MyCO အက
က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

ြောင်း သိက

ြောင်းစရြောမ ြော်း (၄)

်းမမြီတြောဝနတငရိခြင်းတိုို့နငစ လ ဉ်း၍ မတ ှံုတငခြင်း (Registration of

mortgage or charge)
ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပပြုလုပ်နုင်သ
(Charges) ကု သ က်းယူ

ော သပေါင်နှံပခင််းမ္ ော်း (Mortgages) နင့်် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််း

ူ ကုမ္ပဏီမ္ပြစ်သစ၊ သ က်းမမ္ီရင် ကုမ္ပဏီမ္ပြစ်သစ၊ နစ်ဦ်းလှံ်းု မ္ပြစ်သစ MyCO တင် ပှံုစ-ှံ

ဇ (Form H) ပြင့်် မ္တ်ပှံုတင်ထော်းရနုငပ
် ေါတယ်။
ကုမ္ပဏီမ္ ော်းမ္ စီ်းပော်းသရ်းလုပ်ငန််းမ္ ော်း သ
စပ်လ ဉ််း၍ ပပြုလုပ်သ
ကုမ္ပဏီ
စော်း သ

(၁)

ဒီဘင်ခ ောမ္ ော်း

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််းအော်း လက်ခှံ
ထုတ်သဝပခင််းအတက်

ူ

မ္
ုို့ ဟုတ် ၎င််းတုို့ကုယ်

မ္ည်

အောမ္ခှံခ က်ရသစရန်

ရည်ရွယ်၍

ပပြုလုပ်

ည့််

ော အစုရယ်ယော မ္တည်သငရင််းနင့်် စပ်လ ဉ််း

ည့််

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီ တောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၊

ကုမ္ပဏီ၏ သတောင််းသခေါ်ပခင််း မ္ပပြုသ
သပေါင်နှံပခင််း

(၃)

ူ

ူက MyCo တင် ပှံုစှံ (ဇ-၁) (H-1) ပြင့်် မ္တ်ပှံုတင် ထော်းရရန် လအ
ု ပ်ပေါတယ်-

သပေါင်နှံပခင််း
(၂)

ော မ္တည်ရင််းနီ်း သငမ္ ော်းနင့််

ော သအောက်ပေါသပေါငန
် ှံမ္ှုမ္ ော်းနင့်် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််းမ္ ော်း အော်းလှံု်း တအ
ုို့ တက်

ုို့မ္ဟုတ် အသပေါငခ
် ှံ
ောင်ရွက်

ောင်ရွက်ရောတင် လအ
ု ပ်သ

်းသ

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီ တောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၊

ည့််သနရောတင်မ္

ု တည်ရသ

ထပ
ု စစည််းမ္ ော်းတင် ပေါဝင်

ော မ္သရွှေ့မ္သပပောင််း နုင်

ည့််ပစစည််း တစ်ရပ်ရပ်

ည့်် အက ြု်းခှံစော်းခင့်် တစ်ရပ်ရပ်နင့်် စပ်လ ဉ််း

ုို့မ္ဟုတ်

ည့်် သပေါင်နှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၊
(၄)

ကုမ္ပဏီတင်
သပေါင်နှံပခင််း

(၅)

ောမ္န်လုပ်ငန််းမ္ ော်းအတက် တင်ရ

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၊

စီ်းပော်းသရ်း လုပ်ငန််းတင် အ ှံု်းပပြု သ
သရွှေ့သပပောင််းနုင်သ
သပ်း

ည့််သ က်းမမ္ီ (book debts) နင့်စ
် ပ်လ ဉ််း၍

ော

ပစစည််း

ည့််အောမ္ခှံခ က်

ောင်ရွက်သန

တစ်ရပ်ရပ်နင့််

(Pledge)

ည့်် ပစစည််းမ္ ော်းမ္အပ ကုမ္ပဏီ၏

က်

မ္ဟုတ်သ

ုငသ
်
ော

ော

သခ ်းသငနင့််

စပ်လ ဉ််း၍

သပေါငန
် ှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ်

သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၊
(၆)

