
 1 

First Myanmar Investment Co., Ltd. 

ကုမၸဏီ၏သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ရန္မ်ား 

 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ဇူလုုိင္လ (၂)ရက္။ 

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားခင္ဗ်ား 

 

FMI ကုမၸဏီအား ရနက္ုုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ စာရင္းဝင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုု 

ေလ်ာ္ညီစြာျပင္ဆင္ရန္လိုုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္ဆင္ရမည့္ အပိုုဒ္မ်ားကိုု ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပင္ဆင္ရသည့္ အေၾကာင္း 

ျခင္းရာမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းခ်က္အျဖစ္ ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။ အဆိုုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ 

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ဆံုုးျဖတ္အတည္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။   

 

၁။ စကားခ်ီး ျဖည့္စြက္ခ်က္ 

 

လက္ရွိသင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းအပိုုဒ္ (၁) တြင္ ေအာက္ပါစကားရပ္ကိုု ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္။ 

 

သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းအား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးဆဲြထားပါသည္။ အဆိုုပါသင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္း ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္ 
အဓိပါယ္ကြလဲြဲမႈမ်ားရွိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းသည္ အတည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂။ အစု႐ွယ္ယာဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

 

လက္႐ိွသင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းပါ အပိုဒ္(၉)ႏွင့္ (၁၀)တို႔အား ပယ္ဖ်က္၍ အပိုုဒ္အသစ္ ၁၀-က မွ ၁၁-ဃ ျဖင့္ အစားထုုိးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပယ္ဖ်က္မည့္အပိုုဒ္မ်ားမွာ - 

 

အပိုဒ္ (၉) ကုမၸဏီအစု၀င္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းၿပီးေသာ အစု၀င္တိုင္းသည္ အစု႐ွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ 
အစု႐ွယ္ယာမ်ားကုိ ယင္းပုဂၢိဳလ္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေသာတန္ဖိုးႏွင့္ ေပးသြင္းၿပီးေသာ ေငြပမာဏကုိ 
ေဖာ္ျပလ်က္ ကုမၸဏီ၏အၿမဲသုံးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ထားသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ေငြေပးေခ်ရန္မလိုဘဲ 
ရထိုက္ခြင့္႐ွိေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ အစု႐ွယ္ယာတစ္စု သို႔မဟုတ္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကုိ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကိစၥအလို႔ငွာ 
ယင္းသုိ႔ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္းသက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ထက္ပို၍ ထုတ္ေပးခြင့္မ႐ိွေစရ။ 
ထို႔အျပင့္ အစု႐ွယ္ယာတစ္စုကို ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ား အနက္ တစ္ဦးကိ ု သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးၿပီး 
ျဖစ္လွ်င္ က်န္အားလုံးကိုပါ ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟ ုမွတ္ယူရမည္။ 
 
အပိုဒ္(၁၀) အကယ္၍ အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္သည္ ပံုသ႑ာန္ပ်က္လွ်င္၊ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးလွ်င္၊ အေထာက္အထားႏွင္ ေလ်ာ္ေၾကးခံ၀န္ခ်ဳပ္ (႐ိွလွ်င္) ယင္းတုိ႔ကိ ုလိုက္နာၿပီး ေငြက်ပ္တစ္ဆယ္ 
ထက္မပိုေသာ ေငြတစ္ရပ္ကို ေပးေဆာင္ေစလ်က္ အစု႐ွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ 
သည္ဟ ုယူဆသည့္အတိုင္း အသစ္လလဲွယ္ ေပးႏိုင္သည္။ 
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အစားထုုိးမည့္အပိုုဒ္မ်ားမွာ - 

 

အပိုဒ္ (၁၀-က) တည္ဆဥဲပေဒ သို႔မဟုတ္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွ သတ္မွတ္သည္စ့ည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ စေတာ့ေစ်း 
ကြက္တြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ ကုမၸဏီအစုုရွယ္ယာမ်ားအား အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းကို 
တားျမစ္ထားသည္မွ အပ ကုမၸဏီအစု၀င္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းတြင္ အမည္စာရင္း ေရးသြင္းထားေသာ အစု၀င္တိုင္းအား 
အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္(၁)ေစာင္ကို ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးရမည္။ 
 
