
 

အြမတ်ေဝစုများ၊ သီးသန်ရန်ပုံေငွှင့် အြခားခွဲေဝြခင်းများ 

အြမတ်ေဝစုခွဲေဝြခင်း 
၁။ ဘဏ်သည် အစုရှယ်ယာဝင်များသုိ အြမတ်ေဝစုခွဲေဝြခင်းကုိ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်း 

များ ဥပေဒပဒု်မ ၄၀ ပါ ြပာန်းချက်များှင့် ဗဟုိဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာ 

အြမတ်ေဝစုခွဲေဝြခင်း စည်းမျဉ်းတိုှင့်အညီ ေဆာင်ရက်မညြ်ဖစ်ပါသည။်  

 
၂။ ဒါုိက်တာအဖွဲသည် ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ ဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ ပါ ြပာန်းချက်များ 

အညီှင့် ကုိက်ညီပါက အစုရှယ်ယာရှင်များသုိ အြမတေ်ဝစုများေပးရန် ဆံုးြဖတ်ိုင်ပီး 

ပမာဏ၊ အချန်ိှင့် အြမတ်ေဝစုမည်သုိခွဲေဝမည်ကိုလည်း သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

The BoD shall may determine the dividend payable to shareholders and may 

decide the amount, timing and method of payment of the dividend as per the 

section 40 of Financial Institutions Law. 

၃။ အြမတ်ေဝစုေပးေချရမည့် နည်းလမ်းများတွင် ေငွသားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အစုရှယ်ယာ ထုတ်ေဝ 

ြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေအာ့ပ်ရှင် (option) ြပြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ရရန်ပုိင်ခွင့်များကို လဲေြပာင်းြခင်း 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရက်ြခင်းများ ပါဝင်ိုင်သည်။  

 ၄။ အြမတ်ေဝစုသတ်မှတ်ြခင်းကို ဘဏ်မှေပးေချရမည့် ေကးမီအြဖစ် မမှတ်ယူရ။ အဆိုပါ 

သတ်မှတ်ချက်ကို အြမတ်ေဝစု ေပးေချြခင်းမြပမီ မည့်သည့်အချနိ်တငွ်မဆို ြပန်လည် 

ုပ်သိမ်းိုင်သည်။ ေကးမီတင်ရှိြခင်းသည ်ေငွေပးေချရန် သတ်မှတ်ထား သည့် အချနိ်မှသာ 

ကျေရာက်သည်။  

 

အြမတ်ေဝစုအချိးအစား 



၅။ မည်သည့် အစုရှယ်ယာအမျိးအစားအတွက်မဆို စည်းေှာင်မရှိသည့် ပူးတွဲပါဝင်ေသာ 
အခွင့်အေရးှင့် ကန်သတ်ချက်များ၊ ဤဖွဲစည်းပုံအေြခခံစည်းမျဉ်း သိုမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ 
ဥပေဒတိုကုိ အေထာက်အထားြပ၍ အြမတ်ေဝစုများကုိ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များအား 

ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာအလိုက် အချိးကျ ခွဲေဝေပးရန် ြဖစ်သည်။ 

 
ဒါိုက်တာ၏ ဆင်ြခင်ဆံုးြဖတ်မ 
၆။ ပစည်းများ၊ ရပိုင်ခွင့်များ တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်း အပါအဝင် အြမတ်ေဝစု သုိမဟုတ် အြခား 

ခွဲေဝြခင်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကိစရပ်အားလုံးကုိ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒြပာန်းချက်များှင့် 

ဗဟုိဘဏ်၏စည်းမျဉ်းများအရ ဒါုိက်တာအဖွဲမှ ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ပီး ဒါိုက်တာ 
အဖွဲသည် ေအာက်ပါေဆာင်ရက်ချက်များကုိ ြပလုပ်ိုင်သည် -  

 (က) အြမတ်ေဝစုများ အြခားခွဲေဝြခင်းှင့်များှင့်/ ပတသ်က်သည့် အခက်အခဲများ၊ 
အြငင်းပွားမများ သုိမဟုတ ်အြခားကိစများတိုကုိ ေြဖရှင်းိုင်သည်။ 

