
  
   

  

 

စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္အတြက ္ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္၊ ေန႔စြြဲ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ ္ေမလ ၆ ရကေ္န႔၊ 
(ရနက္ န ္စေတာအ့တိခ္ခနိး္သိ ႔ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ ္ေမလ ၆ ရကေ္န႔တြင ္တငသ္ြငး္သည။္) 
 
ဤစာတမး္သညအ္ေရးႀက းပါသည္္။ လႀူက းမငး္အေနျဖင့္ မညသ္ိ ႔ေဆာငရ္ြကသ္င့္ေၾကာငး္ သသံယတစစ္ံ တစရ္ာရွပိါက လႀူက းမငး္၏ 
ဥပေဒဆိ ငရ္ာ၊ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ၊ အခြနအ္ေကာက္္ဆိ ငရ္ာ သိ ႔မဟ တ ္ အျခား ဆိ ငရ္ာကၽြမး္ကခငပ္ညာရငွ ္ အႀကေံပး ပ ဂ  လိုွ္ႏင့္ 
ေဆြးေုႏြးတိ ငပ္ငသ္င့္္ပါသည။္ 

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိ  ျမန္မာသ လဝါအက္စ္အ းဇက္ဟိုက္ဟိ းလ္ဒင္းပတ္ဘလစ္လ မိတက္ ("MTSH" သိ ႔မဟ တ္ 
"က မၸဏ ") ကက မၸဏ ုႏွင့္ ယင္း၏ အစ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ကိ  ရန္က န ္စေတာ့အိတ္ခခိန္း ("YSX") သိ ႔ စာရင္းဝငအ္ျဖစ ္
တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ထ တ္ေ၀ျခင္းျဖစၿ္ပ း၊ ဤက မၸဏ ၏ ထ တ္ေဝ၊ေရာင္းခခၿပ း အစ ရွယယ္ာမခား၏ ၁၀၀.၀% ကိ  
ကိ ယ္စား ျပ သည္။ ("စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္")  

 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း ထ တ္ေ၀သည့္ေန႔စြြဲတြင္ ဤက မၸဏ ၌ ခြင့္ျပ မတည္ေငြရင္းတနဖ္ိ း ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ကိ  
ရွယ္ယာတစ္ခ လွခင္ကခပ္၁၀၀၀၀ုႏ န္းျဖင့္ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခြြဲေဝထားၿပ း၊ ဤက မၸဏ ၏ ထ တ္ေဝ ေရာင္းခခၿပ း ရွယ္ယာ 
ေငြရင္း တြင္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ပါဝင္သည္။ 
  
အစ ရွယ္ယာတန္ဖိ းအား အဆိ ပါုႏ န္းထားျဖင့္သတ္မွတ္ထားၿပ း ထိ အစ ရွယ္ယာမခားအား ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိ င္ဆိ င္ၾကလိမ့္မည ္
ျဖစ္ရာစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းၿပ းသည့္အခါ ထိ အစ ရွယ္ယာမခားသည္ေဈးကြက္တြင္ အလြယ္တကူေရာင္းခခုိႏ င္ ေလာက္မည္ဟ  
က မၸဏ အေနျဖင့္ယံ ၾကည္ပါသည္။ အကခိ းဆက္အေနျဖင့္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ ေၾကာင့္ ထ တ္ေဝ၊ ေရာင္းခခၿပ း အစ ရွယ္ယာ 
မခား၏ စ စ ေပါင္းအေရအတြက္သည္ အေျပာင္းအလြဲရွိမည္မဟ တ္ပါ။ မည္သိ ႔ပင္ဆိ ေစကာမူ စာရင္းဝင ္ တင္သြင္းသည့္အခါ 
အစ ရွယ္ယာမခား၏ ရည္ညႊန္းအဖြင့္ေဈးုႏ န္း ("ရညည္ႊနး္ေဈးုႏ နး္") သည္ ဘ႑ာေရးအတိ င္ပင္ခံပ ဂ ိ လ္ုွႏင့္ ေငြေခခးသက္ေသ 
ခံလက္မွတ္မခားဆိ င္ရာ ဥ းေဆာင္ကိ ယ္စားလွယ္ ေအးဂခင့္ ျဖစသ္ည့္ CB Securities မ ွသတ္မွတ္သည့္ ုႏ န္းထားျဖစ္ပါသည္။ 
 
စာရင္းဝင္အျဖစ္မတင္သြင္းမ က  ဤအစ ရွယ္ယာမခားကိ  ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာတြင္ျဖစေ္စရွိေသာ မညသ္ည့္ 
စေတာ့အိပ္ခခနိ္း သိ ႔မဟ တ္ ေငြေခခးသက္ေသခံစာခခ ပ္မခားဆိ င္ရာ အိပ္ခခိန္းတြင္မွခ စာရင္းဝင္အျဖစ ္ တင္သြင္းျခင္း၊ ေဈးုႏ န္း 
ေဖာ္ျပျခင္း မျပ ခြဲ့ပါ။ သိ ႔ေသာ္လည္း ဤက မၸဏ သည္  အစ ရယွ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စ ကိ  အမခားျပည္သူအား ယခင္က ကမ္းလွမ္းခြဲ့ 
ပါသည္။  
 
ဤက မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခားအားလံ းကိ  အမခိ းအစားခြြဲမထားဘြဲ ထပ္တူည ေသာ အခြင့္အေရးမခားုွႏင့္ အထူးအခြင့္အေရးမခား 
ရွိေနၾကသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ အစ ရယွယ္ာမခားအား ေနာကဆ္ကတ္ြဲြ ထ တေ္ဝျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္ လႊြဲေျပာငး္ျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္ အျခားနညး္စ မျံခငး္ 
တစစ္ံ တစရ္ာတိ ႔ကိ  ျမနမ္ာုိႏ ငင္သံားမခား သိ ႔မဟ တ ္ ျမနမ္ာုိႏ ငင္သံားမခားအျပည့္အဝပိ ငဆ္ိ င္္ေသာ က မၸဏ တိ ႔အတြကသ္ာ 
လ ပေ္ဆာငုိ္ႏ ငပ္ါသည။္သကဆ္ိ ငရ္ာျမနမ္ာုိႏ ငင္ဥံပေဒမခားက ခြင့္ျပ လာေသာအခါတြင၊္ ခြင့္ျပ သည့္အတိ ငး္ ဤအစ ရယွယ္ာမခား အား 
ုိႏ ငင္ျံခားသားမခားသိ ႔ျဖစေ္စ၊  ုိႏ ငင္ျံခားက မၸဏ မခားသိ ႔ျဖစေ္စ၊  လႊြဲေျပာငး္ျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္ အျခားနညး္စ မျံခငး္တိ ႔ကိ  လ ပေ္ဆာင ္
ုိႏ ငပ္ါသည ္။ 
 
ဤအစ ရယွယ္ာမခားအားအစ ရယွယ္ာမခားအား ေရာငး္ဝယေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္ုွႏင့္ ေပးေခခမ တိ ႔ကိ  ျမနမ္ာကခပေ္ငြျဖင့္သာ လ ပေ္ဆာင ္
ရပါမည ္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ မတိ ၱဴတစ္ေစာင္ကိ  YSX တြင္ ေလွခာက္ထားျခင္းဆိ င္ရာ လိ အပ္ခခက္မခားုွႏင့္အည  မွတ္ပ ံတင္ရန ္YSX 
သိ ႔  တင္သြင္းၿပ း ျဖစ္ပါသည္။   ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေရးသားေဖာ္ျပခခက္၊ ပါဝင္သည့္အစ ရင္ခံစာ သိ ႔မဟ တ္ ေဖာ္ျပသည့္ 
ထင္ျမင္ခခက္တစစ္ံ တစ္ရာတိ ႔၏ မွန္ကန္မ အတြက္ YSX မ ွတာဝန္မယူပါ။   ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိ YSX သိ ႔ တင္သြင္းျခင္း 
အားျဖင့္ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒကိ  ျဖစ္ေစ၊ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒကိ ျဖစ္ေစ၊ အျခား 
ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းဆိ င္ရာ လိ အပ္ခခကတ္စ္စ ံတစ္ရာကိ ျဖစေ္စ လိ က္နာ ေဆာင္ရြက္ၿပ းျဖစ္သည္ဟ  မွတ္ယူ 



  
   

  

 

ုႏိ င္ျခင္းမရွပိါ။ YSX သိ ႔ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ ကိ  လက္ခံျခင္းသည္ ဤအစ ရွယ္ယာမခား သိ ႔မဟ တ္ဤက မၸဏ တိ ႔၏ အရည္ 
အေသြးမခားေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာအျဖစ ္မမွတ္ယူရပါ။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းသည္ ဤက မၸဏ ၏ ရွယ္ယာမခား သိ ႔မဟ တ္ အျခားေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား အတြက္ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟ တ္သလိ ၊ ကမ္းလွမ္းမ မခားကိ ဖိတ္ေခၚရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းလည္းမဟ တ္ပါ။ ဤဖြင့္ဟေၾကညာ စာတမ္း 
အည ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ ရွယ္ယာကိ မွခ ခြြဲေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ထ တ္ေဝျခင္း 
ျပ မည္မဟ တ္ပါ။ 
 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပက မၸဏ အေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိ  စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းုွႏင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္း တစ္စ ံတစ္ရာကိ  ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သည့္စ ရင္ပိ ငခ္ြင့္နယ္ပယ္တြင္မွခ တင္သြင္းထားျခင္း 
သိ ႔မဟ တ္ မွတ္ပ ံတင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဤအစ ရွယ္ယာမခားအားစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ အားခြင့္ျပ ရန္၊  ကမ္းလွမ္းခြင့္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေရာင္းခခခြင့္ရွိရရန္၊ သိ ႔မဟ တ္ ဤ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား လက္ဝယ္ထားရွိမ ၊ ျဖန္႔ေဝမ  သိ ႔မဟ တ္ ျဖန္႔ခခိမ တိ ႔ကိ ခြင့္ျပ ေစရန္ 
စသည့္ရည္ရြယ္ခခက္တစ္ခ ခ အလိ ႔ငွာ မည္သည့္စ ရင္ပိ င္ခြင့္နယ္ပယ္တြင္မွခ တစ္စ ံတစ္ရာ လ ပ္ေဆာင္ ထားျခင္းမရွိသကြဲ့သိ ႕၊ 
လ ပ္ေဆာင္မည္လည္းမဟ တ္ပါ။ သိ ႔ျဖစ္၍ သက္ဆိ င္ရာစ ရင္ပိ င္ခြင့္နယ္ပယ္၏ဥပေဒအရ လိ အပ္ခခက္မခားအတိ င္း လိ က္နာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပမည္သည့္ စ ရင္ပိ င္ခြင့္နယ္ပယ္တြင္မွခ အစ ရွယ္ယာမခားအား စာရင္းဝငအ္ျဖစ္တင္သြင္းျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ 
ေရာင္းခချခင္း သိ ႔မဟ တ္ လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္းကိ လည္းေကာင္း၊ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား ျဖန္႔ေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ 
ျဖန္႔ခခိျခင္းကိ လည္းေကာင္း တိ က္႐ိုိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ျဖစ္ေစ လ ပ္ေဆာင္ုိႏ င္မည ္မဟ တ္ပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ အစ ရယွယ္ာမခားတြင ္ ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏျခငး္သိ ႔မဟ တ ္ ပိ ငဆ္ိ ငျ္ခငး္၌  ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္၏"ဆံ းရံ းုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္ 
အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" အပိ ငး္တြင ္ေဖာ္ျပထားသညတ္ိ ႔အပါအဝငစ္ြန္႔စားရမ မခား ရွပိါသည။္   ထိ အပိ ငး္၌ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ အစ ရယွယ္ာ 
မခားတြင ္ ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္ ပိ ငဆ္ိ ငျ္ခငး္ုွႏင့္ဆကစ္ပ၍္ ထည့္သြငး္စဥး္စားရမည့္ အေၾကာငး္အခခကအ္ခခ ႕ိအား ေဆြးေုႏြး 
တငျ္ပထားပါသည။္ 

 

 
ျမနမ္ာသ လဝါအက(္စ)္အ းဇက္ဟိုကဟ္ိ းဒငး္ပတဘ္လစလ္ မတိက ္

 
(က မၸဏ မွတ္ပ ံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄) 

(ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုႏိ င္္ငံေတာ္၌၂၀၁၃ ခ ုႏွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားလခက္ 
ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည္) 

 
အစ ရယွယ္ာေပါငး္ ၃ ၈၉၂  ၉၁၅ ုွႏင့့္ စပလ္ခဥး္သည့္ စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္ 
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အေရးႀက းေသာမတွခ္ခကမ္ခား 

 
အစ ရယွယ္ာမခား မထ တေ္ဝျခငး္ အသေိပးခခက ္
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းသည္ ဤက မၸဏ ၏ ရွယ္ယာမခား သိ ႔မဟ တ္ အျခားေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား 
အတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟ တ္သလိ ၊ ကမ္းလွမ္းမ မခားကိ ဖိတ္ေခၚရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းလည္း 
မဟ တ္ပါ။ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္၍ အစ ရွယ္ယာ အသစ္ ခြြဲေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ထ တ္ေဝျခင္း 
ျပ လ ပ္မည ္မဟ တ္ပါ။ သိ ႔ျဖစ္ပါ၍ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ ေၾကာင့္ ထ တ္ေဝ၊ ေရာင္းခခၿပ း အစ ရွယ္ယာမခား၏ 
စ စ ေပါင္းအေရအတြက္သည္ အေျပာင္းအလြဲရွိမည္မဟ တ္ပါ။ 
 
ဘာသာစကား 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းအား အဂၤလိပ္၊ ျမနမ္ာ ုႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထ တ္ေ၀မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤဖြင့္ဟ 
ေၾကျငာစာတမ္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာုႏွင့္ ျမနမ္ာဘာသာ ျပန္ဆိ မ  အၾကားကြြဲလြြဲမ  တစ္စံ တစ္ရာ ရွိပါက၊ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းက အတည္ျပ လႊမ္းမိ းပါမည္။  
 
မသကဆ္ိ ငေ္ၾကာငး္ရငွး္လငး္ခခက္ 

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ထည့္သြင္းပါဝင္ျခင္းမရွေိသာ သတင္းအခခက္အလက္တစ္စ ံတစ္ရာကိ ေပးရန္ 
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ခံတငျ္ပခခက္တစ္စ ံတစ္ရာအားလ ပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစမည္သည့္ပ ဂ  ိလ္တစ္ဥ းဥ းကိ မွခ 
အခြင့္အာဏာအပ္ုွႏင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ထိ ႔ျပင ္ ထိ သိ ႔ထည့္သြင္းပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္အခခက္အလက္ 
သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ခံတင္ျပခခက္ကိ မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ ယ္တိ င္ သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ ယ္စားသေဘာတူ ခြင့္ျပ ထား 
သည္ဟ  ယံ မွတ္ျခင္းမျပ ရပါ။ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအားေပးပိ ႔ျခင္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္းအရ 
ကမ္းလွမ္းမ ၊ေရာင္းခခမ  သိ ႔မဟ တ္ လႊြဲေျပာင္းမ တစ္စ ံတစ္ရာလ ပ္ေဆာင္ျခင္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွခ ဤစာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာသတင္းအခခက္အလက္သည္ ဤစာတမ္းပါရက္စြြဲ 
ေနာက္ပိ င္းမည္သည့္ေန႔ရက္တြင္မဆိ မွန္ကန္ေနမည္ဟ  အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္သလိ ၊ ဤစာတမ္းပါရက္စြြဲ 
ေနာက္ပိ င္း၌ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အေရးကိစၥမခား၊ အေျခအေနမခား၊ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခား သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
အစ ရွယ္ယာမခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ ႀက းမားေသာေျပာင္းလြဲမ  အထိ က္အေလခာက္ ပါဝင္ုိႏ င္ေခခရွိေသာ 
အေျပာင္းအလြဲ သိ ႔မဟ တ္ တိ းတက္မ တစ္စ ံတစ္ရာရွမိည္မဟ တ္ဟ  ေဖာ္ျပျခင္း မေျမာက္ပါ။ 
ထိ သိ ႔ေသာအေျပာင္းအလြဲမခားျဖစ္ေပၚကာ၊ အေရးပါၿပ း၊ အကခ ံးဝင္သည့္ဥပေဒမခားအရ ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ 
အစိ းရအာဏာပိ င္တစ္ရပ္ရပ္အား ဖြင့္ဟထ တ္ေဖာ္ရန္ လိ အပ္ပါက၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ထိ အေျပာင္းအလြဲ 
မခားုွႏင့္စပ္လခဥ္း၍ ေၾကညာခခက္ထ တ္မည္ျဖစ္ၿပ း၊ လိ အပ္ပါက ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္ သိ ႔မဟ တ္ 
ယင္း၏ျဖည့္စြက္ခခက္ သိ ႔မဟ တ္ ယင္းအားအစားထိ းေသာဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား ျပ လ ပမ္ည့္ျပင္ဆင္ခခက္ 
ကိ  ထ တ္ျပန္၍ေလွခာက္ထားပါမည္။ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအေနျဖင့္ ထိ သိ ႔ေသာ ေၾကညာခခက္မခားုွႏင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမခားကိ  သတိမူသင့့္ၿပ း၊ အဆိ ပါေၾကညာခခက္မခား သိ ႔မဟ တ္ စာရြက္စာတမ္းမခားကိ  
ထ တ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပ း ျဖစ္သည္ဟ မွတ္ယူရပါမည္။ 
သက္ဆိ င္ရာဥပေဒမခားတြင္ အျခားနည္းဆန္႔ကခင္ျပ႒ာန္းထားသည္မွအပ၊ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ သတင္းအခခက္အလက္မခား၏ မွန္ကန္တိကခမ  သိ ႔မဟ တ္ ျပည့္စ ံမ တိ ႔ုႏွင့္စပလ္ခဥ္း၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
ကိ ယ္တိ င္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ ္ အဖြြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ိုိ က္တာ၊ အရာရွိ၊ဝန္ထမ္း၊ 
ေအးဂခင့္ကိ ယ္စားလွယ္၊ ကိ ယ္စားလွယ္ သိ ႔မဟ တ္ အႀကံေပးပ ဂ  ိလ္ကေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ဝန္ခံခခက္၊ 
အာမခံမ  သိ ႔မဟ တ္သေဘာတူည မ ကိ မွခ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပ ျခင္းမရွိပါ။ 
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ထိ ႔ျပင္ဤစာတမ္းအတြင္းပါဝင္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအခခက္ကိ မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ ယ္တိ င္ကေသာ္ 
လည္းေကာင္း ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဆက္စပ္အဖြြဲ႔အစည္းမခား၊ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၊ အရာရွိမခား၊ ဝန္ထမ္းမခား၊ ေအးဂခင့္ 
ကိ ယ္စားလွယ္မခား၊ ကိ ယ္စားလွယ္မခား သိ ႔မဟ တ္ အႀကံေပးပ ဂ  ိလ္မခားကေသာ္လည္းေကာင္း ျပ လ ပ္ေသာ 
ကတိ၊ ဝန္ခံခခက္သိ ႔မဟ တ္ သေဘာတူည မ အျဖစ ္ယံ မွတ္ျခင္းမျပ ရပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ ယ္တိ င္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ္အဖြြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ိုိ က္တာ၊ အရာရွိ၊ 
ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂခင့္ကိ ယ္စားလွယ္၊ ကိ ယ္စားလွယ္ သိ ႔မဟ တ္ အႀကံေပးပ ဂ  ိလ္မခားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အစ ရွယ္ယာရွင္တစ္ဥ းဥ း သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းဥ းအား၊ အဆိ ပါ 
အစ ရွယ္ယာရွင္၏ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ  သိ ႔မဟ တ္ ဤစာတမ္းပါစာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းမ သည္ ဆ ေလခာ္သည့္ 
ဥပေဒေရးရာ၊ ရင္းုွႏ းျမွ ပုံွ္ႏမ ဆိ င္ရာ သိ ႔မဟ တ္ အလားတူဥပေဒမခားအရ၊ ဥပေဒုွႏင့့္ည  ႊတ္မ ရွိျခင္းုွႏင့္ 
စပ္လခဥ္း၍မည္သည့္ဝန္ခံခခက္၊ တာဝန္ခံခခက္ကိ မွခမျပ လ ပ္ပါ။ ထိ ႔ျပင ္  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရယွ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းုႏွင့္၎၏ 
ေနာက္ဆက္တြြဲမခားတြင္ပါရွိခခက္မခားကိ  ဥပေဒဆိ ငရ္ာ၊ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ၊ အခြန္ဆိ င္ရာ 
သိ ႔မဟ တ္ အျခားသက္ဆိ င္ရာ အႀကံျပ ခခက္အျဖစမ္မွတ္ယူသင့္ပါ။  
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔မွ ေပးအပ္သည့္သတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔မွ 
ယံ ၾကည္စိတ္ခခရသည္ဟ  ယူဆသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မခားမွ သတင္းအခခက္အလက္တိ ႔အေပၚ အေျခခံ၍ 
ျပ စ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဥပေဒဆ ိင္ရာအတိ င္ပင္ခံပ ဂ ိ လ္ုွႏင့္ ဘ႑ာေရးအတိ င္ပင္ခံပ ဂ  ိလ္ 
(၎တိ ႔ုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ပိ ရတိဆ္ိ ငရ္ာအခခကအ္လကမ္ခား တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္) တိ ႔မွ 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခခက္အလက္မခား၏ တိကခမ ုႏွင့္ ျပည့္စံ မ ုွႏင့္ ပတ္သက္၍ 
အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ ဝန္ခံျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အာမခံျခင္းတိ ႔ကိ  မျပ လ ပ္ပါ။ 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၊ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခခက္မခား သိ ႔မဟ တ္ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအေပၚ 
အေျခခံသည့္ ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ပါဝင္သည့္မည္သည့္ အခခက္အလက္ကိ မဆိ  အတိအလင္း 
မသက္ဆိ င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားျခင္း မျပ ပါ။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ၏ဥပေဒဆိ င္ရာ 
အတိ င္ပင္ခံပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ဘ႑ာေရးအတိ င္ပင္ခံ ပ ဂ ိ လ္တိ ႔မွ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ 
ေဖာ္ျပခခက္မခား၊ သတင္းအခခက္အလက္မခား သိ ႔မဟ တ္ သံ းသပ္ခခက္မခားမွ ျဖစ္ေစ၊ ၎တိ ႔ကိ  အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစ 
တစ္စံ တစ္ေယာက္အေပၚတြငျ္ဖစ္ေပၚလာသည့္  ေပးေခခရန ္တာဝန္ရိွမ တိ ႔ကိ  တာဝန္မယူပါ။ 
 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအေနျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ရွယ္ယာမခားတြင္ရင္ုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ ုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍ ေငြေၾကးဆိ င္ရာ 
ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားအား အခခိနက္ာလကန္႔သတ္ခခက္မရွိဘြဲ ၾကံ ေတြ႔ရုႏိ င္သည္ကိ  သတိျပ သင့္ပါသည္။ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားအား ဆက္လက္ပိ င္ဆိ င္ျခင္းုႏွင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္း၏ ဥပေဒဆိ င္ရာ၊ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ၊ အခြန္ဆိ င္ရာုွႏင့္ ဆက္ုႏြယ္ေသာ ကိစၥမခားအတြက္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား 
အေနျဖင့္ ၎တိ ႔၏ကိ ယ္ပိ င္အႀကံေပးပညာရွင္မခားျဖင့္ ေဆြးေုႏြးတိ င္ပင္သင့္ပါသည္။ 
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ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား 

 
သတင္းမ ဒ ယာ ေၾကာ္ျငာမခားတြင္ ေဖာ္ျပခခကမ္ခားုွႏင့္ ဤက မၸဏ က သိ ႔မဟ တ္ က မၸဏ ၏ ကိ ယ္စား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၊ အလ ပ္အမ ေဆာင္ အရာရွိမခား သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ထမ္းမခား၏  ထ တ္ျပန္ခခက္မခားုွႏင့္ 
ေျပာဆိ ခခက္မခား၊ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလ ံးသည္ သမိ င္းေၾကာင္း 
အခခက္အလက္မခားအား ေဖာ္ျပျခင္းမဟ တ္သ၍ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ျဖစၾ္ကပါသည္။ လူႀက းမင္းအေနျဖင့္ 
ထိ ေဖာ္ျပခခက္အခခ ိ႕ကိ  "ေမွခာ္မနွ္းသည္" ၊ "ေမွခာ္လင့္သည္" ၊  "ယ ံၾကည္သည္" ၊  "စ စဥ္ထားသည္" ၊  
"စ မံထားသည္" ၊  "ရည္ရြယ္သည္" ၊  "ခန္႔မွန္းသည္" ၊  "ျဖစ္ုိႏ င္သည္" ၊  "ျဖစ္လိမ့္မည"္ သိ ႔မဟ တ္ အျခား 
အလားတူ ေရွ႕ေမွခာ္စကားရပ္အသ ံးအုႏ ံးမခားအရ သတ္မွတ္ုႏိ င္ပါသည္။   သိ ႔ရာတြင္၊ ထိ စကားရပ္ 
အသ ံးအုႏ ံးမခားမွာ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအား ေဖာ္ျပုိႏ င္သည့္ တစ္ခ တည္းေသာ နည္းလမ္းမဟ တ္ေၾကာင္း 
လူႀက းမင္းတိ ႔က သတိျပ ရပါမည္။ ဤက မၸဏ ၏ ေမွခာ္မွန္းထားေသာဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
မဟာဗခၱဴဟာ၊ အစ အစဥမ္ခား၊ ေမွခာ္မွန္းခခက္ုွႏင့္စပလ္ခဥ္းေသာ ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလ ံးသည္ 
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာက္ပါတိ ႔ုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာေဖာ္ျပခခက္မခား အပါအဝင ္
အဆိ ပါေရွ႕ေမခွာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားသည္ ခန္႔မွန္းမ မခားသာ ျဖစၾ္ကပါသည္။ 

 
 ဤက မၸဏ ၏ ဝင္ေငြုွႏင့္ အျမတရ္ရွိုိႏ င္စြမ္း၊ 

 Zone A Project အား တည္ေဆာက္မ  အစ အစဥ္၊ 

 လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအား တည္ေဆာက္မ  အစ အစဥ္၊ 

 အဆိ ျပ ထားေသာ Zone B Project အား တည္ေဆာက္မ  

 MTSH ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊ 

 MJTD ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊ 

 TPD ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊ 

 ဤက မၸဏ ၏ အျမတ္ေဝစ  ေပၚလစ ၊  

 ဤက မၸဏ ၏ တိ းတက္ၾက းထြားုႏိ င္မ  ေမခွာ္မွန္းခခက္၊  

 ေမွခာ္မွန္းထားသည့္လ ပ္ငန္းဥ းတည္ရာမခား၊  

 ဤက မၸဏ ၏ အခြင့္အလမ္း အလားအလာမခား၊ ုႏွင့္ 

 ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဆြးေုႏြးတင္ျပထားေသာ သမိ င္းေၾကာင္းအခခက္အလက္မခား 
မဟ တ္သည့္ အျခားကိစၥရပ္မခား။ 

 

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ အဆိ ပါ ေရွ႕ေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခားအရ ေမွခာ္မွန္းထားေသာ၊ အတိအလင္း သိ ႔မဟ တ္ 
အရိပ္အႁမြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကၽြန္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂတ္ရလဒ္မခား၊စြမ္းေဆာင္ရည္သိ ႔မဟ တ္ 
ေအာင္ျမင္မ မခားအား အမွန္တကယ္ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိ ႔မဟ တ္ ေအာင္ျမငမ္ မခားုႏွင့္ ကြဲြျပားခခက္မခား 
ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္သည့္ သိထားေသာ သိ ႔မဟ တ္မသိုႏိ င္္ေသးေသာ ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခား၊ မေရရာမ မခားုွႏင့္ 
အျခားအေၾကာင္းအခခက္မခား ပါဝငေ္နုိႏ င္ပါသည္။  ထိ သိ ႔ေသာ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခ၊ မေရရာမ ုွႏင့္ 
အျခားအေၾကာင္းအခခက္အခခ ိ႕ကိ  ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ အထူးသျဖင့္ "ဆံ းရံ းုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္ 
အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" အပိ င္းတြင္ ပိ မိ အေသးစိတ္ေဆြးေုႏြးထားပါသည္။ သိ ႔ရာတြင္ ယင္းေဆြးေုႏြး 



  
 

 

   

 iv 

ခခက္မခားသည္ အလံ းစံ မဟ တ္ဘြဲ၊ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ အျခားအပိ င္းမခားတြင္လည္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည ္ သိ ႔မဟ တ္ ေအာင္ျမင္မ မခားအေပၚ မခားစြာထိခိ က္ေစုိႏ င္ေသာ ေနာက္ဆက္တြြဲ 
ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခား၊ မေရရာမ မခားုႏွင့္အျခားအေၾကာင္းအခခက္မခားအား ေဖာ္ျပထားုႏိ င္ပါသည္။ ယခ အခခိန္တြင ္
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔မသိရွိရေသးေသာ၊ သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကအေရးပါျခင္းမရွိဟ  ယခ ယ ံၾကည္ ထားေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိ င္းတြင္အေရးပါလာုိႏ ငေ္သာ အျခားဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခား၊ မေရရာမ မခားုွႏင့္ အျခား အေၾကာင္းအခခက္ 
မခားလည္း ေပၚေပါက္လာုိႏ င္ပါသည္။ ဤက မၸဏ က သိ ႔မဟ တ္ ဤက မၸဏ ၏ကိ ယ္စား တစ္စ ံတစ္ေယာက္က 
ျပ လ ပ္ေသာ သိ ႔မဟ တ္ ျပ လ ပ္ရာေရာက္ေသာ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလ ံး၏ 
အဓိပၸာယ္ုႏွင့္ရည္ညႊန္းခခက္မခားအား အဆိ ပါ ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခား၊ မေရရာမ မခားုႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအခခက္မခား 
အားလ ံးတိ ႔အရ အတိအလင္း ကန္႔သတ္ ထားပါသည္။ အဆိ ပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားသည္ ဤဖြင့္ဟ 
ေၾကညာစာတမ္းပါ ရက္စြြဲတြင္သာ အကခ ံးဝင္ပါသည္။ 
 
ဤက မၸဏ ၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရရွိမည့္ အနာဂတ္ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မခား သိ ႔မဟ တ္ 
ေအာင္ျမင္မ မခားသည္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ ေမခွာ္မွန္းထားေသာ၊ 
အတိအလင္း သိ ႔မဟ တ္ အရိပအ္ႁမြက္ေဖာ္ျပထားသည္မခားုႏွင့္ မခားစြာကြားျခားေစုိႏ င္သည့္ ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခား၊ 
မေရရာမ မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ လူႀက းမင္းအား ထိ ေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚ မထိ က္သင့္သည့္ 
ယ ံၾကည္ကိ းစားမ မထားရန္ အႀကံျပ ပါသည္။ ဤက မၸဏ ၏အနာဂတ္၌အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္ 
ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မခား သိ ႔မဟ တ္ ေအာင္ျမင္မ မခားသည္ထိ ေရွ႕ေမွခာ္ ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ ေဆြးေုႏြ 
းတင္ျပထားသည့္အတိ င္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟ  ဤက မၸဏ ကျဖစ္ေစ၊ အျခားပ ဂ ိ လ္တစ္ဥ းဥ းကျဖစ္ေစ လူႀက းမင္းအား 
ေဖာ္ျပအာမခံျခင္းမရွိပါ။ ဤက မၸဏ ၏အနာဂတ္အမွန္တကယ္ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရညမ္ခား သိ ႔မဟ တ္ 
ေအာင္ျမင္မ မခားသည္ ထိ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအရ ေမွခာ္မွန္းထားသည္ မခားုႏွင့္ မခားစြာကြာျခားုႏိ င္ပါသည္။ 
ထိ ႔ျပင ္ သတင္းအခခက္အလက္အသစ္မခားရရွိလာျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အနာဂတ္တြင္ အျခားျဖစရ္ပ္မခား 
ေပၚေပါက္ျခင္းတိ ႔ရွိပင္ရွိျငားလည္း၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆိ  ျဖစ္ေပၚလာေသာ အနာဂတ္ 
တိ းတက္မ မခား၊ အျဖစ္အပခကမ္ခား၊ အေျခအေနမခားကိ ထငဟ္ပ္ေစရန္ အဆိ ပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအား 
အခခိန္ုွႏင့္တစ္ေျပးည ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းကိ  ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိ ပါေရွ႕ေမခွာ္ 
ေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚ တစ္စ ံတစ္ရာျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ အား အမခားျပည္သူသိ ႔ ထ တ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္း 
ကိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က တာဝန္ယူ လ ပ္ေဆာင္မည္ မဟ တ္ပါ။ 
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အဓပိၸာယ ္သတမ္တွသ္ းံစြြဲေသာ စကားရပမ္ခားုွႏင့္ အသ းံအုႏ ံးအခခ ႕ိ 
 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားကိ  ကခပ္ေငြျဖင့္ ထ တ္ျပန္ပါသည္။   ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၌ 
"ကခပ္" ဟူေသာ အသ ံးအုႏံ းသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ တရားဝင္ေငြေၾကး အမခ ိးအစားကိ  ရည္ ႊန္းၿပ း "US$" 
ဟူေသာ အသ ံးအုႏံ းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ၏ တရားဝင္ေငြေၾကးအမခ ိးအစားကိ  ရည ္ႊန္းပါသည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၌ ေရွ႕ေနာက္စကားစပ္အရ အျခားနည္းလိ အပ္သည္မွအပ၊ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ "၊  
"ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔" ၊ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ /ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အား" ၊ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏" ၊ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ကိ ယ္တိ င္" ဟ  သ ံးုႏ ံးေဖာ္ျပမ မခားသည္ 
ျမန္မာသ လဝါအက(္စ)္အ းဇက္ဟိုက္ဟိ းဒင္းပတ္ဘလစ္လ မိတက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public 
Limited)အား ရည္ ႊန္းပါသည္။ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ႔၏စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားဟ  သ ံးုႏ ံးေဖာ္ျပမ မခားသည္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ စ မံအ ပ္ခခ ပသ္ူမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအား အသ းသ း ရည္ ႊႊန္းပါသည္။ 
 
