

လဲေြပာင်းလက်ခံရရိှသူ သုိမဟုတ် အြခားနညး်လက်ခရံရှိသူသည် ၄င်းတိုှင့် ဘဏ်တိုအကား 

အြခားနည်း သေဘာတူထားြခင်း မရှိပါက အဆုိပါ အစုရှယယ်ာကိေုရာင်းချြခင်း အြခားနည်း 

စီမံခန်ခဲွြခင်း မတိုင်မီက ယငး်အစုရှယယ်ာငှ့်စပ်လျဉ်းသည့် ကျသင့်သည့် ေငေွကးေတာင်းဆုိမများ 

အေပ ေပးဆပရ်န် တာဝန်မရှိေစရ။ 

တာဝန်ရိှမမ ှလွတ်ကင်းမမရှိြခင်း 

၄၁။ ဤအခန်း- ၅ အရ အစုရယှယ်ာတစ်ခုကုိ ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် အြခားနည်း စီမံခန်ခွဲြခင်းြဖင့် 

ရရှိသည့်ေငွေကးတိုသည် (အစုရှယယ်ာေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် အြခားနည်း စီမံခန်ခွဲြခင်း ြပရာတွင် 

ကျသင့်သည့် ကုန်ကျစရတိ်ှင့် အသံုးစရိတ်များကို ေပးေချပီးေန က်) ေပးေချရမည့် 

ရပိုင်ခွင့်ရှေိသာေင ွ သုိမဟုတ် အေကွးတင်ကျန်ရှေိနေသာ ေငေွကးများအတက်ွ အြပည်အ့ဝ 

ေပးဆပ်ရန် လုံေလာက်ြခငး် မရှိသည့်အခါတွင် ေပးေချရမည့် ရပုိင်ခွင့်ရှေိသာေင ွ သုိမဟုတ် 

အေကွးတင်ကျန်ရိှေနေသာ ေငေွကးများအတွက် တာဝန်ရှိသူ သုိမဟုတ် တာဝန်ရှိသူများသည် 

ထုိရပုိင်ခွင့်ရှေိသာေငကွို ဘဏ်သုိေပးသွင်းရန် တာဝန်ကျန်ရှိပါသည်။ ဤအခန်း-၅ အရ 

ေဆာင်ရက်ရာတငွ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူသည် 

ေပးေချရမည့် ရပုိင်ခငွ့်ရှိေသာေငွ သုိမဟုတ် ေကွးတငက်ျန်ရှိေနေသာ ေငွေကးှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

တာဝန်ရှိမမှ လွတ်ကင်းမည် မဟုတ်ပါ။ 
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သက်သာခွင့်များ 

၄၂။ ဤအခန်း-၅ အရ ၄င်းတို၏ အစုရှယယ်ာများကုိ ေရာင်းချခံရြခင်း သိုမဟုတ ် အြခားနည်း 

စီမံခန်ခဲွြခင်းခံရသညတ်ွင် နစ်န သူမည်သူမဆိုသည် ဘဏ်ကို ေလျာ်ေကးအတက်ွ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ခငွ့်သာရှိပီး ဘဏ်ကိုြဖစ်ေစ အြခားသတူစ်ဦးဦးကုိြဖစ်ေစ အြခားအခွင့်အေရးများ၊ 

သက်သာခွင့်များ သုိမဟုတ ် ကုစားခွင်စ့သည့် မည်သည့်အခွင်အ့ေရးများကိုမဆို တားြမစ်ထား 

ပါသည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အစုရှယ်ယာများအေပ ေတာင်းေခြခင်း 

ဘဏ်မှ အစုရယှ်ယာအေပ ေတာင်းေခြခင်း 

၄၃။ ဘဏ်သည် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အချက်များကုိ ြပလုပ်ုိင်သည်- 

(က) ထုတ်ေပးသည့် အစုရယှယ်ာစည်းကမ်းချက်များအရ သတ်မှတအ်ချနိ်ကာလအတငွ်း 

ေပးေချရန် ဘဏတွ်င်ပါဝင်သူ အစုရှင်၏ မေပးေချရေသးေသာ အစုရှယယ်ာပမာဏ 

အားလုံး သုိမဟုတ် အချိကုိ ဘုတ်အဖွဲ၏ဆံုးြဖတ်ချက်အတိုင်း ေပးေချရန် ေတာင်းေခြခင်း၊ 

( ခ ) အရစ်ကျစနစြ်ဖင့် ေပးေချရန် ေတာင်းေခြခင်းှင့်၊ 

( ဂ ) ေပးေချရန ် ေတာင်းေခြခင်းကို ုပ်သိမ်းြခင်း သုိမဟုတ ် ေရဆုိင်းြခင်း သိုမဟုတ် အချနိ် 

ကာလ တိုးြမင့်ေပးြခင်း။ 

ေတာင်းေခသည့်အချနိ်ကာလ 

၄၄။ ေတာင်းေခြခင်းကို ခငွ့်ြပေကာင်း သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်တင်ွ အြခားနည်း သတ်မတ်ှေကာင်း ြဖင့် 

ဘုတ်အဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြပသည့်အခါတငွ် ေတာင်းေခြခင်းြပပီးြဖစ်သည်ဟု မတှယ်ူရမည။် 

အေကာင်းကားြခင်းှင့် ေတာင်းေခြခင်းကုိေပးေချြခင်း  

၄၅။ ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝငသူ်အစုရှင်သုိ ေတာင်းေခသည့်အေကာင်းကားစာကုိ ေတာင်းေခသည့် 

ပမာဏေပးဆပ်ရမည့်အချနိ်မတိုင်မီ (၂၁) ရက် ကိတင်၍ စာြဖင့်ေရးသား အေကာင်းကားရမည။် 

အေကာင်းကားစာတငွ် ေပးေချရမည်အ့ချနိ်ကာလှင် ့ ေပးေချရန်နည်းလမ်းကို သတမှ်တ်ေဖာ်ြပရ 

မည်။ ေတာင်းေခသည်အ့ေကာင်းကားစာ မရရှြိခင်း သုိမဟုတ် ေတာင်းေခသည့် 

အေကာင်းကားစာ ေပးပိုရန် မေတာတ်ဆပျကကွ်က်ြခင်းသည် ေတာင်းေခြခင်းကိ ု တရားမဝင် 

ပျက်ြပယေ်စြခင်း မရှိပါ။ 
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ေပးေချမများကာလ သတ်မတှထ်ားြခင်းကုိ ေပးေချရန် ေတာင်းေခမဟု မှတ်ယူြခင်း 

၄၆။ အစုရှယယ်ာထုတေ်ပးသည် ့ စည်းကမ်းချက်အရ ထတုေ်ပးချနိတွ်င်ေပးရန် သုိမဟုတ် ေပးရန် 

သတ်မှတ်ရက်တငွ် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း၏ ရည်ရယ်ချက်အလိုငာှ ေပးရမည့်ပမာဏကို 

သတ်မှတ်သည့်ရကတွ်င ် ေပးေချရန် အေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်းငှ့် ေတာင်းေခပီး ြဖစ်ေကာင်း 

မှတ်ယူရမည်။ အတိုးအြမတ်ေပးေချြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် အသုံးစရတ်ိကျခံြခင်း၊ ဘဏ်တွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ ြပန်လည်ရယူြခင်းှင့် ဖျက်သိမး်ြခင်း သိုမဟုတ် ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် 

အြခားနည်းြဖင့် စီမံခန်ခွဲြခငး်တိုအပါအဝင် ေတာင်းေခြခင်းအေပ ေပးေချြခင်း မြပသည့်ကိစငှ့် 

သက်ဆုိင်သည့် ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခစံည်းမျဉ်းပါ ြပာန်းချက်အားလံုးသည် ေတာင်းခံသည့်ပမာဏကို 

ေပးရန် ေတာင်းေခ အေကာင်းကားပီးြဖစ်သည်ဟု မတှယ်ရူမည။် 

ေပးေချြခင်းမြပရေသးသည့်ပမာဏအတွက် အတိုးေငွ 

၄၇။ အစုရှယယ်ာှင့်ပတ်သက်၍ ေပးရန်ေတာင်းေခေသာ်လည်း ေပးဆပ်ြခင်းမြပလင် သုိမဟုတ် အမှန် 

တကယ ် ေပးေချသည့်ေနှင် ့ ေပးေချရမည့်ေနအကား ြခားန းသည်ေ့နများရိှခဲ့ပါလင် ဘုတ်အဖွဲမှ 

ဆုံးြဖတ်သည့်န်းထားအတိငုး် အတိုးေငွကျသင့်ေစိငု်သည်။ ဘဏ်သည် အတိုးေငကွို အားလုံး 

ြဖစ်ေစ တစ်စတိတ်စ်ပိုင်းြဖစေ်စ စွန်လတ်ိုင်သည်။  

ေတာင်းေခသည့်အတွက် ေပးေချြခင်း 

၄၈။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည် ေပးေချရနေ်တာင်းဆိုသည့်အခါတိငု်း ဘုတ်အဖွဲကသတ်မှတ်သည့် 

အချနိ် ကာလအတိငု်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းြဖင့် သုိမဟုတ် ေတာင်းေခသည် ့ အစုရှယယ်ာ 

ထုတ်ေပးသည့် စည်းကမ်းချက်အတိငု်း ေပးေချရမည။် 

 

ေတာင်းေခရာတွင် ကိတင်ေပးေချြခင်း 

၄၉။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည် ၄င်းပိုင်ဆုိင်သည့် အစုရယှယ်ာအတွက် မေပးေချရသည့် ပမာဏ 

တစ်ရပ်လုံးကိုြဖစေ်စ တစ်စတ်ိတစ်ပိုင်းကိုြဖစေ်စ ေပးေချရန်ေတာင်းေခသည့်အခါ ေတာင်းေခ 

သည့်ပမာဏ (ရှိလင်) ထက်ေကျာ်လွန်၍ မညသ်ည့်အချနိတ်ွင်မဆုိ ဘဏ်သုိ ေပးေချိငုသ်ည်။ 

 

အခန်း (၇) 

အစုရှယ်ယာများအား လဲေြပာင်းြခင်း 

၅၀။ အစုရှယယ်ာတစစ်ုစု၏ လဲေြပာင်းေရးဆိုင်ရာစာတမ်းကုိ လဲေြပာင်းသူှင့် လဲေြပာင်းြခင်း 

ခံရသူှစ်ဦးစလံုးက လကမှ်တ်ေရးထိုးအတညြ်ပရမည်အ့ြပင် လဲေြပာင်းသူသည် ဘဏ်တွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင်များ မှတ်ပံတုင်စာရင်းတွင ် အစုရယှယ်ာငှ့်စပ်လျဉ်း၍ လဲေြပာင်းြခင်းခံရသူ၏ 

အမည်ကုိ ေရးသငွ်းပီးသညအ်ထိ အစုရှယယ်ာပိုင်ဆိုငသူ်အြဖစ် တည်ရိှသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

သုိေသာ်လည်း တရားဝင်မတ်ှပံုတင် ဖွဲစည်းထားေသာ စေတာ့ခ်အတိ်ချန်ိးတစ်ခုခုတွင် စာရင်းဝင် 
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ေရာင်းဝယ်မ ြပလုပေ်နသည့် အစုရယှ်ယာများ လေဲြပာင်းြခင်းကို အဆုိပါ စေတာ့ခ်အိတ်ချန်ိးငှ့် 

စေတာ့ခ် အိတခ်ျနိ်းမှခန်အပသ်ည့် အစုရှယယ်ာများအပ်ှမံှင့် လက်ခံခွင့်ရအဖွဲအစညး် သုိမဟုတ် 

အစုရှယယ်ာများ စာရင်းရငှး်လင်းေပးသည့် အဖွဲအစည်းတိုမှ သတ်မတ်ှထားသည့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမး်များှင့်အညီ လေဲြပာင်းြခင်းကို ြပလုပ်ရမည။် 

၅၁။ ဘဏ်၏အစုရှယ်ယာများအား လဲေြပာင်းရာတွင် ဘုတ်အဖွဲမှ လက်ခံအတည်ြပိုင်ေသာ သုံးစဲွေနကျ 

ိုးိုးပံုစံြဖင်ြ့ဖစ်ေစ၊ မည်သည်ပုံ့စံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပလုပ်ရမည။် သိုေသာ်လည်း တရားဝင်ဖွဲစည်း ဖွင့်လှစ် 

ထားေသာ စေတာခ့်အတိခ်ျနိ်း၌ စာရင်းဝင်ေရာင်းဝယ်မြပလုပေ်နသည့် အစရုှယယ်ာများ 

လဲေြပာင်းြခင်းအတွက် အဆိပုါ စေတာ့ခ်အတိ်ချန်ိး သုိမဟုတ် စေတာ့ခ်အတ်ိချနိ်း မှ ခန်အပ်သည့် 

အစုရှယယ်ာများအပ်ံှမငှ့် လက်ခံခွင့်ရအဖွဲအစည်း သုိမဟုတ် အစုရယှယ်ာများ စာရင်းရှင်းလင်း 

ေပးသည့် အဖွဲအစည်းတိုမှ သတ်မှတ်သည့်သံုးစွဲေနကျ ိးုိုးပံုစံြဖင့် လဲေြပာင်းြခင်း ြဖစရ်မည။်  

၅၂။ တရားဝင် ဖွဲစည်းဖွင့်လစ်ှထားေသာ စေတာ့ခအ်ိတ်ချနိ်းတွင် စာရင်းဝင်ပီး ေရာင်းဝယ်လျက်ရှေိသာ 

အစုရှယယ်ာများမှအပ အြခားအစုရယှယ်ာများှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတငွ ်

ဘုတ်အဖွဲသည် ှစ်စဉ် ှစ်ပတ်လညအ်ေထေွထွအစည်းအေဝး မကျင်းပမီ (၂၈) ရက်အတငွ်း 

သုိမဟုတ် အြခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်တိုငှ့်အညီ လဲေြပာင်းြခင်း မှတ်ပံတုင်ရန်ကုိလည်း 

ဆုိင်းငံ့ထားိငု်သည်။  

(က) ဘုတ်အဖဲွမှ ဆုံးြဖတ်သည့် သင့်ေလျာ်ေသာန်းထားတစ်ခုအား ဘဏ်သုိေပးသွင်းေစ၍၊ ှင့် 

( ခ ) လဲေြပာင်းမည့်သူသည် အမှန်တကယ် လေဲြပာင်းေပးိငုခ်ွင့်ရှိေကာင်းကို လေဲြပာင်းြခင်း 

စာရက်စာတမ်းငှ့်အတူပူးတွဲ၍ ယင်းှင့်သက်ဆိငု်သည် ့ အစုရယှ်ယာများ၏ သကေ်သခံ 

လက်မှတ်အြပင် အကယ်၍ ဘုတ်အဖဲွသည် အစုရှယယ်ာ လဲေြပာင်းြခင်းေလာက်လာကို 

လက်ခံရရှိသည် ့ေနမှစ၍ (၂၁) ရက်အတငွ်း ဘုတအ်ဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ြငင်းပယ်ိင်ုပီး 

ထုိသို လဲေြပာင်းြခင်းကို မတှ်ပံုတင်ေပးရန်ြငင်းပယ်လင ် ြငင်းပယ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 

အေကာင်းြပချက်ှင်တ့ကွ ထုတ်ြပန်ပီးေန က် (၇) ရက်အတငွ်း လဲေြပာင်းမည်သ့ူှင့် 

လဲေြပာင်းလက်ခံမည့်သူတိုထံ အေကာင်းကားရမည။် 

၅၃။ အစုရှယယ်ာပိုင်ဆုိင်သူအြဖစ ် မှတ်ပံုတင်ပီးသူကုိသာ ဘဏ်က အစုရှယယ်ာအေပ ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

အြဖစ် အသိအမတ်ှြပရမည်။ သံသယကိေုရာှင်ရာှးိုင်ရန် အစုရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်သူအြဖစ် 

မှတ်ပုံတင်ပးီသူများတွင် ဘဏ်၏အစုရှယယ်ာများကို ေရာင်းဝယ်မြပလုပ်ေနသည့် သက်ဆိုင်ရာ 

စေတာ့ခ်အတ်ိချနိ်း၌ သတ်မှတ်ထားေသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အည ီ ဝယယ်ူထားသည့် 

ပုဂိလ်များလည်း ပါဝင်သည။်  
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အခန်း (၈) 

အစုရှယ်ယာများအား တစ်ဆင့်ခံလဲေြပာင်းြခင်း 

၅၄။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သ ူ အစုရငှတ်စဦ်းသည် အစုရှယယ်ာပိုင်ဆိုင်သည်အ့ချန်ိ၌ြဖစေ်စ၊ ေန က်ပုိင်း 

မည်သည် ့အချနိ၌်မဆုိြဖစ်ေစ၊ ၄င်းကယွ်လွန်သည့်အခါ ၄င်း၏အစုရယှ်ယာများကို လေဲြပာင်းေပးရန ်

မည်သည့်ပုဂိလ်၊ ပုဂိလ်များအားမဆုိ အမည်တင်သွင်းထားိုင်သည။် ဤသုိေသာ ကိစရပ်တွင် 

ဘဏ်သည် ေန က်ဆုံးအမည်တင်သွင်းထားသူကိုသာလင် ထိုအစုရယှ်ယာအား ပိငု်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ 

ပုဂိလ် သုိမဟုတ် ပဂုိလ်များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပရမည်။ ထုိသို အမညတ်င်သွင်းြခင်း မရှိေသာ 

အခါတွင်မ ူ ကယွ်လွန်သည့် တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆုိင်သည့် အစုရယှယ်ာပိငု်ရှင်၏ ေသတမ်းစာ 

အတညြ်ပသူှင့် အေမွထိန်းသူတိုကုိသာ ယင်းအစုရှယယ်ာ၏ ပိုင်ဆိငု်သူအြဖစ် ဘဏ်က 

လက်ခံမညြ်ဖစ်သည။် အကယ်၍ အစုရှယယ်ာကုိ အမည်ှစ်ခု  သုိမဟုတ ် ှစ်ခုထက်ပို၍ 

အစုရှယယ်ာကုိ မတ်ှပံုတငထ်ားလင်၊ တစ်ဦးေသဆုံးသွားပါက ကျန်ရှိသူ သုိမဟုတ ် ကျန်ရှိသူများ 

သုိမဟုတ် ကျန်ရှိသူ၏ ေသတမ်းစာအတည်ြပသူ သိုမဟုတ် အေမွထိန်းစာရရှိသူသာလင် 

ယင်းအစုရှယယ်ာ၏ ပိုင်ဆုိငခ်ွင့်ရှိသူြဖစေ်ကာင်း ဘဏ်က အသိအမှတ် ြပရမည်။  

၅၅။ မည်သူမဆို အစုရှယယ်ာတစ်စုကုိ ပုိင်ဆိုင်ခွင့်ရှိလာလင် ဘုတ်အဖဲွကအခါအားေလျာ်စွာ 

ေတာင်းဆိေုသာ သကေ်သအေထာက်အထားများကို တင်ြပိင်ုမှသာလင် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်အြဖစ် မှတ်ပံတုင်ြခငး် ခံယူခွင့်ရှေိစရမည် သုိမဟုတ် ထုိသူက မိမိကုိယတ်ိုင်မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ခံယူမည်အ့စား ယင်းအစုရှယယ်ာများကို ေသဆုံးသ ူ သုိမဟုတ် လူမဲွအြဖစ်ခံယူထုိက်သူက 

လဲေြပာင်းပိုင်ဆုိင်ခငွ့်ရှိစဉ်က လဲေြပာင်းိုင်သကဲ့သုိ လဲေြပာင်းိုင်ခင့်ွရှိသည်။ သုိေသာ် ဘုတအ်ဖွဲ 

သည် မည်သည်ကိ့စတွင်မဆုိ ေသဆုံးသူ သုိမဟုတ် လူမွဲခံယူသူ လဲေြပာင်းခွင့်ရှိစဉက် ေလာက်ထား 

သည့်အခါ မှတ်ပံုတင်ြခင်းကို ြငင်းပယ်ြခင်း သုိမဟုတ် ဆုိင်းင့ံထားြခင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။ 

ဘုတ်အဖွဲသည် အစုရယှယ်ာလဲေြပာင်းြခင်းကို မှတ်ပံတုင်ရန် လိုအပ်ေသာ အြခားစာရက်စာတမ်း 

ှင့်အတူတင်ြပေသာ လေဲြပာင်းရန်အတွက် ေလာက်လာကုိ လက်ခံရရိှသည့် ေနမှစ၍ (၂၁) ရက် 

အတငွ်း ြငင်းပယ်ိငု်ပီး ဘုတ်အဖွဲက အစုရယှယ်ာလေဲြပာင်းြခင်းကိ ု ြငင်းပယ်ေကာင်း 

အေကာင်းြပချက်ပါရှိသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်ရမည။် ဘဏ်သည် ြငင်းပယ်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက် 

ကုိ အေကာင်းြပချက်ှင်တ့ကွ ထုတ်ြပန်ပးီေန က် (၇) ရက်အတွင်း လေဲြပာင်းလက်ခံမည့်သူှင့် 

လဲေြပာင်းမည့်သူတိုထံ အေကာင်းကားရမည။် ထုိြပင် ဘုတ်အဖွဲသည် ခွင့်ြပထားေသာ 

ြငင်းဆုိကာလကို အနညး်ဆုံးြဖစ်ရန် ကိးစားရမည။်  

၅၆။ ပုဂိလ်တစ်ဦးသည် အစုရယှယ်ာတစ်စကုို အထက်ပါအတိုင်း ပုိင်ဆိုင်ခငွ့်ရလာလင် ထုိသူသည် မူလ 

မှတ်ပုံတင်ထားသူကိယုတ်ိုင် ရရိှခဲ့ေသာအြမတ်ေဝစုများှင့် အြခားခံစားခင့်ွများကိ ု ရရှိခွင့်ရှိေစရ 

မည်။ သုိေသာ် ထုိသူသည ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစရုင်ှအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခံရြခင်းမရှိမီ ဘဏ် 

အစည်းအေဝးများှင်စ့ပ်လျဉး်၍ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစရုှင်များသို အပ်ှင်းထားသည့် မည်သည့် 

အခွင့်အေရးကုိမ ရရိှခွင့် ရိှမည်မဟုတ်ပါ။ 

 



-23- 

လဲေြပာင်းြခင်းစာရက်စာတမ်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းှင့် ြပန်လညေ်ပးအပ်ြခင်း 

၅၇။ ဘဏ်သည်- 

(က) အစုရှယယ်ာလဲေြပာင်းြခင်းများကုိ မှတ်ပံတုင်စာရင်းသွင်းရန်အတကွ် လဲေြပာင်းြခင်း စာရက် 

စာတမး်အားလံုးကုိ ဘတ်ုအဖွဲက ဆံုးြဖတ်သတ်မှတသ်ည့်ကာလအတငွ်း သုိမဟုတ် 

ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒ လုိအပ်ချက်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

( ခ ) လိမ်လညေ်ကာင်း သုိမဟုတ် လိမ်လညေ်ကာင်း သသံယြဖစ်ဖွယ်ရှိသည့် ကိစမှတစ်ပါး 

ဘုတ်အဖဲွက မှတ်ပံတုင်စာရင်းသွင်းေပးရန် ြငင်းပယသ်ည့် အစုရှယယ်ာလေဲြပာင်းြခင်း 

စာရက် စာတမ်းများကို ြပန်ေတာင်းပါက ေပးပုိသူထံ ြပနလ်ညေ်ပးပိုရမည။် 

   

အခန်း (၉) 

မတည်ေငွရင်း ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း 

၅၈။ ဘဏ်သည် ဥပေဒကခွင့်ြပသည့်အြပအမအူတိုင်း ၄ငး်၏မတညေ်ငွရင်းကို ေြပာင်းလဲြပင်ဆင် 

ုိင်သည်။ ဥပေဒကို အေထာက်အထားြပလိုက်န လျက် ဘဏ်၏ အစုရှယယ်ာ မတညေ်ငွရင်းကို 

ေြပာင်းလဲ ြပင်ဆင်ရန်ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အကျိးသက်ေရာက်မရှိေစရန် ဘုတ်အဖဲွက လုိအပ်သလို 

ေဆာင်ရက်ိငု်သည်။  

၅၉။ အစုရှယယ်ာအသစ်များသည်လညး် မူလမတညေ်ငွရင်းပါ အစုရှယယ်ာများနည်းတူ ေတာင်းေခြခင်း 

များကိုေပးေချရန် တရားဝင်ထိန်းသိမ်းထားပိုင်ခွင့်၊ လေဲြပာင်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်ခံ လဲေြပာင်းြခင်း၊ 

ြပန်လည်ရယြူခင်းငှ့် အြခားနည်းေဆာင်ရက်ြခင်း စသည့်သတ်မတှ်ချက်များှင့် အကျံးဝင် 

ေစရမည။်  

၆၀။ ဘဏ်သည် အထူးအေထေွထအွစည်းအေဝးတငွ် သာမန်ဆုံးြဖတ်ချက်များအရ - 

(က) လက်ရှိအစုရယှ်ယာအေရအတွက်ကို ေပါင်းစည်းြခင်းြဖင် ့ မူလအစုရှယယ်ာထက် စုေပါင်း 

ကျစ်လျစ်ေသာ အစုရယှယ်ာများြဖစ်ေအာင် ဖနတ်ီးိငု်သည်။ 

( ခ ) လက်ရှိအစုရယှ်ယာများြဖစေ်စ၊ အြခားမည်သည့် အစုရှယယ်ာများကိုမဆိုြဖစ်ေစ၊ မူလ 

အစုရှယယ်ာအေရအတွက်ထက် ထပ်မံခွဲစိတ်ြခင်းြဖင့် အစရုှယယ်ာအေရအတွက် တစ်ခလုံုး 

ကုိြဖစ်ေစ၊ တစစိ်တတ်စေ်ဒသကုိြဖစ်ေစ အစုရယှ်ယာအေရအတွက်ထက် တိုးပွားခွဲစိတ် 

ေသာ အစုရှယယ်ာများြဖစေ်အာင် ခွဲစတ်ိိငု်သည။်  

( ဂ ) ဆုံးြဖတ်ချက်ချမတ်ှသည်ေ့နတငွ် ရယူြခင်းမြပရေသးေသာ သိုမဟုတ် ရယူရန် သေဘာတူ 

ြခင်းမရှိေသးေသာ မညသ်ည်အ့စုရှယယ်ာများကုိမဆို ပယဖ်ျက်ုိင်သည။်   
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၆၁။ ဘဏ်သည် အစုရယှ်ယာမတည်ေငွရင်းှင့် မည်သည့်မတညေ်ငွရင်း အာမခအံထူးရန်ပုံေငကွိုမဆို 

