ကန် ့သတ်

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
စီမကိန်းနှင့်ဘ

ာ ရး၀န် ကီးဌာန

ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန် ကားမဦးစီးဌာန
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ် ( ၅၇ /၂၀၁၈)
ရန်ကန်၊ ၁၃၈၀ ခနှစ၊် ပထမဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၁၂ ရက်
(၂၀၁၈ ခနှစ် ဇူလင်
ိ လ ၉ ရက်)
ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇ ) အရသတ်မှတ် ဖာ်ြပထားသည့်အခ ကး ငွနှင့်
နှာင့် နှးသည့် ပးပိ ့တင်ြပြခင်းအတွက် နာက်ကျ ကး
ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၄၆၂ (က) အရ အပ်နှင်းထားသည့်
အာဏာ များကိ ကျင့်သး၍ ရင်းနှးီ ြမုပ်နမနှ
ှ င့် ကမ္ပဏီများ ညန် ကားမဦးစီးဌာနသည် ဤအမိန ့်
ကာ်ြငာစာကိထတ်ြပန်လိက်သည်။
၁။

ဤအမိန ့် ကာ်ြငာစာ၏

နာက်ဆက်တွဲ ဇယား (၁) တွင် သတ်မတ
ှ ်

အခ ကး ငွများကိ အဆိပါ

နာက်ဆက်တွဲဇယားတွင်

ဖာ်ြပထားသည့်

ဖာ်ြပထားသည့် ကိစမ
္စ ျားနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ပး ဆာင်ရမည်။
၂။

ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) အရ ပစ သိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခကိ
တင်ြပြခင်း

သိ ့မဟတ်

ပးပိ ့တင်ြပြခင်းအတွက်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အချိနတ
် င
ွ ်

လိက်နာ ရန် ပျက်ကွက်သူတစ်ဦးဦးသည် ပစသိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်းတင်ြပြခင်း
သိ ့မဟတ်

ပးပိ ့တင်ြပြခင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခ ကး ငွအြပင် ဤအမိန ့်

ကာ်ြငာစာ ၏ နာက်ဆက်တွဲဇယား (၂) တွင် သီးြခား

ဖာ်ြပထား သာ

နှာင့် နှး

သည့် ပးပိ ့တင်ြပမအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် နာက်ကျ ကးကိ ပး ဆာင်ရမည်။
၃။

ဤအမိန ့် ကာ်ြငာစာအရ အခ ကး ငွတစ်စတစ်ရာနှင့် နာက်ကျ ကး ပး ချြခင်းကိ
မှတ်ပတင်အရာရှိကညန် ကားသည့်နည်းလမ်းအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။

ကန် ့သတ်

ကန် ့သတ်

2
၄။

ဤအမိန ့် ကာ်ြငာစာသည် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁ ရက် န ့မှ စတင်အကျိုးသက် ရာက်
စရမည်။

အာင်နိင်ဦး
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ရင်းနှးီ ြမုပ်နမနှ
ှ င့် ကမ္ပဏီများညန် ကားမဦးစီးဌာန
စာအမှတ်

၊ ရက - ၁၀/၁ /၂၀၁၈ ( ၀၉၂၉၈ )

ရက်စွဲ

၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ဇူလိင်လ

၉

ရက်

ြဖန် ့ ဝြခင်း
နိင်င တာ်သမ္မတရး
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ရး
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ရး
အမျိုးသားလတ် တာ်ရး
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်
နိင်င တာ်ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး
ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန(အားလး)
ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်
ြပည်နယ်နင
ှ ့် တိင်း ဒသ ကီး အစိးရအဖွဲ ့ရး(အားလး)
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ပနှိပ် ရးနှင့် စာအပ်ထတ် ဝ ရးဦးစီးဌာန

}

ြမန်မာနိင်င ြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း
ကညာ ပးပါရန် မတ္တ ာရပ်ခအပ်ပါသည်

ဤဦးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲများနှင့် ြပည်နယ်နင
ှ ့် တိင်း ဒသ ကီး ရးခွဲများအားလး
ကန် ့သတ်

နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

၁။

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်းနှင့်
မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက်
အခ ကး ငွ