(၁) ကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း သို႔မဟုတ္ 

ျပဌာန္းထားေသာ အခ်ိန္ထက္ေစာသည့္ ႐ွယ္ယာထုုတ္ေဝသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ 
အခ်ိန္တြင္အစု႐ွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးရမည္။ 

 
(၂) တစ္ဦးထက္ပိုုသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားျဖစ္ပါက ကုမၸဏီသည ္ အဆိုပါ 

အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္ထက္ပို၍ ထုတ္ေပးရန္ 
မလိုအပ္ေပ။ အဆိုုပါ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးအား အစု႐ွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ 
ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္လွ်င္ က်န္ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူအားလုံးကိုပါ ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 
(၃) ႐ွယ္ယာအတန္းအစားတစ္မ်ိဳးစီအတြက္ အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္စီ သီးျခား ျဖစ္ရမည္။ 

အစု၀င္တစ္ဦးသည္႐ွယ္ယာအတန္းအစား တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ပုိင္ဆိုင္ပါက ထိုအစု၀င္အား ႐ွယ္ယာအတန္း 
အစားတစ္ခုခ်င္းအလိုုက္ အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပး ရမည္။ 

 
(၄) အကယ္၍ အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္သည္ ပ်က္စီးခဲလ့ွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုသ႑ာန္ 

ပ်ကယ္ြင္းခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခုိးယူျခင္းခံရလွ်င္ 
ေသာ္လည္းေကာင္းဖ်က္ဆီးျခင္းခံရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း  ထိုအစု၀င္သည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ အစုုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္အသစ္ အစားထုုိး ထုုတ္ယူႏိုုင္သည္။ 

 
(က) သက္ေသခံလက္မွတ္ေဟာင္း(မ်ား)ကိုုပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီသိုု႕ဦးစြာေပးပုုိ႔ရမည္။ 
(ခ) ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆသည့္အတိုင္းေတာင္းခံသည့္ သက္ေသအေထာက္ 

အထားႏွင့္ အာမခံမႈကို ုေပးရမည္။ 
(ဂ) ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကသတ္မွတသ္ည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခေၾကးေငြကုိေပးသြင္းရမည္။ 

 
(၅) တစ္ဦးထက္ပိုုသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုဒ္ခြဲ ၁၀-က (၂) 

ႏွင့္အညီ ေတာင္းဆုုိမႈကိုု ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအနက္တစ္ဦးတည္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည္။ 
 

သက္ေသခံလက္မွတ္မရိွေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ား 
 

အပိုဒ္ (၁၁-က) ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အဆိုုပါ 
အစု႐ွယ္ယာမ်ားအားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ေသခံလက္မွတ္မရွိသည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
လိုုအပ္လာပါက - 
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(က) ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးထားေသာ အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား တရား၀င္ပယ္ဖ်က ္ သည္ဟု ု
သတ္မွတ္၍ အဆိုုပါအစုုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္အခြင့္အေရးအားလုုံးကိုု အီလက္ထေရာနစ္ 
ပံုစံေပၚ အေျခခံသည့္ ျဒပ္မဲ့နည္းစနစ္သိုု႕ လႊေဲျပာင္းစီမံခန္႔ခြရဲမည္။ 

 
(ခ) အဆိုုပါစနစ္အတြင္း အသစ္ထုုတ္ေဝသည့္ သို႕ုမဟုုတ္ မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ 

အစုု႐ွယ္ယာတိုုင္းသည္- 
(၁) အစု႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မရိွသည့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈျဖစ္မည္။ 
(၂) အစု႐ွယ္ယာမ်ားကုိ သက္ေသခံလက္မွတ္ျပသရန္မလိုဘဲ လႊေဲျပာင္းေပးရမည္။ 

 

အပိုဒ္ (၁၁-ခ) ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အဆိုုပါ သက္ေသခံလက္မွတ္မရိွေသာ အစုုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔ 
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆသည့္အတိုင္း ေအာက္ပါတို႕ုကို ုေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္႐ိွသည္ - 