ေလာ့ချြခင်းကို ြမန်မာုိင်ငေံတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ခင့်ွြပချက်၊ ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒပါ 

ြပာန်းချက်များှင့် တည်ဆဥဲပေဒများင့်ှအညီ ြပလုပ်ိငု်သည်။  

၆၂။ ဘဏ်၏ အစုရှယယ်ာများကုိ ြမန်မာိုင်ငကံုမဏီများဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ြပန်လည် 

ဝယယ်ူိုင်သည်။ 

၆၃။ ဘဏ်၏အစုရှယ်ယာများကိ ု ရယူြခင်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေငေွကးအေထာက်အပံ့များေပးြခင်းကုိ  

တည်ဆဲ ဥပေဒများငှ့်အညီ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည်။  

 

အခန်း (၁၀) 

အခွင့်အေရးများ ှင့် ကန်သတ်မများကို ေြပာင်းလဲြခင်း ှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

အစုရယှယ်ာအမျိးအစားှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွင့်အေရးှင့်ကန်သတမ်များကုိ ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် 

ပယ်ဖျက်ြခင်း  

၆၄။ အစုရှယယ်ာများထုတေ်ပးသည့်စညး်ကမ်းချက်များှင့် ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒကုိ အေထာက် 

အထားြပ လိုက်န လျက် အစုရှယ်ယာအမျိးအစားတစ်ရပ်မှ အြခားအမျိးအစားတစ်ရပ်သုိ 

ြပန်လည်ေြပာင်းလဲ ခွဲြခားသတ်မှတြ်ခင်းအပါအဝင် မညသ်ည့်အစုရယှ်ယာအမျိးအစားေပတွင်မဆို 

ပူးတွထဲားသည့် သုိမဟုတ် စည်းေှ င်ထားသည့် အခွင့်အေရးငှ့်ကန်သတ်ချက်များကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာင်းလဲြခင်း သုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပိုင်သည-် 

(က) အဆုိပါအမျိးအစားရှိ အစုရှယယ်ာရှင်များ၏ အနညး်ဆုံး ၇၅% က စာြဖင်ေ့ရးသား၍ 

သေဘာ တညူီချက်ေပးြခင်းြဖင့်။ 

( ခ ) အဆုိပါအမျိးအစားရှိ အစုရယှယ်ာရှင်များ၏ အစည်းအေဝးမှချမှတေ်သာ အထူးဆံုးြဖတ် 

ချက်ြဖင့် သေဘာတူညီမအရ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့်။ 

 

အမျိးအစားတူအစုရှယ်ယာများ ဆက်လက်ထုတေ်ဝြခင်းြဖင့် ေြပာင်းလဲမမရှိြခင်း 

၆၅။ အစုရှယယ်ာများထုတေ်ပးသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ တူညေီသာအခငွ်အ့ေရးငှ့် ကန်သတ ်

ချက်များရှိသည့် အမျိးအစားတအူစုရှယယ်ာများ ဆက်လက်ထုတေ်ဝြခင်းြဖင် ့ မည်သည့် 

အစုရှယယ်ာ အမျိးအစားေပတွင်မဆုိ ပူးတွဲထားသည့် သုိမဟုတ ် စည်းေှ င်ထားသည့် 

အခွင့်အေရးများငှ့် ကန်သတ်ချက်များကို ေြပာင်းလဲေစသည်ဟု မှတယ်ူြခင်းမရှိေစရပါ။ 
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ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအား ေြပာင်းလဲြခင်း  

၆၆။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရငှတ်စဦ်းစီသည် ဘဏတ်ငွ်ပါဝင်သူ အစုရှင်တစ်ဦး ြဖစ်လာသည့်ေနမှစ၍ 

ဤြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒငှ့်အညီ ြပလုပ်ထားသည့် ဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း၏ ြပင်ဆင် 

ထားချက်များအား လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန် သေဘာတညူီကသည်။ 

 

အခန်း (၁၁) 

အေထွေထွအစည်းအေဝးများ 

ဥပေဒအရ လိုက်န ကျင်းပရသည့် ဘဏ်အစည်းအေဝး  

၆၇။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၈ ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဘဏ်အား စတင်ဖဲွစည်းတညေ်ထာင် 

သည် ့ေနမှစ၍ (၂၈) ရက်ေအာက်မနည်း (၆) လထက်မများေသာ ကာလအတွင်း ဘဏ်တွင်ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်များသည် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ လုိက်န ကျင်းပရသည် ့ အေထွေထွ 

အစည်းအေဝး ကျင်းပရမည်။ ြမန်မာိင်ုငကံုမဏီများဥပေဒအရ လုိကန် ကျင်းပရသည် ့

အစီရင်ခံစာကို ြပစုပီး ဒါိက်ုတာများ သိုမဟုတ ် ဥကက မနှ်ကန်ေကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ် 

ေရးထုိးေစရမည။်  

ှစ်ပတ်လည် အေထွေထအွစည်းအေဝးများ  

၆၈။ ဘဏ်၏ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးကုိ ဘဏ်အား စတင်ဖွဲစည်း တည်ေထာင်သည့် 

ေနရက်မှ တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) လအတွင်း ကျင်းပရမညြ်ဖစ်ပီး ၄င်းအစည်းအေဝးအား ကျင်းပပီး 

ေန က်ပိုင်း ြပကဒိန်ှစတ်စ်ှစ်လင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ် (ေန က်ဆံုးအကိမ်ေခယူ ကျင်းပခ့ဲသည့် 

ှစ်ပတ်လည ် အေထွေထွအစည်းအေဝးမှ တစ်ဆယ်င့ါး (၁၅) လထက် မပိေုသာကာလအတွင်း) 

ဘဏ်၏ ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးကို ြမန်မာိုငငံ်ကုမဏီများဥပေဒှင်အ့ည ီ

ဥပေဒလိုအပ်ချက်အတိငု်း ေခယကူျင်းပရမည်။ 

၆၉။ အစည်းအေဝး အေကာင်းကားစာတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မေဖာ်ြပသည်ြဖစ်ေစ ှစ်ပတ် 

လည်အေထေွထွအစည်းအေဝး လုပ်ငန်းတွင် ေအာက်ပါတိုပါဝင်သည်-  

(က) ဘဏ်က ှစ်ပတ်လည် ဘာေရးဆုိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ ဒါိုက်တာများ၏အစီရင်ခံစာှင် ့

စာရင်းစစအ်စီရင်ခစံာတိုကို လက်ခံအတည်ြပြခင်းှင့် ေဆွးေွးတိငု်ပင်ြခင်း၊ 

( ခ ) ဒါိုက်တာများေရးချယ်ြခင်းငှ့် ဒါိုကတ်ာများ၏အခေကးေငွ သတ်မှတ်ြခင်း၊  

( ဂ ) စာရင်းစစ်ခန်အပ်ြခင်း ှင့် စာရင်းစစ်၏အခေကးေငွ သတမှ်တ်ြခင်း၊ 
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၇၀။ အပိုဒ် ၆၇ ပါ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ လုိက်န ကျင်းပရသည့်အစည်းအေဝးင့်ှ အပိုဒ်    ၆၈ 

ပါ ှစ်ပတ်လညအ်ေထေွထွအစညး်အေဝး မဟုတ်သည် ့ကျန်အစည်းအေဝးများကုိ အထူးအေထွေထွ 

အစည်းအေဝးများ ဟုေခဆုိရမည်။ 

၇၁။ ဒါိုကတ်ာများသည် သင်ေ့လျာ်သည်ဟု ယူဆသည့် မညသ်ည့်အချနိ်၌မဆိ၊ု အထူးအေထွေထ ွ

အစည်းအေဝးကို ေခယူကျင်းပိုင်သည။် ထိုြပင် ေတာင်းဆိုြခင်းြပလာ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သုိမဟုတ် အစညး်အေဝးကျင်းပရန် ပျက်ကွက်ပါကလညး်ေကာင်း၊ အထူးအေထွေထွ အစည်းအေဝး 

ကုိ ေခယူေစိုင်သည။် အကယ်၍ မည်သည့်အချနိ်တငွမ်ဆုိ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုငင်ံေတာ် 

အတငွ်း အစညး်အေဝးအထေြမာက်ိုငေ်လာကေ်သာ ဒါိုက်တာများအေရအတက်ွ မရိှပါက 

မည်သည့်ဒါိက်ုတာမဆိုကေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များက ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒငှ့်အည ီ ဒါိုကတ်ာများက အစည်းအေဝးကို ေခယေူစသည့် 

နည်းလမ်းများအတိငု်း အထူးအေထွေထွအစည်းအေဝးကုိ ေခယူိငု်သည်။  

 

အခန်း (၁၂) 

အေထွေထွအစည်းအေဝးများတွင် ေဆာင်ရက်ချက်များ 

၇၂။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၂ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပာန်းချက်များကို လုိက်န လျက် 

အေထေွထွအစည်းအေဝး ကျင်းပရန် စာြဖင့်ေရးသားေသာ အေကာင်းကားစာကို အနည်းဆုံး (၂၈) 

ရက်ကိတင်၍ (အေကာင်းကားစာထတုသ်ည်ေ့န သုိမဟုတ် အေကာင်းကားစာ ထုတ်ပီးြဖစ်သည် 

ဟု သေဘာေဆာင်ေသာေနကုိ ဖယ်ထုတ်လျက်၊ သုိေသာ် အေကာင်းကားစာ ေပးအပ်ပီးသည့်ေန 

အပါအဝင် ထည့်သွင်းေရတက်ွရမည)် အေထွေထအွစည်းအေဝးကျင်းပမည့် အချနိ်၊ န ရီ၊ ေနရက်ငှ့် 

ေနရာတိုကုိ ေဖာ်ြပလျက် အစည်းအေဝးတငွ် မေဲပးခွင်ရ့ှိေသာ ဘဏတ်ွင် ပါဝငသူ်အစုရှင်များ 

အားလံုး၊ ဒါိကုတ်ာများအားလံုးှင့် ဘဏ်၏စာရင်းစစတ်ိုကိုဖိတ်ကားရမည်။ ထိသုိုေပးပိုရာတငွ် 

အေကာင်းကားစာှင်အ့တ ူ လုိအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ြမန်မာိငု်ငံကုမဏမီျား 

ဥပေဒှင့်အညီ လုိအပ်ချက်အတိငု်း ပူးတွဲပါရိှေစရမည။် အထူးလုပ်ငန်းရပ် ကိစရပအ်တွက်ြဖစ်ေစ၊ 

ယင်းလုပင်န်း၏ ေယဘယူျသေဘာ အေနအထားအရ ဆက်လက်ေဖာ်ြပမည့် နည်းလမ်းအတိုင်း 

ုိတစ်စာချအပ်ရမည။် သိုမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းရှိခ့ဲလင် ဘဏ်၏အေထွေထွအစည်းအေဝးက 

သတ်မှတ်ိငု်သည။် ိုတစ်စာချအပ် ဖိတ်ကားရာတငွ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ သုိမဟုတ် 

ဘဏ်၏ ဖဲွစည်းပံုအေြခခစံည်းမျဉ်းများအရ ိုတစ်စာ လက်ခံခွင့်ရှိသူများထံ ေပးအပ်ဖိတ်ကားရ 

မည်။ သုိေသာ် အေကာင်းကားစာေပးအပ်ရန် မေတာတ်ဆ ချန်လှပ်မိြခင်း သုိမဟုတ် မည်သည့် 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်မဆုိ အေကာင်းကားစာ လက်ခံရရှိမ မရိှြခင်းအေကာင်းေကာင့် မညသ်ည် ့

အေထေွထွအစည်းအေဝးတငွ်မဆုိ အစညး်အေဝးကျင်းပြခင်းှင့် အစည်းအေဝးလုပ်ငန်းစဉမ်ျားကိ ု

ထိခိုက်ပျက်ြပယေ်စြခင်း မြဖစ်ေစရ။ 

  



-27- 

ဒါုိက်တာများှင့် စာရင်းစစ်များလညး် အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပရန် အေကာင်းကားစာ 

ရထုိက် ခွင့်ရှိြခင်း 

၇၃။ ဘဏ်၏ဒါိုကတ်ာများငှ့် စာရင်းစစ်သည် အေထေွထွအစည်းအေဝးအားလံုးတငွ် အေကာင်းကား 

စာရရှိရန်၊ တက်ေရာက်ရန်ငှ့် တင်ြပေြပာဆိုရန် ရထုိက်ခငွ့်ရှိသည်။  

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်သည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည်ဟု မှတ်ယူြခင်း  

၇၄။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငတ်စ်ဦးသည် အေထေွထအွစညး်အေဝးတငွ် တက်ေရာက်ိုင်ပီး 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်အရလည်း အစည်းအေဝးတွင် တကေ်ရာက်သည်ဟု 

မှတ်ယူိုင်သည-်  

(က) ကုိယတ်ိုငတ်ကေ်ရာက်ြခင်း၊ သုိမဟုတ ်

( ခ ) တရားဝင်လအဲပ်ထားေသာ ေရှေန (Attorney) ြဖင့် တကေ်ရာက်ြခင်း၊ သုိမဟတ်ု 

( ဂ ) ကုိယ်စားလှယ် (Proxy) ြဖင့် တက်ေရာက်ြခင်း၊ သုိမဟုတ် 

(ဃ) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှငသ်ည ် (ကုမဏီ/ေကာ်ပိေုရးရှင်းအဖွဲအစည်းတစ်ခု) ြဖစ်ပါက 

အဖွဲအစည်းကိုယစ်ားြပပုဂိလ်ြဖင့် တက်ေရာက်ြခင်း။ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်၏ တရားဝင် လဲအပ်ထားေသာ ေရှေန  

၇၅။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည် သတ်မတ်ှကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် အေထေွထအွစည်းအေဝး 

တွင်ြဖစေ်စ၊ အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ခုခု သုိမဟတု် အားလံုးတွင်ြဖစ်ေစ ၄င်းတိုကိယု်စား 

ေဆာင်ရက်ရန် တရားဝင်လအဲပ်ထားေသာေရှေနကုိ ခန်ထားိုင်သည။် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင် 

ကုိယ်စား ေရှေနက ေဆာင်ရက်မည့် ပထမအစညး်အေဝး မကျင်းပမီ (၄၈) န ရီေအာက ်

မနည်းေစဘဲ ေရှေနကုိယစ်ားလှယ်လဲစာကုိ ဘဏ၏် ံုးခန်းတင်ွြဖစေ်စ၊ အစည်းအေဝး 

အေကာင်းကားစာတငွ် သတ်မှတေ်ဖာြ်ပသည်ေ့နရာတွင်ြဖစ်ေစ တငြ်ပထားရမည။် အေထွေထွ 

အစည်းအေဝးမှ ဥကက ေတာင်းဆုိသည့်အခါ ြပန်လည်မပ်ုသိမး်ိုငေ်သာ ေရှေနကုိယ်စား 

လှယ်လဲစာကုိ ဥကထံ တင်ြပရမည်။ ြမန်မာိုငင်ကံုမဏီများဥပေဒကို အေထာက်အထားြပ 

လုိက်န လျက် ေရှေန၏ တရားဝင်မကုိ ဥက၊ ဥက မရှိလင် ဘုတ်အဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည ်

အပးီသတ်ှင့် စည်းေှ င်မရှေိစရမည။် 

ကုမဏီ/ေကာ်ပိုေရးရှင်းအဖွဲအစည်းတစ်ခု၏ အဖွဲအစည်းကိုယ်စားြပပုဂိလ်  

၇၆။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သည် ကုမဏီ/ေကာ်ပိေုရးရှင်းအဖွဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်လင် ြမန်မာိငု်ငံ 

ကုမဏီ များဥပေဒအရ လူပဂုိလ်တစဦ်းဦးကို ၄င်း၏ကုိယ်စားလယှ်အြဖစ် သတ်မှတက်ာလအတွင်း 

ကျင်းပသည့် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွငြ်ဖစ်ေစ၊ အေထွေထအွစည်းအေဝးတစ်ခခုု သုိမဟုတ် 

အားလံုးတင်ွြဖစ်ေစ ၄င်းတို ကုိယ်စားေဆာင်ရက်ရန ် အခွင့်အာဏာေပး၍ ခန်ထားိုင်သည။် 

ထုိအဖွဲအစည်းကိုယစ်ားြပပဂုိလ်သည် ၄င်းကိုခန်အပသ်ည့် ကုမဏီ/ေကာ်ပိေုရးရှင်းအဖွဲအစည်း 

ြဖစ်သည့် ဘဏ်တွင်ပါဝငသူ် အစုရှင်ကဲ့သို အာဏာရှိပီး ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတေ်ဆာင်ရက်ြခင်း 

များတွင်လညး် ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူအစုရှင ်က့ဲသို မေဲပးြခင်း ေဆာင်ရက်ိငု်သည်။ 
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အေထွေထွအစညး်အေဝးအထေြမာက်ရန် လိုအပ်သည့်ဦးေရ  

၇၇။ အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစရန်လုိအပ်ေသာ အနည်းဆံုးတက်ေရာက်ရမည့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်ဦးေရ ြပည်စ့ံုစွာ တက်ေရာက်ြခင်းမြပမီ အစည်းအေဝးစတင်ရန် အချန်ိကျေရာက်ေစကာမူ 

မည်သည် ့ အေထေွထွ အစညး်အေဝးတွင်မ လုပင်န်းကိစကုိ ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။ ဤတွင် 

အြခားနည်း သတ်မှတ်ချက်များ စီစဉ်ထားပီးရိှသည်များမှတစ်ပါး အစုရှင် (၉) ဦး သုိမဟုတ် 

ထုတ်ေဝေရာင်းချပီး ြဖစ်ေသာ အစုရှယယ်ာများ၏ ၃၀% ထက်မနည်း ပုိင်ဆိုင်ေသာအစုရှင်များ 

(သုိမဟုတ်) ထိုသူများ၏ ကိုယ်စားမဲေပးသူ၊ ခန်စာြဖင့် တက်ေရာက်သူများ တက်ေရာက်မှသာ 

အစည်းအေဝးအထေြမာကေ်စ ေသာဦးေရ ြပည့်စံုသညဟု် သတ်မတှ်သည်။ 

အစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် အနညး်ဆံုးဦးေရ တက်ေရာက်မမရှိြခင်း 

၇၈။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များ၏ ေတာင်းဆုိချက်အရ ေခယူထားေသာ အစည်းအေဝးတငွ ်

ချန်ိးဆုိထား ေသာ အချနိက်ျေရာက်ပီး မိနစ် (၃၀) အတငွ်း အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစမည့် 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်ဦးေရတက်ေရာက်ြခင်းမရှိလင်၊ အဆုိပါအစည်းအေဝးကုိ ဖျက်သိမး်ရ 

မည်။ အြခားကိစရပ် တစ်ရပရ်ပ်ေကာင့်ြဖစ်လင် အစညး်အေဝးကို တူညေီသာေန၊ တညီူေသာ အချန်ိ၊ 

တူညေီသာေနရာ၌ပင် ေန က်ရက်သတပတ်သုိ ေရဆုိငး်ထားရမည်။ အကယ်၍ ေရဆိုင်းထားေသာ 

ေနရက်တွင် ကျင်းပမည့် အစညး်အေဝး၌ အစညး်အေဝးအထေြမာက်ေစရန် တက်ေရာက်ရမည့် 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှငဦ်းေရသည် ချနိ်းဆိုထားေသာအချနိ် ကျေရာက်ပီး မိနစ် (၃၀) အတွင်း 

တက်ေရာက်လာြခင်းမရှိလင် တက်ေရာက်လာသမေသာ ဘဏ်တင်ွပါဝင်သူ အစရုှင်များသည ်

အစည်းအေဝး အထေြမာကေ်စသည့် ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူ အစုရှင်ဦးေရ ြဖစေ်စရ မည။်  

အေထွေထွအစညး်အေဝးဥက 

၇၉။ အေထေွထွအစညး်အေဝးတိငု်းတွင် ဘုတ်အဖွဲ၏ ဥက၊ ဘုတ်အဖဲွ၏ဥက မရိှက ဘုတ်အဖွဲ၏     

ဒု-ဥက (ရိှလင်) သည် အစည်းအေဝးသဘာပတအိြဖစ် ေဆာင်ရက်ရမည။် ဘုတ်အဖွဲ၏ဥက ှင့်   

ဒု-ဥကများ မရှိဘဲ ၄င်းတိုစှ်ဦးသည် အစညး်အေဝးစတင်ရန် သတ်မှတ်ချန်ိေန က်ပိငု်း မိနစ် (၃၀) 

အတငွ်း တက်ေရာက်လာြခင်းမရှိလင် သုိမဟုတ် သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရက်လုိြခင်း မရှိကလင်၊ 

တက်ေရာက်လာကသည့် ဒါိုကတ်ာများက အစည်းအေဝးသဘာပတကိို ေရးချယ်ိုင်သည။် 

ဒါိုကတ်ာများက ထုိသိုေရးချယေ်ပးြခင်းမရှိလင် တက်ေရာကလ်ာကသည့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်များက ဒါိက်ုတာတစဦ်းကို သဘာပတိအြဖစ ် ေရးချယရ်မည်။ အကယ၍် ဒါိုက်တာ 

တစဦ်းမ တက်ေရာက်လာြခင်းမရှိလင် သုိမဟုတ် ဒါိုက်တာတစ်ဦး တစေ်ယာကက်မ သဘာပတိ 

အြဖစ် ေဆာင်ရက်လိြုခင်းမရိှလင် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များသည် ဘဏတွ်င် ပါဝင်သူအစုရှင် 

များထဲမှ တစဦ်းကုိ (သုိမဟုတ် ၄င်းတို၏ ကိယု်စားလှယ်၊ တရားဝင်လအဲပ်ထားေသာေရှေန 

သုိမဟုတ် အဖွဲအစည်းကိုယစ်ားြပပုဂိလ်) ကုိ သဘာပတိအြဖစ် ေရးချယ်ရမည။်  

၈၀။ အေထေွထွအစညး်အေဝး၏ ဥကသည် အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပကြဖစ်ပွားြခငး် သုိမဟုတ် 

၄င်းတို၏ ဆင်ြခင်တံုတရားအရ အစညး်အေဝး၏ အစအီစဉ်တစ်ခ ု သုိမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ 

အစီအစဉ်များ တင်ွ ေဆာငရ်က်ရန် သိုမဟုတ် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမတှ်ရန်  ဘုတ်အဖွဲဝင်များထဲမှ 



-29- 

တစဦ်းကို (သုိမဟုတ် ၄င်းတို၏ ကိယု်စားလှယ၊် တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာေရှေန သုိမဟုတ် 

အဖွဲအစည်းကိုယ်စားြပပုဂိလ်) ကုိ ဥကအြဖစ် ခန်အပ်ုိင်သည်။ ထိုသုိ ဥကတာဝန် ခန်အပ်ြခင်း 

ခံရသူသည် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံ စညး်မျဉ်းှင့် ြမန်မာိင်ုငံကုမဏီများဥပေဒတိုအရ အပ်ှင်းေသာ 

ဥက၏ အခွင့်အာဏာင့်ှ ဆင်ြခင်တံတုရားကုိ ယင်းအစီအစဉ်များအတွက်သာလင ် ကျင့်သုံးိုင် 

သည်။ ထိုသုိ ခန်အပ်သည်တ့ာဝန်ပးီဆံုးပီး ေန က်တငွ် ၄င်းသည် ဥကေနရာတငွ ် ြပန်လည်၍ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည်။  

ဥက၏ အခွင့်အာဏာများ 

၈၁။ အေထေွထွအစညး်အေဝး၏ ဥကသည် အစည်းအေဝး၏ လုပထ်ံုးလုပန်ည်းများှင့် ေယဘယုျြပမူ 

ေဆာင်ရက်ရန်ကိစများကို တာဝနယ်ူရသည။် ေယဘယုျြပမူေဆာင်ရက်ချက်များင့်ှ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း တိုှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ ဥက၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် အပီးသတ်ှင့် အတည် ြဖစ်ေစရမည။်  

၈၂။ မည်သည့် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်မဆိ ု အစညး်အေဝးဥကက ဆံုးြဖတ်ချက်ကိုချမှတ်ပီး 

သုိမဟုတ် သတ်မှတ်မဲအများစုြဖင့် ချမှတ်ပီး သုိမဟုတ ် မချမှတ်ေသးေကာင်းေကညာပီး ထုိသုိ 

အကျိးသကေ်ရာက်မကုိ အစည်းအေဝးမှတတ်မ်းတငွမှ်တ်တမ်းတင်လင် ထုိေကညာချက်သည် 

အဆိုပါ ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ေထာက်ခံသည့်မဲ သိုမဟုတ် ကန်ကွက်သည့်မဲအေရအတွက်ငှ့် 

အချိးအစားတိုကုိ မှတတ်မး်တင်ြခင်း ရှိသည်ြဖစေ်စ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ထုိေကညာချက်သည် 

အပီးသတ် သက်ေသခံချက် ြဖစ်သည်။  

၈၃။ မည်သည့် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်မဆုိ အဆုိတစ်ခုခှုင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးြဖတ်ရာ၌ လက်ြပသည့် 

စနစ်ြဖင့် မဲခွဲ၍ ဆံုးြဖတ်ရမည်။ သုိရာတွင် (လက်ြပသည့်စနစ်ြဖင့်မဲခွဲ၍ အုိင်အံးကို မေကညာ 

မီှြဖစ်ေစ၊ ေကညာသည်အ့ခါြဖစ်ေစ) မဲြပားစနစ်ြဖင့် မဲခွရဲန်ေတာင်းဆုိခဲ့ပီးမဟုတ်လင် ကုိယ်တိုင် 

