
 

ေ ွေေချေးသက်ေသခံလက်မှတ်မျေားကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆ ့်ဖဖန့်ချေေိရာ း်ချေဖခ ်းလပု် န်း 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို တာဝန်ခဳ၍ တစ်ဆ ်ဴဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေဖခ ်ဵလုပ် န်ဵ  

ေဆာ ရွ်က်ရာတွေ ် အလွေန်အမ ်ဵေလျော်ကန်မှုမရိှသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချေက်မျောဵဖဖ ဴ် ေဆာ ်ရွက်ဖခ ်ဵ 

မဖဖစ်ေစရန် ကကိုတ က်ာကွေယ်ဖခ ်ဵ ၊ (နည်ဵ ဥပေဒ ၇၁ (ခ)) 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို တာဝန်ခဳ၍ တစ်ဆ ်ဴဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေဖခ ်ဵလုပ် န်ဵ 

ကိုေဆာ ်ရွက်ရာတွေ ် ထုတ်ေဝသူ၏ ေ ွေေရဵေ ကဵေရဵအေဖခအေနနှ ဴ် လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက် 

နို မ်ှုတို့ကို သ ်ဴေလျော်သညဴ်စစ်ေဆဵမှုဖပုလုပ်ဖခ ်ဵ ၊ (နည်ဵ ဥပေဒ ၇၁ (ဂ)) 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို အမျောဵဖပည်သူသို့ကမ်ဵလှမ်ဵေရာ ်ဵချေသညဴ်အခါ အလာဵ 

အလာညွှန်ဵတမ်ဵကို လုပ် န်ဵနှ ဴဆ်က်သွေယ်ေဆာ ရွ်က်သူမျောဵသ့ုိ ဖဖန့်ေဝဖခ ်ဵ ၊ (နည်ဵ ဥပေဒ  

၄၈ (ဇ))  

အေြြေြေံမူ 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵသည် ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကုိ တာဝန်ခဳ၍ 

တစ်ဆ ်ဴဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေဖခ ်ဵလုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်ရာတွေ ် ေအာက်ပါတ့ုိကုိ ေသချောမှုရိှေစရန် 

အတွေက် ဌာနတွေ ်ဵစည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ ချေမှတ်ထာဵရမည်-  

(၁) ေလျော်ကန်မှုရှိသည်ဴ ေဈဵနှုန်ဵသတ်မှတ်နို ရ်န် စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵနှ ်ဴ လုပ် န်ဵ 

ေဆာ ရွ်က်ရာတွေ ် အေလဵထာဵစိစစ်ဖခ ်ဵ  (Due-Diligence) ဖဖ ဴ် ေဆာ ရွ်က်နို ်ရန် 

သ ဴ်ေလျော်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွေဲမှုဆို ်ရာ စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵနှ ဴ်  

(၂)  ရ ်ဵ နှီဵဖမှုပ်နှဳသူမျောဵအာဵ အကာအကွေယ်ေပဵဖခ ်ဵ။ 

 အဆုိပါ ဌာနတွေ ်ဵ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵတွေ ် ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကုိ တာဝန်ခဳ၍ 

တစ်ဆ ဴ်ဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေဖခ ်ဵလုပ် န်ဵ ေဆာ ်ရွက်မညဴ်လုပ် န်ဵစဉ်မျောဵ ပါဝ ်ရမည်ဖဖစ်ပပီဵ 

သက်ဆုိ ်ရာတာဝန်ရိှသူမျောဵမှလည်ဵ မှန်ကန်စွော နာဵလည်ထာဵရမည်။ 

ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရန်ပထမအချေက် - ေ ွေေချေးသက်ေသခံလက်မှတ်မျေားကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆ ့်ဖဖန့်ချေ ိ

ေရာ ်းချေရန် ဆုံးဖဖတ်ချေက်ချေမှတ်ဖခ း် 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို တာဝန်ခဳ၍ 

တစ်ဆ ဴ်ဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵ ချေဖခ ်ဵ လုပ် န်ဵ ေဆာ ရ်ွက်ရန်အတွေက် အပပီဵ သတ်ဆုဳဵဖဖတ်ချေက် ချေမှတ် 