(က) အစရှယ်ယာများြဖင့်ကနသ
့် တ်ထားသည့်
အများနှင့်

မသက်ဆိင်သည့်

ဖွဲ ့စည်း တည် ထာင်ြခင်း

၂၅၀,၀၀၀

ကမ္ပဏီ
လ ာက်လာ

(ပစက-၁ )
(ခ) အစရှယ်ယာများြဖင့် ကနသ
့် တ်ထားသည့်

၂,၅၀၀,၀၀၀

အများနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီဖွဲ ့စည်း
တည် ထာင်ြခင်း လ ာက်လာ (ပစက-၂)
(ဂ) ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကနသ
့် တ်ထား
သည့် ကမ္ပဏီ ဖွဲ ့စည်းတည်

၂၅၀,၀၀၀

ထာင်ြခင်း

လ ာက်လာ(ပစက-၃ )
(ဃ) တာ၀န် ကနသ
့် တ်မထားသည့် ကမ္ပဏီ
ဖွဲ ့စည်း တည် ထာင်ြခင်း

၂၅၀,၀၀၀

လ ာက်လာ

(ပစက-၄ )
(င) ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကနသ
့် တ်ထား

၅၀၀,၀၀၀

သည့် ကမ္ပဏီတစ်ခအြဖစ် တည် ထာင်
သည့် အသင်းအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်
ြခင်း လ ာက်လာ(ပစက-၅ )
(စ) ၁၉၅၀ြပည့်နှစ် အထူးကမ္ပဏီများ အက်

၂၅၀,၀၀၀

ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများြဖင့်ကနသ
့် တ်
ထားသည့် အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့်
ကမ္ပဏီဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်း လ ာက်
လာ (ပစက-၆)
(ဆ) ၁၉၅၀ခနှစ်

အထူးကမ္ပဏီများ

အက်

ဥပ ဒအရအစရှယ်ယာများြဖင့်ကနသ
့် တ်
ထားသည့်

အများနှင့်

သက်ဆိင်သည့်

ကမ္ပဏီဖဲွ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်း လ ာက်
လာ (ပစက-၇ )

၂,၅၀၀,၀၀၀
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နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

(ဇ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် များ မှတပ
် တင်ြခင်း

၂၅၀,၀၀၀

ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ြခင်းနှင့်

လ ာက်လာ (ပစက-၈ )

မှတ်ပတင်ြခင်းအတွက်
အခ ကး ငွ
၂။

၃။

နှစစ
် ဉ်အစီရင်ခစာ

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ

(ကမ္ပဏအ
ီ ားလးအတွက်)

၉၇ အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ပးပိ ့တင်ြပြခင်း

ကမ္ပဏအ
ီ သးစိတ်

(က) ကမ္ပဏ၏
ီ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း

၂၀,၀၀၀

၃၀,၀၀၀

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း (ပစဂ-၁)

အချက် အလက်များ
ြပာင်းလဲြခင်း

(ခ) ကမ္ပဏီအမည် ြပာင်းလဲြခင်း (ပစဂ-၂)

၁၀၀,၀၀၀

(ဂ) အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း သိ ့မဟတ်

၁၀,၀၀၀

ကမ္ပဏီ ပါ၀င်သူများ၏ မှတ်ပတင်
စာရင်း ြပာင်းလဲြခင်း (ပစဂ-၃)
(ဃ) မှတပ
် တင်ထား သာ

ရးခန်း

လိပ်စာ

၃၀,၀၀၀

သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ အဓိက
လပ် ဆာင်သည့်

လိပ်စာ

ြပာင်းလဲ

ြပင်ဆင်ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်း ကားစာ
(ပစဂ-၄)
(င) အစရှယ်ယာများ၏
ြပာင်းလဲ

အခွင့်အ ရးများ

သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း

၁၀,၀၀၀

သိ ့မဟတ်

ပယ်ဖျက်ြခင်းဆိင်ရာအ ကာင်း ကားစာ
(ပစဂ-၈)
၄။

ကမ္ပဏီ

အ သးစိတ်

အချက် ဒါရိက်တာများနှင့်

အလက်များ ြပာင်းလဲြခင်း−
ဒါရိက်တာများနှင့်

အတွင်း ရးမှူးများ၏

၁၀,၀၀၀

အချက်အလက်များ ြပာင်းလဲြခင်း(ပစဃ-၁)