 (ခ) ပစည်း သုိမဟုတ် ရပိုင်ခွင့်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပက်ို ခွဲေဝြခင်းြပရာတွင် 
တန်ဖိုး သတမ်ှတ်ေပးိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူ အစုရှင်များထံ သုိမဟုတ် ၎င်း၏န်ကားချက်အရ သတမ်ှတ ်
တန်ဖိုးအေပ အေြခြပ၍ ေငွြဖင့်ေပးေချြခင်းြပရန် ဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များအတွက် ပစည်း သုိမဟုတ် ရပိုင်ခွင့်ကို ယုံမှတ် အပ်ှံ 

လက်ခံမည့်သူထံ အပ်ံှေပးြခင်းြပုိင်သည်။  

 
ဘဏ်သည် အြမတ်ေဝစုှင့် ခွဲေဝေပးြခင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရှိိုင်ြခင်း 
၇။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ အစုရှယ်ယာများ တစ်ဆင့်လဲအပ်ြခင်းေကာင့် တစ်ဦးဦး 

က ပိုင်ဆိုင်ထိုက်ေသာ အစုရှယ်ယာှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အြမတ်ေဝစုများှင့် အြခားခွဲေဝ 

ေပးြခင်းများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် လဲေြပာင်းလက်ခံသူကုိ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင် 

အြဖစ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းြခင်း မြပရေသးသည့်အချနိ်ထိ ဘဏ်က ထိန်းသိမ်းထား 
ိုင်သည်။  

၈။ ေတာင်းေခမ သုိမဟုတ် အြခားနည်းအားြဖင့် ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်မှ ဘဏ်သို 
ေပးရန်ရှိသည့် ပမာဏအားလံုးကုိ ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်အား ေပးရမည့် အြမတ်ေဝစု 

များှင့် အြခားခွဲေဝေပးြခင်းမှ ဘဏ်သည် ေလာ့ချြဖတ်ေတာက်ုိင်သည်။  

 
ေပးေချမ 



၉။ ဘဏ်သည် အစုရှယ်ယာှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြမတ်ေဝစုှင့် အြခားခွဲေဝေပးရန်ရိှေသာ ပမာဏ 
တိုကုိ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်စည်းမျဉ်းအရ ဒါိုက်တာအဖွဲက ဆုံးြဖတ်သည့်နည်းြဖင့် 

ေပးေချိုင်သည်။  
 
ေတာင်းဆိုြခင်းမရှိသည့် ခွဲေဝြခင်းများ 
၁၀။ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ အြခားနည်း ြပာန်းထားသည့်အခါမှတပါး ဘဏ်တွင် 

ပါဝင်သူအစုရှင်များသုိ ေပးရန်ဆံုးြဖတ်ေကညာပီးေနာက် တစ်ှစ်အတွင်း ေတာင်းဆုိြခင်း 
မရှိသည့် အြမတ်ေဝစုများှင့် အြခားနည်း ခွဲေဝေပးြခင်းကုိ ေတာင်းဆုိလာသည့်အချနိ်အထိ 

ဒါိုက်တာအဖွဲမ ှ ဆံုးြဖတ်သည့်အတိုင်း ဘဏ်သည် ရင်းှီးြမပ်ံှြခင်း သိုမဟုတ် အြခား 
နည်း အသံုးြပြခင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။  

၁၁။ ဘဏ်သည် ြမန်မာုိင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့် ဗဟုိဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်များကုိ ဆန ်ကျင်ြခင်း 

မရှိေစဘဲ ယင်း၏ အကျိးအြမတ်များကုိ ဗဟုိဘဏ်၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ြပန်လည် ရင်းှီးြမပ်ှံ 

ိုင်သည်။  

 

ဒါိုက်တာအဖွဲ ဖွဲစည်းထားရှိြခင်း  
 ြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ်၏ န်ကားချက် (၉/၂၀၁၉) ှင့် အည ီ A bank ၏ BOD 
အဖွဲအား အဖွဲဝင် (၉)ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းထားရှိပီး သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါုိက်တာ (Independent 
Director) (၂)ဦး ပါဝင်ပါသည်။ 