နို မ်ည်ဴ အဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ရပ် ထာဵရိှရမည်။ အဆိုပါအဖွေဲ့တွေ ် စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ လိကု်နာ 



 

ေဆာ ရွ်က်ေရဵအရာရိှ အပါအဝ ် သက်ဆို ရ်ာတာဝန်ရှိသူမျောဵ ပါဝ ်ရမည်။ 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို တာဝန်ခဳ၍ တစ်ဆ ဴ်ဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵ ချေဖခ ်ဵ အတွေက် ဆုဳဵဖဖတ် 

ချေက်ချေမှတ်ရာတွေ ် အေ ကာ ်ဵအရာကိစ္စရပ်မျောဵအာဵ အေလဵထာဵစိစစ်ဖခ ်ဵ (Due Diligence) 

ဖဖ ဴ် ေဆာ ရွ်က်ရာ၌ ဘက်ေပါ ်ဵစုဳမှ ေလဴလာ ကည်ဴရှုပပီဵ ဆုဳဵဖဖတ်ချေက်ချေမှတ်ရမည်။ ဆုဳဵဖဖတ် 

ချေက်ချေမှတ်ရာတွေ ် အေ ကာ ်ဵအရာကိစ္စရပ်မျောဵအာဵ စာရ ်ဵဖပုစုထာဵရမည်ဖဖစ်ပပီဵ အဆိပုါ 

ကိစ္စရပ်မျောဵအတွေက် ေဖဖရှ ်ဵမည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵကိုလည်ဵ ရှ ်ဵလ ်ဵစွော ချေမှတ်ထာဵရှိရမည်။ 

ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရန်ဒုတိယအချေက် - အေလးထားစိစစ်ဖခ း် ( Due-Diligence) 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် - 

- အလေးထားစိစစ်ြြငး် (Due-Diligence) ဖဖ ဴ် လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်နိုငရ်န် လုေဳလာက်သည့် 

 ဝန်ထမ်ဵအ အ်ာဵ ခွေဲေဝထာဵရိှရမည်၊  

- အလေးထားစိစစ်ြြငး် (Due-Diligence) ဖဖ ဴ ် လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်နို ရ်န် တာဝန်ခဳမျောဵ 

အေနဖဖ ်ဴ လွေတ်လပ်ေသာ ထ ်ဖမ ယူ်ဆချေက်မျောဵကို ချေမှတ်နို ်ရန် အေရာ ်ဵ ဌာနနှ ်ဴ 

က ်ဵလွေတ်သည်ဴဌာနကို ဖွေဲ့စည်ဵထာဵရမည်၊ 

- အေလဵထာဵစိစစ်ြြင်း (Due-Diligence)  ြြင့် လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်နို ်ရန် လုေဳလာက် 

ေသာ အချေနိ်ကာလအာဵ ဖပ ဆ် ်သတ်မှတ်ထာဵရမည်၊ 

- တာဝန်ခဳ၍ တစ်ဆ ဴ်ဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေဖခ ်ဵ အတွေက် ေ ွေေပဵေချေရမည်ဴေန့ရက်အထိ  ထုတ်ေဝ 

ေရာ ်ဵချေသူ၏ တိကျေေသာ သတ ်ဵအချေက်အလက်မျောဵကို ရရိှနို ရ်န် ကကိုဵပမ်ဵေဆာ ်ရွက် 

ရမည်၊ 

- ဌာနတွေ ်ဵစည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵတွေ ် ချေမှတ်ထာဵသည်ဴ အေ ကာ ်ဵအရာကိစ္စရပ်မျောဵနှ ်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါတို့အာဵ ပိုမုိဂရုဖပု၍ အေလဵထာဵစိစစ်ဖခ ်ဵ  (Due- Diligence) ဖဖ ဴ် 

ေဆာ ရွ်က်ရမည်။ အမျောဵဖပည်သူသ့ုိ ကနဦဵအစုရယ်ှယာမျောဵ ကမ်ဵလှမ်ဵေရာ ်ဵချေရာတွေ ် 

အထူဵအေလဵထာဵစိစစ်ေဆာ ရ်ွက်ြြငး် (Due- Diligence) ြြင့် လဆာငရွ်က်ရန ် လိအုပ်ပါ 

သည်။ 

 