တစ္ခု၊တစ္ေယာက္စသည့္ ဧကဝ စ္ အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသ ံးအုႏ ံးတြင္သင့္ေလခာ္ပါက အမ ာ်ား စသည့္  
ဗဟ ဝ စ္အနက္အဓိပၸာယ္လည္်ား ပါဝင္ေစ္မည့္အျပင္၊ အျပနအ္လရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား ထိ နည္းတူျဖစ္ေစ္ပါမည္။ 
အမ ်ိဳ်ားသာ်ား၊ ေယာက္ ာ်ား ကြဲ့သိ ႔ ပ လ ိင္အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသ ံးအုႏ ံးတြင္သင့္ေလခာ္ပါက အမ  ိ်ားသမ ်ား၊မိန္်ားမ 
စသည့္ဣတ ိလိင္ႏရင့္ နပ လ ိငအ္နက္အဓိပၸာယ္လည္်ား ပါဝင္ေစ္မည္ ့အျပင ္ အျပန္အလရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား 
ထိ နည္းတူ ျဖစ္ေစ္ပါမည္။လူပုဂ ိ်ဳလ္ဟုရည္ ႊန္းရာတြင ္ ကုမၸဏ ၊ ေကာ္ပိုေ္်ား္ရင္်ားတိ ႔လည္း အပါအဝင ္
ျဖစ္ပါမည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ ျပ႒ာန္းခခက္တစ္စ ံတစ္ရာအား ရည္ ႊန္းခခက္သည္ 
အခါအားေလခာ္စြာ ျပင္ဆငထ္ားေသာ သိ ႔မဟ တ္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ထိ ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ 
ျပ႒ာန္းခခက္အား ရည္ ႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားလြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၊ 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ ယင္းအားျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒတြင ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားၿပ း 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္အသ ံးျပ ထားသည့္ မည္သည့္အသ ံးအုႏ ံးမဆိ  သင့္ေလခာ္ပါက ေငြေခခးသက္ေသ 
ခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၊ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ ယင္းအား ျပင္ဆင္ထား 
သည့္ ဥပေဒတြင ္ဆ ေလခာ္သလိ သတ္မွတ္သည့္ အဓိပၸာယ္အတိ င္း ရွိေစရပါမည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေန႔တစ္ေန႔ရွိ အခခိန္တစ္စ ံတစရ္ာကိ  ရည္ ႊန္းရာ၌ အျခားဆန္႔ကခင္ ေဖာ္ျပသည္ 
မွလြြဲ၍ ျမန္မာစေံတာ္ခခိန္ကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 
 
ျမန္မာအကၡရာစာလ ံးမခားျဖင့္ ေရးသားသည့္အမည္အခခ ိ႕ကိ  အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးသားသည့္အမည္မခား အျဖစ ္
ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ ထိ သိ ႔ေသာဘာသာျပန္ခခက္မခားသည့္ လူႀက းမင္း၏ အဆင္ေျပမ အတြက္သာျဖစ္ၿပ း၊ 
ျမန္မာအာဏာပိ င္မခားထံတြင္ မွတ္ပ ံတင္ထားျခင္း ရွိခခင္မွရွိမညျ္ဖစ္ၿပ းအဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားသည့္ အမည္မခား 
သည္သက္ဆိ င္ရာ ျမန္မာအကၡရာတိ ႔အား ကိ ယ္စားျပ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ဟ  မမွတ္ယူသင့္ပါ။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ဇက္ဟိုယားမခား၊ ဂရပ္ပ မံခား၊ ပ ံစံကားခခပ္မခားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတင္သြင္း 
ထားေသာတန္ဖိ းမခားုႏွင့္ ၎တိ ႔၏ စ စ ေပါင္းတန္ဖိ းမခားတိ ႔အၾကား ကြာျခားမ မခားသည္ ကိန္းျပည့္အျဖစ ္
ေျပာင္းလြဲမ ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအတြင္း၌ ကိန္းျပည့္ေျပာင္းမ  နည္းနာအခခ ိ႕က ိ 
အသ ံးျပ ထားပါသည္။ သိ ႔ျဖစ္၍၊ အခခ ိ႕ေသာ ဇက္ဟိုယား၊ ဂရပ္ပ  ံသိ ႔မဟ တ္ ပ ံစံကားခခပ္တိ ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
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စ စ ေပါင္းကိန္းဂဏန္းတန္ဖိ းသည္ ၎တိ ႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိ းမခား၏ သခခၤာေပါငး္လဒ္ုႏွင့္ ထပ္တူ 
ည ခခင္မ ွည ပါမည္။ 

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ အျခားအသ ံးအုႏ ံးမခားအတြက္ "အဓပိၸာယသ္တမ္တွခ္ခကမ္ခား" အပိ င္းအား 
ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 

  



  
 

 

   

 vii 

ေကာ္ပိ ရတိ ္ဆိ ငရ္ာအခခကအ္လကမ္ခား 

ေလခွာကထ္ားသအူမည ္ -  - ျမန္မာသ လဝါအက(္စ္)အ းဇက္ဟိုက္ဟိ းဒင္းပတ္ဘလစ္လ မိတက္ 

ဒါ႐ိုိ ကတ္ာအဖြြဲ႔ - ဥ းဝင္းေအာင ္ ဥကၠ႒ 

ဥ းသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun ဒ တိယဥကၠ႒ 

ဥ းခင္ေမာင္ေအး ဒ တိယဥကၠ႒ 

ဥ းသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိ ဟန္သိန္း အ ပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိ က္တာ 

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာ 

ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာ 

ဥ းထြန္းလြင္ ဒါ႐ိုိ က္တာ 

ဥ းည ခင္ ဒါ႐ိုိ က္တာ 

ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လိ င္ ဒါ႐ိုိ က္တာ  

ဥ းတင္ေမာင္လိ င ္ ဒါ႐ိုိ က္တာ 

ဥ းေအာင္စိ းသာ ဒါ႐ိုိ က္တာ 

  

က မၸဏ မတွပ္ တံငလ္ကမ္တွ ္အမတွ ္ - ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

 

စ းပြားေရးလ ပင္နး္စတငမ္  အမတွ ္- - - ၆၆/၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

က မၸဏ ႐ို းံခနး္ုွႏင့္ အဓကိ လ ပင္နး္ 
တညေ္နရာ 

- အခန္းနံပါတ ္(၁၁၀၃)၊   ၁၁-လႊာ၊  
UMFCCI Office Tower ၊ 
အမွတ္ (၂၉)၊  မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊  
လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမ ိ႕၊  
ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္င။ံ 

အငတ္ာနက ္စာမခကုွ္ႏာ  http://www.mtshmyanmar.com/ 

အစ ရယွယ္ာ လႊြဲေျပာငး္ေရး ႐ို းံခနး္ - အခန္းနံပါတ ္(၁၁၀၃)၊   ၁၁-လႊာ၊  
UMFCCI Office Tower ၊ 
အမွတ္ (၂၉)၊  မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊  
လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမ ိ႕၊  
ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္င။ံ 



  
 

 

   

 viii 

ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ ျမနမ္ာုိႏ ငင္ ံ
ဥပေဒမခားဆိ ငရ္ာ ဥပေဒ အႀကေံပး 

 

- Kelvin Chia Yangon Limited 

အလႊာ (8-A)၊ Union Financial Center (UFC)၊ 

မဟာဗုႏၶ လလမ္းုႏွင့္ သိမ္ျဖၱဴလမ္းေထာင့္၊ 

ဗိ လ္တေထာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမိ ႕၊ 

ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္င။ံ 

စာရငး္စစမ္ခားုွႏင့္ 
အစ ရငခ္စံာရငး္ကိ ငမ္ခား 

-  Win Thin & Associates 

အခန္း(2B/2C) ပထမထပ္၊ ုႏွင္းဆ ကြန္ဒိ  

အမွတ္ (၁၈၂/၁၉၄) ဗိ လ္တေထာင္ဘ ရားလမ္း၊ 

ပ စြန္ေတာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမိ ႕၊ 

ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္င။ံ 

 

ေငြေခခးသကေ္သခလံကမ္တွမ္ခား 
ဆိ ငရ္ာ  ဥ းေဆာငေ္အးဂခင့္ 
ကိ ယစ္ားလယွမ္ခား 

-  CB Securities 
အလႊာ ၃-၄၊ Union Financial Center (UFC)၊ 
မဟာဗုႏၶ လလမ္းုႏွင့္ သိမ္ျဖၱဴလမ္းေထာင့္၊ 
ဗိ လ္တေထာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမိ ႕၊ 
ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္င။ံ 
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အုွႏစခ္ခ ပ ္
 
ဤအုႏွစ္ခခ ပ္တြင ္ ဤက မၸဏ ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းျဖင့္ စပ္လခဥ္းေသာ အေရးႀက းသည့္အခခက္မခားကိ  
မ းေမာင္းထိ းတင္ျပထားပါသည္။ သိ ႔ရာတြင္ ထိ တင္ျပခခက္သည္ အႂကြင္းမြဲ့ျပည့္စ ံသည္မဟ တ္ဘြဲ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
အစ ရွယ္ယာမခားတြင ္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏရန္ သိ ႕မဟ တ္ အစ ရွယ္ယာမခားကိ ဆက္လက္ၿပ းစြြဲကိ င္ထားရန္လူႀက းမင္း 
မဆ ံးျဖတ္မ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာသတင္းအခခက္အလက္အားလ ံးပါဝင္သည္မဟ တ္ပါ။ ဤအုႏွစ္ခခ ပ ္
တစ္ခ လံ းအား ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းရွိ အျခားေနရာမခားတြင္ပါဝင္သည့္ ပိ ၍အေသးစိတ္ကခေသာ 
အခခက္အလက္မခားုွႏင့္ ဘ႑ေရးအခခက္အလက္မခားကကန္႕သတ္လႊမ္းမိ းသည္ျဖစ္ၿပ း၊ အဆိ ပါအေသးစိတ ္
သတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ တြြဲဖက္၍ဖတ္႐ို သင့္ပါသည္။ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏရန္ မဆ ံးျဖတ္မ ၊ လူႀက းမင္းအေနျဖင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ "ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္ 
အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" အပိ ဒ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာကစိၥမခားအပါအဝင္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ 
အခခက္အလက္အားလ ံးကိ  ဂ႐ို တစိ က္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဤအုႏွစ္ခခ ပ္တြင ္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခုွႏင့္ 
မေရရာမ မခား ပါဝင္သည့္ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ပါရွပိါသည္။   "ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခ ျဖစေ္စသည့္ 
အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" ုႏွင့္ "ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား" အပိ င္းတိ ႔တြင္တင္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအခခက္တိ ႔ 
အပါအဝင ္ အခခ ိ႕ေသာအေၾကာင္းအခခက္တိ ႔ေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္လက္ေတြ႕ရလဒ္မခားသည္ ေရွ႕ေမွခာ္ 
ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ ေဆြးေုႏြးတင္ျပထားေသာ ရလဒ္မခားုွႏင့္ မခားစြာကြာျခားုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ျခ ံငံ သံ းသတခ္ခက ္
 
မတိဆ္က ္
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ အမခားပိ င္က မၸဏ တစ္ခ ျဖစၿ္ပ း ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖ ိးတိ းတက္မ တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားေသာ က မၸဏ မခားတြင္ ရွယ္ယာမခားပိ င္ဆိ င္၍ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ျပ လ ပ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကိ  ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူ ကိ း (၉) ဥ း ပါဝငေ္သာ ျမန္မာုႏိ င္ငံမွ 
ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔ တစ္ရပ္က Zone A Project တြင္ ပါဝင္လ ပ္ေဆာင္ေရး ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ 
တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။   Zone A Project သည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းရွိ Zone A Area တြင္ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မည့္ စက္မ နယ္ေျမ တစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာအစိ းရုႏွင့္ ဂခပန္အစိ းရတိ ႔ အေနျဖင့္ 
ပူးေပါင္းလက္တြြဲ၍ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား တည္ေထာင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
သေဘာတူစာခၽြန္လႊာ (Cooperation Memorandum) အရ သေဘာတူထားၾကၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အဆိ ပါပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးသေဘာတူစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ ႔ 
အေနျဖင့္ Zone A Project အား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္ 
လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ တာဝန္ယူလ ပ္ေဆာင္မည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ  
သေဘာတူစာခခ ပ ္(MJTD Joint Venture Agreement) ကိ  ၂၀၁၃ ခ ုႏွစ္ ေအာက္တိ ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ 
ခခ ပ္ဆိ ခြဲၾ့ကပါသည္။ဤဖက္စပ္က မၸဏ ကိ  Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (“MJTD”) 
အျဖစ္တည္ေထာင္ခြဲၾ့ကပါသည။္ 
 
၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က Thilawa Property Development Limited 
(“TPD”) ဟ ေခၚတြင္သည့္ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ တစ္ခ ကိ  Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုွႏင့္ 
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ရန္တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ 
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၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ Zone B Project အား အနာဂါတ္တြင္ ရင္းုွႏ း 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က 
Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔ုႏွင့္ နားလည္မ စာခၽြနလ္ႊာ (Memorandum of Understanding) ကိ  
လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့ၾကသည္။ Zone B Project သည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းတည္ရွိမည့္ 
စက္မ နယ္ေျမအား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 
၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔မွ 
လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့ပါသည္။  
 
MJTD 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ သည္ MJTD ၏ ထ တ္ေဝၿပ း အျပည့္အဝေပးသြင္းၿပ းသည့္ အစ ရွယ္ယာ စ စ ေပါင္း၏ ၄၁% 
ကိ  ပိ င္ဆိ င္ထားပါသည္။ MJTD အား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  ုႏွင့္ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ ႔ ပူးေပါင္း၍ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၊ ဇက္ဟို န္ (A) တည္ေထာင္ေရး၊ ေဆာက္လ ပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ 
ေရာင္းခခေရးုႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္ေရးအတြက္ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္ (Original MJTD Joint Venture Agreement) အရ MJTD 
သည္ ကနဥ းထည့္ဝင္ၿပ း ရွယ္ယာတန္ဖိ း US$ သန္း ၅၀ ထားရွိရန ္ရည္ရြယ္ထားၿပ း အဆိ ပါ ရွယ္ယာတန္ဖိ းတြင္ 
ျမန္မာမခားဘက္ကအကခိ းစ းပြား ၅၁.၀% အား လည္းေကာင္း၊ ဂခပန္မခားဘက္က အကခိ းစ းပြား ၄၉.၀% အား 
လည္းေကာင္း ပိ င္ဆိ င္ၾကသည္။ Zone A Project ၌ အနာဂါတ္တြင္ ေနရာယ ူ လ ပ္ကိ င္မည့္သူမခား၏ 
မခားစြာေသာႀကိ တငစ္ာရင္းေပးထားျခင္းုႏွင့္သ းသန္႔မွာယူထားျခင္းမခားမ ွ ရရွိလာေသာ MJTD ၏ 
ေကာင္းမြန္သာ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရ လ၊ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မူလ MJTD 
ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အားျပင္ဆင္လိ က္ေသာအခါအဆိ ပါကနဥ းထည့္ဝင္ၿပ းရွယယ္ာ တန္ဖိ းအား 
ေနာက္ပိ င္းတြင ္US$ ၂၇သန္းသိ ႔ ေလွခာ့ခခလိ က္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာဘက္တြင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က MJTD ၏ အကခိ းစ းပြား ၄၁.၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္လာမည္ျဖစ္ၿပ း ကခန္ 
အကခိ းစ းပြား ၁၀.၀% ကိ  Thilawa SMC က ပိ င္ဆိ င္လာမည္။ Thilawa SMC မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိ းရက Zone 
A Project တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
 
ဂခပန္ဘက္မ ွ MMSTD သည္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ ၏ အကခ ိးစ းပြား ၃၉.၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္မည္္ျဖစ္ၿပ းကခန္ 
အကခိ းစ းပြား ၁၀.၀% ကိ  JICA က ပိ င္ဆိ င္မည္။JICA မွတစ္ဆင့္ ဂခပန္အစိ းရက Zone A Project တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္။ MMSTD သည္ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ုႏွင့္ Sumitomo 
Corporation တိ ႔ ပါဝင္ေသာ ဂခပန္ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္သူမခား ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းက တည္ေထာင္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔က ယင္းတိ ႔အသ းသ း၏ MJTD အစ ရွယ္ယာအပိ င္းမခားအတြက္ 
ေငြသားျဖင့္ထည့္ဝင္ၾကပါမည္။Thilawa SMC က MJTD အစ ရွယ္ယာမခားကိ  Thilawa SMC မွ Zone A Area 
ရွိေျမအား MJTD သိ ႔အငွားခခထားသည့္ေျမအျဖစ္အသံ းျပ ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ထည့္ဝင္ပါမည္။ 
 
အထက္ပါအခခက္ကိ အေျခခံၿပ း၊ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပုွ္ႏင့္အည  ကၽြန္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က 
MJTD အစ ရွယ္ယာမခားအတြက္ စ စ ေပါင္းUS$ ၁၁.၀၇ သန္း ထည့္ဝင္ရန ္လိ အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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MJTDုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာ ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားကိ  "ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ  - MJTD" အပ ိင္းတြင္ 
ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
 
 
MJTD အစ ရယွယ္ာမခားတြငထ္ည့္ဝငျ္ခငး္ 
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲတြင္ကၽြန္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၊ MMSTD ုွႏင့္ JICAတိ ႔က MJTD 
ရွယ္ယာမခားတြင္ ေငြသားျဖင့္ ထည့္ဝင္ထားၿပ း၊ Thilawa SMC ကMJTD သိ ႔ မတည္ေငြထည့္ဝင္မ ကိ    Zone A 
Area အား MJTD သိ ႔ အငွားခခထားသည့္ေျမအျဖစ္ အသံ းျပ ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည္။ ထိ သိ ႔ 
ထည့္ဝင္မ ၏ အကခ ိးဆက္ အျဖစ ္  ဖက္စပ္က မၸဏ  ၏ အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းတြင ္ ကၽြန္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ 
Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔က MJTD ၏ ထည့္ဝင္ၿပ း ျဖစ္ေသာ အစ ရွယ္ယာ 
မတည္ေငြရင္းစ စ ေပါင္းျဖစ္သည့္ US$ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၄၁.၀%၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀% ုႏငွ့္ ၁၀.၀% အသ းသ း 
ပိ င္ဆိ င္လခက္ ရွိၾကပါသည္။ 
 

ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားကိ  "ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ  - MJTD ရယွယ္ာမခား ထည့္ဝငျ္ခငး္" အပ ိင္းတြင္ 
ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
 
TPD  
 
TPD သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံ က မၸဏ ျဖစပ္ါသည္။ TPD ကိ  ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ မတ္လ (၁၉) 
ရက္ေန႔တြင္ ပ ဂ လိကပိ ငလ္ မိတက္က မၸဏ အျဖစ္ ကနဥ းထည့္ဝင္ၿပ း ျဖစ္ေသာ အစ ရွယ္ယာ 
မတည္ေငြရင္းစ စ ေပါင္းျဖစ္သည့္ ကခပ္ သန္း (၁၀၀၀) ျဖင့္ Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္းကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ 
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ TPD က လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံ မခား၊ 
ရံ းခန္းမခား၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္မခား၊ ဘဏ္မခားုွႏင့္ အမခားျပည္သသူံ းအေဆာက္အအံ  စသည့္ ပေရာဂခက္မခားကိ  
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
 
၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ၊ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က ေနာက္တိ း TPD အစ ရယွ္ယာအျဖစ္ ကခပ္ 
၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကိ  ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ Thilawa SMC တိ ႔က ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အား ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္ မတ္လ ၃၀ 
ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထိ းခြဲပ့ါသည္။ အဆိ ပါ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ Thilawa SMC မ ွကခပ္ (၆ 
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိ  TPD သိ ႔ ရွယ္ယာထည့္ဝင္၍ TPD တြင္ အကခိ းစ းပြား ၂၀.၀% ပိ င္ဆိ င္မည္ ျဖစ္ျပ း 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က ကခန္ရွိေသာ ၈၀.၀% ကိ ပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစပ္ါသည္။ Thilawa SMC မ ွTPD သိ ႔ အစ ရွယ္ယာ 
ထည့္ဝင္မ မွာ ၎တိ ႔မွ သက္ဆိ င္ရာ အစိ းရအဖြြဲ႕အစည္းမခားမွ လိ အပ္သည့္ ခြင့္ျပ ခခက္မခား ရရိွမ အေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။ 
 
TPD အစ ရယွယ္ာမခားတြင ္ထည့္ဝငျ္ခငး္ 
 
ယေန႔အခခိန္အထ ိ Thilawa SMC ုွႏင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အၾကား လက္မွတ္ေရးထိ းထားသည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ  
သေဘာတူစာခခ ပ္အရ TPD ၏ အစ ရွယ္ယာခြြဲေဝမ မွာ မေဆာင္ရြက္ရေသး၍ ကၽြန္ပ္တိ ႔ က မၸဏ က TPD ၏ 
အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းစ စ ေပါင္းျဖစ္သည့္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၁၀၀.၀% အား ပိ င္ဆိ င္ပါသည္။ 
သိ ႔ေသာ္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ အစ ရွယ္ယာခြြဲေဝမ  ေဆာင္ရြက္ ျပ းသည့္ အခါတြင္ 
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ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မ ွTPD ၏ အစ ရွယ္ယာ ၈၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစ္ၿပ း ကခန္ရိွသည့္ ၂၀% အား Thilawa SMC 
မ ွပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အဓကိ စ းပြားေရးလ ပင္နး္ 
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲအရ ကၽြန္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားမွာ - 

● Zone A Project အား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္း ုႏွင့္ 
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔တြင္ပါဝင္လ ပ္ေဆာငေ္နသည့့္္ MJTDတြင္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏကာ ၎၏ 
စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ တြင ္ပါဝငေ္ဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 
 

● Zone A Properties မခားအား ဂခပန္မ ွ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔ဝင္မခားုွႏင့္ လက္တြြဲကာ 
ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္း၊ 

 
● ကၽြန္ပ္တိ ႔၏ဒါရိ က္တာမခားက ၄င္းတိ ႔၏ ဆင္ျခင္တံ တရားအရဆံ းျဖတ္ကာ အဆိ ျပ ထားေသာ Zone B 

Project လည္းပါဝင္ုိႏ င္ေသာ (Zone A Area မွအပ) သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ 
မည့္သည့္အစိတ္အပိ င္းတြင္မဆိ  တည္ေဆာက္မ  လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ုွႏင့္ 

 
● Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္းကိ  ရင္းုွႏ း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔တြင္ပါဝင္လ ပ္ေဆာငေ္နသည့္ TPD 
တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏကာ ၎၏ စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ တြင ္ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊  

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဝင္ေငြမခားမာွ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမခားမွ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည-္ 

(က)  MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏ ေျမယာ လ ပ္ငန္းမခားမ ွရရိွသည့္ ဝင္ေငြမခားမ ွခြြဲေဝေပးသည့္ အျမတ္ေဝစ မခား 

 
(ခ) ဇက္ဟို န ္ (A) အတြင္းရိွ ေျမုွႏင့္ အေဆာက္အအံ  လ ပ္ငန္းမခား အတြက္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေပးျခင္းုႏွင့္ 

ေရာင္းခခေပးျခင္း၊ ဌားရမ္းျခင္း ုႏွင့္ (သိ ႔မဟ တ္) ထ ခြြဲေရာင္းခချခင္းအတြင္ ရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမခား 

 
(ဂ) MJTD မ ွစ မံခန္႔ခြြဲမ ဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ အတြက္ ရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမခား 

  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းုႏွင့္ သင္းဖြြဲ႕မွတ္တမ္း ပါ ျပ႒ာန္းခခက္မခားုႏွင့္အတူ 
သက္ဆိ င္ရာ ဥပေဒမခားမွ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပ ထားသည့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းုႏွင့္ အျခား 
ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္းရိွ ေဒသမခား၌ ေျမယာဖြံ႕ၿဖ ိးတိ းတက္ေရး လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခား ျပ လ ပ္၍ ေရရွည္ 
အကခိ းအျမတ္ ျဖစေ္ပၚရရိွရန္ စ စဥ္ထားပါသည္။ 

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုွႏင့္စပ္လခဥ္းသည့္ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအား"စ းပြားေရးလ ပင္နး္" 
အပိ င္းတြင္ဆက္လက္ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
 
Zone A Project 
 
Zone A Project ဆိ သည္မွာ Zone A Area အား စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ အျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္လာေစရန္ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   Zone A Area သည္ ဧရိယာအကခယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ (၃၉၆) 
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ဟက္တာခန္႔ ရွိၿပ း၊ စ စ ေပါင္းေျမေနရာ အကခယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ (၂၄၀၀) ဟက္တာ ခန္႔ ရွိေသာ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္္။    
 
ကာလတိ အတြင္း၌ Zone A Project အေနျဖင့္ အလ ပ္အကိ င္အခြင့္အလမ္းမခား ဖန္တ းေရးုႏွင့္ 
ပိ ႔က န္ျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခခက္တိ ႔ျဖင့္ အေသးစားက န္ထ တ္လ ပ္မ က႑မွ လ ပ္ငန္းရွင္မခားအား ဆြြဲေဆာင္ 
ုႏိ င္ရန္ ေမွခာ္မွန္းပါသည္။   ကာလရွည္အတြက္မူ Zone A Project အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွလ ပ္ငန္းက႑ 
ေပါင္းစ ံရွိက န္ထ တ္လ ပ္သူမခားအား ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္ရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 
Zone A Project ကိ  အဓိကအားျဖင့္ (၁) ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား၏ ကိ ယ္ပိ င ္က န္ထ တ္လ ပ္မ အေဆာက္အအ ံမခား 
တည္ေဆာက္ေရးအလိ ႔ငွာ ေငြလက္ငင္း ေပးေခခေစျခင္းျဖင့္ ကာလရွည္အတြက္ အငာွးခခထားေပးမည့္  
စက္မ နယ္ေျမမခားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၂) ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက အဆင္သင့္ေဆာက္လ ပ္ထားၿပ း 
စက္႐ို ံမခားအား အသ ံးျပ ုိႏ င္ရန္အလိ ႔ငွာ ကာလတိ အတြက္ လစဥ္ငွားရမ္းခ သိ ႔မဟ တ္ အျခားအခခိန္မနွ္ 
ငွားရမ္းချဖင့္ အငွားခခထားေပးမည့္ အငွားစက္႐ို ံမခားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၃) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လက္ေအာက္ခံ 
က မၸဏ ျဖစ္သည့္ TPD  က ရင္းုႏွ း တည္ေဆာက္မည့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္း 
အျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ပါမည္။  
 
Zone A Project ကိ  ၂၀၁၃ ခ ုွႏစ္မွ ၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္ အခခိန္ကာလအတြင္း အဆင့္မခားျဖင့္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ 
သြားပါမည္္။အဆင့္ (၁) ဆိ င္ရာ ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းမခားကိ ၂၀၁၃ ခ ုႏွစ္ ုိႏ ဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ 
တရားဝင္ စတင္ခြဲ့ၿပ း၊၂၀၁၅ခ ုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ Zone A Project ၏ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဖြင့္ပြြဲ ကခင္းပခြဲ့၍ ပေရာဂခကတ္ည္ေဆာက္ေရးလ ပ္ငန္းမခားကိ  ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆင့္ (၂) ကိ ္ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္အတြင္း ၿပ းစ းေအာင္ေဆာင္ရြကရ္န္ အခခိန္ဇက္ဟိုယား 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  TPD  က ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္အတြင္း ၿပ းစ ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္အခခိန္ဇက္ဟိုယားသတ္မွတ္ထား ပါသည္။ 
 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကာလသတ္မွတ္ခခက္မခားသည္ လခာထားခခက္သာျဖစ္ၿပ း ေျပာင္းလြဲုႏိ င္ပါသည။္  
 
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအား "The Zone A Project" အပိ င္းတြင္ ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
 
တိ းခခြဲ႕စ မကံနိး္ - Zone B Project  
 
Zone B Project ဆိ သည္မွာ MTSH ၏ စ စဥ္ထားေသာ တိ းခခြဲ႕စ မံကိန္းတစ္ခ  ျဖစ္ၿပ း သ လဝါအထူးစ းပြားေရး 
ဇက္ဟို န္အတြင္း ေနာက္ထပ္စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ  ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။   Zone B Project သည္ 
ဧရိယာ အကခယ္အဝန္း ခန္႔မွနး္ေျခ (၅၀၀) မ ွ (၇၀၀) ဟက္တာခန္႔ ရွိသည္။ Zone B Project ကိ  ၂၀၁၆ 
ခ ုွႏစ္မက န္မ  စတင္ရန ္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
 
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအား "TheZone B Project" အပိ င္းတြင္ ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
 
ဘ႑ာေရး အခခကအ္လကမ္ခား 
 
ကၽြန္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ကိ  ၂၀၁၃ ခ ုွႏစ ္ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ၂၀၁၅ ခ နစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ က န္ဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ ္ (၂)ုွႏစ္ဆက္တိ က္ 
အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား အုႏွစ္ခခ ပုွ္ႏင့္ ကၽြန္ပ္တိ ႔အဖြြဲ႕၏ ၂၀၁၅ ခ နစ ္မတ္လ 
(၃၁) ရက္ေန႔တြင္ က န္ဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြြဲ 
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ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား ကိ  "ဘ႑ာေရး အခခကအ္လကမ္ခား - စာရငး္စစၿ္ပ းျဖစသ္ည့္ 
ဘ႑ာေရးရငွး္တမး္မခား" အပိ င္းတြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အဓိကစ းပြားေရး လ ပ္ငန္းေဆာင္တာမခားမာွ MJTD တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔မွရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္း၊ TPD 
တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔မရွင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္း၊ Zone A Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ MJTD 
၏စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ တြင ္ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔ ျဖစၾ္ကရာ၊ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရလဒ္မခားသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD 
တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  ရလဒ္မခားုွႏင့့္ န းကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ကၽြု္ႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
ဝင္ေငြသည ္ MJTD ုႏွင့္ TPDက ထ တ္ေပးေသာ အျမတ္ေဝစ မခားုွႏင္၊့ Zone A Properties အား 
ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ MJTD အား စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ ဝန္ေဆာင္မ ေပးျခင္းတိ ႔မွရသည့္ 
အခေၾကးေငြ⁄ ေကာ္မရွင္တိ ႔မ ွအဓိကရရွိပါမည္္။  
 
အစ ရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားသိေစရန္ အလိ ႔ငွာ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ ၂၀၁၆ မ ွ၂၀၁၈ ဘ႑ာုႏွစ ္
အတြက ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံမခားုွႏင့္ယူဆခခက္မခားအေပၚမူတည္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခန္႔မွန္းခခက္ 
အကခဥ္းခခ ပ္တိ ႔ကိ  "ဘ႑ာေရး အခခကအ္လကမ္ခား - ဘ႑ာေရး အလားအလာ မနွး္ေျခမခား" အပိ င္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
 
