
ြပည်ေထာင်စု သမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် အစိုးရ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ုိင်ငံြခား စီးပွားဆက်သွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာန 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (       ၂     /၂၀၂၀) 

ရန်ကုန်၊ ၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ြပာသုိလဆန်း    ၉    ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ     ၃     ရက)် 

ဒါိုက်တာများှင့် ဆက်ွယ်သည့်ပဂုိလ်များသုိ ေပးအပ်သည့် အခေကးေငွှင့် အြခားအကျ ိး 

ခံစားခွင့်များအတွက် အတည်ြပြခင်းှင့် စပလ်ျဉ်းသည့် လမး်န်ချက် ထုတ်ြပန်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၆၂ ၊ ပုဒ်မခဲွ (က) ပုဒ်မခွဲငယ်(၂) ှင့် ပဒု်မ ၄၁၉ အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ အခွင့်အာဏာများကို ကျင့်သုံး၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကားမ 

ဦးစီးဌာနသည် ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၇ ှင့် ၁၈၈ အရ ဒါိုက်တာများှင့် 

ဆက်ွယ်သည့် ပုဂိလ်များသုိ ေပးအပ်သည့် အခေကးေငွှင့် အြခားအကျ ိးခံစားခွင့်များအတွက် 

အတည်ြပြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ချက်များအေပ လမ်းန်ချက်အား ဤအမိန်ေကာ်ြငာစာ 

ြဖင့် ထုတ်ြပန်လိုက်သည်- 

၁။ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒကို လိုက်နာ၍ ကုမဏီ၏ ဒါုိက်တာ အဖွဲသည် 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အေြခအေနတစ်ခုခုှင့် ကုိက်ညီလင် ဒါိုက်တာတစ်ဦးဦး၊ ယခင်က တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ဒါိုက်တာ တစ်ဦးဦး သိုမဟုတ် ဆက်ွယ် သည့် ပဂုိလ်တစ်ဦးဦးသုိ 

အခေကးေငွှင့် အြခားအကျ ိးခံစားခွင့်များ ေပးအပ် ြခင်း ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပိုင်သည် - 

 (က) ကုမဏီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲသည် ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၇၊ ပုဒ်မခွဲ 

(က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၆) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပာန်းချက်များှင့် ညီွတ်မရှိပီး 

ကုမဏီ၏ ဒါုိက်တာအဖွဲက ေကျနပ်လက်ခံလင်။ 

 (ခ) ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ အရ ကုမဏီတွင် ပါဝင်သူများက 

အဆုိပါ ေပးအပြ်ခင်းကို အတညြ်ပလင်။ 

၂။ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၇၊ ပုဒ်မခွဲ(က) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၆) အရ ကုမဏီ၏ 

ဒါိုက်တာအဖွဲက အတည်ြပြခင်းြဖစ်ပါက ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၇ ပုဒ်မခဲွ 

(ခ)၊ (ဃ) ှင့် (ဆ) တိုကုိ လုိက်နာရမည်။  

၃။ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ အရ ကုမဏီတွင် ပါဝင်သူများက အတည်ြပ 

ြခင်းြဖစ်ပါက ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ ၊ ပဒု်မခွဲ (ခ) မ ှ (ဆ) အထိ ြပာန်း 

ချက်များကို လိုက်နာရမည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၇ ှင့်အညီ ကုမဏီ၏ 
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ဒါိုက်တာအဖွဲမှ အတည်မြပိုင်သည့် ကိစရပ်များကိုသာ ကုမဏီတွင်  ပါဝင်သူများက အတည် 

ြပရမည်။ 

၄။ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၇အရ ဒါိုက်တာအဖွဲက အတည်ြပြခင်းြဖစ်ပါက 

ကုမဏီများသည် အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် Myanmar Companies Online (MyCO) 

တွင် တင်ြပရန်မလိုဘဲ ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ ှင့်အညီ ကုမဏီတွင် ပါဝင်သူ 

များ အတည်ြပြခင်း ကိစရပ်ြဖစ်ပါက ကုမဏီများသည် အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် 

Myanmar Companies Online (MyCO)တွင် ပုံစံ ဃ-၂ (က) ှင့် ဃ-၂ (ခ) တိုကို တင်ြပရမည်။  

 

 

 

 

သန်စင်လွင် 

န်ကားေရးမှးချပ် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာန 

စာအမတှ် ၊ ၂၂ / ၄၀ / ၀၂ (      ၀၀၀၆      /၂၀၂၀) 

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီ လ  ၃   ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း  

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ုံး 

ြပည်သူလတ်ေတာ်ုံး 

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခံုုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန(အားလုံး) 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

ြမန်မာုိင်ငံေတာဗ်ဟုိဘဏ် 

ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး အစိုးရအဖွဲုံး(အားလုံး) 
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ြမန်မာိုင်ငံ ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 

ေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံအပ်ပါသည် 

န်ကားေရးမှးချပ ်                     

ပုံှိပ်ေရးှင့် စာအုပ်ထုတ် ေဝေရးဦးစီးဌာန 

ဤဦးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲများှင့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး ုံးခွဲများအားလုံး 

ုံးလက်ခံ / ေမာစာတွဲ 

} 


