ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ

စီစးနစအးးျႏစမစႏွစ္ႏနႏွစီစမားႈႏွငအႏကားၸဏနစ်ားားႏန္အး္အးႈာန
ႏွစ္္
စ ္စဥ္အစီစင္္ာ

မႈဒစႏ ၉၇၊ းျႏနစႏာနနႈီစီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇ ငႈႏွစ္စ)
ႏစတစငကားစ
သတစႏစတစမ္ႈ္္တတီစ လနႈဥမစပသာသတီစးဥငကားစဥလားစႏကားားနႈ
းျ ၸစမ္တားစစနစ ပနစာလ္ႈပလာားစႏန ႏစစနမါား သအးးျငား္ာစတားစတဲ၍
တြ
ဥငကားစဥ လားစဥပသး္နတစားနႈ ပ ာစးျမစနစရန္။

ားႈႏွငဥ
အ ႏၸစ

းျႏမစာားႈနစ္ႈတစလႈမစႏနားႈႏွငအလအႏနတားစ
ႏစတစမႈတ
္ ီစဥႏစတစ

၁၀၀၁၇၂၀၁၁
၁ရန္။ ႏွစ္္
စ ္စဥ္အစီစင္
္ ာတီစးျမစနစ ၸဏန်စ ားားငကားစ
းျႏနစႏာနနႈီစီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ
တြ ၸစးတၸစပ္ာီစသၸစမပန႔ႏစ
႔္

(၂၀၁၇၀

မႈဒစႏ

၉၇

ႏွစ္စလဥတတီစးႏွစီစမ

းတၸစပ္ာီစသၸစမ ႏွစ္စမတစလၸစားာလားႈနစ

တတီစးျမပာနစး္ားသၸစႏစာ
ႏွစ္စ္္စဥနၸစး

္ႈးတ္စ်ားနႏစ

ားႈႏွငအဥားလ္ႈးသၸစ
(သနႈ႔စာတတီစ

ယီစးဥား

ားႈႏွငအဥား ႔တြ္ၸစ

္ႈးးျမအးပနာားစ တ္စလ္ားစပနာားစႏားကပ္စဘြ) ႏွစ္စ္္စ ဥ္အစီစင္္ားျ ္စပသာ

ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားဥ္အစီစင္္ာတ္စပ္ာီစားနႈ ႏစတစမ္ႈတီစ ဥစာစစန္္ သနႈ႔တီစးျမစႏၸစရန္။
ားႈႏွငအဥားလ္ႈးသၸစ ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာားနႈ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္တီစးျမစႏၸစ၊ ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာတီစးျမစနစ မကားစားတားစးျငီစး
သၸစ ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတီစ္ားးျငီစးားနႈ စမစ
ဤႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာားနႈ းျမအးးျမၸစမ္္ႈပ္စနစ

နႈီစး္ားးျငီစး နစီစမ ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးႏစ မယစ ကားစးျငီစးတႈန႔ားနႈးျ ္စပ္နနႈီစသၸစရန္။
"Myanmar

Companies

Online"

(MyCo)

ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစနား ္နနစးသနႏစး္ားပသာ ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစးျမၸစမ္္ႈဲ၍ ပနာားစ
္္စပ

းဲ၍ဥတၸစးျမ စႏၸစရန္။

ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးစစန

ားႈႏွငအ၏ဥငကားစဥလားစႏကားပးျမာီစးလြႏန

ႏစတစမ္ႈတီစ္န္စတီ
တ စ

္ႈးဥပးျငဥပနးျ ္စပ်ားာီစး
တ္စ္္ႈတ္စစားျမ လႈမစစနစလနႈ

ဥမစမါား သ္ႈး္တစ
ြ နစသတစႏစတစ္ားပသာ မ္ႈ္္ႏကားားနႈဥသ္ႈးးျမ ဲ၍ ပးျမာီစးလြႏနဥတတားစ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္သနႈ႔ ဥပ်ားာီစး
်ားားစနစးျ ္စသၸစရန္။ MyCo ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးတတီစ ဥငကားစဥလားစႏကားဥားလ္ႈးားနႈ တနားကႏစနစားနစးျမအး ဥမနႈီစးတ္စငႈ္အတီ
တ စ
ႏစနစားနစပ်ားာီစး ဥတၸစႏးျမ သဲ၍ ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာားနႈတီစးျမးျငီစးႏးျမ နနႈစီစရန္။
ႏစတစငကားစရန္။ ဥႏကားႏွစီစမသားစ

ႈနီစပသာားႈႏွငအႏကားသၸစ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ းျႏနစႏာနနႈီစီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ (၂၀၁၇) မႈဒစႏ ၂၆၆ (ား) ဥစ

ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ ပမးမနႈ႔သၸမစဥငကနနစႏွစီစမ တးျမန ီစတၸစး ၄ီစးတနႈ႔၏စဘဘာပစး

နႈီစစာ စစီစးတႏစးႏကားားနႈ မ္ႈ္္

-၅ းျ ီစမပမးမနႈ႔စႏၸစရန္။

၂ရန္။ ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ ားႈႏွငအ၏ ဥႏၸစသၸစႏန
စ ား
စ နစတား
န ကမါသၸစရန္။
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ



ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါားဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏအ ပးျမာီစးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၂၊ ားႈႏွငအဥႏၸစပးျမာီစးလြးျငီစး

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ

ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္်ားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစႏၸစ

1|P age

ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ

၃ရန္။

ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ

ားႈႏွင၏
အ

ဒါစနား
ႈ တ
စ ာ

(ႏကား)

