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tqdk]yK\if:óSD:]rÛKyfóSHrëvkyfief:tusOf:csKyf (enf:Oya' 38)

1` \if:óSD:]rÛKyfóSHrëwGif wdkuf\dkuf]zpfap? oG<f0dkufI]zpfap tusdK:pD:yGm: odomxif\Sm:pGm
yg0ifaom t]cm:ykñdKvfrsm:azmf]y\ef -

(u) \if:óSD:]rÛKyfóSHolrS \\Sdrnfh t]rwfaiG > 10% óSifhtxufudk ydkifqdkifcGifh\Sdonfh
       odkhr[kwf xdef:csKyfcGifh\Sdonfh vkyfief:> -

       (1) trnf OD:aX:]rifh

       (2) qufoG<f\rnfhvdyfpm              trSwf (130) a|Ï}Hkwdkifvrf:?a\wm\Snf

\yfuGuf? A[ef:]rdK he<f? \efukef]rdK h̀
       (3) rSwfyHkwiftrSwf 12/vrw(ekdif)009960

            (wpfOD: xufydkygu aemufqufwGJ]zifh

              azmf]y\ef)

(c) cGifh]yKrnfh \if:óSD:]rÛKyfóSHrëvkyfief:aqmif\Guf\mwGif wdkuf\dkufyg0ifonfh vufatmufcH
     ukríEDrsm:\Sdvûif tqdkygukríEDrsm:> trnfudk azmf]y\ef -

       (1)

       (2)

       (3)

2` \if:óSD:]rÛKyfóSHrë> t"duwnfae\m

       odkkhr[kwf wnfae\mrsm:

3` \if:óSD:]rÛKyfóSHrëvkyfief:]yKvkyfrnfhuÖóSifh
        aqmif\GufrnfhpD:yGm:a\:vkyfief:rsm:azmf]ycsuf
4` tqdk]yKxm:aom \if:óSD:]rÛKyfóSHrëyrmE

(]refrmusyf óSifh tar\duefa';vm wdkh]zifh

azmf]y\ef)

uGif:trSwf 620-u usKHwHk:acsmif:? 620-c
yORukef:aemuf? 622-c ydkufwef:? a]rekaus:|Gm ?
uGif:trSwf 618-c yORukef:a\S h? 618-} yORukef:awmif
? 619-Owdk?bk\m:acsmif:aus:\Gm
yef:waemfÚrdhe<f?{\m0wDwdkif:a'oîuD:?

ig:arG:]rL]cif: ? ]yK]yif xkwfvkyf]cif:? at:cJ]cif:

eSifhqufpyfaomvkyfief:(ig:tpm?ig:aygif:rSKef h?ig:qD)
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5` \if:óSD:]rÛKyfóSHrëtaumiftxnfazmfrnfh cefhrSef:tcsdefZ<m:tygt0if
tpDtpOfazmf]ycsuf-

(u) wnfaqmufa\:umvodkhr[kwf   (3)eSpf

      ]yifqifrëumv(óSpf? vwdkh]zifhazmf]y\ef)

( c) pD:yGm:]zpfpwifrnfhumv

      (óSpf? vwdkh]zifhazmf]y\ef)

6` cefhxm:rnfh tvkyform:OD:a\ -

(u) ]ynfwGif:   ( 5985 ) OD:

( c) ]ynfy (ynm\Sif/uïrf:usifol)   (  15  ) OD:

7` ]ynfyrS ]ynfwGif:okdh <laqmifvmrnfh rwnf\if:óSD:]rÛKyfóSHrërsm:wGif aiGom:]zifh <laqmifrë
yrmE (Capital  in - Cash)?   \if:óSD:ypPnf: t]zpf  <laqmifvmrnfh  \if:óSD:aiGyrmE
(Capital in-Kinds) wdkhtm: wduspGm cGJ]cm:owfrSwf azmf]yay:\ef (]refrmusyf óSifh
tar\duefa';vm wdkh]zifh azmf]y\ef)-

(u) aiGom:]zifh<laqmifrëyrmE

( c) ypPnf:t]zpf <laqmifvmrnfh \if:óSD:aiGyrmE

rSwfcsuf̀     \if:óSD:]rÛKyfóSHolonf \if:óSD:]rÛKyfóSHrëóSifh oufqdkifaom vsSdK h0Sufxdef:odrf:\rnfh owif:
tcsuftvufrsm:tm: xkwf]yef]cif:rS a\SmifjuOf\ef aumfr\SifxH wif]yawmif:qdkódkifonf̀
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မြန္ပက္ထရ ို(လ္)ကိုမၸဏီလီမ တက္ 
 

 

 

 

 ပႏိုျုပ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပပုညထမညအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကူဥညအတြင္းသူ ပည (မပညအတြင္းပပ  ဥပ္ေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  မၼတတထည မၼတႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညရုႏို၏အဆိုျပဳခ်ကညျျစည္ေစ၊ စတယည၀မႏို၏အဆိုျပဳခ်ကည္ျပ၍ျျစည္ေစ  ၏အဆိုျပဳခ်ကူႏို အတြင္းစ အတြင္းပတ အတြင္း စႏိုစ  ထညရမ အတြင္းစတ  ပပ၀ထည္ေစ    ျသ အတြင္း 

