
ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၀
(ေသာကာေန့)ခ ဥပေဒ

(ယမန်ေန့မှအဆက်)
 ( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှအြဖစ် ေအာက်ပါပုဂ ိလ် 

တစ်ဦးဦးကို   ခန့်ထားရမည်ြဖစ်ပီး   ၎င်းမှထိုသိုခန့်ထားမ ကို 
သေဘာတူေကာင်း တရားုံးသို စာြဖင့်ေရးသားတင်ြပမှသာ 
ခန့်အပ်ြခင်း အတည်ြဖစ်ေစရမည-်

  (၁) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေပးရန် ေလ ာက်ထားသည့် 
သူက အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ၊ 

  (၂) ထိသုိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းထားြခင်းမရိှလ င် တရားုံး 
က ခန့်အပ်သည့် တရားဝင်ပစ ည်းထိန်း။

 ( ဂ ) မည်သည့် လူမဲွခံယူြခင်းဆုိင်ရာ က မ်းကျင်သူကုိမ  ခန့်အပ်ုိင် 
ြခင်းမရှိပါက တရားုံးသည ်တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းကို စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိအြဖစ ်ခန့်အပ်ိုင်သည်။

တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းကို    စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ် 
ခန့်အပ်သည့် လုပ်ငန်းစ် 
၁၆၈။ (က) တရားုံးသည ်  တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းကို   စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန့်အပ်ပါက ၎င်းသည ်မီရှင်များ 
အကျိးအတွက် မီရှင်များအစည်းအေဝးကုိ ေအာက်ပါကိစ ရပ် 
များအလိုငှာ ေခ ယူရမည် -

  (၁) တရားဝင်ပစ ည်းထန်ိးကိ ုစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး
အရာရှိအြဖစ ်ခန့်အပ်ြခင်းအား အတည်ြပြခင်း၊

  (၂) တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းအစား     လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ 
က မ်းကျင်သူအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်ရန် အရည်အချင်းရှိသ ူ
တစ်ဦးအား  ကုမ ဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရှိအြဖစ ်ေရွးချယ်ခန့်ထားရန်။

 ( ခ ) တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းသည်   ပုဒ်မခွဲ(က) အရ  ေခ ယူသည့် 
မီရှင်များအစည်းအေဝးကိ ုနည်းဥပေဒများတွင ်ြပ  ာန်းထား 
သည်ှင့်အညီ   ဆင့်ဆိုေခ ယူကျင်းပရမည်ြဖစ်ပီး   ၎င်းအား 
ခန့်အပ်သည့်ေန့၏ေနာက်ေန့မှ ၂၁ ရက်ထက် ေနာက်မကျေစဘ ဲ
အစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပရမည်။

 ( ဂ ) ဤပုဒ်မအရ   ခန့်အပ်ထားသည့်   တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းက 
ကမု ဏတွီင် မရှီင်များအစည်းအေဝးအား ဆင့်ဆိေုခ ယကူျင်းပ 
ရန် လုေံလာက်သည့် ဘ  ာေငေွကးမရိှဟ ုသံုးသပ်ဆံုးြဖတ်ပါ 
က ပုဒ်မခဲွ (က) ှင့် (ခ) အား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် မလုိအပ် 
ေစရ။

ခန့်အပ်ထားသည့် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိကို အစားထိုးရန် 
အစည်းအေဝးေခ ယူြခင်း 
၁၆၉။ (က) တရားဝင်ပစ ည်းထိန်းအား   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 

အရာရိှအြဖစ်  ခန့်ထားေကာင်းကိ ုအများြပည်သူသုိ အသေိပး 
အေကာင်းကားစာ ထတ်ုြပန်သည့ေ်န့၏ ေနာက်ေန့မှ ၂၈ ရက် 
အတွင်း   ကုမ ဏီစုစုေပါင်းေက းမီ၏  အနည်းဆုံး  တစ်ဆယ် 
ရာခိုင် န်းှင့်အထက်ပိုင်ဆိုင်ေသာ   မီရှင်များက   စာြဖင့် 
ေရးသားေတာင်းဆိုလ င်   ထိုစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရိှသည် မရှီင်များ အစည်းအေဝးကိ ုေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက် 
များအလိုငှာ ဆင့်ေခ ရမည်-

  (၁) ၎င်းအား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်
ခန့်ထားြခင်းကိ ုအတည်ြပရန်၊ 

  (၂) ကုမ ဏီှင့်စပ်လျ်း၍ လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာ က မ်းကျင ်
သူအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ရန ်အရည်အချင်းရှိသူတစ်ဦးအား 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး      အရာရှိေနရာတွင ်
အစားထိုးေရွးချယ်ခန့်ထားရန်။

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အစည်းအေဝးကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း 
ေရးအရာရှိက   အဆိုပါစာြဖင့်   ေရးသားေတာင်းဆိုချက်အား 
လက်ခံရရှိသည့်ေန့၏ေနာက်ေန့မ ှ  ၁၄  ရက်အတွင်း  ေခ ယူ 
ရမည်။

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်ှင့်တစ်ဆက်တည်း     တရားုံးက 
ခန့်အပ်ြခင်း 
၁၇၀။ တရားုံးက စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရန်အမန်ိ့ကိ ုချမှတ်ခဲြ့ခင်းေကာင့် 
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး   မန်ေနဂျာ၊   အစီအစ်ကီးကပ်သူ၊   သိုမဟုတ် 
ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးအကေံပးအြဖစ် ခန့်ထားြခင်းကိ ုရပ်ဆိင်ုးသွားေစပါက 
တရားံုးသည် သင့်ေလျာ်မည်ဟုယူဆလ င် ထိုသူအား ကုမ ဏီ၏စာရင်းရှင်း 
လင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိအြဖစ ်ဆက်လက်ခန့်အပ်ိုင်သည်။

စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမ ကို ဆိုင်းငံ့ရန်အခွင့်အာဏာ
၁၇၁။ (က) တရားုံးသည ် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍   ဖျက်သိမ်း 

သည့်လုပ်ငန်းစ်ကိ ု  ချက်ချင်း  သိုမဟုတ်  သင့်ေလျာ်သည့ ်
အချနိ်တွင် ဆိုင်းငံ့သည့်အမိန့် ချမှတ်ိုင်သည်။

 ( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေစရန် အမန်ိ့ချပီးေနာက် မည်သည့် 
အချန်ိတွင်မဆုိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှကြဖစ်ေစ၊ 
မီရှင်တစ်ဦးဦး   သိုမဟုတ်   ေက းမီေပးဆပ်ရသူကြဖစ်ေစ 
ဆိုင်းငံ့မိန့်ချမှတ်ေပးရန် ေလ ာက်ထားသည့်အခါ ၎င်းတိုက 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး လပ်ုငန်းစ်များအား ဆိင်ုးငံသ့င့် 
ေကာင်း ေကျနပ်လက်ခံေအာင ်သက်ေသထင်ရှားြပိုင်လ င် 
တရားုံးသည ်ဆိုင်းငံ့သည့်အမိန့်ကိ ု ချမှတ်ိုင်သည်။

 ( ဂ ) တရားံုးသည် ဤပုဒ်မအရ  အမိန့်မချမှတ်မီ စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှအား အဆိပုါ ဆိင်ုးငံမ့ ှင့်သက်ဆိင်ုသည်ဟ ု
ယူဆသည့် အချက်အလက်ှင့် အေကာင်းအရာများပါဝင်ေသာ 
အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကိ ု တရားုံးသိုတင်ြပေစရန ်  န်ကား 
ိုင်သည်။

အခန်း(၅)
ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိးဆက်များ

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိးဆက်များ 
၁၇၂။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှ ိခန့်အပ်ပီးေနာက်-
 (က) ကုမ ဏီအားဖျက်သိမ်းပီးသည်အထ ိကုမ ဏီ၏အေြခအေနှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုသည ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
 ( ခ ) ကုမ ဏီသည်  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းအတွက ်  အကျိး 

ြဖစ်ေစသည့် လိုအပ်သမ ေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ မှတစ်ပါး 
ကျန်သည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက ်အရပ်ရပ်တိုကို ရပ်စဲရမည်။

 ( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက သေဘာတူခွင့်ြပထား 
သည်မှတစ်ပါး   သိုမဟုတ်   ကုမ ဏီတွင်  ပါဝင်သူများ၏   ဆ  
အေလျာက်  ဖျက်သမ်ိးြခင်းြဖစ်ပါက ကမု ဏ၏ီအေထေွထအွစည်း 
အေဝးတွင် သေဘာတခွူင့်ြပထားသည်မှတစ်ပါး ဒါိက်ုတာများ၏ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည ်ရပ်စဲသွားေစရမည်။

 (ဃ) ကုမ ဏီ သိုမဟုတ် ယင်း၏ပစ ည်းှင့်စပ်လျ်း၍ တရားုံး၏ 
ခွင့်ြပချက်   သုိမဟုတ်   တရားံုးကသတ်မှတ်သည့်   စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက်များအရမှတစ်ပါး မည်သည့်အေရးယေူဆာင်ရွက်မ  
သိုမဟတ်ု ေလ ာက်ထားမ  သိုမဟတ်ု အညုာတစရီင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း 
ကိုမ ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုမဟုတ် စတင်ြခင်းမြပရ။

 ( င ) တရားုံး၏အမန်ိ့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည်မှတစ်ပါး စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲကုမ ဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မ  
များအား စမီခံန့်ခဲွေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပျက်ြပယ်ေစရမည်။  

 ( စ ) ကုမ ဏီအား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း စတင်ပီးေနာက်မ ှ
ကုမ ဏီ   သိုမဟုတ်  ယင်း၏ပိုင်ဆိုင်မ တိုအား  ဝရမ်းစွဲကပ်ြခင်း၊ 
ပိင်ုဆိင်ုမ ကိသုမ်ိးယြူခင်း၊ ပစ ည်းကိ ုဝရမ်းဖမ်းယသူမ်ိးဆည်းြခင်း 
သိုမဟုတ်  အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းဟူသမ သည်   ပျက်ြပယ ်
ေစရမည်။

 (ဆ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအား ခန့်အပ်ပီးေနာက်မ ှ
ြပလုပ်သည့် အစုရှယ်ယာလ ဲေြပာင်းမ သည် စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှထံသုိ လ ဲေြပာင်းြခင်းမဟတ်ုလ င် သိုမဟတ်ု 
၎င်း၏ခွင့်ြပချက်ြဖင် ့ ြပလုပ်ေသာ လ ဲေြပာင်းမ မျိးမဟုတ်လ င် 
ထိအုစရှုယ်ယာ လ ဲေြပာင်းမ ှင့် ထိသုိုလ ဲေြပာင်းမ ေကာင့ ်ကမု ဏ ီ
တွင် ပါဝင်သမူျား၏ အေြခအေန အဆင့်အတန်းအား ေြပာင်းလမဲ  
ဟူသမ သည် ပျက်ြပယ်ေစရမည်။

 ဤပဒ်ုမ ပါ မည်သည့ ်ြပ  ာန်းချက်ကမ  အာမခအံကျိးခစံားခွင့ရ် မရှီင်၏ 
အာမခံအကျိးခံစားခွင့်များကိ ုထိခိုက်ြခင်း မရှိေစရ။
ကုမ ဏီပိုင်ပစ ည်းများကိ ုထိန်းသိမ်းြခင်း
၁၇၃။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်အမိန့်ချမှတ်ပီးေနာက ်သိုမဟုတ် ယာယီ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအား   ခန့်ထားပီးေနာက်တွင ်  စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှ  သိုမဟတ်ု ယာယစီာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး 
အရာရိှသည် ကမု ဏပီိင်ုပစ ည်းများ သိုမဟတ်ု ပိင်ုဆိင်ုရန် အလားအလာရိှသည့ ်
ပစ ည်းများအားလုံးကိ ု၎င်း၏ထန်ိးသမ်ိးမ ေအာက် သိုမဟတ်ု ကီးကပ်မ ေအာက် 
တွင် ထားရှိရမည်။ 
ကမု ဏီပုိင်ပစ ည်းများသည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံဥပေဒှင့် 
အညီ လ ဲေြပာင်းေရာက်ရှိသွားြခင်း
၁၇၄။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှက ေလ ာက်ထားလ င် တရားုံးသည် 
ကုမ ဏီက ပိုင်ဆိုင်သည့် သိုမဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စား ယုံမှတ်အပ်ှံခံရသူက 
ထိန်းသိမ်းထားသည့် ပစ ည်းအားလုံး သိုမဟုတ ်တစစ်တ်ိတစေ်ဒသကုိ စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှ၏ ရာထူးအေလျာက်အမည်ြဖင့်  ဥပေဒှင့်အညီ 
လ ဲေြပာင်းေရာက်ရိှသွားေစရန် အမန်ိ့ချိင်ုသည် သိုမဟတ်ု  န်ကားိင်ုသည်။
အတည်ြပြခင်းှင် ့ဝရမ်းစွဲကပ်ြခင်း၏ အကျိးသက်ေရာက်မ 
၁၇၅။ (က) မရှီင်က ကမု ဏ၏ီ ေြမှင့်ကန်ုပစ ည်းများအေပ    ဒကီရကီိအုတည် 

ြပရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊   ၎င်းမီရှင်အား   ေပးရန်ရှိသည် ့
ေက းမတီစ်ရပ်အရ ဝရမ်းစဲွကပ်ပီးေနာက် အတည်ြပေဆာင်ရွက် 
ရာတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း   ကုမ ဏီသည်   စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းြခင်းကိုစတင်ပီး  မီရှင်သည ် ထိုသိုမစတင်မ ီ ဒီကရီ 
အတည်ြပြခင်း   သိုမဟုတ်  ဝရမ်းစွဲကပ်ြခင်းကိ ု  ပီးဆုံးေအာင ်
ေဆာင်ရွက်ိင်ုြခင်းမရိှလ င် အဆိပုါဒကီရအီေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုတည်းမဟုတ် ဝရမ်းစွဲကပ်ြခင်း၏ အကျိး 
အြမတ်ကို မီရှင်က ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။

 ( ခ ) သိုရာတွင်-
  (၁) မီရှင်သည် ဆ အေလျာက်ဖျက်သိမ်းြခင်းကုိ အဆုိြပရန် 

အတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်ြပလုပ်ရန ်ေခ ယူသည့်  အစည်း 
အေဝး၏ အေကာင်းကားစာကိရုပီးြဖစ်လ င် ပဒ်ုမခဲွ (က) 
၏    ရည်ရွယ်ချက်အလိုငှာ   ဖျက်သိမ်းမ စတင်သည့်ရက ်
အတွက် မီရှင်က  အေကာင်းကားစာရရှိခဲ့သည့်ရက်ကိ ု
အစားထိုးရမည်၊

  (၂) ဒကီရအီတည်ြပသအူရာရိှက ကမု ဏ၏ီ ကန်ုပစ ည်းတစ်ခခု ု
အား ေရာင်းချသည်ကိ ုသေဘာိုးြဖင် ့ ဝယ်ယူမိသူသည ်
ယင်းပစ ည်းှင့်စပ်လျ်းပီး စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး 

အရာရှိအား   ဆန့်ကျင်၍ ခိုင်မာေသာ     ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိ ု
ရရှိေစိုင်သည်၊

  (၃) မရှီင်အားအိင်ုေပးသည့် ဒကီရှီင့်စပ်လျ်း၍ တရားုံး 
သည် သင့်သည်ထင်သည့် အတိင်ုးအတာှင့် စည်းကမ်း 
ချက်များ သတ်မှတ်၍ ပဒ်ုမခဲွ (က) အရ စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံအပ်ှင်းထားသည့် အခွင့်အေရး 
များကို ပယ်ဖျက်ိုင်သည်၊

  (၄) ဒကီရအီရ မရှီင်ရရိှသည့်အကျိးအြမတ်အား ပဒ်ုမ ၃၆၁ 
ပါ ြပ  ာန်းချက်အရ ပယ်ဖျက်ိုင်သည်။

 ( ဂ ) ဤဥပေဒ၏ ြပ  ာန်းချက်အလိုငှာ-
  (၁) ကုန်ပစ ည်းများအေပ  အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းအား 

သမ်ိးဆည်းြခင်း သိုမဟတ်ု ေရာင်းချြခင်းြဖင့် ပီးဆုံးသည်၊
  (၂) ေက းမီကုိ ဝရမ်းစဲွကပ်ြခင်းသည် ေက းမီရရိှသည့်အခါ 

ပီးဆုံးသည်၊
  (၃) ေြမအေပ  အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် သမ်ိးယြူခင်း 

သိုမဟုတ်   ပစ ည်းထိန်း  ခန့်အပ်ြခင်းြပလုပ်ချနိ်တွင ်
ပီးဆုံးသည်။

တရားုံးအမိန့်အရ သိုမဟုတ် အြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အတည်ြပ 
ေဆာင်ရွက်သ ူအရာရှိ၏တာဝန်များ
၁၇၆။ ကုမ ဏီ၏ ကုန်ပစ ည်းများကုိ ဒီကရီအတည်ြပေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
သိမ်းဆည်းရယူထားပီး  ယင်းတိုအားမေရာင်းချမ ီ  သိုမဟုတ် အတည်ြပ 
ေဆာင်ရွက်မ မပီးဆုံးမ ီ   ဒီကရီအတည်ြပသူအရာရှိထံသို    ယာယီစာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိကိ ု  ခန့်အပ်ပီးေကာင်း  သိုမဟုတ်  စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေစရန် အမန်ိ့ချမှတ်ပီးေကာင်း သိုမဟတ်ု ဆ အေလျာက် 
ဖျက်သမ်ိးြခင်းြပလပ်ုရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ပီးေကာင်း အေကာင်းကားစာ 
အား ဆင့်ဆိုအတည်ြပပီးပါက ေအာက်ပါတိုသည် သက်ဆိုင်ေစရမည-်
 (က) ဒီကရီအတည်ြပသူအရာရှိသည ်   လိုအပ်သည့်အခါ   ဒီကရီ 

အတည်ြပ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သိမ်းဆည်းရယူထားသည့် 
ကန်ုပစ ည်းှင့် သမ်ိးဆည်းရမသိည့် သိုမဟတ်ု လက်ခရံရိှသည့် 
ေငွေကးတစ်စံုတစ်ရာကုိ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာ
ရှိထံ ေပးအပ်ရမည်၊

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ကုန်ပစ ည်းှင့် ေငွေကးများအေပ  ဒီကရီ 
အတည်ြပေဆာင်ရွက်ရာ၌     ဒီကရီအတည်ြပသူအရာရှိက 
ကုန်ကျခဲ့သည့်ေငွေကးအား ရယူိုင်ရန်အတွက် ပုဒ်မခွဲ(က)
အရ   လက်ခံရရှိသည့ ်   ကုန်ပစ ည်းှင့် ေငွေကးအေပ တွင် 
အာမခံအကျိးခံစားခွင့်များရရှိမည်ြဖစ်ပီး   စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှသည် အဆိပုါကန်ုကျခဲသ့ည့် ေငေွကးအား 
ေပးေချိုင်ေစရန်အတွက ်ကုန်ပစ ည်းများ သိုမဟုတ် ယင်း၏ 
လုံေလာက်ေသာအပိုင်းကိ ုေရာင်းချိုင်သည်၊

 ( ဂ ) မီရှင်အားအိုင်ေပးသည့် ဒီကရီှင့်စပ်လျ်း၍ တရားုံးသည် 
သင့်သည်ထင်သည့်အတိုင်းအတာှင် ့    စည်းကမ်းချက်များ 
သတ်မှတ်ကာ   ဤပုဒ်မအရ   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရှိအား အပ်ှင်းထားသည် ့အခွင့်အေရးများကိ ုပယ်ဖျက ်
ိုင်သည်။

အခန်း(၆)
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိများ

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ တာဝန်များ
၁၇၇။ (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏   အဓိကကျသည့် 

တာဝန်များမှာ ကုမ ဏီက ရပိုင်ခွင့်ရှိသည် ့သိုမဟုတ် ရပိုင်ခွင် ့
ရိှိင်ုသည့် ပစ ည်းများအားလုံးကိ ု၎င်း၏အပ်ုထန်ိးမ  သိုမဟတ်ု 
၎င်း၏   ထိန်းချပ်မ ေအာက်သိုေရာက်ရှိရန ်   တတ်စွမ်းသမ  
ေဆာလျင်စွာ ေဆာင်ရွက်ကာ ကမု ဏ၏ီ မရှီင်များကိ ုခဲွေဝေပး 
ပီးေနာက ်   ပိုလ ံပါက   ရပိုင်ခွင့်ရှိသူများအား  ခွဲေဝေပးရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 ( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည်   ဤဥပေဒအရ 
သတ်မှတ်သည့်  ကန့်သတ်ချက်ေဘာင်အတွင်း  ကုမ ဏီ၏ 
ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ ည်းများ  စီမံခန့်ခွဲမ ှင့်  ယင်းတိုကို  မီရှငမ်ျား 
အကား ခွဲေဝေပးမ ကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆင်ြခင်တုံတရားြဖင့် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။

 ( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှသည် မရှီင်များ သိုမဟတ်ု 
ေက းမေီပးဆပ်ရသမူျား၏ ဆ များကိ ုြဖည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ် 
၍ အေထေွထအွစည်းအေဝးများကိ ုဆင့်ေခ  ိင်ုသည်။ ထိုအြပင် 
မီရှင်များမ ှ   န်ကားလ င်ြဖစ်ေစ  ေက းမီတန်ဖိုး၏ ဆယ်ပုံ 
တစ်ပုံထက်မနည်းကိ ု    ပိုင်ဆိုင်ေသာ    မီရှင်များက    ထိုသို 
ေဆာင်ရွက်ရန်  စာြဖင့်ေရးသားေတာင်းဆိလု င်ြဖစ်ေစ အစည်း 
အေဝးေခ ယူေပးရန်  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ 
တွင် တာဝန်ရှိသည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း
၁၇၈။ (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည် ေအာက်ပါတိုကို 

စုစံမ်းစစ်ေဆးရန်  တာဝန်ရိှပီး  ၎င်းက  သင့်သည်ထင်ြမင်လ င် 
မှတ်ပုံတင်အရာရှိထ ံအစီရင်ခံစာတင်ြပိုင်သည-်

  (၁) ကုမ ဏီက    မေအာင်ြမင်လ င်    မေအာင်ြမင်သည် ့
အေကာင်းများ၊ 

  (၂) ေယဘယုျအားြဖင့်   ကမု ဏအီား  စတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင် 
ြခင်း၊  စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ၊ စီးပွားေရးဆိင်ုရာ ဆက်ဆ ံ
ေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ ရပ်များှင့ ်   ကုမ ဏီ၏လုပ်ငန်း 
ကိစ ရပ်များ။

စာမျက်ှာ ဂ သို 

လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ြပ  ာန်း



စာမျက်ှာ ခ မှ
 ( ခ ) စုံစမ်းစစ်ေဆးမ ၏ အတိုင်းအတာသည် ထိုစုံစမ်းစစ်ေဆးမ  

အတွက် ကုမ ဏီက ေငွေကးကုန်ကျခံိုင်မ ၊ မီရှင်များ၏ေငွ
ေကးြပန်လည်ရရိှုိင်မ အေပ  ထုိကုန်ကျစရတ်ိ၏ သက်ေရာက်မ  
အလားအလာှင့် အကျင့်သကိ ာပျက်ြပားမ ှင့သ်က်ဆိင်ုေသာ 
သက်ေသခံအေထာက်အထားများအေပ  စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ သိရှိနားလည်မ  သိုမဟုတ် ေငွေကး 
ြပန်လည်ရယူိုင်ရန် လုပ်ငန်းစ်များ၏ ခိုင်လုံမ ပမာဏတို 
အေပ တွင် မူတည်ေစရမည်။

 ( ဂ ) အစီရင်ခံစာတွင ် ေရးသားေဖာ်ြပထားသည် ့အချက်အလက် 
များသည် မည်သည့်စစ်ေဆးစရီင် ေဆာင်ရွက်မ လပ်ုငန်းစ်တွင် 
မဆိ ုဦးစွာအြမင်အားြဖင့် ခိင်ုမာသည့် သက်ေသခခံျက်ြဖစ်သည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့်တာဝန်များ
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ အေထွေထွလုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၇၉။ (က) ဤပုဒ်မှင့်မဆန့်ကျင်ေစဘ ဲ  ကုမ ဏီ၏   စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည် ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရွက်ိုင ်
သည်-

