
 
 

၂၂           ၂၀၂၀  
 

အတွင်းသတင်းအချက်အလက်ကုိအသံုးြြု၍ အရရာင်းအဝယ်ြြုလုြ်ြခင်းအား ကာကွ  တားဆီး    

                                   

 

 

 

 

 

 

အရြခခံစည်းမျဉ်း 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵ                                             

                                                                         

                                                                စာရ ်ဵဝ ် ကုမ္ပဏီ 

မျောဵမှ ဖွေ ်ဴဟထုတေ်ဖာ် ခခ ်ဵမခပုရေသဵ                    သတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵကုိ 

အသဳုဵခပု၍             အမှာစာတ ်ခခ ်ဵ         ပယ်                              

ကကီးကကြ်စစ်ရဆး   ြထမအချက် - အတွင်းသတင်းအချက်အလက်     

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ် စာရ ်ဵဖွေ ဴ်        

        လုပ် န်ဵနှ ဴ်ဆက်သွေယ် ေဆာ ်ရွက်သူ  အတွေ ်ဵသတ ်ဵအချေက်အလက်ကုိအသဳုဵခပု၍ 

ေရာ ်ဵဝယ်ေဆာ ်ရွက်ခခ ်ဵရိှ/မရှိ သိရှိနို ်ရန်အတွေက် ေအာက်ပါ အတွေ ်ဵလူနှ ်ဴပတ်သက်ေသာ 

ေနာက်ဆဳုဵ သတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵကုိ          ရမည် - 

 ၁) စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ ဒါရုိက်တာမျောဵ  

၂) စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏မိခ ်ကုမ္ပဏီ (သ့ုိမဟုတ်) လက်ေအာက်ခဳကုမ္ပဏီတို့၏ 

ဒါရုိက်တာမျောဵ 

၃) စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အတွေ ်ဵသတ ်ဵရရှိနုိ ်ေသာအ      တွေ ် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာ ်ေနသညဴ် အစိုဵရအရာရိှမျောဵ 

 ၄)  စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီ၏           ၂၀% ထက်ပုိ၍ပို ်ဆုိ ်ေသာအဓိကအစုရှယ်ယာရှ ်မျောဵ 

 ၅) အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၏မိသာဵစုဝ ်မျောဵ(ဉပမာ-မိဘ၊ ဇနီဵ၊ ခ ်ပွေန်ဵနှ ဴ်သာဵသမီဵမျောဵ) 

 

 လုပ် န်ဵနှ ်ဴဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူသည် မမျှတသညဴအ်ေရာ ်ဵအဝယ်ခပုလုပ်မှုမျောဵ ကျေူဵလွေန် 

သည်ကိုသိရှိလျှ ် အဆုိပါ လုပ် န်ဵနှ ်ဴဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူထမဳှ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳ 

လက်မှတ်မျောဵ ေရာ ်ဵဝယ်မှုခပုရန်အမှာစာကို  လက်မခဳခခ ်ဵ၊ (ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵ 

လဲလှယ်ေရာ ်ဵဝယ်ေရဵနည်ဵဉပေဒ ၆၈(ဋ)) 

 မမျှတေသာအေရာ ်ဵအဝယ်ခပုလုပ်ခခ ်ဵအာဵ ကာကွေယ်တာဵဆီဵရန်အတွေက် လိအုပ်ေသာ 

အေကာ ်အထည်ေဖာ်မှုနည်ဵလမ်ဵ မျောဵကိုေဖာ်ထတု်ခခ ်ဵ၊ (ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ် 

လဲလှယ်ေရာ ်ဵဝယ်ေရဵနည်ဵဉပေဒ ၇၁ (က) နှ ်ဴ ညွှန်ကကာဵချေက်အမှတ် (၄/၂၀၁၆))  



 
 

-၂- 
 

                                                တစ်ဉီဵချေ ်ဵစီအတွေက် ေအာက်ပါ 

သတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵပါဝ ် ရမည် - 

၁)                                                   ၏အမည်(သ့ုိမဟုတ်) 

ကုမ္ပဏီအမည် 

၂)                                                    ၏လိပ်စာ (သ့ုိမဟုတ်) 

တည်ရာေဒသနှ ဴ်အဆက်အသွေယ်  

၃)                                                    ၏ ေမွေဵေန့သက္ကရာဇ် 

၄)                                                    နှ ဴ်ဆက်နွေယ်သညဴ် 

ကုမ္ပဏီအမည်၊ ရာထူဵ      ဌာန 

၅)                                                                     

စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီအမည ်
 

ကကီးကကြ်စစ်ရဆးရန်ဒုတိယအချက်-                         သံသယြြစ်ြွယ်အရရာင်းအဝယ်အား  

     စစ်ရဆးြခင်း 
 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်                                          

           မှ အေရာ ်ဵအဝယ်အမှာစာတ ်ရာတွေ ် စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီ၏ဖွေ ်ဴဟထုတ်ေဖာ်ခခ ်ဵ 

မခပုရေသဵေသာအတွေ ်ဵသတ ်ဵအချေက်အလက်ကိုအသဳုဵခပု၍ေရာ ်ဵဝယ်ခခ ်ဵမဟုတ်ေကကာ ်ဵ

အတညခ်ပုရမည်။ ထိသ့ုိုအတည်ခပုခခ ်ဵကို                              စာခဖ ်ဴေရဵသာဵ 

အတညခ်ပုရမည်။ 
 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် အတွေ ်ဵသတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵထုတေ်ဖာ်ဖွေ ဴ်ဟ 

ခခ ်ဵမခပုမီ                             လုပ် န်ဵနှ ်ဴဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူကိုမဆို 

