
 

 

ပည  ထ ငစသမတ မနမ ငင တ အစ ရ 

စမကန ငဘ ရ ၀န က ဌ န  

ရင မ ပ မ င ကမဏမ န က မဦ စ ဌ န  

အမန က င စ  အမတ  ( ၅၆ /၂၀၁၈) 

ရနကန၊ ၁၃၈၀  ခ စ၊ ပထမဝ ဆလ ပည က  ၁၃ ရက 

 (၂၀၁၈  ခ စ ဇလငလ  ၁၀  ရက)  

မနမ ငငကမဏမ ဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရ သတမတ ဖ ပထ သည ပစမ  

မနမ ငင ကမဏမ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒမ ၄၆၂ (က) အရ အပ င ထ သည အ ဏ  

မ က က ငသ ၍ ရင မ ပ မ ငကမဏမ န က မဦ စ ဌ နသည ဤအမန က င  

စ  ကထတ ပနလကသည။ 

၁။ မနမ ငငကမဏမ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) အရ   မတပတငအရ ရထ   ပ ပတင ပရမည  

သတမတ ဖ ပထ သညပစမ က ဤအမန က င စ ၏ န ကဆကတ ဇယ  

(၁) တင ဖ ပထ သည။ 

၂။ မနမ ငငကမဏမ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒမ ၈၃ (ဂ) အရ  ကမဏတစခတင အစ 

ရယယ မ င ကမဏရအ ခ မတပတငထ သ  အက ခစ ခငမ က  လ ပ င  

သည စ ရကစ တမ က စ ဖင ရ သ ထ ရမည ဖစ ပ  ကမဏ၏ ဒ ကတ  မ က 

သတမတထ သည သမဟတ လကခသ ဘ တညထ သ  ပစ ဖင တင ပရ မည။ 

၃။ န ကဆကတ ဇယ  (၁) ၌ သတမတ ဖ ပထ သည ပစမ တင ဖ ပထ သ  

ကစမ ငစပလ ၍ ၎င ပစက အသ ပ ရမညအ ပင အလကထ ရ နစ မတပတင 

စနစတင အလကထ ရ နစနည လမ ဖင ဆ ငရက ခင အပ အ၀င မတပတငအရ ရ 

က န က သညနည လမ အတင  မတပတငအရ ရထ ပ ပတင ပရမည။  သတမတ 

ဖ ပထ သည ပစက အသ မ ပ ပ က မတပတင အရ ရသည အလကထ ရ နစ 

မတပတငစနစအပ အ၀င ပစ သမဟတ စ ရကစ တမ  တစခခ ပ ပတင ပ ခင က 

လကခရန ငင ဆ ငသည။  

၄။ ဤအမန က င စ တင ဖ ပထ သည “အလကထ ရ နစ မတပတင စနစ” 

ဆသညမ  မနမ ငင ကမဏမ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒမ ၄၂၁ အရ မတပတင အရ ရက 

တည ထ ငထ သ အလကထ ရ နစနည ပည ဖငမတပတငစနစကဆလသည။ 

 

 



၂ 

 

မနမ ငင ပနတမ တင ထညသင  
ကည ပ ပ ရန မတ ရပခအပပ သည 

 

 

၅။ ဤအမန က င စ သည ၂၀၁၈ ခ စ၊ သဂတလ ၁ ရက နမ စတငအက သက ရ က 

စရမည။ 

 

 

အ င ငဦ  

န က ရ မ ခ ပ 

စ အမတ      ၊ ရက -  ၁၀/၁ /၂၀၁၈ ( ၀၉၃၇၂)       
ရကစ           ၊  ၂၀၁၈ ခ စ၊ဇလငလ  ၁၀  ရက 

ဖန ဝ ခင   

ငင တ သမတ  

ပည ထ ငစအစ ရအဖ  

ပည ထ ငစလတ တ  

ပညသလတ တ  

အမ သ လတ တ  

ပည ထ ငစတရ လတ တ ခ ပ 

ငင တ ဖစည ပအ ခခဥပ ဒဆငရ ခ  

ပည ထ ငစ ရ က ကပ က မရင  

ပည ထ ငစဝန က ဌ န(အ လ ) 