 



 

(အမျေားဖပည်သူသ့ုိ ကနဦးအစရှုယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းေရာ း်ချေဖခ ်းအတွေက် အေလးထားစိစစ်ြြေငး် 

(Due- Diligence) ဖပုလုပ်ရာတွေ ် ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရမည့် အချေက်မျေား)   

(၁) အမျောဵဖပည်သူသ့ုိ အစုရှယ်ယာကမ်ဵ 

လှမ်ဵေရာ ်ဵချေရန်အတွေက် လုိအပ် 

ချေက်မျောဵ 

- စီမဳအုပ်ချေုပ်မှုအပို ်ဵ၏ ေမျှော်မှန်ဵချေက်မျောဵ၊  

- ေ ွေေ ကဵခဝါချေမှုတိုက်ဖျေက်ေရဵကိစ္စရပ်မျောဵ အပါအဝ ် 

လုပ် န်ဵ၏ ဥပေဒေရဵရာနှ ဴ် လူမှုဆက်ဆဳေရဵ ဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်မျောဵ၊ 

- စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ လုိက်နာေဆာ ်ရွက်မှုနှ ်ဴ ဆဳုဵရှုဳဵမှု 

အန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွေ ဲမှုတို ့နှ ဴ ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ စီမဳခန့်ခွေ ဲေရဵ 

အဖွေဲ့မျောဵ၏ အေလဵထာဵဂရုဖပုမှု၊ 

- အရ ်ဵအနှီဵေဈဵကွေက်အာဵ ခို ်မာေကာ ်ဵမွေန်သညဴ် 

ရည်ရွယ်ချေက်မျောဵဖဖ ဴ် အကျေ ိုဵရှိစွော အသုဳဵဖပုနိ ု ်မှု။ 

 (၂) ေကာ်ပုိရိတ်စီမဳအုပ်ချေုပ်မှုနှ ်ဴ ဌာန 

တွေ ်ဵ ထိန်ဵချေုပ်မှုစနစ်  

- သ ်ဴဖမတ်ေလျော်ကန်မှုရိှသည်ဴ ဖွေဲ့စည်ဵပုဳ ေရဵဆွေဲထာဵဖခ ်ဵ ၊ 

- အုပ်ချေုပ်သူအရာရှိမျောဵနှ ဴ် ဘုတ်အဖွေဲ့ဝ ် ဒါရိုက်တာ 

မျောဵ၏ လုပ် န်ဵတာဝန်ခွေဲေဝချေထာဵမှု အေဖခအေန၊ 

- စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ သ ်ဴေလျော်မှန်ကန်မှုရိှဖခ ်ဵနှ ်ဴ 

ဆက်နွေယ်သည်ဴပဂု္ဂိုလ်၊ အဖွေဲ့အစည်ဵနှ ်ဴ အေရာ ်ဵ အဝယ် 

ဖပုလုပ်ရာတွေ ် လိကု်နာေဆာ ်ရွက်ရမည်ဴ အချေက်မျောဵ 

(ရိှလျှေ ်)၊ 

- မိခ ်ကုမ္ပဏီမှ အမီှအခုိက ်ဵလွေတ်မှု၊ 

- တွေဲဘက်ကုမ္ပဏီမျောဵတွေ ် ရ ်ဵနီှဵဖမှုပ်နဳှမှုနှ ်ဴ အဆုိပါကုမ္ပဏီ 

မျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွေဲမှုအေဖခအေန၊ 

- စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ လိကု်နာေဆာ ်ရွက်မှု အေဖခအေနနှ ဴ် 

စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ လိုက်နာေဆာ ်ရွက်မှုစနစ် ချေမှတ်မှု 

နှ ဴ် လက်ေတွေ့ေဆာ ရွ်က်မှု အလြြအလန၊ 

-  မူပို ခ်ွေ ဴ်နှ ဴ် အဖခာဵကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အခွေ ဴ်အေရဵမျောဵအေပါ် 



 

ချေ ိုဵေဖာက်ဖခ ်ဵ တို့အာဵ တာဵဆီဵကာကွေယ်ထာဵရိှမှု။ 

(၃) ဘဏ္ဍာေရဵ အေဖခအေနနှ ်ဴ လုပ် န်ဵ 

ေဆာ ရွ်က်မှု 

- ေ ွေသာဵစီဵဆ ်ဵမှု စီမဳခန့်ခွေဲဖခ ်ဵ နှ ်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေန 