 
ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ တာဝန်၊ လုပပ်ိုင်ခွင့်ှင့် တာဝန်ရှိမများ 
ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် တာဝန်ရှိမများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(က) ဘဏ်တွင်ပါဝင်သူအစုရှင်များ၏ ှစ်ပတလ်ည် အေထွေထွအစည်းအေဝးမှ 
ေဆာင်ရက်ရန ်ေပးအပသ်ည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် ဘဏ်က ေဆာင်ရက်ရမည့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအားလံုးကုိ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများ 
ဥပေဒအရ ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ရမည်။  

)ခ(  ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မဟာဗျဟာှင့် ေငွေရး ေကးေရး 

အားေကာင်းခိုင်မာမ၊ အေရးကီးေသာ ဝန်ထမ်းေရးဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်၊ လုပ်ငန်း 

ဖွဲစညး်ပုံ၊ စီမံအုပခ်ျပ်မ မူေဘာင်ှင့်အေလ့အထ၊ ဆံုးံးိုင်ေြခစီမံခန ်ခွဲမှင့် 

လိုက်နာေဆာင်ရက်မဆုိင်ရာ တာဝန်များကုိ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရန် အလံုးစုံတာဝန် 

ရှိသည်။  



)ဂ(  ဒါိုက်တာအဖွဲသည် အဆိုပါတာဝန်ရှိမများကို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေငွအပ်ှံသူများ၊ 

အစုရှယ်ယာရှင်များှင့် အြခားအကျိးစီးပွားသက်ဆုိင်သူများ အားလုံး၏ တရားဝင် 

အကျိးစီးပွားများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ဘဏ်အား 

၎င်း၏ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသူများှင့် ထိေရာက်ေကာင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံေရးကုိ 

ထိန်းသိမ်းထားေကာင်း ေသချာေစရန် တာဝန်ရိှသည်။  

)ဃ(  ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ၎င်း၏ေဆာင်ရက်ရန်လုပ်ငန်းကိစများကုိ ကိုယ်စားေဆာင် 
ရက်ရန် သင့်ေလျာ်သည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကာ်မတီများအပါအဝင် သီးသန်  

ရည်ရယ်ချက်များြဖင့် ေကာ်မတီှင့် ဆပ်ေကာ်မတီများကုိ တစ်ခုြဖစ်ေစ၊ တစ်ခုထက် 

ပို၍ ြဖစ်ေစ ဖွဲစည်းိုင်သည်-  

(၁) ဆံုးံးုိင်ေြခ စီမခံန်ခွဲမေကာ်မတီ၊ 
(၂) ေချးေငွေကာ်မတီ၊ 
(၃) လစာချးီြမင့်ေရးေကာ်မတီ၊ 
(၄) စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ၊ 
(၅) ေပးရန်တာဝန်ှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များ စီမခံန်ခွဲေရးေကာ်မတီ။  
 

 )င(  ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ဘဏ်၏ဖွဲစည်းပုံကုိ ေရးဆဲွထားရိှရမည်။  

 )စ(  ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏ တာဝန်ခံမများတွင် ေအာက်ပါတိုပါဝင်ရမည် -  

)၁(  ဘဏ်၏လုပင်န်းှင့် ြပင်ပဝန်းကျင်တငွ် အေရးကီးေသာ ေြပာင်းလဲမများ 
ကို မျက်ေြခမြပတ် ကည့်ေနရမည်ြဖစ်ပီး ဘဏ်၏ ေရရှည်အကျိးစီးပွား 
ကို ကာကွယ်ရန်အတကွ် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ လိုအပေ်သာ ေြပာင်းလဲမများ 
ကို ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရမည်၊ 

)၂(  ဘဏ်၏လုပင်န်းရည်ရယ်ချက်များှင့် မဟာဗျဟာတိုးတက်မ အေြခအေန 
ကို ေစာင့်ကပ်ကည့်၍ အတည်ြပရမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းတိုအား အေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်မကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း ြပရမည်၊ 

)၃(  ဘဏ်၏အဖွဲအစည်း )ေကာ်ပိုရိတ်(ဆုိင်ရာ ဓေလ့ထုံးစံှင့်  တန်ဖိုးများကုိ 

တည်ေဆာက်ရာတွင် ဦးေဆာင်မအခန်းကမှ ပါဝင်ရမည၊် 

)၄(  ဘဏ်၏ စီမံအုပ်ချပမ် မူေဘာင်ကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရက်မ 
အား ေစာင့်ကပ်ကည့်ေနရမညြ်ဖစ်ပီး အဆိုပါ အုပ်ချပ်မမူေဘာင်သည် 