တက်ေရာက်သည့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင် (၅) ဦး သုိမဟုတ် ထိုသူများ၏ကုိယစ်ား 

မဲေပးသူများကြဖစေ်စ၊ အစညး်အေဝးသဘာပတကိြဖစေ်စ သိုမဟုတ် မဲေပးပုိင်ခွင့်ရှေိသာ 

ထုတ်ေပးထားသည့် မတညေ်ငွရင်းဆယ်ပံတုစ်ပံုကုိ ပိုင်ဆုိင်ေသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်တစဦ်းဦး သုိမဟုတ် အစုရှင်များကြဖစ်ေစ မဲြပားစနစ်ြဖင့် မဲခွဲရနေ်တာင်းဆုိလင် ထိုစနစ်ြဖင့် 

မဲခွဲရမည။် မဲြပားစနစ်ြဖင့် မဲခွဲရန် မေတာင်းဆုိလင် သဘာပတိက အဆိုသည်အိုင်ရရိှေကာင်း 

သုိမဟုတ် အစုရှင်များ အားလံုး၏ သိုမဟုတ် မဲအေရအတွက ် မည်၍မည်မအသာြဖင့် 

အိုင်ရရှေိကာင်း သုိမဟုတ ် ံးနိမ့်ေကာင်း ေကြငာြခင်းသည်လညး်ေကာင်း၊ ထုိေကြငာချက်ကို 

ဘဏ်၏ေဆာင်ရက်ချက်များ စာအုပ်တငွ် ေရးသင်ွးချက်သည်လည်းေကာင်း၊ ထုိအဆုိကို 

ေထာက်ခံသည့် သုိမဟုတ် ကန်ကွက်သည့်မဲအေရအတကွ်ကိုြဖစ်ေစ၊ မဲအေရအတွက် အချိးအစားကို 

ြဖစ်ေစ သကေ်သထင်ရာှးမြပဘဲ အဆိုအိုင်ရရှေိကာင်း သိုမဟုတ် ံးနိမ်ေ့ကာင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အပီးအြပတ်ခုိင်လံေုသာ သက်ေသခံချက်ြဖစ်ရမည။် 

၈၄။ အကယ်၍ မဲဆေပးသူစာရင်းကုိ နည်းလမ်းတကျေတာင်းဆုိလာပါက သဘာပတ၏ိ 

န်ကားချက်အတိုင်း စာရင်းေကာကယ်ူရမည။် ထိုအြပင် ေကာကယ်ူရရှိေသာ မဲဆစာရင်း 

အေြဖသည် မဲေပးသူစာရင်းေကာက်ယူရန် ေတာင်းဆုိသည့်အစည်းအေဝး၏ ဆုံးြဖတခ်ျကဟ်ု 

မှတ်ယူရမည်။  
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၈၅။ လက်များြပြခင်းြဖစေ်စ၊ မဆဲစာရင်းေကာက်ယူြခင်းြဖစ်ေစ၊ ေဆာင်ရက်ရာတွင ် ဆမဲများ 

တူညေီနသည်ကိ့စရပတွ်င် အစည်းအေဝးသဘာပတိသည် အစည်းအေဝးတွင်လက်ြပြခင်းြဖစေ်စ၊ 

ဆမဲေပးသူစာရင်းတငွ် ပါဝင်၍ြဖစ်ေစ ဒုတိယ သုိမဟုတ ်အဆုံးအြဖတ်မဲတစ်မဲ ေပးပိုင်ခွင့် ရိှရမည။်  

၈၆။ အစည်းအေဝးသဘာပတိတစဦ်း ေရးချယတ်င်ေြမာက်ရာတငွ်ြဖစ်ေစ၊ အစည်းအေဝးေရဆုိင်းရန် ကိစ 

ေပေပါက်လာလင်ြဖစေ်စ၊ အဆံုးအြဖတတ်စ်ခုရယူရာတငွ်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းအတွက် ဆမဲေပးသူစာရင်း 

ေကာကယ်ူြခင်းကုိ ချက်ချင်းေဆာင်ရက်ရမည။် အြခားမည်သည့် ကိစအတွက်မဆို ေတာင်းဆိုေသာ 

ဆမဲေပးသူစာရင်းေကာက်ယူြခင်းကုိ အစည်းအေဝးသဘာပတိ၏ န်ကားသည့်အချန်ိတွင ်

ေဆာင်ရက်ရမည။်  

အေထွေထွအစညး်အေဝးကို ေရဆိုင်းြခင်း 

၈၇။ အစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် အနည်းဆံုးလိုအပ်သည့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငဦ်းေရ တက်ေရာက် 

၍ အထေြမာက်ေသာမည်သည့်အစညး်အေဝး၏ သေဘာတူညီချက်အရ သဘာပတိသည ်

အစည်းအေဝးကို တစေ်နရာသုိြဖစ်ေစ၊ အချနိတ်စ်ချန်ိမှ တစ်ချနိ်သိုြဖစ်ေစ ေရဆုိင်းိုင်သည။် 

သုိေသာ် ေရဆိင်ုးအစညး်အေဝး၌ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်ရှခိဲ့သည့် မပီးြပတေ်သးေသာလုပ်ငန်းကိစ 

မှတစ်ပါး အြခားမည်သည်လ့ုပ်ငန်းကိစကုိမ ေဆာငရ်က်ြခင်းမြပရ။ အစညး်အေဝးအတွက ်

အေကာင်းကားစာကုိ မူလအစည်းအေဝး တစ်ရပ်အတက်ွက့ဲသိုပင် ေပးပုိရမည။် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အတိငု်းမှတစ်ပါး၊ အစည်းအေဝးေရဆုိင်းြခင်း တစ်ရပ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေရဆိုင်းအစညး်အေဝး 

တစ်ရပတ်ွင် ေဆာင်ရက်ရန ် လပု်ငန်းကိစရပ်အတွက်ြဖစေ်စ၊ မည်သည့်ုိတစ်စာကုိမ ချအပ်ေပးရန် 

လုိအပ်ြခင်း မရှိေစရ။ 

အေထွေထွအစညး်အေဝးေရဆိုင်းေကာင်း အေကာင်းကားြခင်း 

၈၈။ အေထေွထွအစည်းအေဝးတစ်ခုကုိ ရက်ေပါင်း (၂၈) ရက်ထက်ပုိ၍ ေရဆိငု်းမညဆုိ်ပါက ထိုသုိ 

ေရဆိင်ုးေကာင်း အေကာင်းကားစာကုိ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူအစုရင်ှများအားလံုးှင် ့ ဤဖွဲစညး်ပံု 

အေြခခစံည်းမျဉ်း သုိမဟုတ ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ အေကာင်းကားစာ ရထုိက်ခွင့်ရှိ 

သည့် အြခားသက်ဆုိင်သူများအားလံုးထံ မူလအစည်းအေဝးကျင်းပစဉ်ကကဲ့သို ထတု်ေပးရမည်။  

 

အခန်း (၁၃) 

မဲေပးြခင်း 

မအဲများစုြဖင့် ချမတှ်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက် 

၈၉။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း သိုမဟုတ ် ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ အြခားသတ်မတ်ှမဲ 

အေရအတွက် ေထာက်ခံမြဖင့် ဆံုးြဖတ်ရန်လုိအပ်သည်ကိ့စရပ်မှအပ အေထွေထအွစည်းအေဝးတွင် 

အဆိုြပ ဆံုးြဖတ်ချက်များ အားလုံးကို သာမန်မဲအများစု ေထာက်ခံမဲြဖင့် ဆုံးြဖတ်ရမည။်  
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၉၀။ လက်ြပမဲေပးြခင်းြပရာတွင ် ကုိယတ်ိငု် သုိမဟတ်ု ကုိယစ်ားလှယခ်န်ထား၍ အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်ေသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငတ်ိငု်းသည် ဆမဲတစ်မကဲျစီ ေပးခွင့်ရိှသည။် 

မဲခွဲဆံုးြဖတ်ြခင်းြပရာတွင် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှငတ်ိငု်းသည် မိမိပိုင်ဆုိငေ်သာ အြပည့်အဝ 

ေပးေချပီးေသာ အစုရှယယ်ာတစ်စုစီ အတကွ် ဆမဲတစ်မကဲျစီ ေပးပိုင်ခငွ့်ရှိသည။် 

၉၁။ အစုရှယယ်ာကုိ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများကိစ၌ အမညဝ်ါစဉ်အရင့်ဆုံးပုဂိလ် (ဘဏ်တွင်ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်များ၏ မတှ်ပံုတငစ်ာရင်းတွင် အမည်ေရှးဦးစာွေရးသွင်းထားသူ) ကိယု်တိင်ုြဖစေ်စ၊ 

ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစေ်စ ေပးေသာမဲတစ်မကုိဲ ကျနရ်ှိေသာပူးတွဲပိုင်ဆုိင်သူများ၏ မဲများအား 

ထုတ်ပယ်လျက် လက်ခံရမည်။ အဆိုပါ ဝါရင့်မကိစအလိုငှာ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ 

မှတ်ပုံတင်စာရင်းတငွ် အမညန် မကို ဦးစွာေရးသငွ်းမ အစအီစဉ်အတိုင်း ဆုံးြဖတ်ရမည်။  

၉၂။ စိတေ်ပါသ့ွပ်သူ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်တစ်ဦး သိုမဟုတ် စီရင်ပိုင်ခငွ့်အာဏာရှေိသာ မည်သည့် 

တရားံုးကမဆို ူးသွပ်ေကာင်းအမိန်တစ်ရပ်ချမတ်ှခံရပီးသူ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်အတွက် 

အဆိုပါ ပုဂိလ်၏ ကိုယစ်ားလှယ်ကြဖစေ်စ၊ အြခား တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူကြဖစေ်စ လက်များြပ၍ 

မဲေပးြခင်း စနစအ်ရေသာ်လည်းေကာင်း၊ မဲခွဲဆံုးြဖတ်ြခင်းစနစ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မဲေပးပိုင်ခွင့် 

ရိှသည်။ ထုိြပင် မဲခွဲဆုံးြဖတ်ြခင်းနည်းြဖင့်မေဲပးရာတွင ် အဆုိပါကုိယ်စားလယှ် သုိမဟုတ် တရားဝင် 

အုပ်ထိန်းသူမဆို ကိုယ်စားလဲအပ်ြခင်းြဖင့် မေဲပးုိင်သည်။  

၉၃။ ဆမဲေပးရာတွင် ဘဏ်တငွပ်ါဝင်သူအစုရှင်ကိုယတုိ်င်ြဖစေ်စ ကိုယစ်ားလယှ်ြဖင့်ြဖစေ်စ မဲေပးိုင် 

ခွင့်ရှိသည်။ သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅၃ (က) ပါ ြပာန်းချက်များှင်အ့ညီ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်ြဖစေ်သာ အဖွဲအစည်း၏ကုိယ်စားြပပဂုိလ်အေနြဖင့် အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်ြခင်း မြပိုင်ပါက အဆိုပါ အဖွဲအစညး်၏ အြခားပုဂိလ်တစ်ဦးကို ယင်း၏ဘုတ်အဖွဲ 

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ြဖင့် ခန်အပ်ပီး မဲေပးပိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

ဥက၏အဆုံးအြဖတ်မ ဲ 

၉၄။ အေထေွထွအစညး်အေဝးတငွ် ဆံုးြဖတ်ချကအ်တကွ် လက်ြပမဲေပးြခင်းြဖစေ်စ၊ မဲခဲွဆံုးြဖတ်ြခင်း 

ြဖစ်ေစ မဲေပးရန်ရှိပီး အေရအတွက် တူညေီနပါက အစည်းအေဝး ဥကသည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်ကုိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာေရေှနှင် ့ အဖွဲအစည်းကိယု်စားြပပုဂိလ်အြဖစ် 

ရိှထားေသာ မဲများအြပင် အဆုံးအြဖတ်မဲကိုလည်း ထပ်မံ၍ ေပးိုင်သည။် 

ကုိယ်စားလှယ်က မဲေပးြခင်း 

၉၅။ ကုိယ်စားလှယ်လဲအပြ်ခင်းခံရသူတစဦ်းကို ဘုတ်အဖွဲမှသတ်မှတ်ထားေသာ ပံုစံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာချပ် 

စာတမ်းြဖင့် ခန်ထားရာတွင် လဲအပ်သူကိယု်တိငု် လကေ်ရးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လဲအပသ်ကူ အခွင့်အာဏာ 

ေပးထားသည့် ကိယုစ်ားေဆာင်ရက်သူက ကုိယ်တိငု်နညး်လမ်းတကျ ေရးသား၍ြဖစ်ေစ၊ စာြဖင့် 

ခန်ထားရမည။် အကယ်၍ လဲအပ်သူသည် ကုမဏီ/ေကာ်ပုိေရးရှင်း တစ်ခုခုြဖစလ်င် ယင်း၏ 

အသုံးြပမဲ ံုးတံဆိပ်ခတ်ှပ်ိ၍ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ အခွင့်အာဏာေပးထားသည့် အရာရှတိစ်ဦး 

သုိမဟုတ် ကုိယ်စားေဆာငရ်က်ခွင့်ရှိသူက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာြဖင့်ေရးသားလျက် လဲအပ် 
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ခန်ထားရမည။် ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် မေဲပးရန် လဲအပ်ြခင်းခံရသူသည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်ြဖစ်ရန် မလုိပါ။ သိုေသာ် ၄င်းသည် အရယ်ေရာက်ပီး ပဋညိာဉြ်ပိငု်သူတစ်ဦးြဖစ်ပီး 

စိတေ်ပါသ့ွပ်သူ မြဖစ်ရပါ။  

၉၆။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒကုိ အေထာက်အထားြပလိုက်န လျက် ကိယု်စားလှယ်သည ်

အေထေွထွအစည်းအေဝး၌ အဆုိြပဆုံးြဖတ်ချက်ကို မေဲပးြခင်း၊ မဲမေပးဘေဲနြခင်းကုိ ၄င်းဆအတိုင်း 

ေရးချယေ်ဆာင်ရက်ိုင်သည်။ သုိေသာ် ၄င်းအား ကိုယစ်ားလှယ်အြဖစ် ခန်အပ်သည့်စာချပ်တွင် 

ကုိယ်စားလှယ်သည် မဲေပးရမည် သိုမဟုတ် မဲမေပးဘဲေနရမည်ဟု န်ကားထားပါက 

န်ကားသည့်အတိုင်း ြပလုပရ်မည။်  

ကုိယ်စားလှယ်၊ တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာေရှေန သုိမဟုတ် အဖွဲအစည်းကိုယ်စားြပပုဂိလ်တိုက 

မေဲပးြခင်း၏တရားဝင်မ 

၉၇။ ဘဏ်သည် အေထွေထွအစည်းအေဝးမစတင်မီ သိုမဟုတ ် ြပန်လည်ကျင်းပချနိတွ်င် ဘဏ်တငွ် 

ပါဝင်သူအစုရှငတ်စဦ်းသည ် ေအာက်ပါကိစရပတ်စ်ခုခ ု ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ်လည်း၊ အဆိုပါကိစရပ်ကို 

စာြဖင့် ေရးသားထားသည့် အေကာင်းကားစာ မရရှိပါက ၄င်းအစုရငှ်၏ ကိုယ်စားလှယ်၊ တရားဝင ်

လဲအပထ်ားေသာေရှေန၊ အဖဲွအစည်းကိုယစ်ားြပပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက မဲေပးထားရှိခဲ့ပီးြဖစ်လင် 

အဆိုပါမသဲည ်တရားဝင်သည်- 

(က) ေသဆုံးခ့ဲြခင်း။ 

( ခ ) စိတေ်ပါသွ့ပ်သွားခဲ့ြခင်း။ 

( ဂ ) ခန်အပ်ထားမ သုိမဟုတ် အခငွ့်အာဏာေပးအပ်မကုိ ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခ့ဲြခင်း။ 

(ဃ) တတယိပဂုိလ်၏ ခန်အပ်မအခွင့်အာဏာကို ြပန်လည်ပ်ုသိမ်းခဲ့ြခင်း။ 

( င ) ခန်အပ်ြခင်း သုိမဟုတ် အခွင့်အာဏာအပ်င်ှးြခင်းငှ့်စပ်လျဉ်းသည့် အစုရှယယ်ာများကို 

လဲေြပာင်းခဲ့ြခင်း။ 

အစုရှယ်ယာပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများက မဲေပးြခင်း 

၉၈။ အပိုဒ်- ၉၉ ကုိ အေထာက်အထားြပလုိက်န လျက် အစုရှယယ်ာ ပူးတွဲပုိင်ဆိင်ုေသာ ပူးတွဲ 

အစုရှယယ်ာရှင်တစဦ်းသည် အေထေွထွအစည်းအေဝးတငွ် အဆိုြပဆံုးြဖတ်ချက်အေပ ပူးတွဲအစုရငှ် 

ြဖစ်သည့်အားေလျာစ်ွာ အစုရယှယ်ာများအားလုံးအတွက် မေဲပးိုင်သည။်  

၉၉။ အေထေွထွအစည်းအေဝးတငွ် ပးူတွအဲစုရယှ်ယာရှင် တစဦ်းထက်ပုိ၍ အစည်းအေဝးတက်ေရာက် 

ပါက မဲေပးရာတငွ် မှတပ်ံုတင်စာရင်း၌ ဦးစာွအမည်စာရင်းပါဝင်သူ ပူးတွဲအစုရှယယ်ာရငှ်၏ 

ဆမဲကိုသာ ထည့်သွင်းေရတွက်ရမည။်  
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အခန်း (၁၄) 

ေပါင်ှံြခင်းများ (Mortgages) ှင့်ေကွးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်း (Charges) ြပလုပ်ိုင်သည့် 

အခွင့်အာဏာ 

၁၀ဝ။ ဘဏ်သည် ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၂၂၉ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေပါင်ှံြခင်းှင့် ေကွးမ ီ

တာဝနတ်င်ရှိြခင်းတိုကို ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ိငု်ခွင့်ရှေိစရမည်။ မှတ်ပံုတင်အရာရှိသည ် ဘဏ် 

သုိမဟုတ် အေပါင်ခံသူ သိုမဟုတ် ေကွးမီတာဝနတ်င်ရိှြခင်းအား လက်ခံသူ သုိမဟုတ် 

၄င်းတိုကုိယ်စား ေဆာင်ရက်သူက ြမန်မာိငု်ငံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၂၃၄ ှင့်အညီ တင်ြပလာသည့် 

အဆိုပါေပါင်ှံြခင်းှင့် ေကွးမီ တာဝန်တင်ရိှြခင်းတိုကုိ မှတ်ပံုတငေ်ပးရမည်။  

မတှပ်ံုတင်ြခင်းမြပလင် ပျက်ြပယ်ေသာ ေပါင်ှံြခင်းများ (Mortgages) ှင့် ေကွးမတီာဝန်တင်ရှိြခင်း 

(Charges) 

၁၀၁။ ဘဏ်ကြပလုပ်ခဲ့ေသာ ေပါင်ှံြခင်း သုိမဟုတ် ေကွးမတီာဝနတ်င်ရှိြခင်းအားလံုးသည် ေအာက်ပါ 

အမျိးအစား တစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ခ့ဲလင် - 

(က) မည်သည့်ေနရာတွင်မဆိတုည်ရှိေသာ မေရမေြပာင်းိုင်သည့် ပစည်းတစ်ရပ်ရပ် သုိမဟုတ် 

ထုိပစည်းများတငွ် ပါဝင်သည့် အကျိးခံစားခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် စပလ်ျဉ်းသည့် ေပါင်ှံြခင်း 

သိုမဟုတ် ေကွးမတီာဝန်တင်ရိှြခင်းတစ်ရပ်ရပ်၊ 

( ခ )  ဘဏ်တွင် သာမန်လုပင်န်းများအတကွ် တငရ်ှိသည့် ေကွးမ ီ(book debts) ှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေပါင်ှံြခင်း သုိမဟုတ် ေကွးမတီာဝန်တင်ရှြိခင်းတစ်ရပ်ရပ်၊ 

( ဂ ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွင် အသံးုြပေဆာင်ရက်ေနသည့်ပစညး်များမှအပ ဘဏ်၏ ေရေြပာင်း 

ိုင်ေသာ ပစည်းတစ်ရပ်ရပ်င့်ှသက်ဆိုင်ေသာ ေချးေငွှင်စ့ပ်လျဉး်၍ ေပးသည့် အာမခခံျက် 

(pledge) မဟုတ်ေသာ ေပါင်ှံြခင်း သုိမဟုတ ်ေကွးမီတာဝန်တင်ရှြိခင်း တစ်ရပ်ရပ်၊ 

ေပါင်ှံြခင်း သိုမဟုတ် ေကွးမီတာဝန်တင်ရှိြခင်းတိုကိ ု သတ်မှတေ်ဖာ်ြပထားသည် ့ ပံုစံှင့်အတူ 

သက်ေသထင်ရာှးေစသည့် စာရက်စာတမ်း မတိတစ်ေစာင်ကုိ ထိုသုိ ြပလုပ်သည်ေ့နမှ (၂၈) ရက် 

အတငွ်း မှတ်ပံတုင်အရာရှထံိ တင်ြပြခင်းမရှိလင် ြမနမ်ာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၉ (ခ) 

ှင့်အည ီ ဘဏ်၏ ပစည်း သုိမဟုတ ် တာဝနယ်ူမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာမခံချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ေပးအပထ်ားသည်အ့ခါ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိှင့် ဘဏ်၏ မီရှင်တိုအေပ 

ပျက်ြပယေ်စရမည။် သိုေသာ် ထုိကိစရပ်များတွင ် အာမခံထားသည့် ေငေွကးများကုိ ြပန်လည် 

ေပးဆပ်ရန်အတွက် ပဋညိာဉ်စာချပ် တစ်ရပ်ရပ် သုိမဟုတ် တာဝနတ်စ်ရပ်ရပ်အား ထိခိုက်ြခင်း 

မရှိလင် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ အာမခထံားသည့် ေငွေကးများကို ချက်ချင်း 

ေပးေချရမည်။  
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အခန်း (၁၅) 

ကုိယ်စားလှယ်များ 

၁၀၂။ ကိုယ်စားလဲအပ်ြခင်းခံရသူငှ် ့ အခွင့်အာဏာေပးအပြ်ခင်းခံရသူ သိုမဟုတ် အြခားလုပ်ပုိင်ခွင့် 

ေပးအပြ်ခင်းခံရသူ (ရိှလင)် တစဦ်းကိုခန်ထားသည် ့ စာချပ်စာတမ်း/ဘဏ်မသှတ်မှတေ်သာ 

ကုိယ်စားလှယ်လဲစာ ေအာက်တငွ်ခန်ထားသူက လက်မတ်ှေရးထိုးထားြခင်းြဖင့်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 

အဆိုပါအာဏာ သုိမဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးအပ်ထားြခင်းအတကွ် ိုတီြဖင့် မှန်ကန်ေကာင်း 

သက်ေသခံလက်မှတ် ေရးထိုး ထားသည့် စာချပစ်ာတမ်းမိတတစေ်စာင်/ဘဏ်မ ှ သတ်မှတေ်သာ 

ကုိယ်စားလှယ်လဲစာြဖင်ေ့သာလ်ည်းေကာင်း ြပလုပလ်က် အဆိုပါစာချပစ်ာတမ်းတွင ်

အမည်ေဖာ်ြပထားသူက မဲေပးရန် အခွင့်အာဏာအပ်ငှး်ြခင်းခံရပါက အစညး်အေဝးကျင်းပမည့် 

အချနိ်မတိငု်မီ (၄၈) န ရ ီ ေအာက်မနညး်ေစဘဲ ဘဏ်၏မှတ်ပံုတင်ထားသည့် လိပ်စာရှိံုးတွင် 

တင်သွင်းပီးြဖစ်ေစရမည်။ ထိုအြပင်ကုိယ်စားလှယ ် လဲအပ်ြခင်းခံရသူအား ခန်ထားသည့် 

စာချပ်စာတမ်း ြပလုပ်တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်လင် ယင်းကို တရားဝင်သည်ဟ ု သတ်မှတ်ြခင်း 

မခံထုိက်ေစရ။  

အခန်း (၁၆) 

ဘုတ်အဖွဲ 

ဒါုိက်တာများ၏ အေရအတွက် 

၁၀၃။ အေထေွထွအစညး်အေဝးကီးမ ှ အြခားနည်း သတ်မတ်ှထားြခင်းမရှိလင် ဒါိုက်တာဦးေရမှာ ငါးဦး 

ေအာက်မနည်း (သိုမဟုတ်) တစ်ဆယ့်သုံးဦးထက် မပုိေစရ။ ၄င်းထဲတငွ် အမေဆာင်မဟုတသ်ည့် 

သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါိကု်တာများှင့် အမေဆာင်အရာရိှချပ်တစ်ဦးတိုပါဝင်သည။် ဘဏ်သည် 

အမေဆာင်မဟုတ်သည် ့ သီးြခားလွတ်လပေ်သာ ဒါိုကတ်ာများ အနည်းဆံုး (၂) ဦးအား ခန်အပ် 

ရမည်။ 

ဒါုိက်တာြဖစ်ရမည့်ပုဂိလ် 

၁၀၄။ ဒါိုကတ်ာသည် လူပုဂိလ်ြဖစ်ရမည်။ ထုိလူပုဂိလ်တွင် ဣတိလိင်ှင့် ပုလငိ်ှစ်ရပ်စလံုး ပါဝင်သည်။ 

ထုိအတူ ဧကဝုဒ်ကိန်းှင့် ဗဟုဝဒု်ကိန်း ပါဝင်ပီး၊ ဗဟုဝဒု်ကိန်းတငွ်လည်း ဧကဝုဒ်ကိနး် အပါအဝင် 

ြဖစ်သည်။ 

၁၀၅။  ဒါိုကတ်ာသည် အရည်အချင်းြပည့် အစုရယှယ်ာပိုင်ဆုိင်ေသာအဖွဲအစည်းကို ကိယု်စားြပေသာ 

လူပုဂိလ်လည်း ြဖစ်ိုင်သည်။ 

 