အဆိ ပါဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားသည္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားုႏွင့္ မေရရာမ မခား ပါဝငေ္နသည့္  
ေရ႕ွေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ျဖစ္ၾကၿပ း "ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့့္ အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" ုႏွင့္ 
"ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား" အပိ င္းတိ ႔တြင္ တင္ျပထားသည္တိ ႔အပါအဝင္  အခခ ိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တိ ႔၏ 
အကခ ိးဆက္အျဖစ ္  MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္ အဆိ ပါဘ႑ာေရးအလားအလာ 
မွန္းေျခမခားမွ သိသာစြာ ကြာျခားသြားုႏိ င္ပါသည္။ အဆိ ပါဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားကိ  
လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံမခားုႏွင့္ ယူဆခခက္မခားကိ လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္သ းျခား 
လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းကိ င ္သိ ႔မဟ တ္ စာရင္းစစ္လ ပ္ငန္းကမွခ သ းျခားလြတ္လပ္စြာ စစေ္ဆးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ 
၎တိ ႔အေပၚ အစ ရင္ခံစာတငျ္ပထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 
 
ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ထိ ဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရလဒ္မခားအတိ င္း 
MJTD ုႏွင့္ TPD က ရရွိလိမ့္မည္ဟ  မည္သည့္အာမခံခခက္မခွ မေပးပါ။  ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ MJTDတြင္ 
အကခ ိးစပ္ဆိ ငမ္  ၄၁.၀% သာ ပိ င္ဆိ င္ေသာေၾကာင့္MJTD၏ရလဒ္မခားကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ရလဒ္မခားတြင္ 
ထည့္ေပါင္းမည ္မဟ တ္ေၾကာင္းကိ လည္း  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားသတိျပ သင့္ေပသည္။ထိ ႔ျပင္ MJTD ုွႏင့္ TPD ၏ 
ရလဒ္မခားအေပၚ သက္ေရာက္မ မရွိေသာ အေၾကာင္းအခခက္တိ ႔က ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရလဒ္မခားအေပၚ 
သက္ေရာက္မ  ရွိေကာင္း ရွိုႏိ ငေ္ပသည္။ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား သိေစရန္အလိ ႔ဌာ MJTD 
၏ ၂၀၁၅ မ ွ၂၀၁၈ ဘ႑ာုွႏစ္အထိအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခန္႔မွန္းခခက ္အကခဥ္းခခ ပ္တိ ႔ကိ  “ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ 
-ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔မနွး္ခခကမ္ခား” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဘ႑ာေရးအလားအလာ 
မွန္းေျခမခားအေပၚ လြန္ကြဲေသာ ယ ံၾကည္ကိ းစားမ မထားရန္ ရငး္ုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအား သတိေပးအပ္ပါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ယဥွၿ္ပ ငိုိ္ႏ ငစ္ြမး္အားသာမ မခား 
 
သ လဝါ အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န၏္ အခခကအ္ခခာကခေသာ တညေ္နရာ 
 
လက္ရွိ သ လဝါဆိပ္ကမ္းအန း ကပ္လခက္တည္ရွိျခင္းုွႏင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးုွႏင့္ 
စက္မ လ ပ္ငန္းဆိ င္ရာဗဟ ိခခက္ျဖစ္ၿပ း၊ ျမန္မာ့ုိႏ င္ငံျခားက နသ္ြယ္မ ၏ ႀက းမားေသာ အခခ ိးအစားကိ  
ကိ င္တြယ္လ ပ္ေဆာင္ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ရန္က န္ၿမ ိ႕မွလည္း (၂၅) က လိ မ တာသာ ကြာေဝးျခင္းစသည့္ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ မဟာဗခၱဴဟာကခေသာတညေ္နရာက ၎၏က န္ထ တ္လ ပ္ငန္းမခားဆိ င္ရာ 
စက္မ နယ္ေျမ တစ္ရပ္အျဖစ ္ ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ ကိ  မခားစြာအားေကာင္းေစသည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ယ ံၾကည္ပါသည္။ 
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ထိ ႔ျပင ္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္းသည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္သိ ႔ ဥ းတည္သည့္ 
အဓိက စႀကၤန္လမ္းုႏွင့္ သ လဝါေရေလွာင္ကန္ၾကားတြင္တည္ရွသိျဖင့္ ၿမိ ႕ျပတည္ေဆာက္ရန ္အထူးသင့္ေလခာ္ 
သည့္ ေနရာျဖစပ္ါသည္။ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္၏ံ က နထ္ တလ္ ပမ္ က႑ တိ းခခြဲ႕ရန ္အသင့္ျဖစေ္နျခငး္ 
 
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ုွႏစ္မခားမွစတငလ္ခက္ ုႏွစ္ေပါင္းမခားစြာထူေထာင္လာခြဲ့သည့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ က န္ထ တ္လ ပ္မ  
က႑သည္ က န္ထ တ္လ ပ္မ လ ပ္ငန္းမခားတိ းခခြဲ႕လ ပ္ေဆာင္ရန္၊ လ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိ မိ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္အေျခအေနမခားအားအသ ံးခခရန္ုွႏင့္ စ းပြားေရးအရ သ းျခားခြြဲထြက္ေနျခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း 
လြတ္ေျမာက္လာမ ကိ  ေကာင္းစြာအသံ းခခရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပ း ဤအခခက္က Zone A Project ုႏွင့္ Zone B 
Project စသည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ မည္သည့္အနာဂါတ္တိ းခခြဲ႕မ စ မံကိန္းကိ မဆိ  အကခိ းျပ လိမ့္မည္ဟ  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ယ ံၾကည္ပါသည္။ 
 
ျမနမ္ာအစိ းရုွႏင့္ ဂခပနအ္စိ းရတိ ႔၏ အားေပးကညူ မ   
 
Zone A Project ုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project က တစ္စိတ္တစ္ပိ င္းအျဖစ္္ပါဝင္ေသာ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  အား ျမန္မာအစိ းရုႏွင့္ ဂခပန္အစိ းရတိ ႔က ေထာက္ခံအားေပး 
ကူည လခက္ရွိပါသည္။   ျမန္မာအစိ းရုႏွင့္ ဂခပန္အစိ းရတိ ႔ ပါဝငေ္နျခင္းက Zone A Projectုွႏင့္အလားအလာ 
ရွိေသာ Zone B Project အား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္းအား အဆင္ေျပေခခာေမြ႔ေစၿပ း၊ ရငး္ုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား 
အၾကား Zone A Projectုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ပ ံရိပ္ကိ လည္း ပိ မိ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ 
အတြက္ Zone A Projectုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ေအာင္ျမင္ရန ္အခြင့္အလမ္းမခားကိ လည္း 
ပိ မိ မခားျပားေစေၾကာင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ယ ံၾကည္ပါသည္။ 
 
ရငး္ုွႏ းတညေ္ဆာကသ္မူခား၏ ေပါငး္စပဖ္ြြဲ႕စညး္ထားသည့္ ခိ ငမ္ာေသာ ပးူေပါငး္ေကာ္ပိ ေရးရငွး္အဖြြဲ႕ 
 
Zone A Project ုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ကိ  ျမန္မာုွႏင့္ ဂခပန ္ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္သူမခား၏ 
ခိ င္မာေသာ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ၊ ၎တိ ႔ အသ းသ း၏ 
ကၽြမ္းကခင္မ ၊ အေတြ႔အႀက ံ၊ တတ္သိနားလည္မ ၊ ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မခားအား ေကာင္းစြာ 
အသ ံးခခလခက္ Zone A Project ုွႏင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project အား ထိေရာက္စြာ ရင္းုွႏ း 
တည္ေဆာက္ုႏိ င္ၾကမည္။ 
 
အရညအ္ေသြးျမင့္ေသာ အေျခခအံေဆာကအ္ဥ  
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား အျခားစက္မ ဇက္ဟို နမ္ခား အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခားုွႏင့္ယွဥ္ပါက က န္ထ တ္လ ပ္မ  
လ ပ္ငန္းမခား လ ပ္ကိ င္ုႏိ င္မည့္ စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ အျဖစ္ မခားစြာပိ ၍ဆြြဲေဆာင္မ ရွိေစေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဥ မခားုွႏင့္ လိ အပ္သည့္အေထာက္အပံ့မခားျဖည့္ဆည္းေပးထားသျဖင့္ Zone A Project 
လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမငမ္  
အခြင့္အလမ္းမခားအား ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ 
 
စြမး္ေဆာငရ္ညေ္ကာငး္ေသာ တစေ္နရာတညး္တြင ္ဘကစ္ံ ဝနေ္ဆာငမ္ ေပးျခငး္ 
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ တစ္ေနရာတည္း တြင္ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာနက အစိ းရ၏ ခြင့္ျပ ခခက ္
မခားုွႏင့္ သေဘာတူည ခခက္မခားရရန္ ေလွခာက္လႊာတင္ရာတြင ္ရွည္လခားေသာ လ ပ္ငန္းစဥ္မခားကိ  ဖယ္ရွားေပး 
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သျဖင့္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအား ပိ မိ ဆြြဲေဆာင္ေစုိႏ င္ၿပ း Zone A Project လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အပိ င္းုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမင္မ  အခြင့္အလမ္းမခားအား ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ 
 
လ ပင္နး္တိ းခခြဲ႕မ ုွႏင့္ ႀက းပြားတိ းတကမ္ အလားအလာ 
 
TPD စသည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ မခားမွတစ္ဆင့္ လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖ ိးတိ းတက္မ စ မံကိန္းမခားတြင္ Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အပိ င္းုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေဆာက္မ  တိ ႔ပါဝင္ပါသည္။ အဆိ ပါစ မံကိန္းမခား 
သည္ ကာလတစ္ခ အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ႀက းပြားတိ းတက္မ ကိ  ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဝင္ေငြအမခားအျပား 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးုႏိ င္မည္ဟ ေမခွာ္မွန္းထားပါသည္။ 

စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္ 

ေလခွာကထ္ားသ ူ ေပးရန္တာဝန ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္  အမခားုွႏင့္သက္ဆိ င္ေသာ က မၸဏ  
အျဖစ္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒမခားုွႏင့္အည  ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ 
ျမန္မာသ လဝါအက(္စ)္အ းဇက္ဟိုက္ဟိ းဒင္းပတ္ဘလစ္လ မိတက္။ 

စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္ က မၸဏ ကထ တ္ေဝၿပ း၊ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားက ဝယ္ယူပိ င္ဆိ င္ၿပ းသည့္ 
အစ ရွယ္ယာမခား၏ ၁၀၀.၀% ကိ  ကိ ယ္စားျပ သည့္ တစ္စ လွခင္ မူရင္းတန္ဖိ း 
ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ စ ရွိသည့္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅။ 

ရညည္ႊနး္ေဈးုႏ နး္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ တြငပ္ါဝင္သည့္ အစ ရွယ္ယာ တစ္စ ၏ 
ေဈးုႏ န္းမွာ ဘ႑ာေရးအတိ င္ပင္ခံပ ဂ ိ လ္ုွႏင့္ ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္ 
မခားဆိ င္ရာ ဥ းေဆာင္ကိ ယ္စားလွယ္ ေအးဂခင့္ ျဖစ္သည့္ CB Securities မ ွ
သတ္မွတ္သည့္ ုႏ န္းထားျဖစ္ပါသည္။ 

ရယွယ္ာမခားကိ  ဝယယ္ ူ
ပိ ငဆ္ိ ငခ္ြင့္ ရွမိ  

ျမန္မာုိႏ င္ငံသားသိ ႔တည္းမဟ တ္ျမန္မာုိႏ င္ငံသားမခားအျပည့္အဝပိ င္ဆိ င္ 
သည့္က မၸဏ တ ႔ိကသာအစ ရွယ္ယာမခားကိ  ပိ င္ဆိ င္ခြင့္ရွိၿပ း၊ လက္ရွိအခခိန္ 
တြင္ က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ျမန္မာုိႏ င္ငံသား သိ ႔မဟ တ္ ျမန္မာ 
ုႏိ င္ငံသားမခား အျပည့္အဝပိ င္ဆိ င္သည့္က မၸဏ တ ႔ိက ပိ င္ဆိ င္ထားၿပ း၊ 
ထိ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ျမန္မာုႏိ င္ငံသားသိ ႔မဟ တ္ ျမန္မာုႏိ င္ငံသားမခား 
အျပည့္အဝပိ င္ဆိ င္သည့္ က မၸဏ တ ႔ိကိ သာလွခင္ ေရာင္းျခင္းုွႏင့္ 
လႊြဲေျပာင္းျခင္း ျပ လ ပ္ုိႏ င္ေပသည္။ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ သက္ဆိ င္ရာ 
ဥပေဒမခားအရ ခြင့္ျပ သည့္အခါ အစ ရွယ္ယာမခားကိ ုိႏ င္ငံျခားသား သိ ႔မဟ တ္ 
ုႏိ င္ငံျခား က မၸဏ သိ ႔ လႊြဲေျပာင္းျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ 
တစ္ပါးသူ၏ ထိန္းခခ ပ္မ သိ ႕လႊြဲေျပာင္းျခင္း ျပ လ ပုိ္ႏ င္ေပသည္။ 

စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္၏
ရညရ္ြယခ္ခက ္

စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားအား လက္ရွိ          
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးုႏွင့္ ေရာင္းုႏိ င္၊ အေရာင္းအဝယ္ျပ ုိႏ င္မည္ျဖစ္ၿပ း အစ  
ရွယ္ယာရွင္မခားအား ရွယ္ယာတန္ဖိ းမခား ကိ လည္း တကယ္တမ္း 
နားလည္လာေစမည္။ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အစ ရွယ္ယာ 
ရွင္မခားအေပၚ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမ ုႏွင့္ တာဝန္ ခံမ လည္း 
ပိ ၍ခိ င္မာေစပါသည္။ 
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YSX စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းမျပ မ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားအား 
ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္းတြင္ျဖစေ္စ၊ အျခားတစ္ေနရာရာတြင္ျဖစ္ေစ စာရင္းဝင္ 
အျဖစ ္ တင္သြင္းထားျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ေဈးုႏ န္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိခြဲ့ပါ။ 
သိ ႔ေသာ္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က အမခားျပည္သူအား ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ 
ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ထိ အခခိနမ္ွစၿပ း ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ 
ေအာက္တိ ဘာလက န္အထိ အေရာင္းအဝယ ္ ၁၇၉၈ ႀကိမ ္ ဝန္ေဆာင္မ  
ေပးၿပ း ျဖစ္သည္။ 
 

လက္ရွိအခခိန္တြင ္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခား 
အား အေရာင္းအဝယ္လ ပ္ုိႏ င္ရန္ YSX အား အသံ းခခုႏိ င္မညဟ္  ေမွခာ္လင့္ 
ပါသည္။ သိ ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားအား တက္တက္ႂကြႂကြ 
အေရာင္းအဝယ္ျပ လ ပ္သည့္ ေဈးကြက္ရွိမည္ဟ  အာမခံခခက္မရွိပါ။ 
 
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအား "ျမနမ္ာုိႏ ငင္ ံ ေငြေခခးသကေ္သခ ံ
လကမ္တွ ္ေဈးကြက"္ အပိ င္းတြင္ ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 

အျမတေ္ဝစ မခား ဤက မၸဏ အေနျဖင့္ အျမတ္ေဝစ  တစ္စ ံတစ္ရာကိ  ထ တ္ေပးရန ္ ရွိခြဲ့ပါက 
ျမန္မာုိႏ င္ငံဥပေဒက ခြင့္ျပ သည့္အတိ င္း ကၽြုႏ္ ပ္တ ိ႔၏ အျမတ္ေငြမခားမွသာ 
ထ တ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည။္  အျမတ္ေဝစ မခားကိ  ကခပ္ေငြျဖင့္ ထ တ္ေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤက မၸဏ ၏ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔အေနျဖင့့္ ၎၏ခခင့္ခခိန္ဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္အျမတ္ 
ေဝစ ခြြဲေဝေပးေရးအတြက္ ေထာက္ခံတင္ျပုိႏ င္ပါသည္။   (Zone A 
Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္္း၊ ေရာင္းခချခင္းမွအပ) ဤက မၸဏ ၏ 
အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမွာ MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံ 
ျခင္းျဖစ္သည့္အားေလခာ္စြာ၊ အျမတ္ေဝစ ခြြဲေဝေပးုိႏ င္မ အား  ခခင့္ခခိန္ 
ဆ ံးျဖတ္ရာတြင္ MJTD ုႏွင့္ TPD မွ အျမတ္ေဝစ ရရွိျခင္းသည္ အေရးႀက း 
ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တစ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။  MJTD၏ အျမတ္ေဝစ  
ေပၚလစ သည ္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပအ္ေပၚ မူတည္္ၿပ း၊ 
TPD ၏ အျမတ္ေဝစ  ေပၚလစ သည္ TPD ၏ သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္း 
အေပၚမူတည္္ေနသည္။ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔၏ အျမတ္ေဝစ ေပၚလစ ကိ   
"အျမတေ္ဝစ မခား" အပိ င္းတြင ္ပိ မိ  အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MJTD 
ုႏွင့္ TPD ထံမွကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အျမတ္ေဝစ မခားရလိမ့္မည္ဟ  အာမခံခခက ္ မရွိပါ။ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က အျမတ္ေဝစ တစ္စံ တစ္ရာကိ  ေၾကညာျခငး္ သိ ႔မဟ တ္ 
ထ တ္ေပးျခင္း ျပ လိမ့္မည္ဟ  အာမခံခခက္ေပးုိႏ င္ျခငး္ မရွိပါ။ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က အျမတ္ေဝစ တစ္စံ တစ္ရာကိ  ေၾကညာျခငး္ သိ ႔မဟ တ္ 
ထ တ္ေပးျခင္း ျပ လိမ့္မည္ဟ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားက မယူဆသင့္ပါ။ 
 
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအတြက္ "အျမတေ္ဝစ မခား" အပိ င္းတြင္ 
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 

ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္အ 
ေၾကာငး္အခခကမ္ခား 

"ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္ အေၾကာငး္အခခကမ္ခား" အပိ င္းတြင္ ေဖာ္ျပခခက ္
မခား အပါအဝင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္းုွႏင့္ 



 

   

 

18 

 

 

 
 
 

ေရာငး္ခြင့္ကန႕္သတ ္
ထားေသာကာလ 

ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခကိ  ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံလိ သူမခား အေနျဖင့္ 
ေသေသခခာခခာ စဥ္းစားသ ံးသပ္သင့္ပါသည္။   အဆိ ပါအပိ င္း၌  ကၽြုႏ ္ပ ္
တိ ႔၏အစ  ရွယ္ယာမခားတြင ္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္းုွႏင့္ဆက္စပ္ၿပ း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအခခက္အခခ ိ႕ကိ  ေဆြးေုႏြးတင္ျပ ထားပါ 
သည္။ 
 

ကနဥ းစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြငး္ျခင္း ေလွခာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မတိ င္မ  (၆) 
လ အတြင္း ဤက မၸဏ မ ွအစ ရွယ္ယာတစ္စံ တစ္ရာ ထ တ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 
သိ ႔ျဖစ္ရာ မည္သည့္အစ ရွယ္ယာမွခ YSX တြင္ မွတ္ပံ တင္မည့္ ေငြေခခး 
သက္ေသခံလက္မွတ္မခားထ တ္ေဝသည့္ လ ပ္ငန္းမခားလိ က္နာရမည့္ စည္း 
မခဥ္းမခားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေရာင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကာလုႏွင့္ 
အကခံ းမဝင္ပါ။ 
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ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာအခခကအ္လကမ္ခား  

မတိဆ္က ္
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကိ  ၂၀၁၃ ခ နစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြဲ့သည္။ ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားမခားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးရငွ္းတမ္းမခားအုႏွစ္ခခ ပ္ကိ  ဤက မၸဏ ၏ ၂၀၁၅ ခ နစ ္မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ 
က န္ဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုွႏစ္ (၂)ုွႏစ္ဆက္တိ က္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမခား၊ 
ဤအ ပ္စ ၏ ၂၀၁၅ ခ နစ ္မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ က န္ဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ 
တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြြဲထားေသာ  ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဤအ ပ္စ ၏ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၃၀ 
ရက္ေန႔အထိ စာရင္းမစစ္ထားေသာ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားမွ ရရွိပါသည္။ ဤအုႏွစ္ခခ ပ္ကိ  
"စ မခံန္႔ခြြဲမ အဖြြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုွႏင့္ လ ပင္နး္လညပ္တမ္  ရလဒမ္ခားအေပၚ ေဆြးေုႏြး၊ စစိစခ္ခက"္ 
အပိ င္းုႏွင့္ ဤက မၸဏ ၏ စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဤအ ပ္စ ၏ စာရငး္စစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ 
တစ္ေပါင္းတည္း ေရးဆြြဲထားေသာ  ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ 
ေနာက္ဆက္တြြဲမွတ္စ မခားုႏွင့္ ဤေနရာတြင္ပါရွိေသာ အျခားဘ႑ာေရး အခခက္အလက္မခားုႏွင့္ 
ဆက္စပ္ၿပ းေလ့လာဖတ္ရ သင့္ပါသည္။ ဤက မၸဏ ၏ စာရငး္စစ္ၿပ း ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား၊ 
စာရင္းစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ ဤအ ပ္စ ၏ တစ္ေပါင္းတည္း ေရးဆြြဲထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားကိ  
ျမန္မာုိႏ င္ငံဘ႑ာေရးအစ ရင္ခမံ ဆိ င္ရာ စံုႏ န္းမခားုႏွင့္အည  ျပ စ ထားၿပ း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ျဖစ္သည့္ 
Win Thin & Associates မ ွျမန္မာုိႏ င္ငံစာရင္းစစ္ စံုႏ န္းမခားုွႏင့္အည  စာရင္းစစ္ထားပါသည္။ 
 
“ဘ႑ာေရးအခခကအ္လက ္ - ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခား” အပိ င္းတြင္ ေဆြးေုႏြးထားသည္မခားမွအပ 

ေအာက္ပါဘ႑ာေရးအခခက္အလက္အုႏွစ္ခခ ပ္သည္ ဤက မၸဏ  သိ ႔မဟ တ္ ဤအ ပ္စ ၏ မည္သည့္အနာဂါတ္ 

အခခိန္ကာလ သိ ႔မဟ တ္ ေန႔ရက္၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ ရလဒ္မခား သိ ႔မဟ တ္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကိ မွခ 

ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပျခင္းမဟ တ္ပါ။ 

 

ဘကစ္ံ ဝငေ္ငြ႐ိုငွး္တမး္ – လ ပင္နး္လညပ္တမ္ ရလဒမ္ခား  

ေငြေၾကး - ကခပ ္ မတလ္ (၃၁) ရကေ္န႔တြင ္အဆံ းသတသ္ည့္ ဘ႑ာေရးုွႏစ ္ ၃၀ စကတ္ငဘ္ာ 

၂၀၁၅ အထ ိ

စာရငး္မစစထ္ားေသာ 

တစေ္ပါငး္တညး္ 
 ၂၀၁၄ ဘ႑ာုွႏစ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာုွႏစ ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာုွႏစ ္

တစေ္ပါငး္တညး္ 

စ မံခန္႔ခြြဲဝန္ေဆာင္ခမခား 

(က န္သြယ္လ ပ္ငန္းခြန္ 

ေဆာင္ၿပ း) 

- ၈၂၅ ၈၄၁ ၅၁၀ ၈၂၅ ၈၄၁ ၅၁၀ ၂၀၅ ၂၆၂ ၄၀၀ 

အေရာင္းေကာ္မ႐ိုွင္ 

(က န္သြယ္လ ပ္ငန္းခြန္ 

ေဆာင္ၿပ း) 

- ၁ ၁၆၅ ၇၇၃ ၃၇၅ ၁ ၁၆၅ ၇၇၃ ၃၇၅ ၅၂၈ ၈၉၅ ၇၇၁ 

အတိ း ၄ ၀၆၂ ၄၂၈ ၁ ၉၃၃ ၄၂၉ ၇၈၉ ၁ ၉၃၃ ၄၂၉ ၇၈၉ ၅၂၈၉၃၃၅၄၆ 

အျခားဝင္ေငြ ၁၂ ၁၈၀ ၈၅၆ ၃၄ ၁၉၉ ၅၀၅ ၃၄ ၁၉၉ ၅၀၅ ၃၅၄ ၈၃၁ ၈၃၈ 
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စ စ ေပါင္းဝင္ေငြ ၁၆ ၂၄၃ ၂၈၄ ၃ ၉၅၉ ၂၄၄ ၁၇၉ ၃ ၉၅၉ ၂၄၄ ၁၇၉ ၁ ၆၁၇ ၉၂၃ ၅၅၄ 

     

စ စ ေပါင္း က န္ကခစရိတ္ 

မခား 

(၃၆၉ ၄၂၃ ၃၀၇) (၁ ၄၄၅ ၄၆၈ ၃၅၁) (၁ ၄၅၀ ၃၈၇ ၅၆၄) (၂၁၀ ၉၉၇ ၉၅၁) 

အသားတင္ အျမတ္/ 

(အ႐ို ံး) 

(၃၅၃ ၁၈၀ ၀၂၃) ၂ ၅၁၃ ၇၇၅ ၈၂၈ ၂ ၅၀၈ ၈၅၆ ၆၁၅ ၁ ၄၀၆ ၉၂၅ ၆၀၃ 

MJTD ၏ အျမတ/္ 

(အ႐ို ံး) ခြြဲေဝျခင္း 

(၁၁၀ ၅၉၃ ၃၆၀) ၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈ ၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈ ၆ ၇၂၂ ၇၆၄ ၈၇၅ 

ဝင္ေငြခြန ္မုႏ တ္မ  

ဝင္ေငြ 

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃) ၁၆ ၈၆၁ ၁၄၉ ၁၀၆ ၁၆ ၈၆၅ ၂၂၉ ၈၉၃ ၈ ၁၂၉ ၆၉၀ ၄၇၈ 

ဝင္ေငြခြန ္က န္ကခစရိတ ္ - (၆၄၄ ၅၄၆ ၀၇၁) (၆၄၄ ၅၄၆ ၀၇၂) (၂၆၅ ၈၉၂ ၆၇၃) 

အသားတင္ဝင္ေငြ (၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃) ၁၆ ၂၁၆ ၆၀၃ ၀၃၄ ၁၆ ၂၁၁ ၆၈၃ ၈၂၁ ၇ ၈၆၃ ၇၉၇ ၈၀၅ 

 

ဘ႑ာေရးအေျခအေနရငွး္တမး္ 

 

ေငြေၾကး - ကခပ ္ မတလ္ (၃၁) ရကေ္န႔တြင ္အဆံ းသတသ္ည့္ ဘ႑ာေရးုွႏစ ္ ၃၀ စကတ္ငဘ္ာ 

၂၀၁၅ အထ ိ

စာရငး္မစစထ္ားေသာ 

တစေ္ပါငး္တညး္ 
 ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုွႏစ ္

၂၀၁၅ 

ဘ႑ာေရးုွႏစ ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာုွႏစ ္

တစေ္ပါငး္တညး္ 

ရပိ ငခ္ြင့္မခား     

စ စ ေပါင္းလက္ငင္းမ 

ဟ တ္ေသာရပိ င္ခြင့္မခား 

၇ ၂၆၄ ၄၀၂ ၂၂၅ ၂၆ ၄၂၈ ၅၇၀ ၂၃၈ ၂၅ ၄၂၈ ၅၇၀ ၂၃၈ ၃၂ ၁၆၄ ၈၁၀ ၃၄၅ 

စ စ ေပါင္းလက္ငင္း 

ရရန္ပိ ငခ္ြင့္မခား 

၁၅ ၉၁၂ ၇၄၄ ၃၉၂ ၃၀ ၄၅၂ ၉၇၀ ၇၆၉ ၃၂ ၀၃၄ ၃၁၁ ၄၉၃ ၃၈ ၇၁၃ ၀၇၅ ၁၆၁ 

စ စ ေပါင္း 

ရရန္ပိ ငခ္ြင့္မခား 

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇ ၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇ ၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁ ၇၀ ၈၇၇ ၈၅၅ ၅၀၅ 

     

ရငး္ုွႏ းေငြမခားုွႏင့္ 

ေပးရနတ္ာဝနမ္ခား 

    

စ စ ေပါင္းလက္ငင္း  

ေပးရန္မဟ တ္ေသာ 

တာဝန္မခား  

- ၃၃၄ ၁၀၀ ၀၀၀ ၃၃၄ ၁၀၀ ၀၀၀ ၃ ၉၀၄ ၂၆၀ ၀၀၀ 
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စ စ ေပါင္းလက္ငင္း 

ေပးရန္တာဝန္မခား  

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀ ၁ ၈၆၅ ၄၆၁ ၃၅၆ - ၁ ၃၂၆ ၂၆၀ ၈၅၂ 

စ စ ေပါင္းေပးရန္ 

တာ၀န္မခား 

 

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀ ၂ ၁၉၉ ၅၆၁ ၃၅၆ ၂ ၄၅၁ ၇၂၁ ၂၉၃ ၅ ၂၃၀ ၅၂၀ ၈၅၂ 

     

ရငး္ုွႏ းေငြ     

ထ တ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပ း 

မတည္ေငြရင္း 

၁၁ ၇၉၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀ ၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀ ၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀ 

(အရံ း) ၊ အျမတ္  

လက္ကခန္ 

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃) ၁၅ ၇၅၂ ၈၂၉ ၆၅၁ ၁၅ ၇၄၇ ၉၁၀ ၄၃၈ ၂၃ ၆၁၁ ၇၀၈ ၂၄၄ 

စ စ ေပါင္း ရင္းုႏွ းေငြ ၁၁ ၃၂၆ ၂၂၆ ၆၁၇ ၅၄ ၆၈၁ ၉၇၉ ၆၅၁ ၅၄ ၆၇၇ ၀၆၀ ၄၃၈ ၆၅ ၆၄၇ ၃၆၄ ၆၅၄ 

စ စ ေပါင္း ရင္းုႏွ းေငြ ုွႏင့္ 

ေပးရန္တာဝန္မခား 

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇ ၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇ ၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁ ၇၀ ၈၇၇ ၈၈၅ ၅၀၅ 

 

ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔႔႔မနွး္ေျခမခား 

 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ေဆာင္မ မခားမွာ အဓိကအားျဖင့္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔တြင္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ုွႏင့္ Zone A Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းခချခင္းတိ ႔အတြက္ 

ကိ ယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ိုြက္ေပးျခင္းတိ ႔ျဖစ္သျဖင့္၊ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရလဒ္မခားသည ္ MJTD ုႏွင့္ TPD 

တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ ရလဒမ္ခားုွႏင့္ မခားစြာခခိတ္ဆက္ေနေပသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုွင္မခားုွႏင့္  ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား 

အခခက္အလက္မခား သိရွိေစရန္အတြက္သာ ရည္႐ိုြယ္လခက္၊ ဤအပိ င္းတြင္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ုွႏင့္ ၂၀၁၈ 

ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏ အကခဥ္းခခ ပဘ္႑ာေရးဆိ င္ရာခန္႔မွန္းေျခမခား (စ ေပါင္းလခက္ 

“ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔႔မနွး္ေျခမခား”) ကိ  ထည့္သြင္းထားသည္။ 

 

ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားတြင္ဆံ း႐ို ံးုႏိ င္ေျခမခားုွႏင့္ မေရရာမ မခားပါဝင္ေနသည့္ ေ႐ိုွ႕ေမခွာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား 

ပါဝင္ေနသည္။ သိ ႔ျဖစ္ရာ “ဆံ း႐ို ံးုိႏ ငေ္ျခ ျဖစေ္စသည့္အေၾကာငး္အခခကမ္ခား”ုႏွင့္ “ေ႐ို႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား” 

အပိ င္းတိ ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခခက္မခားအပါအဝင္ အခခိ ႕ေသာအေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 

က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္ ဤဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားအပိ င္းတြင ္

တင္ျပထားသည့္ ရလဒ္မခားုွႏင့္ သိသိသာသာ ကြြဲျပားုိႏ င္ေပသည္။ 

 

ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔မနွး္ေျခမခားကိ  ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ အေျခခမံခားုွႏင့္ ယဆူခခကမ္ခားအေပၚ မတူည၍္ 