ပုဂ ႏို ပညုူ အတြင္း္ေျ ညျပရမည- 

 (၏အဆိုျပဳခ်က) ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံစ ုမ ရရမႏိုုပည္  ျုမၼတည္ေထတွ ၁၀%ာမထည္   ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ပႏိုုထညပႏိုုထညသတထည္ရမႏိုစပည္ စႏိုု႔ု္ုမၼတည   

  ႏိုမညအတြင္းသူ ပညသတထည္ ရမႏိုစပည္ ပုပညထမညအတြင္းွ- 

(၁)  ုပည  

(၂) ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညစတယညရုပည္ ပႏိုပညစ   

(၃) ုမမၼတညပံုမၼတထည ုမမၼတည   

 

 (မၼတစညဥ အတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပႏိုုပပ၏အဆိုျပဳခ်က ္ေမ ၏အဆိုျပဳခ်ကညပ၏အဆိုျပဳခ်ကညမၼတတြဲျျထ္ည ္ေျ ညျပရမည) 

 

 (သ) သတထည္ျပ ုပ္ည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  ပုပညထမညအတြင္း္ေပ ထညရတ၏အဆိုျပဳခ်ကညရ မၼတတထည မၼတႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညရႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညပပ၀ထညစပည္ ပ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေ  ၏အဆိုျပဳခ်ကညသံ  

 ၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ ုူ အတြင္းရမႏိုပမူထည  ပႏိုုပပ၏အဆိုျပဳခ်ကု ၸုဏ ုူ အတြင္းွ  ုပည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ္ေျ ညျပရမည-  

(၁)  ုရမႏို 

(၂)  

(၃)  

 

၂။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  ွ  ဓႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမၼတပည္ေမရ  စႏိုု႔ု္ုမၼတည 

မၼတပည္ေမရ ုူ အတြင္း 

ကမာေဳီ္းေ မာကက္ြဳ ီ္းကီး၊ ေကာပ္ရေံက ီးရြာ 

အိုပစ္ိုကီး၊ ဝကတ္ေဲက ီးရြာအိုပစ္ိုကီး၊ 

ကတံိုီးေပဴခ်က္ ေပၚ ေက ီးရြာ အိုပစ္ိုကီး၊ 

မို ံိုလမ ိ ဳနနက္ီး၊ ေမာ္လလမ ိ ဳီ္း။ 

၃။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပုပညထမညအတြင္းျပ ပုပညု ပည္ ၏အဆိုျပဳခ်ကံာမထည္ ္ေပ ထညရတ၏အဆိုျပဳခ်ကညုပည္ 

စ အတြင္းပတ အတြင္း္ေရအတြင္း ပုပညထမညအတြင္းုူ အတြင္း 

္ေျ ညျပသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည 

စ၏အဆိုျပဳခ်ကညစံုအတြင္းပ မၼတထညသူပႏိုပည၏အဆိုျပဳခ်ကုညအတြင္းမၼတပည္ေပ ၏အဆိုျပဳခ်ကညမပီ်း 

ဓာတဆ် ီ ၊ ဒဇီယ်ဆ ီ နငှ့်် LPG တငသ်ငွ််း ၊ 

သ ိုအလာှင ်၊ မြန် ့်မြ ်းအရာင််းချမခင််းလိုပ်ငန််း 

၄။  ပႏိုုျပ   အတြင္း္ေစ  ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပု ဏ 

(ျုမညု ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ာမထည္  ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည္ေဒဒပ  မၼတႏိုု႔ျျထည္  

္ေျ ညျပရမည) 

ျုမညု  ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ၃၅,၁၉၇,၃၆၂,၄၂၂.၀၀ 

(ာႏိုထုညထျံသ အတြင္းရထညအတြင္းာမမ အတြင္းျုမ ပညာမံ ုမ   မနမ္ာက ပ ္

၂၉,၄၆၇,၆၉၁,၂၀၅ ႏွွဳ ္္ပမီ ွေော 

 ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည္ေဒဒပ  ၁၉,၆၄၅,၁၂၇.၄၇ 

 ပပ ၀ထည) 

 

၅။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ထည  ပည္ေျ ညုပည္ သမည႔ုမမညအတြင္း သူႏိုမညဇယ အတြင္း  ပပ ၀ထည  စ  စဥည ္ေျ ညျပသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည- 

(၏အဆိုျပဳခ်က) မၼတပည္ေပ ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေရအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်က ပ စႏိုု႔ု္ုမၼတည (၂) နစ်ှ 



မြန္ပက္ထရ ို(လ္)ကိုမၸဏီလီမ တက္ 
 

 

ျပထညပထညု ၏အဆိုျပဳခ်က ပ(ာမစည၊ပမၼတႏိုု႔ျျထည္ ္ေျ ညျပရမည) 