ပည ထ ငစ ရ နခ ပ  

ပည ထ ငစစ ရင စစခ ပ  

ပည ထ ငစရ ထ ဝနအဖ 

မနမ ငင တ ဗဟဘဏ 

ပညနယ င တင ဒသ က  အစ ရအဖ (အ လ ) 

န က ရ မ ခ ပ                      

ပ ပ ရ င စ အပထတ ဝ ရ ဦ စ ဌ န 

ဤဦ စ ဌ န၊ ဌ နခမ င ပညနယ င တင ဒသ က  ခမ အ လ  

လကခ / မ စ တ 

 

 

} 



ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ပစများ 
နာကဆ်က်တွဲ ဇယား(၁) 

ပစ အ ကာငး်အရာ 
ပစ က-၁ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်း တည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ 

ပစ က-၂ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်အများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ
ပစ က-၃ ခဝန်ချက်အားြဖင့် တာဝန်ကန ့်သတ်ထားသည့ ်ကမ္ပဏီ ဖဲွ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ 
ပစ က-၄ တာဝန်ကန ့်သတ်မထားသည့် ကမ္ပဏီ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ

ပစ က-၅ ခဝန်ချက်အားြဖင့်တာဝန်ကန ့သ်တ်ထားသည့်ကမ္ပဏီတစ်ခအြဖစ်တည် ထာင်သည့်အသင်းအဖွဲ  ့ 
ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ 

ပစ က-၆ ၁၉၅၀ ခနှစ် အထူး ကမ္ပဏီ အက်ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့်သတ်ထား သည့် အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ 
ဖဲွ စ့ညး် တည် ထာင်ြခငး် လာက်လာ

ပစ က-၇ ၁၉၅၀ ခနှစ် အထူး ကမ္ပဏီ  အက်ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများြဖင့်  ကန ့်သတ်ထားသည့ ်အများနှင့်သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ 
ဖဲွ စ့ညး် တည် ထာင်ြခငး် လာက်လာ

ပစ က-၈ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခအြဖစ် မတှပ်တင်ြခင်းဆိင်ရာ လာက်လာ

ပစ ခ-၁ အစအားြဖင့် တာ၀န်ကန ့်သတ်ထားသည့် အများနှင့်မသက်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီ၏ ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက် 
လာက်ထားလာ 

ပစ ခ-၂ အစအားြဖင့်တာ၀န်ကန ့သ်တ်ထားသည့်အများနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီ၏ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက် လာက်ထားလာ

ပစ ခ-၃ ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀နက်န ့်သတထ်ားသည့် ကမ္ပဏီတစ်ခအ နြဖင့ ် အသငး်အဖဲွ  ့ ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခငး် ဆိင်ရာ 
လာက်ထားလာ 

ပစ ခ-၄ ၁၉၅၀ ခနစ်ှ အထးူကမ္ပဏီအက်ဥပ ဒ အရ  ဖွဲ စ့ည်းထား သာ အစအားြဖင့်  တာ၀န်ကန ့သ်တထ်ားသည့် အများနှင့် မသက်ဆိင် 
သည့် ကမ္ပဏ၏ီ ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခင်းအတကွ် လာက်ထားလာ

ပစ ခ-၅ ၁၉၅၀ ခနှစ် အထူးကမ္ပဏီအကဥ်ပ ဒ အရ  ဖွဲ စ့ည်းထား သာ အစအားြဖင့်  တာ၀န်ကန ့်သတ်ထားသည့် အများနှင့် 
သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ၏ ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခငး်အတွက် လာက်ထားလာ

ပစ ခ-၆ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခ အ နြဖင့် ြပန်လည်မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက် လာက်ထားလာ 
ပစ ဂ-၁ ဖွဲ စ့ည်းပ အ ြခခစည်းမျဉ်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း
ပစ ဂ-၂ ကမ္ပဏီအမည် ြပာငး်လြဲခင်း 
ပစ ဂ-၃ အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း သိမ့ဟတ် ကမ္ပဏီတွင် ပါ၀င်သူများ၏မတ်ှပတင်စာရငး် ြပာင်းလဲြခင်း 