ျပ စ ထားပါသည။္ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခားုွႏင့္ ေဖာ္ျပပါအေျခခမံခားုွႏင့္ ယဆူခခကမ္ခားကိ  မညသ္ည့္ 

လြတလ္ပသ္ည့္ စာရငး္စစ ္သိ ႔မဟ တ ္စာရငး္ကိ ငလ္ ပင္နး္ အဖြြဲ႕ တစစ္ံ တစဥ္ းက လြတလ္ပစ္ြာ စစေ္ဆးထားျခငး္၊ 

သိ ႕မဟ တ ္ အစ ရငခ္ထံားျခငး္မ႐ိုွပိါ။ မညသ္ည့္အေျခအေနတြငမ္ခွ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔မနွး္ေျခမခားအား 
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ဤေနရာတြင ္ ထည့္ထားျခငး္သည ္ ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔က မၸဏ  သိ ႔မဟ တ ္ အျခားတစစ္ံ တစဥ္ း၏ ပငမ္ အေျခခမံခားုွႏင့္ 

ယဆူခခကမ္ခား၏ တကိခမနွက္နမ္ ုွႏင့္ပတသ္ကၿ္ပ း တငျ္ပမ ၊ အာမခမံ  သိ ႔မဟ တ ္ ေဟာကနိး္ထ တမ္ ဟ  

မမတွယ္ရူမည့္အျပင ္ ဤရလဒမ္ခားကိ  ရ႐ိုွမိည ္ သိ ႔မဟ တ ္ ရရွုိိႏ ငသ္ညဟ္  မမတွယ္ရူ။ 

ဘ႑ာေရးဆ ိငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာရလဒမ္ခားကိ  ကၽြုႏ ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔က 

ရ႐ိုွလိမိ့္မညဟ္  ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔ က မၸဏ က အာမ မခပံါ။ 

 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က MJTD တြင္ အကခိ းအျမတ ္၄၁.၀% သာပိ င္ထားသျဖင့္၊ MJTD ၏ ရလဒ္မခားကိ  ကၽြုႏ္ ပ္ 

တိ ႔က မၸဏ ၏ရလဒ္မခားတြင္ ထည့္ေပါင္းမည္မဟ တ္ဟူေသာအခခက္ကိ  ႐ိုွယ္ယာဝင္မခားုွႏင့္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား 

က သတိျပ သင့္ပါသည္။ ထိ ႔ျပင ္ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ ရလဒ္မခားအား အကခိ းမ မရွိေစသည့္ အေၾကာင္း 

အခခက္မခားက ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရလဒ္မခားအား အကခိ းသက္ေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား သိေစရန္အလိ ႔ဌာ MJTD ၏ ၂၀၁၆ မ ွ၂၀၁၈ ဘ႑ာုႏွစ္အထိအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 

ခန္႔မွန္းခခက္ အကခဥ္းခခ ပ္တိ ႔ကိ  “ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ - ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ ခန္႔မနွး္ခခကမ္ခား” တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုငွ္မခားုွႏင့္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအား ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားအေပၚ 

လိ သည္ထက္ပိ ၍မွ ခိ အားထားျခင္းမျပ ရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။ 
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  ၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၇ ုွႏင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုွႏစမ္ခားအတြက ္လခာထားသည့္ တစေ္ပါငး္တညး္ေရးဆြြဲထားေသာ ဝငေ္ငြရငွး္တမး္ 
(ကခပေ္ငြ ေထာငဂ္ဏနး္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည)္ 

 ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ 
 MTSH TPD Group MTSH TPD Group MTSH TPD Group 
ဝငေ္ငြ 
ေရာင္းက န္၏ ထ တ္လ ပ္မ  
က န္ကခစရိတ္ 

၂ ၇၄၆ ၀၂၁ ၆ ၁၀၅ ၉၉၃ 
(၂ ၅၄၃ ၃၂၁) 

၈ ၈၅၂ ၀၁၄ 
(၂ ၅၄၃ ၃၂၁) 

၁ ၆၁၉ ၈၀၀ ၃၉ ၁၂၉ ၃၆၂ 
(၂၈ ၈၉၀ 
၉၈၂) 

၄၀ ၇၄၉ ၁၆၂ 
(၂၈ ၈၉၀ 
၉၈၂) 

၁ ၇၆၂ ၈၀၀ ၅၄ ၄၀၄ ၁၄၀ 
(၄၂ ၅၃၂ 
၉၁၁) 

၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀ 
(၄၂ ၅၃၂ 
၉၁၁) 

စ စ ေပါငး္ အျမတေ္ငြ ၂ ၇၄၆ ၀၂၁ ၃ ၅၆၂ ၆၇၂ ၆ ၃၀၈ ၆၉၃ ၁ ၆၁၉ ၈၀၀ ၁၀ ၂၃၈ ၃၇၉ ၁၁ ၈၅၈ ၁၇၉ ၁ ၇၆၂ ၈၀၀ ၁၁ ၈၇၁ ၂၂၉ ၁၃ ၆၃၄ ၀၂၉ 
          
အသံ းစရတိမ္ခား 
ေဈးကြက္ုႏွင့္ အေရာင္း 
ျမွင့္တင္ေရး ဆိ င္ရာ အသံ းစရိတ္ 

 
(၁ ၈၉၉ ၈၄၇) 

  
(၁ ၈၉၉ ၈၄၇) 

 
(၂၅၅ ၆၆၇) 

  
(၂၅၅ ၆၆၇) 

 
(၃၀၃ ၃၃၃) 

  
(၃၀၃ ၃၃၃) 
 

ဝန္ထမ္းလစာ (၁ ၁၇၃ ၁၅၀)  (၁ ၁၇၃ ၁၅၀) (၁ ၂၃၁ ၈၀၇)  (၁ ၂၃၁ ၈၀၇) (၁ ၂၉၃ ၃၉၈)  (၁ ၂၉၃ ၃၉၈) 
စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆိ င္ရာအသံ းစရိတ္ (၃၅၂ ၂၇၀)  (၃၅၂ ၂၇၀) (၃၆၉ ၈၈၃)  (၃၆၉ ၈၈၃) (၃၈၈ ၃၇၇)  (၃၈၈ ၃၇၇) 
အလ ပ္ခြင္အေထြေထြအသံ းစရိတ္ (၂၇ ၂၈၀)  (၂၇ ၂၈၀) -  -   - 
ပိ င္ဆိ င္မ ပစၥည္းမခား၏ ုႏွစ္စဥ ္
တန္ဖိ းေလခာ့တြက္ ပမာဏ 

(၇၈ ၉၂၂)  (၇၈ ၉၂၂) (၈၂ ၈၆၈)  (၈၂ ၈၆၈) (၈၇ ၀၁၂)  (၈၇ ၀၁၂) 

အျခားဝင္ေငြ ၅ ၇၁၇ ၅၅၂  ၅ ၇၁၇ ၅၅၂   -   - 
အျခားအသံ းစရိတ္မခား  (၃၁၄ ၂၃၃) (၃၁၄ ၂၃၃)  (၉၃၆ ၀၀၀) (၉၃၆ ၀၀၀)  (၉၃၆ ၀၀၀) (၉၃၆ ၀၀၀) 
ဆက္ုႏြယ္သည့္က မၸဏ ထံမွ 
ရရွိမ မခား 

         

ပိ ငဆ္ိ ငမ္ ပစၥညး္ေရာငး္ခခမ မွ 
ျဖစေ္ပၚသည့္အရံ း 

         

စ စ ေပါငး္ အသံ းစရတိ ္ ၂ ၁၈၆ ၀၈၃ (၃၁၄ ၂၃၃) ၁ ၈၇၁ ၈၅၀ (၁ ၉၄၀ ၂၂၆) (၉၃၆ ၀၀၀) (၂ ၈၇၆ ၂၂၆) (၂ ၀၇၂ ၁၂၀) (၉၃၆ ၀၀၀) (၃ ၀၀၈ ၁၂၀) 
          
အခြနမ္ေဆာငမ္  
အသားတငအ္ျမတ/္(အရ ံး) 

၄ ၉၃၂ ၁၀၄ ၃ ၂၄၈ ၄၃၉ ၈ ၁၈၀ ၅၄၃ (၃၂၀ ၄၂၆) ၉ ၃၀၂ ၃၇၉ ၈ ၉၈၁ ၉၅၄ (၃၀၉ ၃၂၀) ၁၀ ၉၃၅ ၂၂၉ ၁၀ ၆၂၅ ၉၀၉ 

ဝငေ္ငြခြန ္(၂၀၁၄-၂၀၁၅) (၁ ၂၃၃ ၀၂၆)  (၁ ၂၃၃ ၀၂၆) -  - -   
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ဆက္ုႏြယ္သည့္က မၸဏ ထံမွ 
အျမတ္ေဝစ  

၁၁ ၇၄၆ ၁၅၂  ၁၁ ၇၄၆ ၁၅၂ ၈ ၂၁၇ ၃၉၃ - ၈ ၂၁၇ ၃၉၃ ၇ ၆၁၆ ၉၈၀  ၇ ၆၁၆ ၉၈၀ 

အခြနေ္ဆာငၿ္ပ း 
အသားတငအ္ျမတ/္(အရ ံး) 
 

၁၅ ၄၄၅  ၂၃၀ ၃ ၂၄၈ ၄၃၉ ၁၈ ၆၉၃ ၆၆၉ ၇ ၈၉၆ ၉၆၈ ၉ ၃၀၂ ၃၇၉ ၁၇ ၁၉၉ ၃၄၇ ၇ ၃၀၇ ၆၆၁ ၁၀ ၉၃၅ ၂၂၉ ၁၈ ၂၄၂ ၈၉၀ 

အျမတေ္ဝစ ခြြဲေဝျခငး္          
MTSH   ၁၈ ၀၄၃ ၉၈၁   ၁၅ ၃၃၈ ၈၇၁   ၁၆ ၀၅၅ ၈၄၄ 
TSMC   ၆၄၉ ၆၈၈   ၁ ၈၆၀ ၄၇၆   ၂ ၁၈၇ ၀၄၆ 

   ၁၈ ၆၉၃ ၆၆၉   ၁၇ ၁၉၉ ၃၄၇   ၁၈ ၂၄၂ ၈၉၀ 
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၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၇ ုွႏင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုွႏစမ္ခားအတြက ္လခာထားသည့္ တစေ္ပါငး္တညး္ေရးဆြြဲထားေသာ ဝငေ္ငြရငွး္တမး္ုွႏင့္  အသံ းစရတိရ္ငွး္တမး္ အုွႏစခ္ခ ပ ္ 

(ကခပေ္ငြ ေထာငဂ္ဏနး္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည)္ 

 

 
အ ပစ္  

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
အ ပစ္  

၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
အ ပစ္  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ုွႏစစ္တြငရ္ွသိည့္ေငြလကက္ခန္ ၁၃ ၀၁၂ ၈၀၂ ၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀ ၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆ 
    
ေငြသားစ းဝငမ္  (ဝငေ္ငြ)    
ပံ မွန္ဝငေ္ငြ ၁၀ ၀၆၅ ၇၆၁ ၄၀ ၇၄၉ ၁၆၂ ၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀ 
အျခား ၄ ၂၂၈ ၀၈၅   
ရရွိေသာအျမတ္ေဝစ  ၇ ၁၇၃ ၆၈၇ ၇ ၁၇၃ ၆၈၇  
 ၂၁ ၄၆၇ ၅၃၃ ၄၄ ၉၂၂ ၈၄၈ ၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀ 
    
ေငြသားစ းထြကမ္  (အသံ းစရတိ)္    
စ မံခန္႔ခြြဲမ  အသံ းစရိတ္ ၃ ၀၂၅ ၂၄၁ ၁ ၈၅၇ ၃၅၈ ၁ ၉၅၈ ၁၀၈ 
တည္ေဆာက္မ  က န္ကခစရိတ္ ၁ ၂၇၀ ၇၉၁ ၃၀ ၉၇၁ ၅၂၀ ၁၀၉ ၄၀၃ ၅၇၄ 
အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ၇၀၉ ၃၃၁ ၁ ၈၀၀ ၀၀၀ - 
အျခားအသံ းစရိတ္မခား ၃၈ ၃၉၆ ၁ ၃၉၇ ၅၀၄ ၁ ၃၉၇ ၅၀၄ 

 ၅ ၀၄၃ ၇၅၉ ၃၆ ၀၂၆ ၃၈၂ ၁၁၂ ၇၈၆ ၁၈၇ 
    

အျခား ေငြသားစ း (ဝင)္/ထြကမ္ မခား    
ထ တ္ေပးေသာအျမတ္ေဝစ  ၇ ၇၈၅ ၈၃၀   

TPD တြင္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ၅ ၂၄၂ ၈၁၉   
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PPE အား ဝယ္ယူျခင္း ၅၁၁ ၈၃၅   
ရွယ္ယာမခားထ တ္ေဝျခင္းမွ ရရွိေသာ (၇ ၀၉၈ ၇၃၄)   
အျခား - ၁ ၅၃၈ ၃၄၆   

 ၇ ၉၈၀ ၀၉၆ ၀ ၀ 
ေငြသား (လိ ေငြ)/ပိ ေငြ ၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀ ၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆ (၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁) 
    

လခာထားေသာုွႏစက္ န ္ေငြလကက္ခန ္ ၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀ ၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆ (၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁) 
    
    

ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားကိ  ေအာက္ပါယူဆခခက္မခားုွႏင့္ အေျခခမံခားအေပၚမူတည္၍ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
 
ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခား၏ ေယဘ ယခယဆူခခကမ္ခားုွႏင့္အေျခခမံခား 
 
၁။ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအတြင္းရွိ စ စ ေပါင္း ၃၅ ဟတ္တာခန္႔ရွိေသာေျမအား ဘ႑ာေရးုႏွစ ္၂၀၁၆ခ ုႏွစ္ မ ွ၂၀၂၀ ခ ုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါမည္။ 
 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဝင္ေငြကိ  (၁) ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားထံသိ ႔ေရာင္းခခရန ္လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတြင္ TPD မ ွေဆာက္လ ပ္ေသာ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံ ၊ (၂) 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအား ငွားရမ္းရန ္ TPD မ ွ ေဆာက္လ ပ္ေသာ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံ ၊ (၃) ုႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းျခင္းမွတဆင့္ အျခားရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုႏွံသူမခားမွ ငွားရမ္း၍ တည္ေဆာက္ေသာ 
ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံ တိ ႔မွရရွိပါသည္။လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအတြင္ ဝင္ေငြကိ  ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ ေမလ လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေဈးအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
 

၂။ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းရွိ ေျမအမိ္ယာအေဆာက္အအံ တိ ႔အားငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းတိ ႔မွရရွိမည့္ ေမွခာ္မွန္းထားေသာဝင္ေငြတြင္လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အပိ င္းအားရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ သည္မူလစ စဥ္ထားသည့္အတိ င္းဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာလူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းျပင္ပတြင္လည္းအေျခခအံေဆာက္အဥ မခားတြင္ထိ က္သင့္ 
ေသာရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခားရွိလာမည္ဟူေသာယူဆခခက္မခားပါဝငပ္ါသည္။ 
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၃။  (အျခားအရာမခားအျပင္)တိ က္ရိ က္က န္ကခစရိတ္မခားတြင ္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းမွ ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာအကခ ိးအျမတ္ရရွိျခင္းအတြက္ TPD မ ွ ေပးရန္ရွေိသာ ငွားရမ္းခုႏွင့္ 
ေျမုွႏင့္ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ငန္းမခား၊ ဒ ဇက္ဟိုိ င္းုႏွင့္ (အတြင္းုႏွင့္အျပင္အေျခခံအေဆာက္အဥ မခားအပါအဝင္) ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာအကခိ းအျမတ္အတြက္ TPD မ ွ
ေပးေဆာင္ရမည့္ ငွားရမ္းခအေပၚ ကခသင့္ေသာ က န္သြယ္လ ပ္ငန္းခြန္တိ ႔ပါဝငပ္ါသည္။ 

 
၄။ ေငြေၾကးရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ ဆိ င္ရာက န္ကခစရိတ္မခားကိ  ထည့္မတြက္ထားပါ။ 
 
၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အသံ းစရိတ္မခားအားလံ းသည္ ျမန္မာုႏိ င္ငတံြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဈးကြက္အေျခအေနမခားုွႏင့္ အျခား အေျခအေနမခားုွႏင့္ စ းပြားေရး အလားအလာမခားအေပၚ 

အေျခခံထားေသာ ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ေန႕စြြဲတြင္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ဒါရိ က္တာမခား၏ ေၾကာင္းကခိ းဆ ေလခာ္ေသာခန္႔မနွ္းေျခမခား ျဖစ္ပါသည္။  
 
၆။ TPD သည္ အခြန္ဆိ င္ရာသကသ္ာခြင့္ မခားကိ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပ း ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားတြင္ ထည့္တြက္ထားေသာကာလအတြက္ ၎၏ဝင္ေငြအေပၚတြင္ အခြန္ကခသင့္မည္ 

မဟ တ္ပါ။ 
 
၇။ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားကိ  TPD မ ွကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကိ ေပးေသာ ခန္႔မွန္းေျခမခားုွႏင့္ အခခက္အလက္မခားကိ သာ အေျခခ၍ံ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မွျပင္ဆငထ္ားၿပ း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ဒါရိ က္တာမခား၏ 

ထင္ျမင္ခခက္ုွႏင့္ အျမင္မခားကိ သာ ထင္ဟတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ TPD သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ဒါရိ က္တာမခားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားအတြက္ တာဝန္ရွိမည ္သိ ႔မဟ တ္ ရွိလိမ့္မည္ 
သိ ႔မဟ တ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိမညမ္ဟ တ္ပါ။ 

 
၈။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမခားအားလံ းအား ေထာင္ ဂဏန္းသိ ႔ အန းစပ္ဆံ းယူထားပါသည္။ 
 
၉။ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ အထိ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ုႏွင့္ အျမတ္အရ ံးခန္႔မွန္းခခက္မခားအရ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္းမခား ဖြံ႔ျဖိ းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ TPD တြင္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏရန္ လိ အပ္ခခက္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အဖြြဲ႔သည္ ကခပ ္၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁ ၀၀၀ မွခ ေငြသားလိ အပ္ခခက္မခားရွိမည္ဟ  ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။ ဤေငြသားလိ အပ္ခခက္ကိ  ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ အတြက္က န္ကခစရိတ္ုႏွင့္ အေကာင္းဆံ းအသ ံးျပ ုိႏ င္မ ကိ  ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၺဏ  ဒါရိ က္တာမခားအဖြြဲ႔၏ ေဆြးေုႏြးဆံ းျဖတ္ခခက္မခားအရ မတည္ေငြမခား 

ထပ္မံထည့္ဝင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေခခးေငြမခားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ုႏွစ္မခိ းစလံ းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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MTSH ုွႏင့္ သ းသန္႔သကဆ္ိ ငေ္သာဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခား၏ယဆူခခကမ္ခားုွႏင့္အေျခခမံခား 
 
၁။ ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္အတြက ္ MTSH ၏ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ုႏွင့္ အျမတ္ုွႏင့္ အရံ းႀကိ တင္မွန္းဆခခက္သည္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ ဧၿပ လ မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လအထိ 

ကာလအပိ င္းအျခား၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ုႏွင့္အျမတ္ုႏွင့္အရံ းအေပၚအေျခခံထားပါသည္။ 
 
၂။ ဝင္ေငြ 

က။ ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၆ မ ွ ၂၀၁၇ အတြက္ အေရာင္းဝနေ္ဆာငခ္သည္ MTSH မ ွ Zone A Project ၏ ကခန္ရွိေနေသာ ေရာင္းခခုိႏ င္သည့္ ဧရိယာ ၆၀ ဟတ္တာအတြက္ 
တစ္စတ ရမ္းမ တာလွခင ္ လက္ရွိေပါက္ေဈးျဖင့္တြက္ခခက္ထားေသာတစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းစာခခ ပ္တန္ဖိ း၏ စ စ ေပါင္းအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခမွ အခခိ းကခေသာအေရာင္းဝန္ေဆာငခ္ 
(ဆိ လိ သည္မွာ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးကိ ယ္စားလွယ္ (၄) ေယာက္ရွိသျဖင့္ ၂၅%) ကိ  ရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္ုႏွင့္ MJTD ၏ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္အရ 
အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္သည္ ပံ ေသျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ေပၚတြင ္အေျခခံပါသည္။ 

 
ခ။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၇ မွ၂၀၁၈ အတြက္အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ MTSH မ(ွတည္ေဆာက္မ  ဧရိယာ ၁၀၀ ဟတ္တာရွိေသာ) Zone B Project ၏အဆင့္ (၁) ရွိ ဧရိယာ 

၆၀ဟတ္တာအတြက္တစ္စတ ရမ္းမ တာလွခင္ ၇% ထပ္မံတိ းျမွင့္မည့္ ေဈးုႏ န္းျဖင့္ တြက္ခခက္ထားေသာ တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခငး္ စာခခ ပ္တန္ဖိ း၏ စ စ ေပါင္းအေရာင္းဝန္ေဆာငခ္မွ 
အခခိ းကခေသာ အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ (ဆိ လိ သည္မွာ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးကိ ယ္စားလွယ္ (၄) ေယာက္ရွိသျဖင့္၂၅%) ကိ ရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္ုွႏင့္ MJTD ၏ 
ေဈးကြက္ျျမွင့္တင္ျခင္း ဆိ င္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္အရအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ ပံ ေသျဖစ္လမိ့္မည္ဟူေသာယူဆခခက္ေပၚတြင္အေျခခပံါသည္။ 

 
ဂ။ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ုွႏင့္စ မံခန္႔ခြြဲမ စာခခ ပအ္ရ (၂) ုွႏစ္ၾကာ ပံ ေသျပနလ္ည္ရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္အေပၚအေျခခံ၍ုွႏစ္စဥ ္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာင္ခ US$ 

၆၅၆၀၀၀ ကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
 
ဃ။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ မွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္အတြက္ MJTD ၏ဒါရိ က္တာမခား ဘ တ္အဖြြဲ႔မွအတည္ျပ ခြင့္ျပ ထားေသာစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းအစ အစဥ္ (ေမွခာ္မွန္းခခက္) ုွႏင့္ MJTD 

တြင္လက္ရွိအကခိ းအျမတ္၄၁% ကိ ဆက္လက္ပိ င္ဆိ င္ေနမည္ဟူေသာ ယူဆခခက္အေပၚအေျခခံ၍ ဆက္ုႏြယ္သည့္က မၸဏ မခား မွအျမတ္ခြြဲေဝျခင္းကိ  ေမွခာ္မွန္း 
တြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
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င။ အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္၊ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာင္ခုွႏင့္ ဆက္ုႏြယ္သည့္က မၸဏ ထံမွအျမတ္ေဝစ ကိ  US$ ျဖင့္ ေကာာက္ခံရရွိမညဟ္  ေမွခာ္လင့္ထားၿပ း ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခား 
အတြက္ ပံ ေသေငြလြဲုႏ န္း အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွခင္ ၁၃၀၀ ကခပ္ ကိ  အသံ းျပ ၍ ျမန္မာကခပေ္ငြသိ ႔ေျပာင္းလြဲထားပါသည္။ 

 
စ။ ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္၊ဧၿပ လမွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ဇက္ဟိုန္နဝါရ လအထိကာလအပိ င္းအျခားအတြက္အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားအေပၚအေျခခံ၍ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၅ခ ုႏွစ္ မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္အတြက ္ အတိ းုွႏင့္ 

အျခားနည္းလမ္းမခားမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ဘ႑ာုွႏစ္ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ မ ွ ၂၀၁၇ ခ ုွႏစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခ ုွႏစ္မွ ၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္အတြက္ အတိ း 
ုႏွင့္အျခားနည္းလမ္းမခားမွရရွိသည့္ဝင္ေငြရွမိည္မဟ တ္ဟ  ယူဆထားပါသည္။ 

 
 

၃။ အသံ းစရိတ္မခား 
က။ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ ဧၿပ လ မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ အထိ ကာလအပိ င္းအျခားအတြက္ ဝန္ထမ္းမခားုႏွင့္ ဒါရိ က္တာမခား၏ လစာအသံ းစရိတ္မခား အပါအဝင ္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ုွႏင့္ 

အေထြေထြအသံ းစရိတ္မခားသည္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားျဖစ္ၿပ း၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ေဖေဖာ္ဝါရ လမွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မတ္လအထိကာလအပိ င္းအျခားအတြက္ အေထြေထြအသံ းစရိတ္ကိ  ၂၀၁၆ 
ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လုွႏင့္ တူည မည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ျဖင့္ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၇ခ ုွႏစ္ုွႏင့္ ၂၀၁၇ ခ ုွႏစ္ မ ွ ၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္ အတြက္ 
စ မံခန္႔ခြြဲမ ုွႏင့္အေထြေထြအသံ းစရိတ္မခားကိ  ဘ႑ာုွႏစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္မွ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ုွႏင့္၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၇ခ ုွႏစ္အသ းသ း အေပၚအေျခခံ၍ ုႏွစ္စဥ ္၅% တိ းမည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ျဖင့္ 
ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ အတြက္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသံ းစရိတ္မခားကိ  အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားအေပၚ အေျခခံထားၿပ း 
အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္၏ သံ းပံ တစ္ပံ ကိ  ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သံ းစြြဲမည္ဟ  ယူဆ၍ ဘ႑ာုွႏစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ ုွႏင့္ ၂၀၁၇ ခ ုႏွစ ္ မ ွ ၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္ အတြက္ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသံ းစရိတ္မခားကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 

 
ခ။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၆ခ ုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကိ  အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားေပၚအေျခခ၍ံ ဝင္ေငြခြန္ုႏ န္းထား ၂၅% ျဖင့္ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ေမွခာ္မွန္းအျမတ ္

အရံ းရွင္းတမ္းအရ အရံ းေပၚမည္ဟ  ေမွခာ္မွန္းထားသျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၇ခ ုွႏစု္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခ ုႏွစ္ မ ွ၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္အတြက္ MTSH မ ွေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္မရွိဟ  
ယူဆထားပါသည္။ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ အရ ေပးအပ္ထားေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမခားေၾကာင့္ TPD မ ွဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာငရ္မည့္ တာဝန္မရွိဟ  
ယူဆထားပါသည္။ 

 
ဂ။ ေငြေၾကးရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ ုႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ဆိ င္ရာက န္ကခစရိတ္မခားမရွိဟ  ယူဆထားပါသည္။ 
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ဃ။ ဝန္ထမ္းမခားုွႏင့္ ဒါရိ က္တာမခား၏ လစာအသံ းစရိတ္မခားကိ  ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္အတြက္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားုွႏင့္ ေနာက္ပိ င္းုွႏစ္မခားတြင္ ုႏွစ္စဥ ္ ၅% 
တိ းမည္ဟ ယူဆခခက္ကိ  အေျခခံ၍ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 

 
၄။ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ  

က။ အျမတ္ေဝစ ရရွိမည့္ပမာဏမွာ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္အတြက္ရရိွသည့္ ပမာဏုွႏင့္ည မွခသည္ဟူသည့္ ယူဆခခက္ုႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မခားအား 
အျမတ္ေဝစ ထ တ္ေပးမည္မဟ တ္ဟူေသာ ယူဆခခက္မခားကိ  အေျခခံ၍ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ုွႏင့္ ၂၀၁၇ခ ုွႏစအ္တြက ္ေငြသားစ းဆင္းမ ကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 

 
ခ။ MJTD မ ွအျမတ္ေဝစ ရရိွမည္မဟ တ္ ဟူသည့္ယူဆခခက္ုႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မခားအား အျမတ္ေဝစ  ထ တ္ေပးမည္မဟ တ္ဟူေသာ ယူဆခခက္မခားကိ  အေျခခံ၍ ဘ႑ာုႏွစ ္

၂၀၁၇ ခ ုႏွစ္မ ွ၂၀၁၈ ခ ုႏွစ္အတြက္ ေငြသားစ းဆင္းမ ကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
 

TPD ုွႏင့္ သ းသန္႔သကဆ္ိ ငေ္သာဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခား၏ယဆူခခကမ္ခားုွႏင့္အေျခခမံခား 
 
၁။ ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ မ ွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္ အတြက္ TPD ၏ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ုႏွင့္ အျမတ္ုႏွင့္အရံ းႀကိ တင္မွန္းဆခခက္သည္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ ဧၿပ လ မွ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရ လအထိ 

ကာလအပိ င္းအျခား၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ုႏွင့္အျမတ္ုႏွင့္အရံ းအေပၚအေျခခံထားပါသည္။ 
 
၂။ ဝင္ေငြ 

က။ ၾကယ္ ၃-၄ ပြင့္ဟိ တယ္၊ ဓါတ္ဆ ဆိ င္၊ ေဈးဆိ င္အေသးစား၊ စားေသာက္ဆိ င္ုႏွင့္ ေဆးခန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ  အၿပ းသတ္ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္မည္ဟ ယူဆထားေသာ 
စ မံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားကိ အေျခခ၍ံ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၇ခ ုွႏစ္အတြက္ TPD ၏ ဝင္ေငြကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ေျမငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အဥ မခားသည္ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ ုွႏစ္က န္ပိ င္းတြင္ၿပ းစ းမည္ျဖစ္ၿပ း၊ ေျမငာွးရမ္းျခင္းုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေမးျမန္းစံ စမ္းေနေသာ အလားအလာရွိသည့္ အလ ပ္အပ္ုံွႏသူမခား 
TPD တြင္ ရွိေနပါသည္။ ဆိ င္ခန္းမခားေရာင္းခချခင္းမခားသည္လည္း ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ မ ွ၂၀၁၇ ခ ုွႏစ္ အတြင္း ၁၀၀.၀% ေရာင္းခခရမည္ျဖစပ္ါသည္။ စ မံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားအရ 
Zone A Project တြင္အလ ပ္သမားမခား၏ ေနရာထိ င္ခင္း၊ ကန္ေရျပင္ကိ  မခက္ုွႏာမူထားေသာ ကြန္ဒိ ၊ ေတာင္ဖက္မခက္ုႏွာမူေသာ ကြန္ဒိ ၊ က န္တိ က္ + ရံ းခန္းုႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မ ေပးေသာတိ က္ခန္းမခားသည္ တစိတ္တပိ င္းၿပ းစ းမည္ျဖစ္ၿပ း အဆိ ပါလ ပ္ငန္းမခားမ ွ ရရွိမည့္ဝင္ေငြကိ လ ပ္ငန္းၿပ းဆံ းမ အေပၚ အေျခခံ၍တြက္ခခက္သည့္ နည္းလမ္းအရ 
အသိအမွတ္ျပ လက္ခံထားပါသည္။ 
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ခ။ ုႏွစ္လံ းတြြဲအိမ္၊ ဇက္ဟိုိမ္ခံအိမႀ္က းမခား၊ တိ က္ခန္းမခား၊ ေကခာင္းုွႏင့္ ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ  ၁၀၀% အၿပ းသတ္ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္မည္ဟူေသာယူဆခခက္ကိ အေျခခံ၍ဘ႑ာုႏွစ ္ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္မ ွ
၂၀၁၇ခ ုွႏစ္အတြက္ TPD ၏ဝင္ေငြကိ  ေမခွာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ စ မံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားအရZone A Project တြင္အလ ပ္သမားမခား၏ ေနရာထိ င္ခင္း၊ကန္ေရျပင္ 
ကိ မခက္ုႏွာမူထားေသာကြန္ဒိ ၊ ေတာင္ဖက္မခက္ုွႏာမူေသာ ကြန္ဒိ ၊က န္တိ က္ + ရံ းခန္းုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မ ေပးေသာ တိ က္ခန္းမခားသည္တစိတ္တပိ င္းၿပ းစ းမည္ျဖစ္ၿပ း Zone B Project 
၏ အဆင့္ (၁) ရွိ ေထာက္ပံ့ပိ ႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာနယ္ေျမသည္ တစိတ္တပိ င္းၿပ းစ းပါမည္။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္မ ွ၂၀၁၇ခ ုွႏစ္ုွႏင့္ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၇ 
ခ ုွႏစ္ မ ွ၂၀၁၈ခ ုွႏစ္တြင္အလ ပသ္မားမခား၏ ေနရာထိ င္ခင္းအား ငွားရမ္းျခင္းမ ွရရွိေသာ လစဥ္ဝင္ေငြသည္ အေဆာက္အဥ း (၃) ခ  မ ွရရွိပါမည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ယူဆပါသည္။  