 



-35- 

ဒါုိက်တာများ၏အရညအ်ချင်းများ 

၁၀၆။ ဒါိုကတ်ာတစ်ဦးသည် လူပုဂိလ်တစဦ်းြဖစ်လင် အစုရှယယ်ာ (၁,ဝ၀ဝ)စု ေအာက်မနညး်၊ 

အဖွဲအစည်း ကိုယ်စားြပပဂုိလ်ြဖစ်လင် အဖွဲအစည်းသည် အစုရှယယ်ာ(၂,ဝ၀ဝ)စု ေအာက် 

မနည်းေသာ အစုရှယယ်ာ ပိုင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်ပီး ြမနမ်ာိုင်ငကုံမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၅ ပါ      

ြပာန်းချက်များကိုလညး် လုိက်န ရနတ်ာဝန်ရှိသည်။   

ဒါုိက်တာများ၏ ရာထူးသက်တမ်း 

၁၀၇။ ဒါိုကတ်ာဘတ်ုအဖွဲဝင် တစဦ်း၏ သက်တမ်းသည် သုံးှစ် ြဖစ်ပီး တစ်ဆက်တည်း သုံးကိမ်ထက် 

ပုိ၍ သက်တမ်းတိုးြမင်ြ့ခင်း မြပရ။ 

ဒါုိက်တာများအား ခန်အပ်ြခင်းှင့် ဒါုိက်တာများကုိ ဖယ်ရှားြခင်း 

၁၀၈။ ဒါိုကတ်ာများကို ဘဏ်၏ အေထေွထွအစညး်အေဝး၌ သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်တစရ်ပ် ချမှတ်၍ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များက ခန်အပ်ရမည။် ဒါိုကတ်ာတစဦ်းဦးအား ဖယ်ရှားရန် ရည်ရယ်ချက် 

ြဖင့် ေခယူကျင်းပေသာ ဘဏ်၏အေထွေထွအစည်းအေဝး၌ သာမန်ဆုံးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ကိ ု

ချမှတ်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဤြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒငှ့်အညီ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ဆံုးြဖတ်ချက် 

တစ်ရပ်ကုိ ချမတှ်၍ြဖစ်ေစ၊ ဒါိုက်တာတစ်ဦးဦးကို ဖယရ်ှားိုင်သည်။          

၁၀၉။ ဘဏ်၏ဘုတ်အဖွဲကလိုအပသ်ည်ဟု ယူဆပါက အထူးအေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ် ေခယူ၍ 

သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပြ်ဖင့် ေန က်ထပ် ဒါိကု်တာများကုိ တိုးချဲခန်ထားုိင်သည်။ 

၁၁၀။ ဘဏ်သည် ဒါိက်ုတာအြဖစ် ခန်အပ်ရန် ရည်ရယ်ေကာင်း ဗဟုိဘဏ်သုိ အေကာင်းကားစာ 

ေပးပုိပီး ရက်ေပါင်း (၃၀) မြပည့်မ ီ ဒါိုက်တာအြဖစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်း၊ ခန်အပ်ြခင်း၊ 

ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်း မြပရ။  

၁၁၁။ ဘဏ်၏ဒါိုကတ်ာ၊ အမေဆာင်အရာရှိချပ် သုိမဟုတ် မန်ေနဂျာသည် ယင်းဘဏ်၏ လက်ေအာက်ခံ 

အြခားအဖွဲအစည်း သိုမဟုတ် ဦးပိုင်ကုမဏီများမှအပ အြခားဘဏ် သုိမဟုတ် ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်းများ၏ ဒါိုက်တာ သိုမဟုတ် အရာရှအိြဖစ်တစ်ချန်ိတညး် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ြခင်း 

မြပရ။ 

အမေဆာင်မဟုတ်သည့် သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါိုက်တာများ 

၁၁၂။ ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝငသူ်အစုရှင်များ၏ အကျိးစီးပွားကုိ ကာကယွ်ိုင်ရန်အလုိငှာ လွတ်လပ်စွာ 

ေဆာင်ရက်ိငု်ေသာ အမေဆာင်မဟုတ်သည် ့ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါိုက်တာများကို ခန်အပ်ိုင် 

သည်။   

အမေဆာင်မဟုတ်သည့် သီးြခားလွတ်လပေ်သာ ဒါိုက်တာများ ခန်အပ်ရာတငွ် သတ်မှတဦ်းေရ    

(၂) ဦး ထက်ပို၍ အဆုိြပလာပါက ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် 

များ ေရးချယ်သကဲ့သို ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှငမ်ျား၏ဆမဲြဖင့် ေရးချယခ်န်အပရ်မည။် 
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သတ်မှတ်ဦးေရ ထက်မပိုပါက ဘုတအ်ဖွဲမှစီစစ်ပီး ှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွအစည်းအေဝးတင်ွ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များ၏အတည်ြပချက်ြဖင့် ခန်အပ်ရမည်။  

ထုိအြပင် ဘုတ်အဖဲွသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကာ်မတှီင့် ဆပ်ေကာ်မတီများကို တစ်ခုြဖစေ်စ၊ 

တစ်ခုထက်ပို၍ြဖစေ်စ ဖွဲစညး်ိုင်သည် - 

(က) ဆုံးံးိုင်ေြခ စီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီ (Risk Management Committee) ၊  

( ခ ) ေချးေငွေကာ်မတီ (Credit Committee) ၊  

( ဂ ) လစာချးီြမင်ေ့ရးေကာ်မတီ (Remuneration Committee) ၊  

(ဃ) စာရင်းစစေ်ကာ်မတီ (Audit Committee) ၊  

( င ) ေပးရန်တာဝန်ှင့် ရရန်ပုိငခ်ွင့်များ စီမံခန်ခွေဲရးေကာ်မတီ (Assets and Liability 

Management Committee)  

အများြပည်သူ အကျိးစီးပွားအတွက် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း  

၁၁၃။ ဘဏ်၏ ဘုတ်အဖဲွဝင်များ၊ အရာရှိများငှ့် အစုရှယယ်ာရှင်များသည် ရနက်ုနစ်ေတာ့ခ်အိတ်ချန်ိးငှ့် 

ြမန်မာိုငင်ံေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ် လုပင်န်းကီးကပ်ေရးေကာ်မရှငတ်ိုြဖင့် တည်ေထာင်ထား 

ေသာ အရင်းအှီးေဈးကွက်ကုိ ထိနး်သိမ်းရန်ှင် ့ အများြပညသ်ူအကျိးစီးပာွးှင့် ဘဏ်၏ 

အေကာင်းဆံုး အကျိးစီးပွားအတွက် ကာကွယေ်စာင့်ေရှာက်ရန်တိုကုိ အမဲေဆာငရ်က်ရမည်။  

ဘုတ်အဖွဲ၏ အာဏာှင့်တာဝန်များ 

၁၁၄။ ဘဏ်၏ ဘုတ်အဖဲွသည် ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒပဒု်မ ၁၆၀ ပါ ြပာန်းချက်များကုိ လုိက်န  

လျက် ဘုတ်အဖွဲ၏ န်ကားချက်ငှ့်အညီ ဘဏ်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု စီမံခန်ခွဲရန် 

တာဝန်ရှိသည်။ ဘုတ်အဖဲွသည် ဘဏ်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်ချက်များ 

ချမှတ်ုိင်ပးီ၊ ဘဏ်၏ ေဆာင်ရက်မများကို လမ်းန်ြခင်း၊ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခင်းတိုကို 

ြပလုပ်ရမည။် ထိုပုဂိလ်တိုသည် ဘဏ်ကုိ ပျိးေထာင်ြခင်းှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းကိစရပ်အသီးသီး 

အတွက် ကုန်ကျစရတ်ိ အဖိုးအခများအားလံုးကုိ ေပးေချိငု်သည်။  

၁၁၅။ ဘုတ်အဖွဲသည ် အခါအားေလျာ်စွာ ဒါိုက်တာများထဲမ ှ ဥကတစဦ်းငှ့် (၃) ဦးထက်မပိုေသာ         

ဒု-ဥကများကို ေရးချယခ်န်အပ်ိုင်သည။် လိုအပပ်ါက အချနိ်ကာလတစ်ရပ်ရပ်အတွက ်

ဒါိုကတ်ာများထဲမှ အုပ်ချပ်မဒါိုကတ်ာတစ်ဦးကို ခန်အပ်ိုင်သည်။ သင်ေ့လျာ်ေသာ အချန်ိကာလ 

ှင့် သင်ေ့လျာေ်သာ ေထာက်ပံ့ေကး (လခစား သုိမဟုတ ်ေကာ်မရငှ် သိုမဟတု် အြမတေ်ဝစု ခံစားခွင့် 

သုိမဟုတ် တစ်မျိးစီကုိ တစစ်ိတတ်ေဒသ ခံစားခွင့်) ကုိ ၄င်းတိုက သင့်ေလျာ်သညဟ် ုထင်ြမင်သည့် 

အတိငု်းေပးိုင်သည်။  

၁၁၆။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစများတငွ် ဘုတ်အဖွဲသည် ဥက၊ ဒု-ဥကှင့် အုပ်ချပ်မဒါိုကတ်ာ သုိမဟုတ် 

အမေဆာင်အရာရှိချပ်တိုအနက်မှ တစ်ဦးဦးကိေုသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးတွဲ၍ေသာလ်ည်းေကာင်း 

အာဏာအပ်ှင်းုိင်သည်- 

(က) မေရမေြပာင်းုိငေ်သာ ပစညး်များေရာင်းဝယ်ြခင်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်း။ 
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( ခ ) အြခားအေရာင်းအဝယ်ကိစများ။ 

အထက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ေကျာ်လွနေ်သာကိစများ၊ ဖကစ်ပ်စာချပ်က့ဲသို အေရးကီးေသာ ပဋညိာဉ် 

စာချပ်များချပ်ဆုိြခင်းှင့် အြခားအဖဲွအစည်းငှ့် ပူးေပါင်းဖက်စပလ်ုပ်ကုိင်ြခင်း ကိစရပ်များတငွ ်

ဘုတ်အဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ရယူပီးမှသာ လုပ်ကုိငရ်မည်။  

၁၁၇။ ဘုတ်အဖွဲှင့် ယင်းတို ခန်အပ်ထားေသာ ေကာ်မတီအသီးသီးတိုသည် ေအာက်ပါကိစရပ်များ အလုိဌာ 

စီမံထားရှိသည့်စာအုပ်များတငွ် မှတတ်မ်းများကိ ု နညး်လမ်းတကျ ေရးသွင်းမှတတ်မ်း တင်ထားေစရ 

မည်- 

(က) ဒါိုက်တာများအစည်းအေဝး အသီးသီးကုိလည်းေကာင်း၊ ဒါိုက်တာလူကီးများ၏ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး အသီးသီးကိလုည်းေကာင်း တက်ေရာက်ေသာ ဒါိုက်တာလူကီးများှင့် 

ေကာ်မတီဝင်များ၏ အမည်များ၊ 

( ခ ) ဒါိုကတ်ာများှင့် ဒါိုက်တာများ၏ေကာ်မတကီ ချမှတ်သည့် အမိန်အားလံုး၊ 

( ဂ ) ဘုတ်အဖဲွက အရာရှိများခန်ထားြခင်းကိစအားလံုး၊ 

(ဃ) ဒါိုက်တာများကြပလုပ်သည့် ေကာ်မတီများ ခန်ထားြခင်းအားလံုး၊ 

( င ) ဘဏ်၏အစည်းအေဝးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ၏အစည်းအေဝးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ၏ေကာ်မတီများ 

အစည်းအေဝးအားလုံးတွင် ြပလုပ်ေသာ ေဆွးေွးချက်များ၊ မှတတ်မ်းများ၊ ဆံုးြဖတခ်ျက် 

များှင့် ေဆာင်ရက်ချက်များအားလံုး၊ 

ထုိြပင် ဘုတအ်ဖဲွအစည်းအေဝး သုိမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ၏ေကာ်မတီအစည်းအေဝးသုိ တက်ေရာက် 

ေသာ ဒါိုက်တာတိုင်းသည် ယင်းကိစအလိုငာှထားရှေိသာစာအုပတွ်င် လက်မတ်ှေရးထိုးရမည်။  

၁၁၈။ ဒါိုကတ်ာရာထူးသည် ဒါိုကတ်ာငှ့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါကိစတစ်ခုခု ေပေပါက်လင ်

လစ်လပေ်စရမည် - 

(က) ခန်ထားပီး ှစ်လအတွင်း ရာထူးရယူရနေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ ထုိေန က် မည်သည့် 

အချနိမ်ဆို မိမိအား ဒါိက်ုတာရာထူးခန်ထားရန် အရညအ်ချင်းြပည့်စံေုစေရးအတွက် 

ပိုင်ဆုိင်ရန် လုိအပေ်သာ အစုရှယ်ယာအမျိးအစား (ရှိလင်) ကုိ မိမိကပိုင်ဆိငု်ြခင်းမှ 

ရပ်စဲလင်၊  (သုိမဟုတ်)  

( ခ ) စိတေ်ပါသွ့ပ်သူြဖစ်ေကာင်း စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှေိသာ တရားံုးတစ်ခုခုက ေတွရှိလင်၊ 

(သိုမဟတ်ု) 

( ဂ ) ေဒဝါလီခံရေကာင်း သုိမဟုတ ်လူမွဲြဖစ်ေကာင်း ဆုံးြဖတြ်ခင်းခံရလင်၊ (သုိမဟုတ)် 

(ဃ) မိမိပိုင်အစုရှယ်ယာများအေပ ေတာင်းေခြခင်းများကုိ ေတာင်းေခပီးသည့်ေနမ ှ     

ှစ်လအတငွ်း ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လင်၊ (သိုမဟုတ်) 
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( င ) ဘဏ်သိုစာြဖင့် ေရးသားအေကာင်းကား၍ ဒါိုက်တာအြဖစ် ၄င်း၏ရာထူးေနရာမှ 

တ်ထွက်လင် (သုိမဟုတ်) 

( စ ) ေသဆုံးခ့ဲလင် (သိုမဟုတ်) 

(ဆ) ဥပေဒပါြပာန်းချက်များ သိုမဟုတ် ဤဘဏ်၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျဉ်းများှင်အ့ညီ 

ဘဏ်မှ ဖယ်ရှားြခင်းခံရလင် (သိုမဟတု)် 

( ဇ ) ဥပေဒပါြပာန်းချက်များ သုိမဟုတ် ဘဏ်၏ ဖွဲစညး်ပုံအေြခခံစည်းမျဉ်းများတငွ် သတ်မတှ် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ဒါိက်ုတာရာထူးေနရာအတွက် လုိအပသ်ည့် အရညအ်ချင်း တစ်ရပရ်ပ်ကို 

ရရှိရန် (သုိမဟုတ်) ညီွတ်ရန် ပျက်ကွက်လင် (သုိမဟုတ)်  

( ဈ) ဘုတ်အဖဲွထံ ပျက်ကွက်ြခင်းအတက်ွခွင်တုိ့င်ြခင်းမရိှဘဲ ဒါိုက်တာအစညး်အေဝးသို 

သံုးကိမဆ်က်တိုက် တကေ်ရာက်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း သိုမဟုတ် ဒါိကု်တာများ အစည်း 

အေဝးအားလုံးကို တစ်ဆက်တည်းြဖစေ်သာ ြပကဒိန်လ သုံးလတာအထိ တက်ေရာက်ရန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း ယင်းတိုအနက် အချနိ်ပို၍ ကာရည်ှေသာကိစကို ကျးလွန်လင်၊ (သိုမဟုတ်) 

(ည) ဘုတ်အဖဲွအား ထတု်ေဖာ်အသိေပးြခင်းမြပဘဲ ဘဏ်မှ ေချးေငွ သုိမဟုတ် အာမခံ တစ်ခုခု 

လက်ခံရယူလင်၊ (သုိမဟုတ်) 

( ဋ ) ဘုတ်အဖဲွအား ထုတေ်ဖာ်အသိေပးြခင်းမြပဘဲ ဘဏ်ှင့် ြပလုပ်ေသာ ကန်ထိုက် 

တစ်ခုခု၏ အကျိးအြမတ်ှင့်ဆက်စပေ်နလင် သိုမဟုတ် ပါဝင်ခစံားြခင်းရိှလာလင်၊ 

(သိုမဟတ်ု) 

( ဌ ) (၆) လထက်ပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရလင ် (သုိမဟုတ်) ကုိယ်ကျင်သ့ိကာ 

ပျက်ယင်ွး သည်ကုိ အေကာင်းြပ၍ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရလင်၊ (သုိမဟုတ်) 

( ဍ ) ဘဏ်၏ အေထွေထွအစညး်အေဝး၏ ဆုံးြဖတ်ခင့်ွြပချက်မရဘဲ မန်းေနးဂျင်းဒါိကု်တာ 

သိုမဟုတ် မန်ေနဂျာ သိုမဟုတ် ဥပေဒ သုိမဟုတ် ကမ်းကျင်မ ဆုိငရ်ာအ ကံေပး သုိမဟုတ် 

ေငွထိန်းမတှစ်ပါး ဘဏ်ထံမှ အြခားအကျိးအြမတ်ရရိှိုင်ေသာ မည်သည့်ရာထူးကုိမဆို 

လက်ခံ ြခင်း သုိမဟုတ် တာဝန်ယူြခင်းကိုြပလင် (သိုမဟုတ)် 

( ဎ ) ဘဏ်၏ အထူးအစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် တ်ပယ်ခရံလင် (သိုမဟုတ်) 

(ဏ) စီးပွားေရးှင်ကူ့းသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ယင်း၏ကိယု်စားလှယ်ခန်ထားမကို 

ုပ်သိမ်းလင် (သိုမဟုတ်) 

(တ) ရာထူးတာဝန်တငွ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သင့်ြမတေ်လျာက်န်မ မရိှသူြဖစ်ြခင်း 

(သိုမဟတ်ု) 

(ထ) ဗဟုိဘဏ်သုိ နညး်လမ်းတကျအေကာင်းကားြခင်းမရိှဘဲ ခန်အပ်ထားသူ၊ ေရးချယ် 

တငေ်ြမာက်ထားသူ သုိမဟုတ ်အမည်စာရင်းတင်သငွ်းထားသူြဖစ်ြခင်း၊ (သုိမဟုတ်) 
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( ဒ ) ခန်အပ်ြခင်း သုိမဟုတ ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းအား ဗဟုိဘဏ်ကအတည်ြပရန် 

ြငင်းပယ ်ြခင်းခံရသူြဖစြ်ခင်း၊ (သုိမဟုတ်) 

( ဓ ) ဘဏ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရက်ရန် အရည်အချင်းမြပည့်သူ၊ အမဲတမ်း 

မစွမ်းေဆာင် ိင်ုသူြဖစ်ြခင်း၊ (သိုမဟုတ်) 

( န ) ဘဏ်၏ရညရ်ယ်ချက်များင့်ှ ေငွအပ်ှံသူများ၏အကျိးစီးပွားကို တစ်နည်းနည်းြဖင့်  

သိသာထင်ရှားစာွ ဆန်ကျင်မ ြပလုပ်လာသူြဖစ်ြခင်း။ 

၁၁၉။ သုိရာတငွ် မည်သိုပင်ြဖစ်ေစကာမူ ဒါိုကတ်ာတစဦ်းသည် ဘုတအ်ဖွဲ၏ခငွ့်ြပချက်ြဖင့် ဘဏ်ှင့် 

ကန်ထိုက်လုပ်ေသာ သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မြပကေသာ အြခားမည်သည့်ကုမဏီ 

သုိမဟုတ် အစုစပ်လုပင်န်း၏အစုရှင် သုိမဟုတ် အြခားသူတစဦ်းှင့် စပ်တူလုပ်ေသာ 

လုပ်ငန်းတွင်မဆုိ ပါဝင်သူအစုရှငတ်စဦ်း ြဖစ်ေနံုမှင့်  အဆုိပါသူ၏ ရာထူးေနရာလစ်လပ် 

ေစရမညဟ်ု မြဖစေ်စရ။ ဒါိုက်တာသည ် ယင်းကန်ထိက်ု သိုမဟုတ ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မတွင် 

မဲေပးခွင့် မရှိေစရ။ အကယ်၍ မဲေပးမိလင် ယင်းမဲကုိ ေရတက်ွြခင်း မြပရ။ 

၁၂၀။ ဘဏ်သည် ဒါိုက်တာရာထူးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် အရည်အချင်းပျက်ယငွ်းလာေကာင်း  သိရှိသည့် 

ေနမှ ၁၅ ရက်အတငွ်း ထုိဒါိက်ုတာကို ထုတ်ပယ်ရမညြ်ဖစ်ပးီ ဗဟိုဘဏ်သိုလည်း အေကာင်းကားရ 

မည်။ 

ဘုတ်အဖွဲ အလှည့်ကျေဆာင်ရက်ြခင်း 

၁၂၁။ ကုမဏီ၏ ဖဲွစည်းပံုအေြခခစံည်းမျဉ်း သုိမဟုတ် အြခားသက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ှင့်အညီ 

ကုမဏီ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတငွ် ဘုတ်အဖွဲဝင်အားလံုး 

တ်ထွက်ေပးရမည။် ယင်းေန က် ှစ်စဉ်ကျင်းပေသာ စှ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတိုင်း 

တွင် ယင်းကာလ၌ ေဆာင်ရက်ေနေသာ ဘုတ်အဖွဲ၏သုံးပံုတစ်ပံု သိုမဟုတ ် အကယ်၍ 

အေရအတွက်သည် သံုးငှ့်စား၍မြပတ်လင် အနီးစပ်ဆုံးသုံးပံုတစ်ပံုြဖစ်ေသာ ဘုတအ်ဖွဲ၏ 

အေရအတွက်သည် တထ်ကွ်ေပးရမည်။  

၁၂၂။ ထုိသုိ ှစ်စဉ်ှစ်တိငု်း ဒါိုက်တာရာထူးမှ ုတ်ထက်ွေပးရမည့်ကစိရပ်၌ ထုိရာထူးေနရာတငွ် 

သက်တမ်းအကာဆုံး ထမ်းေဆာင်ပီးသူြဖစ်ရမည။် သုိရာတွင် တစေ်နတညး်တငွ် ဒါိုက်တာများ 

အြဖစ် ေရးချယ်ခံခဲ့ရသူများအကား အန းယူရမည့်သူကို ေရးချယ်ရာတွင် ဥကက ဆုံးြဖတရ် မည်။  

၁၂၃။ တ်ထွက် အန းယူသွားေသာ ဒါိကု်တာသည် ြပန်လညအ်ေရးချယ်ခံပုိင်ခငွ့် ရှေိစရမည်။ ဘဏ်သည် 

အထက်ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းအတိုင်း ဒါိကု်တာတစ်ဦးဦးက ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝး 

တွင် တ်ထွက်သာွးသည့်အခါ ထုိအစညး်အေဝး၌ပင် လစ်လပ်သွားေသာ ရာထူးေနရာကို ဒါိုကတ်ာ 

အရည်အချင်းြပည့်မှီရန် သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆံုးအစုရှယယ်ာ ပိငု်ဆုိင်သူပုဂိလ် တစ်ဦးအား 

အစားထိုးေရးချယ်ုိင်သည်။ အကယ်၍ ဒါိုကတ်ာများ ေရးချယခ်န်ထားရမည်ြဖစ်ေသာ မည်သည့် 

အစည်းအေဝး၌မဆုိ လစ်လပ်သွားေသာ ဒါိုက်တာ ရာထူးေနရာများကို ေအာင်ြမင်စာွ 

ြဖည့်ဆည်းြခင်း မြပလုပ်ိငုခ်ဲ့ပါက ထုိအစညး်အေဝးကုိ ေန က်ရက်သတပတ်သုိ  ၄င်းေနရာတူ၊ 
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ေနတူ၊ အချနိတူ်အတိုင်း ေရဆုိင်းအစည်းအေဝးဆက်လက် ကျင်းပေပး၍ ယင်းအစညး်အေဝး၌လညး် 

လစ်လပ်ရာထူး ြဖည့်ဆည်းြခင်း မေအာင်ြမငေ်သးပါက အဆုိပါ လစ်လပ်သွားေသာ ရာထူးေနရာတွင ်

ေဆာင်ရက်ခဲ့သူ  သိုမဟုတ် ၄င်းတိုကုိ ယင်းတို၏ ေနရာများတငွ် ြဖည့်ဆည်းြခင်း မြပလုပ်ရေသး 

ေသာ ဒါိုကတ်ာများကိုပင် ေရဆိငု်းထားေသာ အစည်းအေဝးတွင် ြပန်လည်ေရးေကာက်ခံရသူ 

ြဖစ်ေကာင်း မှတ်ယူရမည်။ 
 

၁၂၄။ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၃ ှင့် ၁၇၄ ပါ ြပဌာန်းချက်များကုိလိကု်န လျက် ဘဏ်သည် 

အေထေွထွအစည်းအေဝးများတွင် ဒါိုကတ်ာများအေရအတွက် တိုးြမင့်ြခင်း၊ သုိမဟုတ် 

ေလျာ့ချြခင်းကို အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ခွင့်ရှိပီး၊ ထိသုို တိုးြမင့်ြခင်း သုိမဟုတ် ေလျာ့ချြခင်း၌ 

မည်က့ဲသို အလှည်က့ျတ်ထွက်ရမည့် အေရအတွက်ကုိလည်း ြပင်ဆင်သတ်မှတခ်ွင့်ရှိသည်။  

ဘုတ်အဖွဲက လစ်လပ်ေနရာများကို ြဖည့်စွက်ခန်ထားြခင်းှင့် ေန က်ထပ်ဒါုိက်တာများ 

ခန်အပ်ုိင်ြခင်း 

၁၂၅။ ဒါိုကတ်ာများအနက် တ်ုတရက်လစ်လပ်သွားေသာ ဒါိုကတ်ာေနရာတငွ် အဆိုပါ ဒါိုက်တာသည် 

အစည်းအေဝး အထေြမာကေ်စမည့် အေရအတွကတ်ွင် မပါဝင်ေသာ်လည်း ထုိသိုလစလ်ပ်သွားေသာ 

ေနရာအတက်ွ ြမန်မာိငု်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ကိတင်အတည်ြပချက်ြဖင့် ဘုတ်အဖွဲက ြဖည့်စွက် 