မျောဵ ခုိ ်မာအာဵေကာ ်ဵဖခ ် ၊ဵ 

- လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်မှုနှ ဴ် ဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေနမျောဵ 

တွေ ် အတက်အကျေဖဖစ်ဖခ ်ဵ အာဵ ဆန်ဵစစ်ဖခ ်ဵ ၊ 

- ေ ကညာထာဵသညဴ် လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵတွေ ် ယခ ် 

လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်မှုမျောဵနှ ဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် မှတ်တမ်ဵ 

အချေက်အလက်မျောဵ။ 

(၄) စီဵပွောဵေရဵလုပ် န်ဵအလာဵအလာ - လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵအေပါ် ရှုဖမ ်သုဳဵသပ်ချေက်နှ ဴ ်  

လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵ၏ တိုဵတက်မှုအေဖခအေန၊ 

- လုပ် န်ဵတုိဵတက်မှု အလာဵအလာနှ ်ဴ ၎ ်ဵ၏ တည်ပ ိမ်မှု 

အေနအထာဵမျောဵ၊ 

- အဖမတ်ေဝစုခွေဲေဝမှုမူဝါဒနှ ဴ် ယခ ်အဖမတ်ေဝစုခွေ ဲေဝ 

ေပဵမှု မှတ်တမ်ဵမျောဵ။ 

(၅)အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵရေ ွေကိ ု          

အသုဳဵဖပုမညဴ်အစီအစဉ်မျောဵ  

- အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵရေ ွေမျောဵအာဵ လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵနှ ်ဴအညီ 

မှန်ကန်အကျေ ိုဵရိှစွော အသုဳဵဖပုနို ်မှု၊ 

-   ယခ ်ရရိှထာဵသည်ဴ ရန်ပဳုေ ွေမျောဵ အသဳုဵဖပုမှု အေဖခအေန။ 

(၆) ေကာ်ပိုရိတ်ဖွေ ဴ်ဟထုတ်ေဖာ်မှု -  သတ ်ဵ အချေက်အလက် ဖွေ ်ဴဟထတု်ေဖာ်ရာ၌ သတ်မှတ် 

ဖပဌာန်ဵထားြျက်နှ ဴ်အညီ လိကု်နာေဆာ ရွ်က်နို မ်ှု၊ 

-   ဖပည်ဴစုဳေလျော်ကန်သည်ဴ ဖွေ ်ဴဟထုတ်ေဖာ်မှု၊ 

- ယခ ်ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက်ပို ်ဵ  ဖဖစ်ေပါ်တိုဵတက် 

မှုမျောဵအာဵ ဖပည်ဴစုဳေလျော်ကန်စွော ဖွေ ဴ်ဟထုတ်ေဖာ်မှု။ 

 

 

 

 

 



 

စာရ ်းဝ က်ုမ္ပဏီမျေား၏ အစုရှယ်ယာမျေားအား အမျေားဖပည်သူသ့ုိ ကမ်းလှမ်းေရာ း်ချေဖခ ်းအတွေက် 

ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရမည့် အချေက်မျေား 

(၁) အမျောဵဖပည်သူသို့ အစုရှယ်ယာ 

ကမ်ဵလှမ်ဵေရာ ်ဵချေရန်အတွေက် 

လုိအပ်ချေက်မျောဵ 

- ေ ွေေ ကဵခဝါချေမှုတုိက်ဖျေက်ေရဵ ကိစ္စရပ်မျောဵ အပါအဝ ် 

လုပ် န်ဵ၏ ဥပေဒေရဵရာနှ ်ဴ လူမှုဆက်ဆဳေရဵဆုိ ်ရာ ကိစ္စ 

ရပ်မျောဵ။ 

(၂) ဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေနနှ ်ဴ လုပ် န်ဵ 

ေဆာ ်ရွက်မှု 

- ေ ွေသာဵစီဵဆ ်ဵမှု စီမဳခန့်ခွေဲဖခ ်ဵနှ ်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေန 