ကုမ္ပဏီ၏ တောဝန်ယူ သ

ောင်ရွက်မ္ှုမ္ ော်း

မ္
ုို့ ဟုတ် ပစစည််းမ္ ော်း အသပေါ် အသပပောင််းအလဲရသ

သ က်းမမ္ီ တောဝန် တင်ရပခင််း (floating Charge) မ္ ော်း
(၇)

မ္
ုို့ ဟုတ်

နုငင
် သ
ှံ တော်၏ ပပင်ပတင် ပပြုလုပ်ခဲ့်မပီ်း နုင်ငသ
ှံ တော်၏ ပပင်ပတင် တည်ရသ
ပေါဝင်

ည့်် သပေါင်နှံပခင််း

ော ပစစည််း

သ က်းမမ္ီတော၀န် တင်ရပခင််းအတက် MyCO တင် မ္တ်ပှံုတင်သ က်း ၃၀,၀၀၀ က ပ်သပ်း
(၁)

က ေါငနှံခြင်း သိို့ုမဟုတ က
ဟုတ အဖွဲ့အစည်း၏အြ
ရိခြင်းအြော်း လ
သပေါင်နှံပခင််း

ုို့မ္ဟုတ်

င််း၍ ပှံုစှံ (ဇ-၁) ( H-1)

ော စောရွက်စောတမ္််း တစ်စှံုပ်းူ တဲ တင်ပပရပေါမ္ယ််းမမြီတြော၀န တငရိခြင်းအြော်း လ
အလ

ြှံသည လူ ုဂ္ိိုလအမည သိုို့မ

(ဥ မြော၊ အက ေါငြှံသူ သိုို့မဟုတ က

်းမမြီတြော၀နတင

ြှံသူ)
မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတော၀န်တင်ရပခင််းအော်း လူပုဂ္ြုလ်မ္ (မ္ ော်း) က လက်ခှံပခင််း ပြစ်ပေါ

က ၎င််းတ၏
ုို့
တရော်း၀င်အမ္ည် အပပည့််အစှံု၊ နုငင
် ှံ
အမ္တ်၊ သမ္်း

ောလျှင်

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််း၊

ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒ်မ္ ၂၂၉(က) နင့်် ၂၃၂ အရ သပေါင်နှံပခင််း
ပြင့်် သအောက်ပေါ အခ က်အလက်မ္ ော်းပေါရသ

ော

ော်းစစစ်သရ်းအမ္တ်

ကကရောဇ်၊ သနရပ်လပ်စောကု သြော်ပပရန်။ သပေါင်နှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် ပတ်စ်ပုို့

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတော၀န်
1

TKK

တင်ရပခင််းအော်း အြဲွှေ့အစည််းက လက်ခှံပခင််းပြစ်ပေါက မ္တ်ပှံုတင်ထော်းသ
အမ္တ်၊ ြဲွှေ့စည််းတည်သထောင်
(၂)

က ေါငနှံခြင်း သိို့ုမဟုတ က

ော အမ္ည်၊ မ္တ်ပှံုတင်

ည့််သနရောကု သြော်ပပရပေါမ္ယ်။

်းမမြီတြော၀နတငရိခြင်း စစည်း နင စ လ ဉ်း၍ အ

ဉ်းြ ို ကဖြောခ

ရန
မ္တ်ခ က်။ ပုဒမ္
် ၂၃၂၊ ပမ္န်မ္ောနုငင
် ှံ ကုမ္ပဏီမ္ ော်း ဥပသဒ (၂၀၁၇) တင် ပပဋ္ဌောန််းထော်း
ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပပြုလုပ်
တင် တက သ
စောခ ြုပ်ခ ြုပ်