 
ဂ။  ဝင္ေငြတြင ္က န္သြယ္လ ပ္ငန္းခြန္ကိ  ထည့္တြက္ထားပါသည္။ 
 
ဃ။ မည္သည့္ေဈးတက္မ ုႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမ မဆိ ၏ သက္ေရာက္မ ကိ  ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘြဲ ဖြံ႔ၿဖိ းတည္ေဆာက္မ တစ္ခ စ ၏ ေရာင္းခခမ ေဈးုႏ န္းမခားကိ  ုႏွစ္စဥ္တူည မည္ဟ  ယူဆ 

ထားပါသည္။ 
 

၃။ ေရာင္းက န္မခား၏ အသံ းစရိတ္မခား/က န္ကခစရိတ ္
က။ ဘ႑ာုႏွစ ္၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္မ ွ၂၀၁၇ခ ုွႏစ္ုႏွင့္၂၀၁၇ခ ုွႏစ္မွ၂၀၁၈ခ ုွႏစ္အတြက ္ေရာင္းက န္မခား၏ အသံ းစရိတ္မခား/က န္ကခစရိတ္ (ေျမက န္ကခစရိတ ္+ အေျခခံအေဆာက္အဥ က န္ကခ 

စရိတ္ + ေဆာက္လ ပ္ေရး က န္ကခစရိတ္) ကိ  အထက္တြင္ေဆြးေုႏြးထားေသာ စ မံကိန္း အခခိနဇ္က္ဟိုယားေပၚအေျခခံ၍ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
 
ခ။ ုႏွစ္တစ္ုွႏစ္ခခင္းစ အတြက္လက္ရွိုႏ န္းထားမခားကိ အေျခခံ၍အသံ းစရိတ္မခား/က န္ကခစရိတ္မခားကိ  ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ 
 

၄။ ဝင္ေငြုွႏင့္ အသံ းစရိတ္မခား/က န္ကခစရိတ္မခားကိ  လ ပ္ငန္းၿပ းဆံ းမ အေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခခက္သည့္ နည္းလမ္းအရ အသိအမတွ္ျပ လက္ခံထားပါသည္။ 
 
၅။ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့သည့္ TSMC ုႏွင့္ ဖက္စပ္လ ပ္ကိ ငမ္ သေဘာတူစာခခ ပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ မ ွ၂၀၁၆ခ ုွႏစ ္

အတြင္း MTSH သည္ TPD ၏ ရွယ္ယာ ၈၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္မည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ကိ  အေျခခံ၍ TPD ၏ ဘ႑ာေရး ရလဒ္မခားုွႏင့္ အေနအထားကိ  MTSH တြင္ တေပါင္းတည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျချဖစေ္စသည့္ အေၾကာငး္အခခကမ္ခား 

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ရွယ္ယာမခားတြင ္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏျခင္းုွႏင့္ ဆက္လက္ကိ င္ေဆာင္ထားျခင္းတြင္ အေရးပါေသာ 
ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခားပါဝင္ၿပ း ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခတစ္ခ ခခင္းအား 
နားလည္သူမခား အတြက္သာသင့္ေလခာ္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏရန္ မဆံ းျဖတ္မ  
ဤအပိ င္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေအာက္ပါဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခားုွႏင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အျခားအခခက္အလက္အားလ ံးတိ ႔ကိ  ဂ႐ို တစိ က္သ ံးသပ္သင့္ပါသည္။   ထိ အခခက္မခားမွာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ရင္ဆိ င္ 
ႀက ံေတြ႕ရသည့္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားအာလံ းမဟ တ္ေသးပါ။    အခခိ ႕ေသာ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ မသိရွရိ 
ေသးသည့္အျပင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကအေရးပါျခင္းမရွိဟ  ယခ အခခနိတ္ြင္ယ ံၾကည္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိ င္းတြင္ 
အေရးပါလာုိႏ င္သည့္ အျခားဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားလည္း ရွိုိႏ င္ပါသည္။   အဆိ ပါ မည္သည့္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမဆိ  
အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္လာခြဲ့လွခင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ရလဒ္မခား၊ ေငြေၾကး စ းဆင္းမ ၊ 
စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခားုွႏင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားုွႏင့္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံ 
ထားမ တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ တိ က္႐ိုိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါသည့္ မလိ လားအပ္ေသာ 
သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္လာုိႏ င္ပါသည္။ ထိ သိ ႔ျဖစ္လာပါက ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာမခား၏ အေရာင္းအဝယ္ 
ေဈးုႏ န္းသည္ မၾကာမၾကာေျပာင္းလြဲုႏိ င္ သိ ႔မဟ တ္ ကခဆင္းုႏိ င္ၿပ း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ 
ျပ လ ပ္ထားသည့္ လူႀက းမင္း၏ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ အားလ ံး သိ ႔မဟ တ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိ  ဆ ံး႐ို ံးသြားုႏိ င္ပါသည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားုွႏင့္ မေရရာမ မခားပါဝင္ေနသည့္ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားလည္း 
ပါရွိသည္။ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအတြင္း ဤအပိ င္းုႏွင့္ အျခားေနရာတိ ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ရင္ဆ ိင္ရသည့္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားအပါအဝင္၊  အခခ ိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တိ ႔ေၾကာင့္ ဤက မၸဏ ၏ 
အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္ ထိ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားက ေမွခာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မခားုွႏင့္ မခားစြာ 
ကြာျခားုႏိ င္ပါသည္။ လူႀက းမင္းအေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ "ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား" အပိ င္းပါ 
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခခက္ကိ လည္း ထည့္သြင္း စဥ္စားသင့္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္းမျပ မ  လူႀက းမင္း၏သ းသန္႔အေျခအေနုွႏင့္စပ္လခဥ္း၍ 
အႀကံေပးပ ဂ  ိလ္မခားထံမွ အႀကံျပ ခခက ္ရယူသင့္ပါသည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏စ းပြားေရးလ ပင္နး္ုွႏင့္ လ ပင္နး္လညပ္တလ္ ပက္ိ ငမ္ ဆိ ငရ္ာ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခား 
 
ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔သည ္MJTD ုွႏင့္ TPD တြင ္ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ရငး္ုွႏ းျမ ွပုံွ္ႏမ မခားအေပၚတြင ္မွ ခိ ေနပါသည။္ 
 
လည္ပတ္ေနေသာအျခားစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားတြင္ ရွယ္ယာမခားပိ င္ဆိ င္ထားေသာ အမခားပိ င္က မၸဏ တစ္ခ  
အေနျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အျမတ္မခားသည္ အဆိ ပါလည္ပတ္ေနေသာအျခားစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား 
အထူးသျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏လက္ေအာက္ခံက မၸဏ မခား၏ ေအာင္ျမင္စြာလည္ပတ္ုိႏ င္စြမ္းအေပၚ မူတည္ 
ေနပါသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္ ေငြသားစ းဆင္းမ ုႏွင့္ ဝင္ေငြမခားသည္ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔မွထ တ္ေပးေသာ 
အျမတ္ေဝစ မခား၊ Zone A ရွိ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံ မခားအား ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္း 
တိ ႔အတြက္ရရွိေသာ အခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာငခ္မခားုွႏင့္ MJTD အား ၎၏တာဝန္မခားကိ  လိ က္နာ 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝနေ္ဆာင္မ မခားေပးျခင္းမွရရွိေသာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငခ္မခားအေပၚတြင္ 
အဓိကမွ ခိ ေနပါသည္။ 
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MJTD ုွႏင့္ TPD တ ိ႔၏ အျမတ္ေဝစ မခားေပးုႏိ င္စြမ္းုွႏင့္ အျခားေပးေဝမ မခားျပ လ ပ္ုိႏ င္ျခင္းသည္ MJTD ုွႏင့္ TPD 
တိ ႔၏ ဝင္ေငြမခားုွႏင့္ ေငြသားစ းဆင္းမ မခားအေပၚတြင္ မူတည္ုႏိ င္ၿပ း ျမန္မာုိႏ င္င ံဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ 
MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔ုႏွင့္သက္ဆိ င္ေသာ ကန္႔သတ္ခခက္မခားပါဝင္သည့္ မည္သည့္ေခခးေငြ သေဘာတူခခက္မခား 
အရမဆိ  ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MJTD ုွႏင့္ TPD တ ိ႔၏ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား အျမတ္ေဝစ မခား 
ေပးုႏိ င္စြမ္းုွႏင့္အျခားေပးေဝမ မခားျပ လ ပ္ုိႏ င္ျခင္းအား မည္သည့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း သိ ႔မဟ တ္ တားျမစ္ျခင္းမဆိ  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ အေပၚ ဆိ းရြားေသာသက္ေရာက္မ ျဖစ္ေစုိႏ ငသ္ျဖင့္ ၎၏ 
ဘ႑ာေရးအေျခအေနုွႏင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မခား၏ ရလဒ္မခားကိ  ဆိ းဆိ းရြားရြားထိခိ က္ေစုႏိ င္ပါသည္။ MJTD 
ုႏွင့္ TPD တိ ႔အား စာရင္းရွငး္လင္းဖခက္သိမ္းပါက ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခားအား ျပနလ္ည္ရရွိုိႏ င္ရန္ 
လံ ေလာက္သည့္ ရပိ င္ခြင့္မခားမရွိျခင္းျဖစေ္ပၚုိႏ င္ပါသည္။ အဆိ ပါ ေငြေၾကးျဖန္႔ေဝမ မခားအားအကူအည ေပးရန္ 
သိ ႔မဟ တ္ တိ းတက္ေစရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိ  
ျဖစ္ုိႏ င္ေသာအတိ င္းအတာအထိေစာင့္ၾကည့္၍ စ မံခန္႔ခြြဲပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ ္၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ခ ုွႏစ္ အတြက္ ဘ႑ာုွႏစ္ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ တူည ေသာအျမတ္ေဝစ ပမာဏအတိ င္း ရရွိမည္ဟ  
ေမွခာ္မွန္းထားၿပ း MJTD သည္ အျမတ္မခားအား အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုံွႏရန္ 
စ စဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ ုွႏစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ  
ရလိမ့္မည္ဟ  မေမွခာ္လင့္ထားပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔ဝငေ္ငြ၏ ႀက းမားေသာအစတိအ္ပိ ငး္ကိ  MJTD ၏ Zone A ရွေိျမအမိယ္ာအေဆာကအ္အံ မခားအား 
ေဈးကြကတ္ငျ္ခငး္ုွႏင့္ ေရာငး္ခချခငး္အတြက ္ရရွေိသာ အခေၾကးေငြမခား/ဝနေ္ဆာငခ္မခားမ ွရရွပိါသည။္ 
 
၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္ဘ႑ာုႏွစ္တြင္ MJTD ၏ Zone Aရွိေျမအမိ္ယာအေဆာက္အအံ မခားအား ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ 
ေရာင္းခချခင္းအတြက္ရရွိေသာအခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားမွ ရရွိေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဝင္ေငြသည္ ေငြကခပ္  
၁ ၁၆၅ ၇၇၃ ၃၇၅ အထိရွိပါသည္။ MJTD ၏ Zone A ရွိေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံ မခားအား 
ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းအတြက္ရရွိေသာအခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားသည္ သေဘာသဘာဝ 
အရ အခါခါရရွမိည ္ မဟ တ္ဘြဲ Zone A ရွိ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံ မခားအားလံ း အငွားထြက္သြားပါက 
တျဖည္းျဖည္းေလခာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထိ သိ ႔တျဖည္းျဖည္းေလခာ့နည္းသြားေသာဝင္ေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕၏လက္ 
ေအာက္ခံက မၸဏ ျဖစ္ေသာ TPD မွတဆင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတိ ႔ကိ  တည္ေဆာက္ျခင္း 
ုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင္ Zone B Project အား Thilawa SMC ုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ 
တည္ေဆာက္ျခင္းကြဲ့သိ ႔ေသာ အျခားေသာအိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္မ  စ မံကိန္းမခားကိ  ေဆာင္ရြက္လခက္ 
ရွိပါသည္။ 
 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏သင္းဖြြဲ႕မွတ္တမ္း၊သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းုႏွင့္သက္ဆိ င္ရာဥပေဒမခားတြင္ ခြင့္ျပ ထားသည့္အတိ င္း သ လဝါ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ုႏွင့္ ျမန္မာုႏိ င္ငံတြင္(သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အျပင္) အျခားအိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိ းေရးတည ္

ေဆာက္မ စ မံကိ္န္းမခားတြင ္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏျခင္းျဖင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရည္ရွည္အကခ ိးစ းပြားကိ  ဖန္တ းရန္ုႏွင့္ 

ေသခခာမ ရွိေစရန ္ အစ အစဥ္မခားခခထားပါသည္။ 
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ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔တြင ္စကမ္ နယေ္ျမမခားုွႏင့္ အမိျ္ခေံျမဖြ႕ံၿဖ ိးေရးတိ ႔႔ုွႏင့္ဆကစ္ပေ္နသည့္ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခားရွေိနသည။္ 
 
ဤက မၸဏ ၏အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမွာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ရင္းုႏွ းတည္ေထာင္ေရးအား Zone A 
Project ကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေထာင္ရန္ုွႏင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွိေသာ MJTD ုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေထာင္ရန္ုွႏင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွိေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
လက္ေအာက္ခံက မၸဏ  TPD တိ ႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခားမွတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 
စက္မ နယ္ေျမအျဖစ ္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအမိ္ျခံေျမေဈးကြက္ 
တစ္ခ လံ းအေပၚအကခိ းသက္ေရာက္မ ရွိသည့္ ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခမခားက ဤက မၸဏ အေပၚတြင္လည္း တိ က္ရိ က္ 
အကခိ းသက္ေရာက္သည္။ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ရွိက မၸဏ မခားအတြက္ စက္မ ၊ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရး 
ဆိ င္ရာ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံ မခား၏ ဝယ္လိ အားုႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေဈးုႏ န္းမခားအေပၚ (ေယဘ ယခ 
တိ းတက္မ အဆင့္အတန္း၊ ုႏ ိင္ငံျခားရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိျခင္းုွႏင့္ အတိ းုႏ န္းမခား အပါအဝင္) 
ျမန္မာ့စ းပြားေရး ခိ င္မာမ ုွႏင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  ေယဘ ယခအနည္းအမခားအဆင့္ 
အတန္းမခားက သက္ေရာက္မ ရွိပါသည္။  
 
ျမန္မာ့စ းပြားေရး ပြင့္လင္းလာမ တြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပနျ္ဖစျ္ခင္း၊ ျမန္မာ့စ းပြားေရးကခဆင္းျခင္း၊ ျမန္မာ့အိမၿ္ခံ 
ေျမေဈးကြက္ ယိ ယြင္းလာျခင္း ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ ုိႏ င္ငံျခားရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား စိတ္ဝင္ 
စားမ ေလခာ့နည္းလာျခင္းတိ ႔ရွိခြဲ့ပါက MJTD ုႏွင့္  TPD တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ ရလဒ္မခားုႏွင့္ အနာဂတ္ 
တိ းတက္မ  တိ ႔အေပၚ အေရးပါသည့္ မလိ လားအပ္ေသာ အကခိ းသက္ေရာက္မ မခား ရွိလာုႏိ င္သည္။ ထိ မွတစ ္
ဆင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားုွႏင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္ 
စ မံကိန္းအေပၚမဆိ  မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက ္
ုႏိ င္ပါသည္။ ထိ အေၾကာင္းအခခက္မခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္း 
တြင္မဆိ  ျပ လ ပ္ထားေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ အေပၚလည္း သက္ေရာက္မ ရွိုိႏ င္ပါသည္။ 
 
Zone A Project ၊ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ုွႏင့္ အနာဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္ မညသ္ည့္စ မကံနိး္ မဆိ  

တိ ႔အား အခခနိမ္ တညေ္ထာငုိ္ႏ ငျ္ခငး္သည ္အေၾကာငး္အခခကမ္ခ ိးစံ တိ ႔အေပၚမတူညေ္နသည။္ 

 
ဤကုမၸဏ ၏အဓိကစ ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမရာ သ လဝါအထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အာ်ား ္င္်ားႏရ ်ားတည္ေထာင္ျခင္်ားကို Zone A 

Project အားရင္းုွႏ းတည္ေထာင္မ ုွႏင့္လည္ပတ္မ တိ ႔အတြက္တာဝန္႐ိုွိေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏ  MJTD 

ုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာ ုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအားရင္းုႏွ းတည္ေထာင္မ ုႏွင့္လည္ပတ္ေရးတိ ႔အတြက္ 

တာဝန္႐ိုွိေသာ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ  TPD တိ ႔တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မွတစ္ဆင့္ 

လ ပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
Zone A Projectုွႏင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတိ ႔ကိ  ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ ုႏွင့္ လည္ပတ္မ အား 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ုိႏ င္စြမ္းုႏွင့္ ၿပ းေျမာက္ုႏိ င္စြမ္းတိ ႔ကိ  ကန္႔သတ္သည့္အေၾကာင္းအခခက္မခားက MJTD ုႏွင့္ TPD 

တိ ႔၏ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာစြမ္းေဆာင္မ မခားအား သိသိသာသာ အကခိ းသက္ေရာက္ေစုိႏ င္သည္။ MJTD ုႏွင့္ TPD 

မ ွ Zone A Project ုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတိ ႔အား တည္ေထာင္မ ကိ  

ၿပ းေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ အခခိန္ုွႏင့္ က န္ကခစရိတ္မခားအေပၚ က န္ၾကမ္းမခား၊ လ ပ္သားုႏွင့္ 
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ပစၥည္းကိရိယာမခား ျပတ္လပ္မ ၊ ဆိ းရြားေသာရာသ ဥတ အေျခအေန၊ သဘာဝေဘးအုႏ ရာယ္မခား၊ 

ကန္ထ႐ိုိ က္တာမခား၊ တစ္ဆင့္ခကံန္ထ႐ိုိ က္တာမခားုႏွင့္ အလ ပ္သမား အျငင္းပြားမ ျဖစျ္ခင္း၊ မေတာ္တဆမ မခား၊ 

ဥပေဒေျပာင္းလြဲမ မခားုွႏင့္ အျခားႀကိ တင္မသိျမင္ုိႏ င္ေသာ ျပႆနာမခားုႏွင့္အေျခအေနမခားအပါအဝင္ 

အေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္ မလိ လားအပ္ေသာသက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေစုိႏ င္သည္။ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 

စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတိ ႔တြင္ လယ္သမားမခား လက္ရွိေနထိ င္ေနပါက၊ ထိ သိ ႔ေနထိ င္သူမခားအား 

သက္ဆိ င္ရာျမန္မာုိႏ င္ငံဥပေဒမခားုႏွင့္အည  ျပန္လည္ေနရာခခထားုႏိ င္ရန္ TPD မွာ ေဆာင္႐ိုြက္စရာမခား 

႐ိုွိလာုႏိ င္ၿပ း ေနာက္ထပ္က န္ကခစရိတ္မခား က န္ကခုႏိ င္သည္။  

 
ထိ သိ ႔ေသာ အေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္ စ မံကိန္းေုႏွာင့္ေုွႏးျခင္းမခားုႏွင့္ က န္ကခစရိတေ္ကခာ္လြန္ျခင္းမခား 
ျဖစ္ုိႏ င္ၿပ း MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏ လည္ပတ္မ မခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မ မခား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုွႏင့္ 
အလားအလာမခားအေပၚ အေရးပါသည့္ မလိ လားအပ္ေသာအကခိ းသက္ေရာက္မ မခား ေပၚလာုိႏ င္သည္။ 
ထိ မွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ ထိ အေၾကာငး္အခခက္မခားသည္ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းကိ မဆိ  
အခခိန္မ တည္ေဆာက္ုိႏ င္ျခင္းအေပၚလည္း သက္ေရာက္မ  ရွိုိႏ င္ပါသည္။ 
 
အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခားုွႏင့္ ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏသတူိ ႔သည ္ရယွယ္ာမခားတြင ္ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏမ ထမံ ွအကခ းိအျမတမ္ခားကိ  ၎တိ ႔ 
သင့္ေလခာ္သညဟ္  ယဆူေသာအခခနိက္ာလအတြငး္ ျပနရ္ခခငမ္ ွရုိႏ ငမ္ည။္ 
 
ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားတြင္ ေမွခာ္လင့္ခခက္အမခ ိးမခိ းရွိၾကရာ အခခ ိ႕ေသာအစ ရွယ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူတိ ႔ 
အေနျဖင့္ ၎တိ ႔ကသင့္ေလခာ္သည္ဟ ထင္ေသာအခခိန္ကာလအတြင္း   ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ထံမအွကခ ိးအျမတ္မခား 
ရခခင္မရွုိႏ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ထိ အေျခအေနမခားတြင္အစ ရွယယ္ာမခားသည္ ကာလတိ  ရင္းုႏွ း ျမႇ ပ္ုံွႏရန္အတြက္ 
သင့္ေလခာ္မ ရွိခခင္မွရွပိါမည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အျမတ္အစြန္းမရသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျမတအ္စြန္း ရရွိရန ္
ေမွခာ္မွန္းသည္ထက္ ပိ ၾကာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစ ရွယ္ယာရငွ္မခားသိ ႔မဟ တ္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား အေနျဖင့္ 
ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ အားျပန္မရုိႏ င္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အကခ ိးအျမတ္မရုိႏ င္ျခင္း ဟူသည့္ ဆံ းရံ းုႏိ င္ေျခလည္း ရွိပါသည္။ 
 
ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔၏ အဓကိစ းပြားေရးလ ပင္နး္မခားအား ေအာငျ္မငစ္ြာေဆာငရ္ြကုိ္ႏ ငစ္ြမး္သည ္အဓကိအားျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔ 
ဒါ႐ိုိ ကတ္ာအဖြြဲ႔ုွႏင့္ စ မအံ ပခ္ခ ပေ္ရးအဖြြဲ႔တိ ႔၏ အားထ တႀ္က းိပမး္မ မခားအေပၚ မတူညပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအား ေအာင္ျမငစ္ြာေဆာင္ရြက္ုႏိ င္စြမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ုွႏင့္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရးအဖြြဲ႔တိ ႔၏ ကၽြမ္းကခင္မ ုွႏင့္ အေတြ႔အႀက ံတိ ႔အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ MJTD 
ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ုွႏင့္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရးအဖြြဲ႔တိ ႔က MJTD ုႏွင့္  TPD  ၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ 
လ ပ္ကိ င္မ မခားအား ေအာင္ျမငစ္ြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္စြမ္းအေပၚ၌ လည္း ေကာင္းမူတည္ေန 
ပါသည္။   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာအဖြြဲ႔မွ ျဖစေ္စ၊ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရးအဖြြဲ႔႔မွ ျဖစေ္စ၊ ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ MJTD ုႏွင့္ TPD 
၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔မွ ျဖစေ္စ၊ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရးအဖြြဲ႔မွ ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါသည့္ အဖြြဲ႔ဝင္တစ္ဥ းဥ းအား 
သင့္ေလခာ္သည့္အျခားပ ဂ  ိလ္တစ္ဥ းတစ္ေယာက္ျဖင့္ အခခိန္မ အစားထိ းုႏိ င္ျခင္းမရွိဘြဲ လက္လြတ္ဆ ံး႐ို ံးခြဲ့ရပါက 
MJTD ုႏွင့္ TPD ုႏွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၊ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္မ မခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္၊ 
ဘ႑ာေရးအေျခအေနုွႏင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားအေပၚ အေရးပါသည့္ မလိ လားအပ္ ေသာ သက္ေရာက္မ မခား 
ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။ 
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ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔သည ္ဖကစ္ပလ္ ပက္ိ ငမ္ မခားဆိ ငရ္ာ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခားုွႏင့္ ပတသ္ကေ္နပါသည။္ 
 
MJTD ုွႏင့္ TPDတိ ႔တြင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ေၾကာင့္ ဖက္စပ္လ ပ္ကိ င္မ မခားဆိ င္ရာဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားသည္  
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔အေပၚကခေရာက္လာုိႏ င္သည္။ ဖက္စပ္လ ပ္ကိ င္မ မခားတြင္အဖြြဲ႔ဝင္မခား၏ဖက္စပ္လ ပ္ကိ င္မ မခား 
အတြက္ ဘ႑ာေငြထည့္ဝင္ေရးတာဝန္အပါအဝင္ ဖက္စပက္ မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္တြင ္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
တာဝန္မခားအား ဖက္စပ္ပါဝငသ္ူမခားက  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆုႏၵမရွိျခင္း သိ ႔မဟ တ္ မတတ္ုႏိ င္ျခင္း 
ကြဲ့သိ ႔ေသာ စ းပြားေရးဆိ င္ရာဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။  ထိ ႔ျပင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
ဖက္စပ္ပါတနာမခားမွာ၊ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္မကိ က္ည ေသာ သိ ႔မဟ တ္ မတူကြြဲျပားေသာ  စ းပြားေရး သိ ႔မဟ တ္ 
လ ပ္ငန္းအကခိ းစ းပြားမခား သိ ႔မဟ တ္ရည္မွန္းခခက္မခားရွိေနုိႏ င္ရာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕က မၸဏ  ုႏွင့္ဖက္စပ္ပါတနာမခား 
အၾကား အျငင္းပြားမ မခား ေပၚလာုိႏ င္ပါသည္။ ေနာငအ္နာဂတ္တြင ္ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔ုႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပ းထိ သိ ႔ေသာ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၊ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ မခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္၊ 
ဘ႑ာေရး အေျခအေနုွႏင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားအေပၚ အေရးပါသည့္၊  မလိ လားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မ မခား 
ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္သည့္  စ းပြားေရးဆိ င္ရာ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔မေတြ႔ႀက ံရုိႏ င္ပါဟ  အာမခံခခက္မရွိပါ။ 
 
Zone A Project ၊ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ုွႏင့္ အနာဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္မညသ္ည့္စ မကံနိး္ မဆိ  
တိ ႔သည ္ျပငး္ထနေ္သာၿပ ငိဆ္ိ ငမ္ ုွႏင့္ ရငဆ္ိ ငရ္ုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ျမန္မာ့စ းပြားေရးစနစ္လခင္ျမန္စြာေျဖေလွခာပ့ြင့္လင္းလာမ ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ျပည္တြင္းျပညပ္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏ 
သူမခားက ျမန္မာုိႏ င္ငံအုံွႏ႕အျပားရွိ အခခက္အခခာကခေသာ ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ အေကာင္းဆ ံးေသာ ေနရာေဒသ 
မခားတြင္ စက္မ နယ္ေျမမခားုွႏင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာနယ္ေျမမခား တည္ေထာင္ လာုႏိ င္ပါသည္။   
ထိ စက္မ နယ္ေျမမခားုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာနယ္ေျမမခားသည္ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔၏ Zone A 
Project  ုွႏင့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 
အတြင္းကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းုႏွင့္မဆိ  အၿပ ိင္အဆိ င္ ျဖစ္လာၿပ း၊  
Zone A Project ၊ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတတ္ြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းထံမွမဆိ  အလားအလာရွိေသာ သံ းစြြဲသူမခား 
ုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားအားစြြဲေဆာင္ုိႏ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ သ လဝါ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ္ည့္မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပု္ႏွံမ အေပၚ မလိ  
လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နအ္တြက ္ စ စဥထ္ားသည့္ အေျခခအံေဆာကအ္အ ုွံႏင့္ အေထာကအ္ကျူပ  
အေဆာကအ္အ မံခား အၿပ းသတတ္ညေ္ဆာကမ္  ေုွႏာင့္ေုွႏးျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္မၿပ းစ းျခငး္ 
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြက္ စ စဥ္ထားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအ ံုွႏင့္ အေထာက္အကူျပ  
အေဆာက္အအ ံမခားသည္ ေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ မၿပ းစ းမ မခားျဖင့္ ရင္ဆိ င္ႀက ံေတြ႕ျခင္းမရွိေစရဟ  
အာမခံခခက္မရွိပါ။   အကယ္၍ ရင္ဆိ င္ႀက ံေတြ႔ခြဲ့ရပါက၊ MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတတ္ြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းမဆိ  အလားအလာရွိေသာ သံ းစြြဲသူမခား 
သိ ႔မဟ တ္ ငွားရမ္းသူမခားကိ  ဆြြဲေဆာင္ရာတြင ္ အခက္အခြဲ ျဖစ္ေပၚုိႏ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ အေပၚ 
မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ ုိႏ င္ပါသည္။ 
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Zone A Project ၊ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ုွႏင့္ သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နအ္တြငး္အနာ 
ဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္မညသ္ည့္စ မကံနိး္တိ ႔အား ရငး္ုွႏ းတညေ္ဆာကရ္ာ၌ ခန္႔မနွး္ေျခအသံ းစရတိထ္က ္ ေကခာ္ 
လြနက္ာကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD က ဘ႑ာေငြ မရာွေဖြုိႏ ငျ္ခငး္။  
 
Zone A Project ုွႏင့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတြင္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၏ အတိ င္းအတာ 
ုႏွင့္ သေဘာသဘာဝအရ၊ MJTDုွႏင့္TPD  အေနျဖင့္ မခားျပားေသာ မတည္ေငြအသံ းစရိတ္ ကခခံရန ္လ ိအပ္ပါ 
သည္။    အမွန္တကယ္က န္ကခသည့္ မတည္ေငြအသံ းစရိတ္သည္ MJTDုႏွင့္TPD အတြက္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ  
ကလခာထားသည့္အသံ းစရိတ္၏ လက္ရွိပမာဏထက္ ေကခာ္လြန္ုႏိ င္ပါသည္။ MJTDုွႏင့္TPDအေနျဖင့္ 
ထိ သိ ႔ေသာ အသ ံးစရိတ္ကိ  ရွယ္ယာဝင္မခား၏ ထည့္ဝင္ေငြမခားုွႏင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွိေသာ 
ေငြေၾကးတိ ႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းုႏိ င္ျခင္း ရွိခခင္မရွွိမည္ျဖစ္ပါသည္။   ထိ နည္းတူစြာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္လည္း 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း မည္သည့္အနာဂါတ္တြင ္ ခခြဲ႕ထြင္မည့္ စ မံကိန္းကိ မဆိ  အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာ၌ မခားျပားေသာ မတည္ေငြရင္းအသံ းစရိတ္ လိ အပ္မည္ျဖစ္ၿပ း လက္ရွိခန္႔မွန္းေျခထက္ေကခာ္လြန္ကာ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြုိႏ င္ျခင္းျဖစ္ုိႏ ငပ္ါသည္။ ထိ အခါ ေနာက္ထပ ္ မတည္ေငြရင္း၊ 
ေႂကြးၿမ  သိ ႔မဟ တ္ အျခားပ ံစ ံ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ လိ အပ္ေကာင္းလ ိအပ္ုိႏ င္ပါသည္။   အကယ္၍ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD  အေနျဖင့္ ထိ ကြဲ့သိ ႔ ေနာက္ထပ္ မတည္ေငြရင္း၊ ေႂကြးၿမ  သိ ႔မဟ တ္ 
အျခားဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ကိ  ရွာေဖြရယူုိႏ င္ျခင္း မရွပိါက၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ 
စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၊ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  ရလဒ္မခား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မ ုႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေနအထားတိ ႔အေပၚ 
အေရးပါေသာ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္သြားုႏိ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ း 
ျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚမလိ လားအပသ္ည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာ အတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ 
ုႏိ င္ပါသည္။ 
 
MJTD ုွႏင့္ TPD တြင ္Zone A Project ုွႏင့္ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္၏ သံ းစြြဲသမူခား သိ ႔မဟ တ ္
ငာွးရမး္သမူခားထမံ ွေပးေခခမ ေုွႏာင့္ေုွႏးျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္ပခကက္ြကျ္ခငး္ ဆိ ငရ္ာဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခ ရွပိါသည။္ 
 
MJTDုႏွင့္TPD ၏ ဝင္ေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္ ငွားရမ္းခမခားုွႏင့့္ ဝန္ေဆာငခ္မခား အပါအဝင ္Zone A Projectုႏွင့္ 
လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္း အသ းသ းအားအား လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွမိည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သံ းစြြဲသူမခား သိ ႔မဟ တ္ ငွားရမ္းသူမခားထံမွ ေပးေခခမ ေုွႏာင့္ေုွႏးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ပခက္ကြက္ျခင္းရွိခြဲ့ပါက၊ 
MJTDုႏွင့္TPD ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၊ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ရလဒ္မခား၊ ေငြျဖစ္လြယ္ မ ုႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
အေနအထားတိ ႔ အေပၚ အေရးပါေသာ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္ သြားုႏိ င္ပါသည္။ 
ထိ မွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚမလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခားအေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ 

