ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ အဓိကလုပင
္ န္းအဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးအစားမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ

(၂၀၁၇)

(ေနာင္တြင္

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒဟု

ေခၚဆိုမည္)

အရ

ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႏ
ွု ွင႔္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေနာင္တြင္ DICA ဟု ေခၚဆိုမည္) တြင္ မွတ္ပံုတင္ၾကရသည္။ DICA သည္
ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈကို

စီမံႀကီးၾကပ္၍

မွတ္ပံုတင္ကုမၸဏီအျဖစ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သည္။

စတင္မိတ္ဆက္ခ႔သ
ဲ ည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအြန္လိုင္း
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္သစ္ေၾကာင္႔

၂၀၁၈

ခုႏွစ္၊

ဩဂုတ္လတြင္

အီလက္ထရြန္းနစ္မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင္႔

ယခင္ကထက္

ကုမၸဏီသစ္မ်ားအဖိ႔ု

မွတ္ပုတ
ံ င္ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ႏင
ွ ္႔

တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ႏွင႔္ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းရာတြင္ ျမန္ဆန္လယ
ြ ္ကူရွင္းလင္းလာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင္႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား
အျခားႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာကဲ႔သို႔ပင္

အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားမွာ

အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင္႔ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား (ေနာင္တြင္ PCLS ဟု ေခၚဆိုမည္) ျဖစ္သည္။ PCLS တစ္ခုသည္ မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္အမည္ျဖင္႔

အေျခပစၥည္းမ်ား

အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ား၏

တာဝန္ကိုလည္း

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ႔၊္
(၎တို႔

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင႔္

ဝယ္ယူထားသည့္

ရရွိထားသည့္

သီးျခားတရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင႔အ
္ ညီ)

ကန္႔သတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ပံုမန
ွ ္အားျဖင္႔ အစီရင္ခံျခင္းႏွင႔္ မွတ္တမ္းတင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရဆဲျဖစ္ၿပီး DICA
တြင္ မွတ္ပုတ
ံ င္ထားသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို အမ်ားသူငါဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
PCLS တစ္ခုတြင္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးႏွင္႔ အစုရွယ္ယာရွငတ
္ စ္ဦး ရွရ
ိ မည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ဒါရိုက္တာတစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
အတည္တက်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အစုရွယ္ယာရွင္ (၅၀) ဦးထက္ မပိုေစရပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ၃၅% ထက္ မပိုသည့္ ႏိုငင
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို "ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား" အျဖစ္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
"ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား"

ဤသို႔ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမွာ

ကို

ကိုယ္စားလွယ္႐ုးံ မ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္

ျမန္မာပိုငက
္ ုမၸဏီမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႏ
ႈ ွင႔္

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္
သို႔ေသာ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔

အခ်ဳိ႕ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင္႔

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင႔္

စပ္လ်ဥ္း၍

မိမိတို႔၏

တာဝန္ဝတၱရားမူေဘာင္အတြငး္ မွ ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထား ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ "ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား" အျဖစ္ DICA က
ခြဲျခားသတ္မွတ္ေစကာမူ

ွံ ႈ
ႏိုငင
္ ံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ

ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္ေသာ

ကုမၸဏီမ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္

က႑တိုင္းတြင္

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းစုပါဝင္ေသာ PCLS က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

အစုရွယ္ယာျဖင္႔ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ
အမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီသည္

စာရင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အစုရွယ္ယာရွင္

(၅၀)

ဦးထက္

(disclosure

requirements)

ပိုမိုထားရွိႏိုင္ၿပီးလွ်င္
ႏွင႔အ
္ ညီ

အလားအလာညႊန္းတမ္းႏွင္႔

အစုရွယ္ယာမ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ားကို ရန္ပုေ
ံ ငြထူေထာင္ရန္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ အမ်ားႏွင႔သ
္ က္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီမ်ားသည္

စာရင္းသြင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ

ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္း

(Yangon

Stock

Exchange)