ခ ောသ

ည့်် ဒီဘင်ခ ောမ္ ော်း ပေါရ

ည့်် သ က်းမမ္ီ တော၀န်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်

ော အခ က်အလက်မ္ ော်းကု သ က်းမမ္ီတော၀န်တင်ရပခင််းပေါဝင်သ

မု ပီ်းသနောက်

မ္
ုို့ ဟုတ်

အ

ပ
ု ေါစောခ ြုပ်မ္ရခဲ့်လျှင်

သနောက် ၂၈ ရက် အတင််း မ္တ်ပတ
ှံု င် အရောရထှံ
က်

ုငပ
် ေါက လအ
ု ပ်သ

ည်မ္ော

ော အခ က်အလက်မ္ ော်းပေါ

ော အ

ပ
ု ေါ

ဒီဘင်ခ ောမ္ ော်းကုပပြုလုပ်မပီ်း

ုို့ တင်ပပရပေါမ္ယ်။ ပုဒမ္
် ၂၃၂ နင့််
ည့်် စောရွက်စောတမ္််းမ္ ော်းကု ဤပှံုစှံနင့််

အတူ တင်ပပရန် ပြစ်ပေါတယ်။
ထု ုို့ ပှံုစှံ ဇ-၁ ပြင့်် သပေါင်နှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််းတန
ုို့ င့််စပ်လ ဉ််း၍ မ္တ်ပှံုတင်ပခင််း

တင်ပပလောပခင််းအသပေါ် MyCO မ္ မ္တ်ပှံုတင်လက်မ္တ် (Certificate of Registration) ထုတ်သပ်းမ္ောပြစ်မပီ်း
အ

ပ
ု ေါလက်မ္တ်ကု မ္မ္ကုမ္ပဏီ၏ Documents သအောက်တင် Download ရယူနုင်ပေါတယ်။
က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

်းမမြီတြော၀နတငရိခြင်း စစည်းအြော်း ရယူထြော်းကသြော

ုမပဏြီမ မတ ှံုတငခြင်း

(Registration of mortgage or charge over property acquired by company)
ပမ္န်မ္ောနုင်ငှံ ကုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇) ပုဒ်မ္ ၂၃၀ အရ ကုမ္ပဏီတစ်ခု
ပုင်

ုင်ရရမပီ်း ထပ
ု စစည််း

(အသပေါင်ထော်းသ

ည် သပေါင်နှံပခင််း

ကုမ္ပဏီ

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််းနင့််

ော ပစစည််း၏ ပုင်ရင်သပပောင််းလဲ

ရရမပီ်းသနောက် ကုမ္ပဏီက သပေါင်နှံပခင််း

ည် ပစစည််း တစ်ရပ် ရပ်ကု

ော်း

ည့််အခေါကု

ုလုပေါတယ်)

က်
အ

ုင်

ည့််အခေါ

ပ
ု ေါ ပစစည််းကု

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််းကု မ္တ်ပှံုတင်ရန် လုအပ်ခဲ့်လျှင်

ည် သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််း၏ အခ က်အလက်မ္ ော်းကု MyCO တင် မ္တ်ပှံုတင် သ က်း ၃၀,၀၀၀

က ပ်သပ်း

င််း၍ ပှံုစှံ (ဇ-၂) ( H-2) ပြင့်် စောရွက်စောတမ္််း တစ်စှံုပ်းူ တဲ တင်ပပရ ပေါမ္ယ်။

သြောင်ပစ
ှံု ှံ-ဇ-၁ နင့်် ဇ-၂ တပုို့ ြင့်် မ္တ်ပှံုတင်ရောတင် ကုမ္ပဏီ
သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််းအော်း လက်ခှံ
ပပြုလုပ်ခဲ့်

ည့််

ုို့မ္ဟုတ်

မ္တ်ပှံုတင်နုင်ရန်အတက် အ

က်သ

မ္
ုို့ ဟုတ် အသပေါင်ခှံ

ူ

မ္
ုို့ ဟုတ်

ူတုို့၏ အခ က်အလက်မ္ ော်းနင့််အတူ သ က်းမမ္ီ တောဝန် တင်ရပခင််းအော်း
ထင်ရော်း

ပြစ်သစ

ပ
ု ေါပစစည််းအော်း ရရ

ည့််

စောရွက်စောတမ္််း၏

မ္တတူမ္န်တစ်သစောင်ကု

ည့််သနို့မ္ ၂၈ ရက် အတင််း MyCo တင် မ္တ်ပှံုတင်

ထော်းရရန် လုအပ်ပေါတယ်။
နုငင
် သ
ှံ တော်၏ ပပင်ပတင် ပစစည််းတည်ရမပီ်း သ က်းမမ္ီတောဝန် တင်ရပခင််းကုလည််း ပပင်ပ၌ ပပြုလုပ်ခဲ့်လျှင်
က်

