ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္ အစုရယ
ွ ယ
္ ာမ်ားျဖင္႔ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္
ပုဂလ
ၢ က
ိ ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း
အျခားစီရင္ပိုငခ
္ ြင႔မ
္ ်ားကဲ႔သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည့္

အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင္႔ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္
၂၀၁၇ျမန္မာႏိုငင
္ ံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုငင
္ ံကုမၸဏီမ်ားအြန္လိုင္း
ဩဂုတ္လတြင္

ထြက္ေပၚခဲ႔သည့္

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမွာ

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား
(MyCo)

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္တို႔

(PCLS)

ပင္ျဖစ္သည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္မွတပ
္ ုတ
ံ င္စနစ္ႏင
ွ ႔္

စတင္မတ
ိ ္ဆက္ခ႔ၿဲ ပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

၂၀၁၈

ခုႏွစ္၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈႏွင္႔

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္ PCLS ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မာွ ပိုမိုျမန္ဆန္ရင
ွ ္းလင္းလြယ္ကူလာခဲ႔သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္႔ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ နည္းလမ္းမ်ားၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို
ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ားႏွင္႔အတူ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား
PCLS ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ 

အနည္းဆံုး

အစုရွယယ
္ ာရွင္တစ္ဦးႏွင႔္

အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားကိုယ္တိုင္

ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ရွိရမည္။

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္

သဘာဝလူပုဂၢိဳလ္

(Natural

ကုမၸဏီသည္

Person)

သာ

ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြကရ
္ မည္။ သဘာဝလူပုဂၢိဳလ္ (Natural Person) တစ္ဦးသည္ PCLS ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ
အစုရွယ္ယာရွငႏ
္ ွင႔္ တစ္ဦးတည္းေသာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။


၁၂ လတာကာလအတြင္း အနည္းဆံုး ၁၈၃ ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပံုမွနေ
္ နထိုင္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ အနည္းဆံုးတစ္ဦး ရွိရမည္။
သို႔ေသာ္ ေနထိုင္သူဒါ႐ိုက္တာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။



အစုရွယ္ယာရွင္ ၅၀ ဦးထက္ မပိုရပါ။



ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေနထားရွိရန္ မလိုအပ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ

PCLS

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင႔္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုငမ
္ ႈအနိမ႔ဆ
္ ံုးပမာဏကို
အနိမ႔ဆ
္ ံုးမတည္ေငြရင္းလိုအပ္ခ်က္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႏ
ႈ ွင႔္

လုပ္ငန္းပါမစ္ႏင
ွ ႔္

မသတ္မွတ္ထားပါ။
လုပ္ကိုင္မည့္

လိုင္စင္မ်ားႏွင္႔

အနိမ႔ဆ
္ ံုးမတည္ေငြရင္း
ႈ ွင္႔
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုင္မႏ

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔

သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အကယ္၍

လူႀကီးမင္းအေနျဖင္႔

အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ပယ္တြင္ PCLS ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည္ ဆိုပါက ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းႏွင္႔
ပိုင္ဆိုငမ
္ ႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား (ႏွင္႔ အျခားကုမၸဏီစာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း) ကို MyCO မွတ္ပုတ
ံ င္စနစ္ျဖင္႔
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

DICA

တြင္

သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုငင
္ က
ံ ုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ

စာ႐ြက္စာတမ္း

(hardcopy)

မ်ား

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ

hardcopy တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္စား ျဖည့္စြက္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ မူရင္း
hardcopy

ေလွ်ာက္လႊာကို

ကုမၸဏီ၏

မွတ္ပုတ
ံ င္႐ံုးခန္းတြင္

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈျဖင္႔ ျပဳလုပ္ပါက

သိမ္းဆည္းထားရမည္။

၎ေလွ်ာက္လႊာသည္

MyCO

အကယ္၍
မွတ္ပံုတင္စနစ္မွ

ဖိုငပ
္ ါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ပဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္။
ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ပင္ DICA သို႔
တင္ျပႏိုင္သည္။ တင္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု ္းျဖစ္သည္။


ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္ ကုမၸဏီအသစ္၏ အဆိုျပဳအမည္



ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအသီးသီးတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား



