




နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

၁။ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာငြ်ခငး်နှင့် 
မှတ်ပတငြ်ခင်းအတွက ်
အခ ကး င ွ

(က) အစရှယ်ယာများြဖင့်ကန ့်သတ်ထားသည့် 
အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီ 
ဖွဲ စ့ည်း တည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ 
(ပစက-၁ )

၂၅၀,၀၀၀ 
 

 (ခ) အစရှယ်ယာများြဖင့ ်ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်
အများနှင့်သက်ဆိင်သည့်ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်း
တည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ (ပစက-၂) 

 

၂,၅၀၀,၀၀၀ 

 (ဂ) ခ၀န်ချက်အားြဖင့ ်တာ၀န်ကန ့သ်တ်ထား 
သည့် ကမ္ပဏီ ဖွဲ စ့ည်းတည ် ထာင်ြခင်း 
လာက်လာ(ပစက-၃ ) 

 

၂၅၀,၀၀၀ 

 (ဃ) တာ၀န် ကန ့သ်တ်မထားသည့် ကမ္ပဏီ 
ဖွဲ စ့ည်း တည် ထာင်ြခင်း လာက်လာ 
(ပစက-၄ ) 

 

၂၅၀,၀၀၀ 

 (င)   ခ၀န်ချက်အားြဖင့ ်တာ၀န်ကန ့သ်တ်ထား 
သည့် ကမ္ပဏီတစ်ခအြဖစ် တည် ထာင် 
သည့် အသင်းအဖွဲ  ့ ဖဲွ စ့ည်းတည် ထာင် 
ြခင်း လာက်လာ(ပစက-၅ ) 

 

၅၀၀,၀၀၀ 

 (စ) ၁၉၅၀ြပည့်နှစ ် အထူးကမ္ပဏီများ အက် 
ဥပ ဒအရ အစရှယ်ယာများြဖင့်ကန ့်သတ် 
ထားသည့် အများနှင့် မသက်ဆိင်သည့် 
ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်
လာ (ပစက-၆) 

၂၅၀,၀၀၀ 

 (ဆ) ၁၉၅၀ခနှစ် အထူးကမ္ပဏီများ အက် 
ဥပ ဒအရအစရှယ်ယာများြဖင့်ကန ့်သတ် 
ထားသည့ ် အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် 
ကမ္ပဏီဖဲွ စ့ည်းတည် ထာင်ြခင်း လာက်
လာ (ပစက-၇ ) 

 
 

၂,၅၀၀,၀၀၀ 
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နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာငြ်ခငး်နှင့် 
မှတ်ပတငြ်ခင်းအတွက ်
အခ ကး င ွ

(ဇ)  ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်းများ မှတ်ပတင်ြခင်း 
လာက်လာ (ပစက-၈ ) 

၂၅၀,၀၀၀ 

၂။ နစှစ်ဉအ်စရီငခ်စာ 
(ကမ္ပဏအီားလးအတွက်) 

ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒမ် 
၉၇ အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ပးပိတ့င်ြပြခင်း 

၂၀,၀၀၀ 

၃။  ကမ္ပဏအီ သးစိတ် 
အချက် အလက်များ 
ြပာငး်လြဲခငး် 

(က) ကမ္ပဏ၏ီဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်း 
ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း  (ပစဂ-၁) 

 

၃၀,၀၀၀ 

 (ခ)   ကမ္ပဏီအမည် ြပာင်းလဲြခင်း (ပစဂ-၂) ၁၀၀,၀၀၀ 

 (ဂ) အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း သိမ့ဟတ် 
ကမ္ပဏီ ပါ၀င်သူများ၏ မှတ်ပတင ်
စာရငး် ြပာင်းလဲြခင်း (ပစဂ-၃) 

၁၀,၀၀၀ 

 (ဃ) မှတ်ပတင်ထား သာ ရးခန်း လိပ်စာ 
သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းကိ အဓိက 
လပ် ဆာင်သည့် လိပ်စာ ြပာင်းလဲ 
ြပင်ဆင်ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ 
(ပစဂ-၄) 

၃၀,၀၀၀ 

 (င) အစရှယ်ယာများ၏ အခွင့်အ ရးများ 
ြပာင်းလ ဲ သတ်မှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ပယ်ဖျက်ြခင်းဆိင်ရာအ ကာင်းကားစာ 
(ပစဂ-၈) 

၁၀,၀၀၀ 

၄။ 
 

ကမ္ပဏီ အ သးစတိ် အချက် 
အလကမ်ျား ြပာငး်လြဲခငး်− 
ဒါရိက်တာများနှင့် အတွင်း ရး 
မှူးများ 