ုငရ
် ော စောရွက်စောတမ္််း၏ မ္တတူကု စောတုက်မ္ ထက
ု ်

လက်ခှံရရနုင်

င့််

ည့််ဝီရယပြင့်် သပ်းပုခ
ို့ ဲ့်မပီ်း နုင်ငသ
ှံ တော်အတင််း

ည့််သနို့မ္ သနောက်ပုင််း ၂၈ ရက်ပြင့်် အစော်းထ်းု ရမ္ည်ပြစ်မပီ်း ထု ၂၈ ရက် ကောလအတင််း

အခ က်အလက်မ္ ော်း၊ စောရွက်စောတမ္််းမ္ ော်း၏ မ္တတူမ္ ော်း ကု MyCo တင်မ္တ်ပှံုတင် ထော်းရရန် လုအပ်ပေါတယ်။
က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

်းမမြီတြော၀နတငရိခြင်းဆိုငရြော အြ

အလ

မ ြော်း

ို ခ ငဆငသတမတ

ခြင်း (Modification of particulars of mortgage or charge)

2
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ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၃၈(ခ) အရ ပှံုစ-ှံ ဇ-၁ နင့်် ဇ-၂ (Form- H-1 & H-2) ပြင့််
မ္တ်ပှံုတင်ထော်းသ

ော သပေါင်နှံပခင််း

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်၏ စည််းကမ္််း ခ က်မ္ ော်း

မ္
ုို့ ဟုတ် အတုင်း် အတော ပမ္ောဏ
မ္တ်ပှံုတင်သ က်း ၃၀,၀၀၀ က ပ်သပ်း

မ္
ုို့ ဟုတ် လုပ်သ

ောင်မ္ှုမ္ ော်းကု ပပင်

င််း၍ ပှံုစှံ (ဇ-၃) ( H-3) ပြင့်် ပပင်

င်လပ
ု ေါက MyCO တင်

င်ထော်း

ည့်် စောရွက်စောတမ္််း

တစ်စှံုပ်းူ တဲ တင်ပပရ ပေါမ္ယ်။
က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

်းမမြီတြောဝနတငရိခြင်းဆိုငရြော စြောြ ို စြောတမ်း၏မိတတူ

ုိ

ုမပဏြီ၏

မတ ှံုတင ထြော်းကသြော ရှံု်းြန်းတင ထိန်းသိမ်းခြင်း (Copy of instrument creating mortgage or charge to
be kept at registered office)
ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၃၉ အရ ကုမ္ပဏီအော်းလှံ်းု
တင်ရန် လအ
ု ပ်သ

ော သပေါငန
် ှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်အော်း ပပြုလုပ်

အော်းလှံု်း၏ မ္တတူတစ်သစောင်စီကု ကုမ္ပဏီ၏ မ္တ်ပှံုတင်ထော်းသ
စစည်းလ

ည် ပုဒမ္
် ၂၂၉ အရ မ္တ်ပှံု

ြှံ ထိန်းသိမ်းသူ ြနို့အ ခြင်း အက

ြောင်း

ော ရှံု်းခန််းတင်

မ္််း

ည့်် စောခ ြုပ်စောတမ္််း

ည််းထော်းရရပေါမ္ယ်။

ြော်းစြော (Notice of appointment of receiver)

ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၀ အရ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ပစစည််းမ္ ော်းကု ထန််း
ပစစည််းလက်ခှံ ထန််း