 
Zone A Project ၊ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ုွႏင့္ မညသ္ည့္အနာဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္ 
စ မကံနိး္အတြကမ္ဆိ  အာမခထံားရွမိ  မလ ေံလာကျ္ခငး္ ရွေိနုိႏ ငပ္ါသည။္  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔သည္ ၎တိ ႔အသ းသ း၏ ပိ င္ဆိ င္မ မခားအေပၚ မ း၊ ခိ းမ ုွႏင့္ ေရႀက းျခင္း 
ကြဲ့သိ ႔ သဘာဝ ေဘးအႏရၲာယ္မခားေၾကာင့္ ထိခိ က္ပခက္ဆ းမ ုွႏင့္ ဆ ံး႐ို ံးမ ဆိ င္ရာ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခုွႏင့္ ၾကံ ေတြ႕ 
ေနပါသည္။    ထိ ျဖစ္ရပ္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊MJTD ုႏွင့္ TPDတိ ႕၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  
ျပတ္ေတာက္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ရပ္စြဲျခင္း ျဖစ္ေပၚုိႏ င္ၿပ း ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႕၏ 
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စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မ ၊ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ုိႏ င္မ ုႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနတိ ႔အေပၚ 
အေရးပါေသာမလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊MJTD ုႏွင့္ TPD 
၏ အာမခံေပၚလစ မခားသည္ ၎တိ ႔၏ပိ င္ဆိ င္မ မခား ထိခိ က္ ပခက္ဆ းမ အတြက္ အခခ ိ႕ေသာဆ ံး႐ို ံးမ အား 
ကာကြယ္လႊမ္းၿခ ံေပးမည္ ျဖစေ္သာ္လည္း၊  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊MJTD ုႏွင့္ TPD အေပၚ ကခေရာက္ုိႏ င္ေသာ 
ဆ ံး႐ို ံးမ အားလ ံးအတြက္ လ ံေလာက္ျခင္းရွိခခင္မရွွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ထိ ကြဲ့သိ ႔ေသာ ဆ ံး႐ို ံးမ မခားသည္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊MJTD ုႏငွ့္ TPD က ထ တ္ယူထားရွိေသာ အာမခံေပၚလစ မခားကေပးသည့္ အကာအကြယ္ 
လႊမ္းၿခ ံမ ထက္ ေကခာ္လြန္ျခင္းျဖစ္ေစ၊  ထိ အကာအကြယ္မခားတြင္အကခ ံးမဝင္ျခင္းျဖစ္ေစရွိခြဲ့ပါက၊   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၊MJTD ုႏွင့္ TPD ၏  ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ုွႏင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတိ ႔အေပၚ အေရးပါေသာ 
မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္သြားုိႏ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ 
TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္တိ းခခြဲ႕မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခား အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD အေနျဖင့္ ကခနး္မာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယက္ငး္ေရးုွႏင့္ ပတဝ္နး္ကခငဆ္ိ ငရ္ာ 
စညး္မခဥး္မခားုွႏင့္ စုံႏ နး္မခားအား လိ ကန္ာေဆာငရ္ြကုိ္ႏ ငျ္ခငး္ မရွမိ ျဖစုိ္ႏ ငပ္ါသည။္ 
 
Zone A Project ၊ လူေနထိ ငရ္ာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းအားမဆိ  ရင္းုႏွ းတည္ေထာင္ရာတြင္ ျမန္မာုိႏ င္ငံံ၏ 
ကခန္းမာေရး၊ အႏရၲာယ္ကင္းရွင္းေရးုႏွင့္ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ ငရ္ာ စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ စံုႏ န္းမခား ုႏွင့္အည  
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။   ထိ စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ စံုႏ န္းမခားသည္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ ေရဆိ းစြန္႔ထ တ္ျခင္း၊ ေလထ ထြဲ 
သိ ႔စြန္႔ထ တ္ျခင္း၊  ေျမေပၚေျမေအာက္ သိ ေလွာင္ကန္မခား တည္ေဆာက္ျခင္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း၊  
ေဘးအႏရၲာယ္ရွိေသာ အစိ ငအ္ခြဲပစၥည္းမခား သ ံးစြြဲျခင္း၊ သိ ေလွာင္ျခင္း၊ ကိ င္တြယ္ျပ ျပင္ျခင္း၊ သယ္ယူ 
ပိ ႔ေဆာင္ျခင္းုွႏင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊  ထိ စြန္႔ပစ္မ မခားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမ အား ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတိ ႔ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ 
ပါသည္။ 
 
Zone A Project ၏ ရင္းုႏွ းတည္ေထာင္မ ၌ (၃၉၆) ဟက္တာရွိသည့္ မတည္ေဆာက္ရေသးေသာ သိ ႔မဟ တ ္
လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအား စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ အျဖစ္ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းပါဝငပ္ါသည္။ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္း၏ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ သည္ (၃၄.၈) ဟက္တာရွိသည့္ မတည္ေဆာက္ရေသးေသာ 
သိ ႔မဟ တ္ လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအားလူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတစ္ခ အျဖစ္ ေျပာင္းလြဲျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ စက္မ နယ္ေျမုွႏင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာနယ္ေျမအား တည္ေဆာက္ျခင္း (ုွႏင့္ 
ေနာက္ပိ င္းလ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း) သည္ ေျမသား ထိခိ က္ပခက္စ းျခင္းုႏွင့္ ေလထ ၊ ေရထ ုွႏင့့္ ေျမထ ညစ္ညမ္း 
ျခင္းတိ ႔ အပါအဝငအ္ျခားအရာမခား ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းေဆာင္တာမခားသည္လည္း သေဘာသဘာဝအရ အႏရၲာယ္မကင္းသည့္အတြက္ 
လ ပ္ငန္းခြင္အတြင္း အနာတရျဖစ္မ မခား သိ ႔မဟ တ္ အသက္ဆ ံး႐ို ံးမ မခားလည္း ရွိုႏိ င္ပါသည္။ 
 
သက္ဆ ိင္ရာ ကခန္းမာေရး၊ အႏရၲာယ္ကင္းရွင္းေရးုႏွင့္ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ င္ရာ စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ စံုႏ န္းမခား၏ 
အေျပာင္းအလြဲမခား သိ ႔မဟ တ္၎တိ ႔အား လိ က္နာေဆာင္ရြက္မ မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ (ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲေရး 
အာဏာပိ င္မခားမွ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD အား စ ံစမ္းစစ္ေဆးမ မခား စတင္လ ပ္ေဆာင္ျခင္းုွႏင့္ 
ဒဏ္႐ိုိ က္ျခင္းတိ ႔ အပါအဝင)္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD အေပၚ အေရးပါေသာမလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုွႏင့္ သ လဝါ 
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အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ္ည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ 
မလိ လားအပ္သည့္သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
အနာဂတတ္ြင ္ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD ၏ လ ပင္နး္ေဆာငရ္ြကမ္ စရတိမ္ခား ပိ မိ မခားျပားလာုိႏ ငၿ္ပ း၊ 
MJTD ုွႏင့္ TPD အေနျဖင့္ ထိ သိ ႔ ပိ မိ မခားျပားလာသည့္စရတိမ္ခားအား ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုွႏင့္ TPD တိ ႔၏ 
သံ းစြြဲသမူခားုွႏင့္ ငာွးရမး္သမူခားထသံိ ႔ လႊြဲေျပာငး္ရန ္မစြမး္ေဆာငုိ္ႏ ငျ္ခငး္ ရွုိိႏ ငပ္ါသည။္   
 
ေလာင္စာ၊ ေရမ းုွႏင့္ဆက္စပ္သံ းစြြဲမ မခား၊ လ ပ္အား၊ ေဆာက္လ ပ္ေရးသ ံးပစၥည္းမခားုႏွင့္ အာမခံေၾကးတိ ႔ 
အပါအဝင ္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ္ စရိတ္တိ ႔သည္ ပ ံေသမဟ တ္ဘြဲ၊ အနာဂတ္တြင္ ပိ မိ မခားျပားလာုႏိ င္ပါသည္။   
သက္ဆိ င္ရာ သေဘာတူည ခခက္မခားတြင္ အတိအကချပ႒ာန္းထားျခင္းမွ လြြဲ၍၊   MJTDုႏွင့္TPD အေနျဖင့္  
ထိ သိ ႔ပိ မိ မခားျပားလာသည့္ စရိတ္မခားအား  ၎၏သံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားထံသိ ႔ လႊြဲေျပာင္းုႏိ င္ လိမ့္မည္ဟ  
အာမခံခခက္မရွိပါ။  MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ သံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားထံသိ ႔  လႊြဲေျပာင္းေပးျခင္း မျပ ုိႏ င္ေသာ 
တိ းလာသည့္စရိတ္တစ္စံ တစ္ရာသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏  ေငြသား စ းဆင္းမ ုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  
ရလဒ္မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာ အတိ င္းအတာျဖင့္ ကခေရာက္သြားုႏိ င ္
ပါသည္။ အဆိ ပါ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျချဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခခက္မခားသည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မကံိန္းကိ မဆိ  သက္ေရာက္မ ရွိုိႏ င္ပါသည္။ ထိ မွ 
တစ္ဆင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပု္ႏွံမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္သက္ေရာက္မ  
မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နသ္ည ္ အမခားျပညသ္ဆူိ ငရ္ာ ေရမ းုွႏင့္ ဆကစ္ပသ္ံ းစြြဲမ မခားုွႏင့္ ဝနေ္ဆာငမ္ မခား 
ရရွုိိႏ ငမ္ အေပၚ မတူညပ္ါသည။္  
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား အဆင္ေျပေခခာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ လ ပ္ကိ င္ုႏိ င္ေရးအတြက္  အမခားျပည္သူ 
ဆိ င္ရာ ေရမ းုွႏင့္ဆက္စပ္သံ းစြြဲမ မခား အထူးသျဖင့္ ေရုွႏင့္ လွခပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးပိ ႔ျခင္းမခားသည္ မရွိမျဖစ္ 
လိ အပ္ပါသည္။ ထိ ဝန္ေဆာင္မ မခား ျဖည့့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရာ၌ ေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အေရးပါသည့္ 
အတိ င္းအတာျဖင့္ ေလခာ့နည္းျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ၾကာရွည္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား 
လည္ပတ္ လ ပ္ကိ င္ျခင္းအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာ အတိ င္းအတာျဖင့္ 
ကခေရာက ္သြားုႏိ င္သည့္အျပင္၊ အခခ ိ႕ေသာ ငွားရမ္းသူမခားအား ၎တိ ႔၏ Zone A Project ၊ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတတ္ြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ 
မည္သည့္စ မံကိန္း၌မဆိ ငွားယူထားမ မခားအား အဆ ံးသတ္သြားေစုႏိ င္ပါသည္။ အရန္လွခစ္စစ္ဂခင္နေရတာမခား 
အသ ံးျပ ရျခင္းကြဲ့သိ ႔ အစားထိ းက စားမ  အစ အမံမခား စ စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ 
MJTD ုႏွင့္ TPD ၏  လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ  စရိတ္မခားလည္း ျမင့့္တက္သြားုႏိ င္ပါသည္။  သိ ႔ရာတြင္၊ ထိ အရန္ 
လွခစ္စစ္ဂခင္နေရတာမခားသည္ Zone A Project ၊ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မညသ္ည့္စ မံကိန္း၌မဆိ  
တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအ ံမခားအား လည္ပတ္ရန္ လိ အပ္သည့္ လွခပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ လ ံေလာက္ခခင္မွ 
လ ံေလာက္မည္ျဖစ္ရာ၊ Zone A Project ၊ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုႏွင့္ သ လဝါ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတ္ တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မညသ္ည့္စ မံကိန္း၌မဆိ  
တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံ မခား ပ ံမွန္အတိ င္း လည္ပတ္မ မခား မျပ ုိႏ င္ေသာ အကခ ိးဆက္မခား ျဖစ္ေပၚုိႏ င္ 
ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုွႏင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္း 
တြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိ 
ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
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ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔အေနျဖင့္ ုိႏ ငင္ျံခားေငြလြဲလယွမ္ ဆိ ငရ္ာ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခားုွႏင့္ ရငဆ္ိ ငရ္ုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏထားမ ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ဝင္ေငြမခားကိ  အေမရိကန္ေဒၚလာ 
ျဖင့္ တန္ဖိ းသတ္မွတ္ထားုႏိ င္ပါသည္။  သိ ႔ရာတြင္  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အခခ ိ႕ေသာ ပိ င္ဆိ င္မ မခားုွႏင့္ အသ ံးစရိတ္မခာ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ကခပ္ေငြျဖင့္ တန္ဖိ းသတ္မွတ္ ထားပါသည္။  ကခပ္ေငြသည္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေသာနည္းျဖင့္ 
အရွင္ထားေသာုႏ န္းအေျခခံ (managed float basis) ျဖင့္ လည္ပတ္လခက္ရွိရာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာုွႏင့္ 
ယွဥ္လွခင္ ကခပ္ေငြတန္ဖိ းမာလာျခင္းသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ကခပ္ဝင္ေငြကိ  ေလခာ့ကခေစသည့္အတြက္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ 
ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကိ  ကခဆင္းေစုႏိ င္ပါသည္။   ထိ ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ မ ွ ကခပ္ေငြသိ ႔ 
ေငြေၾကးလြဲလွယ္ုႏ န္း အေျပာင္းအလြဲမခားသည္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားအတြက္အေမရိကန္ေဒၚလာမွ 
ကခပ္ေငြသိ ႔ ေျပာင္းလြဲျပသရနစ္ာရင္းညွိုိႏ င္းမ ွ၏ အကခိ းဆက္အပါအဝင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  
ရလဒ္မခားုွႏင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတိ ႔အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။    
 
Zone A Project ၊ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ုွႏင့္ သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နအ္တြငး္ 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္ မညသ္ည့္စ မကံနိး္မဆိ  အလားအလာရွေိသာသံ းစြြဲသမူခားုွႏင့္ 
ငာွးရမး္သမူခားအေျခစိ ကရ္ာတိ ငး္ျပညမ္ခား၏ စ းပြားေရးစြမး္ေဆာငမ္ ုွႏင့္ဆကစ္ပသ္ည့္ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခားကိ  
ႀက ံရဖြယရ္ွပိါသည။္ 
 
Zone A Projectုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္း၏ ဝယ္လိ အားအမခားစ မွာ ုႏိ င္ငံျခားသား 
ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားထြဲက ျဖစသ္ျဖင့္ဂခပန္၊ ထိ င္းုႏွင့္ထိ င္၀မက္ြဲ့သိ ႔ေသာ အလားအလာရွိေသာသံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ 
ငွားရမ္းသူမခား အမခားအျပားေနထိ င္ရာ တိ င္းျပည္မခားုွႏင့္ ေဒသမခား၏ စ းပြားေရး စြမ္းေဆာင္မ  
ကခဆင္းျခင္းသည္ Zone A Projectုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္း၏ ဝယ္လိ အားအေပၚ 
မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ကခေရာက္ုႏိ င္ၿပ း MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔၏  လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ ၊ ဘ႑ာေရး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ုွႏင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနုွႏင့္ အလားအလာတိ ႔အေပၚ မလိ လားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မ မခား 
အေရးပါေသာ အတိ င္းအတာတစ္ခ အထိ ကခေရာက္သြားုႏိ င္ပါသည္။   ထိ သိ ႔ေသာ စ းပြားေရးကခဆင္းျခင္းသည္ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းအေပၚမဆိ  
လည္း သက္ေရာက္မ ရွိုိႏ င္ပါသည္။ ထိ မွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ 
ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရး 
ပါေသာအတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ေငြစာရငး္ဆိ ငရ္ာမသူေဘာတရားမခား သိ ႔မဟ တ ္စုံႏ နး္မခား ေျပာငး္လြဲမ  
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံစာရင္းေကာင္စ  (“MAC”)    သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဆိ င္ရာစံုႏ န္းမခား (“MFRS”) ကိ  
သတ္မွတ္ထ တ္ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ MAC သည္ အနာဂတ္တြင ္ စံုႏ န္းအသစ္မခားုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိ ခခက္အသစ္မခားထ တ္ုႏိ င္ၿပ း    ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔ သည္ စာရင္းဆိ င္ရာမူဝါဒ 
အသစ္မခားုွႏင့္အည  လိ က္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေငြစာရင္းဆိ င္ရာမူဝါဒအသစမ္ခား သိ ႔မဟ တ္ MFRS 
အသစ္မခား သတ္မွတ္မ သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ MJTD သိ ႔မဟ တ္ TPD  တိ ႔၏ ဘ႑ာေရးအေနထားသိ ႔မဟ တ္ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ ရလဒ္မခားအေပၚ သိသာေသာ အကခိ းသက္ေရာက္မ  ရွိုိႏ င္ပါသည္။ 
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Zone B Project ုွႏင့္ TPD အတြက ္ သ လဝါ SMC ုွႏင့္ ခခ ပဆ္ိ ရနရ္ညရ္ြယထ္ားသည့္ ဖကစ္ပက္ မၸဏ  
သေဘာတစူာခခ ပ ္အပါအဝင ္ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတတ္ြငခ္ခြဲ႕ထြငမ္ည့္စ မကံနိး္မခားတြင ္မေရရာမ မခား ရွၿိပ း 
အေကာငအ္ထညမ္ေပၚျခငး္ ျဖစုိ္ႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အနာဂါတ္စ မံကိန္းမခား ေအာငျ္မင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏ ိင္ျခင္း မေဖာ္ုိႏ င္ျခင္းမွာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ထိန္းခခ ပ္မ မ ွ ေကခာ္လြန္ေနၿပ း သက္ဆိ င္ရာဥပေဒမခားုွႏင့္ ေယဘ ယခေဈးကြက္ အေျခအေနမခားကြဲ့သိ ႔ 
အနာဂါတ္ျဖစ္ရပ္မခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ္ည့္စ မံကိန္းမခား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 
သက္ေရာက္မ ရွိုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ထိ ႔ျပင္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံရွိ ေယဘ ယခစ းပြားေရးပတ္ဝန္းကခင္ုႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိ းတ ိးတက္လာမ  ုႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခားသည္ ခန္႔မွန္းရခက္ခြဲုိႏ င္ပါသည္။ အဆိ ပါ မေရရာမ မခားေၾကာင့္ Zone B 
Project ုွႏင့္ TPD အတြက္သ လဝါ SMC ုွႏင့္ခခ ပ္ဆိ ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ 
အပါအဝင္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္စ မံကိန္းမခားသည္ အေကာင္အထည္ေပၚလိမ့္မည္ဟ  
အာမခံခခက္မရွိပါ။ 
 

စ မကံနိး္အသစမ္ခားုွႏင့္ တညေ္ဆာကမ္ လ ပင္နး္မခားေဆာငရ္ြကရ္န္ ေျမရရိွေရးအတြက ္ ၿပ ိငဆ္ ိငမ္ သည ္
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ က မၸဏ ၏ စ းပြားေရး ကိ  အကခ ိးသကေ္ရာကမ္ ရိွုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ရည္ရွည္ အကခိ းအျမတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ုွႏင့္ ထိန္းသိမ္းုႏိ င္ရန္အတြက္ သ လဝါ  
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ုွႏင့္ အျခား ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္းေဒသမခားတြင္လည္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းုႏွင့္ 
သင္းဖြြဲ႕မွတ္တမ္းုႏွင့္ တည္ဆြဲဥပေဒမခားအရ ေဆာငရ္ြက္ခြင့္ရိွသည့္အတိ င္း အျခားေျမရာဖြံ႕ၿဖ ိးမ  စ မံကိန္းမခား 
ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ မိမ၏ိ စ မံကိန္းမခားအတြက္ ေျမရရိွေရးုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပိ င္ဆိ င္မ မခားစြာ 
ေတြ႕ႀကံ ရပါသည္။ အဆိ ပါစ မကံိန္းမခားဖြံ႕ၿဖိ းမ အတြက္ ေျမရာဖြံ႕ၿဖိ းမ စ မံကိန္းမခားအတြက္ ကိ က္ည မ ရိွသည့္ 
ေျမရရိွေရးသေဘာတူည မ မခားရရိွေရးမွာ မခားစြာ အေရးႀက းပါသည္။ က မၸဏ အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ေျမေနရာအကခယ္အဝန္းုွႏင့္  သင့္တင့္သည့္ေဈးုႏ န္းျဖင့္ရရိွုႏိ င္ေရး အခက္အခြဲမခား ႀကံ ေတြ႕ုႏိ င္ပါသည္။ 
အကယ္၍ သင့္ေတာ္သည့္ေျမေနရာအား သင့္ေတာ္သည့္ ေဈးုႏ န္းမခားျဖင့္ မရရိွနိ င္ခြဲ့ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ဖက္စပ ္
ေဆာင္ရြက္သူမခားုွႏင့္ ေျမရာဖြံ႕ၿဖိ းမ အား လက္ခံုႏိ င္သည့္ အကခိ းအျမတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္ရန္ 
သေဘာတူည မ  မရရိွခြဲ့ျခင္းတိ ႔ကိ  ႀကံ ေတြ႕ရပါက အဆိ ပါစ မကံိန္းမခားလည္ပတ္ုႏိ င္မ ၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
ုႏွင့္ လ ပ္ငန္းဆိ င္ရာ အကခိ းရလာဒ္မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာ 
အတိ င္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိ င္ပါသည္။ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္ဆံိ ငရ္ာ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခား 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ုိႏ င္ငံေရး၊ လ ၿံခ ံေရး၊ စ းပြားေရးုွႏင့္ လူမ ေရး အေျခအေနမခားသည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔အေပၚ အကခိ းသက္ 
ေရာက္မ  ရိွုိႏ င္ပါသည္။ 
 
(ေငြေရးေၾကးေရးက႑ုွႏင့္စာရင္းကိ င္စနစ္တိ ႔အပါအဝင္)ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏စ းပြားေရးသည္ ဖြံ႕ျဖိ းဆြဲျဖစ္ပါသည္။   
ထိ  ႔ျပင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ အျခားက မၸဏ မခားသည္  ၎တိ ႔၏ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း စ းပြားေရးလ ပ္ကိ ရာတြင္ 
အဆင္ေျပေခခာေမြ႔မ ုွႏင့္ က န္ကခစရိတ္တိ ႔အား ထိခိ က္ေစမည့္ လ ံေလာက္မ မရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ 
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သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ေရးုွႏင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဥ ၊  ေရမ းုွႏင့္ဆက္စပ္သံ းစြြဲမ မခားုွႏင့္ အျခား မရိွမျဖစ္ 
ဝန္ေဆာင္မ မခားုွႏင့္ ရင္ဆိ င္ၾကံ ေတြ႔ုိႏ င္ပါသည္။   သိသာေသာတိ းတက္မ ရိွေနေသာ္လည္း လက္ရိွ ျမန္မာုိႏ ္င္ငံ 
အစိ းရ၏ ုိႏ င္ငံေရး၊  စ းပြားေရးုွႏင့္ လူမ ေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းမခားသည္ ေရွ႕ဆက္သြားေနမည္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟ  ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ဆိ င္ရာ 
ပတ္ဝန္းကခင္အေနအထားမခားသည္ ဆက္လက္တိ းတက္ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ သိ ႔မဟ တ္ ေရရွည္ 
တည္တ့ံခိ င္ၿမြဲလိမ့္မည္ဟ လည္းေကာင္း အာမခံုိႏ င္ျခင္းမရိွပါ။  လူမခိ းစြြဲ ဂိ ဏ္းဂဏစြြဲတင္းမာမ မခားသည္ 
ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသူ၏ယံ ၾကည္မ ုွႏင့္ စ းပြားေရးတိ းတက္မ ုွႏင့္တည္ျငိမ္မ တိ ႔ကိ  အဟန့္အတားျဖစ္လာေစုိႏ င္သည္။ 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ုိႏ င္ငံေရး၊ စ းပြားေရးုွႏင့္ လူမ ေရး အေျခအေနမခားတြင္ မလိ လားအပ္ေသာ အေျပာင္းအလြဲမခားုွႏင့္  
ေဘးအႏရၲာယ ္ကင္းရွင္းေရးုွႏင့္ လ ံၿခ ံေရးတိ ႔အား ထိခိ က္ုိႏ င္ေသာ အေျခအေနမခားသည္လည္း Zone A Project 
၊ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ ခခြဲ႕ထြင္မည့္ 
မည္သည့္စ မံကိန္းမဆိ  ၏  (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူ ုႏိ င္ငံျခားသားမခား ျဖစ္သည့္) 
အလားအလာရိွေသာ သံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားအား ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။   ထိ အေျခအေနမခားတြင္  ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ 
အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ထံမွ ျပန္လည္ရရွေိသာ အကခိ းအျမတ္ 
အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား  ျဖစေ္ပၚုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္၏ံ ဥပေဒစနစသ္ည ္အရညအ္ေသြးျပည့္မ ရန ္ ေျပာငး္လြဲေနဆြဲျဖစက္ာ၊ ျမနမ္ာုိႏ ငင္၏ံ ဥပေဒမခားုွႏင့္ 
စည္္းမခဥး္စညး္ကမး္မခားအား အဓပိၸာယဖ္ြင့္ဆိ ျခငး္ုွႏင့္ ကခင့္သ းံျခငး္တိ ႔တြင ္မေသခခာမေရရာမ မခား ရွေိနပါသည။္ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခားသည္ ျမန္မာုိႏ င္္ငံ၏ဥပေဒျပ ေရးမ႑ ိင္က ျပ႒ာန္း 
သည့္ ဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္၊ အစိ းရ အာဏာပိ င္မခားုွႏင့္ အစိ းရ အဖြြဲ႔အစည္း အမခ ိးမခ ိးတိ ႔က 
ထ တ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမခားုွႏင့္ လမ္း ႊန္ခခက္မခားုွႏင့္အည  ျဖစ္ေစရမည္။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ တရားဥပေဒမေူဘာင္မခားအား ေခတ္မ အားေကာင္းေစသည့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ ဥပေဒမခားုႏွင့္ 
စည္းမခဥ္းမခားဆိ င္ရာ ထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလြဲမခား လတ္တေလာကာလ၌ ျဖစ္ေပၚခြဲ့ၿပ း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအေနျဖင့္ ထိ သိ ႔ေသာ အေျပာင္းအလြဲမခား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟ  ယ ံၾကည္ပါသည္။   
သိ ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစ ိးရအေနျဖင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား၏ လိ အပ္ခခက္မခားျဖင့္ ကိ က္ည မ ရွိေစရနုွ္ႏင့္ 
ုႏိ င္ငံျခားရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားကိ  အားေပးဆြြဲေဆာင္ရန္အတြက္၎၏ ဥပေဒစနစ္ကိ  တိ းတက္ဖြံ႔ၿဖ ိးေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စ းပြားေရးသည္ ၎၏ ဥပေဒစနစ္ထက္ ပိ မိ  လခင္ျမနေ္သာအရွိန္ျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္ေနရာ  တည္ဆြဲဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားသည္ အခခ ိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မခား သိ ႔မဟ တ္ 
အေျခအေနမခားတြင ္ သက္ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိုွႏင့္ သက္ေရာက္ပါက မည္သိ ႔သက္ေရာက္မည္ ဆိ သည္တိ ႔ုႏွင့္ 
စပ္လခဥ္း၍ မေသခခာမေရရာမ မခား ရွိေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ထိ သိ ႔ေသာ ဥပေဒမခားုွႏင့္ 
စည္းမခဥ္းမခားဆိ င္ရာ အေျပာငး္အလြဲမခားက ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒပိ င္းုွႏင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲေရးပိ င္း တိ ႔အား 
တိ းတက္ေကာင္းမြန္ေစခြဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိ ပါ ဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားသည္ ျပည့္စ လံ ံေလာက္မ ုႏွင့္ 
စိ းရိမ္ပူပန္မ အားလ ံးကိ  ေျဖရွငး္ေပးုႏိ င္မ  ရွိခခင္မွရွမိည္ ျဖစသ္ည့္အျပင္၊  အခခင္းခခင္း ဆန္႔ကခင္ ဝိေရာဓ ိ
ျဖစ္ေနျခင္း၊  မျပတ္မသားဒိြဟျဖစ္ျခင္းုွႏင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ မ  အမခ ိးမခ ိးကြြဲျပားေနျခင္းတိ ႔  ရွိေနုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ထိ ႔ျပင္  ျမန္မာုိႏ င္င၏ံ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိ  တရားဝင္မဟ တ္ေသာ သိ ႔မဟ တ္ ဌာနတြင္း ျဖစ္ေသာ 
လမ္း ႊန္ခခက္မခား၊ ကခင့္ထ ံးမခားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းျပ ျပင္ျခင္းတိ ႔ရွိုႏိ င္ၿပ း၊  အဆိ ပါ 
လမ္း ႊန္ခခက္မခား၊ ကခင့္ထ ံးမခားသည္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မရွိျခင္း၊ ေယဘ ယခ အားျဖင့္ 
အမခားျပည္သူကမရရွုိိႏ င္မ ုႏွင့္ တသမတ္တည္းကခင့္သ ံးျခင္းမရွိမ တိ ႔ ျဖစ္ုိႏ င္ပါသည္။ အဆိ ပါလမ္း ႊန္ခခက္မခား၊ 
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ကခင့္ထ ံးမခားအား တရား႐ို ံးမခားမွ စ ရင္ခခက္မခခဖူးျခင္း၊ ဥပေဒျပ ေရးနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပမ္ွ မျပ႒ာန္းဖူးျခင္း 
ျဖစ္ုိႏ င္သည့္အျပင္၊ ႀက ိတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘြဲ သိ ႔မဟ တ္ လ ံေလာက္စြာအသိေပးျခင္းမရွိဘြဲ ေျပာင္းလြဲ 
သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ုႏိ င္ပါသည္။ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ျခင္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍  စ ရင္ထ ံးသာဓကမခား မွာလည္း 
အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာရွိပါသည္။ အဆိ ပါအခခက္သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားအား 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ျခင္းုႏွင့္   အသ ံးခချခင္းတိ ႔တြင္ ေနာက္ထပ္ မေသခခာမေရရာမ မခား ျဖစ္ေပၚလာေစုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္င ံအေနျဖင့္ စ ရင္ထ ံးဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒုွႏင့္ ဓေလ့ထ ံးတမ္းဥပေဒ စနစ္မခားအား ေရာယွက္ကာ 
လက္ခံကခင့္သ ံးေသာ္လည္း၊  ဥပေဒမခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိ းရေပၚလစ မခားက 
လႊမ္းမိ းပါသည္။   ထိ ႔ျပင္ ျမနမ္ာုႏိ င္ငံ၏ ဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိ  ကခင့္သ ံးရာုႏွင့္ စ ရင္ရာတြင္ အာဏာပိ င ္
မခား၏ ကိ ယ္ပိ င္ဆင္ျခင္တံ တရားအတိ င္း ဆ ံးျဖတ္ျခင္းသည္ အတိ င္းအတာတစ္ခ အထိ ပါရွိ ေနုိႏ င္ၿပ း၊ 
ေဒသႏၲရအစိ းရ၊ အစိ းရအာဏာပိ င္ုွႏင့္ အစိ းရအဖြြဲ႔အစည္းအမခ ိးမခ ိးအလိ က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ပ  ံကြြဲျပားမ  ရွိုႏိ င္ပါသည္။ 
 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ  လက္ရွိအခခိန္တြင ္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ဆိ င္ရာ အျငင္းပြား 
မ မခားုွႏင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းတရား႐ို ံးမခားမွ တရား႐ို ံးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အုႏ ညာတနည္းျဖင့္ျဖစေ္စ၊ ေျဖရငွ္းေပး 
ျခင္းမွာ နည္းပါးပါသည္။ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အျငင္းပြားမ မခားုႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပ း ျမန္မာုိႏ င္င ံ တရားရံ းမခား၏ 
အေတြ႕အၾကံ မွာ သိသိသာသာနည္းပါးပါသည္။ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အျငင္းပြားမ မခားအား ဥ းေဆာင္ေျဖရွင္းရန္ 
ကၽြမ္းကခင္မ ရွိသူျပည္တြင္းပညာရွင္ အနည္းငယ္မွခသာရွိပါသည္။  ျမန္မာုိႏ င္ငံ အေနျဖင့္ New York 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 အား 
မၾကာေသးမ က အတည္ျပ ဝင္ေရာက္ခြဲ့ေသာ္လည္း မခားမၾကာေသးမ ကမွ အုႏ ညာတစ ရင္ဆံ းျဖတ္ျခင္း 
ဥပေဒကိ  ျပ႒ာန္းခြဲ့ေပရာ၊ ုႏိ င္ငရံပ္ျခားတြင္ခခမွတ္ေသာ  အုႏ ညာတ ဆ ံးျဖတ္ခခက္မခားကိ  ျမန္မာတရား႐ို ံးမခားမွ 
အသိအမွတ္ျပ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ုႏိ င္ေရးအတြက္ ထိ ဥပေဒက ထိထိေရာက္ေရာက ္ အေထာက္အကူ 
ျပ ုိႏ င္ျခင္း ရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္င ံအေနျဖင့္ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) တြင္ ဝင္ေရာက္ထား 
သူျဖစ္ၿပ း၊ ဘရူုႏိ င္း၊ အင္ဒိ န းရွား၊ လာအိ ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိ င္၊ စင္ကာပူ၊ ထိ င္း ုႏွင့္ ဗ ယက္နမ္ုႏိ င္ငံတိ ႔ုွႏင့္ လည္း 
ုႏွစ္ုိႏ င္ငံၾကားရင္းုႏွ းျမွ ပုံွ္ႏမ စာခခ ပ္မခားအသ းသ း ခခ ပ္ဆိ ထားေလရာ၊ ထိ သိ ႔ေသာ သေဘာတူည ခခက္ုွႏင့္ 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ စာခခ ပ္မခားတြင္ အကခံ းဝင္ေေသာ အျငင္းပြားမ မခားုႏွင့္ ေပးအပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မခားအား  
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒမခား သိ ႔မဟ တ္ တရား႐ို ံးမခားက မည္သိ ႔ကိ င္တြယ္ ေျဖရွင္းမည ္ကိ လည္း အလားတူစြာ 
ယခ ထက္တိ င္  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါ။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္အတြင္းရွိ မေသခခာမေရရာမ မခားသည္လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာုႏိ င္ငံဥပေဒမခားုႏွင့္ 
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ရာုႏွင့္ ကခင့္သ ံးရာ၌ မေသခခာမေရရာမ မခားသည္ လည္းေကာင္း၊  
Zone A Project ၊လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုႏွင့္သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းမဆိ  ၏  (အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း ရင္းုွႏ း 
ျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူ ုႏိ င္ငံျခားသားမခား ျဖစ္သည့္) အလားအလာရွိေသာ သံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားအား 
ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။   ထိ အေျခအေနမခားတြင္ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ MJTD ၊ TPD ုွႏင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံ 
ထားမ အေပၚသိ ႔လည္း မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေပၚုိႏ င္ပါသည္။ 
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ျမနမ္ာုိႏ ငင္အံေပၚ ခခမတွထ္ားေသာ တားဆ းပတိဆ္ိ ႔မ မခားက ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႔အေပၚ သကေ္ရာကမ္ ရွုိိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငအံေပၚခခမွတ္ေသာ တားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခား၏သက္ေရာက္မ ကိ  ခံရုိႏ င္ပါသည္။   
(အားလ ံး မဟ တ္ေသာ္လည္း) ထိ ကြဲ့သိ ႔ တားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ အခခ ိ႕ကိ  အၿပ းတိ င္ဖယ္ရွားျခငး္သိ ႔မဟ တ္ယာယ  
ဆိ င္းင့ံျခင္း လ ပ္ေဆာင္ၿပ းျဖစသ္ည္။ သိ ႔ေသာ္လည္း ထိ ဆိ င္းငံ့ထားမ မခားအား သက္တမ္းတိ းေပးရန္ ရွိမရွိမွာ 
မေသခခာပါ။ ဤတားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခားကိ  မၾကာမ အနာဂတတ္ြင္  ဖယ္ရွားုႏိ င္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းအားတက္စရာ 
အရိပ္လကၡဏာမခားေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ဤတားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခားအား အၿပ းတိ င္ဖယ္ရွားျခင္း ျပ မျပ ၊ သိ ႔မဟ တ္ 
ေနာက္ထပ္တားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခား ျပ မျပ မေသခခာေသးပါ။   ထိ သိ ႔ဆက္ရွိေနသည့္ တားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခားသည္ 
လည္းေကာင္း၊ ဆိ င္းငံ့ထားသည့္တားဆ းပိတ္ဆိ ႔မ မခားအား သက္တမ္းတိ းဆိ င္းငံ့မေပးျခင္းသည္ 
လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္တားဆ း ပိတ္ဆိ ႔မ မခားခခမွတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာုႏိ င္ငံ၏ စ းပြားေရး 
တိ းတက္မ ကိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ၿပ း၊   Zone A Project ၊လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္ အတြင္းကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းမဆိ  ၏  
(အထူးသျဖင့္ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူုႏိ င္ငံျခားသားမခားျဖစ္သည့္) အလားအလာရွိေသာ သံ းစြြဲသူ 
မခားုွႏင့္ ငွားရမ္းသူမခားအား ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ 
ပါသည္။   ထိ မွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုွႏင့္အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စ မံကိန္း 
တြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မ မခား အေရးပါေသာ အတိ င္းအတာအထိ 
ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္တံြင ္ လ ပေ္ဆာငမ္ည့္စ မကံနိး္တိ ႔အတြက ္ အမခားုွႏင့္သကဆ္ိ ငေ္သာက႑ုွႏင့္ ပ ဂ လကိက႑မ ွ
ဘ႑ာေငြရရွုိိႏ ငမ္  အရငး္အျမစမ္ခား အားနညး္ေနဆြဲ ျဖစပ္ါသည။္  
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္စ မံကိန္းတိ ႔အတြက္ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မ ုွႏင့္ အျခားဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မ တိ ႔ အနည္းအကခဥ္း 
သာရွိၿပ း၊ ဆက္လက္၍လည္းအနည္းအကခဥ္းသာရွိေနုိႏ င္ပါသည္။   ဥပေဒမခားအရ လိ င္စင္ရျပည္တြင္း 
ဘဏ္မခားအား ုႏိ င္ငံျခားေငြကိ ငတ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ုႏွင့္ ျမန္မာက မၸဏ မခားသိ ႔  ုႏိ င္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြေခခးခြင့္မခား 
ခြင့္ျပ ထားေပးၿပ းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မခားအေနျဖင့္ မတည္ေငြရင္းႀက းမားေသာ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုွႏ း 
ျမႇ ပ္ုံွႏမ ျဖင့္ ျပ လ ပ္ေသာ အဖြြဲ႔အစည္းမခားအား ေခခးေငြေထာက္ပံ့ရန္ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမရွိ 
မေသခခာပါ။ အခခိ ႕ုိႏ င္ငံျခားဘဏ္မခားအား ျမနမ္ာုိႏ င္ငံတြင္ လ ပ္ကိ င္ခြင့္လိ င္စင္ထ တ္ေပးထားေသာ္လည္း 
ဤုႏိ င္ငံျခားဘဏ္မခား၏လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ အားကန္႔သတ္ထားၿပ း ေယဘ ယခအားျဖင့္ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏ 
မ ျဖင့္ ျပ လ ပ္ေသာ အဖြြဲ႔အစည္းမခားကိ သာေငြေခခးရန္ ခြင့္ျပ ထားေပသည္။  ထိ ႔ျပင္ ေျမ၊ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  
ဆိ င္ရာုွႏင့္ အျခားပိ င္ဆိ င္မ မခားအား အာမခံအျဖစ္ထားျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အေပါင္ထားျခင္းအတြက္ ဥပေဒယႏၲရား 
မလ ံေလာက္ပါ။ ုႏိ င္ငံျခားေခခးေငြဆိ င္ရာစည္းမခဥ္းမခားထ တထ္ားၿပ းေသာ္လည္း ၎တိ ႔အား လက္ေတြ႕ 
ကခင့္သံ းမ သည္ ယခ အခခိန္ထိ မေသခခာမေရရာျဖစ္ေနေသးကာ စည္းကမ္းႀက းၾကပ္သူမခားက ုႏိ င္ငံျခားေခခးေငြ 
ဆိ င္ရာ သေဘာတူခြင့္ျပ ျခင္းအား ကိစၥရပ္တစ္ခ ခခင္းအလိ က္သံ းသပ္ဆံ းျဖတ္ေပးေနသည္။   ထိ သိ ႔ 
ျပည့္စ ံလ ံေလာက္မ မရွိေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္မခားက MJTD ၊ TPDုႏွင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရး ဇက္ဟို န္အတြင္း 
အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းအတြက္မဆိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ ေရြးခခယ္အသ ံးျပ ုိႏ င္သည့္ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့မ  ရုႏိ င္သည့္နည္းလမ္းမခားအေပၚ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္၊ Zone A Project ၊ 
လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းအနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ 
မည္သည့္စ မံကိန္းမဆိ  ၏ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူ ုႏိ င္ငံျခားသားမခား ျဖစ္သည့္) 
အလားအလာရွိေသာ သံ းစြြဲသူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခား အား ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ အေပၚ မလိ လားအပ္သည့္ 
သက္ေရာက္မ မခား ျဖစေ္ပၚေစုိႏ င္ပါသည္။   ထိ အေျခအေနမခားတြင္  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ 
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အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စ မံကိန္းတြင္မဆိ  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအေပၚ မလိ လားအပ္သည့္သက္ 
ေရာက္မ မခား ကခေရာက္ုိႏ င္ပါသည္။ 
 