အတွင်း ရး

မှူးများ
၅။

ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် များ

(က) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း
ြခင်းဆိင်ရာ
(ပစ င- ၁)

အမည် ြပာင်းလဲ
အ ကာင်း ကားစာ

၁၀၀,၀၀၀

3
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် များ

(ခ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း
စည်းမျဉ်းအား

ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ

၃၀,၀၀၀

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း

ဆိင်ရာ အ ကာင်း ကားစာ ( ပစင-၂)
(ဂ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏

ဒါရိက်တာများ

၁၀,၀၀၀

သိ ့မဟတ် အတွင်း ရးမှူး ြပာင်းလဲြခင်း
ဆိင်ရာအ ကာင်း ကားစာ ( ပစင- ၃)
(ဃ)စီးပွား ရးလပ်ငန်း
သာ ြပည်ပ
နရာ

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်

၃၀,၀၀၀

ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အဓိက

လိပ်စာ

ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ

အ ကာင်း ကားစာ (ပစင-၄)
(င) နိင်င တာ်အတွငး် ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှငး် ၏

၃၀,၀၀၀

လိပ်စာ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်း
ကားစာ (ပစင- ၅)
(စ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏

အခွင့်အာဏာ

၁၀,၀၀၀

အပ်နှင်းြခင်း ခရ သာ အရာရှိ သိ ့မဟတ်
ယင်း၏ လိပ်စာ ြပာင်းလဲ ြခင်းဆိင်ရာ
အ ကာင်း ကားစာ

(ပစ င- ၆)

(ဆ)ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခ
စာ

၂၀,၀၀၀

ပးပိ ့တင်ြပြခင်း အ ကာင်း ကားစာ

(ပစင- ၇)
၆။

ကမ္ပဏအ
ီ မျိုးအစား
ြပာင်းလဲြခင်း

(က) အစအားြဖင့် တာ၀န်ကနသ
့် တ်ထားသည့်

၂,၂၅၀,၀၀၀

အများနှင့်မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီမှအစ
အားြဖင့်
အများနှင့်

တာ၀န်

ကနသ
့် တ်ထားသည့်

သက်ဆိင်သည့်

ကမ္ပဏသ
ီ ိ့

ြပာင်းလဲရန် လ ာက်လာ (ပစစ-၁)
(ခ) ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကနသ
့် တ်ထား
သည့်

ကမ္ပဏမ
ီ ှ

အစအားြဖင့်

တာ၀န်

ကနသ
့် တ်ထားသည့် အများနှင့် သက်ဆိင်
သည့် ကမ္ပဏသ
ီ ိ့
လာ (ပစစ-၃)

ြပာင်းလဲရန်

လ ာက်

၂,၂၅၀,၀၀၀

4
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

ကမ္ပဏအ
ီ မျိုးအစား

(ဂ) တာ၀န်မကနသ
့် တ်ထားသည့်

ြပာင်းလဲြခင်း

ကမ္ပဏမ
ီ ှ

၂,၂၅၀,၀၀၀

အစအားြဖင့် တာ၀န်ကနသ
့် တ်ထား သည့်
အများနှင့်

သက်ဆိင်သည့်

ကမ္ပဏီသိ ့

ြပာင်းလဲရန် လ ာက်လာ (ပစစ- ၅)
၇။

အများနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့်

(က)ဥပ ဒအရ ြပုစ ဆာင်ရွက်ရမည့် အစီရင်

၁၀၀,၀၀၀

ခစာ ပးပိ ့တင်ြပြခင်း( ပစဆ-၁)

ကမ္ပဏမ
ီ ျား

၂၅၀,၀၀၀

(ခ) အများနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ
ကမ္ပဏ၏
ီ အလား
အလာညန်းတမ်း ပးပိ ့တင်ြပြခင်း
(ပစဆ-၂ သိ ့မဟတ် ပစဆ-၇)
(ဂ) အများနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သာ ကမ္ပဏ၏
ီ အလား
အလာညန်းတမ်းအစား

၂၅၀,၀၀၀

ရးသား ဖာ်ြပ

ချက် ပးပိ ့တင်ြပြခင်း(ပစဆ-၃)
(ဃ)စီးပွား ရး လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ဆာင်