ႏွစီမ စ

ဥတတီးစ ပစးႏစမးတန႔၏
ႈ

ဥႏၸစႏကားႏွစီမ စ

ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစ တနားကႏစနား
စ နစမါသၸစရန္။
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ



ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါားဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏအ ပးျမာီစးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဃ-၁၊ ဒါစနႈားစတာ(ႏကား)နစီစမ ဥတတီစးပစးႏစမးတနႈ႔၏ ဥငကားစဥလားစႏကား
ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ ်ားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစႏၸစရန္။

၄ရန္။
ပ

ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ

ားႈႏွင၏
အ

ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ားသၸစမစႈး္ ငနစးလနမ္
စ ာႏွစီမစ

္အးမတားပစးလႈမီ
စ နစး

ဥဓနား

ာီစစတားစ ပနစာတန႔သ
ႈ ၸစ ႏစနား
စ နစတန ားကမါသၸစရန္။

ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ



ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား

ဤမ္ႈ္္ားနႈႏတီစးျမႏအ ပးျမာီစးလြႏနားနႈ

္အးမတားပစးလႈမစီနစးားနႈ ဥဓနား လႈမစပ

မ္ႈ္္

ဂ-၄၊

ာီစသၸစမ လနမစ္ာပးျမာီစးလြးျမီစ

ီစးျငီစး

ႏစတစမ္ႈတီစ္ားပသာ

စ္ႈးငနစးလနမစ္ာ

သနႈ႔ႏဟႈတစ

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး်ားားဟားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္

ႀားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစႏၸစရန္။

၅ရန္။ ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ ားႈႏွင၏
အ
္မပဒဥစ ္ားစစစ
န ႏၸစ ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးႏကားားနႈ ္နနးစ သနႏးစ ္ား
သၸစမ ပနစာလနမ္
စ ာ

(ႏစတမ
စ ႈ ္ တီစ္ား

သၸစမစႈး္ ငနစးလနမ္
စ ာႏွစီမစ

္အးမတားပစးလႈမီ
စ နစး

ဥဓနားပ

ာီစစတားစ
စ ာ

ပနစာတန႔ႏွ
ႈ စီမား
စ လ
တြ ႏ
တြ စ
န မ
စန ါား) ႏစနား
စ နစတန ားကမါသၸစရန္။
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ



ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား

ဤမ္ႈ္္ားနႈႏတီစးျမႏအ ပးျမာီစးလြႏနားနႈ

္နနစးသနႏစး္ားသၸစမပနစာ ပးျမာီစးလြးျမီစ

၆ရန္။

ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ

ီစ းျငီစး

မ္ႈ္္

ဂ-၁၀၊

ားႈႏွငအႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးႏကားႏွစီစမ

ဥ

ဏနစး္ာစီစးႏကား

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ ႀားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစႏၸစရန္။

ားႈႏွင၏
အ ဥ္ႈစယ
စ စ
စ ာ

ႏတၸစပီတစီစးဥားလ္ႈး၏

ဥငကားစဥလားစႏကားသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကမါသၸစရန္။
ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးတတီစ ပဥာားစမါဥပးျငဥပနႏကားႏွစီစမ္မစလက္စးဲ၍

ားႈႏွငအ၏ဥ္ႈစစယစယာႏတၸစပီတစီစး ပးျမာီစးလြႏနားနႈ

ႏစနစားနစတနားက္တာ ပ ာစးျမစႏၸစ•

ပီတသားးျ ီစမ္ႈတစပ၀သၸစမ
ဥးျငားနၸစးးျ ီစမဥးျမၸစမဥ၀ပသာစလၸစးပားာီစး၊

ဥ္ႈစစယစယာႏကားႏွစီစမပီတသားႏစတ္စမါး
တ္စ္နတစတ္စ

ပဒသ ပသာစလၸစး

ပားာီစး ပမးပငကစသၸစမဥ္ႈစစယစယာႏကား
•

ားႈႏွငအ၏
ဥ္ႈစစယစယာႏတၸစပီတစီစးမႏာငႏွစီစမမနႈီစးးျငားသတစႏစတစ္ားသၸစမဥ္ႈစစယစယာဥပစဥတတားစ

•

ဥ္ႈစစယစယာတ္စငႈ္အဥတတားစသတစႏစတစပတာီစး

•

ပနာားစ

္ႈးဥႀားနႏစ

နႈ္ားသၸစမပမးပငကစနစပီတမႏာင

ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ားျမ လႈမစသၸစမပန႔၏ပနာားစမနႈီစးတတီစ

လားစလဏတစ

္ႈးစန္းပသာ

သနႈ႔ႏဟႈတစ မယစ ကားစပသာ ဥ္ႈစစယစယာဥပစ ဥတတားစ ္ႈ္ႈပမါီစး

2|P age

ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ

•

ားႈႏွငအ၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအ၊ဥ္ႈႏကားမနႈီစ

နႈီစသၸစမားႈႏွငအႏွစီစမႏစီစးဥ္ႈႏကားမနႈီစ

နႈီစသၸစမားႈႏွငအစစ

စစနငြမလစကီစ၎တနႈ႔၏ဥႏၸစႏကား
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ



ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏအပးျမာီစးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ ဥ္ႈစစယစယာ ႏတၸစပီတစီစး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတီစ မါ၀ီစသႏကား၏
ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးပးျမာီစးလြးျငီစး

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ ႀားန တီစဥပ်ားာီစး ်ားားစႏၸစရန္။

၇ရန္။ ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ ားႈႏွငတ
အ တီမ
စ ါ၀ီစသႏကား၏ ္ာစီစးသၸစႏန
စ ား
စ နစတား
န ကမါသၸစရန္။
ဥႏကားႏွစီစမသားစ

