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စ စီးနစအးးျႏစမစႏွစ္ႏနႏွစ စီမားႈႏွငအႏကားၸဏနစ်ားားႏန အ္း အ္းႈာန 
ႏွစ္စ္ ္စဥ္အစီစင္္ာ 

မႈဒစႏ ၉၇၊ းျႏနစႏာနနႈ စီီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇ ငႈႏွစ စ္) 

ႏစတစငကားစ 
သတစႏစတစမ္ႈ္္တတ စီ လနႈဥမစပသာသတ စီးဥငကားစဥလားစႏကားားနႈ 
းျ ၸစမ တ္ားစစနစ ပနစာလ္ႈပလာားစႏန ႏစစနမါား သအးးျငား္ာစတားစတတြဲ၍ 
ဥငကားစဥ လားစဥပသး န္တစားနႈ ပ ာစးျမစနစရန္။ 
ားႈႏွငအဥႏၸစ 

းျႏမစာားႈနစ္ႈတစလႈမစႏနားႈႏွငအလအႏနတားစ 

ႏစတစမ္ႈတီစဥႏစတစ 

၁၀၀၁၇၂၀၁၁ 

၁ရန္။ ႏွစ္ စ္ ္စဥ္အစီစင္္ ာတီစးျမစနစ ၸဏနစ်ားားငကားစ 
းျႏနစႏာနနႈ စီီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇၀ မႈဒစႏ ၉၇ တတ စီးျမပာနစး္ားသၸစႏစာ ားႈႏွငအဥားလ္ႈးသၸစ ယ စီးဥား 

 တြ႔္ ၸစးတၸစပ္ာ စီသၸစမပန႔ႏစ ႏွစ စ္လဥတတ စီးႏွစ စီမ ႏွစ စ္္ စ္ဥနၸစး ္ႈးတ စ္်ားနႏစ (သနႈ႔စာတတီ စ ားႈႏွငအဥား တြ႔္ၸစ 

းတၸစပ္ာ စီသၸစမ ႏွစ စ္မတစလၸစားာလားႈနစ ္ႈးးျမအးပနာားစ တ စ္လ္ားစပနာားစႏားကပ္စဘြ) ႏွစ စ္္ စ္ ဥ အ္စ စီင္္ားျ စ္ပသာ 

ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားဥ အ္စ စီင္္ာတ စ္ပ္ာ စီားနႈ ႏစတစမ္ႈတ စီ ဥစာစစန္္ သနႈ႔တ စီးျမစႏၸစရန္။  

ားႈႏွငအဥားလ္ႈးသၸစ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာားနႈ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္တ စီးျမစႏၸစ၊ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာတ စီးျမစနစ မကားစားတားစးျင စီး 

သၸစ ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတ စီ္ားးျင စီးားနႈ စမစ နႈ စီး္ားးျင စီး နစ စီမ ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးႏစ မယစ ကားစးျင စီးတႈန႔ားနႈးျ စ္ပ္နနႈ စီသၸစရန္။ 

ဤႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာားနႈ းျမအးးျမၸစမ္္ႈပ္စနစ "Myanmar Companies Online" (MyCo) ႏစတစမ္ႈတ စီ္န စ္တတီ စ 

ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစနား ္နနစးသနႏစး္ားပသာ ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစးျမၸစမ္္ႈဲ၍ ပနာားစ ္ႈးဥပးျငဥပနးျ စ္ပ်ားာ စီး 

္ စ္ပ းဲ၍ဥတၸစးျမ စႏၸစရန္။ ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးစစန ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားပးျမာ စီးလြႏန တ စ္္္ႈတ စ္စားျမ လႈမစစနစလနႈ 

ဥမစမါား သ္ႈး တ္ြစနစသတစႏစတစ္ားပသာ မ္ႈ္္ႏကားားနႈဥသ္ႈးးျမ ဲ၍ ပးျမာ စီးလြႏနဥတတားစ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္သနႈ႔ ဥပ်ားာ စီး 

်ားားစနစးျ စ္သၸစရန္။ MyCo ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးတတ စီ ဥငကားစဥလားစႏကားဥားလ္ႈးားနႈ တနားကႏစနစားနစးျမအး ဥမနႈ စီးတ စ္ငႈ အ္တတီ စ 

ႏစနစားနစပ်ားာ စီး ဥတၸစႏးျမ သဲ၍ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာားနႈတ စီးျမးျင စီးႏးျမ နနႈစ စီရန္။ 

ႏစတစငကားစရန္။ ဥႏကားႏွစ စီမသားစ ႈန စီပသာားႈႏွငအႏကားသၸစ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ းျႏနစႏာနနႈ စီီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇) မႈဒစႏ ၂၆၆ (ား) ဥစ 

ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာ ပမးမနႈ႔သၸမစဥငကနနစႏွစ စီမ တးျမန စီတၸစး ၄ စီးတနႈ႔၏စဘဘာပစး နႈ စီစာ စစ စီးတႏစးႏကားားနႈ မ္ႈ္္  -၅ းျ စီမပမးမနႈ႔စႏၸစရန္။ 

၂ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ ဥႏၸစသၸစႏစနစားနစတနားကမါသၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ     ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ   

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါားဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏအ ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၂၊ ားႈႏွငအဥႏၸစပးျမာ စီးလြးျင စီး နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ 
ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္်ားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစႏၸစ 
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၃ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ ဒါစနႈားစတာ (ႏကား) ႏွစီ စမ ဥတတီစးပစးႏစမးတနႈ႔၏ ဥႏၸစႏကားႏွစီစမ 

ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစ တနားကႏစနစားနစမါသၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ     ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ   

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါားဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏအ ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဃ-၁၊ ဒါစနႈားစတာ(ႏကား)နစ စီမ ဥတတ စီးပစးႏစမးတနႈ႔၏ ဥငကားစဥလားစႏကား 
ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ ်ားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစႏၸစရန္။ 

၄ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ားသၸစမစ္ႈးငနစးလနမစ္ ာႏွစီစမ ္အးမတားပစးလႈမစီ နစး ဥဓနား           

 ပ ာီစစတားစ ပနစာတနႈ႔သၸစ ႏစနစားနစတန ားကမါသၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ    ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ 
 

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈႏတ စီးျမႏအ ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၄၊ ႏစတစမ္ႈတ စီ္ားပသာ စ္ႈးငနစးလနမစ္ာ သနႈ႔ႏဟႈတစ 
အ္းမတားပစးလႈမစီနစးားနႈ ဥဓနား လႈမစပ ာ စီသၸစမ လနမစ္ာပးျမာ စီးလြးျမ စီ စီးျင စီး နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး်ားားဟားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ 

ႀားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစႏၸစရန္။ 

၅ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ ္မပဒဥစ ္ားစစနစႏၸစ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးႏကားားနႈ ္နနစးသနႏစး္ား 

သၸစမ ပနစာလနမစ္ ာ (ႏစတစမ္ႈ တီစ္ ား သၸစမစ္ႈးငနစးလနမစ္ ာႏွစီစမ ္အးမတားပစးလႈမစီ နစး ဥဓနားပ ာီစစတားစစာ 

ပနစာတနႈ႔ႏွစီစမားတြလတြႏနစစနမါား) ႏစနစားနစတန ားကမါသၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ       ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ 
 

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈႏတ စီးျမႏအ ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၁၀၊ ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးႏကားႏွစ စီမ ဥ ဏနစး္ာစ စီးႏကား 
္နနစးသနႏစး္ားသၸစမပနစာ  ပးျမာ စီးလြးျမ စီ စီ  းျင စီး နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ ႀားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစႏၸစရန္။ 

၆ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ဥ္ႈစစယစစာ ႏတၸစပ တီစီစးဥားလ္ႈး၏ ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစ 

ႏစနစားနစတနားကမါသၸစရန္။ 
ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးတတ စီ ပဥာားစမါဥပးျငဥပနႏကားႏွစ စီမ္မစလက စ္းဲ၍ ားႈႏွငအ၏ဥ ႈ္စစယစယာႏတၸစပ တီစ စီး ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ 

ႏစနစားနစတနားက တ္ာ  ပ ာစးျမစႏၸစ- 

• ပ တီသားးျ စီမ္ႈတစပ၀သၸစမ ဥ ႈ္စစယစယာႏကားႏွစ စီမပ တီသားႏစတ စ္မါး 
ဥးျငားနၸစးးျ စီမဥးျမၸစမဥ၀ပသာစလၸစးပားာ စီး၊ တ စ္ န္တစတ စ္ ပဒသ ပသာစလၸစး 
 ပားာ စီး ပမးပငကစသၸစမဥ ႈ္စစယစယာႏကား 

• ားႈႏွငအ၏ 
ဥ ႈ္စစယစယာႏတၸစပ တီစ စီးမႏာငႏွစ စီမမနႈ စီးးျငားသတစႏစတစ္ားသၸစမဥ ႈ္စစယစယာဥပစဥတတားစ 

• ဥ ႈ္စစယစယာတ စ္ငႈ အ္ဥတတားစသတစႏစတစပတာ စီး နႈ္ားသၸစမပမးပငကစနစပ တီမႏာင 
• ပနာားစ ္ႈးဥႀားနႏစ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ားျမ လႈမစသၸစမပန႔၏ပနာားစမနႈ စီးတတီ စ လားစလဏတစ ္ႈးစန္းပသာ 

သနႈ႔ႏဟႈတစ မယစ ကားစပသာ ဥ ႈ္စစယစယာဥပစ ဥတတားစ ႈ္ ႈ္ပမါ စီး 
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• ားႈႏွငအ၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအ၊ဥ ႈ္ႏကားမနႈ စီ နႈ စီသၸစမားႈႏွငအႏွစ စီမႏ စ စီးဥ ႈ္ႏကားမနႈ စီ နႈ စီသၸစမားႈႏွငအစစ
စစနငြမလစက စီ၎တနႈ႔၏ဥႏၸစႏကား  

ႏစနစားနစတနားကသၸစ    ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ 
 

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏအပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ ဥ ႈ္စစယစယာ ႏတၸစပ တီစ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတ စီ မါ၀ စီသ ႏကား၏ 
ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးပးျမာ စီးလြးျင စီး နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ ႀားန တ စီဥပ်ားာ စီး ်ားားစႏၸစရန္။ 

၇ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအတတီစမါ၀ီစသ ႏကား၏ ္ာစီစးသၸစႏစနစားနစတနားကမါသၸစရန္။ 