စစ်ေဆဵရမည်ခဖစ်ပပီဵ အကယ်၍အဆုိပါအေရာ ်ဵအဝယ်ခပုလုပ်မှုသည် သဳသယခဖစ်ဖွေယရ်ှိပါက 

ဆက်စပ်သတ ်ဵ အချေက်အလက်မျောဵကုိ                                      
 

ကကီးကကြ်စစ်ရဆးရန်တတိယအချက်-  ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ဝန်ထမ်းများအရရာင်း  

        အဝယ် ြြုလုြ်ြခင်း 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ယ ်ဵ၏ဝန်ထမ်ဵမျောဵကုိ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ် 

စာရ ်ဵဖွေ ဴ်လှစ်ခွေ ်ဴခပုနုိ ်သည်။သ့ုိရာတွေ ်အခခာဵေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ 

ဝန်ထမ်ဵမျောဵမှ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်စာရ ်ဵဖွေ ဴ်လှစ်ခခ ်ဵ ကုိခွေ ဴ်မခပုရ။ 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်   ်ဵ၏ဝန်ထမ်ဵမျောဵမှ အတွေ ်ဵလူအခဖစ် အေရာ ်ဵ 

အဝယ်ခပုလုပ်ခခ ်ဵကုိခွေ ဴ်ခပုရန်နှ ်ဴ ထိသ့ုိုအေရာ ်ဵအဝယ်ခပုလုပ်ခခ ်ဵကုိ ေစာ ်ဴကကညဴစ်စ်ေဆဵရန် 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတစ်ရပ်ထာဵရှိရမည်။ 



 
 

-၃- 
 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ယ ်ဵ၏ကုမ္ပဏီမှတဆ ်ဴခဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေရန် ေဆာ ်ရွက် 

သညဴ ်စာရ ်ဵဝ ်ကုမ္ပဏီ၏ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်            ၏ဝန်ထမ်ဵမျောဵ  အေရာ ်ဵ 

အဝယ်ခပုလုပ်ခခ ်ဵကုိ ခွေ ဴ်မခပုရ။ 
 

ကကီးကကြ်စစ်ရဆးရန်စတုတ္ထအချက်-  တွင်းသတင်းအချက်အလက်များကုိ စီမံခန့်ခွဲြခင်း 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေအာက်ပါ                            

                   ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵလဲလှယ်ေရာ ်ဵဝယ်ေရဵနည်ဵဉပေဒ ၁၈၄ 

တွေ ်ခပဌာန်ဵထာဵသညဴ ် ရ ်ဵနီှဵခမှုပ်နှဳသူမျောဵ၏ ရ ်ဵနီှဵခမှုပ်နှဳမှုဆဳုဵခဖတ်ချေက်မျောဵအေပါ်တွေ ် ဩဇာ 

လွှမ်ဵမုိဵမှုရှိနို ်ေသာ အချေက်မျောဵနှ ဴ်စပ်လျေဉ်ဵ ၍လည်ဵေဖာ်ထတု်ရမည် -  

၁) စာရ ်ဵစစ်ေဆဵထာဵခခ ်ဵမရှိေသဵသညဴ် ဘဏ္ဍာေရဵရှ ်ဵတမ်ဵမျောဵပါဝ ်ေသာေ ွေေရဵ 

ေကကဵေရဵရလဒ်မျောဵ၊ 

၂)          မ ှထုတခ်ပန်ထာဵသညဴ် အမိန့်ေကကာ်ခ ာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၆)  အပိုဒ ်၄ နှ ဴ ်၅ 

    တွေ ်      ထာဵသညဴ ်အချေက်အလက်မျောဵ၊ 

၃) ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချေနိ်ဵမှ                                   သတ်မှတ်ထာဵသညဴ ်

ကိစ္စ ရပမ်ျောဵ၊ 
 

                                           ရရှိလာေသာအတွေ ်ဵသတ ်ဵအချေက်အလက် 

မျောဵကုိဌာန၏ ကကိုတ ်အတည်ခပုချေက်မရရှိဘဲ ခဖန့်ေဝခခ ်ဵမခပုရန် တိကျေစွောလိုက်နာေဆာ ်ရွက် 

ရမည်ခဖစ်ပပီဵေအာက်ပါ                                - 

၁)                                   သည ် သတ ်ဵအချေက်အလက်ရယူမညဴ် လုပ် န်ဵ 

စဉ်နှ ်ဴရရှိလာေသာသတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵကုိစီမဳခန့်ခွေဲရန်အတွေက် လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက် 

ပုဳ အဆ ်ဴ်ဆ ဴ်ကုိထူေထာ ်ရန်၊ 

၂) ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်ဵသည် မိမိလုပ် န်ဵတာဝန်ေဆာ ်ရွက်ခခ ်ဵ 

မှရရိှလာေသာကုမ္ပဏီသတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵကုိ                                 

   သ့ုိ ချေက်ချေ ်ဵအစီရ ်ခဳတ ်ခပေစရန်၊ 

၃)                                         အခခာဵဌာနတ့ုိအကကာဵသ ဴ်ေလျော်ေသာ 

အေကကာ ်ဵခပချေက်မရှိဘဲ သတ ်ဵဖလှယ်ခခ ်ဵမှ တာဵဆီဵကာကွေယ်ရန် ဌာနအချေ ်ဵချေ ်ဵ 

အကကာဵ သ့ုိမဟုတ် သီဵသန့်ကွေန်ပျေူတာဆာဗာခဖ ဴ်သတ ်ဵဝ ်ေရာက်ကကည်ဴရှုခွေ ဴ် ကန့်သတ် 

ထာဵနို ်ရန်အတာဵအဆီဵမျောဵထူေထာ ်ရန်၊ (အထူဵသခဖ ်ဴ-                             

                     နှ ် ဴပုဳမှန်အေရာ ်ဵဌာန) 

 

 