၅၀,၀၀၀

ရွက် ကာင်း အ ထာက်အထား တာင်းခ
ြခင်း (ပစဆ-၄)
၈။

ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ်

ကး မီ

တာ၀န်တင်ရှိြခင်း

(က) ပါင်နှြခင်း

သိ ့မဟတ်

ကး မီတာ၀န်

၃၀,၀၀၀

တင်ရှိြခင်းအား မှတ်ပတင်ြခင်း (ပစဇ-၁)
(ခ) ပါင်နှြခင်း

သိ ့မဟတ်

ကး မီတာ၀န်

၃၀,၀၀၀

တင်ရှိြခင်းရှိသည့် ပစ္စည်းအား ရယူထား
သည့် ကမ္ပဏီမှမတ
ှ ်ပတင်ြခင်း(ပစဇ-၂)
(ဂ) ပါင်နှြခင်း

သိ ့မဟတ်

ကး မီတာ၀န်

၃၀,၀၀၀

တင်ရှိြခင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ
ြပင်ဆင်သတ်မှတြ် ခင်း (ပစဇ-၃)
၉။

အြခား လ ာက်ထားြခင်းများ

(က)ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)
ပဒ်မ ၄၂၂ (က) (၁) အရ မှတပ
် တင်
အရာရှိက ထိန်းသိမ်းထား သာ မှတပ
် တင်
စာရင်းြပင်ဆင်ရန် လ ာက်လာ
(ပစစျ-၁(က)

၅၀,၀၀၀

5
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

အြခား လ ာက်ထားြခင်းများ

(ခ) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ

(၂၀၁၇)

၅၀,၀၀၀

ပဒ်မ ၄၂၂ (က) (၃) အရ ကမ္ပဏက
ီ ထိန်း
သိမ်းထား သာမှတ်ပတင်စာရင်းြပင်ဆင်
ရန် လ ာက်လာ
၁၀။

(ပစစျ-၃(က)

သက် သခလက်မတ
ှ မ
် ျား၏

(က)ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)

မိတ္တူမှန်များ တာင်းဆိြခင်း

ပဒ်မ၈အရ ကမ္ပဏီ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်မ

၁၀,၀၀၀

သက် သခလက်မတ
ှ ် မိတ္တူမှန်အတွက်
(ခ) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ

(၂၀၁၇)

၁၀,၀၀၀

ပဒ်မ ၂၅ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၆ အရ ကမ္ပဏီ
အမည် ြပာင်းလဲ ပီး နာက်ကမ္ပဏီဖွဲ ့စည်း
တည် ထာင်မ

သက် သခ

လက်မှတ်

မိတ္တူ မှနအ
် တွက်
(ဂ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)
ပဒ်မ

၄၉

အရ

၁၀,၀၀၀

ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း

တစ်ခ၏ မှတ်ပတင် သက် သခလက်မတ
ှ ်
မိတ္တူမှန်အတွက်
(ဃ)ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)
ပဒ်မ ၅၈ အရ ကမ္ပဏအ
ီ မျိုးအစား

၁၀,၀၀၀

ြပာင်း

လဲ ပီး နာက် ကမ္ပဏီတစ်ခ၏ မှတ်ပတင်
သက် သခလက်မှတ်မိတ္တူမှန်အတွက်
(င) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)

၁၀,၀၀၀

ပဒ်မ ၂၁၈ အရ အများနှင့် သက်ဆိင် သာ
ကမ္ပဏီအတွက် စီးပွား ရးလပ်ငန်းစတင်
ဆာင်ရွက် ကာင်း သက် သခ လက်မှတ်
မိတ္တူမှန် အတွက်
(စ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)
ပဒ်မ ၂၃၆ အရ

ပါင်နှြခင်း သိ ့မဟတ်

ကး မီတာ၀န်တင်ရှိြခင်းနှင့်
သည့်

မှတ်ပတင်သက် သခ

မိတ္တူမှန်အတွက်

စပ်လျဉ်း
လက်မှတ်

၁၀,၀၀၀

6
နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၁)
အခ ကး ငွ
စဉ်

အခ ကး ငွဆိင်ရာ

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်

အခ ကး ငွ

အ ကာင်းအရာ

အမျိုးအစား

(ကျပ်)