မျောဵ ခုိ ်မာအာဵေကာ ်ဵဖခ ် ၊ဵ 

- လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်မှုနှ ဴ ် ဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေနမျောဵ 

တွေ ် အတက်အကျေဖဖစ်ဖခ ်ဵအာဵ ဆန်ဵစစ်ဖခ ်ဵ ၊ 

- ေ ကညာထာဵသညဴ် လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵတွေ ် ယခ ် 

လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်မှု အချေက်အလက်မျောဵေဖာ်ဖပဖခ ်ဵ။ 

(၃) စီဵပွောဵေရဵလုပ် န်ဵအလာဵအလာ - အဖမတ်ေ ွေရရိှနို ်မည်ဴ လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵအေပါ် ရှုဖမ ် 

သဳုဵသပ်ချေက်နှ ဴ် အဆိပုါ စီမဳကိန်ဵမျောဵ၏ ဖဖစ်ေပါ်တိုဵ 

တက်မှု၊ 

- အဖမတ်ေဝစုခွေဲေဝမှုမဝူါဒနှ ဴ် ယခ ်အဖမတ်ေဝစု ခွေဲေဝေပဵ 

မှု မှတ်တမ်ဵမျောဵ။ 

(၄) အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵရေ ွေကို အသုဳဵ 

ဖပုမညဴ် အစီအစဉ်မျောဵ 

- အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵရေ ွေမျောဵအာဵ လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵနှ ်ဴအညီ 

မှန်ကန်စွော အသဳုဵဖပုနုိ ်မှု၊ 

- အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵရေ ွေကုိ အသဳုဵဖပုမည်ဴအစီအစဉ်မျောဵကုိ 

သ ်ဴေလျော်စွော ဖွေ ်ဴဟထုတ်ေဖာ်မှု၊ 

- ယခ ်ရရှိထာဵသညဴ် ရန်ပု ဳေ ွေမျောဵ အသုဳဵဖပုမှုအေဖခ 

အေန။  

(၅) ေကာ်ပိုရိတ်ဖွေ ဴ်ဟ ထုတ်ေဖာ်မှု -  ဖပည်ဴစဳုေလျော်ကန်သည်ဴ ဖွေ ်ဴဟထုတ်ေဖာ်မှု၊  

- ယခ ်ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆဳုဵပပီဵေနာက်ပုိ ်ဵ ဖဖစ်ေပါ်တုိဵတက်မှု 

မျောဵအာဵ ဖပည်ဴစဳုေလျော်ကန်စွော ဖွေ ်ဴဟထုတ်ေဖာ်မှု။  

(၆) စေတာဴေဈဵနှုန်ဵ -  စေတာဴေဈဵနှုန်ဵ၏ အတက်အကျေအလာဵအလာမျောဵ၊ 

- ေရာ ်ဵဝယ်မှုပမာဏမျောဵ၏ အတက်အကျေအလာဵအလာမျော ၊ဵ 

- ေ ွေဖဖစ်လွေယ်မှုရှုေထာ ဴ်အရ ထုတ်ေဝေရာ ်ဵချေမှု ပမာဏ 



 

သည် ဖပည်ဴစုဳလုေဳလာက်မှုရိှ/မရိှ။ 

 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေအာက်ေဖာ်ဖပပါအချေက်မျောဵကို ရယူထာဵရန် လိုအပ် 

ပါသည်- 

၁) အစုရှယ်ယာေရာ ်ဵ ရေ ွေအား အသဳုဵဖပုမည်ဴအစီအစဉ်ကို ရှ ်ဵလ ်ဵ ေဖာ်ဖပသည်ဴ စာရွက် 

စာတမ်ဵ၊ 

၂ ) ခန့်မှန်ဵလျောထာဵေသာ လက်ကျေန်ရှ ်ဵတမ်ဵနှ ဴ် ေ ွေသာဵစီဵဆ ်ဵမှုမှတ်တမ်ဵ၊ 

၃) ကုမ္ပဏီ၏ ခခုဳ ဳုသဳုဵသပ်ချေက် (လုပ် န်ဵတူမျောဵနှ ်ဴယှဉ်ပပို မ်ှု၊ လုပ် န်ဵကဏ္ဍ၏ ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက် 

