MyCO စနစ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီ နှစ်နှစ်အတွင်း ရှစ်ေသာင်းခန့်ရှိ
ဇွန် ၂၊ ၂၀၂၀
MyCOစနစ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီ နှစ်နှစ်အတွင်း ရှစ်ေသာင်းခန့်ရိေ
ှ ကာင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
နှင့် ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ြပုြပဌာန်းခဲသ
့ ည့် ကုမဏ
္မ ဥ
ီ ပေဒအရ အီလက်ထေရာနစ်
မှတ်ပုံတင်စနစ်(MyCO)အသုံးြပု၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်ြဖစ်ကာ အဆိုပါစနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်
သဂုတ် ၁ ရက်မှ စတင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိရာ ယခုနှစ် ေမလကုန်အထိ ကုမ္ပဏအ
ီ သစ် ၃၀၇၅၄
ခုနှင့် ြပန်လည်မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီအေဟာင်း ၄၆၃၇၇ ခု စုစုေပါင်းကုမ္ပဏီ ၇၇၁၃၁ ခုကို
မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိပ
ု ါ

အီလက်ထေရာနစ်

မှတပ
် တ
ံု င်စနစ်(MyCO)အသုံးြပု၍

မှတ်ပုံတင်သည့်

ကုမ္ပဏီအသစ်မှာ လစဉ် တစ်ေထာင်ေကျာ်ရှိပီး စတင်ကျင့်သုံးသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သဂုတ်တွင်
ကုမ္ပဏီ ၁၈၁၆ ခု၊ စက်တင်ဘာတွင် ကုမ္ပဏီ ၂၂၁၈ ခု၊ ေအာက်တိုဘာတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၆၇၁ ခု၊
နို၀င်ဘာတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၄၃၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၃၆၄ ခုရှိေကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၇၃၃ ခု၊ ေဖေဖာ်ဝါရီတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၄၁၉ ခု၊ မတ်လတွင် ကုမ္ပဏီ ၁၁၀၈
ခု၊ ဧပီတွင် ၁၀၄၅ ခု၊ ေမတွင် ၁၄၁၁ ခု၊ ဇွန်တွင် ၁၃၀၇ ခု၊ ဇူလိုငတ
် ွင် ၁၄၂၈ ခု၊ သဂုတ်တွင်
၁၃၀၂ ခု၊ စက်တင်ဘာတွင် ၁၁၈၁ ခု၊ ေအာက်တိုဘာတွင် ၂၀၅၉ ခု၊ နိုဝင်ဘာတွင် ၁၆၁၅ ခုနှင့်
ဒီဇင်ဘာတွင် ၁၇၇၂ ခု ရှိေကာင်း၊ ယခုနှစ်တွင် ဇန်နဝါရီတွင်လည်း ၁၄၁၅ ခု၊ ေဖေဖာ်ဝါရီတွင်
၁၂၉၈ ခု၊ မတ်တွင် ၁၀၁၅ ခု၊ ဧပီတွင် ၃၄၈ ခုနှင့် ေမတွင် ၇၉၈ ခုရေ
ှိ ကာင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်
ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

လက်ရှိ အဆိုပါ အီလက်ထေရာနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) အသုံးြပု၍ မှတ်ပုံတင်
ရာတွငလ
် ည်း Manual Filings ကို အသုံးမြပုဘဲ Oline Application ကိုသာ ၁၀၀ ရာခိုင်နန်း
အသုံးြပုလာေကာင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ထို့ြပင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ကုမ္ပဏ(ီ အေဟာင်း + အသစ်) များအေနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ
ကုမ္ပဏီများဥပေဒ

(၂၀၁၇)