  (၁)  ကုမ ဏီကို  အကျိးရှိစွာ    စီမံခန့်ခွဲေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး 
သိုမဟတ်ု အကျိးရိှစွာ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးိင်ုေရး 
အတွက် လိအုပ်သည်ဟယုဆူသည့် အတိင်ုးအတာအထ ိ
ကမု ဏ၏ီ လပ်ုငန်းများကိ ုဆက်လက်လည်ပတ်ေစြခင်း၊

  (၂)  အခန်း (၇) ပါ ြပ  ာန်းချက်ှင့ ်မဆန့်ကျင်ေစဘ ဲမည်သည့် 
မီရှင် အတန်းအစားကိုမဆို အြပည့်အဝ ေငွြပန်လည ်
ေပးဆပ်ြခင်း၊

  (၃)  မရှီင် သိုမဟတ်ု မရှီင်ြဖစ်ေကာင်း အဆိြုပသ ူသိုမဟတ်ု 
ကုမ ဏီထံမှ   နစ်နာေကး  ေတာင်းဆိုသူ  သိုမဟုတ် 
ေတာင်းဆိခွုင့်ရိှသ(ူယင်းစကားရပ်တွင် လက်ရိှ သိုမဟတ်ု 
အနာဂတ်တွင် သိုမဟတ်ု ေသချာေသာ သိုမဟတ်ု ြဖစ်ိင်ု 
ေြခရှိေသာ  သိုမဟုတ် ရရှိိုင်သည်ဟု ေမ ာ်မှန်းေသာ 
နစ်နာေကးများလည်း    ပါဝင်သည်)က    ကုမ ဏီသို 
ေတာင်းခြံခင်း သိုမဟတ်ု ကမု ဏမှီ ေပးေဆာင်ရန် တာဝန် 
ရှိလာိုင်ေသာ   ကိစ ရပ်များကို   ညိ  င်းဖျန်ေြဖြခင်း 
သိုမဟုတ် စီမံေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊

  (၄)   ေတာင်းဆိမု များ၊ ေက းမမီျား၊ တာဝန်ရိှမ များှင့် အြခား 
ေသာ နစ်နာေကးေတာင်းဆိမု များအားလုံး (ယင်းစကား 
ရပ်တွင်  လက်ရှိ သိုမဟုတ် အနာဂတ်တွင် သိုမဟုတ် 
ေသချာေသာ သိုမဟုတ် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ သိုမဟုတ် 
ရရှိိုင်သည်ဟ ုေမ ာ်မှန်းေသာ  နစ်နာေကးများလည်း 
ပါဝင်သည်)အတွက် ကမု ဏှီင့် ေက းမဆီပ်ရန် တာဝန်ရိှ 
သ ူသိုမဟတ်ု အြခားမစီားအကား ညိ  င်းဖျန်ေြဖေပးြခင်း၊ 
ကုမ ဏီစာရင်း   ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်သည် ့
ပစ ည်းကို    တစ်နည်းနည်းှင့်   ထိခိုက်မ ရှိေစသည့် 
သိုမဟတ်ု ဆက်စပ်သည့် အြငင်းပွားမ များအေပ  ညိ  င်း 
ဖျန်ေြဖေပးြခင်းတိုအြပင ်ထိုေတာင်းဆိုမ များ၊ ေက းမီ 
များ၊ တာဝန်ရိှမ များှင့် အြခားေသာ နစ်နာေကးေတာင်း 
ဆိမု များှင့်စပ်လျ်းပီး အြပည့်အဝ ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

 ( ခ ) ကုမ ဏီ၏      စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး   အရာရှိသည ်
ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည-်

  (၁)  ကုမ ဏီကုိယ်စား တရားစဲွဆုိေဆာင်ရွက်ြခင်း သုိမဟုတ် 
ကုမ ဏီကိုယ်စား တရားစွဲဆိုမ အေပ  ခုခံေချပြခင်း၊

  (၂)  ၎င်း၏ တာဝန်များကို ကူညီေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်ေရှေန 
ငှားရမ်းခွင် ့ရှိြခင်း၊ 

  (၃)  ကုမ ဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မ များအားလုံး သိုမဟုတ် မည်သည့် 
အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ် အြခား 
နည်း စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊

  (၄)  ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စားှင့်  ကုမ ဏီ၏အမည်ြဖင့် စာချပ် 
စာတမ်းများ၊ ေြပစာများှင့် အြခားစာရွက်စာတမ်းများကိ ု
လက်မှတ်ေရးထိုး ချပ်ဆိြုခင်းှင့် ဤကစိ အလိုငှာ လိအုပ် 
ပါက ကုမ ဏီ၏ တံဆိပ်တုံးကို အသုံးြပြခင်း၊

  (၅)  ကမု ဏပီိင်ုပစ ည်းကိ ုအာမခအံေပါင်အံှအြဖစ်ထားလျက် 
ြဖစ်ေစ၊  မထားဘဲြဖစ်ေစ  လိုအပ်သည့်  ေချးေငွများကိ ု
ရယူိုင်ြခင်း၊

  (၆)  ေက းမီဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး သိုမဟုတ် အြခား 
မီစားထံမှ ၎င်းေပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ေက းမီကို 
ေပးဆပ်ေစရန် လိုအပ်သလို အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

  (၇)  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိမ ှ      ကိုယ်တိုင် 
မေဆာင်ရွက်ိင်ုသည့် စီးပွားေရးလပ်ုငန်းများ သိုမဟတ်ု 
ကိုယ်တိုင်မေဆာင်ရွက်သင့်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များကိ ုေဆာင်ရွက်ေစရန ်ေအးဂျင့်ခန့်အပ်ြခင်း၊

  (၈)   ကုမ ဏီအား  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်ှင် ့ယင်း၏ 
ပိုင်ဆိုင်မ များကို ပိုင်းြခားခွဲေဝေပးရန်အလိုငှာ ေဆာင် 
ရွက်ရန်  လိုအပ်သည့်  ကုမ ဏီကိစ ရပ်များအားလုံးကိ ု
ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

 (ဂ) တရားုံး သိုမဟတ်ု မရှီင်များေကာ်မတ ီသိုမဟတ်ု မရှီင်များ၏ 
အတည်ြပချက်ရိှသည်မှအပ ကုမ ဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက် 
သမ်ိးေရးအရာရိှသည် နည်းဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ 
အနည်းဆုံးပမာဏထက ်      ေကျာ်လွန်ေတာင်းခံလာသည် ့
ေက းမီအတွက ်ေစ့စပ်ညိ  င်းဖျန်ေြဖေပးြခင်း မြပရ။

 (ဃ) ပဋညိာ်တစ်ရပ်သည် ၆ လအတွင်း ရပ်စသွဲားိင်ုြခင်း သိုမဟတ်ု 
အတည်ြပ ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်းရိှေစကာမူ တရားံုး၏ သုိမဟုတ် 
မီရှင်များေကာ်မတီ၏ သိုမဟုတ် မီရှင်များ၏ အတည်ြပချက် 
ရိှလ င်မှတစ်ပါး ကမု ဏ၏ီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး အရာရိှ 
သည် ကုမ ဏီ၏ကိုယ်စား  ပဋိညာ်တစ်ရပ်အား ၆ လထက် 
ေကျာ်လွန်၍ ချပ်ဆိုေပးြခင်း မြပရ။

 ( င ) ကုမ ဏီ၏    စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး    အရာရှိသည် 
ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်သည့် မည်သည့်အချန်ိတွင်မဆုိ ကုမ ဏီ၏ 
စာအုပ်စာတမ်းများကိ ုစစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 ( စ ) ဤအပိင်ုးပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့ ်မဆန့်ကျင်ေစပ ဲစာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သမ်ိးေရး အရာရိှသည် ၎င်း၏ကိယ်ုပိင်ုဆင်ြခင်တု ံတရားှင့် 
အည ီကမု ဏ၏ီလပ်ုငန်းကစိ ရပ်များှင့် ပိင်ုဆိင်ုမ များကိ ုစမီခံန့်ခဲွ 
ြခင်းှင် ့ပိုင်းြခားခွဲေဝြခင်း ြပရမည်။

 (ဆ) ဤဥပေဒအရအာဏာများကိ ုကျင့်သံုးေသာစာရင်းရှင်းလင်းဖျက် 
သိမ်းေရးအရာရှိသည် ကုမ ဏီှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ေနသူထံသို 
ကုမ ဏီပိုင်ပစ ည်းကို ခွဲေဝေပးအပ်ြခင်းြပလုပ်ခဲ့လ င် မီရှင်များ 
ေကာ်မတီ(ရှိလ င်)သို   ယင်းအေကာင်းအရာှင့်စပ်လျ်း၍ 
အသိေပးအေကာင်းကားစာ ေပးပိုရမည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ အစီရင်ခံတင်ြပရန်တာဝန်
၁၈၀။  (က) ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း စတင်ပီးေနာက် တစ်ှစ် 

အတွင်း ေဆာင်ရွက်ပီးစီးြခင်း မရိှေသးပါက စာရင်းရှင်းလင်းဖျက် 
သိမ်းေရးအရာရှိသည ်နည်းဥပေဒများြဖင့ ်သတ်မှတ်ထားသည် ့
ပုံစံအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းစ်ှင့် စပ်လျ်း 
သည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ေရာက်ရှိေနသည့် အေြခ 
အေနတိုပါဝင်သည့် အစရီင်ခစံာတစ်ေစာင် ေရးသားြပစ၍ု မှတ်ပု ံ
တင်အရာရှိထ ံေပးပိုရမည်။

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ  အစီရင်ခံစာကိ ုစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း 
ပီးဆုံးသွားသည်အထ ိှစ်စ် တင်ြပရမည်။ 

 ( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှသည် ခိင်ုလုေံသာအေကာင်း 
ြပချက်မရှိဘ ဲဤပုဒ်မကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက-

  (၁)  မှတ်ပုတံင်အရာရိှသည် ၎င်းအား ကျပ်တစ်သန်ိးထက်မပိသုည့ ်
ဒဏ်ေကးေငွကိ ုတပ်ိုက်ရမည်၊

  (၂)  တရားုံးသည် ၎င်းအား သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း 
အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းေစရန ်အမိန့်ချမှတ်ိုင်သည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှ ိရာထူးလစ်လပ်ြခင်း
၁၈၁။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည-်
 (က) ၎င်း၏ ရာထူးတာဝန်မှ ုတ်ထွက်ိုင်သည်၊
 (ခ) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာက မ်းကျင်သူအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်ရန ်အရည် 

အချင်းရှိမ   ရပ်စဲသွားချနိ်တွင်  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရှိအြဖစ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှုတ်ထွက်ရမည်၊

 (ဂ) အပီးသတ်အစည်းအေဝးကျင်းပပီးေနာက ်၎င်း၏ အစီရင်ခံစာ 
တင်ြပရန် တာဝန်အား ေကျနပ်လက်ခံသည်အထိ တတ်ုိင်သမ  
ေဆာင်ရွက်၍ ပးီစးီသာွးချနိတွ်င် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး
အရာရှိအြဖစ်မ ှေဆာလျင်စွာ ုတ်ထွက်ရမည်၊

 (ဃ) ေသဆုံးလ င် ရာထူးတာဝန်မှ ုတ်ထွက်ပီးြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူ 
ရမည်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအား ရာထူးမှထုတ်ပယ်ြခင်း
၁၈၂။ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှကိ ုရာထူးမှထတ်ုပယ်ပီး ေအာက်ပါ 
အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်တွင ်အြခားသူအား အစားထိုးခန့်အပ်ိုင်သည-် 
 (က) ကမု ဏတွီင် ပါဝင်သမူျား၏ ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက် 

သိမ်းြခင်းြဖစ်ပါက ဤကိစ အလိုငှာ အေထွေထွအစည်းအေဝး 
ကျင်းပပီး ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ြခင်း၊

 (ခ) မီရှင်များ၏ဆ အေလျာက် သိုမဟုတ် တရားုံး၏အမိန့်အရ 
စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သမ်ိးြခင်းြဖစ်ပါက နည်းလမ်းတကျကျင်းပ 
သည့် မီရှင်များ အစည်းအေဝးတွင ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ြခင်း၊