အစ ရယွယ္ာဆိ ငရ္ာ ဆံ ူရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခား 
 
အနာဂတတ္ြငပ္မာဏမခားျပားေသာအစ ရယွယ္ာမခားအားေရာငး္ခချခငး္ေၾကာင့္ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔အစ ရယွယ္ာမခား၏ 
ေဈးကြကေ္ပါကေ္ဈးအေပၚ မလိ လားအပေ္သာ သကေ္ရာကမ္ မခားရွလိာေစုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
အနာဂတ္တြင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အစ ရွယ္ယာမခားအား YSX ေဈးကြက္တြင္ေရာင္းခခမ  သိ ႔မဟ တ္ ရရွိုိႏ င္မ  
တစ္စ ံတစ္ရာသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာမခား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကိ  ကခဆင္းေစမည့္ တြန္းအား 
ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းၿပ းေနာက္ ပမာဏမခားျပားေသာ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  YSX 
တြင္ ေရာင္းခချခင္း သိ ႔မဟ တ္ ေရာင္းခခရလိမ့္မည္ဟ  ထင္ျမင္ျခင္းသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အစ ရွယ္ယာမခား၏ 
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚ မလိ လားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မ မခားအေရးပါသည့္အတိ င္းအတာအထိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစုိႏ င္ပါသည္။ 

 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္ေံငြေခခးသကေ္သခလံကမ္တွမ္ခားေဈးကြက၏္ ေကာငး္စြာမဖြ႕ံၿဖ ိးေသးမ ုွႏင့္ ေဈးအတကအ္ကခ 
မခားုိႏ ငမ္ တိ ႔ေၾကာင့္ ရငး္ုႏ ွးျမ ွပုံွ္ႏသမူခားသည ္ ၎တိ ႔၏ရယွယ္ာမခားကိ  ဆုႏၵရွသိည့္အခခနိတ္ြင ္ သိ ႕မဟ တ ္
သင့္တင့့္ေသာေဈးုႏ နး္ုွႏင့္ ေရာငး္ခခုိႏ ငျ္ခငး္အား သသိသိာသာ  အကန္႔အသတျ္ဖစေ္စုိႏ ငသ္ည။္  
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံေငြေခခးသက္ေသခလံက္မွတ္မခားေဈးကြက္သည္ ေပၚလာကာစျဖစ္ၿပ း ေဈးအတက္အကခမခား ုိႏ င္ 
သည္။ ရည္ညႊန္းေဈးုႏ န္းသည္၊ စာရင္းဝင ္ အျဖစ္တင္သြင္းမ ၿပ းသည့့္ေနာက္ ဤရွယ္ယာမခားကိ  
အေရာင္းအဝယ္လ ပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈးုႏွင့္ သိသိ သာသာ ကြာျခားုိႏ င္ပါသည္။ ဤရွယ္ယာမခားကိ  YSX 
ေဈးကြက္တြင္စာရင္းဝင္အျဖစတ္င္သြင္းမ အား သေဘာတူခြင့္ျပ ၿပ းေနာက္တြင္ ဤရွယ္ယာမခားအတြက္ 
တက္တက္ႂကြႂကြ အေရာင္းအဝယ္ျပ သည့္ေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းလာမည္ဟ လည္းေကာင္း၊ ေဈးကြက္ဆက္လက္ 
တည္တံ့မည္ဟ လည္းေကာင္းအာမခံခခက္မရွိပါ။ ရည္ညႊန္းေဈးုႏ န္း သည္၊ စာရင္းဝငအ္ျဖစ္တင္သြင္းၿပ း 
သည့့္ေနာက္ ဤရွယ္ယာမခားကိ  YSX တြင္ အေရာင္းအဝယ္လ ပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈးုႏွင့္ လိ က္ေလခာ 
ည ေထြ ရွိမည္ဟ လည္း အာမခံခခက ္ မရွိပါ။ ရွယ္ယာပိ င္ရွငမ္ခားသည္ ထိ ရွယ္ယာမခားကိ  သင့္ေလခာ္သည္ဟ  
ထင္သည့္ေဈးုႏ န္းျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ သင့္ေလခာ္သည္ ဟ ထင္သည့္အခခိန္တြင္ ေရာင္းရလိမ့္မည္ဟ  
အာမခံခခက္မရွိပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔အစ ရယွယ္ာမခား၏ေဈးုႏ နး္သည ္ အတကအ္ကခမခားုိႏ ငသ္ည့္အတြက ္ စာရငး္ဝငအ္ျဖစ ္ တငသ္ြငး္ၿပ း 
သည့့္ေနာက ္ အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခားတြငျ္ဖစေ္စ၊ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏အစ ရယွယ္ာမခားအားဝယယ္ေူသာ ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏ 
သမူခားတြငျ္ဖစေ္စ ႀက းမားေသာဆ းံ႐ို ံးမ မခား ျဖစေ္စုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာမခား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးသည္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတိ ႔အပါအဝင္ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းရင္းတိ ႔ေၾကာင့္ ႀက းမားေသာအတိ င္းအတာျဖင့္ လခင္ျမန္စြာ အတက္အကခရွိုႏိ င္ပါသည္။ 

 ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဘ႑ာေရးုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  ရလဒ္အမွန္တိ ႔ုွႏင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားုႏွင့္  
ေလ့လာဆန္းစစ္သူမခား ေမွခာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္တိ ႔အၾကား ကြာျခားမ မခား၊ 

 ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္မ မခားအေပၚ ထင္ျမင္ေမွခာ္မွန္းခခက္မခား၊ 
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 စေတာ့ေဈးကြက္ေဈးုႏ န္းမခားုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ အတက္အကခမခား၊ 

 ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ရလဒ္မခားတြင္ အေျပာင္းအလြဲ ရွိမ မခား၊ 

 ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားေလ့လာဆန္းစစ္သူတိ ႔ကျပ လ ပ္ေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဘ႑ာေရး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ုွႏင့္စပ္လခဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းခခက္ုွႏင့္ အႀကံျပ ေထာက္ခံခခက္ ေျပာင္းလြဲမ မခား၊ 

 အလားတူ က မၸဏ မခား၏ ေဈးကြက္တြင္ တန္ဖိ းျဖတ္မ  အေျပာင္းအလြဲမခား၊ 

 တရားစြြဲဆိ မ  တစ္စ ံတစ္ရာတြင ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခငး္၊ 

 ေသာ့ခခက္ကခ အေရးပါသည့္ ဝန္ထမ္း ေနာက္ထပ္ခန္႔ထားျခင္းမခား သိ ႔မဟ တ္ ထြက္ခြာျခင္းမခား၊ ုႏွင့္ 

 အေထြထြ စ းပြားေရးုႏွင့္ စေတာေ့ဈးကြက္အေျခအေန ေျပာင္းလြဲမ မခား။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ တိ းခခြဲ႕ေရးစ မကံနိး္မခားအတြက ္ ေနာကထ္ပဘ္႑ာေငြမခား လိ အပုိ္ႏ ငက္ာ၊  ထိ သိ ႔ေသာ 
ဘ႑ာေငြမခားရယျူခငး္ သိ ႔မဟ တ ္အနာဂတတ္ြင ္ရငး္ုွႏ းေငြထ တေ္ရာငး္ျခငး္က လႀူက းမငး္၏ ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏမ အား 
တနဖ္ိ းကခဆငး္ေစုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ မခားဖြ႔ံၿဖိ းတိ းတက္ေစရန္ုႏွင့္ တိ းခခြဲ႕ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္ရန္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြမခား လိ အပ္လာုိႏ င္ပါသည္။   ထိ အေျခအအေနမခားတြင္ အဆိ ပါလ ပင္န္းတိ းခခြဲ႕မ  အခြင့္ 
အလမ္းမခားအား ေဖာ္ေဆာင္ုိႏ င္ရန္ လိ အပ္ေသာအရင္းအုွႏ းရရွိုိႏ င္ေရးအတြက္ အနာဂါတတ္ြင္ ရင္းုႏွ းေငြ 
ေနာက္ထပ္ထ တ္ေရာင္းရန ္လိ အပ္လာုိႏ င္ပါသည္။ အကယ္၍အစ ရွယ္ယာအသစ္မခားကိ ထ တ္ေဝကာ ဝယ္ယူ 
ရန္ဖိတ္ေခၚ၍အစ ရွယ္ယာရွငအ္သစ္မခား ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ လက္ရွိအစ ရွယ္ယာရွင္မခားထံသိ ႔ ခခထား ေပးခြဲ့ပါက၊ 
ထိ အစ ရွယ္ယာအသစ္တိ ႔ကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာမခား၏ ထိ အခခိန္ေပါက္ေဈးထက္နည္းေသာ ေလွခာ့ေဈးျဖင့္ 
ေဈးုႏ န္းသတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ုႏိ င္ပါသည္။ ထိ အခါတြင္လက္ရွိအစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အ က ြတ  
အကခ ိးစ းပြား ကခဆင္းသြားလိမ့္မည္။   အကယ္၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ ဤရင္းုႏွ းေငြအသစ္အား အသံ းျပ  
၍ ထ ိက္သင့္သည့္ ဝင္ေငြတိ းတက္မ ရရွိေစရန္ မျပ လ ပ္ုိႏ င္ခြဲပ့ါက၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာတစ္စ လွခင္ ျပန္ရေငြ 
ုႏ န္းထား  (Earning Per Share) သည္ ကခဆင္းသြားုႏိ င္ၿပ း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အစ ရွယ္ယာမခား၏ ေပါက္ေဈး ကိ လည္း 
ကခဆင္းသြားေစုႏိ င္ပါသည္။ေနာက္ထပ္ေႂကြးၿမ ျဖင့္ ဘ႑ာေငြရယူျခင္းတစ္စ ံတစ္ရာသည္ အတိ းေငြ အတြက္ 
က န္ကခစရိတ္ ုႏွင့္ မတည္ေငြရင္းတြင္ ေႂကြးၿမ ပါဝင္မ အခခ ိးတိ ႔အား တိ းတက္မခားျပားေစျခင္း အျပင္၊ အျမတ္ 
ခြြဲေဝမ ၊ အနာဂတ္၌  ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္လ ပ္ေဆာင္မ မခားုွႏင့္ အျခားဘ႑ာေရးပိ င္းုွႏင့္ လ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ေရးပိ င္း ကိစၥမခားတိ ႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခခက္မခားပါဝငေ္သာ ဝန္ခကံတိျပ ရျခင္းလည္း ပါရွိုိႏ င္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ရယွယ္ာအမခားဆံ းပိ ငဆ္ိ ငသ္မူခား၊ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ သိ ႔မဟ တ ္ အလ ပအ္မ ေဆာငအ္ရာရွမိခားုွႏင့္ 
ပတသ္ကသ္ညတ္ိ ႔အပါအဝင ္ မေကာငး္သတငး္သည ္ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔အစ ရယွယ္ာမခား၏ေဈးုႏ နး္အေပၚ မလိ လား 
အပေ္သာ သကေ္ရာကမ္ မခား ျဖစေ္ပၚေစုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား၊ ဒါ႐ိုိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ အလ ပ္အမ ေဆာင္အရာရွိမခားုွႏင့့္ 
ပတ္သက္သည့္ မေကာင္းသတင္း သိ ႔မဟ တ္ ေၾကညာခခက္တစ္္စ ံတစ္ရာသည္ ခိ င္လံ မ မ ရွိသည္ျဖစေ္စ 
၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အစ ရွယ္ယာမခား၏ စြမ္းေဆာင္မ အေပၚ မလိ လားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မ မခား 
ျဖစ္ေပၚေစုိႏ င္ပါသည္။      ထိ သိ ႔ေသာ မေကာင္းသတင္း သိ ႔မဟ တ္ ေၾကညာခခက္တြင ္လူမြြဲစာရင္းခံယူျခင္း 
အမ မခား၊ တရားရင္ဆိ င္ရမ မခား၊ အုႏိ င္ဝယ္ျခင္းမခားုွႏင့္ ဖက္စပ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းမခားလ ပ္ေဆာငရ္န္ အားထ တ္မ  
မခားတြင္ မေအာငျ္မင္ျခင္းတိ ႔တြင္ပါဝငပ္တ္သက္ျခင္းမခား ပါဝငု္ႏိ င္ပါသည္။ 
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ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ အဓကိရယွယ္ာရငွမ္ခားုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား၏ အကခ ိးစ းပြားမခားသည ္ အမခားျပညသ္ ူ
ရယွယ္ာရငွမ္ခားုွႏင့္  က မၸဏ ကိ ယတ္ိ င၏္ အကခ ိးစ းပြားမခားုွႏင့္ ဆန္႔ကခငုိ္ႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အဓိကရွယ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ အကခိ းစ းပြားမခားသည္ က မၸဏ ၏ အကခိ း 
စ းပြားမခား သိ ႔မဟ တ္ အျခားရွယ္ယာရွင္မခား၏ အကခိ းစ းပြားမခားုႏွင့္ ည ညြတ္မ မရွိျခင္း ျဖစ္ုိႏ င္ပါသည္။ ရွယ္ယာ 
အမခားဆံ း ပိ င္ဆိ င္သူမခားုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ ဤက မၸဏ အား အမခားျပည္သူ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ 
အကခိ းစ းပြားမခားုႏွင့္ ဆန္႔ကခင္ုိႏ င္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ျပ လ ပ္မ မခား လ ပ္ေဆာင္ရနု္ႏွင့္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေဆာင္ရြက္မ မခားျပ လ ပ္ရန္၊ မျပ လ ပ္ရန ္လႊမ္းမိ းခခယ္လွယ္ေကာင္း ခခယ္လွယ္ုႏိ င္ပါသည္။ “အကခ ိးဆိ ငပ္ ဂ  ိလ ္
ုွႏင့္ ပတသ္ကေ္သာလ ပေ္ဆာငမ္ မခား” ုွႏင့္ “ျဖစုိ္ႏ ငေ္ျခရွေိသာ အကခ ိးစ းပြားဆန္႔ကခငမ္ ” အပိ င္းမခားတြင့္ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ျပထားသည့္အတိ င္း  အဆိ ပါ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ စ းပြားေရး 
လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာစ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ သိ ႔မဟ တ္ ဤက မၸဏ ုႏွင့္ 
အလ ပ္သေဘာအရ အေရာင္းအဝယ္ျပ လ ပ္မ မခား ေဆာင္ရြက္ၿပ းေသာ သိ ႔မဟ တ္ ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္ေသာ 
က မၸဏ မခားအပါအဝင ္ MJTD၊ TPD ုႏွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ အၿပိ င္အဆိ င ္
ျဖစ္လာုိႏ င္ေျခရွေိသာ ျမန္မာုႏိ င္ငံရွိက မၸဏ မခားတြင္ အကခိ းစ းပြား ပိ င္ဆိ င္ထားပါသည္။ ဤက မၸဏ ၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား သိ ႔မဟ တ္ ဒါရိ က္တာမခား၊ အမ ေဆာင ္အရာရွိမခား သိ ႔မဟ တ္ အျခားတာဝန ္
ရွိသူမခားသည္ ဤက မၸဏ အတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အလမ္းမခား ကိ  လမ္းညႊန္ျပသရန ္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန ္လ ပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟ  အာမခံမ မရွိပါ။ 
 
အဆိ ပါဆံ း႐ိုံ းုႏိ င္ေျခမခားကိ  ေလွခာ့ခခရန ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ က မၸဏ မခား အက္ဥပေဒ (၁၉၁၄ ခ ုႏွစ)္တြင္ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အကာအကြယ္မခားကိ  မွ ခိ အားထားပါသည္။ အတိအကခဆိ ရလွခင ္ က မၸဏ မွျဖစ္ေစ၊ 
က မၸဏ ၏ကိ ယ္စားျဖစ္ေစ ျပ လ ပ္ေသာ မည္သည့္ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္ မဆိ တြင္ တိ င္႐ိုိ က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သြယ္ဝိ က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အကခိ းစ းပြားသက္ဆိ င္မ ရွိေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာတိ င္းသည္ ၎တိ ႔ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ 
ေသာအကခိ းစ းပြား၏ သေဘာသဘာဝကိ    ထိ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ကိ  ထ တ္ေဖာ္ေဆြးေုႏြးေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား 
အစည္းအေဝးတြင္ သိ ႔မဟ တ္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ အကခိ းစ းပြားဆန္႔ကခင္မ ေပၚေပါက္ၿပ းေနာက္ ပထမဥ းဆံ း 
ျပ လ ပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏အစည္းအေဝးတြင္ ဖြင့္ဟထ တ္ေဖာ္ရမည္ဟ  သတ္မွတ္ထားေသာ ပ ဒ္မ ၉၁(က) 
ုႏွင့္ အကခိ းစ းပြားသက္ဆိ င္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအား ၎ုႏွင့္ အကခိ းစ းပြားသက္ဆိ င္ေသာ မည္သည့္ ပဋိညာဥ္ 
သိ ႔မဟ တ္ စ မံခခက္တြင္မဆိ  ဝငေ္ရာက္မြဲေပးျခင္းမွတားျမစ္ထားၿပ း မြဲေပးသည့္အခခိန္တြင ္အဆိ ပါအကခိ းစ းပြား 
သက္ဆိ င္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ တက္ေရာက္မ အား အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေအာင္ လာေရာက္ရမည့္ 
လူဥ းေရျပည့္ေစရန္အလိ ႔ငွာ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္းမျပ ရဟ  သတ္မွတ္ထားေသာ ပ ဒ္မ ၉၁(ခ) တိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ အကခိ းဆိ င္ပ ဂ ိ လ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားကိ  IPT လ ပ္ထံ း 
လ ပ္နည္းမခား (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “အကခ ိးဆိ ငပ္ ဂ  ိလမ္ခားုွႏင့္ ပတသ္ကေ္သာလ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား” အပိ င္းတြင္ 
ထပ္မံေလ့လာရန)္ုႏွင့္အည  ျပန္လည္စိစစ၍္ ျဖစ္ုိႏ င္ေျခရွိေသာ အကခိ းစ းပြားဆန္႔ကခင္မ မခားကိ  စာရင္းစစ ္
ေကာ္မတ မွတဆင့္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “ေကာ္ပိ ရတိဆ္ိ ငရ္ာ အ ပခ္ခ ပမ္  - စာရငး္စစေ္ကာ္မတ ”  အပိ င္းတြင္ 
ထပ္မံေလ့လာရန္)  ျပန္လည္စိစစ္ေသာ စနစ္ကိ လည္း ကခင့္သ ံးပါသည္။ ထိ ႔ျပင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ တြင္ 
(ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုွႏင့္ အမ ေဆာင္အရာရွိမခားအပါအဝင္) ဝန္ထမ္းမခား လိ က္နာရမည့္ ကခင့္ဝတ္စည္းကမ္း 
ရွိပါသည္။ အဆိ ပါကခင့္ဝတ္စည္းကမ္းအရ (ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုွႏင့္ အမ ေဆာင္အရာရွိမခား အပါအဝင)္ ဝန္ထမ္းမခား 
သည္ အကခိ းစ းပြားဆန္႔ကခင္ေသာအေျခအေနမခားကိ  ေရာွင္ၾကဥ္ရန္လိ အပ္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေကာ္ပိ ရိတ္ 
ဆိ င္ရာအ ပ္ခခ ပ္မ လမ္းစဥမ္ခားုွႏင့္ လမ္းေၾကာင္းအရ အကခိ းစ းပြားဆန္႔ကခင္မ ရွိေသာ ေဆာ္႐ိုြက္ခခက္တစ္ရပ္ရပ္ 
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ကိ လည္း ရွယ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ သာမန္ထက္ထူးကြဲေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးဆံ းျဖတ္ 
ခခက္ အရ ေဆာင္႐ိုြက္ုႏိ င္ပါသည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္တြငပ္ါရွေိသာ ေဖာ္ျပခခကမ္ခားုွႏင့္ ပတသ္ကေ္သာ ဆံ းရ ံးုိႏ ငေ္ျခမခား 
 
ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏသတူိ ႔အေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္တစခ္ လ းံကိ   ဂ႐ို တစိ ကဖ္တ႐္ို သင့္ပါသည။္  ထ ိ႔ျပင၊္  
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ ္ စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္ျခငး္ုွႏင့္ပတသ္က၍္ ပ ုိွံႏပေ္ဆာငး္ပါးမခား သိ ႔မဟ တ ္ အျခား 
မ ဒ ယာတိ ႔တြင ္ ေဖာ္ျပသည့္ မညသ္ည့္ သတငး္အခခကအ္လကတ္စစ္ တံစရ္ာကိ းကားယံ ၾကညမ္ မထားၾကရန ္
ေလးနကစ္ြာ သတေိပးအပပ္ါသည။္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေၾကာင္းုွႏင့္ စာရငး္ဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းုွႏင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာုိႏ င္ငံရွိအခခိ ႕ေသာ သတင္းစာ 
ေစာင္မခားတြင္ေဖာ္ျပေရးသားမ မခား ရွိခြဲ့ပါသည္။   ထိ ေဖာ္ျပေရးသားခခက္မခားတြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ုႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ 
အခခ ိ႕ေသာ ဘ႑ာေရး သတင္းအခခက္အလက္မခား၊ အျမတ္အစြန္း အလားအလာခန္႔မွန္းေျခ မခား၊ 
လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ဆိ င္ရာ အလားအလာမွန္းေျခမခား၊တန္ဖိ းျဖတ္မ မခားုွႏင့္ အျခားသတင္း အခခက္အလက္ 
မခား ("သတငး္အခခကအ္လကမ္ခား") ပါဝင္ပါသည္။အဆိ ပါ သတင္းအခခက္အလက္မခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ထံမွ 
ခြင့္ျပ ေပးအပ္ထားျခင္း မဟ တ္ေၾကာင္းုႏွင့္ ၎တိ ႔၏ တိကခမွန္ကန္မ ုွႏင့္ ျပည့္စ ံမ တိ ႔အတြက္ 
မည္သည့္တာဝန္ကိ မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ခံယူမည္မဟ တ္ေၾကာင္း ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူမခားအား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားလိ ပါသည္။ သတင္းအခခက္အလက္တစ္စံ တစ္ရာုွႏင့္ ေနာက္ကြယ္မွယူဆခခက္ 
မခား၏ သင့္ေလခာ္မ ၊ တိကခမွန္ကန္မ ၊ ျပည့္စံ မ  သိ ႔မဟ တ္ ယံ ၾကည္ကိ းစားထိ က္မ  ုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က 
တစ္စံ တစ္ရာ ကိ ယ္စားျပ ျခင္းမရွိပါ။  ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းအခခက္အလက္ 
တိ ႔ ုႏွင့္ အဆိ ပါ သတင္းအခခက္အလက္တိ ႔၏ မကိ က္ည မ  သိ ႔မဟ တ္ ဝိေရာဓိျဖစမ္ မွန္သမွခကိ   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
ျငင္းပယ္ပါသည္။   ယင္းုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏလိ သူမခားအေနျဖင့္ မိမိတိ ႔၏ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏေရးဆိ င္ရာ 
အဆ ံးအျဖတ္မခားကိ  ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းအခခက္အလက္တိ ႔တြင္သာ 
အေျခခံလခက ္ခခမွတ ္ ၾကရန္ုွႏင့္ အျခားမည္သည့္သတင္းအခခက္အလက္ကိ မွခ ယ ံၾကည္ကိ းစားျခင္းမျပ ၾကရန္ 
သတိေပး အပ္ပါသည္။ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမး္တြငပ္ါဝငေ္သာ စာရငး္အငး္ကနိး္ဂဏနး္မခားုွႏင့္ လ ပင္နး္က႑ွဆိ ငရ္ာ 
အခခကအ္လက္္မခားသည ္တကိခမ မရွုိိႏ ငသ္ျဖင့္ မထိ ကေ္လခာကေ္သာ ကိ းစားမ မျပ သင့္ပါ။  
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကလ ပ္ငန္းယွဥ္ျပိ င္လ ပ္ကိ င္ေနသည့္ က န္ထ တ္ 
လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ေဈးကြက္မခားဆိ င္ရာ အခခိ ႕ေသာကိန္းဂဏန္းမခားအား ထ တ္ေဝၿပ းစာအ ပ္စာတမ္းအမခိ းမခိ း၊ 
အထူးသျဖင့္ လ ပ္ငန္းက႑ဆိ င္ရာအသင္းမခားုွႏင့္ သ ေတသနအဖြြဲ႕မခားကထ တ္သည့္ စာအ ပ္စာတမ္းမခားမွ   
ရယူထားပါသည္။ ဤသတင္းအခခက္အလက္မခားကိ  သ းျခားလြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းမျပ ရေသးရာ တိကခမ ၊ 
ျပည့္စံ မ ၊ ေနာက္ဆံ းျဖစ္ေပၚမ  သိ ႔မဟ တ္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္း သိ ႔မဟ တ္ ျပင္ပတြင ္ စ စည္းျပ စ ထားေသာ 
အျခားသတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ ကိ က္ည မ တိ ႔ ရွိခခင္မ ွရွိေပလိမ့္မည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏အနာဂါတရ္လဒမ္ခားသည ္ ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခားုွႏင့္ ဘ႑ာေရးေမခွာ္မနွး္ခခကမ္ခားတြင ္ ေဖာျ္ပ 
ထားေသာ သိ ႔မဟ တ ္ညႊနျ္ပထားေသာ ရလဒမ္ခားုွႏင့္ အေရးပါေသာအတိ ငး္အတာအထ ိကြာျခားုိႏ ငပ္ါသည။္ 
 