မှု၊ လုပ် န်ဵအေပါ် သဳုဵသပ်ချေက်)၊ 

၄) လုပ် န်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵ၏အေနအထာဵ၊ 

၅) စာရ ်ဵမျောဵ (ေဖာက်သည်မျောဵစာရ ်ဵ ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵေပဵသွေ ်ဵ သူမျောဵစာရ ်ဵ ၊ လစဉ်ရရိှသညဴ် 

ကုန်အမှာစာနှ ်ဴ ေရာ ်ဵ ချေမှုပမာဏစာရ ်ဵ ၊ တွေဲဘက်ကုမ္ပဏီမျောဵ၏ အေသဵစိတ်စာရ ်ဵ အစရှ ိ

သဖဖ ဴ်)၊ 

၆) ေနာက်ဆုဳဵဘဏ္ဍာေရဵအေဖခအေနမျောဵနှ ဴ် လုပ် န်ဵေဆာ ရွ်က်မှု (အနာဂတ်တွေ ် ေပဵေချေရ 

မည်ဴေ ကဵပမီ CONTINGENT LIABILITIES ၊ လုပ် န်ဵေဆာ ်ရွက်မှု ေနာက်ဆုဳဵအေဖခအေန၊ 

ဆက်စပ်ဖဖစ်ေပါ်လာေသာ အေရဵကကီဵသည်ဴ ေနာက်ဆက်တွေဲကိစ္စရပ်မျောဵ၊ ေနာက်ဆုဳဵရရိှထာဵ 

ေသာ ကုန်အမာှစာမျောဵ၊ ကုန်မပို့ရေသဵသည်ဴ ကုန်အမှာစာမျောဵနှ ဴ် အေရာ ်ဵ အမှာစာမျောဵ 

အစရိှသဖဖ ဴ်)၊ 

၇) လုပ် န်ဵဆုဳဵရှုဳဵနို ေ်ဖခရိှမှုနှ ဴ် စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴကိစ္စရပ်မျောဵ အစရိှသဖဖ ဴ်။     

ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရန် တတိယအချေက်- စညး်မျေဉ်းစညး်ကမ်းမျေား 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်-  

- ရ ်ဵနီှဵဖမှုပ်နဳှမှုဖပုလုပ်လုိသူမျောဵအာဵ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူပပီဵ ေဈဵကွေက်အေဖခအေနမျောဵကုိပါ 

ထည်ဴသွေ ်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵသည်ဴ စည်ဵ မျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵ ချေမှတ်ရမည်၊ 

- ဆ ဴပ်ွောဵေဈဵကွေက်တွေ ် အစုရှယ်ယာဝယ်လိုအာဵ သွေက်လက်မှုကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနို ်ရန် 

အတွေက် ရ ်ဵ နှီဵဖမှုပ်နှဳလိမုှု တိုဵပွောဵလာေစေရဵနှ ်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ လိအုပ်ချေက်မျောဵကို 

ထည်ဴသွေ ်ဵ စဉ်ဵစာဵထာဵရမည်၊ 

- ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကုိ တာဝန်ခဳ၍တစ်ဆ ်ဴ ဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေရာတွေ ် အစုရှယ်ယာ 



 

ထုတ်ေဝေရာ ်ဵ ချေသူအတွေက် အကျေ ိုဵအဖမတ်ရရိှေစရန် သ ဴ်ေလျော်သည်ဴ ေဈဵနှုန်ဵထက် ပိုမို 

သတ်မှတ်ဖခ ်ဵ ေ ကာ ဴ် အစုရှယ်ယာဝယ်ယူရန် ေ ွေေပဵသွေ ်ဵ မှု မဖပည်ဴမီသည်ဴ အေဖခအေန 

ဖဖစ်ေပါ်လာနို ဖ်ခ ်ဵ ေ ကာ ဴ် ေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ထက်ပုိ၍ ဆုဳဵရှုဳဵနို ်ေဖခရိှမှုကို ထည်ဴသွေ ်ဵ 

စဉ်ဵစာဵရမည်၊         

- အထက်ေဖာ်ဖပပါ ထည်ဴသွေ ်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ဴအချေက်မျောဵနှ ်ဴ ေလဴလာမှုစစ်တမ်ဵမျောဵကို 

