
မြန်ြာန ိုငင်ံကိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ ၂၀၁၇

အဒရျားကကီျားသည့်် ဒကာက်နှုတ်ခ က်ြ ာျား

ဒအာငန် ိုငဦ်ျား

ညွှန်ကကာျားဒရျားြ  ျားခ ျုပ်

ရင်န ျီားမြ ျုပန် ြံှုန င့််ကိုြပဏြီ ာျားညွှနက်ကာျားြှုဦျားစျီားဌာန



ြာတ ကာ

❑ လ ိုက်နာဒ ာငရ်ကွရ်ြည့်် အခ ကအ်လကြ် ာျား

❑ ြ တ်ပိုံတငထ်ာျားဒသာ ကိုြပဏီ၏စျီားပာွျားဒရျားလိုပင်နျ်ား

လိုပ်က ိုငဒ် ာငရ်ကွ်မခငျ်ားန င့်် အက  ျုျားဒက ျားဇူးများြ ာျား

❑ ကိုြပဏီ၏ ပ ိုင်  ိုငြ်ှု

❑ ကိုြပဏီက ို စီြံခန့််ခွွဲမခငျ်ား

❑ ဥပဒေအရ လ ိုအပခ် ကြ် ာျား

❑ ကိုြပဏီ  ိုငရ်ာ အခ ကအ်လကြ် ာျား ဒမပာငျ်ားလွဲမခငျ်ား န င့််

ြ တ်ပိုံတငမ်ခငျ်ား

❑ ကိုြပဏီအာျားဖ ကသ် ြျ်ားမခငျ်ား

❑ အီလက်ထဒရာနစြ် တပ်ိုတံငစ်နစ် MyCO

၂



၃

လ ိုက်နာဒ ာင်ရွကရ်ြည့်် အခ က်ြ ာျား

- ကိုြပဏီ ရိုံျားခနျ်ား

- ကိုြပဏီြ တပ်ိုတံငစ်ာရငျ်ားြ ာျား

- ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏အဒသျားစ တ်

အခ ကအ်လကြ် ာျား၊ တာဝနြ် ာျား

- ကိုြပဏီ၏ ဒမပာငျ်ားလွဲြှုြ ာျား

- န စ်စဉ် အစီရငခ်စံာ

- အခဒကကျားဒငြွ ာျား ဒပျားသငွျ်ားမခငျ်ား

Company

DICA



ြ တ်ပိုံတင်ထာျားဒသာ ကိုြပဏီ၏ စီျားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား

လိုပ်က ိုင် ဒ ာင်ရွက်မခင်ျားန င့်် အက  ျုျားဒက ျားဇူးများြ ာျား

ကိုြပဏအီြ  ျုျားအစာျားြ ာျား

❑ အစိုရ ယယ်ာမဖင့်် တာဝနက်န့််သတထ်ာျားသည့််ကိုြပဏီ

(က) အြ ာျားန င့််ြသက်  ိုင်သည့််ကိုြပဏီ

(ခ) အြ ာျားန င့််သက်  ိုင်သည့််ကိုြပဏီ

❑ ခံဝန်ခ ကအ်ာျားမဖင့်် တာဝန်ကန့််သတထ်ာျားသည့််ကိုြပဏီ

❑ တာဝနက်န့််သတြ်ထာျားသည့််ကိုြပဏီ

၄



တာဝနက်န့််သတထ်ာျားရ  မခငျ်ား

Limited liability 

အမြွဲတြျ်ား ရ င်သနတ်ညရ်  မခငျ်ား

Perpetual existence 

အစိုရ ယယ်ာြ ာျားလွှွဲဒမပာငျ်ားန ိုငမ်ခငျ်ား

Transferability of shares

ဒစ ျားကကွတ်ငွ် အြ ာျားမပညသ်မယိုကံကညလ်ကခ်ံန ိုင်ြှု

Marketplace credibility 

အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျားက ကကီျားကကပမ်ခငျ်ား

Control by shareholders

၅

ြ တ်ပိုံတင်ထာျားဒသာ ကိုြပဏီ၏ စီျားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား

လိုပ်က ိုင် ဒ ာင်ရွက်မခင်ျားန င့်် အက  ျုျားဒက ျားဇူးများြ ာျား



ထများမခာျားခ ကြ် ာျား

❑ အဒသျားစာျားကိုြပဏီ

(က) ၃၀ ဦျားထက်ြပ ိုဒသာဝန်ထြ်ျား

(ခ ) တစ်န စ်တာဝင်ဒငွ က ပ်သန်ျား ၅၀ ဒအာက်

❑ အဒသျားစာျားကိုြပဏြီ ာျား၏ ကင်ျားလတွခ်ငွ့််

(က) န စ်ပတ်လညအ်ဒထွဒထွအစညျ်ားအဒဝျားဒခေါ်ယမရန်ြလ ို

(ခ ) န စ်စဉ်ဘဏ္ဍာဒရျား  ိုင်ရာရ င်ျားတြ်ျားအာျား စာရင်ျားစစ်ဒ ျားမခင်ျားြ ကင်ျားလွတ်ခွင့််

❑ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတညျ်ားန င့်် အစိုရ ယယ်ာရ ငတ်စဦ်ျားတညျ်ားရ  ဒသာကိုြပဏီ

၆

ြ တ်ပိုံတင်ထာျားဒသာ ကိုြပဏီ၏ စီျားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား

လိုပ်က ိုင် ဒ ာင်ရွက်မခင်ျားန င့်် အက  ျုျားဒက ျားဇူးများြ ာျား



ကိုြပဏီ၏ ပ ိုင်  ိုင်ြှု

❑ အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျား၏ သာြန ်ိုျံားမဖတခ် ကြ် ာျား( ၅၀% ဒက ာ် မဖင့်် ိုျံားမဖတမ်ခငျ်ား)

(က) ေါရ ိုက်တာ ၁ ဦျားခန့််မခင်ျား သ ိုြဟိုတ် ဖယ်ရ ာျားမခင်ျား

( ခ ) စာရင်ျားစစ်ခန့််အပ်မခင်ျား

(ဂ ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားအတကွ် အက  ျုျားခံစာျားခွင့််သတ်ြ တ်မခင်ျား

❑ အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျား၏ အထများ ိုျံားမဖတခ် ကြ် ာျား(၇၅% ဒက ာ်မဖင့််  ိုံျားမဖတမ်ခငျ်ား)

ကိုြပဏီအြည် ဒမပာင်ျားလွဲမခင်ျား၊ ကိုြပဏီ၏ဖွွဲ့်စည်ျားပိုအံဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားဒမပာင်ျားလွဲမခင်ျား၊

ကိုြပဏအီြ  ျုျားအစာျား ဒမပာင်ျားလွဲမခင်ျား၊ အစိုရ ယ်ယာြတည်ဒငွရင်ျားဒလ ာ့်မခင်ျား န င့််

အစိုရ ယ်ယာြ ာျားမပန်လည်ဝယ်ယမမခင်ျား၊ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရ ယယ်ာြ ာျားထိုတ်မခင်ျား

၇



အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျား၏ အခွင့််အဒရျားြ ာျား

❑ ြွဲဒပျားပ ိုင်ခွင့််

❑ အမြတ်ဒဝစိုရရ  ခွင့််

❑ ရရန်ပ ိုင်ခွင့််ြ ာျား ရရ  ခွင့််

❑  ိုံျားမဖတ်ခ က်ြ ာျား ခ ြ တ်ခွင့််

❑ ကိုြပဏီတွင် ပါဝငသ်မြ ာျား၏ ြ တ်ပိုံတင်စာရငျ်ားက ို စစ်ဒ ျားခွင့််

❑ ကိုြပဏကီ ထ န်ျားသ ြ်ျားထာျားဒသာ အမခာျားြ တ်ပိုံတင်စာရင်ျားြ ာျားက ို စစ်ဒ ျားခွင့််