 (ဂ)  မည်သည့် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းတွင်မဆိ ုထိသုိုထတ်ုပယ် 
ရန်အေကာင်း သက်ေသထင်ရှားြပိင်ု၍ တရားုံးက အမန်ိ့ချမှတ် 
ခဲ့ြခင်း။ 

လစ်လပ်ေနေသာ     စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှ ိ   ရာထူးြဖည့်စွက ်
ခန့်ထားြခင်း
၁၈၃။ လစ်လပ်ေနေသာ   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး  အရာရှိ  ရာထူးကိ ု
ေအာက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင် ့ြဖည့်စွက်ခန့်ထားိုင်သည-်
 (က) ကမု ဏတွီင်ပါဝင်သမူျား၏ ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက် 

သမ်ိးြခင်းြဖစ်ပါက ဤကစိ လိုငှာ အေထေွထအွစည်းအေဝးကျင်းပ 
ပီး ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ြခင်း၊

 (ခ) မီရှင်များ၏ဆ အေလျာက် သိုမဟုတ် တရားုံး၏အမိန့်အရ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းြဖစ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့် 
အညီ ကျင်းပေသာ မီရှင်များအစည်းအေဝးတွင ်ဆုံးြဖတ်ချက ်
ချမှတ်ခဲ့ြခင်း၊ 

 (ဂ) မည်သည့်စာရင်းရှင်းလငး်ဖျက်သိမ်းြခင်းတွင်မဆို တရားုံးက 
အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ြခင်း၊ 

 (ဃ)  တစ်ဦးထက်ပိုေသာ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိ 
များရှိသည့်အနက် တစ်ဦးမှ ုတ်ထွက်ြခင်းြဖစ်ပါက ကျန်ရှိသူ 
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိများ၏ဆ အရ အစား 
ထိုးခန့်အပ်ြခင်း။

ကုမ ဏီက စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှ ခန့်အပ်မ မြပြခင်း သုိမဟုတ် 
အမည်စာရင်း မတင်ြပြခင်း
၁၈၄။ (က) ကုမ ဏီအား  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းစ်  စာရင်းရှင်းလင်း 

ဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှကိ ုခန့်အပ်ြခင်းမြပရေသးလ င် သိုမဟတ်ု 
မည်သူကမ   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး  အရာရှိအြဖစ ်
ေဆာင်ရွက်ေနြခင်းမရှိလ င် ဒါိုက်တာများသည် ၎င်းတို၏ 
အခွင့်အာဏာကို တရားုံး၏  ခွင့်ြပချက်ြဖင့်  ကျင့်သုံးိုင ်
သည်။

 (ခ) သိုရာတွင် ဒါိက်ုတာများသည် ေအာက်ပါကန့်သတ်ထားေသာ 
ရည်ရွယ်ချက်များတွင် တရားုံး၏ ခွင့်ြပချက်မပါေသာ်လည်း 
ကျင့်သုံးိုင်သည-်

  (၁)  မီရှင်များ၏ ဆ အေလျာက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း 
သည့်အခါတွင် ပုဒ်မ ၁၅၆  (မီရှင်များအစည်းအေဝး)၊ 
ပုဒ်မ ၁၅၇ (ကုမ ဏီ၏ ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်းသည့် 
ေကညာချက)်တိုှင့်  ကိုက်ညီမ ရှိသည့် အတိုင်းအတာ 
အထိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊

  (၂)  ပျက်စီးလွယ်သည့် ကုန်ပစ ည်းများအား စီမံခန့်ခဲွေဆာင် 
ရွက်ရန်၊ 

  (၃)  ကုမ ဏီပိုင်ပစ ည်းများကိ ုကာကွယ်ရန်အတွက ်လိုအပ် 
သည့်ကိစ ရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်။

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှ ိတာဝန်မှ စွန့်လ တ်ြခင်း
၁၈၅။  (က)  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည် ၎င်း၏တာဝန်မှ 

ရပ်စဲသွားသည့်အခါြဖစ်ေစ၊  ေနာက်ဆုံးအပီးသတ်ခွဲေဝြခင်း 
(ရိှလ င်) ပီးစီး၍ အပီးသတ်အစည်းအေဝးကိ ုကျင်းပပီးစီးသွား 
လ င်ြဖစ်ေစ  ကုမ ဏီှင့်စပ်လျ်း၍  မိမိ၏တာဝန်ရှိမ များမှ 
စွန့်လ တ်ေပးရန် တရားုံးသို ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

 (ခ) တရားုံးသည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှက ကမု ဏ ီ
၏လုပ်ငန်းကိစ ရပ်များကိ ုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် နည်းလမ်းတကျ 
ေဆာင်ရွက်ခဲြ့ခင်း ရိှ မရိှ၊ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး အရာရိှ 
၏ ကျင့်ဝတ်ကိ ုလိုက်နာခဲ့ြခင်း ရှိ မရှိကို ထည့်သွင်းစ်းစားရ 
မည်။ သိုရာတွင် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ်       ြပမူေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် 
စပ်လျ်း၍-

  (၁)  အေရးကီးသည် ့   အချက်အလက်များကိ ု   လိမ်လည် 
လှည့်ြဖားြခင်းရိှခဲေ့ကာင်း   သိုမဟတ်ု    ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း 
သိုမဟုတ် ဖုံးကွယ်ြခင်းရှိခဲ့ေကာင်း  သက်ေသထင်ရှား 
ပါက  ထိုခွင့်ြပခဲ့သည့်အမိန့်ကိ ု  ြပန်လည်ုပ်သိမ်းိုင ်
သည်၊ 

  (၂)  ပုဒ်မ ၂၁၇ အရ အေရးယူြခင်းကိ ုမထိခိုက်ေစရ။
စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်အား  တရားုံးသို 
ေလ ာက်ထားြခင်း 
၁၈၆။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ 
ေဆာင်ရွက်ချက် သုိမဟုတ် ဆံုးြဖတ်ချက်ေကာင့် ထိခုိက်နစ်နာခ့ဲလ င် ထိုသ ူ
သည်   တရားုံးသိုေလ ာက်ထားိုင်ပီး    တရားုံးမ ှ ကားနာပီးေနာက ်
ထိေုဆာင်ရွက်ချက် သိုမဟတ်ု ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုအတည်ြပြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း 
သိုမဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပိုင်သည်။
ခန့်အပ်ထားမ ကို  အကျိးသက်ေရာက်ေစသည့်  လာဘ်ေပးလာဘ်ယူြပရန ်
ြဖားေယာင်းြခင်း
၁၈၇။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည ် ကုမ ဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦး သိုမဟုတ် 
မီရှင်တစ်ဦးဦးအား  တန်ဖိုးရှိေသာ  အဖိုးစားနားတစ်ခုခုကိ ုေအာက်ပါတို 
အတွက်  ေပးလ င် သိုမဟုတ် ေပးရန် သေဘာတူညီလ င် သိုမဟုတ် ေပးရန် 
ကမ်းလှမ်းလ င် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် ထိုသူအား ကျပ်ှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း 
ထက်မပိုသည် ့ဒဏ်ေကးေင ွတပ်ိုက်ရမည-်
 (က) ကမု ဏ၏ီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှအြဖစ် ၎င်းအား 

ခန့်အပ်ေစရန်   သိုမဟုတ်    အမည်စာရင်းတင်သွင်းေစရန ်
သိုမဟုတ်

 (ခ) အြခားသတူစ်ဦးတစ်ေယာက်အား ကမု ဏ၏ီ စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိအြဖစ ်ခန့်အပ်ေစရန် သိုမဟုတ် ထိုသူ 
အား အမည်စာရင်းတင်သွင်းေစရန် သိုမဟတ်ု အြခားသတူစ်ဦး 
တစ်ေယာက်အား  ကုမ ဏီ၏ စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းေရး 
အရာရိှ အြဖစ် ခန့်အပ်ြခင်း သိုမဟတ်ု အမည်စာရင်းေပးြခင်းအား 
ပိတ်ပင်တားဆီးရန်။

အခန်း(၇)
ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းှင့ ်သက်ဆိုင်သည့် 

ြပ  ာန်းချက်များ အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ြပ  ာန်းချက်များ
ကုမ ဏီသည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေနေကာင်း အသိေပးေကညာြခင်း
၁၈၈။ (က) ကမု ဏသီည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေနပါက ေအာက်ပါကစိ  

ရပ်များ၌ ထိုသို ေဆာင်ရွက်ေနေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိရမည-်
  (၁)  ကမု ဏ၊ီ ကမု ဏကီိယ်ုစား သိုမဟတ်ု ကမု ဏ၏ီစာရင်းရှင်း 

လင်းဖျက်သမ်ိးေရး အရာရိှ သိုမဟတ်ု ကမု ဏပီိင်ုပစ ည်း 
များကို   စီမံခန့်ခွဲသူ   သိုမဟုတ်   ပစ ည်းထိန်းတို၏ 
ေငေွတာင်းခလံ ာများ၊ ကန်ုပစ ည်း သိုမဟတ်ု ဝန်ေဆာင်မ  
အမှာစာများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေပးပိုစာများ 
သိုမဟုတ်  အမှာစာများ၊

  (၂) ကုမ ဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။
 (ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ  ေငွေတာင်းခံလ ာ၊  ကုန်ပစ ည်း  သိုမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မ  အမှာစာများ၊ စီးပွားေရးလပ်ုငန်းဆိင်ုရာ ေပးပိုစာ 
များ သိုမဟုတ် အမှာစာများ ဆိုသည်မှာ စာရွက်စာတမ်းြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် အြခား 
နည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ြပသည့်ပုံစံကိ ုဆိုသည်။

ဂဥပေဒ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၀
(ေသာကာေန့)

စာမျက်ှာ ဃ သို 



ေဖေဖာ်ဝါရ ီ ၂၈၊ ၂၀၂၀
(ေသာကာေန့)ဃ ဥပေဒ

စာမျက်ှာ ဂ မှ
 ( ဂ ) မှတ်ပုတံင်အရာရိှသည် ဤပဒ်ုမပါ ြပ  ာန်းချက်များကိ ု လိက်ုနာ 

ရန်ပျက်ကွက်သည့ ်သိုမဟတ်ု ပျက်ကွက်မ ကိ ုသလိျက်ှင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 
တမင်ြဖစ်ေစ ခွင့်ြပသည့် ကုမ ဏီအရာရှိ၊ ကုမ ဏီ၏ စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၊    ကုမ ဏီပိုင်ပစ ည်းများကို 
စီမံခန့်ခွဲသူ သိုမဟုတ် ပစ ည်းထိန်းအား ကျပ်တစ်သိန်းထက ်
မပိုသည့် ဒဏ်ေကးေင ွတပ်ိုက်ရမည်။

ကုမ ဏီ၏ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်းသည် ့ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်
၁၈၉။  (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိကို   ခန့်အပ်ပီးေနာက ်

၎င်းသည် ကုမ ဏီကိစ များှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ ိလ်တစ်ဦး 
သိုမဟုတ် ပုဂ ိလ်များအား ကုမ ဏီ၏ကိစ ရပ်များှင် ့စပ်လျ်း 
သည့် ထုတ်ေဖာ်ေကညာချက်ကို ြပစုလျက် ၎င်းထံေပးပိုရန ်
အတွက် စာြဖင့်အေကာင်းကားိုင်သည်။

 (ခ) ပဒ်ုမခဲွ (က)ှင့်စပ်လျ်း၍ နည်းဥပေဒများတွင် ေအာက်ပါတုိကုိ 
အထူးြပေဖာ်ြပေစရမည-်

  (၁) စာြဖင့်ေရးသားေသာအကာင်းကားစာ၏ပုံစံ၊
  (၂) ဆက် ယ်သည့်ပုဂ ိလ်များ၊
  (၃) ကမု ဏ၏ီ ကစိ ရပ်များှင့်စပ်လျ်းသည့ ်ထတ်ုေဖာ်ေကညာ 

ချက်၏ပုံစံှင် ့ယင်းပုံစံတွင်ပါရှိရမည် ့အချက်များ။
 ( ဂ ) ကုမ ဏီ၏ ကိစ ရပ်များှင့်စပ်လျ်းသည့် ထုတ်ေဖာ်ေကညာ 