ဥႏကားႏွစ စီမသားစ နႈ စီသၸစမ ားႈႏွငအႏကားႏွစ စီမ ဥသ စီးႏကားႏစဥမ ားႈႏွငအႏကားဥားလ္ႈးသၸစ ၎တနႈ႔မါ၀ စီသ ႏကား၏ ္ာစ စီးႏွစ စီမ 
၎တနႈ႔၏ ဥႏၸစႏကား၊ ပနစမစလနမစ္ာႏကား ႏၸစမသၸစမႏွနႈ စီီ္သားးျ စ္ပ်ားာ စီးႏွစ စီမ မနႈ စီ နႈ စီသၸစမဥ ႈ္စစယစယာဥပစဥတတားစတနႈ႔ 
သၸစတနားကစႏၸစရန္။ 
ဥႏကားႏွစ စီမသားစ နႈ စီသၸစမားႈႏွငအးျ စ္သၸစမဥငါ ားႈႏွငအတတီ စ ဥ ႈ္စစယစယာဥပစဥတတားစ ဥႏကား ္ႈး မနႈ စီ နႈ စီသား္ား 
သၸစမ မါ၀ စီသ အ္းပစ ၅၀၏္ာစ စီး (သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတီ စမါ၀ စီသ အ္းပစ ၅၀ ပဥာားစနၸစးလစက စီ) ္နႈသနႈ႔မါ၀ စီသ ႏကား၏ 
္ာစ စီးႏွစ စီမ၎တနႈ႔၏ ဥႏၸစႏကား၊ ပနစမစလနမစ္ာႏကား ႏၸစသၸစမႏွနႈ စီီ္းျငားသား းျ စ္ပ်ားာ စီးႏွစ စီမ မနႈ စီ နႈ စီသၸစမဥ ႈ္စစယစယာ 
ဥပစဥတတားစ တနႈ႔သၸစတနားကစႏၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ    ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ 
 

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏအပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ ဥ ႈ္စစယစယာ ႏတၸစပ တီစ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတ စီ မါ၀ စီသ ႏကား၏ 
ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီးပးျမာ စီးလြးျင စီး  နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ ႀားန တ စီဥပ်ားာ စီး ်ားားစႏၸစရန္။ 

အ္းမတားပစးဥသ စီးႏကားးျ စ္သၸစမဥငါတတီ စ ပဥာားစပ ာစးျမမါ ဥငကားစဥလားစႏကားမါ၀ စီပသာ ားႈႏွငအတတီ စမါ၀ စီသ ႏကား္ာ 

စ စီးတ စ္္္ႈားနႈ ဤမ္ႈ္္ႏွစ စီမဥတ  မ းတတြစႏၸစ- 

(ား)  ဥားယစဲ၍ားႈႏွငအတတီ စမါ၀ စီသ သၸစ လ မႈဂ  လစတ စ္ အ္းးျ စ္လစက စီ ဥဂၤလနမစစဘာသားျ စီမ ဥႏၸစ ဥးျမၸစမႏ္္ႈ၊ 

လနမစ္ာ၊ ႏွနႈ စီီ္သားႏွစ စီမ ႏွနႈ စီီ္သား န္္ စ္ပစး ားတစဥႏစတစ/မတစ စ္မနႈ႔န္မါတစ(ႏွနႈ စီီ္းျငားသားႏကားဥတတားစ)၊ 

လန စီႏွစ စီမပႏတးသားြစာကစရန္။ 

(င) ားႈႏွငအတတီ စမါ၀ စီသ သၸစ ႏွနႈ စီီ္ပတာစဥတတ စီး ႏစတစမ္ႈတ စီ္ားပသာ ဥးျငားဥ တြ႕ဥ္ၸစးးျ စ္မါား (ဥးျငား 

ားႈႏွငအ သနႈ႔ႏဟႈတစ ႏစတစမ္ႈတ စီ္ားပသာ  းျမၸစမပားာစမနႈပစးစစ စီး) ဥ နႈမါ ဥ တြ႕ဥ္ၸစးဥႏၸစႏွစ စီမ 

ႏစတစမ္ႈတ စီဥႏစတစ၊ စ္ႈးငနစးလနမစ္ာရန္။ 

(ဂ) ားႈႏွငအတတီ စမါ၀ စီသ သၸစ ႏွနႈ စီီ္ပတာစဥတတ စီး ႏစတစမ္ႈတ စီႏ္ားပသာ ဥ တြ႕ဥ္ၸစးတ စ္စမစးျ စ္မါား 

(ႏစတစမ္ႈတ စီ္ားးျင စီးႏစစနပသာ းျမၸစမားႈႏွငအ တ စ္ငႈ) ဥ နႈမါ ဥ တြ႕ဥ္ၸစးဥႏၸစ၊ ႏစတစမ္ႈတ စီဥႏစတစ 

(စစနလစစက စီ)၊ လနမစ္ာ၊ တၸစပနစာႏွစ စီမ  ားစသတယစစနစ မႈဂ  နလစ၏ ဥငကားစဥလားစရန္။ 

၈ရန္။ ားႈႏွငအ၏ ပနာားစ ္ႈးးျမ လႈမစငြမပသာ ႏွစ္ စမတစလၸစဥ္ၸစးဥပ၀းတတီစ (ားကီစးမပ ာီစစတားစငြမလကစီ စ) 

ားကီစးမသၸစမပန႔စားစ 

                 /                     / 

        စားစ                     လ                        ငႈႏွစ စ္ 
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၉ရန္။ ားႈႏွငအားးျမ လႈမစသၸစမ ပမါီစႏွစး္ျငီစးႏွစီ စမ ပ်ားတးးျႏအတာ၀နစတီစစစနးျငီစးဥားလ္ႈးားနႈႏစတစမ္ႈတီစးျငီစး 

းျႏနစႏာနနႈ စီီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇) ဥမနႈ စီး ၂၂ ဥစ ႏစတစမ္ႈတ စီစနစလနႈဥမစပသာ ပမါ စီနစ္းျင စီးႏွစ စီမ ပ်ားတးးျႏအတာ၀နစ 