ကုမၸဏီတင
ြ ္ အတြင္းေရးမွဴးထားရွိမည္ဆိုပါက ၎၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္



ႏိုငင
္ ံျခားသားဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင႔္ ႏိုင္ငံသားဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ (အတြင္းေရးမွဴးထားရွိပါက ၎၏)
ႏိုငင
္ ံကူးလက္မွတ္/မွတ္ပုတ
ံ င္စာမ်က္ႏွာကို စကန္ (Scan) ဖတ္ထားသည့္ မိတၱဴမ်ား



ြ ္ မွတ္ပုတ
ံ င္ထားသည့္ ကုမၸဏီလိပ္စာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတင



ကုမၸဏီ၏ ပင္မလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာေနရာမွာ မွတ္ပံုတင္လိပ္စာႏွင္႔ မတူပါက ယင္းလိပ္စာ



ကုမၸဏီသည္ (တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမွျဖစ္ေစ အသစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္ ကုမၸဏီကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္)
ပင္မကုမၸဏီထားရွိမည္ဆိုပါက ပင္မကုမၸဏီ၏ အမည္၊ မွတ္ပုတ
ံ င္နပ
ံ ါတ္ႏွင႔္ စီရင္ပင
ို ္ခင
ြ ႔္



ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္

ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္

ကုမၸဏီ၏

စုစုေပါင္းအစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင္႔

၎အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္စသည့္ ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစား


ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္
o

အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစား၏ အမည္အျပည့္အစံု

o

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ စုစုေပါင္းအေရအတြက္

o

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္

ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္

အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစားမ်ား

အတြက္

ေပးေခ်မည့္

စုစေ
ု ပါင္းပမာဏ
o

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစားမ်ား အတြက္ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရမ
ွိ ည့္
စုစေ
ု ပါင္းပမာ



ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာရွင္ Natural Person ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစား၊
အေရအတြက္၊ ၎အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ၿပီးပမာဏႏွင္႔ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိသည့္ပမာဏမ်ားႏွင႔္ အတူ ေဖာ္ျပရန္



ကုမၸဏီ၏ incorporated အစုရွယ္ယာရွငအ
္ သီးသီးတို႔၏ မွတ္ပုတ
ံ င္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎ incorporated enityt
တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ဳိးအစား(မ်ား)၊ အေရအတြက္၊ ၎အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ၿပီးပမာဏႏွင္႔ ေပးေခ်ရန္
က်န္ရွိသည့္ပမာဏမ်ားႏွင္႔ အတူ ေဖာ္ျပရန္



ို ္ပိုင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံ
DICA မွ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံ (Constitution) သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိမိကယ
(Constitution)

ကို

အသံုးျပဳမည္မျပဳကို ေဖာ္ျပရန္။

အကယ္၍

အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ျမန္မာဘာသာျဖင္႔

ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံကို

(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ပါ ေပးပို႔လိုက ေပးပို႔ႏိုငသ
္ ည္)

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံမတ
ိ ၱဴတစ္ေစာင္ကို ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင္႔အတူ ေပးပိရ
႔ု မည္။
ဒါ႐ိုက္တာအသီးသီးတို႔ႏွင္႔

ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴး

(ရွိခ႔ပ
ဲ ါက)

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီ

တို႔သည္

ထိုရာထူးမ်ားျဖင္႔

တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

စာျဖင္႔ ေရးသား၍

တည္ေထာင္သူအစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားအသီးသီးတို႔သည္လည္း

သေဘာတူခြင္႔ျပဳရမည္။

အစုရွယ္ယာရွငအ
္ ျဖစ္

လက္ခံ၍

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပါအတိုင္း ခြေ
ဲ ဝေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူမည့္အေၾကာင္း စာျဖင္႔ ေရးသား၍
သေဘာတူခြင္႔ျပဳရမည္။

သေဘာတူခြင္႔ျပဳလႊာမူရင္းႏွင႔္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမူရင္းမ်ားကို (ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္မွတ္တမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္) ကုမၸဏီ၏
မွတ္ပုတ
ံ င္ထားသည့္ လိပ္စာပါ ႐ံုးခန္းတြင္ သိမ္းထားရမည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံ
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ င
ြ ္
ေခၚသည့္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံရပ
ွိ ါသည္။