ချက်ကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိထံသို တင်ြပရန် 
တာဝန်ရိှသသူည် စာြဖင့်ေရးသားေပးပိုသည့် အေကာင်းကားစာ 
ကိ ုရရိှသည့ေ်န့မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ထိထုတ်ုေဖာ်ေကညာချက်ကိ ု
ေပးပိုရမည်။

 (ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်များကို ခိုင်လုံေသာ အေကာင်း 
ြပချက်မရိှဘ ဲလိက်ုနာရန်ပျက်ကွက်ပါက မှတ်ပုတံင်အရာရိှသည် 
၎င်းအား ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုသည် ့ဒဏ်ေကးေင ွတပ်ိုက ်
ရမည်။

မီရှင်များေကာ်မတီအား ဖွဲစည်းြခင်း 
၁၉၀။  (က) မည်သည့်မီရှင်များအစည်းအေဝးတွင်မဆို     မီရှင်များက 

သင့်သည်ထင်ြမင်လ င်   ဤဥပေဒအရ  အပ်ှင်းထားသည့် 
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျင့်သုံးရန်ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒအရ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်တိုကိ ု  ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ြဖစ်ေစ  မီရှင်များ 
ေကာ်မတီကိ ုဖွဲစည်းိုင်သည်။

 ( ခ ) နည်းဥပေဒများတွင် ေကာ်မတီအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မတီှင့် 
ဆက်စပ်လျက်ြဖစ်ေစ မီရှင်များေကာ်မတီဖဲွစည်းမ ၊ ေကာ်မတီ 
အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့် မဲေပးပုံတိုှင့် 
စပ်လျ်းသည့် ြပ  ာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းိုင်သည့်အြပင ်
ေကာ်မတီ၏     ေနာက်ထပ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း 
ထည့်သွင်းြပ  ာန်းိုင်သည်။ 

မီရှင်များက စာအုပ်စာတမ်းများကိုကည့် စစ်ေဆးြခင်း
၁၉၁။ (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေစရန် အမန်ိ့ချမှတ်ပီးသည့် မည်သည့် 

အချနိ်တွင်မဆို   မီရှင်ှင် ့  ေက းမီဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူတိုက 
စစ်ေဆးခွင့်ေတာင်းခံပါက တရားုံးသည် ကုမ ဏီ သိုမဟုတ် 
ကမု ဏလီက်ဝယ်ရိှေသာ စာအပ်ုစာတမ်းများအား စစ်ေဆးေစရန် 
အမိန့်ချမှတ်ိုင်သည်။

 ( ခ ) ဤပုဒ်မပါ ြပ  ာန်းချက်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတုိကုိ ဖယ်ထုတ် 
ြခင်း၊ ကန့်သတ်ြခင်းမရှိေစရ-

  (၁) အစိုးရဌာန သိုမဟုတ် အစိုးရဌာန၏ တာဝန်ေပးချက်အရ 
တာဝန်ရှိသူက ဥပေဒှင့်အညီ စစ်ေဆးြခင်း၊ 

  (၂) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရး အရာရိှကိယ်ုတိင်ုက စစ်ေဆး 
ြခင်းကိ ုခွင့်ြပြခင်း။

တရားုံးသို ေလ ာက်ထားြခင်း
၁၉၂။ (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန် 

များကိ ုထမ်းေဆာင်ရာမှ ေပ ေပါက်လာေသာ မည်သည့်ကစိ ရပ် 
အတွက်မဆို တရားုံး၏ လမ်း န်ချက်ရယူရန် ေလ ာက်ထား 
ိုင်သည်။

 ( ခ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှ သိုမဟတ်ု ေက းမေီပးဆပ် 
ရန် တာဝန်ရိှသူ တစ်ဦးဦး သုိမဟုတ် မီရှင်သည် ကုမ ဏီစာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းမှ ေပ ထွက်လာသည့် ြပဿနာတစ်ရပ် 
ှင့်စပ်လျ်း၍ ဆုံးြဖတ်ေပးရန ်တရားုံးသို ေလ ာက်ထားိုင ်
သည်။ တရားုံးသည် ထိြုပဿနာအေပ  လမ်း န်ချက်ေပးလ င် 
သုိမဟုတ် ြပဿနာကုိဆံုးြဖတ်ေပးလ င် တရားမ တပီး အကျိး 
ြဖစ်ေစမည်ဟ ုေကျနပ်ယုံကည်ပါက သင့်ေလျာ်သည်ဟ ုထင်ြမင် 
သည့်အတိုင်း   စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်၍ 
ေလ ာက်ထားချက် တစ်ရပ်လံုးကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်စတ်ိတစ်ေဒသကိ ု
ြဖစ်ေစ  လက်ခံုိင်သည့်အြပင်  အြခားသင့်သည် ထင်ြမင်သည့် 
အမိန့်ချမှတ်ိုင်သည်။

တရားုံး၏ ထပ်ဆင့်အာဏာများ 
၁၉၃။  ဤဥပေဒအရ တရားုံးအား အပ်ှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာများသည် 
ကုမ ဏီ၏ ေက းမီေပးဆပ်ရသူ သုိမဟုတ် မီစားတုိအား တရားစဲွဆုိရန် အခွင့် 
အာဏာတစ်ခုခုကို ကန့်သတ်ြခင်း မဟုတ်ဘဲ ြဖည့်စွက်ြခင်းသာြဖစ်သည်။

ခွဲေဝရမည် ့ဦးစားေပးအစီအစ်များ
ေက းမီဦးစားေပးအဆင့်တူညီြခင်း
၁၉၄။ ဤဥပေဒအရ အြခားေက းမဦီးစားေပးအစအီစ် သတ်မှတ်ထားြခင်း 
မှအပ ကမု ဏစီာရင်း ရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းတွင် သက်ေသထင်ရှားြပသပီး 
ေက းမမီျားှင့် ေတာင်းခမံ များသည် တညူေီသာအဆင့်ရိှသည်။ ကမု ဏတွီင် 
အြပည့်အဝေပးေချရန်အတွက် လံုေလာက်ေသာ ပုိင်ဆုိင်မ မရိှလ င် အချိးကျ 
ခွဲေဝေပးရမည်။

ကုမ ဏီပိုင်ပစ ည်းများ ခွဲေဝေပးြခင်း
၁၉၅။ ဤအပိင်ုးအရ ကမု ဏစီာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင် ကမု ဏပီိင်ုပစ ည်း 
များကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲေဝရမည်-
 (က) သက်ဆိုင်ရာအခန်းတွင ်ြပ  ာန်းထားေသာ ဦးစားေပးေတာင်းခံမ  

များကို ကနဦးေပးေချြခင်း၊
 ( ခ ) ဒုတိယအေနြဖင့် ဤဥပေဒတွင် အြခားနည်းြပ  ာန်းထားြခင်းမရှ ိ

လ င် ကုမ ဏီကေပးရန်ရှိသည် ့ေက းမီများကိ ုဦးစားေပးအဆင့်
တူညီစွာခွဲေဝေပးြခင်း၊

 ( ဂ ) တတိယအေနြဖင့်   ကုမ ဏီ၏  ဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျ်းတွင ်
အြခားနည်းေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိလ င်   ကုမ ဏီတွင်ပါဝင်သူများ 
အကား ၎င်းတို၏ အခွင့်အေရးများှင့် အကျိးအြမတ်များအရ 
ခွဲေဝေပးြခင်း။

ဦးစားေပးေတာင်းခံမ များကိ ုေပးေချြခင်း
၁၉၆။ (က) ဤပုဒ်မတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါ 

အတိုင်း အဓိပ ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည ်-
  (၁) လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာက မ်းကျင်သူ၏စရိတ်များ ဆိုသည်မှာ 

၎င်းက စနစ်တကျကျခခံဲရ့ေသာ ကန်ုကျစရတ်ိများကိဆုိသုည်။
  (၂) လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သ၏ူ အခေကးေင ွဆိသုည်မှာ 

၎င်းရပိုင်ခွင့်ရှိေသာ လုပ်အားခေငွများကိ ုဆိုသည်။ 
  (၃) သက်ဆိင်ုေသာ ဝန်ထမ်း ဆိသုည်မှာ ေအာက်ပါပဂု ိလ်များမှအပ 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းမြပမကီာလတွင် ထိကုမု ဏ၏ီ 
ဝန်ထမ်းများကိ ုဆိုသည်-

   (ကက) ဒါိုက်တာ၊
   ( ခခ )  ယခင်ဒါိုက်တာ။ (ယခင်ဒါိုက်တာ ဆိုသည်မှာ 

ဒါိက်ုတာရာထူးမှ ရပ်စသွဲားချန်ိမတိင်ုမအီထ ိကမု ဏ ီ
၏ ဒါိုက်တာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူ) 

  (၄)  ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးဆိင်ုရာ ေက းမမီျား ဆိသုည်မှာ အပိင်ုး 
(၅)လပ်ုငန်းစ် သိုမဟတ်ု အပိင်ုး(၆) လပ်ုငန်းစ်မှ ဖျက်သမ်ိး 
ြခင်းသို ကူးေြပာင်းသွားသည့ ်ကမု ဏတီစ်ခကု ထိလုပ်ုငန်းစ် 
တစ်ေလ ာက် ကုန်ကျခဲ့ပီး ေပးေချခဲ့ြခင်းမရှိေသာ ေက းမီ 
တိုကို ဆိုလိုသည်။

  (၅) ကုမ ဏီှင့် သက်ဆိုင်သည့်လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာက မ်းကျင်
သူ ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါပုဂ ိလ်များကိုဆိုသည-်

   (ကက) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၊ 
   ( ခခ )   စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှကိ ုခန့်အပ်သည့် 

အချနိ်၌ ကုမ ဏီသည်  အပိုင်း(၅)အရ   ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်ကို ေဆာင်ရွက်ေနလ င် 
ယင်း၏ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးမန်ေနဂျာ၊

   ( ဂဂ )  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှကိ ုခန့်အပ်သည့် 
အချနိ်၌  ကုမ ဏီသည်  အပိုင်း(၆)အရ ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်ကိ ု    ေဆာင်ရွက်ေနလ င် 
ယင်း၏ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအကံေပး။

  (၆) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင် ့ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ(ခ)
တွင် ြပ  ာန်းထားေသာ အမျိးအစားများတွင ်အကျံးဝင်ပီး 
ထိုရပိုင်ခွင့်များအား အပိုင်း(၅) သိုမဟုတ် အပိုင်း(၆)အရ 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ 
အတွင်း ေပးေချခဲ့ြခင်းမရှိလ င် ထိုရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း 
ဆက်စပ်ေသာ ဦးစားေပးအစ်တွင် ထည့်သွင်းရြခင်းကို 
ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) ကုမ ဏီကို စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
ေက းမီှင့်ေတာင်းခံမ များကို ကုမ ဏီ၏ေပးရန်ရှိေသာ အာမခံ 
အကျိးခစံားခွင့်မရရိှသည့် ေက းမ ီသိုမဟတ်ု ေတာင်းခမံ များထက် 
ဦးစားေပးလျက ်ေအာက်ပါအစ်အတိုင်း ေပးေချရမည-်

  (၁) ဦးစွာ လမဲွူခယံြူခင်းဆိင်ုရာ က မ်းကျင်သ၏ူ ကန်ုကျစရတ်ိများ၊
  (၂) ထိုေနာက်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှကိ ုတရားုံးမှ 

ခန့်အပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါက ထိုအမိန့်ရရှိရန် ေလ ာက်ထားြခင်း 
အတွက် ကုန်ကျခဲ့ေသာ တရားုံးစရိတ်များ၊

  (၃) ထိုေနာက် လူမွဲခံယူြခင်းဆိုင်ရာက မ်းကျင်သူ၏ ဝန်ေဆာင ်
စရိတ်၊

  (၄) ထိုေနာက် ကုမ ဏီမှ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းမြပမီ 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများအား 
ေပးရန်ရိှသည့် လုပ်အားခှင့် လစာများ သုိမဟုတ် အြခားေသာ 
ဝန်ေဆာင်စရိတ်များ၊

  (၅) ထိုေနာက် ကမု ဏစီာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းမြပမ ီအလပ်ု 
လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများအား ေပးရန် 
ရှိသည့် ခွင့်ရက်ဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များ၊

  (၆)  ထိုေနာက် သက်ဆိုင်ေသာဝန်ထမ်းများအား ေပးရန်ရှိသည့် 
အလုပ်မှရပ်နားြခင်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များ၊