တ စီစစနးျင စီးတ စ္စမစစမစားနႈ ားႈႏွငအသၸစ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ႏစတစမ္ႈတ စီစႏၸစရန္။ 

ႏစတစမ္ႈတီစ္ ားသၸစ        ႏစတစမ္ႈတီစ္ ားးျငီစးႏစစနမါ  

ႏစတစမ္ႈတ စီ္ားးျင စီးႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏအ ပးျမာ စီးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ က-၁၊ ပမါ စီႏွစ္းျင စီးႏွစ စီမပ်ားတးးျႏအတာ၀နစ တ စီစစနးျင စီးတနႈ႔နစ စီမ္မစလက စ္းဲ၍ 
ႏစတစမ္ႈတ စီးျင စီး နႈ စီစာ ဥပ်ားာ စီး္ားျ စီမႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္်ားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစသၸစရန္။   

၁၀ရန္။ ႏစတစမ္ႈတီစ္ ာစီစးတတီစ ႏွနႈီ စီ း္ျငားားႈႏွငအတ္စငႈးျ ္စပ်ားာီစးႏစနစားနစတနားကမါသၸစရန္။ 
 

ႏစနစားနစတနားကသၸစ        ႏစနစားနစတနားကးျငီစးႏစစနမါ   

"ႏွနႈ စီီ္းျငားားႈႏွငအ" တ စ္ငႈ နႈသၸစႏစာ းျမၸစမပားာစမနႈပစးစစ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ ဥးျငားနနႈ စီီ္းျငားသားတ စ္ အ္း အ္း သနႈ႔ႏဟႈတစ 

၄ စီးတနႈ႔ပမါ စီး္ၸစးလကားစ တနႈားစစနႈားစးျ စ္ပ္၊ သတယစ၀နႈားစပသာနၸစးးျ စီမမးျ စ္ပ္ မနႈ စီ နႈ စီႏနမႏာင ၃၅% ဥ္ားစ 

မနႈႏနႈသၸစမမနႈ စီ နႈ စီႏန ဥားကန းင္္ားငတ စီမတ စ္စမစစစနပသာ နႈန စီီ္ပတာစ  တြ႔္ၸစးတၸစပ္ာ စီသၸစမားႈႏွငအားနႈ နႈလနႈသၸစရန္။ 

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတ စီးျမႏၸစ နနႈ စီီ္းျငားားႈႏွငအးျ စ္လာသၸမစဥပ်ားာ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ ႏွနႈ စီီ္းျငားားႈႏွငအဥးျ စ္ႏစ စမစ ြ္သၸစမ 
ဥပ်ားာ စီးားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ဥ ႈ္စစယစယာ ႏတၸစပ တီစ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတ စီမါ၀ စီသ ႏကား၏ ႏစတစမ္ႈတ စီ္ာစ စီး ပးျမာ စီးလြးျင စီး နႈ စီစာ 
ဥပ်ားာ စီး်ားား္ားျ စီမ ႏစတစမ္ႈတ စီဥစာစစန္္ ်ားန တ စီဥပ်ားာ စီး်ားားစႏၸစရန္။ 

၁၁ရန္။ ဤမ္ႈ္ာ္းနႈ္ ၸစမသတီစးစာတတီစ ဥပသး္ားားႈႏွငအးျ ္စသၸစရန္။ 

းျ ္စသၸစ                 ႏးျ ္စမါ   
 

"ဥပသး္ားားႈႏွငအ"  ႈနသၸစႏစာ ဥႏကားႏွစ စီမသားစ နႈ စီသၸစမ ားႈႏွငအ သနႈ႔ႏဟႈတစ ဥႏကားနစ စီမသားစ နႈ စီသၸစမားႈႏွငအ၏ 

လားစပဥာားစင္ ားႈႏွငအႏစဥမ ပဥာားစပ ာစးျမမါ ္ၸစးားႏစးငကားစႏကားနစ စီမ ၸအၸဏတစႏနစစနပသာ ားႈႏွငအားနႈ နႈလနႈသၸစ- 

(ား) ယ စီးားႈႏွငအႏွစ စီမ ယ စီး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအႏကားတတီ စ ၃၀ ္ားစႏမနႈပသာ၀နစ္ႏစး အ္းပစစစနးျင စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ 

ဤ္မပဒဥစ သတစႏစတစပ ာစးျမ္ားသၸစမ ၀နစ္ႏစးဥပစဥတတားစပဥာားစတတ စီစစနးျင စီး၊ 

(င) ယ စီးားႈႏွငအႏွစ စီမ ယ စီး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအတတ စီ ယင စီႏွစ စ္၏ တ စ္နစ စ္္ာ၀ စီပ တီ ႈ္ ႈ္ပမါ စီးသၸစ ားကမစသနစး 

၅၀ ပဥာားစတတ စီစစနးျင စီး (သနႈ႔ႏဟႈတစ ဤ္မပဒဥစ သတစႏစတစပ ာစးျမ္ားသၸစမ ပ တီမႏာငပဥာားစတတ စီစစနးျင စီး)ရန္။ 

ႏစတစငကားစရန္။ ဤပႏးငတနစးသၸစ ဥႏကားႏွစ စီမသားစ နႈ စီပသာားႈႏွငအႏကား သနႈ႔ႏဟႈတစ ၄ စီး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအႏကား သနႈ႔ႏဟႈတစ 
ဥ္ းားႈႏွငအ ဥားစ္မပဒ (၁၉၅၀ းျမၸစမနစ စ္) ဥစ တၸစပ္ာ စီ္ားပသာ ားႈႏွငအႏကားႏွစ စီမႏသားစ နႈ စီမါရန္။ 