မ္််း

တစ်ရပ်ရပ်တင်ပေါရသ

ော အခင့််အောဏောမ္ ော်းအရ အ

လျှင် ထု

အ
ုို့ မ္နို့်ခ မ္တ်

မ္ ၂၈ ရက်အတင််း အ

ူတစ်ဦ်း ခနို့်အပ်

ည့််သနို့

ပ
ု ေါ ပစစည််းလက်ခှံ ထန််း

မ္
ုို့ ဟုတ် စောခ ြုပ်စောတမ္််းတင် ပေါရသ

ုပေါအခ က်အလက်နင့်် စပ်လ ဉ််း

ည့်် ပှံုစှံပြင့်် မ္တ်ပှံုတင်အရောရထှံ
စစည်းလ

ည့်် အမ္နို့တ
် စ်ရပ်ကု ရရခဲ့်လျှင်

မ္််းရန်

မ္
ုို့ ဟုတ် စောခ ြုပ်စောတမ္််း
မ္််း

ူတစ်ဦ်းအော်း ခနို့်အပ်ခဲ့်

ော အခင့််အောဏောအရ ခနို့်အပ်

ည့်် အသ ကောင််း ကော်းမ္ှုကု

ည့််သနို့

တ်မ္တ်သြော်ပပထော်း

ုို့ ပှံုစှံ (ဇ-၄) ( H-4) ပြင့်် တင်ပပရပေါမ္ယ်။

ြှံ ထိန်းသိမ်းသူ၏ အြ

အလ

မ ြော်း ကခ ြောင်းလခြင်းဆိုငရြော အက

ြောင်း

ြော်းစြော

(Notice of change of receiver details)
ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၀ အရ ပစစည််းလက်ခှံ ထန််း
မ္ ော်း သပပောင််းလဲပပင်
(

က်

ုင်

င်လပ
ု ေါက ၎င််း၏ စီ်းပော်းသရ်းလုပ်ငန််း လပ်စောအ

မ္ျှ) ပေါဝင်သ

မ္််း

ူ၏ အခ က်အလက်

စ်၊ အီ်းသမ္လ််းနင့်် တယ်လီြုန််းနှံပေါတ်

ော စောရွက်စောတမ္််း တစ်သစောင်ပူ်းတဲ၍ MyCO တင် ပှံုစှံ (ဇ-၅) (H-5) ပြင့်် တင်ပပရ

ပေါမ္ယ်။
စစည်းလ

ြှံထန
ိ ်းသိမ်းသူ၏ ကငစြောရင်းမ ြော်း

ို တငခ ခြင်း (Filing of accounts of receiver)

ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၂ (က) အရ စောခ ြုပ်စောတမ္််းတစ်ရပ်ရပ်တင်ပေါရသ
အခင့််အောဏောအရ ခနို့်အပ်ထော်း

ည့်် ကုမ္ပဏီ၏ပစစည််းမ္ ော်းကု လက်ခှံထန််း

ပစစည််းမ္ ော်းကု ရယူခဲ့်မပီ်း ထသ
ု

ောင်ရွက်သန

လက်ခှံထန််း

ောင်ရွက်ပခင််းမ္ ရပ်စဲခဲ့်လျှင်

မ္််း

ူ အပြစ် သ

ရရခဲ့် ည်မ္ ော်းနင့်် သပ်းသခ ခဲ့်ရ

ည်မ္ ော်းကု

မ္််းရ

ူ အော်းလှံ်းု

ည် အ

ော
ုပေါ

ည့်် ကောလတစ်သလျှောက် သပခောက်လလျှင် တစ်ကကမ္်နင့်် ပစစည််း
က်

တ်မ္တ်သြော်ပပ ထော်း

ုငရ
် ော ကောလအတင််း ၎င််းအသနပြင့်် လက်ခှံ
ည့််ပုှံစှံပြင့်် သကောက်နုတ်ခ က် တစ်သစောင်

အော်း ပပြုစု၍ မ္တ်ပှံုတင်အရောရထှံ ုို့ ပှံုစှံ (ဇ-၆) (H-6) ပြင့်် တင်ပပရ ပေါမ္ယ်။
စစည်းလ