  (၇) ထိုေနာက် သက်ဆိုင်ေသာဝန်ထမ်းများအား ေပးရန်ရှိသည့် 
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်နစ်နာမ တိုှင့်  စပ်လျ်းသည့် 
ေလျာ်ေကးေငွများ၊

  (၈) ထိုေနာက် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ ေက းမီများ၊
  (၉) ထိုေနာက် နည်းဥပေဒများတွင် ြပ  ာန်းထားသည့် အြခားေသာ 

ေက းမီများ။
 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(ခ)တွင် ရည် န်းထားေသာ ေက းမီများအနက ်အတန်း 

အစားတူညီေသာ ေက းမီများသည် ဦးစားေပးအဆင့်တူညီပီး 
ကမု ဏတွီင်ေပးေချရန်အတွက် လုေံလာက်ေသာ ပိင်ုဆိင်ုမ မရိှသည် 
မှအပ အြပည့်အဝေပးေချရမည်။ လုံေလာက်မ မရှိလ င် အချိးကျ 
ခွဲေဝေပးမည်။

ေက းမီများအေပ  တင်ရှိသည့်အတိုး
၁၉၇။  (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရာတွင ်သက်ေသထင်ရှားြပသထား 

သည့် ေက းမီများကို ေပးဆပ်ပီးေနာက် ကျန်ရှိသည့်  ပိုေငွ 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုကုမ ဏီသည် အြခားေသာကိစ  တစ်ခုခုအတွက် 
အသုံးြပြခင်းမြပမီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမ စတင်ခဲ့သည့် 
ကာလများအတွင်း ထိသုက်ေသထင်ရှားြပသထားသည့် ေက းမ ီ
အတွက် တင်ရှိေနသည့်အတိုးကိ ုေပးဆပ်ရမည်။  

 ( ခ ) ဤပုဒ်မပါ အတိုးအား အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရာတွင် မူရင်း 
ေက းမီများသည ်ဦးစားေပးအဆင့်အတန်းတူညီသည်ြဖစ်ေစ၊ 
မတူညီသည်ြဖစ်ေစ အတိုးေငွအား ဦးစားေပးအဆင့်အတန်း 
တူညီစွာသတ်မှတ်ရမည်။

 ( ဂ ) ေက းမတီစ်ခခုှုင့်စပ်လျ်း၍ ဤပဒ်ုမအရ ေပးရမည့်အတုိး န်း 
သည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်းမှလဲွ၍ ယင်းေက းမအီတွက် 
သတ်မှတ်သည့် အတိုး န်းြဖစ်သည်။ ထိသုိုသတ်မှတ်ချက်မရိှပါက 
နည်းဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတုိး န်းြဖစ်သည်။

ေက းမီအဆင် ့သီးြခားသတ်မှတ်ြခင်း
၁၉၈။ (က)  ဤပုဒ်မပါ ေက းမီအဆင့်သီးြခားသတ်မှတ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ 

မီရှင်၏ သေဘာတူညီချက်အရ ကုမ ဏီကေပးဆပ်ရမည့် သတ်မှတ် 
ေက းမီတစ်ရပ်  သိုမဟုတ်  ယင်းေက းမီ၏  အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ု သတ်မှတ်အတိင်ုးအတာတစ်ခအုထ ိေပးဆပ်ပီးမှ 
သာလ င် အြခားေသာေက းမတီိုအား ေပးဆပ်ေစြခင်းကိဆုိသုည်။

 ( ခ ) ပဒ်ုမခဲွ (က) အရ မရှီင်တစ်ဦး၏ ေက းမအီဆင့် သီးြခားသတ်မှတ် 
ြခင်းေကာင့် ထိုသေဘာတူညီချက်တွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိသည့် 
သိုမဟုတ်  ထိုသေဘာတူညီချက်ှင့ ်  သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိသည် ့
မီရှင်အား နစ်နာြခင်းြဖစ်ေစသည့် အတိုင်းအတာမှတစ်ပါး 
ဤအပုိင်းတွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့်ြပ  ာန်းချက်ကမ  ထုိသုိ ေက းမီ 
အဆင့် သီးြခားသတ်မှတ်ြခင်းကိ ုထိခိုက်ေစြခင်း မရှိေစရ။

အာမခံပဋိညာ်စာချပ်များမ ှရရှိေငွများကိ ုေလ ာက်ထားြခင်း
၁၉၉။  (က) ကမု ဏသီည် တတယိပဂု ိလ်အတွက် သတူစ်ပါးထခိိက်ုမ အာမခကံိ ု

အာမခံကုမ ဏီှင့် အာမခံစာချပ်ချပ်ဆုိခ့ဲပီးေနာက် ကုမ ဏီက 
ြဖစ်ေစ၊  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှက  ြဖစ်ေစ၊ အာမခ ံ
ကုမ ဏီမှေပးေလျာ်သည့်   အာမခံေကးကို  လက်ခံရရှိပါက 
ထိုအာမခံေကးကိ ု ရရှိိုင်ရန်အတွက ် ကုန်ကျခဲ့ေသာ ကုန်ကျ 
စရိတ်ကုိ  ုတ်ပယ်လျက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှ 
သည် အဆိုပါထိခိုက်နစ်နာသည့် တတိယပုဂ ိလ်ထံေပးရန် 
တာဝန်များအား ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ အြခားေက းမီများထက ်ဦးစား 
ေပး၍ ေပးေချရမည်။

 ( ခ ) အာမခကံမု ဏကီ ကမု ဏီသုိေပးရန် တာဝန်ရိှေသာ ေလျာ်ေကး 
ပမာဏသည် ကုမ ဏီက ထိခုိက်နစ်နာသည့် တတိယပုဂ ိလ်ထံ 
ေပးရန် တာဝန်ရိှသည့်ပမာဏထက် ေလျာ့နည်းေနပါက ပုဒ်မခဲွ 
(က) ပါ ြပ  ာန်းချက်သည် ထုိတတိယပုဂ ိလ်မှရရန်ကျန်ရိှသည့် 
ေငွအား ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရးကိ ုပိတ်ပင်ြခင်းမရှိေစရ။

ေက းမီှင် ့ေတာင်းဆိုမ များကိ ုစီရင်ြခင်း
သက်ေသခံအေထာက်အထားြပသရန် ခွင့်ြပသည့် ေက းမီ သိုမဟုတ် 
ေတာင်းဆိုမ များ
 ၂၀ဝ။ (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမ တုိင်းတွင် ကုမ ဏီစာရင်း ရှင်းလင်း 

ဖျက်သိမ်းမ စတင်ြခင်းမြပမ ီ ြဖစ်ပွားေပ ေပါက်ခဲ့သည့် အေြခ 
အေနများှင့်စပ်လျ်း၍ ကုမ ဏီကေပးဆပ်ရန်ရိှသည့် ေက းမီ 
များှင့် ေတာင်းဆိုမ များသည် လက်ရှိ သိုမဟုတ် အနာဂတ် 
အတွက် ြဖစ်သည်၊ တိကျေသချာမ ရှိသည် မရှိသည်၊ စုံစမ်း 
ေပ ေပါက်သည် သိုမဟုတ် နစ်နာေကးအတွက် ခိုင်လုံေသာ 
အေနအထားရိှသည် စသည်တိုကိ ုသက်ေသခအံေထာက်အထား 
အြဖစ် တင်ြပရန် ခွင့်ြပိုင်သည်။

 ( ခ ) ကုမ ဏီကေပးရန်ရိှသည့် ေက းမီများ သုိမဟုတ် ကုမ ဏီအေပ  
ေတာင်းဆိုမ များသည ်ကုမ ဏီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း
စတင်ချနိ် သိုမဟုတ် စတင်ပီးေနာက်ပိုင်းမှ ေပ ေပါက်လ င် 
ဖျက်သမ်ိးမ ြပေနသည့် ကမု ဏှီင့်စပ်လျ်း၍ ေက းမ ီသိုမဟတ်ု 
ေတာင်းဆိမု ကိ ုသက်ေသခအံေထာက်အထားအြဖစ် ေအာက်ပါ 
အေြခအေနများတွင် တင်ြပခွင့်ြပိုင်သည-်

  (၁) ြပန်လည်ထေူထာင်ေရးေဆာင်ရွက်ခဲသ့ည့အ်ချန်ိ သိုမဟတ်ု 
ကမု ဏသီည် အပိင်ုး(၅) သိုမဟတ်ု အပိင်ုး(၆)ပါ ြပ  ာန်းချက် 
များှင့်အညီ    ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး  အစီအစ်ကို 
ေဆာင်ရွက်ေနသည့်အချနိ်တွင်  အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ် 
ေပ ေပါက်ခဲ့ြခင်း၊

  (၂) ကမု ဏအီား စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေစရန် ဆုံးြဖတ်ချက် 
မချမီ သိုမဟုတ် တရားုံးက ကုမ ဏီကို စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သမ်ိးေစသည့် အမန်ိ့ချမှတ်ြခင်းမြပမ ီတစ်ဆက်တည်း 
အချနိ်တွင်ကုမ ဏီသည် ထိုြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကို 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့လ င် သိုမဟုတ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 
အစီအစ်ကို ေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်ြခင်း၊ 

  (၃) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းစ် ေဆာင်ရွက်ေနစ် 
အတွင်း ထိေုတာင်းဆိမု  သိုမဟတ်ု တာဝန်ရိှမ ကိ ုေပးေချခဲမ့  
မရှိြခင်း။ 

 ( ဂ ) ကုမ ဏီတွင်ပါဝင်သူ သိုမဟုတ် ေက းမီေပးဆပ်ရသူတိုက 
ကုမ ဏီသိုေပးရန် တာဝန်ရှိသည့် ေက းမီပမာဏအားလုံးကို 
ကုမ ဏ ီသိုမဟတု ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး အရာရှိထံသို 
ေပးေချြခင်းမြပေသးပါက ယင်းေက းမှီင့်စပ်လျ်းပီး ကမု ဏ ီ
ကုိဆန့်ကျင်၍ သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပခွင့်မြပရ။                                             

စာမျက်ှာ င သို 



ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၀
  (ေသာကာေန့)

ငဥပေဒ

စာမျက်ှာ ဃ မှ

ေက းမီများ သိုမဟုတ် ေတာင်းဆိုမ များှင့်စပ်လျ်း၍ 
သက်ေသခံအေထာက်အထားတင်ြပြခင်း
၂၀၁။  (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက မီရှင်များအားလုံး 

သိုမဟုတ ်တစ်ဦးဦးကို ကုမ ဏီအေပ ရှိ ၎င်းတို၏ေက းမီများ  
သိုမဟုတ်  ေတာင်းဆိုမ များကို  သက်ေသထင်ရှားြပသရန ်
ဆင့်ေခ သည့်အခါတွင် နည်းဥပေဒများပါ ြပ  ာန်းချက်ှင့်အည ီ
အဆိုပါ ဆင့်ေခ ြခင်းခံရသည် ့ထိုမီရှင်များသည ်နည်းဥပေဒ 
များအရ  သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံတွင ်  ေက းမီ  သိုမဟုတ် 
ေတာင်းဆိမု ှင့်သက်ဆိင်ုသည့် သက်ေသခအံေထာက်အထား 
ကို  သတ်မှတ်ထားသည် ့  စာရွက်စာတမ်းများ  ပူးတွဲလျက် 
သတ်မှတ်သည့်အချနိ်အတွင်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရး
အရာရှိထံ ၎င်းတို၏ ေက းမီများ သိုမဟုတ် ေတာင်းဆိုမ များ 
ကို သက်ေသထင်ရှားြပသေစရမည်။

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ မည်သည့်အချက်ကမ  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်
သိမ်းေရးအရာရှိက ဆင့်ေခ ြခင်းမရိှသြဖင့် ေက းမ ီသိုမဟုတ် 
ေတာင်းဆိုမ အား သက်ေသထင်ရှားြပသခွင့်ကို ပိတ်ပင်ြခင်း 
မရှိေစရ။ ထိုြပင် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိသည ်
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သက်ေသထင်ရှားြပသရန ်မဆင့်ေခ ခဲ့ြခင်း 
ေကာင့ ်ယင်းေက းမ ီသိုမဟတ်ု ေတာင်းဆိမု ကိ ုြငင်းပယ်ြခင်း 
မြပရ။