၁၂ရန္။  စီစးနအးးျႏ မစႏွစႏ္န ငတီစမးျမ ႏနနစ႔ႏွစီစမ ဥတၸစးျမ ႏနနစ႔ 

ားႈႏွငအသၸစ းျႏနစႏာနနႈ စီီ္စ စီးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏန ္မပဒ (၂၀၁၆) ဥစ စ စီးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနငတ စီမးျမ ႏနနစ႔ႏကား 

စစစန္ားမါား ပဥာားစမါကယားတတီ စပ ာစးျမစႏၸစရန္။ 
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စ စီးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနငတ စီမးျမ ႏနနစ႔ စ စီးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနဥတၸစးျမ ႏနနစ႔ 
  

  
  

၁၃ရန္။ ားႈႏွငအ၏ ဥဓနား္အးမတားပစးလႈမစီ နစးႏကား 

Company Activity Code Company Activity Description 
၁၀ ဥ္ားဥပသာားစ္ႈတစလႈမစးျင စီးလႈမစီနစး 
  
  
The following are standard company activity codes and descriptions which may be used to complete the table above. 
Company Activity Codes Description 
၀၁-သအးႏွစ္ႏွစ စီမတနစ္ာတနစ တ္ားစ 
မ ၥ္ၸစး ႈ္တစလႈမစးျင စီး၊ဥႏ
ဥႏြလနႈားစးျင စီး 
ႏွစ စီမသားစ နႈ စီပသာ 
လႈမစီနစးႏကား 

၂၀-
ဓာတႈပ ဒမ ၥ္ၸစးႏကားႏွစ စီမ 
ဓာတႈပ ဒ
ဒ ႈ္တစားႈနစႏကား ႈ္တစလႈမစ
းျင စီး 

၄၁-
ဥပ ာားစဥ အ္းႏကား
 ပ ာားစလႈမစးျင စီး 

၆၃-
သတ စီးဥငကားစဥလ
လားစ နႈ စီစာ 
၀နစပ ာ စီႏနလႈမစီနစးႏကား 

၈၄-
းျမၸစသ ႔ဥႈမစငက မစပစးႏွစ စီမားာ
ားာားတယစပစး နႈ စီစာႏစစနႏးျ 
 စ္လနႈဥမစပသာလ ႏန
နလ္ႈးျင္ ပစး လႈမစီနစးႏကား 

၀၂-
သ စ္ပတာ ႈန စီစာႏွစ စီ
စီမသ စ္ ႈ္တစးျင စီး 

၂၁-
ပ း၀ါးႏကား၊ပ း၀ါး နႈ စီစာ
စာဓာတႈပ ဒ မ ၥ္ၸစးႏွစ စီမ 
စႈားၡပ ဒ နႈ စီစာ ႈ္တစားႈ
နစႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၄၂-
းျႏန ႕းျမဥ စီဂက စီနအယာလႈမစီ
ီနစးႏကား 

၆၄-ဥာႏင္လႈမစီနစးႏွစ စီမ 
မ စီ္ စီစနစမ္ႈပ တီလႈမစီနစးႏဟ
ႏဟႈတစပသာ ပ တီပစးပ်ား
်ားးပစး ၀နစပ ာ စီႏန 
လႈမစီနစးႏကား 

၈၅- မၸာပစး 

၀၃-
သ စ္ပတာ နႈ စီစာႏွစ စီ
စီမသ စ္ ႈ္တစးျင စီး 

၂၂-ပစာစစဘာႏွစ စီမ 
မလမစ္တ စ္မ ၥ္
ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစႏန 

၄၃-
ဥ  ္းးျမ ပ ာားစလႈမစ
မစပစးလႈမစီနစးႏကား 

၆၅-ႏ္ားႏပနစ 
လ ႏန  လ္ႈပစးႏစဥမ 
တ စ္ စီမဥာႏင္ႏွစ စီမ 
မ စီ္ စီစနစမ္ႈပ တီလႈမစီနစ
နစးႏကား 

၈၆- 
ားကနစးႏာပစးပ္ာ စီမပစစာားစႏန 

၀၅- 
သားစစ စီမႏွစ စီမသားစႏွႈ
ႏွႈ ပားကာားစႏအးပသတး 
တ းပ ာစးျင စီး 

၂၃-
ဥးျငားသတ  ႏဟႈတစပသာ 
တတ စီး တ္ားစမ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္
ႈ္တစလႈမစႏန 

၄၅-
လားစားားႏွစ စီမလားစလအ ပစာီ
ာ စီး၀ယစပစး၊ရပႏာစပတာ
တာစားား၊ပႏာစပတာစ နႈ စီ
စီားယစးျမ စီ စီးျင စီး) 

၆၆-
ပ တီပစးပ်ားးပစး၀န
၀နစပ ာ စီႏနႏွစ စီမ 
ဥာႏင္ဥပ္ာားစဥ
ား းျမ လႈမစပ ာ စီႏနႏကား 

၈၇-
ဥနႏစတနႈ စီစာပစာားစးျမ ႈ္
ႈ္ပ္ာ စီမပစစာားစပမး

မးပသာလႈမစီနစးႏကား 

၀၆-
ပစန္ န္ႏစးႏွစ စီမသစဘာ၀ဓ
၀ဓာတစပ တီ႕ ႈ္တစယ းျင စီး 

၂၄-
ဥပးျငင္သတ  မ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္
ႈ္တစလႈမစႏန 