နႈီစသၸစမ ားႈႏွငအႏကားႏွစီစမ ဥသီစးႏကားႏစဥမ ားႈႏွငအႏကားဥားလ္ႈးသၸစ ၎တနႈ႔မါ၀ီစသႏကား၏ ္ာစီစးႏွစီစမ

၎တနႈ႔၏ ဥႏၸစႏကား၊ ပနစမစလနမစ္ာႏကား ႏၸစမသၸစမႏွနႈီစီ္သားးျ ္စပ်ားာီစးႏွစီစမ မနႈီစ

နႈီစသၸစမဥ္ႈစစယစယာဥပစဥတတားစတနႈ႔

သၸစတနားကစႏၸစရန္။
ဥႏကားႏွစီစမသားစ

နႈီစသၸစမားႈႏွငအးျ ္စသၸစမဥငါ ားႈႏွငအတီ
တ စ ဥ္ႈစစယစယာဥပစဥတတားစ ဥႏကား

္ႈး မနႈီစ

နႈီစသား္ား

သၸစမ မါ၀ီစသ္အးပစ ၅၀၏္ာစီစး (သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတီ
တ စမါ၀ီစသ္အးပစ ၅၀ ပဥာားစနၸစးလစကီစ) ္နႈသနႈ႔မါ၀ီစသႏကား၏
္ာစီစးႏွစီစမ၎တနႈ႔၏ ဥႏၸစႏကား၊ ပနစမစလနမစ္ာႏကား ႏၸစသၸစမႏွနႈီစီ္းျငားသား းျ ္စပ်ားာီစးႏွစီစမ မနႈီစ

နႈီစသၸစမဥ္ႈစစယစယာ

ဥပစဥတတားစ တနႈ႔သၸစတနားကစႏၸစရန္။
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ



ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏအပးျမာီစးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ ဥ္ႈစစယစယာ ႏတၸစပီတစီစး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတီစ မါ၀ီစသႏကား၏
ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစးပးျမာီစးလြးျငီစး

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ ႀားန တီစဥပ်ားာီစး ်ားားစႏၸစရန္။

္အးမတားပစးဥသီစးႏကားးျ ္စသၸစမဥငါတတီစ ပဥာားစ ပ ာစးျမမါ

ဥငကားစဥလားစႏကားမါ၀ီစပသာ

ားႈႏွငအတီ
တ စမါ၀ီစသႏကား္ာ

စီစးတ္စ္္ႈားနႈ ဤမ္ႈ္္ႏွစီစမဥတ မးတတြစႏၸစ(ား)

ဥားယစဲ၍ားႈႏွငအတီ
တ စမါ၀ီစသသၸစ လမႈဂ လစတ္စ္အးးျ ္စလစကီစ ဥဂၤလနမစစဘာသားျ ီစမ ဥႏၸစ ဥးျမၸစမႏ္္ႈ၊
လနမစ္ာ၊

ႏွနႈီစီ္သားႏွစီစမ

ႏွနႈီစီ္သား္န္္စပစး

ားတစဥႏစတစ/မတစ္စမနႈ႔န္မါတစ(ႏွနႈီစီ္းျငားသားႏကားဥတတားစ)၊

လနီစႏွစီစမပႏတးသားြစာကစရန္။
(င)

ားႈႏွငအတီ
တ စမါ၀ီစသသၸစ ႏွနႈီစီ္ပတာစဥတတီစး ႏစတစမ္ႈတီစ္ားပသာ ဥးျငားဥ ႕တြ ဥ္ၸစးးျ ္စမါား (ဥးျငား
ားႈႏွငအ သနႈ႔ႏဟႈတစ ႏစတစမ္ႈတီစ္ားပသာ

းျမၸစမပားာစမနႈပစးစစီစး) ဥ

နႈမါ ဥ ႕တြ ဥ္ၸစးဥႏၸစႏွစီစမ

ႏစတစမ္ႈတီစဥႏစတစ၊ စ္ႈးငနစးလနမစ္ာရန္။
(ဂ)

ားႈႏွငအတီ
တ စမါ၀ီစသသၸစ

ႏွနႈီစီ္ပတာစဥတတီစး

ႏစတစမ္ႈတီစႏ္ားပသာ

(ႏစတစမ္ႈတီစ္ားးျငီစးႏစစနပသာ းျမၸစမားႈႏွငအ တ္စငႈ) ဥ
(စစနလစကီစ)၊ လနမစ္ာ၊ တၸစပနစာႏွစီစမ

၈ရန္။

ားႈႏွငအ၏

ပနာားစ

ႈး္ းျမ လႈမင
စ ပ
ြမ သာ

ဥ ႕တြ ဥ္ၸစးတ္စစမစးျ ္စမါား

နႈမါ ဥ ႕တြ ဥ္ၸစးဥႏၸစ၊ ႏစတစမ္ႈတီစဥႏစတစ

ားစသယ
တ စစနစ မႈဂ နလစ၏ ဥငကားစဥလားစရန္။

ႏွစ္မ
စ တစလၸစဥ္ၸစးဥပ၀းတတီစ

(ားကီစးမပ

ာီစစတားင
စ လ
ြမ ကစီ)စ

ားကီစးမသၸစမပန႔စားစ
/
စားစ

/
လ

ငႈႏွစ္စ

3|P age

ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ

၉ရန္။ ားႈႏွငား
အ းျမ လႈမသ
စ ၸစမ ပမါီစႏွးျစ္ ငီစးႏွစီမ စ ပ်ားတးးျႏတ
အ ာ၀နစတီစစးျစန ငီစးဥားလ္ႈးားနႏ
ႈ တ
စ မ
စ ႈတ
္ ီစးျငီစး
းျႏနစႏာနနႈီစီ္ားႈႏွငအႏကား္မပဒ