တြင္

စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။
PCLS ႏွင္႔ ႏႈင
ိ ္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ အမ်ားႏွင႔သ
္ က္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုျမင္႔မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ႀကီးၾကပ္၍
အစီရင္ခရ
ံ ာတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္ပိုမမ
ို ်ားျပားသည္။ ဤသို႔ ပိုမိုျမင္႔မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိရျခင္းမွာ အမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အေျမာက္အမ်ားရွိလာႏိုင္သည့္ လူနည္းစုအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ "ႏိင
ု ္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္း" ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကို
ဆိုလိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ရန္ ခြင႔ျ္ ပဳမိန႔ရ
္ ရွႏ
ိ ိုင္ေစရန္ DICA တြင္
ို သ
္ ည္။ ႏိုင္ငံျခားမိခင္ကုမၸဏီအား အစုျဖင္႔ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ လက္ေအာက္ခံ PCLS တည္ေထာင္ျခင္းႏွင္႔
မွတ္ပုတ
ံ င္ႏင
ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္ ရရွိသည့္ မည္သည့္အျမတ္မဆို ကုမၸဏီ၏ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေငြျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမွ

ႏိုင္ငံျခားမိခင္ကုမၸဏီထံသို႔

အျမတ္ေဝစုလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းအေပၚ

ပင္ရင္းမွႏႈတ္ယူသည့္ ဝင္ေငြခန
ြ ္ (Withholding Tax) မေကာက္ခံပါ။
မွတ္ပုတ
ံ င္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ အလားတူ
အစီရင္ခံျခင္း၊ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။

မကန္႔သတ္ထားေသာ ကုမၸဏီ
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တင
ြ ္ ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ေၾကြးၿမီမ်ားကို
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

ေပးရန္တာဝန္

အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္

မကန္႔သတ္ထားေသာ
မကန္႔သတ္ထားေသာ

Unlimited

ကုမၸဏီမ်ားကို

Company

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင္႔

တည္ေထာင္ျခင္းကို

ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာမ်ား

ခြင႔ျ္ ပဳထားသည္။

မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရျခင္းမွ

ကင္းလြတ္ခြင္႔ျပဳထားသျဖင္႔ အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားအတြက္ ပိုမိုလံုၿခံဳေစသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ခြင႔ျ္ ပဳထားပံု
မရဘဲ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္ာႏိုငင
္ ံတင
ြ ္လည္း မကန္႔သတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား မရွိေသးပါ။

ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား (Joint Ventures)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို

အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ရၿပီး

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင႔္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမစ
ႈ ည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ
ဖက္စပ္ပူးေပါင္းမႈကို

ဖက္စပ္လပ
ု ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာက႑မ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈပါဝင္ရန္မွာ
စည္းသတ္မွတ္ခ်က္အရေရာ

ဖက္စပ္လုပင
္ န္းအမ်ားစုကို

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍

အထူးသျဖင္႔
ကုမၸဏီမ်ား

အနိမ႔ဆ
္ ံုးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္

စီးပြားေရးသေဘာတရားအရပါ

အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားသေဘာတူစာခ်ဳပ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္ခါတရံတြင္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖက္စပ္လုပင
္ န္းကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ

အျခားပဋိညာဉ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္သည့္ PCLS ကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ တည္ေထာင္ၾကသည္။
ကုမၸဏီတည္ေထာင္ထားျခင္းမရွေ
ိ သာ
(Franchising)

ဖက္စပ္လုပင
္ န္းကို

ပဋိညာဉ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ႏွင႔္ ျပင္ပဝန္ဆာင္မႈရယူျခင္းတို႔ကိုလည္း

တစ္ဆင္႔ခံလုပ္ငန္း

အျခားပံုစံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္း ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ႔္ (Sole proprietorship)
လူပုဂၢိဳလ္

(Natural

person)

သည္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္။

ဤပံုစံကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္မူ
တစ္ဦးတည္းပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္သူသည္

တစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လက္ေတြ႕က်သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္း

လိုက္နာရသည့္

စည္းကမ္းႏွင္႔

တိုက္႐ိုက္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏင
ို ္ၿပီး
မဟုတ္ပါ။