အေရးကီးေသာ ေြပာင်းလဲမများြဖစ်သည့် ဘဏ်၏အရယ်အစား၊ လုပ်ငန်း 
၏ ခက်ခဲပ်ေထွးမ၊ ပထဝီေဒသဆုိင်ရာတည်ရိှမ၊ လုပင်န်းဆုိင်ရာ မဟာဗျ 



ဟာ၊ ေစျးကွက်အေနအထားှင့် ကပ်မတ်ကွပ်ကဲေရးဆုိင်ရာ လိုအပ်ချက် 
များအရ လုိက်ေလျာညီေထွ ရိှ မရိှကို အခါအားေလျာစ်ွာ ြပန်လည် သံုးသပ် 

ရမည်။ 

)၅(  ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ယှဉ်ပိင်မှင့် ကပ်မတ်ကွပ်ကဲမဆုိင်ရာ 

အေြခအေနှင့် ဘဏ်၏ ေရရှည်အကျိးစီးပွား၊ ဆံုးံးိုင်ေြခ ေဖာ်ထုတြ်ခင်း 

ှင့် ဆံုးံးိုင်ေြခကို ထိေရာက်စွာ စီမခံန ်ခွဲိုင်မည့် စွမး်ရည်တုိကို ထည့်သွင်း 

စဉ်းစား၍ ဘဏ်မှလက်ခံလိုသည့် ဆံုးံးိုင်ေြခကုိ ဘဏ်၏အရာရှိများှင့် 

အတူ သတ်မတှ်ထားရိှရမည်။  

)၆(  ဘဏ်၏ ဆုံးံးိုင်မ မဝူါဒှင့် ဆုံးံးခံိုင်မ အတိုင်းအတာတိုအေပ ဘဏ်၏ 

ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမအား ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည၊် 

)၇(  ဘဏ်၏ မတည်ေငွရင်းလံုေလာက်မအား စိစစ်အကဲြဖတြ်ခင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ 

မတည်ေငွရင်းှင့် ေငွေကးလွယ်ကူမအစီအမမံျား၊ လုိက်နာေဆာင်ရက်မ 

မဝူါဒှင့် တာဝန်ဝတရားများ၊ ဘဏ်တွင်း ထိန်းချပ်ကွပ်ကဲမစနစ်များှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒများကို အတည်ြပြခင်းှင့် အဓိကမူဝါဒများှင့် 

စည်းမျဉ်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခင်းတိုကို ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည်၊ 

)၈(  အဓိကကျေသာမူဝါဒများှင့် စည်းမျဉ်းများကုိ ဆက်လက်ကျင့်သံုးိုင်ြခင်း ရိှ 

မရှိှင့် လိုအပ်သည့်ေနရာတွင် ေြပာင်းလဲြခင်း သိုမဟုတ် ေခတ်ှင့် ေလျာ်ညီ 
ေစရန် ြပလုပ်ြခင်း ရိှ၊ မရှိကုိ ေသချာေစရန် အခါအားေလျာစ်ွာ ြပန်လည ်

သံုးသပ်ရမည်၊ 

)၉(  ဘဏ်အား စာရင်းှင့်ေငွေရးေကးေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကုိ 

ေထာက်ကူေစမည့် ခိုင်မာေသာ ဘာေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရက်ချက်များကုိ 

ထိန်းသိမ်းထားရိှေစရမည်၊ 

)၁၀(  ှစ်ပတလ်ည် )ှစ်ချပ် (ဘာေရးရှင်းတမး်များကုိ အတည်ြပြခင်းှင့် 

ဘဏ်အား လွတ်လပ်ေသာ ှစ်ပတလ်ည် )ှစ်ချပ် (စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းကို 

ေဆာင်ရက်ေစရမည်။ 

)၁၁(  အမေဆာင်အရာရှိချပ်ှင့် အြခားအရာရိှများကို ေရးချယ်ြခင်းှင့် ယင်းတို၏ 

စွမ်းေဆာင်မများကို အတည်ြပရမည်။ 

)၁၂(  အမေဆာင်များ၏ အခေကးေငွကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ ြပန်လည် 
သံုးသပ်ြခင်းှင့် ၎င်းအခေကးေငွသည် ဘဏ်၏ ဆုံးံးိုင်ေြခ အေလ့အထ 