် တင်အရာရှိထသိ ့
၁၁။ မှတပ

တင်ြပ (က)မှတ်ပတင်အရာရှိထသိ ့ တင်ြပသည့် ပူးတွဲ

သည့် ပစများနှင့် စာရွက် စာတမ်း

၁၀,၀၀၀

ထားသည်များအပါအ၀င်ပစများ မိတ္တူမှန်

များ၏မိတ္တူများ တာင်းဆိြခင်း
(ခ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏမ
ီ ျားဥပ ဒ (၂၀၁၇)
ပဒ်မ ၄၂၁ အရ မှတ်ပတင်အရာရှိက ထိန်း
သိမ်းထားရှိ သာစာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ
သိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ (သက်
သခ လက်မှတ်များမပါ) မှ ကာက်နတ်
ချက် မိတ္တူတစ် စာင်ကိ မှန်ကန် ကာင်း
ထာက်ခြခင်း(၁) အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့်မှန်ကန်
ကာင်း

၁,၀၀၀

ထာက်ခြခင်း (စာမျက်နှာ

အလိက်)
(၂) အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် မဟတ်ဘဲ
မှန်ကန် ကာင်း

၂,၀၀၀

ထာက်ခြခင်း

(စာမျက်နှာအလိက်)
၁၂။

ကမ္ပဏီ ကာက်နတ်ချက်အတွက်
တာင်းဆိြခင်း

(က)မှတ်ပတင်အရာရှိထ

တင်ြပသည့်

အစ

၁၀,၀၀၀

ရှယယ
် ာ မတည် ငွရင်းနှင့် အစရှယယ
် ာ
ရှငဆ
် င်
ိ ရာအ သးစိတ် အချက်အလက်များ
အပါအ၀င်တည်ဆဲ ကမ္ပဏီ၏ အ သးစိတ်
အချက်အလက်များတွင် (မိတ္တူ ကူးနိင်
သည်ဟ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကာက်နတ်
ချက်အတွက်
(ခ) မှတ်ပတင်အရာရှိထ

တင်ြပထားသည့်

ယခင်နှင့် လက်ရှိဒါရိက်တာများ၊ ကမ္ပဏီ
၏ ယခင်အမည်နှင့် အစရှယ်ယာ မတည်
ငွရင်းနှင့် အစရှယ်ယာရှင်ဆိင်ရာ အ သး
စိတ်

အချက်အလက်များ

အပါအ၀င်

ကမ္ပဏီ၏ သမိင်း ကာင်းဆိင်ရာ အ သး
စိတ် အချက်အလက်များတွင် (မိတ္တူကူး
နိင်သည်ဟ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကာက်
နတ် ချက်အတွက်

၂၀,၀၀၀

ပူးတွဲ(၂)

နာက်ဆက်တဲွ ဇယား(၂)
နာက်ကျ ပးပိ ့တင်ြပြခင်းအတွကအ
် ခ ကး ငွ
စဉ်
၁။

တင်ြပသည့်သိ ့မဟတ် ပးပိ ့တင်ြပသည့်အမျိုးအစား
ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၉၇ အရ နှစ်စဉ် အစီရင်ခစာ

အခ ကး ငွ (ကျပ်)
၁၀၀,၀၀၀

နာက်ကျ ပးပိ ့တင်ြပြခင်း၊
၂။

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ၄၃၀အရ မှတ်ပတင်ြခင်းကိ

၁၀၀,၀၀၀

ရပ်ဆိင်း ပီး နာက် မှတပ
် တင်စာရင်းတွင် ကမ္ပဏီအားြပန်လည် ထိန်းသိမ်း
ြခင်း၊
၃။

ပျက်ကွက်မကာလ အတိင်းအတာအရ အြခားစာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ၏
နာက်ကျတင်ြပြခင်း သိ ့မဟတ်

နာက်ကျ ပးပိ ့တင်ြပြခင်း (လိအပ်သည့်

စာရွက်စာတမ်း တင်ြပရမည့် သိ ့မဟတ်

ပးပိ ့တင်ြပရမည့်ရက် ကန်ဆး ပီး

နာက်ပိင်းရက်များအ ပ တွက်ချက်ပါသည်)
(က)

ရက်၉၀အထိ၊

၂၅,၀၀၀

(ခ)

၉၁ရက်မှရက်၁၈၀အထိ၊

၅၀,၀၀၀

(ဂ)

၁၈၀ရက်ထက် ကျာ်လွန်။

၁၀၀,၀၀၀