၄၆-လားစားားပစာ စီးငကးျင စီး 
ရပႏာစပတာစားားႏွစ စီ
စီမ ပႏာစပတာစ နႈ စီားယစ

ယစႏမါ၀ စီမါ) 

၆၈-ဥနႏစ၊ းျင္၊ ပးျႏ 
ဥားကန းပ ာ စီ 

၈၈-
ပန န္ႈ စီႏနႏပမးပသာလ ႏန
ႏနပစးပ ာ စီစတားစငကားစႏကား 

၀၇-သတ  စနႈ စီးတ းပ ာစးျင စီး ၂၅-
္ားစႏွစ စီမ္ားစမ ၥ္ၸစးားနစန
စနယာႏစဥမ သတ  သနစ႔္ စီ 
မ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစႏန  

၄၇-
လားစလအပစာ စီးငကးျင စီးရပ
ရပႏာစပတာစားားႏွစ စီမပႏာ
ႏာစပတာစ နႈ စီားယစႏမါ) 

၆၉-
္မပဒႏွစ စီမ္ာစ စီးမၸာ န
 နႈ စီစာလႈမစပ ာ စီႏနႏကား 

၉၀-
ဥနႈမၸာစမစ နႈ စီစာ နစတအး
ႏနႏွစ စီမပ ကာစပးျ တ စီ ားစ 
လႈမစစစားႏနႏကား 

၀၈-
ဥးျငားသတ  တ းပ ာစးျငီ
င စီးႏွစ စီမ ပားကာားစတ းးျင စီး 

၂၆-
ားတနစမကမတာ၊ဥအလားစ္ပစာ
န စ္ႏွစ စီမဥလ စီးပစာ စီးျ စီမ 
 ားစသတယစသၸမစလႈမစီနစးသ္
သ္ႈး (optical) 
မ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၄၉-
ားႈနစးလႏစးမနႈ႔ပ ာ စီပစးႏွစ စီမ 
မနႈားစလနႈ စီးႏကားးျ စီမမနႈ႔ပ ာ စီပစး 

၇၀-
စ္ႈးငက မစ၏ဥလႈမစတာ
တာ၀နစႏကား၊ 
အ္ႏ္ငနစ႔ငတြဥ်ာ္းပမးပ ာ

 ာ စီစတားစးျင စီး 

၉၁-
္ာ်ားၸစမတႈနားစႏကား၊ပႏာစားတ
ားတနစးတနႈားစႏကား၊
၊းျမတနႈားစႏကားႏွစ စီမ 
ဥးျငားပသာယာ စ္ပားကးႏန
ႏန နႈ စီစာပ ာ စီစတားစႏနႏကား 
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၀၉-
သတ  တ းပ ာစးျင စီးားနႈဥပ
ဥပ္ာားစဥား းျမ ပသာ
သာ၀နစပ ာ စီႏနလႈမစီ
ီနစးႏကား 

၂၇-
လကစမစ္ စ္ားနစနယာႏကား ႈ္
တစလႈမစးျင စီး 

၅၀-ပစပ်ားာ စီးမနႈ႔ပ ာ စီပစး ၇၁- နသႈားာ ႏွစ စီမ 
ဥ စီဂက စီနအယာ 
လႈမစီနစးႏကား၊ နၸစးမၸာ 
္ႏစးသမစႏနႏွစ စီမ 
ဥတၸစးျမ ငကားစႏကား 

၉၂-
ပလာ စီးား္ားးျင စီး
စးႏွစ စီမ ပလာ စီးပ်ားး္မစးျင စီး 

၁၀-
ဥ္ားဥ္ာ ႈ္တစလႈမစးျင စီးလႈ
လႈမစီနစး 

၂၈-
သအးးျငားပ ာစးျမႏ္ားပသာ 
္ားစႏွစ စီမ္ားစမ ၥ္ၸစးႏက
ႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၅၁-
ပလပ်ားာ စီးမနႈ႔ပ ာ စီ
စီပစးလႈမစီနစး 

၇၂-သနမ္ွ နႈ စီစာ 
သႈပတသန တ္႕းျ န းတနႈးတ
တားစႏန 

၉၃-
ဥားား္ားလႈမစစစားႏနႏကား၊
 ပမကာစမတြစတ စီမတြ ႏွစ စီမဥမနစးပးျ  
လႈမစစစားႏနလႈမစီနစးႏကား 

၁၁-
ဥပ ကာစယႏ
ႏားာႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၂၉-
ပႏာစပတာစယာ စ္ဥႏကန ႏကန းႏွ
းႏွစ စီမမ ၥ္ၸစးတီ
တ စီယာ စ္ႏကား ႈ္တစလႈမစးျင
င စီး 

၅၂-
သနႈပလစာ စီစ္ႈလႈမစီနစးႏွစ
ႏွစ စီမသယစယ မနႈ႔ပ ာ စီပစး
စးဥပ္ာားစဥား ႈးျမ လႈမစီ
ီနစးႏကား 

၇၃-
ပ်ားာစးျီာႏွစ စီမပ္ကးားတ
ားတားစသႈပသသန 

၉၄-
ဥသ စီးဥ တြ႕ဥ္ၸစးႏကားႏစ
ႏစ ပ ာ စီစတားစပသာလႈမစီနစ
နစးႏကား 

၁၂-
ပ းစတားစ်ားအးႏွစ စီမမတစသား
သားစပသာ ားႈနစ 
မ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၃၀-
ဥးျငားသယစယ မနႈ႔ပ ာ
စီပစး နႈ စီစာ 