 
(က) သက္ေသခံလက္မွတ္မရွိေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကိုုပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ပိုုင္ဆိုုင္မႈ 

လႊေဲျပာင္းျခင္း (အစုုရွယ္ယာအသစ္ထုုတ္ေဝျခင္းတိုု႕အပါအဝင္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း သင့္ေတာ ္သည့္ 
အေထာက္အထား ထုုတ္ေပးျခင္းႏွင့္  

 
(ခ) ယင္းအစုုရွယ္ယာမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ 

 

အပိုဒ္ (၁၁-ဂ) အဆိုုပါစနစ္အတြင္းတြင္ - 
 
(က) တည္ဆဥဲပေဒ သို႔မဟုတ္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းက ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္ 

အာဏာအပ္ႏွင္းထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ 
အပ္ႏွင္းထားလွ်င္၊ အစုုရွယ္ယာမ်ားကုုိေရာင္းခ်ရန္ သို႕ုမဟုုတ္လႊေဲျပာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ 
ထုခြေဲရာင္းခ်ရန္ လိုုအပ္ပါက 

(ခ) သက္ေသခံလက္မွတ္မရွိေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားသည္ သက္ေသခံလက္မွတ္ရွိသည့္ အစုုရွယ္မ်ား တန္းတူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး 

 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အဆိုုပါ သက္ေသခံလက္မွတ္မရိွေသာ အစုုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည့္ အေရးယ ူ
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ ထိုုသုုိ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ရွိသည့္ အစုုရွယ္ယာမ်ား 
အေပၚ ေဆာင္ရြက္သက့ဲသုုိ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတူညီသည္။ 

 

အပိုဒ္ (၁၁-ဃ) ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ သက္ေသခံလက္မွတ္မရိွေသာ ႐ွယ္ယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
လႊေဲျပာင္းျခင္း၊ ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ စြန္႕လႊတ္ျခင္းႏွင့္ 
၎႐ွယ္ယာအေပၚအက်ိဳးခံစားခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သလိုု အေရးယ ူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 
 

 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

ရန္ကနု္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုုရွယ္ယာမ်ားကုုိ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ (အေကာင္အထည္ျဒပ္မ့ဲစနစ္) 

ပံုစံျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္၍ အဆိုုပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ FMI ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းကို ု

ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းမဝင္ မီကာလစပ္ၾကားတြင္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ အစုုရွယ္ယာသက္ေသခံ 
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လက္မွတ္မ်ားကုုိ ဆက္လက္ထုုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စေတာ့ခ္အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ၿပီးလွ်င္ အဆိုုပါအစုုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ 

မ်ားကုုိ အလိုုအေလွ်ာက္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကုုိ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သိုု႕ လႊေဲျပာင္းၿပီးျဖစ္သည္။  

 

အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အစုုရွယ္ယာလႊေဲျပာင္းေရာင္းခ်/ဝယ္ယူရန္အတြက္ ရန္ကုုန္စေတာ့ခ္အိပ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္း 

ကုုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္သည္။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္သည့္စာရင္းတြင္ 

မိမိပိုုင္ဆိုုင္သည့္ အစုုရွယ္ယာမ်ားထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွဆက္လက္၍ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ 

 

စာရင္းမဖြင့္လွစ္ရေသးေသာ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားအား သီးျခား Special Account တြင္ ယာယီအားျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပုုိင္ဆိုုင္မႈအခြင့္အေရး ထိခိုုက္မႈမရိွပါ။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ 

အေရာင္း/အဝယ္ျပဳလုုပ္လိုုပါက အထက္ပါ အေရာင္းကိုုယ္စားလွယ္ထံတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုုအပ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

 

၃။ အစု႐ွယ္ယာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားသုိ႔ ေကာ္မ႐ွင္ခ ေပးေခ်ခြင့္ျပဳျခင္း 

 

သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအာက္ပါ အပိုဒ္အသစ္ (၄၉-က)ကိထုည့္သြင္းရန္။ 

 