အစီရင္ခရ
ံ သည့္

လုပ္ငန္း၏ ေၾကြးၿမီမ်ားႏွင္႔ ေပးရ န္တာဝန္မ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို

ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင႔္

တာဝန္မ်ား

ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္

နည္းပါးသည္။

ကိုယ္တိုင္တာဝန္ရွိၿပီး

သို႔ေသာ္

မိမအ
ိ နားယူသည့္အခါ

သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားစီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

အစုစပ္လုပက
္ င
ို ္ျခင္း (Partnership)
အစုစပ္လုပက
္ င
ို ္ျခင္းကို

၁၉၃၂

အစုစပ္လုပ္ငန္းအက္ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုငင
္ ံတြင္

(အစုစပ္လုပင
္ န္းဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္းမည္ကို

ခြင႔ျ္ ပဳထားသည္။
လက္ရွိတင
ြ ္

မသိရေသးပါ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမတ
ိ ို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ မိသားစုဝင္၊ အျခားသူမ်ားႏွင႔္ အစုစပ္လုပက
္ ိုင္ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိတင
ြ ္ စနစ္တက်
အစုစပ္လုပက
္ င
ို ္ျခင္း

(formal

partnership)

လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိး

မေတြ႕ရေသးပါ။

အစုစပ္လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္

အစုစပ္လုပက
္ င
ို ္သူမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းအျမတ္ခေ
ဲြ ဝမႈ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစုစပ္
္ ိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတြင္ ေပၚေပါက္သည့္
လုပ္ကိုင္ျခင္းတြင္ PCLS ကဲ႔သို႔ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အစုစပ္လုပက
ဆံုး႐႔ႈးမႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အၿခားသူမ်ား (third parties) ၏ အခြင႔အ
္ ေရးေတာင္းဆိုမႈအႏၲရာယ္မွ
ကာကြယ္ရန္ အစုစပ္လုပ္ငန္းကို DICA တြင္ မွတ္ပုတ
ံ င္ထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။

အပ္ႏျွံ ခင္းလုပ္ငန္း (Trusts)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပ္ႏွံျခင္းလုပင
္ န္းကို ခြင႔ျ္ ပဳထားၿပီး ၁၈၈၂ အပ္ႏျွံ ခင္းလုပ္ငန္းအက္ဥပေဒျဖင္႔ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
သိရွိသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိတင
ြ ္ အပ္ႏျွံ ခင္းလုပ္ငန္းကို မေတြ႕ရဘဲ နားလည္သိရွိသူနည္းပါးၾကေသးသည္။

အာမခံျဖင္႔ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားေသာ အမ်ားဆိုင္ကုမၸဏီ
အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး ၎တြင္ အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္အသီးသီးတို႔က

ကုမၸဏီစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ေပးရန္တာဝန္မ်ားအတြက္

ေငြေၾကးပမာဏထည့္ဝင္ေပးဆပ္ရန္

အာမခံေပးၾကရသည္။

အာမခံပမာဏသည္

မ်က္ျမင္တန္ဖိုးလည္း ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။

ဤပံုစံကို

တစ္ခါတရံ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။
အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင္႔

အဖြဲ႕ဝင္အေျပာင္းအလဲကိစၥရပ္မ်ားကို

ပိုမို႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေစၿပီး

(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင္႔

အမ်ားဆိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက)

အစီရင္ခရ
ံ ာတြင္

ပိုမိုျမင္႔မားသည့္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးသည္။

ကုန္သယ
ြ ္ေရးအသင္း (Trade association)
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင္႔
အျမတ္အစြန္းအတြက္မဟုတ္သည့္
၎ကိုယ္တိုင္က

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင႔တ
္ င္ရန္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင္႔
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ

လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း

ဤကဲ႔သို႔ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

DICA

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
တြင္

အသင္းအဖြဲ႕ကို

မွတ္ပံုတင္ႏင
ို ္သည္။
စက္မႈလုပင
္ န္းႏွင္႔

ကုန္သည္မ်ားအသင္း သို႔မဟုတ္ အျခားကုန္သယ
ြ ္ေရးျမႇင္႔တင္မႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

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