 ( ဂ ) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှသည် နည်းဥပေဒများပါ 
ြပ  ာန်းချက်များှင့်အညီ ကုမ ဏီှင့်စပ်လျ်းသည့်ေက းမီ 
များ သိုမဟုတ် ေတာင်းဆိုမ များကို ဆုံးြဖတ်ေပးရမည်။

 (ဃ) တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ေက းမ ီသိုမဟတ်ု ေတာင်းဆိမု တစ်ရပ် 
ှင့်စပ်လျ်း၍  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိမ ှ  ဤ 
ပုဒ်မှင့်အညီ ဆုံးြဖတ်ချက်ချပီးေနာက်တွင ်ထိုသူက စာရင်း 
ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကိ ုမေကျနပ် 
လ င် နည်းဥပေဒများပါ ြပ  ာန်းချက်များှင့်အည ီတရားုံးသို 
ေလ ာက်ထားိုင်သည်။

အြပန်အလှန်သွင်းေငွှင် ့ခုှိမ်ြခင်း
၂၀၂။  (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေက းမီ 

မေပးဆပ်ုိင်ေသာ ကုမ ဏီှင့် ယင်းကုမ ဏီထံမှ ေက းမီရရန် 
ရှိသူ သိုမဟုတ် ေတာင်းဆိုမ တစ်ရပ်ြပလုပ်ထားသ ူပုဂ ိလ်တို 
အကား အြပန်အလှန်ေငေွပးသွင်းမ ၊ အြပန်အလှန်ေငထွတ်ုယမူ  
သိုမဟုတ် အြခားေသာ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်
မ များရှိသည့်အခါတွင-်

  (၁)  ေငွစာရင်းဆိုသည်မှာ ထိုအြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ေဆာင် 
ရွက်မ များှင့်စပ်လျ်း၍ တစ်ဘက်မှ အြခားတစ်ဘက်သုိ 
ေပးရမည့်အရာဟ ုမှတ်ယူရမည်၊

  (၂)  တစ်ဘက်မ ှေပးေချရမည့်ပမာဏသည ်အြခားတစ်ဘက ်
မှ ြပလုပ်ေပးရမည် ့ပမာဏ တစ်ခုခုမှ ခုှိမ်ရမည်၊

  (၃)  ေငစွာရင်း၏လက်ကျန်ေငကွိ ုကမု ဏကီေပးရန် သိုမဟတ်ု 
ရရန်ရှိသည်တိုအတွက် သက်ေသခံအေထာက်အထား 
အြဖစ် တင်ြပေစိုင်သည်။

 ( ခ ) လတူစ်ဦးသည် ကမု ဏသီိုေငေွပးသွင်းချန်ိ သိုမဟတ်ု ကမု ဏမှီ 
ေငွရရိှချန်ိ၌ ကုမ ဏီသည် ေက းမီမေပးဆပ်ုိင်သူြဖစ်ေကာင်း 
သိရှိပီးြဖစ်လ င်  ထိုသူသည်   ဤပုဒ်မအရ   ခုှိမ်ေပးရန ်
ေတာင်းဆိုခွင့်မရှိေစရ။

အချနိ်မီ  သက်ေသထင်ရှားမြပိုင်သည့် မီရှင်များကို  ဖယ်ထုတ်ရန် 
အခွင့်အာဏာ
၂၀၃။  တရားုံးသည်  မီရှင်များက  ၎င်းတို၏ေက းမီများ  သိုမဟုတ် 
ေတာင်းဆိုမ များကို သက်ေသထင်ရှားြပရန် အချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ေပး 
ိင်ုသည်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း သက်ေသထင်ရှားမြပိင်ုလ င် ယခင်က 
သက်ေသထင်ရှားပီးြဖစ်ေသာ ေက းမမီျားကိ ုခဲွေဝေပးရာတွင် ထိုမရှီင်အား 
ဖယ်ထုတ်ရမည်။
အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်က ေက းမီအတွက် သက်ေသခံအေထာက ်
အထား တင်ြပြခင်း
၂၀၄။  (က) ဤပုဒ်မသည် ေက းမီမေပးဆပ်ိုင်သည့် ကုမ ဏီတစ်ရပ် 

စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင် အာမခအံကျိးခစံားခွင့်ရိှေသာ 
ေက းမီအေပ  သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပမ ှင့် 
သက်ဆိုင်ေစရမည်။

 ( ခ ) ေက းမီမေပးဆပ်ိုင်သည် ့ ကုမ ဏီတစ်ရပ် စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းရာတွင် အာမခံ အကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်သည် ဤ 
ပုဒ်မပါ ြပ  ာန်းချက်၊ ဤဥပေဒ၏ အြခားေသာြပ  ာန်းချက် 
သိုမဟတ်ု ေက းမတီစ်ရပ်အား သက်ေသထင်ရှားြပသြခင်းှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပေဒများပါ ြပ  ာန်းချက်မှလွဲ၍ အာမခံ 
အကျိးခံစားခွင့်ရှိသည့် ေက းမီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သိုမဟုတ ်
အားလုံးကိ ုအြခားနည်းအားြဖင့် သက်ေသခအံေထာက်အထား 
တင်ြပိုင်ခွင့်မရှိေစရ။

 ( ဂ ) အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်သည် ေက းမီှင့်စပ်လျ်းသည့် 
သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပရာတွင ်စာြဖင့်ေရးသား 
တင်ြပရမည်။

 (ဃ) ေယဘယုျအားြဖင့ ်အာမခအံကျိးခစံားခွင့ရ်မရှီင်က မရှီင်များ 
အကျိးအတွက် ၎င်း၏ အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ကိ ုစာရင်းရှင်း
လင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရိှထံ စွန့်လ တ်ေပးအပ်ခ့ဲလ င် အဆုိပါ 
မီရှင်သည ်  အာမခံထားသည့်ေက းမီ၏   ပမာဏတစ်ခုလုံး 
အတွက် သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပိုင်သည်။

 ( င ) အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်က အာမခံပစ ည်းကို ထုခွဲေရာင်းချ 
ခဲ့ပီး အဆုိပါ ထုခဲွေရာင်းချမ သည် သေဘာိုးြဖင့် သင့်ေတာ်သည့် 
နည်းလမ်းများအရ  ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်းကိ ု  စာရင်းရှင်းလင်း 
ဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက ေကျနပ်လ င် မီရှင်သည ်ထုခွဲေရာင်းချခဲ့ 
ရာမှ  ရရိှခ့ဲသည့်  အသားတင်ပမာဏကုိ    တ်ပီးေနာက် ကျန်ရိှသည့် 
ပမာဏအတွက် သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပိုင်သည်။ 

 ( စ ) မရှီင်သည် အာမခပံစ ည်းကိ ုထခဲွုေရာင်းချြခင်း သိုမဟတ်ု လ ဲေြပာင်း 
ေပးအပ်ြခင်း မြပရေသးပါက ယင်း၏တန်ဖိုးကိ ုခန့်မှန်းတင်ြပိင်ုပီး 
ထိုသိုခန့်မှန်းထားသည့် တန်ဖိုးကိုုတ်ပီးေနာက် ကျန်ရှိသည့် 
ပမာဏအတွက်ကုိသာ  သက်ေသခံအေထာက်အထား တင်ြပုိင် 
သည်။ 

 (ဆ) ပုဒ်မခွဲ(စ)အရ ေက းမီအတွက် သက်ေသခံအေထာက်အထား 
တင်ြပရာတွင် အာမခပံစ ည်း၏ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များှင့် 
ခန့်မှန်းတန်ဖိုးပါဝင်ရမည်။

 ( ဇ ) အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်၏ ေက းမီအတွက် သက်ေသခံ 
အေထာက်အထား တင်ြပရာတွင် မီရှင်သည် အာမခံပစ ည်း၏ 
ခန့်မှန်းတန်ဖုိးကုိုတ်ပီး ကျန်ရိှသည့်ပမာဏကုိသာ တင်ြပခ့ဲြခင်း 
ြဖစ်ပါက မရှီင်သည် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိ ုေြပာင်းလြဲပင်ဆင်ရန်အလိုငှာ 
ေက းမီှင့်စပ်လျ်းသည့်    သက်ေသခံအေထာက်အထားကို 
ေနာင်တွင် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်တင်ြပိုင်သည်။

 ( စျ ) ကမု ဏကီိ ုစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးရာတွင် ပဒ်ုမခဲွ(ဇ)အရ ေက းမ ီ
သက်ေသခ ံအေထာက်အထားြပင်ဆင်ခဲသ့ည့် မရှီင်သည် ရပိင်ုခွင့် 
ရှိသည့် ပမာဏထက်ပို၍ရရှိပါက ေှာင့်ေှးမ မရှိဘဲ ပိုေနသည့် 
ပမာဏကိ ုစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှထ ံြပန်ေပးရမည်။

 (ည) ကမု ဏကီိဖုျက်သမ်ိးရာတွင် ေက းမသီက်ေသခအံေထာက်အထား 
ြပင်ဆင်ခဲသ့ည့် မရှီင်သည် ထိြုပင်ဆင်ထားသည့် ေက းမသီက်ေသခ ံ
အေထာက်အထား၏ ပမာဏထက် နည်း၍ရရှိပါက ဆက်လက် 
ခွဲေဝမည့် ေငွပမာဏအနက်မှ ထိုေလျာ့နည်းသည့် ပမာဏကို  
ေနာင်လာမည့်ခွဲေဝမ များ   ြပလုပ်ြခင်းမြပမ ီ  ြဖည့်စွက်ရပိုင်ခွင် ့
ရိှသည်။ သုိရာတွင် မရှီင်သည် ေက းမအီေထာက်အထား ြပင်ဆင် 
ချက်မတိုင်မီက ြပလုပ်ခဲ့သည့် ခွဲေဝမ တွင် အကျိးသက်ဆိုင်ခွင့် 
မရှိေစရ။

 ( ဋ ) အာမခံအကျိးခံစားခွင့်ရမီရှင်က ေက းမီသက်ေသခ ံအေထာက် 
အထားတင်ြပရာတွင် အာမခံခန့် မှန်းတန်ဖုိး ထုတ်ုတ်ပီးေနာက် 
ကျန်ရိှသည့ပ်မာဏကိ ုတင်ြပခဲြ့ခင်းြဖစ်ပီး အဆိပုါအာမခပံစ ည်းကိ ု
ထုခွဲေရာင်းချရာ၌      ခန့်မှန်းတန်ဖိုးအတိုင်းရရှိခဲ့ြခင်းမရှိလ င် 
ထိုခန့်မှန်းတန်ဖိုးေနရာ၌        အမှန်တကယ်ေရာင်းချခဲ့သည့ ်
အသားတင်ေငကွိ ုအစားထိုးရမည်ြဖစ်ပီး ထိေုဆာင်ရွက်ချက်သည် 
ပုဒ်မခွဲ(ဇ)ှင့် (ည)တိုအရ ေက းမီ သက်ေသခံအေထာက်အထား 
ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယူရမည်။

အာမခံပစ ည်းများအနက်မ ှဆက်စပ်ဝန်ထမ်းများ၏ ဦးစားေပးမ အစီအစ်
၂၀၅။  ကမု ဏသီည် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးြခင်း ြပလပ်ုသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပလပ်ု 
သည်ြဖစ်ေစ ဤပုဒ်မှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်ြဖစ်ပီး ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ သက်ဆိုင် 
သည့်ဝန်ထမ်းများက ရရန်ရှိေသာ ဦးစားေပးရပိုင်ခွင့်များကိ ုအြခားနည်းြဖင့်
ေပးေချိင်ုြခင်းမရိှပါက အာမခအံကျိးခစံားခွင့်ရိှသ၏ူ အာမခကံိ ုထခဲွုေရာင်းချ၍ 
ရရိှေသာ အသားတင်ေငအွနက်မှ အဆိပုါ ဝန်ထမ်းများရရန်ရိှေသာေငကွိ ုအာမခ ံ
အကျိးခံစားခွင့်ရှိေသာ ပုဂ ိလ်ထက် ဦးစားေပး၍ ေပးေချရမည်။ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်သည့်ပစ ည်းကို တာဝန်မယူေကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေကညာခွင့်
၂၀၆။  (က) ကမု ဏ၏ီ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သမ်ိးေရးအရာရိှသည် ဝန်ထပ်ုဝန်ပိုး 