❑ အစိုရ ယ်ယာရ င်  ိုံျားမဖတ်ခ က်ြ ာျားန င့်် အစည်ျားအဒဝျားြ တ်တြ်ျားြ ာျားက ို စစ်ဒ ျားခွင့််

❑ ကိုြပဏ၏ီ ဖွွဲ့်စည်ျားပိုံအဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျား ြ တတ က ိုဒတာင်ျားခံန ိုင်ခွင့််

❑ ဘဏ္ဍာဒရျားရ င်ျားတြ်ျားြ ာျား ရရ  ခွင့််

၈

ကိုြပဏီ၏ ပ ိုင်  ိုင်ြှု



အစညျ်ားအဒဝျား အြ  ျုျားအစာျားြ ာျား

❑ န စ်ပတ်လည်အဒထွဒထွအစည်ျားအဒဝျား

❑ အထများက င်ျားပသည့််အဒထွဒထွအစညျ်ားအဒဝျား

❑ ဥပဒေအရ လ ိုက်နာဒ ာငရ်ကွ်ရသည့်် အစည်ျားအဒဝျား

၉

ကိုြပဏီ၏ ပ ိုင်  ိုင်ြှု



ကိုြပဏီက ို စီြံခန့််ခွွဲမခင်ျား

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ကိုြပဏီ စီြံခန့််ခွွဲဒရျားတာဝနြ် ာျား

❑ ကိုြပဏီဖွွဲ့်စည်ျားပိုံစည်ျားြ ဉ်ျားအရ ဒပျားအပ်ထာျားသည့််တာဝန်

❑ မြန်ြာန ိုင်ငံကိုြပဏီြ ာျားဥပဒေအရ လ ိုက်နာရြည့်် အဒကကာင်ျားအရာြ ာျား

❑ အမခာျားသက်  ိုငရ်ာ ဥပဒေြ ာျားအရ ကန့််သတ်ခ က်ြ ာျားက ို

ဒသခ ာဒအာင် ဒလ့်လာဒ ာငရ်ွကရ်ြည်။

၁၀



ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ကိုြပဏစီြီခံန့််ခွွဲဒရျားတာဝနြ် ာျား

❑ ထ ိုက်သင့််ဒသာ ဂရိုမပျုြှုန င့်် လိုံ့်လဝရီ ယ

❑ ကိုြပဏအီက  ျုျားအတွက် သဒဘာရ ိုျားမဖင့်် ဒ ာင်ရွက်ရန် တာဝန်

❑ ရာထများဒနရာ သ ို့်ြဟိုတ် သတင်ျားအခ က်အလက်ြ ာျားက ို ြဒလ ာ်ြကန်သိုံျားမခင်ျားြမပျုရန်

❑ က  ျုျားဒကကာင်ျားစဉ်ျားစာျားြှု ြမပျုဘွဲ ဒ ာင်ရွက်မခငျ်ားြ ဒရ ာငက် ဉရ်န်

❑ ကိုြပဏြီ ဒ ာင်ရွက်န ိုင်မခင်ျားြရ  လ င် တာဝန်ြ ာျားရယမဒ ာင်ရကွ်မခင်ျား ြမပျုရန်

❑ အဒရျားကကီျားဒသာ ပိုဂ္ ျုလဒ်ရျား  ိုင်ရာ အက  ျုျားခံစာျားခွင့််ြ ာျားက ို ထိုတ်ဒဖာ်ဒမပာ

  ိုရြည့််တာဝန်

၁၁

ကိုြပဏီက ို စီြံခန့််ခွွဲမခင်ျား



အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျားသည် ဒပျားရန် တာဝနက် ို ကန့််သတသ်ည့်် အခွင့််အဒရျား ရရ  မပျီား