ပစ ဂ-၄ မှတ်ပတင်ထား သာ ရးခန်းလိပ်စာ သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိအဓိကလပ် ဆာင်သည့် လိပ်စာ ြပာငး်လဲ ြပင်ဆင်ြခင်း 
ဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဂ-၅ မှတ်ပတင်စာရင်း မှားယွင်းမများကိ ြပင်ဆင်သည့် တရားရး အမိန်န့ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အ ကာငး်ကားစာ 
ပစ ဂ-၆(က) မတည် ငွရင်း လာ့ချြခင်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ အစရှယ်ယာရှင်များ အစည်းအ ဝးကျင်းပရန် အ ကာငး်ကားစာ 
ပစ ဂ-၆(ခ) မတည် ငွရင်း လာ့ချြခင်းနှင့်စပ်လျဉး်သည့် ဆးြဖတ်ချကဆ်ိင်ရာ အ ကာငး်ကားစာ

ပစ ဂ-၆(ဂ) မတည် ငွရင်း လာ့ချြခင်းအတွက် အစညး်အ ဝးကျင်းပရန် အ ကာင်းကားစာ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်ပတင်အရာရိှထမှ 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဂ-၇(က) အစရှယ်ယာများ ြပန်လည်၀ယ်ယူြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစရှယ်ယာရှင် အစညး်အ ဝး အ ကာငး်ကားစာ 
ပစ ဂ-၇(ခ) အစရှယ်ယာများ ြပန်လည်ဝယ်ယြူခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆးြဖတ်ချကဆိ်င်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဂ-၇(ဂ) အစရှယ်ယာများ ြပန်လည် ဝယယူ်ြခင်းနှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်အရာရိှထမှ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဂ-၈ (က) အခွင့်အ ရးများ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းဆိငရ်ာ အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဂ-၈ (ခ) အစရှယ်ယာများ၏ အခွင့အ် ရးများ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျကြ်ခင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားရးအမိန ့်ကိ 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဂ-၉(က) ငွ ကး အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစရှယ်ယာရှင် အစည်းအ ဝးအ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဂ-၉(ခ) ငွ ကးအ ထာကအ်ပ့ ပးြခင်းအား အတည်ြပု ဆာင်ရွက် ပီး ကာင်း အ ကာငး်ကားစာ 
ပစ ဂ-၉(ဂ) ငွ ကး အ ထာက်အပ့ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထူးဆးြဖတ်ချက်ဆိငရ်ာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဂ-၁၀ ကမ္ပဏီမှတ်ပတင် စာရငး်များနင့်ှ အညန်းစာရင်းများ ထိန်းသိမ်းထားသည် ့ နရာ ြပာင်းလဲြခင်း 
ပစ ဂ-၁၁ မှတ်ပတင်ထား သာ ရးခန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်အရာရိှထမှ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဂ-၁၂ ကမ္ပဏီအမည် ြပာင်းလဲရန်ညန်ကားြခင်း
ပစ ဃ-၁ ဒါရိက်တာများနှင့် အတွင်း ရးမှူးတိ၏့ အချက်အလက်များ

ပစ ဃ-၂(က) အခ ကး ငွနှင့် အြခားအကျို းခစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉး်၍ ကမ္ပဏီတွင ်ပါ၀င်သူများ အစညး်အ ဝးအတွက ်အဆိြပု 
အ ကာင်းကားစာ 
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ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ပစများ 
နာကဆ်က်တွဲ ဇယား(၁) 