ြှံ ထိန်းသိမ်းသူအခဖစမ ရ စက

ြောင်း အက

ြောင်း

ြော်းစြော (Notice of cessation of

receiver)
ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၂ (က) အရ ပစစည််းလက်ခှံ ထန််း

မ္််း

ူအပြစ်မ္

ရပ်စဲလပ
ု ေါက MyCO တင် ပှံုစှံ (ဇ-၇) (H-7) ပြင့်် တင်ပပရ ပေါမ္ယ်။
3
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အြ န
ိ

ြောလ တို်းြ ွဲ့ခြင်း သိုို့မဟုတ က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

ခ ငဆငသည တရြော်းရှံု်းအမိနို့ အက

ြောင်း

်းမမြီတြောဝနတငရိခြင်း

ို ကခ ြောင်းလ

ြော်းစြော (Notice of Court Order for extension of time or

rectification of mortgage or charge)
ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၄(က)၊ “တရော်းရှံု်း
ည့်် အခ န်ကောလအတင််း သပေါငန
် ှံပခင််း
သ ကောင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် ထုသပေါင်နှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတော၀န် တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်နင့်် စပ်လ ဉ််း
ုို့မ္ဟုတ် မ္ော်းယင််း သြော်ပပထော်းသ ကောင််း

သ ကောင့်် ပြစ်သ ကောင််း

ောင်ပခင််းမ္ဟုတ်သ ကောင််း

ော အသ ကောင််းပပခ က်မ္ ော်းသ ကောင့်် ပြစ်သပေါ်ခဲ့်သ ကောင််း

မ္ျှတ
က်

ည့်် အပခော်းသ

မ္
ုို့ ဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ မမ္ီရင်မ္ ော်း

ည့်် အသပခအသန မ္ရသ ကောင််း

မ္
ုို့ ဟုတ်

ုင် ူ တစ်ဦ်းဦ်းက သလျှောက်ထော်းလောပေါ တရော်းရှံု်းက

က်

င့််သတော်မ္ျှတ

တ်မ္တ်၍ မ္တ်ပှံုတင်ရမ္ည့်် အခ န်ကောလကု တု်းပမ္ြှင့်် သပ်းနုင်
င် သစနုင်

ဒေါသ ကောင့်် အခ န်ကောလ တု်းခ ဲွှေ့ပခင််း

ည်

ည့််အပပင် တရော်းရှံု်း အသနပြင့််

အတက် ကုန်က စရတ်မ္ ော်း နင့်စ
် ပ်လ ဉ််း
ပပင်

မ္
ုို့ ဟုတ် အပခော်းလှံသ
ု လောက်
င့််သတော်

ုို့မ္ဟုတ် အပခော်း

ည့်် စည််းကမ္််းခ က်မ္ ော်းကု

ုို့မ္ဟုတ် ခ န်လပ်မ္ှု

မ္
ုို့ ဟုတ် မ္ော်း

င့််

ည်ထင်ပမ္င်ပေါက သလျှောက်ထော်းမ္ှု

ည့်် အမ္နို့် တစ်ရပ်ခ မ္တ်နုင်

ည်” ဟု ပပဋ္ဌောန််းထော်းပေါတယ်။

မ္
ုို့ ဟုတ် သပေါင်နှံပခင််း

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််းကု သပပောင််းလဲ

င် လပ
ု ေါက MyCO တင် ပှံုစှံ (ဇ-၈) (H-8) ပြင့်် တရော်းရှံု်းအမ္န်ို့အော်း ပူ်းတဲ၍ တင်ပပရ ပေါမ္ယ်။
က ေါငနှံခြင်း သိုို့မဟုတ က

မှုမ ြီ်းစြီ်းက

်းမမြီတြော၀နတငရိခြင်းတိုို့အရ ကငက ်းကြ မှု သိုို့မဟုတ လို

နာကဆြောငရွ

ြောင်း (Payment or satisfaction of mortgage or charge)