ကိုြပဏီ  ိုငရ်ာ က စစြ ာျား စီြံခန့််ခွွဲရာတငွ်

ဥပဒေအရ လ ိုက်နာဒ ာငရ်ွကရ်ြည့်် က စစအာျား ကိုြပဏီြ 

ပ က်ကွက်ခွဲ့်ပါက ေါရ ိုကတ်ာြ ာျားအဒပေါ် မပစ်ေဏြ် ာျား

ခ ြ တန် ိုငသ်ည်။

၁၂

ကိုြပဏီက ို စီြံခန့််ခွွဲမခင်ျား



ဥပဒေအရ လ ိုအပ်ခ က်ြ ာျား

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ကိုြပဏီ စီြံခန့််ခွွဲဒရျားတာဝနြ် ာျား

❑ ကိုြပဏြီ တ်ပိုံတင်စာရင်ျားြ ာျား (အစိုရ ယ်ယာရ င်ြ ာျား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျား)

❑ အစည်ျားအဒဝျားြ တ်တြ်ျား ိုံျားမဖတ်ခ က်ြ ာျား

❑ ကိုြပဏ၏ီ ဖွွဲ့်စည်ျားပိုံအဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျား

❑ ကိုြပဏီအတွက် ဒပါင်န ံမခင်ျားန င့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်ရ  မခငျ်ား ြ တ်ပိုတံင်စာရင်ျားြ ာျား

❑ န စ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

❑ အဒထွဒထွအစညျ်ားအဒဝျားြ ာျား က င်ျားပမခင်ျား

❑ ဘဏ္ဍာဒရျား  ိုငရ်ာ ြ တ်တြျ်ားြ ာျား

❑ စာရင်ျားစစ်ခံထာျားဒသာ ဘဏ္ဍာဒရျား  ိုင်ရာ ရ င်ျားတြ်ျားြ ာျား(လ ိုအပ်ပါက)

❑ DICA သ ို့် အခ  န်န င့််တစ်ဒမပျားညီ ဒမပာင်ျားလွဲြှုြ ာျား တင်မပမခင်ျား

၁၃



ကိုြပဏီ  ိုင်ရာ အခ က်အလကြ် ာျား ဒမပာင်ျားလွဲမခင်ျား န င့််

ြ တ်ပိုံတင်မခင်ျား

DICA သ ို့် တင်မပရြည့်် ဒမပာငျ်ားလွဲမခင်ျားြ ာျား

❑ ရိုျံားခန်ျားလ ပ်စာ (သ ို့်ြဟိုတ်) စီျားပွာျားဒရျားလိုပ်ငန်ျား အဓ ကလိုပ်ဒ ာင်သည့််လ ပ်စာ

❑ ေါရ ိုက်တာ၊ အတွင်ျားဒရျားြ  ျား (သ ို့်ြဟိုတ)် အလ ည့််က ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏အဒသျားစ တ်

အခ က်အလက်ြ ာျား

❑ အစိုရ ယ်ယာရ င်ြ ာျား၏ အဒသျားစ တ်အခ က်အလက်ြ ာျား

❑ အစိုရ ယ်ယာြတည်ဒငွရင်ျား

❑ ကိုြပဏ၏ီ ဖွွဲ့်စည်ျားပိုံအဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျား

၁၄



ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ကိုြပဏီ၏ စီြံခန့််ခွွဲဒရျားတာဝနြ် ာျား ထြ်ျားဒ ာငရ်ာတငွ်

ကိုြပဏီ  ိုငရ်ာ ဒမပာငျ်ားလွဲခ ကြ် ာျားအဒပေါ် ဥပဒေန င့််အညီ

၁။ ကိုြပဏြီ တပ်ိုတံင် စာရင်ျားအာျား ဦျားစွာ Update မပျုလိုပ်ပါ

(ကိုြပဏီ ြ တ်ပိုံတင် စာရင်ျားအာျား ဥပဒေအရ ထ န်ျားသ ြျ်ားထာျားရနန် င့််

ဒမပာငျ်ားလွဲခ ကြ် ာျားက ို အခ  နန် င့်် တစ်ဒမပျားညီ Update မပျုလိုပရ်န်)