ပစ အ ကာငး်အရာ 
ပစ ဃ-၂(ခ) အခ ကး ငွ သိမ့ဟတ ်အကျို းခစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆးြဖတ်ချကဆိ်င်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဃ-၂(ဂ) အခ ကး ငွ သိမ့ဟတ ်အြခားအကျို းခစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်ပတင် အရာရိှထမှ အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဃ-၃ ဒါရိက်တာ သိမ့ဟတ် အြခားအရာရိှများအ ပ  တားြမစ်ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာငး်ကားစာ
ပစ င-၁ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏အမည် ြပာင်းလြဲခင်းဆိင်ရာအ ကာင်းကားစာ
ပစ င-၂ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉး်အား ြပာငး်လဲြပင်ဆင်ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ င-၃ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ ဒါရိက်တာများ သိမ့ဟတ် အတွင်း ရးမှူး ြပာင်းလဲြခငး်ဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ
ပစ င-၄  ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏  ြပညပ်ရိှလိပ်စာ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာအ ကာင်းကားစာ
ပစ င-၅ နိင်င တာ်အတွင်း ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏လိပ်စာ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်း ကားစာ 

ပစ င-၆ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှငး်ြခင်းခရ သာအရာရိှ သိမ့ဟတ် ယငး်၏ လိပစ်ာ ြပာင်းလဲြခငး် ဆိင်ရာ 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ င-၇ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ နှစစ်ဉ်အစီရင်ခစာ
ပစ င-၈ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ ဘ ာ ရးရငှး်တမ်း
ပစ င-၉ နိင်င တာ်အတွင်း ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းကစီးပာွး ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်မ ကိ ရပ်စဲ ကာင်းအ ကာင်းကားစာ

ပစ င-၁၀ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းသည် ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်သည့် နရာတွင ်စာရင်းရှင်းလငး် ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ဖျက်သိမ်းြခင်း  သိမ့ဟတ် 
မှတ်ပတင်ထားြခင်းမ ှြပန်လည်ပယ်ဖျက်ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ

ပစ င-၁၁ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ စာရင်းရှင်းလငး်ဖျက်သိမး် ရးအရာရိှကိ နိင်င တာအ်တွငး် ခန ့အ်ပ် ကာင်း အ ကာင်းကားစာ
ပစ င-၁၂ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းတစ်ခသည် မှတ်ပတင်စာရင်းမှပယ်ဖျက်ရန် ကာင်းကားစာ

ပစ င-၁၃(က) နိင်င တာ်အတွင်း   စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်အရာရိှ၏ အ ကာင်းကားစာအ ပ  
ြပန်ကားချက် 

ပစ င-၁၃(ခ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် ထသိ ့မှတပ်တင်အရာရိှက 
ပးပိသ့ည့်အ ကာင်းကားစာ 

ပစ င-၁၃(ဂ) စီးပွား ရးလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခငး်နှင့်စပ်လျဉး်၍ ြပညပ် ကာ်ပိ ရးရှင်းသိ ့ မှတ်ပတင်အရာရိှက ဒတိယအကိမ် အ ကာငး် 
ကားစာ 

ပစ စ-၁ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီမ ှအစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့် 
အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီသိ ့ ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ

ပစ စ-၂ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီမှ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့် 
အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီသိ ့ ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ

ပစ စ-၃ ခဝန်ချက်အားြဖင့် တာဝန်ကန ့်သတ်ထားသည့ ်ကမ္ပဏီမှ အစရယှ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့် အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် 
ကမ္ပဏီသိ ့ ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ

ပစ စ-၄ ခဝန်ချက်အားြဖင့် တာဝန ်ကန ့သ်တ်ထားသည့် ကမ္ပဏီမှ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့်သတ်ထားသည့် အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် 
ကမ္ပဏီသိ ့ ြပာင်းလရဲန် လာက်လာ

ပစ စ-၅ တာဝန်ကန ့်သတ်မထားသည့် ကမ္ပဏီမှ အစရှယ်ယာများြဖင့် ကန ့သ်တထ်ားသည့် အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီသိ ့
ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ 

ပစ စ-၆ တာဝန်ကန ့်သတ်မထားသည့်ကမ္ပဏီမှ အစရှယ်ယာများြဖင့်ကန ့်သတ်ထားသည့် အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီသိ ့
ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ 