(၂၀၁၇)

ဥမနႈီစး

၂၂

ဥစ

ႏစတစမ္ႈတီစစနစလနႈဥမစပသာ ပမါီစနစ္းျငီစးႏွစီစမ ပ်ားတးးျႏအတာ၀နစ

တီစစစနးျငီစးတ္စစမစစမစားနႈ ားႈႏွငအသၸစ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ႏစတစမ္ႈတီစစႏၸစရန္။
ႏစတစမႈတ
္ ီစ္ားသၸစ

ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ားးျငီစးႏစစနမါ



ႏစတစမ္ႈတီစ္ားးျငီစးႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏအ ပးျမာီစးလြႏနားနႈ မ္ႈ္္ က-၁၊ ပမါီစႏွစ္းျငီစးႏွစီစမပ်ားတးးျႏအတာ၀နစ တီစစစနးျငီစးတနႈ႔နစီစမ္မစလက္စးဲ၍
ႏစတစမ္ႈတီစးျငီစး

နႈီစစာ ဥပ်ားာီစး္ားျ ီစမႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္်ားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစသၸစရန္။

၁၀ရန္။ ႏစတမ
စ ႈတ
္ ီစ္ာစီစးတတီစ ႏွနီ
ႈ ီ
စ းျ္ ငားားႈႏွငတ
အ ္စငးျႈ ္စပ်ားာီစးႏစနား
စ နစတား
န ကမါသၸစရန္။
ႏစနား
စ နစတား
န ကသၸစ

"ႏွနႈီစီ္းျငားားႈႏွငအ"

ႏစနား
စ နစတား
န ကးျငီစးႏစစမ
န ါ

တ္စငႈ

၄ီစးတနႈ႔ပမါီစး္ၸစးလကားစ
မနႈႏနႈသၸစမမနႈီစ

နႈသၸစႏစာ

းျမၸစမပားာစမနႈပစးစစီစး

တနႈားစစနႈားစးျ ္စပ္၊

သနႈ႔ႏဟႈတစ

သတယစ၀နႈားစပသာနၸစးးျ ီစမးျ ္စပ္

နႈီစႏန ဥားကန းင္္ားငတီစမတ္စစမစစစနပသာ နႈနီစီ္ပတာစ


ဥးျငားနနႈီစီ္းျငားသားတ္စ္အး္အး
မနႈီစ

နႈီစႏနမႏာင

႔တြ္ၸစးတၸစပ္ာီစသၸစမားႈႏွငအားနႈ

သနႈ႔ႏဟႈတစ

၃၅%

ဥ္ားစ

နႈလနႈသၸစရန္။

ႏစနစားနစတနားကႏနႏစစနမါား ဤမ္ႈ္္ားနႈ ႏတီစးျမႏၸစ နနႈီစီ္းျငားားႈႏွငအးျ ္စလာသၸမစဥပ်ားာီစး သနႈ႔ႏဟႈတစ ႏွနႈီစီ္းျငားားႈႏွငအဥးျ ္စႏစ စမစ္ြသၸစမ
ဥပ်ားာီစးားနႈ မ္ႈ္္ ဂ-၃၊ဥ္ႈစစယစယာ ႏတၸစပီတစီစး သနႈ႔ႏဟႈတစ ားႈႏွငအတတီစမါ၀ီစသႏကား၏ ႏစတစမ္ႈတီစ္ာစီစး ပးျမာီစးလြးျငီစး

နႈီစစာ

ဥပ်ားာီစး်ားား္ားျ ီစမ ႏစတစမ္ႈတီစဥစာစစန္္ ်ားန တီစဥပ်ားာီစး်ားားစႏၸစရန္။

၁၁ရန္။ ဤမ္ႈ္ား
္ ္
နႈ ၸစမသတီးစ စာတတီစ ဥပသး္ားားႈႏွငးျအ ္စသၸစရန္။
းျ ္စသၸစ

ႏးျ ္စမါ



"ဥပသး္ားားႈႏွငအ"

ႈနသၸစႏစာ ဥႏကားႏွစီစမသားစ

နႈီစသၸစမ ားႈႏွငအ သနႈ႔ႏဟႈတစ ဥႏကားနစီစမသားစ

လားစပဥာားစင္ ားႈႏွငအႏစဥမ ပဥာားစပ ာစးျမမါ ္ၸစးားႏစးငကားစႏကားနစီစမ ၸအၸဏတစႏနစစနပသာ ားႈႏွငအားနႈ
(ား)

ယီစးားႈႏွငအႏွစီစမ

ယီစး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအႏကားတတီစ

၃၀

နႈီစသၸစမားႈႏွငအ၏

နႈလနႈသၸစ-

္ားစႏမနႈပသာ၀နစ္ႏစး္အးပစစစနးျငီစး

သနႈ႔ႏဟႈတစ

ဤ္မပဒဥစ သတစႏစတစပ ာစးျမ္ားသၸစမ ၀နစ္ႏစးဥပစဥတတားစပဥာားစတတီစစစနးျငီစး၊
(င)

ယီစးားႈႏွငအႏွစီစမ ယီစး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအတတီစ ယငီစႏွစ္စ၏ တ္စနစ္စ္ာ၀ီစပီတ္ႈ္ႈပမါီစးသၸစ ားကမစသနစး