အရ

ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားသည့်

ကုမ္ပဏီ

အားလုံးသည်

ဥပေဒပုဒ်မ ၉၇ အရ Myanmar Companies Online (MyCO) တွင် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual
Return-AR) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်သည့်ေန့မှ နှစ်လအတွင်းနှင့် နှစ်စဉ်အနည်းဆုးံ တစ်ကိမ်
(နှစ်ပတ်လည် ကုန်ဆုံးပီးေနာက် တစ်လထက် ေနာက်မကျဘဲ) တင်ြပရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊
အများနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီများသည် ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) ပုဒမ
် ၂၆၆
(က) အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ေပးပို့သည့်အချိန်နှင့် တစ်ပိုင်တည်း ၎င်း၏ ဘာေရးဆိုင်ရာ
ရှင်းတမ်းများကို ပုံစံ ဆ-၅ (G-5) ြဖင့် တင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပေဒ
(၂၀၁၇) ပုဒမ
် ၅၃(က-၁) အရ ြပည်ပေကာ်ပိုးေရးရှင်း (overseas corporation) အားလုံးသည်
ဘာေရးနှစ် ကုန်ဆုံးပီး ၂၈ ရက်အတွင်း နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ြပထားသည့်
ပုံစံြဖင့် MyCO တွင် တင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ကုမ္ပဏီများသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return-AR) ကို AR Due Date
ေဖာ်ြပထားသည့် ရက်စွဲအတိုင်း တင်ြပရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုနှစ် ေမလကုနအ
် ထိ AR
တင်ြပရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာ Suspended ြဖစ်ေနသည့် ကုမဏ
္ပ စ
ီ စ
ု ေ
ု ပါင်း ၁၂၅၅၅ ခု ရှေ
ိ ကာင်း
သိရသည်။
ထို့ေကာင့် အသစ်တည်ေထာင်ထားေသာ ကုမ္ပဏီများသည် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပီးသည့်
ေန့မှ

၂

လအတွင်း

တင်ြပရန်နှင့်

မတင်ြပပါက

ေနာက်ကျေကး

ကျပ်

၁၀၀,၀၀၀/-

ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ AR form အား ၁၃ လအတွင်း မတင်ြပပါက တင်ြပရန်

ပျက်ကွက်ခဲ့မ အတွက် ပုံစံ (ဈ-၉က) (I-9A) ြဖင့် system မှ Company Status တွင်
ရပ်ဆိုင်းရန် အေကာင်းကားစာ ေပးပို့မည်ြဖစ်ကာ I-9A လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှ ၂၈ ရက်အတွင်း
AR form တင်ြပလာြခင်း မရှေ
ိ သးပါက system မှ Company Status တွင် ဆိုင်းငံ့စာရင်း
(Suspended) သို့ ေြပာင်းလဲမည် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုသည် ဆိုင်းငံ့စာရင်း (Suspended) အေြခအေနသိ့ု ေရာက်ရေ
ိှ နပါက
AR form နှင့် ေနာက်ကျေကးများ ( AR + Late Fee) ဦးစွာ ေပးသွင်းပီးမှ ဆိုင်းငံ့ထားြခင်းကို
ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အတွက် တင်ြပေလာက်ထားလာ ပုံစံ (ဈ-၉ဃ) (I-9D) ြဖင့် ဆိင
ု း် ငံ့
စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးပါရန် တင်ြပရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဆိုင်းငံ့စာရင်း (Suspended) ေဖာ်ြပ
ခံထားရေသာ ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် ဆိုင်းငံ့စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် အတွက် AR Fee (50,000) +
Late Fee (100,000) + I-9D Company Restoration Fee (100,000) = Ks 250,000
ကုန်ကျမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဆိုင်းငံ့စာရင်း (Suspended) စတင်ေဖာ်ြပခံရသည့်ေန့မှ ၆ လအတွင်း
AR Form မတင်ြပပါက System မှ Company Status တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း
(Struck Off) အြဖစ် ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပသွားမည် ြဖစ်ေကာင်း ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညန်ကားမဦးစီးဌာနမှ အသိေပးထုတ်ြပန်ထားသည်။
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