(သ) စ အတြင္းပတ အတြင္းျျစညစမၼတထညုပည္၏အဆိုျပဳခ်က ပ 

(ာမစည၊ ပမၼတႏိုု႔ျျထည္ ္ေျ ညျပရမည) 

(၂၀၂၁) ခိုႏွွစက္ီး၊ ဇနန္ဝ ရလီ 

 

၆။ သမည႔  အတြင္းုပည္  ပုပညစု အတြင္းဥ အတြင္း္ေရ- 

၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ မၼတစညသုပံုအတြင္း 

(၏အဆိုျပဳခ်က) ျပပညမၼတတထညအတြင္း ၁၆၀ 

(သ) ျပပညပ (ပပ ရမထည/၏အဆိုျပဳခ်ကၽတုညအတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကူထညစ )  

   

၇။ ျပပညပုမ ျပပညမၼတတထညအတြင္းစႏိုု႔ ယ ္ေပ ထညပ ုပည္ ုမၼတပည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု ုူ အတြင္းမၼတတထည ္ေထတစ အတြင္းျျထည္ 

 ယ ္ေပ ထညု ပု ဏ (Capital in-Cash)၊ ရထညအတြင္းမမ အတြင္းပစၥပညအတြင္း  ျျစညယ ္ေပ ထညပ ုပည္ ရထညအတြင္းာမ အတြင္း္ေထတပု ဏ  (Capital 

 in-Kinds)မၼတႏိုု႔  အတြင္း မၼတႏို၏အဆိုျပဳခ်ကူစတ  သတြဲျသ အတြင္းစမၼတညုမမၼတည ္ေျ ညျပ္ေပအတြင္းရမည (ျုမညု ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ာမထည္ ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည ္ေဒဒပ  

 မၼတႏိုု႔ျျထည္္ေျ ညျပရမည)- 

၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ မၼတစညသုပံုအတြင္း 

(၏အဆိုျပဳခ်က) ္ေထတစ အတြင္းျျထ္ည ယ ္ေပ ထညု ပု ဏ  

(သ) ပစၥပညအတြင္းျျထည္ ယ ္ေပ ထညပ ုပည္  

ရထညအတြင္းာမ အတြင္း္ေထတ ပု ဏ 

 

 

ုမမၼတညသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံစ စပည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု ာမထည္ စ၏အဆိုျပဳခ်ကညပႏိုုထည္ေစ  ပမူႏို ဲ၀မ၏အဆိုျပဳခ်ကည ႏိုမညအတြင္းစႏိုုညအတြင္းရုပ္ည 

စမၼတထညအတြင္း သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း  အတြင္း  ုမၼတညျပမညျသထညအတြင္းုမ ္ေရမ ထည ၏အဆိုျပဳခ်ကဥညရမည ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ညုရမထည ံ မၼတထညျပ္ေမၼတ ထညအတြင္းပႏိုုာႏိုုထညစပည။ 

   ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေျ ညျပပပ ္ေပမူ ၏အဆိုျပဳခ်ကည  အတြင္းစ ုမ ္ေပအတြင္း ပညစပည္  သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း  အတြင္းပံုအတြင္းစပည ုမမည၏အဆိုျပဳခ်ကမညု ရမႏိုပပ္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း 

  ုသံပပစပည။ 

 ဤ ပႏိုုျပ သူ၏အဆိုျပဳခ်ကညမၼတတထည သတထည္ျပ ုႏိုမည႔ ုမၼတည္ေပအတြင္းရမည မၼတတ၏အဆိုျပဳခ်ကည ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ညုရမထညုမ စႏိုစစညရ ၌ ပုႏို ပညစပည္ 

 သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ္ေပမူ ၏အဆိုျပဳခ်ကည  အတြင္းစ ၏အဆိုျပဳခ်က္ေပအတြင္း ပညရမည ပူ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကတ၏အဆိုျပဳခ်ကညပပ၏အဆိုျပဳခ်က  ပႏိုုျပ သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ျထထညအတြင္းပယညျသထညအတြင္း စႏိုု႔ု္ုမၼတည စႏိုစစညရ ၌ 

ုပႏိုုပ အတြင္း ပညစပည္ ္ောမ ထည္္ောမအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကမည႔ ၏အဆိုျပဳခ်က ျသထညအတြင္းမၼတႏိုု႔ ျျစည္ေပဒာႏိုုထည္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္းစတ  စ္ေဘ ္ေပပ၏အဆိုျပဳခ်ကည မ အတြင္းပပညပပစပည။  

 ျုမညု ာႏိုုထညထံ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညမမံု  ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ုရမထညုမ သူုမမၼတညစပည္ စပညအတြင္းုူဥညအတြင္းစပညအတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကုညအတြင္းုူ အတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုုပပညအတြင္း ပႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညမ ုပည ျျစည္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း 

၀မညသံ၏အဆိုျပဳခ်ကမၼတႏိုျပ  ပညပပစပည။ 
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