ခန်ထားရမည။် သိုေသာ် ထုိသုိခန်အပ်ရသူအတွက် အဆိုပါခန်အပ်မကို ြပလုပ်ပီးေန က်တွင် 

ကျင်းပသည့် ဘဏ်၏ အေထွေထွအစည်းအေဝး၌ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များ၏ 

အတညြ်ပချက်ကို ရယူရမည်။ အဆုိပါအစညး်အေဝးအား ခန်အပ်မြပလုပ်ပီး ေန က်ေြခာက်လ 

အတငွ်း ေခယူကျင်းပရမည။် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသည် ့ အများဆုံး 

ဒါိုကတ်ာဦးေရထက် ေကျာလွ်န်ခန်အပ်ခွင့်မရှိပါ။ 

အုပ်ချပ်မဒါုိက်တာ  

၁၂၆။ လုိအပ်ပါက ဘဏ်၏ အပ်ုချပ်မဒါိုကတ်ာကို ဒါိကု်တာများမ ှ ေရးချယတ်ာဝန်ေပးအပ်ရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်မဒါိက်ုတာသည် ဒါိကု်တာအဖွဲ၏ ေယဘုယျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမကိ ု

ခံယူလက် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းကိစအရပ်ရပ်ကုိ စီမံအုပ်ချပရ်မည်။ 

၁၂၇။ အုပ်ချပ်မဒါိုကတ်ာသည် ဒါိုက်တာအဖွဲက မိမိအတကွ်သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းများကို 

လုိက်န  ရမည။် ဒါိုက်တာများကလိုအပ်သည့်အခါတိငုး် အုပ်ချပ်မဒါိကု်တာက မိမိကီးကပ်မ 

ေအာက်တငွ်ရှေိသာ သုိမဟုတ် ယင်းကအေရးယူထားေသာ ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းကိစ 

အရပ်ရပ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒါိကု်တာများထံ စာရင်းရှင်းတမ်း တင်ြပရမည။် 

၁၂၈။ ဒါိုကတ်ာများသည် ဤစည်းမျဉ်းများအရ ဒါိုကတ်ာများသုံးစွဲိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အုပ်ချပ်မ 

ဒါိုကတ်ာအား ယင်းတိုသင့်သည်ထင်ြမင်သည်အ့တိုင်း အခါအားေလျာ်စွာ အပ်ငှ်းိုင် သည်။ 

အဆိုပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိ ု မိမိတိုသင့်ေလျာ်သညထ်ငြ်မင်သည့် အချနိ်ကာလအတွက် မိမိတို 

သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်ကိစရပ်ငှ့် ရညရ်ယ်ချက်များအလိုဌာ သင့်ေလျာ်သည် 

ထင်ြမင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန်သတ်ချက်များြဖင့် အပ်ှင်းိငု်သည်။ ယင်းတိုက အဆိုပါ 
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လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ထုိကိစအတွက် ဒါိုက်တာများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလံုး သုိမဟုတ် တစ်ခုခုှင် ့

ပိင်တူသံုးစွဲရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ချန်လှပ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အစားထိုး၍ ေသာလ်ည်းေကာင်း 

အပ်ှင်းိုင်သည်။ အဆိုပါလုပ်ပုိင်ခွင့် အားလံုးကိုြဖစေ်စ၊ တစ်ခုခုကုိြဖစေ်စ အခါအားေလျာ်စွာ 

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ ပ်ုသိမ်းြခင်း သုိမဟုတ် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း ြပုိင်သည။် 

 

အမေဆာင်အရာရှိချပ်ခန်အပ်ြခင်း 

၁၂၉။ ဘဏ်သည် ၂၀၁၆ ခုှစ် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ ှင့် ဘဏ်၏ဖွဲစည်းပံုအေြခခံ 

စည်းမျဉ်းှင့်အညီ အမေဆာင်အရာရှိချပ်ကို ဒါိက်ုတာများထဲမှြဖစ်ေစ၊ ဒါိုက်တာမဟုတ်သူကို 

ြဖစ်ေစ ခန်အပ်ရမည။်  

၁၃၀။ ဘဏ်သည် အမေဆာငအ်ရာရိှချပ်အြဖစ် ခန်အပ်ရန်ရည်ရယ်ေကာင်း ဗဟုိဘဏ်သုိ အေကာင်းကား 

စာ ေပးပိုပးီ ရကေ်ပါင်း (၃၀) မြပည့်မီ ဒါိုကတ်ာအြဖစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းြခင်း၊ ခန်အပ်ြခင်း၊ 

ေရးချယတ်င်ေြမာက်ြခင်း မြပရ။  

၁၃၁။ အမေဆာင်အရာရှိချပ် ခန်ထားြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုိဘဏ်၏ဆုံးြဖတ်ချက်သည ် အတည်ြဖစ်ေစ 

ရမည်။ 

အမေဆာင်အရာရှိချပ်၏ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းြခင်းှင့် ရာထူးတာဝန်မှထုတ်ပယ်ြခင်း 

၁၃၂။ ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးသည် ေအာက်ပါအချကတ်စ်ရပ်ရပ်င့်ှငစိွန်းလင် အမေဆာငအ်ရာရှိချပအ်ြဖစ် 

တာဝန် ထမ်းေဆာငရ်န် အရည်အချင်းမရှေိစရ။ 

(က) ရာထူးတာဝန်တငွ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သင့်ြမတေ်လျာက်န်မ မရိှသူြဖစ်ြခင်း၊ 

( ခ ) ဗဟုိဘဏ်သုိ နည်လမ်းတကျအေကာင်းကားြခင်းမရိှဘဲ ခန်အပထ်ားသူ၊ ေရးချယ်တင် 

ေြမာက်ထားသူ သိုမဟတု် အမည်စာရင်းတင်သငွ်းထားသူြဖစ်ြခင်း၊ 

( ဂ ) ခန်အပ်ြခင်း သိုမဟုတ ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းအား ဗဟုိဘဏ်ကအတညြ်ပရန် 

ြငင်းပယ် ြခင်းခံရသူြဖစြ်ခင်း၊ 

(ဃ) ဘဏ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရက်ရန် အရည်အချင်းမြပည့်သူ၊ အမဲတမး် မစွမ်း 

ေဆာင်ုိင်သူြဖစြ်ခင်း၊ 

( င ) ဘဏ်၏ရညရ်ယ်ချက်များင့်ှ ေငွအပ်ှံသူများ၏အကျိးစီးပွားကို တစ်နည်းနည်းြဖင့် သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ဆန်ကျင်မြပလုပလ်ာသူြဖစ်ြခင်း။ 

၁၃၃။ ဘဏ်သည် ၄င်း၏အမေဆာင်အရာရှိချပ်က ရာထူးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် အရညအ်ချင်း ပျက်ယငွ်း 

လာေကာင်းသိရှိသည့်ေနမှ ၁၅ ရက်အတွင်း ထုိအမေဆာင်အရာရှိချပ်ကုိ ထုတ်ပယရ်မည် ြဖစ်ပီး 

ဗဟိုဘဏ် သုိလည်း အေကာင်းကားစာ ေပးပိုရမည။် 
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အမေဆာင်အရာရှိချပ်၏တာဝန် 

၁၃၄။ အမေဆာင်အရာရှိချပ်သည ် ဘုတ်အဖွဲကသတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းများကုိ လုိက်န ကျင့်သံုး 

ရမည်။ ထိုအြပင် ဘုတ်အဖွဲကေတာင်းခံလာပါက အမေဆာင်အရာရှိချပ်သည် ၄င်း၏ ထိန်းချပ်မ 

(သုိမဟုတ်) ၄င်းသိရှိသည့် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ၊ အမကိစများှင့် အေကာင်း 

ြခင်းရာများကုိ ဘုတအ်ဖွဲသို တင်ြပရမည်။ 

ယာယီကုိယ်စားြပဒါုိက်တာ  

၁၃၅။ ြမန်မာိုငင်ံကုမဏီများဥပေဒကုိ အေထာက်အထားြပလုိက်န လျက် ဒါိုကတ်ာတစဦ်းချင်းစီသည ်

အြခားဒါိုက်တာများ၏ သေဘာတူညီမြဖင့် လူတစဦ်း (ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်ထဲမှြဖစ်ေစ၊ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သအူစုရှင် မဟုတ်သူထဲမှြဖစေ်စ) ကုိ ၄င်း၏ေနရာတွင် ယာယီကိယု်စားြပ 

ဒါိုကတ်ာအြဖစ် ခန်အပ်ိငု်ပီး၊ ထုိဒါိကု်တာကသတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်သည့် ကာလအပိုင်းအြခား 

အတွက်လည်း ခန်အပ်ုိငသ်ည။် ခန်အပ်ြခင်းကို ခန်အပ်သည့်ဒါိက်ုတာက လက်မှတေ်ရးထိုးပီး 

ခန်အပ်စာမတိကုိ ကုမဏီံုးခန်းသိုလည်းေကာင်း၊ ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝးသုိလည်းေကာင်း 

ေပးပုိရမည။်   

၁၃၆။ မည်သည့် ယာယီကုိယ်စားြပဒါိုကတ်ာမဆုိ- 

(က) ရာထူးမှဖယ်ရှားြခင်း သိုမဟုတ် ေခတရပ်န းြခင်းကိ ု ၄င်းအားခန်အပ်သည့် ဒါိုက်တာ 

(ခန်ထားသူ) က ကုမဏီသုိ စာြဖင့်ေရးသားသည့် အေကာင်းကားစာေပးပိုကာ ြပလုပ်ိုင် 

သည်။ 

( ခ ) အေကာင်းကားစာလက်ခံပိုင်ခွင့်၊ ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးသို (၄င်းအားခန်အပ်သူမရှိက) 

တက် ေရာက်ပိုင်ခွင့်ရှိပီး ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးတွင ် အစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် 

အနည်းဆုံး လိုအပ်သည်ဦ့းေရတွင် ထည့်သင်ွးေရတွက်ခံိုင်သည်။ 

( ဂ ) ၄င်းတက်ေရာက်သည့်ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးတွင် ဆံုးြဖတ်ချကအ်ားလုံးအတွက် ဆမဲ 

ေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ၄င်းအားခန်အပ်သူဒါိကု်တာသည် ဆမဲေပးခွင့်ရှိသကဲ့သုိ ယာယီ 

ကုိယ်စားြပဒါိုက်တာလည်း ကုိယ်ပိုငအ်ခွင့်အေရးအရ မေဲပးိုင်သည။် ယာယီကိယု်စားြပ 

ဒါိုက်တာသည ် ကုိယတ်ိငု်ဒါိုက်တာတစဦ်းြဖစ်ပါက ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင်မေဲပးုိင်သည်အ့ြပင် 

ယာယီကိယုစ်ားြပ ဒါိက်ုတာအြဖစ် ကုိယ်ပိုင်မဲလည်းေပးိုင်သည်။ 

(ဃ) မညသ်ည့်အစုရယှယ်ာမှ ပိုငဆုိ်င်ရန်မလိုပါ။  

( င ) ခန်အပ်သည့်စည်းကမ်းချက်ကုိ အေထာက်အထားြပ၍၊ ခန်အပ်သူကျင့်သုံးခငွ့်ရိှေသာ အခွင့် 

အာဏာများကို ခန်အပသ်ူမရှိပါက ယာယီကိယုစ်ားြပဒါိကု်တာအြဖစ ် ကိယု်ပိုင ်

ကျင့်သံုးခွင့် ရှိသည။် ထိုယာယကုိီယ်စားြပဒါိုက်တာသည ် ယာယီကိယုစ်ားြပဒါိကု်တာ 

ထပ်မံ ခန်အပ် ပုိင်ခွင့်မရှိပါ။ 
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( စ ) ခန်အပ်သူဒါိုက်တာသည် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရသည့်အခါ သုိမဟုတ် ဒါိုက်တာအြဖစ်မ ှရပ်စဲ 

သည့်အခါ ယာယကုိီယစ်ားြပဒါိုက်တာလည်း ရာထူးမှ အလုိအေလျာက်ရပ်စဲသည။် 

(ဆ) အဆုိပါ ယာယီကုိယစ်ားြပဒါိုကတ်ာသည် ယင်းအားခန်အပ်သူဒါိုက်တာက လပ်ုငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနသည့်ကာလများတွင် ယာယကုိီယ်စားြပဒါိုကတ်ာတစဦ်းအြဖစ် လုပ်ပိငု်ခွင့် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ြခင်း မြပရ။  

( ဇ ) ဘဏ်မှ မညသ်ည့်အခေကးေငွမ ရခွင့်မရှိပါ။ ဘုတ်အဖဲွအစညး်အေဝးများ၊ ဘတုအ်ဖွဲများ 

၏ ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ၊ အေထွေထွအစည်းအေဝးများစသည့် အစညး်အေဝးများ 

တက်ြခင်း၊ ြပန်ြခင်းတိုအတွက်လည်းေကာင်း ဘဏ်လုပင်န်းများှင့် ဆကစ်ပ်၍ 

လည်းေကာင်း ခရီးသွားြခင်း၊ ကုန်ကျစရတ်ိများ၊ အသံုးစရိတ်များအတွက် ရထုိက်ခွင့်ရှိပီး၊ 

ယင်းကစိများ အတွက် စိုက်ထုတ်ေငွများရှိပါကလည်း ြပန်ရခွင့်ရိှပါသည်။ 

( ဈ) ဒါိုကတ်ာတစဦ်းအတွက်ထက်ပုိပီး ယာယီကုိယ်စားြပ ဒါိုက်တာအြဖစ်လည်း ေဆာင်ရက် 

ခွင်ရိှ့သည်။  

(ည) ယာယီကိယု်စားြပဒါိုက်တာသည ် မူလခန်အပ်သည်ဒ့ါိုကတ်ာ အစည်းအေဝးမတက် 

ေရာက်ုိင်မှသာလင ် ယာယကီိုယ်စားြပဒါိုကတ်ာအြဖစသ်ာ ေဆာင်ရက်ုိင်သည။် မူလ 

ခန်အပ်သည့်ဒါိုက်တာ အစည်းအေဝးတကေ်ရာက်သည်ှင့်တပိင်နက် ယာယီကိယုစ်ားြပ 

ဒါိုက်တာ၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့်အာဏာသည် အလုိအေလျာက် ပျက်ြပယ်သာွးမည်ြဖစ်သည။် 

ဘုတ်အဖွဲ၏ အခေကးေငွ  

၁၃၇။ ဒါိုက်တာများသည် ဒါိုက်တာများအြဖစ် ဝနေ်ဆာင်မေပးြခင်းအတွက် အခေကးေငွ ရထိုက်ခွင့် 

ရိှသည်။  

၁၃၈။ ဥပေဒှင့်အညီ အေထွေထအွစည်းအေဝးများတွင် ဘဏ်၏ တားြမစ်ကန်သတ်ချက်များကို လုိက်န  

လျက် ဒါိုကတ်ာတစ်ဦးချင်းစီှင့် သေဘာတူစည်းကမ်းချက်ရှိသည့်အတိုင်း၊ ဘုတ်အဖဲွသည် 

ေအာက်ပါ အတိင်ုး ဆံုးြဖတ်ိငု်သည်- 

(က) ဒါိုက်တာတစဦ်းချင်းစီသုိေပးရန် အခေကးေငွပမာဏှင့် ေပးရန်ပံုစံ သုိမဟတ်ု၊ 

( ခ ) အခေကးေငွကို ဒါိုကတ်ာများသုိစုေပါင်းေပးရန်ှင် ့ ေပးရန်ပံုစံကုိ သတမ်ှတ်ပီး 

ဒါိုက်တာများက ၄င်းတိုအားစုေပါင်းေပးသည့် အခေကးေငွကုိ အချိးအစားအလိုက် ၄ငး်တို 

သေဘာတ ူ ဆုံးြဖတ်သည်အ့တိုင်း ခွေဲဝယူကရနြ်ဖစ်ပီး ထိုသုိသေဘာတူ သတ်မတှ်ိငု်ြခင်း 

မရှိက အညီအမ ခွဲေဝယူကရန်ြဖစ်သည်။ 

ဒါုိက်တာများ၏အသုံးစရိတ်များ  

၁၃၉။ အခေကးေငွအြပင် ဒါိက်ုတာများသည် ဘတ်ုအဖွဲအစည်းအေဝးများ၊ ဘုတအ်ဖွဲ၏ ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးများ၊ အေထွေထွအစည်းအေဝးများစသည့် အစည်းအေဝးများတက်ေရာက်ြခင်း၊ 
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ြပန်ြခင်းတိုအတွက်လည်းေကာင်း၊ ဘဏ်လုပင်န်းများင့်ှ ဆက်စပ်၍လည်းေကာင်း၊ ခရီးသွားြခင်း၊ 

ကုန်ကျစရတ်ိများ၊ အသုံးစရိတ်များအတွက် ရထုိက်ခငွ့်ရှိပီး ယင်းကိစများအတကွ် စိုက်ထုတေ်င ွ

ြပန်ရခွင့် ရှိပါသည်။  

 

အခန်း (၁၇) 

ဒါုိက်တာများ၏ ပဋိညာဉ်စာချပ်များ 

ဒါုိက်တာအြဖစ်ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် ဘဏ်ှင့်စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းကို ကန်သတ်ြခင်း 

၁၄၀။ ဥပေဒကို အေထာက်အထားြပလုိက်န လျက-်  

(က) ဘဏ်ှင့်အြခားသူများ၏ အကျိးအလိုငာှ ရာထူးေနရာတစ်ခုခတွုင် ထမ်းေဆာငေ်နေသာ 

ဒါိုက်တာများသည် အရညအ်ချင်းပျက်ယွင်းြခင်း မရှိေစရ။  

( ခ ) ဘဏ်ှင့် သိုမဟုတ် အြခားသူများှင့် စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ေဆာငရ်က်ရာတငွ် ဒါိုက်တာ 

အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းြခင်းမရှိေစရ။  

( ဂ ) ဤအခန်း- ၁၇ တငွ် ရည်န်းေသာ ပဋိညာဉ်စာချပ ် သုိမဟုတ် ဘဏ်ကလည်းေကာင်း 

ဘဏ်ကိုယ်စားလည်းေကာင်း ချပ်ဆုိေသာပဋိညာဉစ်ာချပ် သုိမဟုတ် စီမံချက်သည် 

ဒါိုက်တာ အကျိးစီးပွားရှိြခင်းေကာင့် မပျက်ြပယေ်စရ။ ထုိပဋိညာဉ်စာချပ် သုိမဟုတ် 

စီမံချက် သိုမဟုတ ် အခနး်- ၁၇ ပါ ရာထူးေနရာတွင်ထမ်းေဆာင်မအရ မည်သည့် 

ဒါိုက်တာမဆုိ ဘဏ်ှင် ့ ယံုမှတ်အပ်ှံခံထားရသည့်ဆက်သွယ်မရိှသည် သုိမဟုတ် 

ဒါိုက်တာရာထူးရှိသည်ဆုိေသာ အကျိးအြမတ်ှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ဘဏ်သုိ တာဝနခံ်ြခင်း 

မရှိေစရ။  

ဒါုိက်တာသည် လုပ်ငန်းတာဝန် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း 

၁၄၁။ ဥပေဒကို အေထာက်အထားြပလိုက်န လျက် ဒါိုက်တာ သုိမဟုတ် ဒါိက်ုတာ၏လုပင်န်းအဖွဲသည် 

ဘဏ်အတွက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မဆုိင်ရာ အတတ်ပညာရှင်အြဖစ်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရိှပီး ထို 

ေဆာင်ရက်မအတွက် အခေကးေငွ ရထုိက်ခွင့်ရှိသည။်  

 

ဘုတ်အဖွဲတွင်ပါဝင်ေသာ ဒါုိက်တာများ၏အကျိးခံစားခွင့်ပါရှိေသာ ပဋိညာဉ်စာချပ်တွင် ဒါုိက် 

တာများ မဲေပးခွင့်ရှိြခင်း 

၁၄၂။ အပိုဒ်- ၁၄၃ ကို အေထာက်အထားြပ လုိက်န လျက်၊ ဒါိုကတ်ာသည် ဒါိုက်တာအကျိးစီးပွားှင့် 

(တိက်ုိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ု၍ြဖစ်ေစ) ဆက်စပ်ေသာပဋိညာဉ်စာချပ် သုိမဟုတ် စီမံချက်ငှ့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝးတွင် တက်ေရာက်ခွင့်ှင် ့ မဲေပးခွင့်ရှိပီး အစည်းအေဝး       

အထေြမာက်ရန် အနညး်ဆုံးတက်ေရာက်ရမည့် ဦးေရစာရင်းတင်ွ ထည့်သွင်းေရတကွ်ခွင့်ရိှသည။် 
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အဆိုပါစာချပ် သိုမဟုတ ် စီမံချက်တငွ် တံဆိပ်ိကု်ိှပ်ပီး ဝငေ်ရာက်ချပ်ဆုိခွင့် သုိမဟုတ် 

သက်ဆုိင်သည့် အြခားအြပအမူများ ပါဝင်ြပလုပ်ခွင်ရိှ့သည်။ သုိရာတငွ် အြခားဒါိုကတ်ာများက 

ထုိဒါိုကတ်ာှင့် အကျိးခံစားခွင့်၏ အေြခအေနကုိေဖာ်ြပသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ကို အဆိုပါ 

အကျိးခံစားခငွ့်သည် ထုိဒါိုက်တာအား အစည်းအေဝးသုိတက်ေရာကြ်ခင်း သုိမဟုတ် 

မဲေပးြခင်းများအတွက် ထိခိက်ုေစြခင်း မရှိဟု ေကျနပ်လက်ခံေကာင်း ချမတ်ှရမည။်  

အကျိးခံစားခွင့်ပါရိှေကာင်း ဒါုိက်တာက ေကညာြခင်း  

၁၄၃။ ဥပေဒအရမလိုအပ်သည့်အခါမှတစ်ပါး ဘဏ်ေရးရာကိစတွင် ပဂုလိကအကျိးခံစားခွင့်ရှေိသာ 

ဒါိုကတ်ာသည် ထုိသို အကျိးခံစားခငွ့်ရိှသည်ကို သိသိချင်း အကျိးခံစားခွင်၏့ သဘာဝှင် ့

အတိငု်းအတာ၊ ဘဏေ်ရးရာကိစငှ့် ဆက်ွယ်မစသည့် အေသးစတ်ိအချကမ်ျားကုိေဖာ်ြပ၍ 

ြမန်ိုင်သမြမန်ြမန် ဒါိုက်တာများထံသို ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝး၌ အေကာင်းကား အသိေပး 

ရမည်။ 

အလားအလာရှေိသာပဋိပကကို ဒါိုက်တာကေကညာြခင်း  

၁၄၄။ ဒါိုကတ်ာသည် ၎င်းရာထူးအဆင့် လက်ရှိြဖစ်ြခင်း၊ ပစည်း သိုမဟုတ် ရပိုင်ခင့်ွတစ်ခုခုကုိ  တိုက်ိုက် 

ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစေ်စ လက်ရှိပိုင်ဆုိင်ြခင်းရှိ၍ ထိုရာထူး သိုမဟုတ် ပစည်းလက်ရှ ိ ပုိင်ဆိုင်ြခင်း 

ေကာင့် ဘဏ်၏ဒါိကု်တာအြဖစ် ေဆာင်ရက်ရာတငွ် တာဝန် သိုမဟုတ်  အကျိးစီးပွားှင့်  ပဋိပက 

ြဖစ်ိုင်ေကာင်းြဖင့ ် ြဖစ်ပွားိငု်သည့်ပဋိပက၏ သေဘာသဘာဝှင့် အတိငု်းအတာကုိ ၄င်းဒါိုက်တာ 

ြဖစ်ပီး အနီးဆံုးဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးတွင်ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ထိုသုိသိရှိပီး အနီးဆုံးကျင်းပသည့် 

အစည်းအေဝးတွင်ြဖစေ်စ ေကညာတင်ြပရမည်။ 

 

အခန်း (၁၈) 

ဒါုိက်တာများ၏အခွင့်အာဏာများ 

ဒါုိက်တာများ၏ အခွင့်အာဏာများ  

၁၄၅။ ဒါိုကတ်ာများသည် ဘဏ်၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန်ခဲွေဆာင်ရက်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ေဆာင်ရက်ေစြခင်းတိုကို ြပလုပ်ရမည့်အြပင် ထုိစီမံခန်ခွဲေဆာင်ရက်ေစြခင်းတိုကုိလည်း အေထွေထ ွ

အစည်းအေဝးတငွ ် ဘဏ်က ဥပေဒအရ သိုမဟုတ် ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ ကျင့်သံုး 

ေဆာင်ရက်ရန ် မလိုေသာအခွင့်အာဏာများ၊ ဆင်ြခင်ဆံုးြဖတ်မများကုိလည်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရက် 

ြခင်း ြပိုင်သည်။  

၁၄၆။ ဥပေဒအရ သိုမဟုတ် ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ လိုအပ်ချက် သုိမဟုတ် ခွင့်ြပချက်မှအပ 

ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များသည် ဘဏ်ကုိလည်းေကာင်း၊ ဒါိုက်တာများကိလုည်းေကာင်း 

ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ ဘဏ်ှင့် ဒါိုက်တာများကိုအပ်ှင်းသည့် အခွင်အ့ာဏာများ၊ 

ဆင်ြခင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းများကို ေဆာင်ရက်ရာတငွ် န်ကားခွင့်မရှိပါ။ 
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၁၄၇။ ဒါိုကတ်ာများ၏ အခွင့်အာဏာလုပပ်ိုင်ခွင့်များကို ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရငှ့် ဥပေဒအရ 

ခွင့်ြပသည်အ့တိငု်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်မည်။  

ေငွေချးငှားြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ှင့်အသုံးစရတိမ်ျားေပးေချြခင်း 

၁၄၈။ အပိုဒ်- ၁၄၅ ပါ ြပာန်းချက်များကိုသာ ကန်သတ်မထားဘဲ၊ ဒါိုက်တာများသည်- 

(က) ဘဏ်၏ရညရ်ယ်ချက်အလိုငာှ ေငွေချးငှားြခင်း၊ ရန်ပံုေငွစုေဆာင်းြခင်း၊ ေငွေကးရယြူခင်း 

