
အများ�ငှ်မ့သကဆ်ိငုေ်သာ (Private) ကမု�ဏီအတကွ ်�စှစ်ဉ်အစရီငခံ်စာ (Form-AR) ကိ ု

ဘယလ်ိတုငရ်ပါသလ။ဲ 

• အများ�ငှ်မ့သကဆ်ိငုေ်သာ (Private) ကုမ�ဏအီတကွ ်www.myco.dica.gov.mm တွင ်

မိမိကမု�ဏ ီAccount ြဖင် ့Login ဝငရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• မူလစာမျက�်ာှ (HOME PAGE) ေအာက်�ိှ အြခားကိစ�များတငြ်ပြခငး် (LODGE OTHER 

FILINGS) ကို click �ှပ်ိ၍ Registration Number တွင ်မှတ်ပံတုငအ်မတှ် �ုိကထ်ည်�့ပီး 

�ှာေဖွြခငး် သေကင်္တကို click �ှပ်ိ�ပီး မိမိ၏ ကုမ�ဏအီမညက်ျလာလ�င ် Select ကို 

�ှပ်ိရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

• ထိုေ့နာက် ပံစံုအမျိုးအစား (Form Category) တွင ်�စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ (Annual Return) 

ကို ေရွး�ပီး ြဖည်သ့ငွး်�ိငုမ်ည် ့ (Forms Available to File) ပံစံုများတွငလ်ညး် 

�စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ (Annual Return) ကို ေရွးချယ်�ပီး တငသ်ငွး် သည ် (SUBMIT) ကိ ု

click �ှပ်ိရပါမည။် အေသးစိတက်ိ ု www.dica.gov.mm/..................................တွင ်

ဝငေ်ရာက် �ကည်�့��ိငုပ်ါတယ်ခငဗ်ျာ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

အများ�ငှ်သ့ကဆ်ိငုေ်သာ (Public) ကမု�ဏီအတကွ ်�စှစ်ဉ်အစရီငခံ်စာ (Annual Return) ကိ ု

ဘယလ်ိတုငရ်ပါသလ ဲ။ 

• အများ�ငှ်သ့ကဆ်ိငုေ်သာ (Public) ကုမ�ဏြီဖစ်တဲအ့တကွ် ပံုစံ - �စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ 

(Form-AR) �ငှ် ့ပံုစံ - ဆ-၅ (Form - G-5) တငရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• အများ�ငှ်သ့ကဆ်ိငုေ်သာ (Public) ကုမ�ဏအီတကွ် www.myco.dica.gov.mm တွင ်

မိမိကမု�ဏ ီAccount ြဖင် ့Login ဝငရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• မူလစာမျက�်ာှ (HOME PAGE) ေအာက်�ိှ အြခားကိစ�များတငြ်ပြခငး် (LODGE OTHER 

FILINGS) ကို click �ှပ်ိ၍ Registration Number တွင ်မှတ်ပံတုငအ်မတှ် �ုိကထ်ည်�့ပီး 

�ှာေဖွြခငး် သေကင်္တကို click �ှပ်ိ�ပီး မိမိ၏ ကုမ�ဏအီမညက်ျလာလ�င ် Select ကို 

�ှပ်ိရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

• ထိုေ့နာက် ပံစံုအမျိုးအစား (Form Category) တွင ်�စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ (Annual Return) 

ကို ေရွး�ပီး ြဖည်သ့ငွး်�ိငုမ်ည် ့ (Forms Available to File) ပံစံုများတွငလ်ညး် 

�စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ (Annual Return) ကို ေရွးချယ်�ပီး တငသ်ငွး် သည ် (SUBMIT) ကိ ု

click �ှပ်ိရပါမည။် အေသးစိတက်ိ ု www.dica.gov.mm/..................................တွင ်

ဝငေ်ရာက် �ကည်�့��ိငုပ်ါတယ်ခငဗ်ျာ- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ကမု�ဏီ၏အေြခအေနဆိငုး်ငံ ့(Suspended) ြဖစလ်�င ်မညသ်ိုေ့ဆာငရွ်က ်ရပါသလ။ဲ 

• ကုမ�ဏ၏ီအေြခအေနမှာ ဆိငုး်ငံ ့ (Suspended) ြဖစ်ေနရင ် ပံုစံ - �စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ 

(Form-AR) �ငှ် ့ပံုစံ - ဈ-၉(ဃ) (Form-I-9(D)) တိုက့ို တငရ်ပါမည။်  

• �စ်ှစဉ်အစီရငခ်စံာ (Annual Return) ေနာက်ဆံးုတငြ်ပရမည်ရ့ကက်ို ကုမ�ဏ၏ီ Profile 

တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် အေသးစိတ်ကို www.dica.gov.mm/.................................. တွင ်

ဝငေ်ရာက် �ကည်�့��ိငုပ်ါတယ်ခငဗ်ျာ- 

 

 

 

အစု�ှယယ်ာေလ�ာခ့ျချငလ်�င ်မညသ်ည့် ပုံစအံမျိုးအစားမျိုးကိ ုတငရ်ပါသလ။ဲ 

အစ�ှုယယ်ာေလ�ာခ့ျချငလ်�င ်ပံုစံ ဂ - ၆ (က)(Form-C-6A)၊ ပံုစံ ဂ - ၆ (ခ)(Form-C-6B) �ငှ့ ်

ပံုစံ ဂ - (၃)(Form-C-3) တိုက့ို တငရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• ပထမအဆင့အ်ေနြဖင့ ်www.myco.dica.gov.mm တွင ်ကုမ�ဏ၏ီ ID �ငှ့ ် Password 

များကို�ုိက၍် Login ဝငရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• မူလစာမျက�်ာှေအာက�ိှ် အြခားကိစ�များတငြ်ပြခငး် (Lodge Other Filings) �ှပ်ိ၍ 

ကုမ�ဏ ီ မတှ်ပံတုငအ်မှတ်�ုိက်ထည်�့ပီး �ှာေဖွြခငး် သေကင်္တ (Search) ကို�ှပ်ိ�ပီး 

မိမိ၏ကုမ�ဏ ီအမညက်ျလာလ�င ်Select ကို�ှပ်ိရပါမည။် 

http://www.dica.gov.mm/


• ထိုေ့နာက် ပံစံုအမျိုးအစားတွင ်ပံုစံ(ဂ) ကိုေရွး�ပီး ြဖည်သ့ငွး်�ိငုမ်ည်ပံ့ုစံများ တွင ်ပံုစံ ဂ -

၆(က) (Form-C-6A) ကို ေရွးချယ်�ပီး တငသ်ငွး်သည ် (Submit) ကို�ှပ်ိရပါမည။် 

အေသးစိတက်ို www.dica.gov.mm/..................................တွင ် ဝငေ်ရာက ် �ကည်�့� 

�ိငုပ်ါတယခ်ငဗ်ျာ- 