၅၀ ပဥာားစတတီစစစနးျငီစး (သနႈ႔ႏဟႈတစ ဤ္မပဒဥစ သတစႏစတစပ ာစးျမ္ားသၸစမ ပီတမႏာငပဥာားစတတီစစစနးျငီစး)ရန္။

ႏစတစငကားစရန္။ ဤပႏးငတနစးသၸစ ဥႏကားႏွစီစမသားစ

နႈီစပသာားႈႏွငအႏကား သနႈ႔ႏဟႈတစ ၄ီစး၏လားစပဥာားစင္ားႈႏွငအႏကား သနႈ႔ႏဟႈတစ

ဥ္းားႈႏွငအ ဥားစ္မပဒ (၁၉၅၀ းျမၸစမနစ္စ) ဥစ တၸစပ္ာီစ္ားပသာ ားႈႏွငအႏကားႏွစီစမႏသားစ

နႈီစမါရန္။

၁၂ရန္။ စီစးနအးးျႏ မစႏွႏ
စ္ န ငတီမးျစ မ ႏနန႔ႏွ
စ စီမ စ ဥတၸစးျမ ႏနန႔ စ
ားႈႏွငအသၸစ

းျႏနစႏာနနႈီစီ္စီစးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏန

္မပဒ

(၂၀၁၆)

ဥစ

စီစးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနငတီစမးျမ ႏနနစ႔ႏကား

စစစန္ားမါား ပဥာားစမါကယားတတီစပ ာစးျမစႏၸစရန္။
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စီစးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနငတီစမးျမ ႏနနစ႔

စီစးနအးးျႏ မစႏွစ္ႏနဥတၸစးျမ ႏနနစ႔

၁၃ရန္။ ားႈႏွင၏
အ ဥဓနား္အးမတားပစးလႈမီ
စ နစးႏကား
Company Activity Code

Company Activity Description

၁၀

ဥ္ားဥပသာားစ္ႈတစလႈမစးျငီစးလႈမစီနစး

The following are standard company activity codes and descriptions which may be used to complete the table above.
Company Activity Codes Description
၀၁-သအးႏွစ္ႏွစီစမတနစ္ာတနစ္တားစ

၂၀-

၄၁-

မ္ၥၸစး္ႈတစလႈမစးျငီစး၊ဥႏ

ဓာတႈပ ဒမ္ၥၸစးႏကားႏွစီစမ

ဥပ

ဥႏြလနႈားစးျငီစး

ဓာတႈပ ဒ

ႏွစီစမသားစ

ဒ္ႈတစားႈနစႏကား္ႈတစလႈမစ

နႈီစပသာ

လႈမစီနစးႏကား

းျငီစး

၀၂-

၂၁-

သ္စပတာ

ႈနီစစာႏွစီစ

ီစမသ္စ္ႈတစးျငီစး

ပ

ပ

၆၃ာားစဥ္အးႏကား
ာားစလႈမစးျငီစး

နႈီစစာႏွစီစ

ီစမသ္စ္ႈတစးျငီစး

ားာားတယစပစး

၀နစပ

နႈီစစာ
ာီစႏနလႈမစီနစးႏကား

နႈီစစာႏစစနႏးျ

္စလနႈဥမစပသာလႏန

း၀ါးႏကား၊ပ

း၀ါး

နႈီစစာ

စာဓာတႈပ ဒ မ္ၥၸစးႏွစီစမ

၄၂-

၆၄-ဥာႏင္လႈမစီနစးႏွစီစမ

းျႏန ႕းျမဦစဂကီစနအယာလႈမစီ

မီစ္ီစစနစမ္ႈပီတလႈမစီနစးႏဟ

ီနစးႏကား

ႏဟႈတစပသာ ပီတပစးပ်ား

နႈီစစာ္ႈတစားႈ

်ားးပစး ၀နစပ

နစႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး
သ္စပတာ

းျမၸစသ႔ဥႈမစငက မစပစးႏွစီစမားာ

လားစ

နလ္ႈးျင္ ပစး လႈမစီနစးႏကား

စႈားၡပ ဒ
၀၃-

၈၄-

သတီစးဥငကားစဥလ

၈၅- မၸာပစး

ာီစႏန

လႈမစီနစးႏကား

၂၂-ပစာစစဘာႏွစီစမ

၄၃-

မလမစ္တ္စမ္ၥ

ဥ္းးျမ ပ

ၸစးႏကား္ႈတစလႈမစႏန

မစပစးလႈမစီနစးႏကား

ာားစလႈမစ

၆၅-ႏ္ားႏပနစ

၈၆-

လႏန လ္ႈပစးႏစဥမ

ားကနစးႏာပစးပ္ာီစမပစစာားစႏန

တ္စ

ီစမဥာႏင္ႏွစီစမ

မီစ္ီစစနစမ္ႈပီတလႈမစီနစ
နစးႏကား
၀၅-

၂၃-

၄၅-

၆၆-

သားစစီစမႏွစီစမသားစႏွႈ

ဥးျငားသတ ႏဟႈတစပသာ

လားစားားႏွစီစမလားစလအ ပစာီ

ပီတပစးပ်ားးပစး၀န

ဥနႏစတနႈီစစာပစာားစးျမ ္ႈ

ႏွႈ ပားကာားစႏအးပသတး

တတီစး္တားစမ္ၥၸစးႏကား္ႈ

ာီစး၀ယစပစး၊ရပႏာစပတာ

၀နစပ

္ႈပ္ာီစမပစစာားစပမး

တးပ ာစးျငီစး

္ႈတစလႈမစႏန

တာစားား၊ပႏာစပတာစ

ဥာႏင္ဥပ္ာားစဥ

ီစားယစးျမီစ

နႈီစ

ီစးျငီစး)