အပိုဒ္ (၄၉-က) ပုုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္႐ွယ္ယာကိုမဆိ ုျခြင္းခ်က္ထား၍ျဖစ္ေစ ျခြင္းခ်က ္မရွိဘျဲဖစ္ေစ 
ဝယ္ယူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူရန္သေဘာတူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႕ုမဟုုတ ္ ဝယ္ယူရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝယ္ယူမႈျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ ကတိထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဒါရုုိက္တာမ်ားမွ သတ္မွတ္သည့္ အဖိုုးစားနားကုုိ ေပးေခ်ႏုုိင္ၿပီး၊ ယင္းေပးေခ်မႈကိုု ေနာက္တစ္ 
ႀကိမ္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သာမန္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ရမည္။ 
 

 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

စာပုိဒ္အသစ္ (၄၉-က) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅ အရ ကုမၸဏီက အစုုရွယ္ယာ ဝယ္ယူမႈအတြက္ 

ေကာ္မရွင္ေပးသည့္ကိစၥရပ္ကိုု ပိုုမိုုအဆင္ေျပျပည့္စံုုေစရန္အတြက္ သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

၄။ ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းမ်ားအက်ိဳးကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

 

သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအာက္ပါ အပိုဒ္အသစ္ (၄၉-ခ)ကိုထည့္သြင္းရန္။ 

 

အပိုုဒ္ (၄၉-ခ) အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သာမန္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလွ်င္ ဒါရိုုက္တာ 
မ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ ထုုတ္ေဝထားသည့္အစုုရွယ္ယာ ၁၀% ထက္မပိုုသည့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ကုုိ ေလ်ာ့ေငြ 
တန္ဖိုုးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေငြ သို႕ုမဟုုတ္ သီးသန္႕ရံပုုံေငြမွျဖစ္ေစ အျခား သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ 
ခ်ီးေျမွာက္မည့္အစီအစဥ္သိုု႕ ထုုတ္ေဝေပးႏုုိင္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မွ မိခင္ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္ 
ရာသို႕ု ခ်ီးေျမွာက္ႏိုုင္သည္။ အဆိုုပါခ်ီးေျမွာက္မည့္အစီအစဥ္သိုု႕ထုုတ္ေဝေပးသည့္ အစုုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အစုုရွယ္ယာ 
ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးစြန္႕လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုု မွတ္ယူရမည္။ 
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ရွင္းလင္းခ်က္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားခ်ီးေျမွာက္မည့္အစီအစဥ္သည္ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ကိုု ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ခံစားႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 

ကုမၸဏီတြင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 

၅။ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ရမည့္ အစု႐ွယ္ယာလုိအပ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 

 

လက္႐ိွသင္းဖြစဲည္းမ်ဥ္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္(၇၉) ကိ ုပယ္ဖ်က္ရန္။  

 

အပိုဒ္ (၇၉) ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီတြင္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀/- (က်ပ္သံုးသိန္းတိတိ) တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
အစု႐ွယ္ယာအနည္းဆံုး (၃၀)ကိ ု ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၅)၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
ႏွင့္အညီ လိုက္နာရန္မွာ ၎၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ 
 

 

လက္႐ိွသင္းဖြစဲည္းမ်ဥ္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္ (၈၇ (က)) ကိ ုပယ္ဖ်က္ရန္။  

 

အပိုဒ္ (၈၇) ဒါ႐ိုက္တာရာထူးသည္ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ခုခုေပၚေပါက္လွ်င္ လစ္လပ္ေစရမည္။ 
 
(က) ခန္႔ထားၿပီးႏွစ္လအတြင္း ရာထူးရယူရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မိမိအား 

ဒါ႐ိုက္တာရာထူးခန္႔ထားရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ အစု႐ွယ္ယာ 
အမ်ိဳးအစား (႐ွိလွ်င္) ကိ ုမိမိကပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွရပ္စဲလွ်င္ - 

 
 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

ကုမၸဏီ၏သင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအတြက္ အစု႐ွယ္ယာ 

သာ ပုိင္ဆိုင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ထိုုေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ဆႏၵ႐ိွေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

 

၆။ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲျခင္း 

 