မှတ်တမ်ဵထာဵရှိရမည်။ 
 

ကကီးကကပ်စစ်ေဆးရန် စတုတ္ထအချေက်- အလားအလာညွှန်းတမ်းမျေားဖဖန့်ေဝဖခ း် 

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို တာဝန်ခဳ၍ 

တစ်ဆ ်ဴဖဖန့်ချေေိရာ ်ဵချေရာတွေ ် နည်ဵဥပေဒ ၁၀၈၊ နည်ဵဥပေဒခွေဲ(က)(၂)တွေ ် ေဖာ်ဖပထာဵသည်ဴ 

အချေက်အလက်မျောဵ၏ မိတ္တူတစ်ေစာ န်ှ ဴ်အတူ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၅ ပုဒမ်ခွေဲ(ခ)အရ ထုတ်ဖပန်ရန် 

ဖဖစ်သည်ဴ အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵတွေ ် ပဳုနိှပ်ပဳုစဳ သ့ုိမဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်ပဳုစဳဟု ပါဝ ်ဖခ ်ဵ 

မရိှပါက အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵမိတ္တူတစ်ေစာ က်ို ပုဳနှိပ်ပုစဳဳ သ့ုိမဟုတ် အလီက်ထေရာနစ် 

ပဳုစဳဖဖ ်ဴ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵ ေရာ ်ဵချေဖခ ်ဵမတုိ ်မီ လုပ် န်ဵနှ ်ဴဆက်သွေယ် 

ေဆာ ်ရွက်သူသို့ ကကိုတ ၍်ဖဖန့်ေဝဖခ ်ဵ မဖပုဘဲ ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵကို လုပ် န်ဵ 

နှ ဴ် ဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူသ့ုိ ေရာ ်ဵချေဖခ ်ဵ မဖပုရ။ (ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်မျောဵ 

လဲလှယ် ေရာ ်ဵဝယ်ေရဵနည်ဵ ဥပေဒမျောဵပုဒ်မ ၄၈(ဇ))    

 ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵပုဳနှိပ်မိတ္တူတစ်စုဳကို ေပဵပ့ုိ 

ရမည်။ သ့ုိရာတွေ ် ေအာက်ပါအချေက်မျောဵ ေတွေ့ရှရိပါက အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵမိတ္တူ တစ်စုဳကုိ 

အလီက်ထေရာနစ်ပုစဳဳဖဖ ဴ် ေပဵပိုန့ို ်သည်-      

၁) ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵသည် လုပ် န်ဵနှ ဴ်ဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူမျောဵ 

က အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵ မိတ္တူတစ်စုဳကို အီလက်ထေရာနစ်ပုဳစဳဖဖ ဴ် ရယူလို 

ေ ကာ ်ဵ သေဘာတူညီချေက် ကကိုတ ရ်ရိှထာဵဖခ ်ဵ ၊ 

၂) ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵသည် အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵ မိတ္တူတစ်စုဳကုိ 

အလီက်ထေရာနစ်ပုစဳဳဖဖ ဴ် ေပဵပိုမ့ည်ဟု အသိေပဵေ ကာ ်ဵ  ကာဵထာဵဖခ ်ဵ၊ 

၃) ေ ွေေချေ သက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵသည် အစုရှယ်ယာ ကမ်ဵလှမ်ဵေရာ ်ဵချေေနသညဴ် 

လုပ် န်ဵစဉ်တွေ ် လုပ် န်ဵနှ ဴ်ဆက်သွေယ်ေဆာ ်ရွက်သူသို့ အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵမိတ္တူ 



 

 တစ်စုဳအာဵ အခမဲဴဖတ်ရှုနို ရ်န် စီစဉ်ေပဵဖခ ်ဵနှ ်ဴ   

၄) ေ ွေေချေဵသက်ေသခဳလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျောဵသည် ရ ်ဵ နှီဵဖမှုပ်နှဳသူမျောဵက ေတာ ်ဵ ဆိုလာသည်ဴ 

အခါ အလာဵအလာညွှန်ဵတမ်ဵ ပုဳနှိပ်မိတ္တူတစ်စုဳ အခမဲဴပဴဳပိုဵဖခ ်ဵ ။ 

 