ပစ စ-၇ နိင်င တာ်ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းသည့် အ ကာင်းကားစာ
ပစ စ-၈ အဆိြပုထား သာ ကမ္ပဏီ အမျိုးအစား ြပာင်းလဲြခငး်ဆိင်ရာနှင့်စပ်လျဉး်သည့် တရားရး၏အမိန် ့အ ကာငး်ကားစာ
ပစ ဆ-၁ ဥပ ဒအရ ြပုစ ဆာင်ရွက်ရမည့် အစီရင်ခစာ
ပစ ဆ-၂ အများနှင့်သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီ၏ အလားအလာညန်းတမး်
ပစ ဆ-၃ အများနှင့်သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီ၏ အလားအလာ ညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပချက ်

ပစ ဆ-၄ စီးပွား ရးလပ်ငန်း  စတငလ်ပ်ကိင ် ဆာင်ရွက် ကာငး် အ ထာက်အထား တာင်းခြခင်းနှင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက် ကာင်း  
ကညာချက် 

ပစ ဆ-၅ အများနှင့် သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီ၏ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ ရှငး်တမ်းများ
ပစ ဆ-၆ နတ်ထွကြ်ခင်း သိမ့ဟတ် အစားထိးခန ့်ထားြခင်းအ ပ  စာရင်းစစ်အစီရင်ခစာ
ပစ ဆ-၇ နိင်င တာ်၏ ြပင်ပတွင် ဖဲွ စ့ည်းတည် ထာင်ထားသည့် ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အလားအလာညန်းတမ်း 
ပစ ဇ-၁ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ ် ကးမတီာဝနတ်င်ရိှြခင်းတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်ြခင်း
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ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ပစများ 
နာကဆ်က်တွဲ ဇယား(၁) 

ပစ အ ကာငး်အရာ 
ပစ ဇ-၂ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ ် ကးမီတာ၀န်တင်ရိှြခင်းပစ္စည်းအား ရယူထား သာကမ္ပဏီမှ မှတ်ပတင်ြခငး် 
ပစ ဇ-၃ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ ် ကးမီတာ၀န်တင်ရိှြခင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း 
ပစ ဇ-၄ ပစ္စည်းလက်ခ ထိန်းသိမ်းသူ ခန ့်အပ်ြခင်း အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဇ-၅ ပစ္စည်းလက်ခ ထိန်းသိမ်းသူ၏ အချက်အလကမ်ျား ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဇ-၆ ပစ္စည်းလက်ခထိန်းသိမ်းသူ၏ ငွစာရင်းများကိ တင်ြပြခင်း
ပစ ဇ-၇ ပစ္စည်းလက်ခ ထိန်းသိမ်းသူ အြဖစ်မှ ရပ်စဲ ကာင်း အ ကာင်းကားစာ

ပစ ဇ-၈ အချိန်ကာလ တိးချဲ ြ့ခင်း သိမ့ဟတ် ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာဝန်တင်ရိှြခင်းကိ ြပာင်းလြဲပငဆ်င်သည့်  တရားရးအမိန ့် 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဇ-၉ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ ် ကးမီတာ၀န်တင်ရိှြခင်းတိအ့ရ ငွ ပး ချမ သိမ့ဟတ် လိက်နာ ဆာင်ရွက်မ ပီးစီး ကာင်း
ပစ ဈ-၁(က) မှတ်ပတင်စာရင်း ြပင်ဆင်ြခင်းဆိင်ရာ လာက်လာ
ပစ ဈ-၁(ခ) မှတ်ပတင်စာရင်း ြပင်ဆင်ြခင်းအ ပ  ကန ့က်ွက်ချက်
ပစ ဈ-၁(ဂ) ကန်က့ွက်ထား သာ မှတ်ပတင်စာရင်း ြပင်ဆင်ချက်ကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းြခငး်
ပစ ဈ-၁(ဃ) မှတ်ပတင်စာရင်းအား ြပင်ဆင်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရးအမိန ့်
ပစ ဈ-၂(က) အဆိြပုထားသည့် မှတပ်တင်စာရင်းအား ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉး်၍ မှတ်ပတင ်အရာရိှထမှ အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၂(ခ) မှတ်ပတင်အရာရှိထမှ မှတ်ပတင်စာရင်း ြပင်ဆင်ချက် အ ကာငး်ကားစာ
ပစ ဈ-၃(က) ကမ္ပဏီ၏ မှတ်ပတင်စာရငး် ြပင်ဆင်ရန် လာက်ထားချက်
ပစ ဈ-၃(ခ) ကမ္ပဏီ၏ မှတ်ပတင်စာရငး်တွင် မှားယွင်းမကိ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်စပလ်ျဉး်၍ မှတ်ပတင်အရာရိှထမှ အ ကာင်းကားစာ