ှင့် ေပါင်ံှြခင်းှင့် ေကွးမတီာဝန်တင်ရိှြခင်းများ သုိမဟုတ် အြခားနည်းအားြဖင့် ေငွေကး 

ပမာဏများအတွက် အာမခံတင်သွင်းြခင်းကုိ ခင့်ွြပြခင်း၊ အေကွးေငွများ၊ ေပးရန် 

တာဝန်များ၊ ပဋိညာဉစ်ာချပ်များ၊ စီမံချက်များ၊ ကျခံေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်များကို 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ြဖည့်ဆညး်ြခင်းြပလုပ်ိုင်ပီး ထုိသိုေဆာင်ရက်ြခင်းကို ဒါိုက်တာများ 

သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရက်ုိင်သည။် ေတာင်းေခြခင်း 

မြပရေသးေသာ သိုမဟတ်ု ေပးေချြခင်းမြပရေသးေသာ မတည်ေငွရင်းအေပ 

အာမခံခွင့်ြပြခင်းများကိုလညး် ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။  

( ခ ) ဘဏ်တညေ်ထာင်ြခင်းင့်ှ အဆင့်ြမင်တ့င်ြခင်းတိုအတက်ွ ကျခံသုံးစွဲထားသည့် ကုန်ကျ 

စရိတ်များ အသံုးစရတိမ်ျားေပးေချြခင်း၊ ေပးေချေစြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်သည။် 

ဒါုိက်တာများက အြခားကုမဏီများတွင် အစုရှယ်ယာမဲေပးြခင်း 

၁၄၉။ ဥပေဒကို အေထာက်အထားြပလိုက်န လျက် အြခားကုမဏီတွင် ဒါိကု်တာတစ်ဦးကုိ အရာရှိအြဖစ ်

ခန်အပ်ြခင်း၊ အြခားကုမဏ၏ီ အရာရှိများကုိ အခေကးေငေွပးြခင်း စသည့်ကိစများ တွင် ဘဏ်က 

ရယူပိုင်ဆိင်ုထားေသာ ကုမဏီတစ်ခုခု၏ အစုရယှယ်ာများအရအပ်ှင်းေသာ မဲေပးခွင့်တငွ် 

ဒါိုကတ်ာ တစ်ဦးဦးအတွက ် အကျိးခံစားခငွ့်ရိှေစကာမူ ဒါိုက်တာများသည် ၄င်းတိုဆုံးြဖတ်ေသာ 

အြပအမူအတိုင်း မေဲပးခွင့်ကိ ုကျင့်သုံးိုင်သည်။  

 

ကုိယ်စားလှယ် သုိမဟုတ် တရားဝင်လဲအပ်ထားေသာေရှေန 

၁၅၀။ ဒါိုကတ်ာများသည် မညသ်ည့်အချနိတွ်င် မည်သူကုိမဆို ကုမဏီ၏ကုိယ်စားလယှ် သုိမဟုတ် 

တရားဝင်လအဲပ်ထားေသာ ေရှေနအြဖစ် ဤဖွဲစညး်ပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ ၄င်းတိုကိေုပးအပ် 

ထားေသာအခွင့်အာဏာ၊ လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် ဆင်ြခင်ဆုံးြဖတ်ိုင်ခွင်တ့ိုကို ကျင့်သံုးရန် ခန်အပ်ိုင်သည။် 

မည်သည့်အချန်ိတငွ်မဆို ၎ငး်တိုဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်သည်အ့တိငု်း ထိုသုိခန်ထားြခင်းကိ ု ုပ်သိမ်းြခင်း၊ 

ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဆိင်ုးငံ့ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ခွင့်ရိှသည။်  

အခွင့်အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကိုယ်စားေဆာင်ရက်ေစရန် လဲေြပာင်းေပးြခင်း 

၁၅၁။ ဒါိုကတ်ာများသည် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းအရ ၄င်းတိုကျင့်သုံးိုငေ်သာ အခွင့်အာဏာ၊ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် ဆင်ြခငဆုံ်းြဖတ်ပိုင်ခငွ့်တိုကို ဒါိကု်တာများေကာ်မတီ၊ ဒါိုက်တာတစဦ်း 

တစေ်ယာက်၊ ကုမဏီဝန်ထမး်တစ်ဦးဦး သုိမဟုတ် အြခားသူတစဦ်းဦးကုိ ကိယု်စားေဆာင်ရက်ေစရန် 
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လဲေြပာင်းေပးိုင်သည်။ ထိုသုိ လဲေြပာင်းေပးြခင်းကို ၄င်းတိုဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်သည့်အတိငု်း 

ပုသ်ိမ်းြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဆိုင်းငံ့ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ခငွ့်ရှသိည်။  

 

အခန်း (၁၉) 

ဘုတ်အဖွဲ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များ 

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝး  

၁၅၂။ ဘုတ်အဖွဲသည ်ေအာက်ပါနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ေတွဆံုေဆွးေွးိင်ုသည်- 

(က) လူကိုယတုိ်င်ြဖစေ်စ။ 

( ခ ) တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစေ်စ။ 

( ဂ ) ုပ်ြမင်သံကားနည်းပညာြဖင့် ေတွြမင်ေြပာဆို၍ြဖစ်ေစ။ 

(ဃ) အြခားတိုက်ိကု် ဆက်သွယေ်ရးကားခံပစည်းများြဖင်ြ့ဖစေ်စ။  

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးတင်ွ တက်ေရာက်ေကာင်း မှတ်ယူြခင်း  

၁၅၃။ ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးကုိ တယ်လီဖနု်းြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ ုပ်ြမင်သံကားနည်းပညာြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အြခားဆက်သွယေ်ရးကားခံပစညး်ြဖင်လ့ည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပီး 

တက်ေရာက်သူအားလံုး၏ ေြပာဆိေုဆွးေွးချက်များကုိ ကားိုင်စွမ်းရှိပီး ကားသိခ့ဲပါက 

ဒါိုကတ်ာသည် ထိုအစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်ခဲေ့ကာငး် မှတ်ယူသည။် 

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးကျင်းပရန်ေနရာ  

၁၅၄။ ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝးကုိ တယ်လီဖနုး်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ုပ်ြမင်သံကားနည်းပညာြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ အြခားဆက်သွယေ်ရးကားခံပစည်းြဖင်လ့ည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်လင် 

ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝးလုပရ်န် သေဘာတူညီသည့်ေနရာတင်ွ ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သညဟ်ု မှတ်ယူရ 

မည်။ အစည်းအေဝးများကုိ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံြပင်ပတငွ်လည်း ကျင်းပိုင်သည်။ 

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်း  

၁၅၅။ ဒါိုကတ်ာများသည် မိမိတိုသင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေရး 

အတွက ် အတူတကွစညး်ေဝးိုင်၍ မိမိတို၏အစည်းအေဝးများကုိ ေရဆုိင်းြခင်းှင့် အြခားနည်းြဖင့် 

သတ်မှတ်လျက် အစည်းအေဝးများ ြပလုပ်ိုင်သည။် မည်သည့်အစညး်အေဝးတငွ်မဆုိ ေပေပါက် 

လာေသာြပဿန များကိ ု တက်ေရာက်သဒူါိုက်တာတစဦ်းလင် တစ်မဲစနစ်ကျင့်သုံးလျက ်

မဲများရာြဖင့် ဆုံးြဖတ်ရမည။် ထိုသုိအဆုံးအြဖတ်ရာ၌ မဲအေရအတွကတ်ူညီေနသည့်ကိစရပ်၌ 

ဥကသည်  ဒုတယိ သုိမဟုတ် ဆုံးြဖတ်မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှရိမည်။ မည်သည့်အချန်ိ၌မဆုိ ဒါိုက်တာ 

တစဦ်းဦး၏ ေတာင်းဆိုချက်အရ ဘုတအ်ဖွဲအစည်းအေဝးကို ဘုတ်အဖွဲ၏သေဘာတလူက်ခံသည့် 

နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ေခယူကျင်းုိင်သည။် 
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ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးကျင်းပရန် အေကာင်းကားြခင်း  

၁၅၆။ ဘုတ်အဖွဲ၏အစညး်အေဝးတိငု်းအတွက် အေကာင်းကားစာကို ဒါိုက်တာတိုင်းသုိ ေပးပို 

အေကာင်းကားရမညြ်ဖစ်ပီး၊ ထိုသုိ ေပးပိုရန်ပျက်ကွက်ြခင်း သိုမဟုတ ် လက်ခံရရှိမမရှိြခင်းေကာင့် 

အစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်းကုိ တရားမဝင် ပျကြ်ပယေ်စြခငး်မရှိေစရ။ 

ဒါုိက်တာေနရာလစ်လပ်ေနေသာ်ြငားလည်း ဘုတ်အဖွဲက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း   

၁၅၇။ ဘုတ်အဖွဲတငွ် ဘုတ်အဖွဲဝင်တစ်ဦးဦး  လစ်လပ်ေနေစကာမူ ဘုတအ်ဖွဲအေနြဖင် ့ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရက်ိငု်သည်။ သုိရာတွင် ထိုသူတို၏ဦးေရကို ဘုတ်အဖဲွ၏ အစည်းအေဝးအထေြမာက်ေစ ရန် 

ဦးေရအြဖစ်ြဖင့် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းက သတ်မှတ်ထားေသာ သုိမဟုတ် ဤဖွဲစည်းပံု 

အေြခခစံည်းမျဉ်းကို လိုက်န ရေသာဦးေရေအာက် ေလျာ့နည်းေနလင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ 

ေလျာ့နည်းေနသမ ကာလပတ်လံုးေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆက်လက်ေဆာငရ်က်ေနေသာ 

ဘုတ်အဖွဲသည် အဆိုပါဦးေရအထိ ဘတုအ်ဖွဲဝင်ဦးေရကုိတိုးြမင့်ြခင်း သုိမဟတ်ု ဘဏ်၏ 

အေထေွထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ် ကျင်းပရန်အလုိငှာ ေဆာင်ရက်ိငု်သည။်  အြခားကိစအလုိငှာ 

ေဆာင်ရက်ခငွ့်မရိှေစရ။  

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် အနည်းဆံုး လိုအပ်ေသာဦးေရ 

၁၅၈။ အစည်းအေဝးစတင်ချနိတ်ွင ် အစည်းအေဝးအထေြမာကရ်န် လုိအပ်ေသာဦးေရ တက်ေရာက်ြခင်း 

မရှိပါက ယင်းဘတုအ်ဖွဲအစည်းအေဝးတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိစများ ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက်ခငွ့် 

မရှိပါ။ ဒါိုက်တာများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မအစည်းအေဝးတွင် အမေဆာင်မဟုတ်သည် ့

သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါိက်ုတာ အနည်းဆုံး တစဦ်းအပါအဝင် ဘုတအ်ဖွဲ၏ အဖွဲဝင်ထက်ဝက် 

တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး အထေြမာက်သည်။ 

၁၅၉။ ဘုတ်အဖွဲအစညး်အေဝးအစတွင် အနည်းဆုံးလုိအပေ်သာဦးေရြပည်တ့က်ေရာက်ပါက ဒါိုကတ်ာ 

တစဦ်းက အစညး်အေဝးေန က်ပိုင်း တက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အေကာင်းတစ်ခုခေုကာင့် 

မဲမေပးဘဲ ေနြခင်းရှိေသာလ်ညး် အစညး်အေဝးတစေ်လာက်လံုးတွင် အနည်းဆံုးဦးေရြပည့် 

တက်ေရာက်ေကာင်း မတှယ်မူညြ်ဖစ်သည်။  

၁၆၀။ ဘုတ်အဖွဲသည် အစည်းအေဝးတွင် သဘာပတကိို ေရးချယ်ရမည်အ့ြပင် ထုိရာထူးလက်ရှိထားရန် 

ြဖစ်ေသာ ကာလအပိုင်းအြခားကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ သုိရာတငွ် အဆိပုါသဘာပတိကို 

ေရးချယ်ထားသည ် မဟုတလ်င် သုိမဟုတ် သဘာပတသိည ် အစည်းအေဝးတစ်ခုခတုွင်ကျင်းပရန် 

သတ်မှတ်ထားသည် ့ အချန်ိေရာက်ရှိပီး မိနစ် (၃၀) အတွင်း အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက် 

လာြခင်းမရှိက တက်ေရာက ် လာသည် ့ ဒါိုကတ်ာများက ၄င်းတိုအထဲမှ အလှည်က့ျသဘာပတကိို 

အစည်းအေဝး၏ သဘာပတအိြဖစ် ေရးချယေ်စရမည။်  
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ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးသည ်အခွင့်အာဏာအားလံုးကို ကျင့်သုံးရန် အခွင့်ရှိြခင်း 

၁၆၁။ အနည်းဆံုးဦးေရြပည့် တက်ေရာက်ေသာ ဘုတ်အဖဲွအစည်းအေဝးသည် ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံ 

စည်းမျဉ်းအရ သိုမဟုတ ် ဥပေဒအရ ဘုတ်အဖဲွကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ုိငေ်သာ အခွင်အ့ာဏာ၊ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် ဆင်ြခင်ဆုံးြဖတ်ိုင်ခငွ်တ့ိုကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရက်ုိင်သည။် 

ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝး ဥက 

၁၆၂။ ဘုတ်အဖွဲသည် အစည်းအေဝးတွင် ဥကကို ေရးချယတ်င်ေြမာက်ရမည်ြဖစ်ပးီ ၄ငး်၏သက်တမ်း 

ကုိလည်းသတ်မတ်ှေပးရမည။် ဥကကုိ ေရးချယတ်င်ေြမာက်ထားြခင်းမရှိြခင်း သုိမဟတ်ု ေရးချယ် 

တငေ်ြမာက်ထားသည်ဥ့ကသည် အစည်းအေဝးကျင်းပရန် သတ်မှတ်သည့်အချနိေ်န က်ပုိင်း မိနစ် 

(၃၀) အတွင်း အစည်းအေဝးသိုတက်ေရာက်လာြခင်းမရှိက တကေ်ရာက်လာသည့် ဒါိုက်တာ များက 

၄င်းတို အထဲမှ ဒါိုကတ်ာတစ်ဦးဦးကုိ ဥကအြဖစ် တင်ေြမာက်ရမည်။  

မအဲများစုြဖင့် ဆံုးြဖတရ်မည့် ကိစရပ်များ 

၁၆၃။ ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝးတွင် တင်ြပလာေသာ ေမးခွန်းများ၊ အဆုိြပဆုံးြဖတ်ချက်များကိ ု

တက်ေရာက်လာသည့် ဒါိကု်တာများ၏မဲအများစြုဖင့် ဆုံးြဖတ်ရန်ြဖစ်ပီး ေပးသည်မဲ့ အေရအတွက် 

တူညေီနပါက ဥကသည ် ဒါိုက်တာအြဖစ် မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည်အ့တိငု်း အဆုံးအြဖတ်မဲကိ ု

ေပးရမည်။ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ စာြဖင့်ေရးသားြခင်း 

၁၆၄။ ဘုတ်အဖွဲက ဆုံးြဖတ်ချက်ကိုအတညြ်ပပးီေန က် အစည်းအေဝးမှတတ်မ်းစာအုပတ်ွင် ေရးသား 

ေဖာ်ြပပီး ဥက သိုမဟုတ် ဘုတ်အဖွဲကအာဏာအပ်ှင်းြခင်းခံရသည့် အြခားဒါိကုတ်ာ တစဦ်းဦး 

က မတှတ်မ်းတင် လက်မှတ်ေရးထုိးထားရမည်။ 

၁၆၅။ ဘုတ်အဖွဲအစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်းမရိှသည်အ့ချနိတ်င်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်အတွက် မဲေပးခွင့်ရိှသည့် 

ဘုတ်အဖွဲဝင်အားလံုးက စာရက်စာတမ်းတငွ်ေဖာ်ြပထားေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ေထာက်ခံေကာင်း 

စာရက်စာတမ်းတွင ် လက်မတှ်ေရးထုိးကာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ထုတ်ြပန်ိုင်သည။် ထုိစာရက်စာတမ်း 

၏ မိတငှ့် သတင်းအချက်အလက်များပူးတွေဲဖာ်ြပ၍ ဘုတ်အဖွဲဝင်အားလံုးသို လက်မတှေ်ရးထုိး 

ရန် ြဖန်ေဝရမည်။ ဘုတ်အဖွဲဝင်အားလုံးက လက်မှတေ်ရးထိုးပီးချနိ်တငွ ် ဆံုးြဖတ်ချက် 

ချမှတ်လုိက်သညဟ်ု မှတယ်ရူမည်။  

ေကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခငွ့်ှင့် အစည်းအေဝးများ 

၁၆၆။ ဘုတ်အဖွဲဝင်များ၏ မညသ်ည့်ေကာ်မတီမဆုိ ဘတ်ုအဖွဲဝင်များ၏ န်ကားချက်များှင်အ့ညီ 

ယင်းကို လဲအပ်ေသာလုပ်ပိုငခ်ွင့်၊ အာဏာှင့် ဆင်ြခင်ဆုံးြဖတ်ပုိင်ခငွ့်တိုကို ကျင့်သုံးရမည်။ 

၁၆၇။ ဘုတ်အဖွဲဝင်ှစဦ်း သိုမဟုတ် ှစဦ်းထက်ပို၍ပါဝင်ေသာ ဘုတ်အဖွဲ၏ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ၊ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကုိ ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခံစညး်မျဉ်းပါ ဘုတ်အဖွဲ၏အစည်းအေဝးများ 
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ကျင်းပြခင်းဆိငု်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် သက်ဆုိင်သမအကျံးဝငေ်စလက် စီမံခန်ခွဲ 

ေဆာင်ရက်ရမည။် ဘုတအ်ဖဲွ၏ န်ကားချက်များက လမး်မိုးမမရှိေစရ။ 

ဘုတ်အဖွဲ၏ေဆာင်ရက်ချက် တရားဝင်ြခင်း 

၁၆၈။ ဘုတ်အဖွဲ၏ေဆာင်ရက်ချက်၊ ဘုတ်အဖွဲဝင်များ၏ ေကာမ်တီတစ်ခု၏ ေဆာင်ရက်ချက်၊ ဒါိကု်တာ 

အြဖစ် ပုဂိလ်တစဦ်းဦး၏ေဆာင်ရက်ချက်သည် ေန က်ပိငု်းတွငဒ်ါိုကတ်ာကုိ သုိမဟုတ် တစ်ဦးဦးကို 

ဒါိုကတ်ာအြဖစ်ခန်ထားြခင်းှင့် ေရးချယ်တင်ေြမာကြ်ခင်းတွင် ခတယ်ွင်းချက်များ ရှိေကာင်းှင့် 

ဒါိုကတ်ာသည် အရညအ်ချင်းပျက်ယွင်းေကာင်း၊ ရာထူးလစ်လပ်ေနေကာင်း၊ မေဲပးခွင် ့

ေဆာင်ရက်ခငွ့် မရှိေကာင်း ေတွရှိရေစကာမူ တရားဝင်သည်။  

အကျိးစီးပွားအားထုတ်ေဖာ်အသိေပးြခင်း 

၁၆၉။ ဘဏ်၏ ဒါိုကတ်ာများှင့်အရာရိှတိုင်းသည် ၄င်းြဖစ်ေစ၊ ၄င်း၏ေဆွမျိးများြဖစေ်စ တိုက်ိုကေ်သာ် 

လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိကု်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ပိုင်ဆိုငသ်ည့် အေရးကီးေသာ ေငွေရးေကးေရးှင့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အကျိးစီးပွားအြပည့်အစံုကုိ ဘတ်ုအဖွဲသို ထုတေ်ဖာ်တင်ြပရမည။် ထုိသုိ 

ထုတ်ေဖာ်တင်ြပြခင်းကို ဘဏ်၏ ဒါိုကတ်ာ၊ အမေဆာင်အရာရှိချပ် သိုမဟုတ ် မန်ေနဂျာအြဖစ် 

ခန်အပ်တာဝန်ေပးသည်ငှ့် ပထမဦးစွာြပလုပ်ရမညြ်ဖစ်ပီး ှစ်စဉ်လည်း ြပလုပ်ရမည်။ 

၁၇၀။ ဘဏ်၏ဒါိုကတ်ာ သိုမဟုတ် အရာရှိသည် ယင်းက့ဲသိုအကျိးစီးပွားတစ်ရပ် ထပ်မံတိုးပွားရရိှသည့် 

အခါတွင်လညး် ဘုတအ်ဖွဲအစည်းအေဝးတင်ွ အကျိးစီးပွားကို ထုတေ်ဖာ်တင်ြပရမည်။ သုိရာတငွ် 

ထုိကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်ချက်ချရန် အေကအလညေ်ဆွးေွးြခင်းကို သိုမဟုတ် မဲေပးြခင်း 

ြပရာ၌ တက်ေရာက်ြခင်းမြပရ။ 

 

အခန်း (၂၀) 

အတွင်းေရးမှး 

၁၇၁။ ဘုတ်အဖွဲသည ် ဥပေဒှင့်အညီ အတငွ်းေရးမှးတစ်ဦး (သုိမဟုတ်) တစ်ဦးထက်ပို၍ ခန်ထားိုင် 

သည်။ ဘုတအ်ဖွဲသည် မညသူ်ကိုမဆို- 

(က) ဘဏ်၏ အတွင်းေရးမှးတာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ေစရန် ယာယီခန်ထားိုင်သည။် 

 ( ခ ) ဘဏ်၏ လက်ေထာက်အတငွ်းေရးမှးအြဖစ် ခန်ထားိုငသ်ည။်  

၁၇၂။ အတငွ်းေရးမှးသည် ဘုတ်အဖဲွက ဆုံးြဖတ်သတမှ်တ်သည့်အတိငု်း ရာထူးသက်တမ်းကာလ 

(အခေကးေငွ အပါအဝင်) လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အခွင်အ့ာဏာ၊ တာဝန်များအတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ ထိုသုိ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အခငွ့်အာဏာှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကို ဘုတအ်ဖွဲ၏ကွပ်ကဲမအတိငု်း 

ေဆာင်ရက်ရမည။် အတွင်းေရးမှးကို ဘုတ်အဖွဲက ဖယ်ရှားိုင်သည။် 
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အခန်း (၂၁) 

ုံးတံဆိပ်တံုး 

၁၇၃။ ဘဏ်၏တံဆိပ်ကို ဘတ်ုအဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်အရ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းြဖင့်၊ ဒါိုက်တာ (၁) ဦး ှင့် 

အတငွ်းေရးမှး သုိမဟုတ် ဒါိုက်တာ အနည်းဆံုး (၂) ဦး သိုမဟုတ် ယင်းကိစအလုိငှာ ဘုတ်အဖွဲက 

ခန်ထားေသာ အြခားပုဂိလ်ေရှေမှာက်တင်ွမှလွဲ၍ မည်သည့်စာချပ်စာတမ်း တစ်ခုခတုွင်မ 

ခတ်ိှပ်ြခင်း မြပရ။ ေဖာ်ြပပါ ဒါိုက်တာ (၁) ဦးှင့် အတွင်းေရးမှး သုိမဟုတ် ဒါိက်ုတာ (၂) ဦး 

သုိမဟုတ် အဆုိပါ အြခားပုဂိလ်တိုသည် မိမိတို၏ေရှေမှာက်တငွ် ဘဏ်တံဆိပ်ကုိ ခတ်ှိပ်ထား 

ေသာ စာချပ်စာတမ်းတိုင်း တွင် မိမတုိိေရှေမာှက်၌ခတ်ှိပ်ေကာင်း လက်မတ်ှေရးထိးုရမည။်  

 

 အခန်း (၂၂) 

ဘာေရးဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများှင့် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း 

ဘာေရးဆိုင်ရာရငှ်းတမး်များ၊ စာရင်းစာအုပ်များင့်ှ ေငွစာရင်းများ 

၁၇၄။ ဘုတ်အဖွဲသည ် ြမန်မာိငုင်ံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၈ ှင့်အညီ ေအာက်ပါကိစရပ်များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းများထားရှိြခင်းဆိုင်ရာ သက်ဆုိင်ေသာစံန်းများှင့်အညီ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် 

ြဖစ်ေစ၊ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ စာြဖင်ေ့ရးသားထားသည့် ဘာေရးဆိုင်ရာ မတှတ်မး်များကို 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်-  

(က) ဘဏ်ကလက်ခံရရှိေသာ သိုမဟုတ် သံုးစွဲခဲ့ေသာ ေငွေကးစုစုေပါင်းငှ့် လက်ခံရရှိခဲေ့သာ 

သိုမဟုတ် သုံးစွဲကုနက်ျခဲ့ေသာေငွေကးှင့် သက်ဆိငု်သည်ကိ့စရပ်များ၊ 

( ခ ) ဘဏ်မှ ကုန်ပစည်းေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် ကုန်ပစည်းဝယယ်ူြခင်း၊ 

( ဂ ) ဘဏ်၏ ရပုိင်ခွင့်များှင့် ေပးရန်တာဝန်များ၊ ှင့် 

(ဃ) ြမန်မာုိငင်ံကုမဏီများဥပေဒအရ သိုမဟုတ် အြခားသက်ဆုိင်ရာဥပေဒအရ သတမှ်တ် 

ေဖာ်ြပထားသည့် ေငွေကးဆိငု်ရာအြခားကိစရပ်များ။  

၁၇၅။ ဘာေရးဆိုင်ရာမတ်ှတမ်းများကုိ ဘဏ်၏မတှ်ပံုတင်ထားေသာံုးခန်းတငွ်ြဖစေ်စ၊ ဘုတ်အဖွဲက 

သင့်ေလျာ်သည်ဟုထင်ြမငယ်ူဆေသာ အြခားေနရာတငွ်ြဖစ်ေစ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်ြဖစ်ပီး 

အလုပ်ချန်ိအတွင်း ဒါိုကတ်ာများက စစ်ေဆးကည့်ခွင့် ရှေိစရမည။်  

၁၇၆။ ဘာေရးရှင်းတမ်းများကုိ ှစ်စဉ်ေရးဆွဲလျက် ဘဏ်၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးသို တင်သွင်း 