DICA

သည္

ကုမၸဏီမ်ားတြင္

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံ”

ဟု

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား အဆင္သင္႔အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံကို ေရးဆြဲျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
အကယ္၍

တည္ေထာင္သူအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္

မတူညီသည့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံကို

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင႔အ
္ တူ ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ေရးသားထားသည့္
ပူးတြဲေပးပို႔ရမည္

(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔လည္း ေရးသာေပးပို႔ႏိုင္သည္)။

(DICA

အသံုးျပဳလိုပါက

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံကို
၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံသည္

သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္သာျဖစ္၍ အျခားအမ်ဳိးအစားမ်ား ျပင္ဆင္ထည့္သင
ြ ္းသင္႔ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။)

ေနာက္ဆက္တဲြလိုက္နာရမည့္ အဓိကအခ်က္အခ်ဳိ႕
အကယ္၍ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအားလံုး သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးပါက PCLS ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္
အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ မလိအ
ု ပ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္သည္။
ဝန္ထမ္းဦးေရ ၃၀ ေအာက္ႏွင႔္ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ႐ွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ
“အေသးစားကုမၸဏီမ်ား” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုၿပီး ႏွစ္စဥ္အေထြအေထြအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ႏင
ွ ႔္ စစ္ေဆးထားသည့္ စာရင္းမ်ား DICA
သို႔ တင္ျပရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင႔ျ္ ပဳထားသည္။
(“အေသးစားကုမၸဏီမ်ား”

မဟုတ္သည့္)

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး
ပိုမျခားေစဘဲ

တစ္ႏွစ္လွ်င္

အျခား

PCLS

က်င္းပရန္ႏင
ွ ႔္

တစ္ႀကိမ္

မ်ားသည္

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္

ကုမၸဏီဖ႕ဲြ စည္းတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္
အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင္႔

ႏွစပ
္ တ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးက်င္းပရန္

၁၈

တစ္ခုအၾကား

လိုအပ္သည္။

၁၅

လအတြင္း
လထက္

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏

စာရင္းစစ္ေဆးထားသည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳရမည္။
အသစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ားသည္
အတည္ျပဳေဖာ္ျပ၍

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး

ပထမႏွစ္စဥ္အစီရင္ခစ
ံ ာကို

၂

တင္ျပရမည္။

လအတြင္း
ထို႔ေနာက္တင
ြ ္

ကုမၸဏီ၏
အနည္းဆံုး

ံ ာမ်ားကို
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစပ
္ တ္လည္ၿပီးေနာက္ တစ္လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခစ
တင္ျပရမည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစံအသစ္

သို႔မဟုတ္

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပံုစက
ံ ို ျပင္ဆင္လိုပါက

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၇၅% က သေဘာတူေထာက္ခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္) ႏွင႔္ DICA သို႔ ျပင္ဆင္လေ
ို ၾကာင္း အသိေပးတင္ျပရန္
လိုအပ္သည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲဲျခင္း၊
အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ခြဲေဝေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္ရွိအစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ DICA ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။
သို႔ေသာ္ ပံုမွန္အားျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားပံုစံကို တင္ျပရန္သာ လိုအပ္ၿပီး မူရင္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီက သိမ္းဆည္းထားရမည္။

Based in Yangon, Livingstons Legal is an independent corporate legal practice focusing on enabling the burgeoning Myanmar
investment market. Our firm is staffed by local lawyers familiar with the business environment, laws, regulations and practices of
Myanmar as well as international lawyers with expertise in inbound investment and cross-border transactions.
We offer a broad service commercial capability across industries, with a focus on market entry, investment, development and
finance activities. Our senior lawyers have significant in-house experience, which gives Livingstons Legal a valuable commercial
and practical perspective on providing legal services to both foreign and domestic businesses
LMK Partnerships (Myanmar) Co., Ltd.
Room 9A (Level 9), Pansodan Business Tower
Corner of Anawrahta Road and Pansodan Street
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
Tel: +95 (0)934 604 4794
Email: contact@livingstonslegal.com
www.livingstonslegal.com