ှင့် လက်ခံလိုသည့် ဆုံးံးုိင်ေြခများအရ ချနိ်ညိထားြခင်း ရှိ၊မရိှ 

အကဲြဖတ်ြခင်းများ အပါအဝင် လစာှင့် အကျိးခံစားခွင့်များအေပ ဘဏ်၏ 

မဝူါဒများကို ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည်။ 

)၁၃(  လိမ်လည်မများှင့် အြခား တရားမဝင် ေဆာင်ရက်ချက်များအား အစီရင်ခံ 

တင်ြပိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်၏မူဝါဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ ခုိင်မာမ၊ 

လွတ်လပ်မှင့် ထိေရာက်မတိုကုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည်။ 

)၁၄(  ဆက်ွယ်သူများှင့် ပတသ်က်သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအေပ 

ဘဏ်၏မူဝါဒများအား ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင်ြပလုပ်ြခင်းှင့် အတည်ြပြခင်း 
များကုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည်။ 

)၁၅(  ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများဥပေဒ၊ ယင်းဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် 

စည်းမျဉ်းများှင့် န်ကားချက်များအား ဘဏ်၏လိုက်နာေဆာင်ရက်မကုိ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည်။  

 

ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးများကျင်းပြခင်း 
 ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတုိင်းကျင်းပရမည် -  
 (က) ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးများကို တစ်ှစ်လင် အနည်းဆုံး ၁၂ ကိမ် ကျင်းပရ 

မည်ြဖစ်ပီး အစည်းအေဝးှစ်ခုအကားကာလသည် ှစ်လထက် မပိုရ၊ 

 (ခ) ဥကသည် အနညး်ဆံုး ဒါိုက်တာသံုးပုံှစ်ပုံက အစည်းအေဝးကျင်းပေပးရန် စာြဖင့် 

ေရးသားေတာင်းဆုိပါက မည်သည့်အချန်ိမဆို အစည်းအေဝးကို ေခယူကျင်းပုိင် 
သည်၊ 

 (ဂ) ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးများကို ဥကက ကီးမှးကျင်းပရမည်၊ 

 (ဃ) ဥကအစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အခါ  အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်သည့် ဒါုိက်တာအများစုမှ ေရးချယ်သည့်ဒါိုက်တာတစ်ဦးက အစည်း 
အေဝးကုိ ကီးမှးကျင်းပရမည်၊ 

 (င) အမေဆာင်မဟုတသ်ည့် သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါုိက်တာ အနညး်ဆံုးတစ်ဦး 

အပါအဝင် ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ အဖွဲဝင်ထက်ဝက်တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး 

အထေြမာက်သည။်  



 (စ) ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးတွင် အများစု၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အတည်ြဖစ်ပးီ 

မအဲေရအတွက် တူညီေနပါက ဥကတွင် ဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့် မဲရှိသည်။ 

 (ဆ) အစည်းအေဝးသုိတက်ေရာက်သည့်ဒါိုက်တာများ၏အမည်များှင့် ချမှတ်ေသာ 
အဆုံးအြဖတ်များ ပါဝင်သည့် အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းကုိ မှတ်တမး်တင်ထားရမည် 
ြဖစ်ပီး အဆုိပါအစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတငွ် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့် 

ဒါိုက်တာ အားလုံးက လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊ 

 (ဇ) အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်မဟုတသ်ည့် အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်သူများ၏ အမည်များလည်း ပါဝင်ရမည်၊ 

 (ဈ) ဒါိုက်တာတစ်ဦးသည် လုံေလာက်ေသာ အေကာင်းြပချက်မရိှလင် ဒါုိက်တာအဖွဲ 

အစည်းအေဝးအားလုံးကို တက်ေရာက်ရမည်၊ 

 )ည(  လုံေလာက်ေသာအေကာင်းြပချက်ှင့် ကိတင်အေကာင်းြပချက်မရိှဘဲ အစည်း 
အေဝးကုိ သံုးကိမ်ဆက်တိုက်ထက်ပို၍ ပျက်ကွက်ေသာ ဒါိုက်တာတစ်ဦး၏ေနရာ 
ကို လစ်လပ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ 