ရမည့်အြပင် ဘာေရးရှင်းတမ်းများသည် အဆိုပါအစည်းအေဝးကျင်းပမည့်ေနမှ (၉) လထက် 

မေစာေသာ ကာလအထိ ြပစုထားေသာစာရင်း ြဖစေ်စရမည်။ ဘာေရးရှင်းတမ်းများကို  ဘဏ်၏ 

စာရင်းစစ်က စစ်ေဆးေဆာင်ရက်ရမည်ြဖစ်ပီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကုိ ယင်းရငှ်းတမ်း ှင့်အတ ူ

ပူးတွဲတင်ြပရမည် သုိမဟုတ ် အစီရင်ခစံာပါရည်န်းချက်များကို ဘာေရးဆိငု်ရာ ရှင်းတမ်း၏ 
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ေအာက်ေြခတငွ် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည။် ထုိအစီရင်ခံစာအား ဘဏ်၏ အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင ်

ရှင်းလင်းတင်ြပရမညြ်ဖစ်ပီး ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များက စစေ်ဆးကည့်ိုငေ်စရန်အတွက ်

ထားရှိရမည်။  

ဘာေရးအစီရင်ခံစာ ေပးပိုြခင်း 

၁၇၇။ ဘဏ်သည် စာရင်းစစေ်ဆးထားပီးြဖစ်ေသာ ဘာေရးဆိုင်ရာရှင်းတမ်းများ၏ မိတတစေ်စာင်ကိ ု

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ မတိတစ်ေစာင်ှင်အ့တ ူ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ မှတ်ပံုတင်ထား 

ေသာ လိပ်စာများသုိ အစညး်အေဝးဖတ်ိကားစာြဖင့် ပူးတွဲလျက်ေပးပိုရမည။် ယင်းတို၏မတိ 

တစေ်စာင်ကို အစည်းအေဝးမကျင်းပမီ အနညး်ဆုံး (၂၈) ရက် ကိတင်၍ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်များက စစ်ေဆးကည့်ိငုေ်စရန်အတွက် ဘဏ်၏မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ံုးခန်းတွင်         

ထားရှိမည်။ ထိုြပင ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သအူစုရှင်များသို ဘာေရးဆိုင်ရာရှငး်တမ်းများကို 

အီလက်ထေရာနစ် နည်းြဖင်လ့ည်း ေပးပိုိုင်ေကာင်း သတ်မှတ်ိုင်သည။်  

ဘာေရးအစီရင်ခံစာှင့် ဒါုိက်တာများ၏အစီရင်ခံစာ 

၁၇၈။ ဥပေဒအရလုိအပ်၍ြဖစေ်စ၊ ဘုတ်အဖွဲက ထုိသုိဆံုးြဖတသ်တ်မှတ်၍ြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်သည်ပးီခဲ့သည့် 

ဘာေရးှစအ်တက်ွ ဘာေရးအစီရင်ခံစာှင့် ဘုတ်အဖွဲ၏အစီရင်ခံစာကုိ သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒများှင့်အညီ ြပစုရမည်။ 

စာရင်းစစ်ခန်အပ်ြခင်း ှင့်စာရင်းစစ်ြခင်း 

၁၇၉။ ဘဏ်၏ဘာေရးစာရင်းကိ ု တစ်ှစ်လင် အနည်းဆုံးတစ်ကိမ်စစ်ေဆးပီး အံးအြမတေ်ငွစာရင်း 

ှင့် လက်ကျနေ်ငွစာရင်းများ မှန်မမှန်ကို စာရင်းစစ်တစဦ်းကြဖစ်ေစ၊ အများကြဖစ်ေစစစီစ်ရမည်။ 

၁၈၀။ ဘဏ်၏ ှစ်ချပ်ဘာေရးရှင်းတမ်းများအားစစေ်ဆးရန ် ဘဏ်သည် ှစ်ပတ်လညအ်ေထေွထွ 

အစည်း အေဝးတငွ် ၂၀၁၇ခုှစ် ြမန်မာိငု်ငကုံမဏီများဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ခုှစ် ေငွေရးေကးေရး 

အဖွဲအစည်းများ ဥပေဒှင့် ဗဟုိဘဏ်၏န်ကားချက်များှင့်အညီ သိုမဟုတ ်အချနိ်ကာလအလုိက် 

အာဏာ သက်ေရာက်လျက်ရှိေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲသည့် ြပာန်းချက်များှင်အ့ညီ ဗဟုိဘဏ်က 

သတ်မှတ်ထား ေသာ အရည်အချင်းများှင့်ြပည့်မီသည် ့ သင့်ေလျာ်ေသာ ြပင်ပစာရင်းစစ်တစ်ဦးကို 

ခန်ထားရမည့်အြပင် ၄င်း၏တာဝန်င့်ှလုပ်ပုိင်ခငွ့်များကုိ သတ်မှတ်ထားရမည်။  

၁၈၁။ ဘဏ်သည် ြပင်ပစာရင်းစစအ်ဖွဲအား ငါးှစ်လင်တစ်ကိမ် အစားထိုးခန်အပ်ရမည်ြဖစ်ပီး ြပင်ပ 

စာရင်းစစ်တစ်ဦးတည်းအား တစ်ဆကတ်ည်းသုံးကိမ် (သံုးှစ်) ထက်ေကျာ်လွန်၍ ခန်ထားြခင်း 

မြပရ။ သုိမဟုတ် ဗဟုိဘဏ်မှသတ်မှတ်သည့် ကာလအတိုင်းြဖစ်သည်။ 

၁၈၂။ ဘဏ်သည်ခန်အပ်မည် ့ ြပင်ပစာရင်းစစ ် အမည၊် လုပ်ငန်းတညေ်နရာလိပ်စာ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ 

လုပ်ငန်းအေတွအ ကံများှင့် ဗဟိုဘဏ်ကလိုအပ်သည့် အြခားသတင်းအချကအ်လက်များကိ ု

ဗဟိုဘဏ်သို တင်ြပရမည်။ ဘဏ်သည် ြပင်ပစာရင်းစစတ်စဦ်းအား ခန်အပ်ပီး (၁၀) ရက် အတွင်း 

အဆိုပါခန်အပ်မကုိ အတညြ်ပေပးရန်အတွက် ဗဟိုဘဏ်သို စာြဖင်ေ့ရးသား ေလာက်ထားရမည်။ 
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၁၈၃။ ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်ကခန်အပ်သည့်ြပင်ပစာရင်းစစ်အား အတညမ်ြပသည့်ကိစရပ်တငွ် ဘဏ်သည် 

အြခားစာရင်းစစ်ကုိ အမညစ်ာရင်းတင်သွင်း၍ ဗဟုိဘဏ်၏အတည်ြပချက် ရယူရမည။် 

၁၈၄။ ြပင်ပစာရင်းစစ်သည် ဘဏ၏်ဆက်ွယ်သူ သုိမဟုတ ် ဘဏ်၏ဝန်ထမ်းမြဖစ်ေစရ။ အကယ်၍ 

ထုိက့ဲသို ြဖစ်လာပါက သိုမဟုတ် ဗဟိုဘဏ်သည် ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန်အပမ် အတညြ်ပချက်ကို 

ပုသ်ိမ်းသည့်အခါ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကို ဘဏ်၏ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် ေဆာင်ရက်ြခင်းမှချက်ချင်း 

ရပ်စဲရမည်။ ထိုြပင် ဘဏသ်ည ် ဗဟုိဘဏ်၏ စာြဖင်ေ့ရးသားထားသည် ့ ကိတငအ်တည်ြပချက် 

မရှိဘဲ ယင်း၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်အား ေြပာင်းလဲြခင်းမြပရ။ ဘဏ်၏ြပင်ပစာရင်းစစ်သည် 

၄င်း၏လုပ်ငန်းမှ တ်ထွက်ရန် ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ ရက်ေပါငး် (၃၀) ကိတင်၍ ဘဏ်ငှ်ဗ့ဟိုဘဏ်သို 

စာြဖင်အ့ေကာင်းကားြခင်းမရိှဘဲ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ်မှ တ်ထွက်ြခင်း မြပရ။ 

၁၈၅။ ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန်အပ်ြခင်းငှ့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုိဘဏ်၏ အဆံုးအြဖတ်သည် အတည်ြဖစေ်စရမည်။  

၁၈၆။ ဘဏ်၏စာရင်းစစ်သည် စစ်ေဆးအစီရင်ခံထားေသာ စာရင်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဘဏ်ထံတင်ြပရန် 

အတွက် ဘဏ်၏ အေထေွထွအစည်းအေဝးကျင်းပရန် အေကာင်းကားစာကို လကခ်ံရရှိခွင်ရ့ှိသည် ့

အြပင် ထုိအစည်းအေဝးသုိတက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည။်  ထုိအြပင် စာရင်းများှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ ေရးသား 

ေဖာ်ြပချက် သုိမဟုတ် ရင်ှးလင်းချက်တစ်စံတုစ်ရာ ြပလုပုိ်င်သည်။ 

စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ 

၁၈၇။ ဒါိုကတ်ာများသည် ဘဏ်၏ဘာေရးဆုိင်ရာရှင်းတမ်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များငှ့်ေငွစာရင်း များကို 

စစ်ေဆးရန် ဌာနအတွင်း အဖဲွဝင် (၃) ဦးပါေသာ စာရင်းစစ်ေကာ်မတကီို ပါဝင်သူအစုရှင်များ ၏ 

ှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွအစညး်အေဝးတွင် ဖွဲစည်းရမည်။ ဒါိကု်တာတစ်ဦးဦးသည ် စာရင်းစစ် 

ေကာ်မတီကို ဦးေဆာင်ရမည်။ စီမံခန်ခွဲမအဖဲွဝင်များသည် စာရင်းစစေ်ကာ်မတတီွင် ပါဝင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း မြပရ။ 

၁၈၈။ ဥပေဒလိုအပ်ချက်အရြဖစ်ေစ၊ ဘုတ်အဖွဲ၏ သေဘာတဆူံုးြဖတ်ချက်အရြဖစ်ေစ သတ်မှတ်သည့် 

ဘာေရးှစအ်တက်ွ စာရငး်စစ်ကုိခန်အပ်ရာတငွ်-  

(က) စာရင်းစစကုိ် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒငှ့်အညီ ခန်အပ်ြခင်းှင့် ထုတ်ပယြ်ခင်း ြပလုပ်ရမည။် 

( ခ ) စာရင်းစစအ်တက်ွ အခေကးေငွကုိ ဘုတ်အဖဲွက သေဘာတူညီုိင်သည။်  

( ဂ ) အဆုိပါဘာေရးှစအ်တက်ွ ဘဏ်၏ဘာေရးအစီရင်ခံစာကုိ စာရင်းစစ်က သက်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒှင်အ့ညီ စာရင်းစစေ်ဆးရမည်။    

၁၈၉။ ဘဏ်၏ ေငွစာရင်းတိုင်းကုိ အတည်ြပပီးသုံးလကာလအတငွ်း အမှားအယငွ်းများ ေတွရှိသည်မှ 

တစ်ပါး အေထွေထွအစညး်အေဝးက စစေ်ဆးအတညြ်ပပီးလင် အပီးအြပတ်ြဖစ်ရမည။် 

ယင်းသိုေသာ မာှးယငွ်းချက်များကို အဆုိပါကာလအတွင်းေတွရှိလင် ေငစွာရင်းကုိ ချက်ချင်း 

ြပင်ဆင်ရမည။် ယင်းသုိ ြပငဆ်င်ပီးေန က် အပီးအြပတ်ြဖစ်ရမည်။ 
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၁၉၀။ ကနဦးခန်ထားသည့် ြပင်ပစာရင်းစစ်များ၏အခေကးေငွကို ဒါိကု်တာများက သတ်မှတ်ရမည။် 

ေန က်ထပ်ခန်အပ်သည့် ြပင်ပစာရင်းစစ် သုိမဟုတ် ြပင်ပစာရင်းစစ်များ၏အခေကးေငွကို ဘဏ်၏ 

အေထေွထွအစည်းအေဝးတငွ် ဘဏ်က သတ်မတ်ှေပးရမည်။ 

၁၉၁။ ြပင်ပစာရင်းစစ်များသည ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရငှ်များလည်း ြဖစ်ိုင်သည။် သုိရာတွင ်

ဘဏ်၏လုပ်ငန်း တစ်ခုခတွုင် မညသ်ူမပါဝင်သူအစရုှယယ်ာရငှ်အေနြဖင့်မှတစ်ပါး အြခားနညး် 

စိတ်ဝငစ်ားမရိှလင် ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် ခန်ထားပိင်ုခွင့်မရှိေစရ။ ထိုြပင် ဘဏ်၏ မည်သည့် 

ဒါိုကတ်ာမ သုိမဟုတ် အြခားအရာရှိမ ယင်းတို၏တာဝနကုိ် ဆက်လက်ထမး်ေဆာငေ်နစဉ် အတငွ်း 

ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် ခန်ထားပုိင်ခွင့် မရှိေစရ။ 

၁၉၂။ အငိမ်းစားယူထားသည့် ြပင်ပစာရင်းစစ် သိုမဟုတ ် ဒါိုက်တာများကေထာက်ခံထားသည့် 

အေရးခံလိုသူ မဟုတ်လင် မည်သူကိုမ မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှေိသာ ပါဝင်သူ အစုရှယယ်ာရှင်တစ်ဦးဦးက 

ယင်းပုဂိလ်အား ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် ခန်ထားရန်ရညရ်ယ်ထားေကာင်း အေကာင်းကားစာကို 

ှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွ အစညး်အေဝးအတွက် အေကာင်းကားစာများကို ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်များထံသုိ ေပးပိုသည်ေ့န မတိငု်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်ထက် ေန က်မကျေစဘဲ ဘဏ်၏ ံုးသို 

ေပးပုိထားြခင်းမရိှလင် ထုိသူကုိ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစညး်အေဝး၌ ဘဏ်၏ ြပင်ပ 

စာရင်းစစ်အြဖစ် ခန်ထားခငွ်မ့ရိှေစရ။ 

၁၉၃။ လစ်လပ်သည့် စာရင်းစစ်ရာထူးကုိ ဘဏ်၏ှစ်ပတ်လည ် အေထွေထအွစည်းအေဝးတွင် ြဖည်စ့ွက် 

ခန်ထားရမည။် ထုိသုိ ြဖည်စ့ွက်မခန်ထားရေသးလင်ြဖစ်ေစ၊ တုတ်ရက်လစ်လပ်သွားလင်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒါိုကတ်ာများက စာရင်းစစ်တစ်ဦးကို ေန က်လာမည့် ှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွအစည်းအေဝး အထ ိ

ြဖည့်စွက်ခန်ထားိုင်သည။် 

 

အခန်း (၂၃) 

အြမတ်ေဝစုများ၊ သီးသန်ရနပ်ံုေငွှင့် အြခားခွဲေဝေပးြခင်းများ 

၁၉၄။ ဘဏ်သည် ှစ်ပတ်လညအ်ေထေွထွအစည်းအေဝးတငွ် အြမတ်ေဝစုများကုိ ေကညာုိင်သည။် 

သုိရာတငွ် ဘုတအ်ဖွဲကေထာက်ခံသည့် ပမာဏထက် မညသ်ည့်အြမတ်ေဝစကုမ မပိုေစရ။  

ထုိအြပင် အစုရှယယ်ာများ၏မှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ မှတတ်မ်းတင်ထားသည့် ပါဝင်သူအစုရှင်မတှစ်ပါး 

မည်သည် ့ပုဂိလ်ကုိမ ထုတမ်ေပးရ။ 

၁၉၅။ ဘုတ်အဖွဲသည် ဘဏ်၏အြမတအ်စွန်းများြဖင့် ဘဏ်၏အေြခအေနအရ တရားမတသည်ဟု 

ဘုတ်အဖွဲက ထငြ်မငယ်ူဆေသာ ကားြဖတအ်ြမတေ်ဝစုများကုိ အခါအားေလျာ်စွာ ပါဝင်သူအစုရငှ ်

များသို ထုတ်ေပးိငု်သည။်  

၁၉၆။ အြမတေ်ဝစုကုိ သက်ဆိုင်ရာှစ်၏ အြမတ်ေငွထဲမှ သိုမဟုတ် ခဲွေဝမေပးရေသးေသာ အြမတေ်ငွထဲမှ 

တစ်ပါး အြခားေငေွကးများထဲမှ ခွဲေဝမေပးရ။  
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၁၉၇။ ဘုတ်အဖွဲသည ် မည်သည်အ့ြမတေ်ဝစုကိုမဆို မေထာက်ခံမီ ဘဏ်၏ အြမတေ်ငွများထဲမှ မိမိတို 

သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ေသာေငွကုိ သီးသန်ရန်ပုံေငတွစ်ရပ် သိုမဟတ်ု သီးသန်ရန်ပံုေငွများ 

အြဖစ် ဖယ်ထတ်ုလျက် ဘတုအ်ဖွဲ၏သေဘာအတိုင်း မေမာ်လင်ေ့သာအသုံးစရိတအ်တွက်ြဖစေ်စ၊ 

အြမတေ်ဝစု ညီမေရးအတွက်ြဖစေ်စ၊ ဘဏ်၏အြမတ်အစွန်းကုိ မှန်ကန်စွာအသံုးြပိုင်ေသာ 

အြခားမည်သည့် ကံရယ်ချက်အတွက်မဆုိြဖစ်ေစ အသုံးြပရမည်။ ထိုသုိ အသုံးချြခင်းမြပမီ ေငွများကိ ု

ဘုတ်အဖွဲသည် အလားတူသေဘာအတိုင်း ဘဏ်၏လုပ်ငန်းတွင်သုံးစွဲြခင်း သုိမဟုတ် 

အခါအားေလျာ်စာွ သင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ေသာ (ဘဏ်၏အစုရှယ်ယာများမှလွဲ၍) 

ေငွရင်းြမပ်ှံြခင်း လုပ်ငန်းများတွင် ေငွရင်းြမပ်ံှိုင်သည်။ ှစ်စဉ်အေထွေထွအစည်းအေဝးက 

ဘုတ်အဖွဲ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ယင်းအစည်းအေဝးေနတငွ် မှတ်ပုံတင်ထားပီးြဖစ်ေသာ 

ပါဝင်သူအစုရှငတ်ိုအား ထုိကဲ့သိုေသာသီးသန်ေငွထဲမ ှ မိမိတိုပုိင်ဆိုင်ေသာ အစုရှယ်ယာ 

အချိးအစားအတိင်ုး “ဆု” အစုရှယယ်ာများ ထုတေ်ပးရန် အတည်ြပိုင်သည။်  

၁၉၈။ မည်သည့်အစုရယှယ်ာ၏ ပူးတွဲပိုင်ဆုိင်သူများအြဖစြ်ဖင့် တစ်ဦးထက်ပုိေသာသူများကိ ု မတှ်ပုံတင် 

ထားလင်၊ ထိုသူများအနက်တစဦ်းဦးက ယင်းအစုရှယ်ယာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေပးရမည့် အြမတေ်ဝစု 

အားလံုးှင့် အြမတေ်ဝစုင့်ှသက်ဆိုင်သည်ေ့ငွများအတကွ် ရရှိေကာင်းခိုင်လုံသည့် ေြပစာလက်မှတ် 

များကို ထုတေ်ပးိုင်သည်။ 

၁၉၉။ အြမတေ်ဝစုထုတ်ေပးေကာင်းေကညာသည့် အေကာင်းကားစာကုိ ကားြဖတအ်ြမတေ်ဝစု 

အတွကြ်ဖစ်ေစ၊ အြခားအြမတ်ေဝစုအတွက်ြဖစေ်စ၊ မတှ်ပုံတင်ထားသည့် ပါဝင်သူအစုရှင်များထံသို 

ေန က်တငွ် ေဖာ်ြပထားသည် ့နည်းလမ်းအတိုင်း ေပးပိုရမည်။  

အြမတ်ေဝစုခွဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကုိ ဘုတ်အဖွဲတွင် အပ်ှင်းထားြခင်း  

၂၀ဝ။ (က) ြမန်မာုိငင်ံကုမဏီများဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၇ င့်ှ ၁၀၉ တိုအရ ဘုတ်အဖဲွသည် ဘဏ်၏ပါဝင်သူ 

အစုရှင်များသို အြမတေ်ဝစုများ (ကားြဖတ် အြမတ်ေဝစုအပါအဝင်) ကုိ ခွဲေဝေပးရန် 

ဆုံးြဖတ်ိုင်ပီး အြမတေ်ဝစ ု ပမာဏ၊ ေပးေချရမည့်အချနိ်ှင့် ေပးေချရမည့်နည်းလမ်း 

များကို သတ်မှတ်ိုင်သည။် 

( ခ ) ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှယယ်ာရှင်များသို အစုရှယယ်ာအေပ အြမတေ်ဝစု 

ခွဲေဝေပးြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ 

အမိန်ေကြငာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တိုကုိ လုိက်န လျက် 

ြမန်မာိုငင်ံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည်။  

( ဂ ) အြမတေ်ဝစုအားသတ်မတ်ှြခင်းကို ဘဏ်မှေပးေချရမည် ့ ေကွးမီအြဖစ်မမှတယ်ူရ။ အဆိုပါ 

သတ်မှတ်ချက်ကို အြမတေ်ဝစေုပးေချြခင်းမြပမီ မညသ်ည့်အချနိတ်ငွ်မဆုိ ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းိုင်သည။် ေကွးမီတင်ရိှြခင်းသည် ေငေွပးေချရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချနိ်မှသာ 

ကျေရာက်သည။်  

၂၀၁။ (က) ေအာက်ပါအချက်များှင့်မကုိက်ညီလင် ဘဏ်သည် အြမတေ်ဝစုခဲွေဝေပးြခင်းကို ေဆာင် 

ရက်ိုင်ြခင်း မရိှေစရ- 
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(၁) ဘဏ်သည် အြမတေ်ဝစုခွေဲဝေပးပီးေန က် ချက်ချင်းေကွးမီစစေ်ဆးချက်ကိ ု

ေကျနပ် လက်ခံြခင်း၊ 

(၂) အြမတေ်ဝစုခွေဲဝြခင်းသည ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှယယ်ာရှင်များအားလံုး 

အတွက် မတေလျာ်ကန်မရိှြခင်းှင့် 

(၃) အြမတေ်ဝစေုပးေချြခင်းသည ် ဘဏ်က ယင်း၏မီရှင်များသို ေငွေပးေချရမည့် 

တာဝန်များကုိ အများစုထိခိကု်မမရှိြခင်း။ 

( ခ ) အြမတေ်ဝစုအား ခွဲေဝဆံုးြဖတ်ပီးေန က် ယင်းအတကွ် ေငေွပးေချရြခင်း မြပေသးမီ 

ကာလအတွင်း ဘုတ်အဖဲွသည် အထက်ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လိုအပ်ချက်များှင့် ညီွတ်မ 

မရှိေကာင်း ေတွရှိလင် အြမတေ်ဝစုအားေပးေချြခင်းမြပဘဲ ထားရှိိုင်သည။် ဘဏ်က 

အဆုိပါ အြမတေ်ဝစုအား ေပးေချခဲ့ပီးြဖစ်ပါကလညး် ထုိသုိေပးေချြခင်းသည် တရားဝင် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သညဟု် မှတ်ယြူခင်းမရှေိစရ။  

၂၀၂။ ဘဏ်၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခစံည်းမျဉ်းှင့်အညီ ေအာက်ပါအချက်များငှ့်ညွီတ်လင ် ဘဏ်သည် 

အဆိုြပ အြမတေ်ဝစုအစား ယင်းအြမတေ်ဝစု၏အားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ တစစ်ိတတ်စ်ပိုင်းကုိြဖစေ်စ၊ 

အစုရှယယ်ာများ အြဖစ်လက်ခံရန် သေဘာတူညသီည် ့အစုရှယယ်ာရငှ်များကုိ အစုရယှယ်ာ များအား 

ထုတ်ေပးိငု်သည-် 

(၁) အဆိုြပထားေသာအြမတေ်ဝစုအစား အားလံုးအတွက်ြဖစ်ေစ၊ တစ်စတိတ်စ်ေဒသအတွက ်

ြဖစ်ေစ တူညသီည့်စည်းကမ်းချက်များြဖင့် တူညီသည်အ့စရှုယယ်ာအမျိးအစားကို ပိုငဆုိ်င်သူ 

သို ကမ်းလှမ်းရမည။် 

(၂) သေဘာတူညထီားသည် ့ အစုရှယယ်ာရှင်များ၏ လက်ခံေသာအစုရယှယ်ာများှင် ့

ဆက်စပ်သည့် ဆမဲေပးခငွ့်ှင့် ခွဲေဝေဆာင်ရက်ိင်ုခွင့်ထားရိှရမည်။ 

(၃) အဆုိပါကမ်းလှမ်းမကို လက်ခံုိင်ရန်အတွက် အနည်းဆံုး ၂၁ ရက် ကာလထားရှိရမည်။ 

(၄) အစုရှယယ်ာများကုိ လက်ခံရန်သေဘာတူသည့် အမျိးအစားတူ အစုရယှယ်ာရငှ် တစ်ဦးစီသုိ 

ထုတ်ေဝသည့်အစုရယှယ်ာများမှာ တူညေီသာအခွင့်အေရးများ၊ တညူေီသာ စည်းကမ်းချက် 

များြဖင့် ထုတေ်ဝြခင်းြဖစ်ရမည်။ ၄င်းအြပင် 

(၅) ြမန်မာုိငင်ံကုမဏီများဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၃ ှင့် ပုဒ်မ ၇၁ တိုတွင်ပါရှေိသာ ြပာန်းချက်များကို 

ယင်းတိုှင့် သက်ဆိုင်သမ လိုက်န ရမည။် 

  

အြမတ်ေဝစုအချိးအစား 

၂၀၃။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း၊ အစုရှယယ်ာအမျိးအစားအတွက် စည်းေှ င်မရှိသည့် ပူးတွဲ 