ြဖစ်သည် ့  ပစ ည်းကို  လက်ေရာက်ရယူထားခဲ့လ င်  သိုမဟုတ် 
ေရာင်းချရန်ကိးစားခဲ့လ င ်သိုမဟုတ ်ယင်းပစ ည်းှင့်စပ်လျ်း၍ 
ပိင်ုရှင်၏အခွင့်အေရးများကိ ုအြခားနည်းြဖင့် အသုံးြပခဲ့ပီးြဖစ်လ င် 
ပင် ဤပဒ်ုမအရ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်သည့် ပစ ည်းတစ်ခခုကုိ ုတာဝန် 
မယေူကာင်း နည်းဥပေဒများြဖင့ ်သတ်မှတ်ထားသည့်ပုစံှံင့်အည ီ 
အေကာင်းကားစာ ေပးပိုြငင်းဆိုိုင်သည်။   

 ( ခ ) ဤပုဒ်မအလိုငှာ ေအာက်ပါတိုသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေသာ 
ပစ ည်းြဖစ်သည-်

  (၁) အကျိးအြမတ်မရှိေသာ ပဋိညာ်စာချပ်၊
  (၂)  မေရာင်းချိုင်ေသာ သိုမဟုတ် အလွယ်တကူေရာင်းချြခင်း 

မြပိင်ုေသာ ကမု ဏပီိင်ု ပစ ည်းများ သိုမဟတ်ု ေငေွကးေပးရန် 
တာဝန်တင်ရိှလာေစိင်ုသည့် သိုမဟတ်ု အြခားဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး 
ြဖစ်လာေစသည် ့ြပလုပ်မ တစ်ခုခု။ 

 ( ဂ ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေကာင်း ေကညာချက်သည-်
  (၁)  ထိုသို ထုတ်ေဖာ်ေကညာသည့်ေန့မှစ၍ ကုမ ဏီတွင်ရှိမည့် 

အခွင့်အေရးများ၊ အကျိးစီးပွားများှင် ့တာဝန်ရှိမ များသည ်
ယင်းသို ထတ်ုေဖာ်ေကညာသည့် ပစ ည်း သိုမဟတ်ု ပစ ည်းှင့် 
ဆက် ယ်၍ စတင်အကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

  (၂)  သိုရာတွင်ကုမ ဏီအား တာဝန်ရှိမ တစ်ခုခုမှစွန့်လ တ်ရန် 
ရည်ရွယ်ချက်အလိုငှာ လိအုပ်သည့် အခါမှတစ်ပါး အြခားပဂု ိလ် 
တစ်ဦးဦး၏ အခွင့်အေရးများ သိုမဟုတ် တာဝန်ရှိမ များကို 
မထိခိုက်ေစရ။

 (ဃ) ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင် ပစ ည်းတစ်ခုခုှင့်စပ်လျ်း၍ 
တာဝန်မယေူကာင်း အေကာင်းကားစာအား ထုတ်ဆင့်ေပးပုိြခင်း 
မြပရ-

  (၁)  ပစ ည်းတွင် အကျိးသက်ဆိုင်သူသည ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်
သိမ်းေရးအရာရိှ သုိမဟုတ် ၎င်းမတုိင်မီ စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်း 
ေရးအရာရိှအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ခဲသ့မူျားထသံို စာြဖင့်ေရးသား၍ 
၎င်းက တာဝန် ရှိ၊ မရှိ ဆုံးြဖတ်ေပးရန ်ေလ ာက်ထားခဲ့ြခင်း၊

  (၂)  ဤပုဒ်မအရ   ပစ ည်းတစ်ရပ်ှင့်စပ်လျ်းပီး   ထိုသို 
ေလ ာက်ထားမ ကို ြပလုပ်သည့်ေန့မှ စတင်၍ ၂၈ ရက် 
ကာလ သိုမဟုတ် တရားုံးက ထပ်မံတိုးြမင့်ေသာ အချနိ် 
ကာလကို ေကျာ်လွန်ကုန်ဆုံးခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် တာဝန် 
မယူေကာင်းေကညာချက်အား ထုတ်ဆင့်မ မြပခဲ့ြခင်း။

 ( င ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေကာင်း ေကညာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း 
ေကာင့် ဆံုး းံမ  သုိမဟုတ် နစ်နာမ ရိှသူ မည်သူ့ကုိမဆုိ ၎င်းဆံုး းံ 
ခဲ့မ  သိုမဟုတ် နစ်နာမ ၏ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ၎င်းအား 
ကုမ ဏီ၏မီရှင်အြဖစ ်မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး ထိုသူ၏ ဆုံး ံးမ  
သိုမဟုတ ်နစ်နာမ အတွက် ကုမ ဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း 
ရာတွင် သက်ေသခံ အေထာက်အထားအြဖစ် တင်ြပုိင်သည်။

ငှားရမ်းသည့်ပစ ည်းအေပ  တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုြခင်း
၂၀၇။ (က) ငှားရမ်းထားသည် ့ပစ ည်းတစ်ခုခုအေပ  တာဝန်မယူေကာင်း 

ြငင်းဆိုြခင်းသည်   လူမွဲထံမှ   ထပ်ဆင့်အငှားချထားခံရသူ 
သိုမဟုတ် အေပါင်ခံသူအသီးသီးထံသို တာဝန်မယူေကာင်း 
ြငင်းဆိခုျက်မတိ ကိ ုေပးပိုထားြခင်းမရိှပါက အကျိးသက်ေရာက် 
မ  မရှိေစရ။ 

 ( ခ ) ထုိအြပင် ဤပုဒ်မခဲွအရ ေနာက်ဆံုးြငင်းဆုိချက်မိတ  ေပးအပ် 
သည့်ေန့မှ ၁၄ ရက်အတွင်း ထုိပစ ည်းှင့်စပ်လျ်း၍ ပုဒ်မ ၂၀၉ 
အရ တင်ြပေလ ာက်ထားမ မရှိပါက အကျိး သက်ေရာက်မ မရှိ 
ေစရ။ သိုရာတွင် ယင်းကဲ့သိုေလ ာက်လ ာကို ြပလုပ်ပီးေသာ ်
လည်း   တာဝန်မယူေကာင်း  ြငင်းဆိုြခင်းသည်  အကျိး 
သက်ေရာက်ရမည်ဟ ုတရားုံးက  န်ကားိုင်သည်။

 ( ဂ ) တရားုံးက ပုဒ်မ ၂၀၉ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ  န်ကားသည့်အခါ 
ထိုပုဒ်မအရ ချမှတ်ေပးသည် ့အမိန့်အြပင ်အငှားချထားြခင်း
ှင့စ်ပ်လျ်းသည့ ်အမစဲွဲကပ်ထားသည့် ပစ ည်းများ၊ အမ်ိငှား၏ 
တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်မ ှင့် အငှားချထားမ မှ ေပ ေပါက် 
လာသည့် အြခားကစိ ရပ်များှင့စ်ပ်လျ်း၍လည်း အမန်ိ့ချမှတ် 
ိုင်သည်။

တာဝန်မယူေကာင်းြငင်းဆိုြခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ တရားုံး၏ သာမန် 
အခွင့်အာဏာများ
၂၀၈။  (က) စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းေရးအရာရှိက ပုဒ်မ ၂၀၆ အရ 

ပစ ည်းကို တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ်
ဤပုဒ်မှင့် ပုဒ်မ ၂၀၉ ပါ ြပ  ာန်းချက်များသည် သက်ဆိုင် 
ေစရမည်။

 ( ခ ) တရားုံးသို ေအာက်ပါပဂု ိလ်တစ်ဦးဦးက ေလ ာက်ထားိင်ုသည်-
  (၁)  တာဝန်မယူေကာင်း  ြငင်းဆိုသည့်ပစ ည်းတွင်  အကျိး 

သက်ဆိုင်မ ရှိသည်ဟု ေတာင်းဆိုသူ၊
  (၂)  တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုသည့်ပစ ည်းှင့်စပ်လျ်း၍ 

ေကညာချက်အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် တာဝန်မျိးမဟတ်ု 
ေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်တင်ရှိေနသူ။

 ( ဂ ) တာဝန်မယူေကာင်း ြငင်းဆိုသည့်ပစ ည်းကို ေအာက်ပါပုဂ ိလ် 
တစ်ဦးဦးထ ံအပ်ှင်းရန် သိုမဟတ်ု လ ဲေြပာင်းေပးအပ်ရန်အတွက် 
ဤပဒ်ုမအရ ေလ ာက်ထားသည့အ်ခါ တရားုံးသည် သင့်သည် 
ထင်ြမင်သည့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ အမိန့်ချမှတ် 
ိုင်သည်-

  (၁)  ယင်းပစ ည်းကိ ုပိင်ုဆိင်ုခွင့်ရိှသ ူသိုမဟတ်ု ထိသု၏ူ ယုမှံတ် 
အပ်ှံခံရသူ၊ 

  (၂)  ပဒ်ုမခဲွ (ခ) ပဒ်ုမခဲွငယ်(၂)တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် တာဝန်ရိှမ  
ကို လိုက်နာရသူ သိုမဟုတ် ထိုသူ၏ယုံမှတ်အပ်ှံခံရသူ။

 (ဃ) တာဝန်မယေူကာင်း ေကညာချက်ှင့်စပ်လျ်းပီး လိက်ုနာရသ ူ
တစ်ဦးကို ေလျာ်ေကးေပးရန ်ရည်ရွယ်၍ ြပလုပ်ပါက တရား 
မ တမည်ဟု ထင်ြမင်သည်မှတစ်ပါး တရားုံးသည ်ပုဒ်မခွဲ(ဂ) 
အရ အမိန့်ချမှတ်ြခင်းမြပရ။

 ( င ) တာဝန်မယေူကာင်း ြငင်းဆိမု ေကာင့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ခစံားရ 
သည့် ဆုံး ံးမ  သိုမဟုတ် နစ်နာမ ၏အတိုင်းအတာကို ပုဒ်မ 
၂၀၆ ပုဒ်မခဲွ (င) အရ ဆန်းစစ်ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ ချမှတ်သည့် 
အမိန့်တစ်ရပ်၏ အကျိးသက်ေရာက်မ ကို  ထည့်သွင်းစ်းစား 
ရမည်။

 ( စ ) ဤပုဒ်မအရ ပုဂ ိလ်တစ်ဦးဦးထံ ပစ ည်းအပ်ှင်းသည့်အမိန့် 
ချမှတ်ပါက ပစ ည်းသည် တရားဝင်လ ဲေြပာင်းေရာက်ရိှသွားပီး
ြဖစ်သည်ဟ ုမှတ်ယရူမည်ြဖစ်ပီး ဥပေဒှင့အ်ည ီေပးကမ်းြခင်း၊ 
တာဝန်ေပးြခင်း သိုမဟတ်ု လ ဲေြပာင်းေပးြခင်းတိုြဖင့် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ေစရ။

ငှားရမ်းထားသည့်ပစ ည်းကိ ုတာဝန်မယေူကာင်းြငင်းဆိြုခင်းှင့်စပ်လျ်း၍ 
တရားုံး၏ အခွင့်အာဏာများ
၂၀၉။  (က) ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ ြပလုပ်သည်မှတစ်ပါး၊ တရားုံး 

သည် ကုမ ဏီထံမှ ထပ်ဆင့် အငှားချထားခံရသူ သိုမဟုတ် 
အေပါင်ခသံအူသီးသီးထသံို အငှားချထားသည့် ပစ ည်းကိ ုအပ်ံှ 
ေစရန်  ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ အမိန့်ချမှတ်ြခင်းမြပရ။ ထိုသူသည်-

  (၁)  စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း စတင်သည့်အချန်ိတွင် အငှား 
စာချပ်အရ ကုမ ဏီက တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း တူညီေသာ 
တာဝန်ရှိမ များ၊ တာဝန်ယူမ များကို မဆန့်ကျင်ေစရ၊

  (၂)  လိုအပ်ပါက စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း စတင်သည့် 
အချနိ်တွင် အငှားစာချပ်အား တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို 
တာဝန်ေပးပါက ထိုသူက တာဝန်ရှိလာမည့်တူညီေသာ 
တာဝန်ရှိမ များှင့် တာဝန်ယူမ များကို မဆန့်ကျင်ေစရ။

(ဆက်လက်ေဖာ်ြပပါမည)်