            )ဋ(  အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် အစည်းအေဝး၌ ချမှတ်ေသာဆံုးြဖတ်ချက်ှင့် 

ဆန ်ကျင် ကဲွလွဲသည့် အြမင်သေဘာထားအားလံုးကုိ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိရမည်၊  

ဒါိုက်တာများသည် ေအာက်ပါနည်းလမး် တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ေတွဆံုေဆွးေွးုိင်သည်- 
 (က) လူကုိယ်တိုင်ြဖစ်ေစ။ 
 (ခ) တယ်လီဖုန်းြဖင် ့ြဖစ်ေစ။  
 (ဂ) ုပ်ြမင်သံကား နည်းပညာြဖင့် ေတွြမင်ေြပာဆုိ၍ ြဖစ်ေစ။ 
 (ဃ) အြခားတိုက်ိုက် ဆက်သွယေ်ရး ကားခံပစည်းများြဖင့် ြဖစ်ေစ။  
 
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးတငွ် တက်ေရာက်ေကာင်း မှတ်ယူြခင်း 
 ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကုိ တယ်လီဖုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ုပ်ြမင်သံကား နည်းပညာ 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားဆက်သွယ်ေရး ကားခံပစည်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက် ြခင်းြဖစ်ပီး 
တက်ေရာက်သူအားလံုး၏ ေြပာဆိုေဆွးေွးချက်များကို ကားုိင်စွမ်းရိှပီး ကားသိခဲ့ပါက ဒါုိက်တာ 

သည် ထိုအစည်းအေဝးကုိ တက်ေရာက်ခဲ့ေကာင်း မှတ်ယူသည်။  
 
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကျင်းပရန်ေနရာ 
 ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကုိ တယ်လီဖုန်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ုပြ်မင်သံကားနညး်ပညာ 
ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားဆက်သွယ်ေရးကားခပံစည်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရက်ြခင်း ြဖစ်လင် 



ဒါိုက်တာအဖွဲ အစည်းအေဝးလုပ်ရန် သေဘာတူညီသည့်ေနရာတွင် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု 
မတှ်ယူရမည်။ အစည်းအေဝးများကုိ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံ ြပင်ပတငွ်လည်း ကျင်းပိုင် 

သည်။  
 
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးတငွ် မဲေပးဆုံးြဖတ်ြခင်း 
 ဒါိုက်တာများသည် မိမိတုိသင့်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်သည့်အတုိင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

ေရးအတွက် အတူတကွ စည်းေဝးိုင်၍ မမိိတို၏ အစည်းအေဝးများကုိ ေရဆုိင်းြခင်းှင့် အြခား 

နည်းြဖင့် သတ်မှတ်လျက် အစည်းအေဝးများ ြပလုပ်ိုင်သည်။ မည်သည့် အစည်း အေဝးတွင်မဆုိ 
ေပေပါက်လာေသာ ြပဿနာများကုိ တက်ေရာက်သူ ဒါိုက်တာတစ်ဦးလင် တစ်မစဲနစ်ကျင့်သုံး 

လျက် မမဲျားရာြဖင့် ဆံုးြဖတ်ရမည။် ထိုသုိ ဆံုးြဖတ်ရာ၌ မအဲေရအတွက်ချင်းတူညီေနသည့် ကိစရပ်၌ 
ဥကသည် ဒုတိယ သုိမဟုတ ်ဆံုးြဖတ်မ ဲေပးပိုင်ခွင့်ရိှရမည်။  
 
 
 
 
 
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကျင်းပရန် အေကာင်းကားြခင်း 
 ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ အစည်းအေဝးတုိင်းအတွက် အေကာင်းကားစာအား ဒါုိက်တာတိုင်းကုိ 
ေပးပုိ အေကာင်းကားရမည်ြဖစ်ပီး၊ ထိုသုိ ေပးပိုရန် ပျက်ကွက်ြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခံရရိှမမရိှြခင်း 

ေကာင့် အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်းကုိ တရားမဝင်ပျက်ြပယ်ေစြခင်း မရိှေစရ။  