ဒါရိက်တာများနှင့် အတွင်း ရးမှူးများ၏ 
အချက်အလက်များ ြပာင်းလဲြခင်း(ပစဃ-၁)  

၁၀,၀၀၀ 
 

၅။ 
 
 
 

ြပညပ် ကာ်ပိ ရးရငှး်များ (က) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း အမည် ြပာင်းလဲ 
ြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ  
(ပစ င- ၁) 

 
 

၁၀၀,၀၀၀ 
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နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

ြပညပ် ကာ်ပိ ရးရငှး်များ (ခ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ 
စည်းမျဉ်းအား ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း 
ဆိင်ရာ အ ကာင်းကားစာ ( ပစင-၂) 

၃၀,၀၀၀ 

 (ဂ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ ဒါရိက်တာများ 
သိမ့ဟတ် အတွင်း ရးမှူး ြပာင်းလဲြခင်း 
ဆိင်ရာအ ကာင်းကားစာ ( ပစင- ၃) 

၁၀,၀၀၀ 

 (ဃ) စီးပွား ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် ဆာင်ရွက် 
သာ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အဓိက 
နရာ လိပ်စာ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ 
အ ကာင်းကားစာ (ပစင-၄) 

၃၀,၀၀၀ 

 (င) နိင်င တာ်အတွင်း ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ 
လိပ်စာ ြပာင်းလဲြခင်းဆိင်ရာ အ ကာင်း 
ကားစာ (ပစင- ၅) 

၃၀,၀၀၀ 

 (စ) ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ အခွင့်အာဏာ 
အပ်နှင်းြခင်း ခရ သာ အရာရှိ သိမ့ဟတ် 
ယင်း၏ လိပ်စာ ြပာင်းလ ဲ ြခင်းဆိင်ရာ 
အ ကာင်းကားစာ     (ပစ င- ၆) 

၁၀,၀၀၀ 

 (ဆ)ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခ 
စာ ပးပိတ့င်ြပြခင်း အ ကာင်းကားစာ 
(ပစင- ၇) 

၂၀,၀၀၀ 

၆။ 
 
 
 
 
 

ကမ္ပဏအီမျို းအစား 
ြပာငး်လြဲခငး် 

(က) အစအားြဖင့် တာ၀န်ကန ့်သတ်ထားသည့် 
အများနှင့်မသက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီမှအစ 
အားြဖင့် တာ၀န ် ကန ့သ်တ်ထားသည့ ်
အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏသိီ ့
ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ (ပစစ-၁) 

၂,၂၅၀,၀၀၀ 

 (ခ) ခ၀န်ချက်အားြဖင့် တာ၀န်ကန ့သ်တ်ထား 
သည့် ကမ္ပဏမှီ အစအားြဖင့် တာ၀န် 
ကန ့သ်တ်ထားသည့် အများနှင့် သက်ဆိင် 
သည့် ကမ္ပဏသိီ ့ ြပာင်းလဲရန ် လာက် 
လာ (ပစစ-၃) 

 

၂,၂၅၀,၀၀၀ 
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နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

ကမ္ပဏအီမျို းအစား 
ြပာငး်လြဲခငး် 

(ဂ) တာ၀န်မကန ့သ်တ်ထားသည့် ကမ္ပဏမှီ 
အစအားြဖင့် တာ၀န်ကန ့်သတ်ထား သည့် 
အများနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကမ္ပဏီသိ ့ 
ြပာင်းလဲရန် လာက်လာ (ပစစ- ၅) 

၂,၂၅၀,၀၀၀ 

၇။ အများနှင့် သကဆ်ငိသ်ည့် 
ကမ္ပဏမီျား 

(က) ဥပ ဒအရ ြပုစ ဆာင်ရွက်ရမည့် အစီရင ်
ခစာ ပးပိတ့င်ြပြခင်း( ပစဆ-၁)  

၁၀၀,၀၀၀ 

 (ခ) အများနှင့်သက်ဆိင် သာ 
ကမ္ပဏီ၏အလား 
အလာညန်းတမ်း ပးပိတ့င်ြပြခင်း   
(ပစဆ-၂ သိမ့ဟတ် ပစဆ-၇)  

၂၅၀,၀၀၀ 

 (ဂ) အများနှင့်သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီ၏အလား 
အလာညန်းတမ်းအစား ရးသား ဖာ်ြပ 
ချက် ပးပိတ့င်ြပြခင်း(ပစဆ-၃)   