္ားစမ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစ
စးျင စီး 

၅၃-္ာမနႈ႔တနႈားစလႈမစီနစး ႏွစ စီမ 
မႈဂ လနား 
ဥးျႏနစပငကာမနႈ႔လႈမစီနစးႏကား 

၇၄-
ဥးျငားပသာဥသနမၸာ၊ 
ဥတတစမၸာ၊ 
သနမ္ွႏွစ စီမနၸစးမၸာ န
 နႈ စီစာလႈမစပ ာ စီႏနႏကား 

၉၅-
ားတနစမကမတာႏွစ စီမားနႈယစမနႈ စီဥန
ဥနႏစသ္ႈးမ ၥ္ၸစးႏကားးျမ းျ
 းျမ စီးျင စီး 

၁၃-
ဥ္ၸစဥလႈနားစလႈမစီနစး 
 

၃၁-မစနပစဘာဂးျမ လႈမစးျင စီး 
 

၅၅-
တၸစးငနႈးျင စီး နႈ စီစာလႈမစီန
ီနစးႏကား 

၇၅-
တနစန္ာတနစႏွစ စီမမတစသား
သားစပသာလႈမစီနစးႏကား 
 

၉၆-ဥးျငား 
ားနႈယစပစးားန ၥ္ႏကား ပ ာ စီစတ
စတားစသၸစမ လႈမစီနစးႏကား 

၁၄-
၀တစ စီစနစဥ္ၸစႏကား ႈ္
တစလႈမစးျင စီး 
 

၃၂-
ဥးျငားားႈနစမ ၥ္
ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၅၆-
ဥ္ားဥပသာားစႏွစ စီမဥပ က
 ကာစယႏားာပစာ စီးငကးျငီ
င စီးလႈမစီနစးႏကား 

၇၇-
စီားစႏစးးျင စီးႏွစ စီမဥ စီ
စီားငကတားးျင စီးလႈမစီနစ

နစးႏကား 
 

၉၇-
ဥနႏစႏနားန ၥ္ပ ာ စီစတားစသ 
ႏကား၏ 
ဥနႏစပ္ာ စီ ႈ္ႏွစ စီမ္မစ န
 နႈ စီပသာလႈမစီ
ီနစးပ ာ စီစတားစငကားစ ႏကား 

၁၅-
သားပစႏွစ စီမမတစသားစပ
စပသာမ ၥ္ၸစးႏကား ႈ္တစလႈမ
ႈမစးျင စီး 
 

၃၃-
္ားစႏွစ စီမ္ားစားနစနႏကားဥးျမ စီ 
 စီးျင စီးႏွစ စီမ တတစ စီးျင စီး 

၅၈-
္ာဥႈမစ ႈ္တစပ၀ပစး ပ ာ စီစတ
စတားစႏနႏကား 

၇၈-
ဥလႈမစဥားနႈ စီ နႈ
စီစာပ ာ စီစတားစငကားစႏကား 

 

၉၈-ားနႈယစမနႈ စီဥသ္ႈးးျမ စနစ 
ဥတတားစ 
ငတြးျငားဲ၍ႏစႏွနႈ စီပသာ 
ားႈနစမ ၥ္ၸစး ႏွစ စီမ 
၀နစပ ာ စီႏန
နႏကား ႈ္တစလႈမစသၸစမ       
ဥနႏစပ္ာ စီ 
ႈ္ နႈ စီစာလႈမစီနစးႏကား 

၁၆-
သ စ္ႏွစ စီမသ စ္ဥပငကာ္ၸစ 
(မစနပစဘာဂႏမါ) 
ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

 

၃၅-
လကမစ္ စ္ဓာတစဥား၊ဓာ
တစပ တီ႕၊ပစပႏွတးပ တီ႕ 
ႏွစ စီမပလပဥးပမးႏန 

၅၉-
႐ႈမစစစ စီ၊ အဒအယနႈႏွစ စီမ႐ႈမစးျႏ စီသ္
သ္်ားားဥ အ္ဥ္ စ္ 
ႈ္တစလႈမစးျင စီး၊ 

ဥသ္ ႏစးးျင စီးႏွစ စီ
စီမ ပတးသအငက စီ
စီး ႈ္တစလႈမစပ ာ စီစတားစးျငီ

င စီးႏကား 

၇၉-
ငစအးသတားားနႈယစ္ားလစ
ယစလႈမစီနစး၊ငစအးလစၸစ
စမလၸစပစးလႈမစီနစး၊ႀားန
ားန တ စီႏစာယ းျင စီးလႈမစီနစ
နစးႏကားႏွစ စီမ ားစ္မစပနပ
နပသာ၀နစပ ာ စီႏနလႈမစီ
ီနစးႏကား 
 

၉၉-မနႈ စီနားစနယစ ပးျႏးျမ စီမစစန 
ဥ တြ႕ဥ္ၸစးႏကား ႏွစ စီမ 
ဥ ႈ္ဥ တြ႕ႏကား 
၏လႈမစီနစးႏကား 

၁၇-
္ားြမႏွစ စီမ္ားစားြမ ႈ္တစားႈ
ားႈနစႏကား 
 

၃၆-ပစ ႈ္ပ ာ စီးးျင စီး၊ 
သနစ႔္ စီးျင စီးႏွစ စီမ းျ နစ႔ပျးျင စီး 

၆၀-
႐ႈမစသ္ဥ အ္ဥ္ စ္ ႈ္တစလတ စီမပစး 
 နႈ စီစာ ဥ အ္ဥႏ္ႏွစ စီမ႐ႈမစသ္လဏ စီမ 
လႈမစီနစးႏကား 