၈၇ာီစႏနႏွစီစမ

ားးျမ လႈမစပ

မးပသာလႈမစီနစးႏကား

ာီစႏနႏကား

၀၆-

၂၄-

၄၆-လားစားားပစာီစးငကးျငီစး

၆၈-ဥနႏစ၊ းျင္၊ ပးျႏ

၈၈-

ပစန္္နႏစးႏွစီစမသစဘာ၀ဓ

ဥပးျငင္သတ မ္ၥၸစးႏကား္ႈ

ရပႏာစပတာစားားႏွစီစ

ဥားကန းပ

ပန္နႈီစႏနႏပမးပသာလႏန

၀ဓာတစပီတ႕ ္ႈတစယးျငီစး

္ႈတစလႈမစႏန

ီစမ ပႏာစပတာစ

၀၇-သတ စနႈီစးတးပ ာစးျငီစး

၂၅-

၄၇-

၆၉-

္ားစႏွစီစမ္ားစမ္ၥၸစးားနစန

လားစလအပစာီစးငကးျငီစးရပ

္မပဒႏွစီစမ္ာစီစးမၸာ

စနယာႏစဥမ သတ သနစ႔္ီစ

ရပႏာစပတာစားားႏွစီစမပႏာ

မ္ၥၸစးႏကား္ႈတစလႈမစႏန

ႏာစပတာစ

၀၈-

၂၆-

၄၉-

ဥးျငားသတ တးပ ာစးျငီ

ားတနစမကမတာ၊ဥအလားစ္ပစာ

ားႈနစးလႏစးမနႈ႔ပ

ငီစးႏွစီစမ ပားကာားစတးးျငီစး

န္စႏွစီစမဥလီစးပစာီစးျ ီစမ

မနႈားစလနႈီစးႏကားးျ ီစမမနႈ႔ပ

ာီစ

နႈီစားယစ

ႏနပစးပ

ာီစစတားစငကားစႏကား

ယစႏမါ၀ီစမါ)

ားစသတယစသၸမစလႈမစီနစးသ္
သ္ႈး (optical)
မ္ၥၸစးႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး

နႈီစစာလႈမစပ

၉၀န

ာီစႏနႏကား

နႈီစားယစႏမါ)
ာီစပစးႏွစီစမ
ာီစပစး

ဥနႈမၸာစမစ

နႈီစစာ နစတအး

ႏနႏွစီစမပ ကာစပးျ တီစ

ားစ

လႈမစစစားႏနႏကား
၇၀-

၉၁-

စ္ႈးငက မစ၏ဥလႈမစတာ

္ာ်ားၸစမတႈနားစႏကား၊ပႏာစားတ

တာ၀နစႏကား၊
္အႏ္ငနစ႔ငဥ
တြ ်ား္ပမးပ
ာီစစတားစးျငီစး

ားတနစးတနႈားစႏကား၊
ာ

၊းျမတနႈားစႏကားႏွစီစမ
ဥးျငားပသာယာ္စပားကးႏန
ႏန

နႈီစစာပ

ာီစစတားစႏနႏကား
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၀၉-

၂၇-

၇၁- နသႈားာ ႏွစီစမ

၉၂-

သတ တးပ ာစးျငီစးားနႈဥပ

လကစမစ္္စားနစနယာႏကား္ႈ

ဦစဂကီစနအယာ

ပလာီစးား္ားးျငီစး

ဥပ္ာားစဥားးျမ ပသာ

တစလႈမစးျငီစး

လႈမစီနစးႏကား၊ နၸစးမၸာ

စးႏွစီစမ ပလာီစးပ်ားး္မစးျငီစး

သာ၀နစပ

၅၀-ပစပ်ားာီစးမနႈ႔ပ

ာီစပစး

ာီစႏနလႈမစီ

္ႏစးသမစႏနႏွစီစမ

ီနစးႏကား
၁၀-

ဥတၸစးျမ ငကားစႏကား
၂၈-

၅၁-

၇၂-သနမွ္

ဥ္ားဥ္ာ္ႈတစလႈမစးျငီစးလႈ သအးးျငားပ ာစးျမႏ္ားပသာ

ပလပ်ားာီစးမနႈ႔ပ

လႈမစီနစး

ီစပစးလႈမစီနစး

္ားစႏွစီစမ္ားစမ္ၥၸစးႏက

ာီစ

နႈီစစာ

၉၃-

သႈပတသန တ္႕းျ န းတနႈးတ
တားစႏန

ဥားား္ားလႈမစစစားႏနႏကား၊
ပမကာစမစ
တြ တီစမတြ ႏွစီစမဥမနစးပးျ

ႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး

လႈမစစစားႏနလႈမစီနစးႏကား

၁၁-

၂၉-

၅၂-

၇၃-

၉၄-

ဥပ ကာစယႏ

ပႏာစပတာစယာ္စဥ ႏကန ႏကန းႏွ

သနႈပလစာီစစ္ႈလႈမစီနစးႏွစ

ပ်ားာစးျီာႏွစီစမပ္ကးားတ

ဥသီစးဥ ႕တြ ဥ္ၸစးႏကားႏစ

ႏားာႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး

းႏွစီစမမ္ၥၸစးတီ

ႏွစီစမသယစယမနႈ႔ပ

ားတားစသႈပသသန

ႏစ ပ

တီစယာ္စႏကား္ႈတစလႈမစးျင

စးဥပ္ာားစဥားႈးျမ လႈမစီ

ငီစး

ီနစးႏကား

၁၂-

၃၀-

ပ

းစတားစ်ားအးႏွစီစမမတစသား

ဥးျငားသယစယမနႈ႔ပ

ာ

သားစပသာ ားႈနစ

ီစပစး

မ္ၥၸစးႏကား ္ႈတစလႈမစးျငီစး

္ားစမ္ၥၸစးႏကား္ႈတစလႈမစ

နႈီစစာ

ာီစပစး

၇၄-

၉၅-

မႈဂလနား

ဥးျငားပသာဥသနမၸာ၊

ားတနစမကမတာႏွစီစမားနႈယစမနႈီစဥန

ဥးျႏနစပငကာမနႈ႔လႈမစီနစးႏကား

ဥတတစမၸာ၊

ဥနႏစသ္ႈးမ္ၥၸစးႏကားးျမ းျ

သနမွ္ႏွစီစမနၸစးမၸာ
နႈီစစာလႈမစပ

၃၁-မစနပစဘာဂးျမ လႈမစးျငီစး

၀တစ

ီစစနစဥ္ၸစႏကား္ႈ

တစလႈမစးျငီစး

၅၅-

န

းျမီစးျငီစး

ာီစႏနႏကား

၇၅-

၉၆-ဥးျငား

တနစန္ာတနစႏွစီစမမတစသား

ားနႈယစပစးားန္ၥႏကား ပ

ီနစးႏကား

သားစပသာလႈမစီနစးႏကား

စတားစသၸစမ လႈမစီနစးႏကား

၃၂-

၅၆-

၇၇-

၉၇-

ဥးျငားားႈနစမ္ၥ

ဥ္ားဥပသာားစႏွစီစမဥပ က

ီစားစႏစးးျငီစးႏွစီစမဦစ

ဥနႏစႏနားန္ၥပ

ီစားငကတားးျငီစးလႈမစီနစ

ႏကား၏

နစးႏကား

ဥနႏစပ္ာီစ္ႈႏွစီစမ္မစ

ဥ္ၸစဥလႈနားစလႈမစီနစး

၁၄-

နစးႏကား

၅၃-္ာမနႈ႔တနႈားစလႈမစီနစး ႏွစီစမ

စးျငီစး
၁၃-

ာီစစတားစပသာလႈမစီနစ

တၸစးငနႈးျငီစး

ၸစးႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး

နႈီစစာလႈမစီန

ကာစယႏားာပစာီစးငကးျငီ
ငီစးလႈမစီနစးႏကား

ာီစစတ

ာီစစတားစသ
န

နႈီစပသာလႈမစီ
ီနစးပ
၁၅-

၃၃-

၅၈-

သားပစႏွစီစမမတစသားစပ

္ားစႏွစီစမ္ားစားနစနႏကားဥးျမီစ

္ာဥႈမစ္ႈတစပ၀ပစး ပ

စပသာမ္ၥၸစးႏကား္ႈတစလႈမ

ီစးျငီစးႏွစီစမ တတစ

ီစးျငီစး

၇၈ာီစစတ

စတားစႏနႏကား

၉၈-ားနႈယစမနႈီစဥသ္ႈးးျမ စနစ

ဥလႈမစဥားနႈီစ
ီစစာပ

ာီစစတားစငကားစ ႏကား

နႈ

ာီစစတားစငကားစႏကား

ႈမစးျငီစး

ဥတတားစ
ငတးျြ ငားဲ၍ႏစႏွနႈီစပသာ
ားႈနစမ္ၥၸစး ႏွစီစမ
၀နစပ

ာီစႏန

နႏကား္ႈတစလႈမစသၸစမ
ဥနႏစပ္ာီစ
္ႈ

နႈီစစာလႈမစီနစးႏကား

၁၆-

၃၅-

၅၉-

၇၉-

၉၉-မနႈီစနားစနယစ ပးျႏးျမီစမစစန

သ္စႏွစီစမသ္စဥပငကာ္ၸစ

လကမစ္္စဓာတစဥား၊ဓာ

႐ႈမစစစီစ၊ အဒအယနႈႏွစီစမ႐ႈမစးျႏီစသ္

ငစအးသတားားနႈယစ္ားလစ

ဥ ႕တြ ဥ္ၸစးႏကား ႏွစီမစ

(မစနပစဘာဂႏမါ)

တစပီတ႕၊ပစပႏွတးပီတ႕

သ္်ားားဥ္အဥ္္စ

ယစလႈမစီနစး၊ငစအးလစၸစ

ဥ္ႈဥ ႕တြ ႏကား

္ႈတစလႈမစးျငီစး

ႏွစီစမပလပဥးပမးႏန

္ႈတစလႈမစးျငီစး၊

စမလၸစပစးလႈမစီနစး၊ႀားန

၏လႈမစီနစးႏကား

ဥသ္ ႏစးးျငီစးႏွစီစ

ားန တီစႏစာယးျငီစးလႈမစီနစ

ီစမ ပတးသအငကီစ

နစးႏကားႏွစီစမ

ီစး္ႈတစလႈမစပ

၁၇-

၃၆-ပစ္ႈပ

္ားြမႏွစီစမ္ားစားြမ္ႈတစားႈ

သနစ႔္ီစးျငီစးႏွစီစမ းျ နစ႔ပျးျငီစး

ားႈနစႏကား

ာီစးးျငီစး၊

ာီစစတားစးျငီ

ားစ္မစပနပ

နပသာ၀နစပ

ာီစႏနလႈမစီ

ငီစးႏကား

ီနစးႏကား

၆၀-

၈၀-လ္ႈးျင္ ပစးႏွစီစမ

႐ႈမစသ္ဥ္အဥ္္စ္ႈတစလတီစမပစး

္္ႈ္ႏစး္္စပ

နႈီစစာ ဥ္အဥႏ္ႏွစီစမ႐ႈမစသ္လဏီစမ

းပစး

စးလႈမစီနစးႏကား

လႈမစီနစးႏကား
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ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ
၁၉-မ္ႈႏွစနမစးျငီစး ႏွစီစမ