ပမ္န်မ္ောနုင်ငက
ှံ ုမ္ပဏီမ္ ော်းဥပသဒ (၂၀၁၇)၊ ပုဒမ္
် ၂၄၄(က)၊ “ကုမ္ပဏီတစ်ခု
မ္တ်ပှံုတင်ရန် လုအပ်သ
မ္
ုို့ ဟုတ် လက
ု ်နော သ
တင်ပပရန် တော၀န်ရ
သခ မ္ှု

မ္
ုို့ ဟုတ် အစု

ောခင့််သပ်းရန်

ော အသပခခှံအသ ကောင််းမ္ ော်းရသ ကောင််း သက နပ်လက်ခှံခဲ့်လျှင် ကုမ္ပဏီ

ယင််း သြော်ပပမ္ှုမ္ ော်းကု ပပင်

ည့််

ုို့ သြော်ပပအသ ကောင််း ကော်းရန် ပ က်ကက်ပခင််းတုို့မ္ော မ္သတော်တ

ုို့မ္ဟုတ် တမ္င်ရည်ရွယ်လုပ်သ

ရယ်ယောပုငရ
် င်မ္ ော်းကု ထခုက်နုင်

ည့််

မ္
ုို့ ဟုတ် သပေါင်နှံ

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီ တော၀န်တင်ရပခင််းတစ်ရပ်အော်း ပပြုလုပ်ပခင််းအတက် သ က်းမမ္ီတစ်ရပ် သပ်းရန်ရ

အသ ကောင််းအော်း မ္တ်ပှံုတင်အရောရထှံ
သ

တ်မ္တ်ထော်း

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီ တော၀န် တင်ရပခင််းအော်း မ္တ်ပှံုတင်ရန် ပ က်ကက်

အခ က်အလက်တစ်ရပ်ရပ် ခ န်လပ်ခဲ့်သ ကောင််း
ပခင််း

ည် ပုဒ်မ္ ၂၂၉ အရ

ော သပေါင်နှံပခင််း

ည်။ ထို့အ
ု ပပင် အသပေါင်ခှံ

ူ

ည့််သနို့မ္ ၂၈ ရက်အတင််း မ္တ်ပှံုတင် အရောရထှံ

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််းကု ရရ

ောင်ရွက် ရမ္ှုမ္ ော်းကု မ္တ်တမ္််းတင်နုငသ
် ကောင််း စောပြင့််သရ်း

ပပဋ္ဌောန််းထော်းပေါတယ်။ သပေါငန
် ှံပခင််း
လက
ု ်နော သ

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီတော၀န် တင်ရပခင််းတစ်ရပ်ရပ်ကု သငသပ်းသခ မ္ှု

ောင်ရွက်မ္ှု အပပည့််အ၀ ပပြုလုပ်မပီ်း

မ္
ုို့ ဟုတ် လက
ု ်နောသ

ူမ္ သငသပ်းသခ မ္ှု

သရ်း

ော်းထော်း

ူ

မ္
ုို့ ဟုတ် လက
ု ်နောသ

ူ

ုို့

ည် သငသပ်း

ော်းတင်ပပရမ္ည်” ဟု

ုို့မ္ဟုတ် သ က်းမမ္ီတောဝန်တင်ရပခင််း တစ်ရပ်ရပ်ကု သငသပ်းသခ မ္ှု

ောင်ရွက်မ္ှု အပပည့််အဝ ပပြုလပ
ု ်မပီ်းပေါက အသပေါငခ
် ှံ

ရရ

ည် ပုဒ်မ္ ၂၂၉ အရ

ုို့မ္ဟုတ်

မ္
ုို့ ဟုတ် သ က်းမမ္ီ တောဝန် တင်ရပခင််းကု

ောင်ရွက်ရမ္ှုမ္ ော်းကု မ္တ်တမ္််းတင် နုငသ
် ကောင််း စောပြင့််

ည့်် အသ ကောင််း ကော်းစော ပူ်းတဲလ က် ပှံုစှံ (ဇ-၉) (H-9) ပြင့်် MyCo တင်မ္တ်ပှံုတင် ထော်းရရန်

လအ
ု ပ်ပေါတယ်။

4
TKK

ကမြောငဋြီ

ြော

5
TKK