၂၅၀,၀၀၀ 

 (ဃ) စီးပွား ရး လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင ် ဆာင် 
ရွက် ကာင်း အ ထာက်အထား တာင်းခ 
ြခင်း (ပစဆ-၄)   

၅၀,၀၀၀ 

၈။ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမ ီ
တာ၀န်တငရ်ှိြခင်း 

(က) ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာ၀န် 
တင်ရှိြခင်းအား မှတ်ပတင်ြခင်း (ပစဇ-၁) 

၃၀,၀၀၀ 

 (ခ) ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာ၀န် 
တင်ရှိြခင်းရှိသည့် ပစ္စည်းအား ရယူထား 
သည့် ကမ္ပဏီမှမှတ်ပတင်ြခင်း(ပစဇ-၂) 

၃၀,၀၀၀ 

 (ဂ) ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် ကးမီတာ၀န် 
တင်ရှိြခင်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များကိ 
ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း (ပစဇ-၃) 

၃၀,၀၀၀ 

၉။ အြခား လာကထ်ားြခငး်များ (က) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၄၂၂ (က) (၁) အရ မှတ်ပတင် 
အရာရှိက ထိန်းသိမ်းထား သာ မှတ်ပတင် 
စာရင်းြပင်ဆင်ရန် လာက်လာ      
(ပစစျ-၁(က) 

၅၀,၀၀၀ 
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နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

အြခား လာကထ်ားြခငး်များ (ခ) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၄၂၂ (က) (၃) အရ ကမ္ပဏကီ ထိန်း 
သိမ်းထား သာမှတ်ပတင်စာရင်းြပင်ဆင်
ရန် လာက်လာ    (ပစစျ-၃(က) 

၅၀,၀၀၀ 

၁၀။ သက် သခလကမ်တှမ်ျား၏ 
မိတ္တ ူမှန်များ တာငး်ဆိြခင်း 

(က) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇)  
ပဒ်မ၈အရ ကမ္ပဏ ီ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင်မ 
သက် သခလက်မှတ် မိတ္တ ူမှန်အတွက ်

၁၀,၀၀၀ 

 (ခ) ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၂၅ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၂၆ အရ ကမ္ပဏီ 
အမည် ြပာင်းလဲ ပီး နာက်ကမ္ပဏီဖွဲ စ့ည်း
တည် ထာင်မ သက် သခ လက်မှတ ်
မိတ္တ ူ မှန်အတွက် 

၁၀,၀၀၀ 

 (ဂ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ  (၂၀၁၇)  
ပဒ်မ ၄၉ အရ ြပည်ပ ကာ်ပိ ရးရှင်း 
တစ်ခ၏ မှတ်ပတင် သက် သခလက်မှတ် 
မိတ္တ ူမှန်အတွက ်

၁၀,၀၀၀ 

 (ဃ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၅၈ အရ ကမ္ပဏီအမျို းအစား ြပာင်း 
လဲ ပီး နာက ်ကမ္ပဏီတစ်ခ၏ မှတ်ပတင် 
သက် သခလက်မှတ်မိတ္တ ူမှန်အတွက ်

၁၀,၀၀၀ 

 (င) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၂၁၈ အရ အများနှင့် သက်ဆိင် သာ 
ကမ္ပဏီအတွက ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းစတင် 
ဆာင်ရွက် ကာင်း သက် သခ လက်မှတ ်
မိတ္တ ူမှန ်အတွက် 

၁၀,၀၀၀ 

 (စ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီများ ဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၂၃၆ အရ ပါင်နှြခင်း သိမ့ဟတ် 
ကးမီတာ၀န်တင်ရှိြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း 

သည့် မှတ်ပတင်သက် သခ လက်မှတ ်
မိတ္တ ူမှန်အတွက ်

 

၁၀,၀၀၀ 
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နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၁) 
အခ ကး ငွ 

စဉ် 

 

အခ ကး ငွဆိင်ရာ 

အ ကာင်းအရာ 

တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့ငြ်ပသည့် 
အမျို းအစား 

 

အခ ကး ငွ 
(ကျပ်) 

၁၁။ 
 
 
 
 
 
 

မှတပ်တငအ်ရာရှိထသိ ့ တငြ်ပ 
သည့် ပစများနှင့် စာရွက် စာတမး် 
များ၏မိတ္တ ူများ တာင်းဆိြခငး် 