ပစ ဈ-၄(က) စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉး်၍ မှတ်ပတင်အရာရိှ၏ စစမ်းစစ် ဆးမ ဆိင်ရာ 
အ ကာင်းကားစာအ ပ  ြပန်ကားချက်

ပစ ဈ-၄(ခ) စီးပွား ရး လပ်ကိင် ဆာင်ရွကြ်ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  မှတ်ပတင်အရာရိှမှ   စစမ်းစစ် ဆးမဆိင်ရာ ပထမ အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၄(ဂ) စီးပွား ရး လပ်ကိင် ဆာင်ရွကြ်ခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  မှတ်ပတင်အရာရိှမှ စစမ်း စစ် ဆးမဆိင်ရာ ဒတိယ အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၄(ဃ) စီးပာွး ရးလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင် အရာရိှထမ ှအပီးသတ် အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၅ ကမ္ပဏီကိ မတှပ်တငစ်ာရငး်တင်ွ ြပန်လည် ဖာ်ြပြခင်းအတွက် တရားရးအမိန ့်
ပစ ဈ-၆(က) မှတ်ပတင်အရာရှိထမှ စစမ်းစစ် ဆးမဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာအ ပ  ြပန်ကားချက်
ပစ ဈ-၆(ခ) မှတ်ပတင်အရာရှိက စစမး်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၇(က) စစမ်းစစ် ဆးသူ ခန ့်အပြ်ခင်း အ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၇(ခ) ြပည် ထာငစ်၀န်ကးီမှ ခန ့်အပသ်ည့် စစမ်းစစ် ဆးသမှူ တင်ြပသည့်အစီရငခ်စာ
ပစ ဈ-၈ မှတ်ပတင်အရာရှိက တရားစဲွဆိ ဆာင်ရွက်ြခငး်ဆိင်ရာအ ကာင်းကားစာ
ပစ ဈ-၉(က) နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ တင်ြပရန် ပျက်ကွက်မအတွက် ရပ်ဆိင်းရန် အ ကာင်းကားစာ

ပစ ဈ-၉(ခ) လိမ်လည်ထား သာ စာရက်ွစာတမး် သိမ့ဟတ် မမှနက်န် သာ သတင်းအချကအ်လကမ်ျားအတကွ် ဆိင်းင့ရန် 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဈ-၉(ဂ) လိမ်လည်ထား သာ စာရက်ွစာတမး် သိမ့ဟတ် မမှနက်န် သာ အချက် အလက်များအတွက် ဆိင်းင့ရန် 
အ ကာင်းကားစာအ ပ  ြပန်ကားချက်