ပါဝင်ေသာ အခငွ့်အေရးှင် ့ ကန်သတ်ချက်များ၊ ဥပေဒတိုကုိအေထာက်အထားြပ၍၊ အြမတ်ေဝစု 

များကို ဘဏတွ်င်ပါဝင်သူအစုရှင်များအား ပိုင်ဆုိင်သည့် အစုရှယယ်ာအလုိက် အချိးကျ ခွဲေဝေပးရန ်

ြဖစ်သည်။  
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ခွဲေဝုိင်ေသာ ပစည်းများြဖင့်ခွဲေဝေပးြခင်း 

၂၀၄။ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများကို အေထာက်အထားြပ၍လိုက်န လျက်၊ ဘုတအ်ဖဲွသည ် အြမတေ်ဝစုများ 

သုိမဟုတ် အြခားခွဲေဝြခင်းများကုိ သတ်မတ်ှပစည်းများြဖင့် ခွဲေဝြခင်းြဖင့် တစ်ရပ်လုံးေသာ် 

လည်းေကာင်း တစ်စတ်ိတစပုိ်င်းေသာ်လည်းေကာင်း (ေပးေချပီးအစုရယှယ်ာများ၊ ဒီဘင်ချာေငေွချး 

လက်မှတ်များ သုိမဟတ်ု ဤဘဏ်၏ သုိမဟုတ် အြခားဘဏ်၏ ေငေွချးသကေ်သခံ လက်မှတ်များ၊ 

ယံုမှတအ်ပ်ံှသည်အ့ဖွဲအစည်းှင့် အြခားအဖွဲအစည်းတိုတငွ်ပါဝင်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ 

လက်မှတ်များြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေပးေချရန်) ဆုံးြဖတေ်ပးိုင်သည။်  

၂၀၅။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရငှ်တစ်ဦးချင်းစီသည် ဤဘဏ်၏ သိုမဟုတ် အြခားကုမဏီ၏ အစုရှယယ်ာ 

များ၊ ဒီဘင်ချာေငေွချးလက်မှတ်များ သိုမဟုတ ် အြခားေငွေချးသက်ေသခံ လက်မတှ်များ အပါအဝင် 

အပိုဒ်- ၂၀၅ အရ မည်သည့်ပစည်းကိုမဆို ၄င်းတိုအား ခွဲေဝေပးြခင်းကုိ သေဘာတူ လက်ခံရမည်။  

ဘုတ်အဖွဲ၏ ဆင်ြခင်ဆံုးြဖတ်မ  

၂၀၆။ ပစညး်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များ တန်ဖိုးြဖတြ်ခင်းအပါအဝင် အြမတေ်ဝစု သုိမဟုတ် အြခားခွဲေဝြခင်းှင့် 

သက်ဆုိင်ေသာကိစရပ်အားလံုးကို ဘုတ်အဖွဲမှဆုံးြဖတ်သတ်မတ်ှမညြ်ဖစ်ပီး ဘုတ်အဖွဲသည် 

ေအာက်ပါ ေဆာင်ရက်ချက်များကို ြပလုပ်ိုင်သည်-  

(က) အြမတေ်ဝစုများ/အြခားခွေဲဝြခင်းများှင့်ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ၊ အြငင်းပွားမ များ၊ 

သိုမဟုတ် အြခားကိစများတိုကုိ ေြဖရှင်းိငု်သည၊် 

( ခ ) ပစည်း သုိမဟုတ် ရပိုင်ခငွ် ့ သိုမဟုတ် ပစည်း သိုမဟုတ် ရပိုင်ခငွ့်၏ အစတိအ်ပိုင်း 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ခွေဲဝြခင်းြပရာတွင် တန်ဖိုးသတ်မတှေ်ပးိုငသ်ည်၊ 

( ဂ ) ဘဏ်တွင် ပါဝင်သူအစုရငှ်များထံ သိုမဟုတ ် ၄င်း၏န်ကားချက်အရ သတ်မှတတ်န်ဖိုး 

အေပအေြခြပ၍ ေငွြဖင်ေ့ပးေချြခင်းြပရန် ဆုံးြဖတ်ိင်ုသည်၊ 

(ဃ) ဘဏ်တွင် ပါဝင်သူအစုရှငမ်ျားအတကွ် ပစည်း သုိမဟုတ် ရပုိင်ခွင့်ကို ယံုမတှအ်ပ်ှံ 

လက်ခံမည့်သူထံ အပ်ှေံပးြခင်းြပိုင်သည။်  

ဘဏ်သည် အတိုးေငွေပးရန် မလုိအပြ်ခင်း 

၂၀၇။ အြမတေ်ဝစုများှင့် အြခားခွဲေဝေပးြခင်းများအတွက် အတိုးေငွကုိ ဘဏ်အေနြဖင်ေ့ပးရန် မလုိအပ်ပါ။ 

ဘဏ်သည် အချိေသာ အြမတ်ေဝစုများှင့် ခွေဲဝေပးြခင်းများကုိ ထိန်းသိမ်းထားိုင်သည်။  

ဘဏ်သည် အြမတေ်ဝစုများှင့် ခွဲေဝေပးြခင်းများ အချိကုိထိန်းသိမ်းထားရှိိုင်သည် 

၂၀၈။ ဥပေဒအရ အစုရှယယ်ာများ၊ တစ်ဆင့်ခံလေဲြပာင်းြခင်းေကာင့် တစဦ်းဦးကပိငု်ဆုိင်ထုိက်ေသာ 

အစုရှယယ်ာှင့်သက်ဆုိငေ်သာ အြမတေ်ဝစုများှင့် အြခားခွဲေဝေပးြခင်းများကုိ သတမှ်တ်ထား သည့် 

လဲေြပာင်းလက်ခံသူကုိ ဘဏတွ်င်ပါဝင်သူအစုရှင်အြဖစ် မတှ်ပံုတင်စာရင်းသွင်းြခင်း မြပရေသးသည့် 

အချနိ်ထိ ဘဏ်က ထိန်းသိမ်းထားိုင်သည။် 
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ဘဏ်သည် ေပးေချရန် ေငွေကးပမာဏကုိ ေလာ့ချြဖတ်ေတာက်ိုင်သည် 

၂၀၉။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သုိေပးရန်ရှိေသာ အြမတေ်ဝစမုျားကုိလညး်ေကာင်း၊ အြခားခွဲေဝေပးြခင်း 

များကိုလည်းေကာင်း ေတာငး်ေခမ သုိမဟုတ် အြခားနည်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် ဘဏ်တွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင်မှ ဘဏ်သိုေပးရန်ရိှေသာ ပမာဏများမှ ေလာ့ချြဖတေ်တာက်ိငု်သည။်  

ေပးေချြခင်း 

၂၁၀။ ဘဏ်သည် အစုရယှယ်ာငှ့်စပ်လျဉ်း၍ ေပးရန်ရှေိသာပမာဏ၊ အြမတေ်ဝစုငှ် ့ အြခားနည်း 

ခဲွေဝေပးြခင်းတိုကို ဘုတအ်ဖွဲက ဆုံးြဖတ်သည့်နည်းြဖင့် ေပးေချိုင်သည်။  

ေတာင်းဆုိြခင်းမရှိသည့် ခွဲေဝြခင်းများ 

၂၁၁။ ဥပေဒအရ အြခားနည်းြပာန်းထားသည့်အခါမှတစ်ပါး ဘဏ်တွင် ပါဝင်သအူစုရှင်များသိုေပးရန် 

ဆုံးြဖတ်ေကညာပီးေန က် တစ်ှစ်အတွင်း ေတာင်းဆိုြခင်းမရိှသည့် အြမတ်ေဝစုများှင် ့

အြခားနည်း ခွဲေဝေပးြခင်းများကို ေတာင်းဆုိလာသည့်အချနိ်အထိ ဘဏ်၏အကျိးအြမတ်အတွက ်

ဘုတ်အဖွဲမှ ဆုံးြဖတ်သည်အ့တိငု်း ဘဏ်သည် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း သိုမဟုတ် အြခားနည်းအသုံးြပ 

ုိင်သည်။ 

 

အခန်း (၂၄) 

ဖျက်သိမ်းြခင်း 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း  

၂၁၂။ ဘဏ်သည် စာရင်းရငှ်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းြပပါက ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများဥပေဒ အခန်း 

(၁၇) ပါ ြပာန်းချက်များကိ ု လိုက်န လက် အြခားသကဆ်ိုင်ရာ ဆက်ွယဥ်ပေဒများှင့် အညသီာ 

စာရင်းရှင်း လင်း ဖျက်သိမ်းရမည်။   

ပိုလံသည်များကုိ ခဲွေဝြခင်း  

၂၁၃။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်း၊ ဥပေဒှင့် အစုရှယ်ယာအမျိးအစားတိုအတွက် ပူးတွဲထားေသာ 

စည်းေှ င်မရှိသည့် အခွင်အ့ေရးများှင့် ကန်သတ်ထားြခင်းများကို အေထာကအ်ထားြပ၍- 

(က) ဘဏ်ကို ဖျက်သိမ်းရာတငွ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များအား ခွဲေဝရိငု်ေသာ မည်သည့် 

ပစည်း ရပိုင်ခွင်ကုိ့မဆို အစရုှယယ်ာအေပ ေပးေချပီးပမာဏ သုိမဟုတ ် ေပးထားပီးဟု 

မှတ်ယူထားေသာ ေငွေကးတန်ဖိုးပမာဏကို (မစဉ်းစားဘဲ) ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ အစုရှယယ်ာ 

အေရအတွက် အချိးအစားအလုိက် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစရုှင်များအကား ခွဲေဝေပးရ မည်။ 

( ခ ) ဘဏ်ကိုဖျက်သိမ်းရာတငွ် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များသို ခဲွေဝိုငေ်သာပစည်း သုိမဟုတ် 

ရပိုင်ခွင့်ကုိ ဆံုးြဖတ်ရာတွင် အစုရှယယ်ာအတွက် ေပးေချြခင်းမရှိေသးေသာ ပမာဏသည် 

ဘဏ်ပိုင်ပစည်း သုိမဟတု ်ရပိုင်ခွင့်အြဖစ် ြပမူသတ်မှတသ်ည်။ 
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( ဂ ) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များသုိ ခွဲေဝရိုငေ်သာ ပစည်းှင့် ရပိုင်ခွင့်ပမာဏကို ခွဲေဝေပးရာ 

တွင် အစုရယှယ်ာအတွက် တစ်စတ်ိတစ်ပိုင်းသာ ေပးေချထားသည့် ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သ ူ

အစုရှင်ထံ ခွေဲဝေပးသည့်ေနရက်တငွ် ထိုအစုရှယယ်ာအတွက် မေပးေချရေသးေသာ 

ပမာဏကုိ တ်ပယ်ရမည။် 

(ဃ) အပိုဒ်- ၂၁၃ (ဂ) အရ တ်ပယ်ြခင်းသည် တစ်စိတတ်စ်ပိုင်းသာေပးရေသးသည့် 

အစုရှယယ်ာ၏ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်သုိ ခဲွေဝေပးရာတွင် မေပးေချရေသးေသာ 

ပမာဏကုိ တ်ပယ်ပီးေန က် အတ်လကဏာပမာဏြဖစ်သွားပါက လက်ကျနေ်ပးေချရန် 

ရှိသည့် ပမာဏကုိ ထုိအစုရယှယ်ာရှင်သည် ဘဏ်သုိ ေပးရမည်။  

၂၁၄။ ဘဏ်၏ ေကွးမီများှင့် တာဝန်ရှိမများ၊ ဘဏ်အားစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသည့် ကိစရပ်အတွက ်

ကုန်ကျစရတ်ိများ၊ အခေကးေငွများှင့် အသံုးစရိတမ်ျားအတကွ် ကျခံိငု်ရန်အလိုငှာ အဆိုပါ 

ေငေွကး ထည့်ဝင်မ ြပလုပ်ရန်လိုအပ်ေကာင်း တရားံုးက ယူဆြခင်းမရိှလင် ဒါိုကတ်ာတစဦ်း 

သည် ထိုေငေွကး ထည့်ဝင်မများကို ထပ်မံြပလုပရ်န် တာဝန်မရှိေစရ။ 

 

အခန်း (၂၅) 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းှင့်မှတ်ပံုတင်စာရင်းများ 

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း 

၂၁၅။ ဘဏ်သည် ယင်း၏မတ်ှတမ်းစာအုပ်တွင် ေအာက်ပါတိုကုိ ြဖည့်သွင်းရမည်-  

(က) သက်ဆုိင်သည့် အစည်းအေဝးကျင်းပပီးေန က် (၂၁) ရက်အတွင်း၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အေသးစိပ် အချက်များ ပါဝငေ်သာ အစည်းအေဝးမှတတ်မ်း- 

(၁) ဘုတအ်ဖွဲ၏ အစည်းအေဝး ှင့် ဘုတ်အဖွဲ၏ ေကာမ်တီအစည်းအေဝးတိုတွင ်

အစည်းအေဝး တက်ေရာကသ်ည့် ဒါိုက်တာများ၏အမည်များ။ 

(၂) အခန်း- ၁၇ အရ မည်သည်ဒ့ါိုက်တာကမဆို ြပလုပ်သည့် ေကညာချကအ်ားလံုး 

ှင့် ေပးပုိသည်အ့ေကာင်းကားစာများ။ 

(၃) အေထေွထွအစည်းအေဝးများ၊ ဘုတ်အဖဲွ၏အစည်းအေဝးများ၊ ဘဏ်၏ေကာ်မတ ီ

အစည်းအေဝးများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အားလံုးှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်အားလံုး။ 

( ခ ) အစညး်အေဝးကျင်းပြခင်းမရှဘိဲ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များှင့် ဘတ်ုအဖွဲက ချမှတေ်သာ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များ။  

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများတွင် ဥကက လက်မှတ်ေရးထိုးရြခင်း  

၂၁၆။ အေထေွထွအစည်းအေဝးများ၊ ဘုတ်အဖွဲ၏အစညး်အေဝးများ၊ ဘဏ်၏ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

များ၏ အစည်းအေဝးမတ်ှတမ်းတငွ် အစည်းအေဝးဥက သုိမဟုတ် ေန က်ေန င်ကျင်းပသည့် 

အစည်းအေဝးဥက  သုိမဟုတ် အြခားအခငွ့်အာဏာရှ ိ ဒါိုက်တာတိုက အစည်းအေဝးပီးေန က် 
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သင်ေ့တာေ်သာအချနိတ်ွင် လက်မှတေ်ရးထိုးရမည်။ ထုိသုိလက်မှတေ်ရးထုိးြခင်းသည် အစညး်အေဝး 

မှတ်တမ်းတွင ် ေဖာ်ြပေသာအေကာင်းအရာများ အမှနတ်ကယ်ေဆာင်ရက်ခဲေ့ကာငး် သက်ေသ 

ထင်ရှားေစသည်။  

မတှပ်ံုတင်စာရင်းများ 

၂၁၇။ ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ မတ်ှပံုတငစ်ာရင်းငှ့် ဥပေဒအရ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် 

လုိအပ်ေသာ အြခားမတှ်ပုံတင်စာရင်းများကုိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။  

အခန်း(၂၆) 

မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကုိ ကည့်စစ်ေဆးြခင်း 

၂၁၈။ ဥပေဒကို အေထာကအ်ထားြပ၍လိုက်န လျက်၊ ဘုတအ်ဖွဲသည် ဘဏ်၏စာရက်စာတမ်းများငှ့် 

မှတ်တမ်းမတ်ှရာများကို ဘဏ်တွင်ပါဝင်သအူစုရှင်များက သင်ေ့လျာေ်သာ အခေကးေငေွပး၍ 

ကည့်စစေ်ဆးုိင်ရန် မညသ်ည့်အတိငု်းအတာထိ ဖွင်လှ့စ်ြပသမညက်ို ဆုံးြဖတ်ိငု်သည်။ ဤ 

အခန်း- ၂၆ သည် ဥပေဒအရ သုိမဟုတ် ဘဏ်ငှ်သ့ေဘာတူညီချက်အရ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ 

အစုရှင်တစဦ်း သုိမဟုတ် ဒါိုက်တာတစဦ်း သုိမဟုတ် ဒါိုက်တာေဟာင်းတစ်ဦး၏ အခွင့်အေရးကို 

ကန်သတ်ြခင်း မရှိပါ။  

အခန်း (၂၇) 

အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း 

ဘဏ်ကအေကာင်းကားြခင်း 

၂၁၉။ ဘဏ်သည် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင် မည်သူထံသုိမဆုိ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့် 

အေကာင်းကားစာေပးပိုိင်ုသည်- 

(က) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူထံသုိအေကာင်းကားစာကုိ လူကိယု်တိငု်ေပးပိုြခင်း၊ 

( ခ ) မှတ်ပံုတင်စာရင်းတင်ွရှေိသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ၏လပိစ်ာ သုိမဟုတ် ဘဏ်သုိ 

အသိေပးထားေသာ ဘဏတ်ငွ်ပါဝင်သူ၏လိပ်စာ သိုမဟုတ ် ဘဏ်က အြခားတစန်ညး်နညး် 

ြဖင့် သိရှိသည့် လိပ်စာသို လိပ်မူ၍ အေကာင်းကားစာေပးပုိြခင်း၊ 

( ဂ ) မှတ်ပံုတင်စာရင်းတင်ွရှေိသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ၏ ဖက်စ်အမှတ် သုိမဟတ်ု ဘဏ်သို 

အသိေပး ထားေသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ၏ ဖက်စအ်မှတ် သုိမဟုတ် ဘဏက်အြခား 

တစ်နညး်နည်းြဖင့် သိရှိသည့် ဖက်စ်အမှတ်သုိ ဖက်စ်ြဖင့်ပို၍ အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း၊ 

(ဃ) မှတ်ပံုတင်စာရင်းတင်ွရှေိသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ၏ အလီက်ထေရာနစ်လိပ်စာ သုိမဟုတ် 

ဘဏ်သို အသိေပးထားေသာ ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူ၏ အလီက်ထေရာနစ်လိပ်စာ သုိမဟုတ် 
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ဘဏ်က အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်သိရှိသည့် အီလက်ထေရာနစ်လိပ်စာသို လိပ်မူ၍ 

အီးေမးလ် ြဖင့် အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း၊ 

( င ) မှတ်ပံုတင်စာရင်းတင်ွရှေိသာ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ၏ လိပ်စာ သုိမဟုတ် ဘဏ်သိုအသိေပး 

ထားေသာ ဘဏတ်ွင်ပါဝင်သူ၏ လိပ်စာ သုိမဟုတ ် ဘဏ်ကအြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် 

သိရိှသည့် လိပ်စာသို လိပ်မူ၍စာတိကု်မှ အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း သုိမဟုတ် ၊ 

( စ ) ဘုတ်အဖဲွက ဆံုးြဖတ်သည့်အတိုင်း (ေကညာြခင်းအပါအဝင်) မညသ်ည့်နညး်လမ်း 

တစ်ခုခုြဖင့် မဆုိ အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်း။ 

ပးူတွဲအစုရှယ်ယာရငှ်ထံသုိအေကာင်းကားြခင်း 

၂၂၀။ ဘဏ်သည် မှတ်ပံုတင်စာရင်းတွင် ပထမဦးစာွအမည်ေဖာ်ြပထားေသာ ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရှင်ထံသို 

အေကာင်းကားစာေပးပိုြခင်းြဖင့် အစုရယှယ်ာတစ်ခု၏ ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရငှ်ထံသို အေကာင်း 

ကားစာ ေပးပုိိုင်ပီး၊ ထုိသုိအေကာင်းကားြခင်းသည ် ပူးတွဲအစုရယှယ်ာရငှအ်ားလံုးထံသုိ 

လုံေလာက်စွာ အေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်း မတှယ်ူိုင်သည်။ 

အေကာင်းကားစာေပးပိုပီးြဖစ်သည်ဟုမှတ်ယူိုင်ြခင်း 

၂၂၁။ ေကညာြခင်းြဖင့် အေကာင်းကားရာတငွ် ထုိေကညာချက်ပါဝင်ေသာ သတင်းစာထုတ်ေဝသည့် 

ေနတွင် အေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်း မှတ်ယူသည်။ 

၂၂၂။ စာတိက်ုမှ အေကာင်းကားစာေပးပိုရာတငွ် စာတိက်ုတငွ် အေကာင်းကားစာ ထည့်ပီးသည့်ေန၏ 

ေန က်တစေ်နတွင် အေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်း မတ်ှယူသည။် 

၂၂၃။ ဖက်စ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားအီလက်ထေရာနစ်နညး်ြဖင့်လည်းေကာင်း အေကာင်းကားစာ 

ေပးပုိရာတွင် ေပးပိုသည့်ေနတွင်ပင် အေကာင်းကားပီးြဖစ်ေကာင်း မတ်ှယူသည်။ 

၂၂၄။ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူထံသို အေကာင်းကားစာေပးပိုရာတွင် လူကိုယ်တိငု် အေကာင်းကားစာေပး၍ 

လည်းေကာင်း၊ ၄င်း၏လိပ်စာတပ်၍ ထားခဲ့ြခင်းြဖင့်လညး်ေကာင်း ေပးပိုပီးေန က်တငွ် အေကာင်း 

ကားပီးြဖစေ်ကာင်း မတှယ်မူည်။ 

အစုရှယ်ယာလဲေြပာင်းရယူသူအေပစည်းေှ င်မရှိေသာအေကာင်းကားစာများ 

၂၂၅။ ဥပေဒအရေသာ်လညး်ေကာင်း၊ လဲေြပာင်းေပးြခင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း သုိမဟုတ ် အြခားနညး် 

အားြဖင့်လည်းေကာင်း အစုရယှယ်ာရထုိက်ခငွ့်ရှိသူ ပုဂိလ်၏ အမည်ှင့်လိပ်စာကုိ မတ်ှပုံတင်စာရင်း 

တွင် မထည့်သွင်းရေသးမီ ယခင်ဘဏ်တငွ်ပါဝင်သူအစုရယှယ်ာရှင်ထံသုိ အစုရှယယ်ာ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေပးပုိေသာအေကာင်းကားစာများသည် အစုရှယယ်ာကုိ လဲေြပာင်းရရိှခဲ့ပီးြဖစ်သည် ့ အစုရှယယ်ာ 

ရထိုက်ခွင့်ရိှသူအေပ စည်းေှ င်မရှိသည။် 
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အေကာင်းကားစာတွင်လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း 

၂၂၆။ ဘဏ်မှ ေပးရန်ရှေိသာ မညသ်ည့်အေကာင်းကားစာတွငမ်ဆို ေရးထိုးသည့်လက်မှတသ်ည် စာြဖင့် 

ေရးသားေဖာ်ြပြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ပံုိှပ်ြခင်းြဖင့်လညး်ေကာင်း သုိမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းလမ်းြဖင့်လည်းေကာင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။ 

 

အခန်း (၂၈) 

ေလျာ်ေကး 

၂၂၇။ ဘဏ်၏ ဒါိုကတ်ာင့်ှ အြခားအရာရှအိသီးသီးသည် မိမိတို၏တာဝန်များ သိုမဟတ်ု ဘဏ်၏ 

လုပ်ငန်း ကိစရပ်များကိေုဆာင်ရက်ရာ၌ မိမိ၏ ေပါေ့လျာ့မ၊ ပျက်ကွက်မ၊ တာဝန်ချိးေဖာက်မ 

အကျင့်သိကာ ပျက်ြပားမ သုိမဟုတ် ယံုကညအ်ပ်ံှမေဖာက်ဖျက်မတိုေကာင့် မဟုတ်လင် မိမိ 

အမှန်တကယက်ျခံခဲ့ရသည် ့ ဆံုးံးေငွများှင့် ကုန်ကျစရိတ်ေငွများအတွက် ဘဏ်၏ရန်ပံုေငွ 

များထဲမှ ရထုိက်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၂၂၈။ ဘဏ်၏ဒါိုက်တာ သုိမဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးသည် ၄င်း၏တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ကီးမား 

ေသာ ေပါဆ့မ၊ တမင်လွဲမှားမ၊ ပျက်ကွက်မ၊ သုိမဟတ်ု ယံုကညအ်ပ်ှံမကို ေဖာက်ဖျက်မေကာင့် 

ဘဏ်၊ အစုရှယယ်ာရငှ်၊ ဘဏ်တွငေ်ငွအပ်ှံသူတစ်ဦးဦး သုိမဟုတ် အြခားသူ တစ်ဦးဦးသို 

ြဖစ်ေပေစသည့် နစ်န မ သုိမဟုတ် ဆံုးံးမတစ်ရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ရှိပီး အဆိုပါ 

နစ်န ဆံုးံးသည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးသို ယင်းနစ်န မ သုိမဟုတ် ဆံုးံးမအတွက် ေလျာေ်ကး 

ေပးအပရ်မည။်  

အခန်း (၂၉) 

အေထွေထွ 

ဥပေဒြပာန်းချက်များ ဆန်ကျင်ကွဲလွဲြခင်း 

၂၂၉။ ၂၀၁၇ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ြပည့်စှ် အထူးကုမဏီအကဥ်ပေဒပါ ြပာန်းချက် 

များှင့် ဆန်ကျင်ကွဲလဲွပါက ၂၀၁၆ခုှစ် ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစညး်များဥပေဒပါ ြပာန်းချက် 

အရသာ လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။  

အတည်ယူရမည့်ဥပေဒ 

၂၃၀။ ဤဖွဲစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းသည် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ှင့် ဆန်ကျင်ကဲွလဲွေနြခင်း၊ အဓိပါယ် 

ေကာကယ်ူရန် အခက်အခဲများ ေပေပါက်ေနပါက ၂၀၁၆ခုှစ် ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစညး်များ 

ဥပေဒ အခန်း (၁) ပုဒ်မ (၂) ပါအတိုင်း အဓိပါယ်သက်ေရာကေ်စရမည်။ ထိုအတူ ြမန်မာဘာသာ 

စကား ှင် ့ အဂလိပ်ဘာသာစကားများ ကွဲလဲွချကတ်ငွ် ၂၀၁၆ ခုှစ် ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်း 

များဥပေဒကုိ ဂုမူ၍ ြမန်မာဘာသာစကားကုိသာ အတည်ြဖစ်ရမည။်  