၈၀-လ္ႈးျင္ ပစးႏွစ စီမ 
္္ႈ္ႏစး္ စ္ပ းပစး
စးလႈမစီနစးႏကား 
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၁၉-မ္ႈႏွစနမစးျင စီး ႏွစ စီမ 
ႏစတစတႏစးတ စီ 
ဥငကားစဥလားစႏကားားနႈ 
းျမနစလၸစ ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၃၇-
ႏနလ ာဥၸ စ္ပ်ားး၊ ပစ နႈး 

၆၁-
တယစလအားတနစးႏစ 
 ားစသတယစပစး 

၈၁-
ဥပ ာားစဥ အ္းႏကားႏွစ စီမ
မ ပးျႏယာ႐ င စီး ဥလစ ဥမ၊ 
သ စ္မ စီမနစးႏနစႏကားားနႈ 
၀နစပ ာ စီႏန ပမး
မးပသာလႈမစီနစးႏကား 

 

၂၀-ပားကာားစႏအးပသတးႏွစ စီမ 
သနစ႔္ စီၿမအးပစန္ န္ႏစး ႈ္တစားႈ
ားႈနစႏကား ႈ္တစလႈမစးျင စီး 

၃၈-
ပစ နႈး ႈ္ပ ာ စီးးျင စီး၊သန
သနစ႔္ စီးျင စီးႏွစ စီမ 
တ္နစ႔မ စ္းျင စီး နႈ စီစာလႈမစီနစ

နစးပ ာ စီစတားစငကားစႏကား 
( တ္နစ႔မ စ္းျင စီးႏစ 
မ ၥ္ၸစးႏကားးျမနစလၸစ 
ႈ္တစယ းျင စီး 

၆၂-ားတနစမကမတာ 
မ႐နႈဂစႏစပစးသားးျင စီး၊ 
ဥ်ာ္းပမးးျင စီး 
ႏွစ စီမသားစ နႈ စီသၸ
သၸစမလႈမစီနစးႏကား 

၈၂-စ္ႈးလႈမစီနစးႏကား 
ဥႈမစငက မစပစး 
ႏွစ စီမစ္ႈးလႈမစီနစး 
ႏကား၊ဥးျငား အ္း
မတားပစးလႈမစီနစးႏကားားနႈ
နႈ ပ္ာားစမ္႔ပမးပသာ
သာလႈမစီနစးႏကား 

 

၁၄ရန္။ ဥႏကားႏွစီစမႏသားစ နႈီ စပသာားႈႏွငအႏကားဥတတားစ- 

ဥ္ႈစစယစယာႏကား သနႈ႔ႏဟႈတစ ဒအစဘီစငကာႏကားဥတတားစ ပ တီပ်ားး္ၸစမ၀ီစပ္စနစ ဥႏကားးျမၸစသ ႏကားဥားတ္စ္ ္ႈတ္စစာ 

ားႏစးလစႏစး္ားးျငီစးႏစစနပ်ားာီစး ဥတၸစးျမ သၸစမ သားစပသငလ္ားစႏစတစ 

ဥႏကားႏွစ စီမႏသားစ နႈ စီပသာားႈႏွငအႏကားဥတတားစ ပနာားစ ္ႈးဥႀားနႏစ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ာ းျမ လႈမစသၸစမပနာားစမနႈ စီး သနႈ႔ႏဟႈတစ 

မ္ႏဥႀားနႏစ းျမ လႈမစသၸစမ ႏွစ စ္္ စ္ဥ အ္စ စီင္္ားျ စ္မါား ားႈႏွငအဥား  တြ႕္ၸစးတၸစပ္ာ စီငြမသၸမစ ပန႔စ ားစပနာားစမနႈ စီး 

ားႈႏွငအသၸစ ဥ ႈ္စစယစယာႏွစ စီမ ဒအစဘ စီငကာႏကားဥတတားစ ပ တီပ်ားး္ၸမစ၀ စီပ္စနစ ဥႏကားးျမၸစသ ဥားတ စ္္္ႈတ စ္စာ 

ားႏစးလစႏစး္ားးျင စီးႏစစနပ်ားာ စီးားႈႏွငအ၏ ဒါ႐နႈားစတာတ စ္ အ္း သနႈ႔ႏဟႈတစ ဥတတီ စးပစးႏစမးား လားစႏစတစပစး္နႈးဲ၍ 

သားစပသးျမ မါသၸစရန္။ 

၁၅ရန္။ ဥငတီစမဥာငာဥမစႏွစီ စးးျငီစးငစ္ပသာမႈဂန လစႏစ လားစႏစတစပစး္နႈးသၸစႏစာ 

ဤမ္ႈ္္တတ စီပ ာစးျမ္ားပသာဥငကားစဥလားစႏကားႏွစ စီမ ဤမ္ႈ္္ႏွစ စီမဥတ  မ းတတြတ စီးျမပသာ္ာစတားစ္ာတႏစးႏကားသၸစ 

ႏစနစားနစမါသၸစရန္။ 

ဥႏၸစ  ႏ ႈလြမသ      လားစႏစတစ  ………………………………………. 

စာ္ း                 ဒါ႐နႈားစတာ                     ဥတတီ စးပစးႏစမး 

၁၆ရန္။  ပမးမနႈ႔သ    

ဥႏၸစ  ႏ ႈလြမသ  

ပနစမစလနမစ္ာ စနစားႈနစၿႏန ႕ရန္။ 

 တယစလအ ႈနစး  ၀၉ ၄၂၁၁၄၄၇၂၄ 

 ဥအးပႏးလစ    info@mya-ayer.com 

 

 

 