လက္႐ိွသင္းဖြ႕ဲစည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၇၈) ကိ ုပယ္ဖ်က၍္ အပိုုဒ္ ၇၈-က မွ ၇၈-င ျဖင့္အစားထုုိးရန္ 

 

ပယ္ဖ်က္မည့္အပိုုဒ္မွာ - 

 

အပိုဒ္ (၇၈) ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တာ၀န္ယူျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြေထာက္ပ့ံျခင္းကို ကုမၸဏီ၏အေထြေထြ အစည္း 
အေ၀းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
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အစားထုုိးမည့္အပိုုဒ္မ်ားမွာ - 

 

အပိုုဒ္ (၇၈-က) ဒါရိုုက္တာမ်ား၏ အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း တို႕ုကိုု 
ဒါရိုုက္တာမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆံုုးျဖတ္သေဘာတူ၍ ကုမၸဏီ၏ေနာက္လာမည့္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ 
သာမန္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳဆံုုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အပိုုဒ္ (၇၈-ခ) မည္သည့္ဒါရိုုက္တာမဆိုု ဒါရိုုက္တာတစ္ဦး၏ပံုုမွန္တာဝန္မ်ားအပ အမႈေဆာင္အရာရွိ တစ္ဦးအျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါရိုုက္တာအဖြဲ႕ေကာမ္တီဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ဒါရိုုက္တာမ်ား၏ ဆင္ျခင္သံုုးသပ္ခ်က္အရ 
ပံုုမွန္တာဝန္ထက္ပိုုမိုုထမ္းေဆာင္ရသည္ဟုု မွတ္ယူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါရိုုက္တာမ်ားဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရ သာမန္ 
အခေၾကးေငြအျပင္ လစာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 
သီးျခားခ်ီးေျမွာက္မႈေသာ္လည္းေကာင္း အျခားခံစားခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္ေဆာင္းခံစားခြင့္ရိွသည္။ 

 

အပိုုဒ္ (၇၈-ဂ) မည္သည့္ဒါ႐ိုက္တာကုိမဆိ ု ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအစည္းအေ၀း သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြ႕ဲေကာ္မတီ 
အစည္းအေ၀း သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္အသြားအျပန္စရိတ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကို ုဒါရိုုက္တာမ်ားက ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 
 
အပိုဒ္ (၇၈-ယ) မည္သည့္ဒါ႐ိုကတ္ာမဆိ ု ၎မွ အမႈေဆာင္အရာရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ ကာလအတြက္ 
ပင္စင္လစာေငြ သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားလစာေငြ၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္လစာမွ ႏုတ္ယူ ထားေငြ၊ ေသဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈတို႔အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေငြမ်ားကုိ အဆိုုပါဒါရိုုက္တာ သို႕ုမဟုုတ္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္သူ 
သို႕ုမဟုုတ္ ရံပံုုေငြသုုိ႕  ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမ ွထုတ္ေပး ပုိင္ခြင့္႐ွိသည္။ 
 
အပုိဒ္ (၇၈-င) ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီမွ လုုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လုုပ္ငန္းတြင္ 
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကိုုယ္ပိုုင္အက်ိဳးစီးပြားအလိုု႕ငွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ၍ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုုင္သည္။ ဒါရိုုက္တာတစ္ဦးသည္ 
ကုမၸဏီ၏ လုုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ (ကုမၸဏီစာရင္းစစ္ရာထူးမွအပ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး လစာႏွင့္ အခေၾကး 
ေငြခံစားႏိုုင္သည္။ ဒါရိုုက္တာတစ္ဦးသည္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္အျဖစ္ ကုမၸဏီအတြက္လည္းေကာင္း အျခားကုမၸဏီ 
အတြက္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အခေၾကးေငြ ရယူႏုုိင္သည္။ အဆိုုပါကိစၥရပ္မ်ားမွ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္၊ 
ခံစားခြင့္မ်ားကုုိ ၎၏ ကိုုယ္ပိုုင္ဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 
 

 

ရွင္းလင္းခ်က္ 

အဆိုုပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုုက္တာမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္လုုပ္အားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခေၾကးေငြ 

ခံစားခြင့္ ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 


