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ြပည ် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စမီကနိ်းနှင့်ဘ ာ ရး၀န်ကီးဌာန  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန  

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ်  ( ၅၈ /၂၀၁၈) 

ရန်ကန်၊ ၁၃၈၀  ခနှစ်၊ ပထမဝါဆိလြပည့် ကျာ ် ၁၂  ရက ်

 (၂၀၁၈  ခနှစ ်ဇူလိင်လ  ၉  ရက)်  

စီးပွား ရးလပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ မ့ျားအတွက ်သတ်မှတ်ချက်များ 

ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၄၆၂ (က) အရ အပ်နှင်းထားသည့် အခွင့် 

အာဏာများကိကျင့်သး၍ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနသည် ဤအမနိ ့် 

ကာ်ြငာစာက ိထတ်ြပန်လိက်သည်။ 

၁။ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇)၊ ပဒ်မ ၃ (က) နှင့်အည ီ စီးပွား ရး လပ်ငန်း 

အသငး်အဖဲွ  ့ တစ်ခသည ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၄၂ အရ အစ 

ရှယ်ယာ မတည် ငွရင်း ထည့်၀င်ြခင်း မရိှဘဲ ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကန ့်သတ်ထား 

သည့် ကမ္ပဏီတစ်ခအ နြဖင့် မှတ်ပတင်နိင်သည်။ 

၂။ စီးပွား ရးလပ်ငန်း အသင်းအဖဲွ  ့တစ်ခသည ် ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပါ 

ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကန ့်သတ်ထားသည့် ကမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ြပ ာန်း 

ချက်များကိ လိက်နာြခင်း၊ မှတ်ပတင်အရာရိှထသိ ့ အစီရင်ခြခင်းနှင့်  စာရွက်စာတမ်း 

များ ပးပိတ့င်ြပြခင်းအား ဆာင်ရွက်ရမည်။  

၃။ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ(၂၀၁၇) ပဒ်မ ၄၂ အရ စီးပွား ရးလပ်ငန်း အသင်းအဖဲွ  ့

တစ်ခအား လိင်စင်ထတ် ပးရာတွင ်မှတ်ပတင်အရာရှိသည ် အာက် ဖာ်ြပပါ  အသင်း 

အဖွဲ  ့အမျို းအစားများအနက်မှ တစ်ခခကိ သတ်မှတ်နိင်သည-် 

(က) ြပည် ထာငစ်အဆင့် အသငး်အဖွဲ  ့။     အာက်ပါအချက် နှစ်ခအနက ်တစ်ခခနှင့် 

အကျုးဝင်ရမည် -  

(၁) အဆိပါအသင်း၏ ဒါရိက်တာအဖွဲတ့ွင ် ခနစ်ခထက်ပိ သာ တိင်း ဒသ 

ကးီနှင့် ြပည်နယ်များတွင ် နထိင်သူများ သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင် အရာရှိမှ 
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အ ရအတွက် သတ်မှတ်ခွင့်ြပု သာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်  

နထိင်သူများ ပါဝင်ြခင်း။  

(၂) ဒါရက်ိတာအဖဲွတွ့င် နိင်ငြခားသား အများ ပါဝင်ြခင်း။ 

(ခ) တိင်း ဒသကးီ သိမ့ဟတ ်ြပညန်ယအ်ဆင့် အသင်းအဖွဲ ။့   အဆိပါ အသင်းအဖဲွ  ့

၏ ဒါရက်ိတာအဖဲွတွ့င် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တွင ် နထိင်သ ူ

အများစပါ၀င်ရမည်။ 

(ဂ) ခရိင်အဆင့်အသင်းအဖွဲ ။့ အဆိပါ အသင်းအဖဲွ၏့ ဒါရိက်တာအဖွဲတ့ွင ်

သက်ဆိင်ရာ ခရိင်အတွင်းတွင် နထိင်သ ူအများစပါ၀င်ရမည်။ 

(ဃ) မို န့ယ်အဆင့် အသငး်အဖွဲ ။့     အဆိပါ အသင်းအဖွဲ၏့ ဒါရိက်တာအဖွဲတ့ွင ်

သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်တွင် နထိင်သ ူအများစပါ၀င်ရမည်။ 

၄။ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၉၆ နှင့် ၉၇ တိပ့ါ ြပ ာန်းချက်များ  

အလိငှ့ာ စီးပွား ရးအသင်းအဖွဲသ့ည် ယင်း၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ပးပိရ့ာတွင ်

အစရီင်ခစာနှင့် အတူ  နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ပးပိခ့ျိန်တွင်ရိှသည့် အသင်းဝင်များစာရင်းကိ 

မှတ်ပတင် အရာရှိထသိ ့ ပးပိရ့မညြ်ဖစ် ပီး အြခားနည်း ဖာ်ြပထားြခင်း မရိှလ င် ၎င်း၏ 

အသင်းဝင်များ ြပာင်းလဲမကိလညး် ပးပိရ့န်မလိ။  

၅။ စီးပွား ရး လပ်ငန်းအသင်းအဖွဲတ့စ်ခသည် ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇)အရ 

အ သးစား ကမ္ပဏီတစ်ခအြဖစ ်ရပ်တည် ဆာင်ရွက်ခွင့် မရိှ စရ။ 

 

 

အာင်နိင်ဦး 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန 

စာအမှတ်      ၊ ရက -  ၁၀/၁ /၂၀၁၈ (  ၀၉၂၉၉  )       
ရက်စွဲ           ၊  ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ဇူလိင်လ     ၉   ရက ်

ြဖန် ့ ဝြခင်း  

နိင်င တာ်သမ္မတရး 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 
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ြမန်မာနိင်င ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 
ကညာ ပးပါရန ် မတ္တ ာရပ်ခအပ်ပါသည ်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး 
ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 
အမျို းသားလတ် တာ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်
နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာန(အားလး) 
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟဘိဏ် 
ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ရ့း(အားလး) 
ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်                      
ပနှိပ် ရးနှင့် စာအပ်ထတ ် ဝ ရးဦးစီးဌာန 
ဤဦးစးီဌာန၊ ဌာနခွဲများနှင့် ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး ရးခဲွများအားလး 
ရးလက်ခ / မာစာတွဲ 
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