(က) မှတ်ပတင်အရာရှိထသိ ့တငြ်ပသည့် ပူးတဲွ 
ထားသည်များအပါအ၀င်ပစများ မိတ္တ ူမှန်  

 

၁၀,၀၀၀ 

 (ခ) ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏမီျားဥပ ဒ (၂၀၁၇) 
ပဒ်မ ၄၂၁ အရ မှတ်ပတင်အရာရှိက ထိန်း 
သိမ်းထားရှိ သာစာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ 
သိမ့ဟတ် စာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ (သက်  

 

  သခ လက်မှတ်များမပါ) မ ှ ကာက်နတ ်
ချက် မိတ္တ ူတစ် စာင်ကိ မှန်ကန် ကာင်း 
ထာက်ခြခင်း-   

 

 (၁) အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့်မှန်ကန ်
ကာင်း ထာက်ခြခင်း (စာမျက်နှာ 

အလိက်) 

၁,၀၀၀ 

 (၂) အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့ ် မဟတ်ဘ ဲ
မှန်ကန် ကာင်း ထာက်ခြခင်း 
(စာမျက်နှာအလိက်) 

၂,၀၀၀ 

၁၂။ ကမ္ပဏီ ကာက်နတ်ချက်အတကွ်
တာင်းဆိြခငး် 

(က) မှတ်ပတင်အရာရှိထ တငြ်ပသည့် အစ 
ရှယ်ယာ မတည် ငွရင်းနှင့် အစရှယ်ယာ 
ရှင်ဆိင်ရာအ သးစိတ် အချက်အလက်များ 
အပါအ၀င်တည်ဆ ဲကမ္ပဏီ၏ အ သးစိတ် 
အချက်အလက်များတွင ် (မိတ္တ ူ ကူးနိင် 
သည်ဟ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကာက်နတ် 
ချက်အတွက ်

၁၀,၀၀၀ 

 (ခ) မှတ်ပတင်အရာရှိထ တင်ြပထားသည့် 
ယခင်နှင့် လက်ရှိဒါရိက်တာများ၊ ကမ္ပဏီ 
၏ ယခင်အမည်နှင့် အစရှယ်ယာ မတည ်
ငွရင်းနှင့် အစရှယ်ယာရှင်ဆိင်ရာ အ သး 
စိတ ် အချက်အလက်များ အပါအ၀င် 
ကမ္ပဏီ၏ သမိင်း ကာင်းဆိင်ရာ အ သး 
စိတ ် အချက်အလက်များတွင ် (မိတ္တ ူကူး 
နိင်သည်ဟ) သတ်မှတ်ထားသည့် ကာက် 
နတ် ချက်အတွက်

၂၀,၀၀၀ 

 



ပူးတွဲ(၂) 
 

နာကဆ်ကတ်ွဲ ဇယား(၂) 
နာကက်ျ ပးပိတ့ငြ်ပြခငး်အတကွအ်ခ ကး ငွ  

စဉ ် တင်ြပသည့်သိမ့ဟတ် ပးပိတ့င်ြပသည့်အမျိုးအစား အခ ကး င ွ(ကျပ်) 

၁။ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ ၉၇ အရ နှစ်စဉ် အစီရင်ခစာ 
နာက်ကျ ပးပိတ့င်ြပြခင်း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ 
 

၂။ ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီများဥပ ဒ (၂၀၁၇) ပဒ်မ၄၃၀အရ မှတ်ပတင်ြခင်းကိ 
ရပ်ဆိင်း ပီး နာက် မှတ်ပတင်စာရင်းတွင် ကမ္ပဏီအားြပန်လည် ထိန်းသိမ်း 
ြခင်း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ 
 

၃။ ပျက်ကွက်မကာလ အတိင်းအတာအရ အြခားစာရွက်စာတမ်း တစ်ခခ၏ 
နာက်ကျတင်ြပြခင်း သိမ့ဟတ် နာက်ကျ ပးပိတ့င်ြပြခင်း (လိအပ်သည့် 
စာရွက်စာတမ်း တင်ြပရမည့် သိမ့ဟတ် ပးပိတ့င်ြပရမည့်ရက် ကန်ဆး ပီး 
နာက်ပိင်းရက်များအ ပ တွက်ချက်ပါသည)် 

 

 

(က) ရက်၉၀အထိ၊ ၂၅,၀၀၀ 

(ခ) ၉၁ရက်မှရက်၁၈၀အထိ၊ ၅၀,၀၀၀ 

(ဂ) ၁၈၀ရက်ထက် ကျာ်လွန်။ ၁၀၀,၀၀၀ 

 