 
ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးထေြမာက်ရန် အနည်းဆုံး လိုအပ်ေသာဦးေရ 
 အစည်းအေဝးစတင်ချန်ိတွင် အစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် လုိအပ်ေသာဦးေရ 
တက်ေရာက်ြခင်းမရှိပါက ယင်းဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကိစများ 
ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက်ခွင့်မရိှပါ။ ဒါုိက်တာများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မ အစည်းအေဝးတွင် အထ 

ေြမာက်ေစေရးအတွက် အမေဆာင်မဟုတသ်ည့် သီးြခားလွတ်လပ်ေသာဒါုိက်တာ အနည်းဆံုး 

တစ်ဦးအပါအဝင် ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ အဖွဲဝင်ထက်ဝက် တက်ေရာက်ပါက အစည်းအေဝး 
အထေြမာက်သည။်  

 ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးအစတွင် အနည်းဆံုးလိုအပ်ေသာဦးေရြပည့် တက်ေရာက် 

ပါက ဒါိုက်တာတစ်ဦးက အစည်းအေဝးေနာက်ပိုင်း တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းအေကာင်း 
တစ်ခုခုေကာင့် မမဲေပးဘဲေနြခင်းရိှေသာ်လည်း အစည်းအေဝး တစ်ေလာက်လုံးတွင် အနည်းဆံုး 
ဦးေရြပည့် တက်ေရာက်ေကာင်း မှတ်ယူမည်ြဖစ်သည်။  
 



ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး ဥက 
 ဒါုိက်တာအဖွဲသည် အစည်းအေဝးတွင် ဥကကုိ ေရးချယ်တင်ေြမာက်ိုင်ပီး ယင်း၏ 
သက်တမ်းကုိလည်း သတ်မတှ်ေပးရမည်။ ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးများကို ဥကက ကီးမှး 

ကျင်းပရမည်။ ဥက အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အခါ အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်သည့် ဒါုိက်တာအများစုမှ ေရးချယ်သည့် ဒါိုက်တာတစ်ဦးက အစည်းအေဝးကုိ 
ကီးမှးကျင်းပရမည။်  
 
မဲအများစုြဖင့် ဆုံးြဖတ်ရမည့် ကိစရပမ်ျား 
 ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးတွင် တင်ြပလာေသာ ေမးခွန်းများ၊ အဆိုြပ ဆံုးြဖတ်ချက် 

များကုိ တက်ေရာက်လာသည့် ဒါုိက်တာအဖွဲ၏မအဲများစုြဖင့် ဆံုးြဖတ်ရနြ်ဖစ်ပီး ေပးသည့်မ ဲ
အေရအတွက် တူညီေနပါက ဥကသည ်ဒါိုက်တာအြဖစ် မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အတိုင်း အဆုံးအြဖတ် 

မကဲို ေပးရမည်။  

 

 

ဆုံးြဖတ်ချက်ကို စာြဖင့်ေရးသားြခင်း 
 ဒါုိက်တာအဖွဲက ဆံုးြဖတ်ချက်ကို အတညြ်ပပီးေနာက် အတွင်းေရးမှး သုိမဟုတ် 
ဒါိုက်တာအဖွဲမှ တာဝန်ေပးအပခ်ံထားရသည့် ပဂုိလ်မှ မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ေရးထိုး၍ 
ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ထုတ်ြပန်ရမည်။  

 ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး ကျင်းပြခင်း မရိှသည့်အချန်ိတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက် မဲ 
ေပးခွင့်ရှိသည့် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်အားလုံးက စာရက်စာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ 
ေထာက်ခံေကာင်း စာရက်စာတမ်းတွင် လက်မှတ်ေရးထုိးကာ ဆံုးြဖတ ်ချက်ကုိ ထုတ်ြပန်ိုင်သည။် 
ထိုစာရက်စာတမ်း၏ မိတှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပူးတွဲေဖာ်ြပ၍ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် 

အားလံုးသုိ လက်မှတ်ေရးထုိးရန် ြဖန်ေဝရမည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် အားလံုးက လက်မှတ်ေရးထုိး 

ပီးချနိ်တွင် ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်လုိက်သည်ဟု မတှ်ယူရမည်။  

 

( မတှ်ချက်။      ။ Abank ၏ ဖွဲ့စည်းပံု အခြေခံဥပဒေစည်းမျဉး်၊ အခန်း (၂၂) မှ ကောက်နုတ်ချက် 

ဖြစ်ပါသည်။ ) 