၃၇-

ႏစတစတႏစးတီစ

ႏနလာဥၸ္စပ်ားး၊ ပစ

နႈး

၆၁-

၈၁-

တယစလအားတနစးႏစ

ဥပ

ဥငကားစဥလားစႏကားားနႈ

ားစသတယစပစး

ာားစဥ္အးႏကားႏွစီစမ

မ ပးျႏယာ႐ငီစး ဥလစ ဥမ၊

းျမနစလၸစ္ႈတစလႈမစးျငီစး

သ္စမီစမနစးႏနစႏကားားနႈ
၀နစပ

ာီစႏန ပမး

မးပသာလႈမစီနစးႏကား
၂၀-ပားကာားစႏအးပသတးႏွစီစမ

၃၈-

သနစ႔္ီစၿမအးပစန္္နႏစး္ႈတစားႈ

ပစ

၆၂-ားတနစမကမတာ

၈၂-စ္ႈးလႈမစီနစးႏကား

မ႐နႈဂစႏစပစးသားးျငီစး၊

ားႈနစႏကား္ႈတစလႈမစးျငီစး

ဥႈမစငက မစပစး

သနစ႔္ီစးျငီစးႏွစီစမ

ဥ်ား္ပမးးျငီစး

ႏွစီစမစ္ႈးလႈမစီနစး

္တနစ႔မ္စးျငီစး

ႏွစီစမသားစ

ႏကား၊ဥးျငား္အး

နႈး္ႈပ

နစးပ

ာီစးးျငီစး၊သန
နႈီစစာလႈမစီနစ

ာီစစတားစငကားစႏကား

နႈီစသၸ

သၸစမလႈမစီနစးႏကား

မတားပစးလႈမစီနစးႏကားားနႈ

(္တနစ႔မ္စးျငီစးႏစ

နႈ ပ္ာားစမ္႔ပမးပသာ

မ္ၥၸစးႏကားးျမနစလၸစ

သာလႈမစီနစးႏကား

္ႈတစယးျငီစး

၁၄ရန္။ ဥႏကားႏွစီမႏ
စ သားစ
ဥ္ႈစယ
စ ယ
စ ာႏကား

ီ
နႈ ပ
စ သာားႈႏွငႏ
အ ကားဥတတားစ-

သန႔ႏ
ႈ ဟႈတစ

ဒအစဘီစငကာႏကားဥတတားစ

ပီတပ်ားး္ၸစမ၀ီစပ္စနစ

ဥႏကားးျမၸစသႏကားဥားတ္စ္ႈတ
္ ္စစာ

ားႏစးလစႏစး္ားးျငီစးႏစစနပ်ားာီစး ဥတၸစးျမ သၸစမ သားစပသင္လားစႏတ
စ စ

ဥႏကားႏွစီစမႏသားစ

နႈီစပသာားႈႏွငအႏကားဥတတားစ ပနာားစ

္ႈးဥႀားနႏစ ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ာ းျမ လႈမစသၸစမပနာားစမနႈီစး သနႈ႔ႏဟႈတစ

မ္ႏဥႀားနႏစ းျမ လႈမစသၸစမ ႏွစ္စ္္စဥ္အစီစင္္ားျ ္စမါား ားႈႏွငအဥား
ားႈႏွငအသၸစ

ဥ္ႈစစယစယာႏွစီစမ

ဒအစဘီစငကာႏကားဥတတားစ

ားႏစးလစႏစး္ားးျငီစးႏစစနပ်ားာီစးားႈႏွငအ၏

႕တြ ္ၸစးတၸစပ္ာီစငြမသၸမစ ပန႔ စ ားစပနာားစမနႈီစး

ပီတပ်ားး္ၸမစ၀ီစပ္စနစ

ဒါ႐နႈားစတာတ္စ္အး

သနႈ႔ႏဟႈတစ

ဥႏကားးျမၸစသဥားတ္စ္္ႈတ္စစာ

ဥတတီစးပစးႏစမးား

လားစႏစတစပစး္နႈးဲ၍

သားစပသးျမ မါသၸစရန္။

၁၅ရန္။ ဥငတီမဥ
စ ာငာဥမစႏွီ
စ းစ းျငီစးင္စပသာမႈဂလစ
န ႏစ လားစႏတ
စ ပ
စ စး္နးႈ သၸစႏာစ
ဤမ္ႈ္္တတီစပ ာစးျမ္ားပသာဥငကားစဥလားစႏကားႏွစီစမ

ဤမ္ႈ္္ႏွစီစမဥတ

မးတတြတီစးျမပသာ္ာစတားစ္ာတႏစးႏကားသၸစ

ႏစနစားနစမါသၸစရန္။
ဥႏၸစ

ႏ

စာ္း
၁၆ရန္။

ႈလြမသ

လားစႏစတစ ……………………………………….

ဒါ႐နႈားစတာ



ဥတတီစးပစးႏစမး

ပမးမန႔သ
ႈ
ဥႏၸစ

ႏ

ႈလြမသ

ပနစမစလနမစ္ာ

စနစားႈနစၿႏန ႕ရန္။

တယစလအ ႈနစး

၀၉ ၄၂၁၁၄၄၇၂၄

ဥအးပႏးလစ

info@mya-ayer.com
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