၂။ DICA သ ို့် ကိုြပဏ ီ ိုငရ်ာ ဒမပာငျ်ားလွဲခ ကြ် ာျားတငမ်ပရာတငွ်

(သတြ် တပ်ိုစံြံ ာျားက ို အသိုံျားမပျုရနန် င့်် သတ်ြ တခ်  နအ်တငွျ်ား တင်မပရန၊်

အြ န့််ဒကကာမ်ငာစာအြ တ် - ၅၆/၂၀၁၈ တွင် ဒဖာ်မပသည့််ပိုစံြံ ာျား) 

၁၅

ကိုြပဏီ  ိုင်ရာ အခ က်အလကြ် ာျား ဒမပာင်ျားလွဲမခင်ျား န င့််

ြ တ်ပိုံတင်မခင်ျား



ကိုြပဏီအာျားဖ ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား

ဖ က်သ ြျ်ားမခငျ်ားအြ  ျုျားအစာျားြ ာျား

❑  နဒအဒလ ာက် ဖ က်သ ြျ်ားမခငျ်ား

(က) ကိုြပဏတီွင် ပါဝင်သမြ ာျား၏  နဒအဒလ ာက်ဖ က်သ ြ်ျားမခင်ျား

( ခ ) မြီရ င်ြ ာျား၏  နဒအဒလ ာက်ဖ က်သ ြ်ျားမခင်ျား

❑ စည်ျားြ ဉျ်ားအရ ဖ က်သ ြျ်ားမခငျ်ား

❑ လိုပ်ငနျ်ားဒ ာငရ်ကွမ်ခငျ်ား ြရ  ဒသာ ကိုြပဏီြ ာျားက ို စာရင်ျားြ ပယ်ဖ ကမ်ခငျ်ား

၁၆



ကိုြပဏီြ ာျား စီျားပွာျားဒရျားလိုပင်န်ျားြ ာျား ဒ ာင်ရကွမ်ခငျ်ား ြရ  သည့််အခါ နည်ျားြ နလ်ြျ်ားြ နအ်တ ိုငျ်ား

ဖ က်သ ြျ်ားရန် လ ိုအပ်ပါသည်။

ဒပျားရနတ်ာဝနက် ို ကန့််သတထ်ာျားမခငျ်ားသည် အစိုရ ယယ်ာရ ငြ် ာျား၏အခငွ့််အဒရျား မဖစ်ပါသည။်

နည်ျားြ နလ်ြျ်ားြ နအ်တ ိုငျ်ား ဖ ကသ် ြျ်ားမခငျ်ား ြရ  ပါက

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဒပျားရန် တာဝနြ် ာျား က န်ရ  န ိုငြ်ည် မဖစ်ပါသည်။

၁၇

မြန်ြာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျားဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ ြ တ်ပိုံတငအ်ရာရ  ၏ အခွင့််အာဏာန င့်် အတမ

ြ တ်ပိုံတငစ်ာရငျ်ားြ ပယ်ဖ ကခ်ထံာျားရဒသာ ကိုြပဏီြ ာျားတငွ်

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဒပျားရန် တာဝနြ် ာျား က န်ရ  န ိုငြ်ည် မဖစ်ပါသည်။

ကိုြပဏီအာျားဖ ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား



အီလက်ထဒရာနစ်ြ တ်ပိုံတင်စနစ် MyCO

၁၈

မြန်ြာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျားဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ လ ိုက်နာဒ ာငရ်ကွရ်န် က စစြ ာျား အဒပေါ် MyCO

စနစ်မဖင့်် လွယ်ကမစာွ ဒ ာင်ရကွန် ိုငရ်န် စီစဉ်ထာျားပါသည။်

www.myco.dica.gov.mm  

ကိုြပဏီေါရ ိုကတ်ာြ ာျား၏တာဝနမ်ဖစပ်ါသည်။



ဒက ျားဇူးများတငပ်ါသည။်