ပစ ဈ-၉(ဃ) ကမ္ပဏီ မှတ်ပတင်ထားရိှမ ဆိင်းင့ထားြခငး်ကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းရန် တင်ြပ လာက်ထားချက် 
ပစ ဈ-၁၀ တရားမတမ မရိှ သာ ဆာင်ရွက်မများအတွက် တရားရးအမိန ့န်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့်   အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ဈ-၁၁ စ့စပ် ြပ ငိမ်းမ သိမ့ဟတ် စီစဉ် ဆာင်ရွက်မနှင့် စပလ်ျဉ်းသည့် တရားရးအမိန ့်
ပစ ဈ-၁၂ စ့စပ် ြပ ငိမ်းမနှင့် စီစဉ် ဆာင်ရွကမ်အား ခင့ွြ်ပုသည့် တရားရးအမိန ့်
ပစဈ-၁၃(က) အစရှယ်ယာအာမခလက်မတှ် ပယ်ဖျက်ြခင်း အချိန်ကာလ တိးြမင့်ရန် လာက်ထားလာ

ပစ ဈ-၁၃(ခ) အစရှယ်ယာ အာမခလကမှ်တ်ပယ်ဖျကြ်ခင်း အချိန်ကာလ တိးြမင့်ရန် လာက်ထားလာ နင့်ှ စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပတင်အရာရိှထ မှ 
အ ကာင်းကားစာ 

ပစ ဈ-၁၄ ကမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်များ ဆက်လက်ထားရှိရန် အထူးဆးြဖတ်ချက်ဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ  
ပစ ည-၁ ကမ္ပဏီ ဖျက်သိမ်းသည့် တရားရးအမိန ့်
ပစ ည-၂ စာရငး်ရှငး်လငး် ဖျက်သိမ်း ရး အရာရိှက စာရင်းစစ်ြပုစထား သာ စာရင်း
ပစ ည-၃ ကမ္ပဏီအား တရားဝင်ဖျက်သိမ်းြခင်းအတွက် တရားရးအမိန ့်
ပစ ည-၄ ဆန္ဒအ လျာက် ဖျကသ်မိး်ြခငး်တင်ွ ကးမီ ပး ချနင်ိ ကာင်း ကညာချက်
ပစ ည-၅(က) ကမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သမူျား၏ ဆန္ဒအ လျာက်ဖျက်သိမ်းရာတွင် စာရငး်ရှင်းလငး် ဖျက်သိမ်း ရးအရာရိှ၏ အပီးသတ်စာရင်း
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ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရ သတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့် ပစများ 
နာကဆ်က်တွဲ ဇယား(၁) 

ပစ အ ကာငး်အရာ 
ပစ ည-၅(ခ) ဆန္ဒအ လျာက်ဖျက်သိမ်းရာတွင် ကမ္ပဏီဖျက်သိမ်းသည့် နရ့က်ကိ ရဆိ့င်းရန် တရားရးအမိန ့ ် 
ပစ ည-၆(က) မီရှင်များက ကမ္ပဏီကိ ဆန္ဒအ လျာက်ဖျကသ်ိမ်းရာတွင် စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်း ရးအရာရိှ၏ အပီးသတ်စာရငး်
ပစ ည-၆(ခ) မီရှင်များ၏ဖျက်သိမ်းြခင်းတွင် ကမ္ပဏီဖျက်သိမ်းသည့် နရ့က်ကိ ရဆိ့င်းရန ်တရားရးအမိန ့် 
ပစ ည-၇ တရားရးက စာရင်းရှငး်လင်း ဖျက်သိမ်း ရးအရာရိှ ခန ့်အပမ် အ ကာင်းကားစာ
ပစ ည-၈ စာရငး်ရှငး်လငး်ဖျကသိ်မ်း ရးအရာရိှ၏အချက်အလက်များ ြပာငး်လဲြခငး်ဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
ပစ ည-၉ ဖျက်သိမ်းမပျက်ြပယ် ကာင်း ကညာသည့် တရားရးအမိန ့်
ပစ ည-၁၀ စာရငး်ရှငး်လငး်ဖျကသိ်မ်းြခင်းတွင် စာရငး်ရှငး်လင်း ဖျက်သမိး် ရးအရာရိှ၏ ရးသား ဖာြ်ပချက် 

- နှစ်စဉ်အစီရငခ်စာ 
မတှခ်ျက။် အထက်ပါပစများကိ https://www.dica.gov.mm/mm/news/1408716  တွင်ရယူနိင်ပါသည်။ 