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည္မွာ အမခိ းမခိ းေသာယူဆမ မခားအေပၚ အေျခခံထားေသာ 
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ဘ႑ာေရးေမွခာ္မွန္းခခက္မခားျဖစ္ပါသည္။ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အနာဂါတ္ရလဒ္မခားသည္ ေရွ႕ 
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ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုွႏင့္ဘ႑ာေရးေမွခာ္မွန္းခခက္မခားတြင္ ေဖာျ္ပထားေသာ သိ ႔မဟ တ္ ညႊန္ျပထားေသာ 
ရလဒ္မခား ုႏွင့္ အေရးပါေသာအတိ င္းအတာအထိကြာျခားုႏိ င္ပါသည္။ အဆိ ပါေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
ေသာဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခား၏အေသးစိတ္အခခက္အလက္မခားကိ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏“ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခ
ကမ္ခား” အပိ င္းတြင္ ေလ့လာပါ။ 
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စာရငး္ဝငအ္ျဖစတ္ငသ္ြငး္သည့္အတြက ္က နက္ခစရတိမ္ခား 

 
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ မွဝငေ္ငြ ရမည ္ မဟ တ္ေသာ္လည္း ကၽြု္ႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က ေအာက္ပါ ခန္႔မွန္း 
က န္ကခစရိတ္တိ ႔ကိ  ကခခံရလိမ့္မည္။ 
 

ခန္႔မနွး္က နက္ခစရတိမ္ခား ပမာဏ (ကခပ္ေငြျဖင့္) 
  
YSX  ကနဥ းစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမ ဝန္ေဆာင္စရိတ္မခား ၁၀၅ ၀၀၀ ၀၀၀ 
ဥပေဒေရးရာုွႏင့္ပညာရွင္လ ပ္ငန္းဆိ င္ရာဝန္ေဆာင္စရိတ္မခား ၁၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ 
လိ အပ္သည့္စာရြက္စာတမ္္းအတြက္က န္ကခစရိတ္မခား ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀ 
အျခားစရိတ္မခား - ၃၅ ၀၀၀ ၀၀၀ 
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အျမတေ္ဝစ မခား 
 
ဤ "အျမတေ္ဝစ မခား" အပိ င္းတြင္ပါဝင္သည့္ ေဖာ္ျပခခက္မခားအနက္ အတိတ္ကာလဆိ င္ရာမဟ တ္သည့္ 
အခခက္မခားသည္ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ျဖစ္ၾကပါသည္။အဆိ ပါေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ေပၚသည့္ ရလဒ္မခားုႏွင့္ ေဟာကိန္းထ တ္မွခာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္တိ ႔ၾကားအေရးပါသည့္ကြာျခားျခင္း 
ျဖစ္ေစုိႏ င္သည့္ မေသခခာမေရရာမ ုွႏင့္ ဆံ းရ ံးုႏိ င္ေျခမခားပါရွိေနုိႏ င္ပါသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ  
ထိ သိ ႔ေသာအခခက္အလက္မခားပါရွိျခင္းကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔သိ ႔မဟ တ္ အျခားသူတစ္ဥ းတစ္ေယာက္က  ျပ လ ပ္သည့္ 
ေနာက္ကြယ္ရွိ ယူဆခခက္မခား၏တိကခမ ုႏွင့္ပတ္သက္ၿပ း တင္ျပျခင္း၊ ဝန္ခံကတိျပ ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ 
ေဟာကိန္းထ တ္ျခင္းအျဖစ ္ မယူဆသင့္ပါ။ဤစာတမ္း၏ရက္စြြဲတြင္ရွိေနသည့္အတိ င္းသာေဖာ္ျပသည့္ 
ဤေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚမထိ က္သင့္သည့္ယ ံၾကည္ကိ းစားမ မထားရန္ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအား 
သတိေပးအပ္ပါသည္။     "ရငး္ုွႏ းျမႇ ပုံွ္ႏသမူခားအား အသေိပးအေၾကာငး္ၾကားခခက ္ - ေရ႕ွေမခွာ္ေဖာ္ျပခခကမ္ခား" 
အပိ င္းတြင္ ၾကည့္႐ို ပါ။ 
 
အတတိက္ာလမ ွအျမတေ္ဝစ မခား 
 
၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္၊ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ၊ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပ လ ပ္ခြဲ့သည့္ ုႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ 
ရွယ္ယာတစ္စ တန္ဖိ း၏ ၂၀% ုႏ န္းျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ ရွယ္ယာတစ္စ တိ င္းအတြက္ ကခပ္ ၂၀၀၀ ျဖင့္ 
အျမတ္ေဝစ အားေပးရန ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က ေၾကညာခြဲ့ပါသည္။အဆိ ပါအျမတ္ေဝစ မခားကိ  က မၸဏ ၏ 
ကန္႔သတ္မထားေသာစ စည္းထားသည့္အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္၊ုႏိ ဝင္ဘာလ၊(၂၃)ရက္ေန႔အစ ရွယ္ယာရွ
င္မွတ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားသိ ႔ေပးမည္ ျဖစသ္ည္။  
 
အျမတေ္ဝစ  ေပၚလစ  
 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ သည္ အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္အစ ရယွ္ယာရွင္မခား၏ 
သဘာတူည ခခက္ျဖင့္၊ အစ ရယွ္ယာရွင္မခားအားေပးမည့္ အျမတ္ေဝစ မခားကိ  အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ေၾကညာ 
ႏိုင္ေသာ္လည္်ားကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါရိ က္တာဘ တ္အဖြြဲ႕ကေထာက္ခံေသာ ေငြပမာဏထက ္ ေက ာ္လြန္၍ 
အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား မေၾကညာရပါ။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကအျမတ္ေဝစအုာ်ားလံု်ားကိ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ 
ေၾကညာ၍ ေပးရမည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို အစ ရယွ္ယာရွင္မခား၏ 
သေဘာတူည ခခက္မယူဘြဲ ေၾကညာုႏိ င္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔အေနျဖင့့္ ၎၏ဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစ ခြြဲေဝေပးေရးအား ေထာက္ခံတင္ 
ျပုိႏ င္ပါသည္။  
 
(Zone A Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းမွအပ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ ၏အဓိက 
စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမွာ MJTD ုႏွင့္TPD တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏျခင္းျဖစ္သည့္ အားေလခာ္စြာ၊ အျမတ္ေဝစ  ခြြဲေဝေပးေရး 
အားေထာက္ခံတင္ျပရာတြင ္ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔က ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ အဓိကအခခက္မွာ၊ MJTD 
ုႏွင့္TPD မ ွ ေၾကညာၿပ းထ တ္ေပးုႏိ င္သည့္ အျမတ္ေဝစ မခားျဖစ္သည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏရစ္၊ 
ဒ ဇင္ဘာလတြင္ MJTD ထံမရ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစ  ခန္႔မွန္းေျခ ကခပ ္ ၇ ၁၇၃ ၆၈၇ ၀၀၀ ရရွိခြဲ့ပါသည္။ 
ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ေန႔စြြဲအထိ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ က TPDထံမ ွ အျမတ္ေဝစ တစ္စံ တစ္ရာ 
မရဖူးပါ။ 
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ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ ုႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ 
တူည ေသာအျမတ္ေဝစ ပမာဏအတိ င္း ရရွိမည္ဟ  ေမွခာ္မနွ္းထားၿပ း MJTD သည္ အျမတ္မခားအား 
အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုံွႏရန ္စ စဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ ုႏွစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ  ရလိမ့္မည္ဟ  မေမွခာ္လင့္ထားပါ။ 
 
MJTD ၏ အျမတ္ေဝစ  ေပၚလစ သည္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပအ္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။  
MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD မကွခင့္သ ံးမည့္ အျမတ္ေဝစ  ေပၚလစ မွာ၊ MJTD ၏ 
အခါအားေလခာ္စြာရွိလာေသာ ခြြဲေဝေပးုိႏ င္သည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အျမတ္ေငြစ စ ေပါင္းတြင ္(ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  
အပါအဝင္ ျဖစေ္သာ) ရွယ္ယာပိ င္ရွင္တစ္ဥ းစ ၏ အကခ ိးပိ င္ဆိ င္မ ရာခိ င္ုႏ န္းုႏငွ့့္ အခခ ိးည စြာ 
အျမတ္ေဝစ မခားအားသက္ဆိ င္ရာ ျမန္မာဥပေဒမခားအရ ခြြဲေဝ သိ ႔မဟ တ္ ထ တ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။   သိ ႔ရာတြင္၊ 
ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မခားအတြက္ လိ အပ္ေသာ၊ကခိ းေၾကာင္းဆ ေလခာ္၍ အေျမာ္အျမငရ္ွိေသာ၊ 
ေငြသားေထာက္ပံ့မ ုွႏင့္ သ းသန္႔ရန္ပ ံေငြတိ ႔ထားရွိၿပ းမွသာ အျမတ္ေဝစ အားခြြဲေဝထ တ္ေပးျခင္းျပ ရမည ္- 
 

● အခြန္အတ တ္မခား၊ 
● MJTD က ေခခးယူထားမ မခားအတြက္ ျပန္ဆပ္ရန္ ေငြမခား၊ 
● ေငြလ ံးေငြရင္း အသ ံးစရိတ္မခားုႏွင့္  ေဆာက္လ ပ္ေရးဆိ င္ရာ လိ အပ္ခခက္မခား၊ 
● MJTD ၏ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္ေငြ လိ အပ္ခခက္မခား ျဖည့္ဆည္းရန္ ေငြမခား၊ ုႏွင့္ 
● MJTD ၏ ကတိကဝတ္မခား ျဖည့္ဆည္းရန္ လိ အပ္သည့္ အျခားကိစၥ တစ္စ ံတစ္ရာ အတြက္ ေငြမခား။ 

 

TPD ၏အျမတ္ေဝစ ေပၚလစ သည္ ၎၏သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ 
ုႏွင့္အည  TPD သည္ အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ သဘာတူည ခခက္ျဖင့္၊ 
အစ ရွယ္ယာရွင္မခားအားေပးမည့္ အျမတ္ေဝစ မခားကိ  အခါအာ်ားေလ ာ္စြာေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ TPD 
၏ဒါရိ က္တာဘ တ္အဖြြဲ႕ကေထာက္ခံေသာ ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား မေၾကညာရပါ။ 
TPDကအျမတ္ေဝစ အားလံ းကိ က မၸဏ ၏အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ ေၾကညာ၍ ေပးရမည္္။  
 
ထိ ႔အျပင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔က အျမတ္ေဝစ ခြဲြေဝေပးရမည့္ အခခိန္၊ နည္းလမ္းုႏွင့္ အျမတ္ေဝစ ပမာဏ 

တိ ႔အား ခခင့္ခခိန္ဆ ံးျဖတ္ရာ၌ ေအာက္ပါတိ ႔အပါအဝင ္ အေၾကာင္းအခခက္အမိခ းမခ ိးကိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည ္-  
 

● ေငြသားပိ င္ဆ ိင္မ ၊ မတည္ေငြရင္းတြင္ ေႂကြးၿမ ပါဝင္မ ၊ ရင္းုႏွ းေငြရင္းုွႏ းမ အေပၚျပန္ရေငြုွႏင့္ 
စ စည္းထားသည့္ဝင္ေငြမခား၏ ပမာဏအတိ င္းအတာ၊ 
 

● ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ေမခွာ္မွန္းခခက္၊ 
 

● MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD တြင္ ေနာက္ထပ္ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုႏွံမ ုွႏင့္  TPDတြင္ 
ေနာက္ထပ္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ုႏွင့္ သ လ၀ါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏အနာဂတ္ 
စ မံကိန္းမခားတြင္ ေနာက္ထပ္ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏမ အပါအဝင္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ေမွခာ္မွန္းထားေသာ 
ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ အစ အစဥ္မခား၊ုွႏင့္ 
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● ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ိ ႔၏ ဘ႑ာေရးအစ အမံမခားအရ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေပၚကခေရာက္ုိႏ င္ေသာ အျမတ္ခြဲြေဝ 
ေပးမ အေပၚ ကန္႔သတ္ခခက္မခား 
 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က အျမတ္ေဝစ တစစ္ တံစ္ရာကိ  ေငြသားျဖင့္ေပးေခခရန္ရွိပါက ကခပ္ေငြျဖင့္ ေပးေခခမည္။ 
 
အျမတ္ေဝစ အေပၚေပးရမည့္ အခြန္အတ တ္မခားဆိ င္ရာ အခခက္အလက္မခားအတြက္ "အခြနစ္ညး္ၾကပျ္ခငး္" 
အပိ င္းတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 
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ေငြလြဲုႏ နး္မခား 
 
ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ စာရင္းသ ံးေငြေၾကးအမခ ိးအစားမွာ ကခပ္ေငြ ျဖစပ္ါသည္။   သိ ႔ေသာ္လည္း MJTD 
ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD၏ ရွယ္ယာမခားအတြက္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ က အေမရိကန္ေဒၚလာ 
US$ ျဖင့္ ထည္႔ဝင္ရန ္ကတိျပ ထားၿပ း၊ ကၽြုႏ္ ္ပ္တိ ႔၏ဝင္ေငြမခားကိ  US$ျဖင့္လည္းသတ္မွတ္ုႏိ င္ပါသည္။   

ေနာက္အကခဆ ံးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲမတိ င္မ  (၆) လ အတြင္း လအလိ က္အေမရိကန္ေဒၚလာ 
US$ ုႏွင့္ ကခပ္္ေငြအၾကားေငြလြဲုႏ န္း အျမင့္ဆ ံးုႏွင့္ အနိမ့္ဆံ းတိ ႔ကိ  ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
ဇက္ဟိုယားက အေမရိကနေ္ဒၚလာ (၁) ေဒၚလာျဖင့္ ေငြကခပ္မည္မခွ ဝယ္ယူရရွိုိႏ င္သည္ကိ  ျပသပါသည္။ 

 ကခပ/္US$ 
လ အျမင့္ဆ းံ အနမိ့္ဆ းံ 
၂၀၁၅ ဇက္ဟိုြန္္ ၁၁၁၀ ၁၀၉၀ 
၂၀၁၅ ဇက္ဟိုူလိ င္ ၁၁၁၀ ၁၂၄၀ 
၂၀၁၅ ၾသဂ တ္ ၁၂၃၄ ၁၂၈၅ 
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၂၇၃ ၁၂၉၂ 
၂၀၁၅ ေအာက္တိ ဘာ ၁၂၇၇ ၁၂၈၇ 
၂၀၁၅ ုႏိ ဝင္ဘာ ၁၂၇၇ ၁၃၀၀ 
၂၀၁၅ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာ ၁၂၉၅ ၁၃၀၇ 
   

ေနာက္အကခဆ ံးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲ၌ ေငြလြဲုႏ န္းမွာ US$1 : ကခပ္ ၁၃၀၉ ျဖစပ္ါသည္။  
 
ဤအပိ င္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြလြဲုႏ န္းမခားမွာ ျမန္မာုိႏ င္ငံဗဟိ ဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ဆိ က္ 
(http://www.cbm.gov.mm) မ ွကိ းကားထားျခင္းျဖစ္ၿပ း၊ သိရွိုိႏ င္ရန္အတြက္သာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 
US$၁ သည္ ေဖာ္ျပပါ ကခပ္ အား ကိ ယ္စားျပ သည္ဟ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါုႏ န္းမခားအတိ င္း US$၁ ကိ  
ကခပ္ သိ ႔ လြဲလွယ္ုႏိ င္သည္ဟ ေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ယူျခင္းမျပ ုိႏ င္ပါ။   ျမန္မာုိႏ င္င ံဗဟိ ဘဏ္ အေနျဖင့္ 
ဤအပိ င္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြလြဲုႏ န္းမခားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းအား ခြင့္ျပ ခခက္ေပးထားျခင္း 
မရွိသည့္အျပင္၊ ထိ အခခက္အလက္မခားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမရွိပါ။   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအေနျဖင့္ 
အဆိ ပါအခခက္အလက္မခားအား တိကခစြာ၊ မွခတစြာ ေကာက္ုႏ တ္ေဖာ္ျပရနုွ္ႏင့္  ဤဖြင့္ဟေၾကညာ 
စာတမ္းအတြင္း သင့္ေလခာ္ေသာ ပံ စံုွႏင့္ စကားစပ္တိ ႔ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမ ရွေိစရန္ ေၾကာင္းကခိ း 
ည ညြတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မ မခားျပ လ ပ္ထားေသာ္လည္း၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခခက္အလက္မခား၏ တိကခ 
မွန္ကန္မ ကိ  ဒါ႐ိုိ က္တာမခားက သ းျခားလြတ္လပ္စြာ အတည္ျပ ထားျခင္းမရွိပါ။ 
  

http://www.cbm.gov.mm/
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သ လ၀ါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္စ မကံနိး္မခား 
 

မတိဆ္က ္
 
၂၀၁၁ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ 
 
၂၀၁၁ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒကိ  ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လတြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ပါသည္။ ၎ုႏွင့္တကြ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခခက္မခားမွာ (အျခားအရာမခား အပါအဝင)္ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခား 
ခြင့္ျပ ရာတြင္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ၏အခခ ပ္အျခာအာဏာကိ  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ုိႏ င္ေရးအတြက္ မူေဘာင ္
တစ္ရပ ္ ထူေထာင္ရန္ုႏွင့္၊  အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား တည္ေထာင္လ ပ္ကိ င္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာုႏိ င္ငံ၏စ းပြားေရး 
အရွိန္အဟ န ္ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္ေစရန္တိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၄ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ၂၀၁၄ခ ုွႏစ္ကိ  ၂၀၁၄ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လတြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ၿပ း ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရး 
ဇက္ဟို န္ဥပေဒကိ  ပယ္ဖခက္ခြဲ႔ပါသည္။      
 
၂၀၁၄ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒတြင္ အမခိးသားစ းပြားဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္ေရးစ မံကိန္း၏ အေျခခံရည္မွန္းခခက္ 
မခားကိ  အေထာက္အကူျပ ရန္၊ ျပည္သူအမခားအလ ပ္အကိ င္ရရွိေစရန္၊ လူေနမ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္၊ 
က န္ထ တ္လ ပ္မ  ုႏွင့္ ျပည္ပပိ ႔က န္ျမွင့္တင္ၿပ း ုႏိ င္ငံျခားဝငေ္ငြ တိ းတက္ေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာင္သူမခားုွႏင့္ 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခခံအ တ္ျမစမ္ခား ဖန္တ းေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းုႏွင့္ုႏိ င္ငံျခား 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ မခားအား အားေပးဆြြဲေဆာင္ရန္၊ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း စက္မ ၊ စ းပြားေရးုႏွင့္လူမ  ေရးက႑မခား 
ဟန္ခခက္ည ည ဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္ေစရန္အတြက္ အားေပး၊ ျမွင့္တင္ကာ မက္လံ းမခားေပးရန္ဟူသည့္ 
ရည္မွန္းခခက္မခားပါရွပိါသည္။၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အထူးစ းပြားေရး 
ဇက္ဟို န္တြင ္ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအတြက္ (အျခားအရာမခားအပါအဝင)္ အခြန္သက္သာခြင့္အခခိ ႕လည္း ပါဝင္ပါ သည္။ 

 
၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္၊ ၾသဂ တ္လတြင္  အမခိၱဴးသားစ မံကိန္းုႏွင့္စ းပြားေရးဖြ႔ံၿဖိ းတိ းတက္မ ဝန္ႀက းဌာနက ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္အထူး 
စ းပြားေရးဇက္ဟို န္နည္းဥပေဒမခားကိ  ျပ႒ာန္းခြဲ့သည္။ 
 
၂၀၁၄ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒုွႏင့္ ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္နည္းဥပေဒမခားုွႏင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအတြက္ ေနာကဆ္ကတ္ြဲြ(င)-သကဆ္ိ ငရ္ာျမနမ္ာဥပေဒမခားုွႏင့္နညး္ဥပေဒမခား 
အကခဥး္ခခ ပ ္ကိ ၾကည့္ရန္။ 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား 
 
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔စြြဲအရ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ရန္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 
စ စ ေပါင္း (၃) ခ  ကိ  သတ္မွတ္ေပးထားရာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္သည္ တစ္ခ အပါအဝင္ ျဖစပ္ါသည္။   
အျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ (၂) ခ မွာ ျမန္မာုိႏ င္ငံေတာင္ပိ င္း၊ တနသၤာရ တိ င္း 
ေဒသႀကိ းရွိ ထားဝယ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ုွႏင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအေနာက္ဘက္ပိ င္း၊ ရခိ င္ျပည္နယရ္ွိ ေကခာက္ျဖၱဴ 
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အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တိ ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အေၾကာင္းကိ  ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 
 
သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္ 
 
မိတ္ဆက္ 
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္သည္  သံလခင္ၿမ ိ႕နယ္ုွႏင့္ ေကခာက္တန္းၿမ ိ႕နယ္တိ ႔ၾကား ရန္က န္ၿမ ိ႕၏ေတာင္ဘက္ 
(၂၅) က လိ မ တာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိၿပ း၊  ဧရိယာအကခယ္အဝန္း ဟက္တာေပါင္း ၂ ၄၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။    
ျမန္မာအစိ းရုွႏင့္ ဂခပန္အစိ းရတိ ႔သည္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္ေစေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ေအာက္ပါအတိ င္း သေဘာတူည ခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
သေဘာထားမွတ္တမ္း Memorandum of Intent 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံသက္ဆိ င္ရာဝနႀ္က းဌာနုွႏင့္ ဂခပနုိ္ႏ င္ငံသက္ဆိ င္ရာဝန္ႀက းဌာနမခားသည္ သ လဝါေဒသအတြက္ 
စ မံကိန္းခခ ပ ္ေရးဆြြဲရန္အတြက ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ   သေဘာထားမွတ္တမ္း တစ္ရပ္ကိ  ၂၀၁၂ ခ ုႏွစ္ ဧၿပ လ 
(၂၁) ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူခြဲ့ၾကပါသည္။    ထိ သေဘာထားမွတ္တမ္းအရ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင္ 
ပါဝင္မည့္၊သ လဝါေဒသရွ ိ ဟက္တာေပါင္း ၂၄၀၀ခန္႔ရွိေသာ ေျမအတြက္စ မံကိန္းခခ ပ ္ ေရးဆြြဲရာတြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တိ ႔၏ သေဘာထားမခားကိ  ေဖာ္ျပခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြနလ္ႊာ Cooperation Memorandum 
 
အထက္ေဖာ္ျပပါ သေဘာထားမွတ္တမ္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခ ုႏွစ ္ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ 
(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာုႏိ င္ငံသက္ဆိ င္ရာဝနႀ္က းဌာနုွႏင့္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံသက္ဆိ င္ရာဝနႀ္က းဌာနမခားသည္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ္ႊာကိ  ခခ ပ္ဆိ ခြဲပ့ါသည္။ ထိ စာခၽြန္လႊာအရ ုွႏစ္ဥ းုႏွစ္ဘက္မွ 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဖြ႔ံၿဖ ိးတိ းတက္ေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလ ပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ္ႊာအရ ျမန္မာုိႏ င္ငံသက္ဆိ င္ရာဝန္ႀက းဌာန ုွႏင့္ ဂခပနု္ႏိ င္ငံသက္ဆိ င္ရာ 
ဝန္ႀက းဌာနမခားသည္္ (အျခားအခခက္မခားအျပင္) သေဘာတူည ခြဲ့ၾကသည္မွာ -  
 

● ျမန္မာုိႏ င္ငံုွႏင့္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံတိ ႔မွ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္သူမခားက သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ 
ဇက္ဟို န္ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္သူအျဖစ္ ဖက္စပ္လ ပ္ငန္းတစ္ရပ္ တည္ေထာင္မည္၊   
 

● ျမန္မာအစ ိးရက  သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ခြင့္ကိ  အဆိ ပါဖက္စပ္လ ပ္ငန္းအား  
ေပးမည္၊  

 
● အဆိ ပါဖက္စပ္လ ပ္ငန္းက သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းရွိမည့္  အေျခခံအေဆာက္အဥ မခားုွႏင့္ 

အေထာက္အပံ့အေဆာက္အအ မံခားအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မည္၊  
 

● ျမန္မာအစ ိးရက သ လဝါေဒသရွ ိဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ုွႏင့္ ယင္းတိ ႔ခခည္းသာမဟ တ္ဘြဲ  သ လဝါအထူး 
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စ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ျပင္ပတြင္တည္ရွေိသာ သ လဝါနယ္ေျမရွ ိ ဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစေသာ နယ္ေျမျပင္ပအေျခခံအေဆာက္အအ ံမခားအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မည္၊   

 
● သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းရွိ နယ္ေျမတစ္စိတတ္စ္ေဒသအား အရည္အေသြးျမင့္  

အေျခခံအေဆာက္အဥ မခားုွႏင့္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ကာ၊ အရည္အေသြးျမင့္ က န္ထ တ္လ ပ္ေရး 
လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ ုႏိ င္ငံစံ စက္မ  လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ အဓိကရညရ္ြယ္ တည္ေဆာက္ၿပ း၊ သ လဝါအထူး 
စ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ေနာက္တစ္ေနရာတြင ္ လမ္းမၾက းမခား၊ ေရမလႊမ္းမိ းရန္ထိန္းသိမ္းေရး၊ 
ေရစ းေရလာစနစ္တိ ႔ ပါဝင္ေသာ အဓိကကခေသာ အေျခခံအေဆာက္အဥ မခားုွႏင့္ လ ပ္သားအေျချပ  
လ ပ္ငန္းမခားျဖစ္ေသာ အထည္ခခ ပ္လ ပင္န္းုွႏင့္ အစားအစာလ ပ္ငန္း တိ ႔အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ 
တည္ေဆာက္မည္။ 

 
● အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ဧရိယာမခား၏ အရြယ္အစားုႏွင့္ တည္ေနရာတိ ႔အား စ မံကနိ္းခခ ပ၊္ 

ျဖစ္ုိႏ င္ေျခေလ့လာခခက္မခားုွႏင့္  ဝယ္လိ အားတိ ႔အေပၚအေျခခံ၍ ဆ ံးျဖတ္မည္။ 

 
Zone A Project 
 
ထိ ႔ေနာက္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရး 
ဇက္ဟို န္အတြင္း တည္ရွိေသာ (၃၉၆) 
ဟက္တာ ကခယ္ဝန္းသည့္ZoneA 
Area ကိ ZoneA Project အျဖစ ္
သတ္မွတ္ထားၿပ း စက္မ နယ္ေျမ 
တစ္ခ အျဖစ ္ ဖြ႔ံၿဖ ိးတည္ ေထာင္ရန ္
ျမန္မာုိႏ င္ငံုွႏင့္ ဂခပနုိ္ႏ င္ငံတိ ႔မွ ရင္းုႏွ း 
တည္ေဆာက္သူမခား ပူးေပါင္း 
လ ပ္ေဆာင္မ အတြက္ သ းသန္႔ 
လခာထား ခြဲ့ပါသည္။ေျမပ ံတြင ္ Zone 
A Area ၏ တည္ေနရာအား  ႊန္ျပ 
ထားပါသည္။  
 
ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔ 
 
Zone A Project ၌ 
ပါဝင္လ ပ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံမွ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါင္း 
ေကာ္ပိ ေရးရွင္း အဖြြဲ႔တြင္ ထိ ကိစၥ 
အတြက္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ အားတည္
ေထာင္ခြဲ့ေသာ ရွယ္ယာအမခားဆံ း 
ပိ င္ဆိ င္သူမခား ပါဝင္ၾက ပါသည္။ 

 
 

 

မူရင္း။ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ေကာ္မရွင္မ ွထ တ္ျပန္ထားေသာ 

Myanmar Investment Guide, Chapter 3 (Industrial Zones 

and Special Economic Zones) 

ဒလ 

ရနက္ န ္

သနလ္ခင ္

အဆင့္ “က” နယေ္ျမ 

သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္
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Zone A Project ၌ ပါဝင္လ ပေ္ဆာင္မည့္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံမွရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါငး္ေကာ္ပိ ေရးရွင္း 
အဖြြဲ႔တြင္ ထိ ကိစၥအတြက္ MMSTD အားတည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni 
Corporation ုွႏင့္ Sumitomo Corporation တိ ႔ ပါဝငၾ္ကပါသည္။ ZoneA Project အတြက္ 
ျဖစ္ုိႏ င္ေျခေလ့လာခခက္တစ္ရပ္ ၿပ းေျမာက္သည္အထ ိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အလိ ႔ငွာ Mitsubishi 
Corporation ၊ Marubeni Corporation ုွႏင့္ Sumitomo Corporation တိ ႔သည္ MMST LLP ကိ လည္း သ းျခား 
တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  ၊ Thilawa SMC ၊  MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔ အေနျဖင့္ Zone A Project အား 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  တာဝန္ယူ 
လ ပ္ေဆာင္မည့္ MJTD တည္ေထာင္ျခင္းုွႏင့္စပ္လခဥ္း၍ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ကိ  
ခခ ပ္ဆိ ခြဲၾ့ကပါသည္။   ထိ အေၾကာင္းကိ  ေအာက္ပါ "ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ က မၸဏ " အပိ င္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား သတ္မွတ္ျခင္း 
 
၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအရ အစိ းရသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သင့္ေလခာ္ေသာေနရာတြင္ 
ေျမဧရိယာ၊အတိ င္းအတာုွႏင့္နယ္နိမိတ္မခားသတ္မွတ္၍အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ အား တည္ေထာင္ုႏိ င္ပါ 
သည္။ ၂၀၁၁ခ ုွႏစ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအရအစိ းရသည ္ ၂၀၁၃ခ ုွႏစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ ျဖင့္ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား သတ္မွတ္ခြဲ႔ပါသည္။ 
 
၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ၊ ပ ဒ္မ ၉၃ တြင္ ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအရ 
ထ တ္္ျပန္ခြဲ႔ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမခား၊ အမိ္န္႔မခား၊ ညႊန္ၾကားခခက္မခားုွႏင့္ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားသည္ ၂၀၁၄ 
ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒုွႏင့္ မဆန္႔ကခင္သေရြ႕ ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္ဟ  
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ၊ ပ ဒ္မ ၉၃အရ ၂၀၁၃ခ ုွႏစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) 
ရက္ေန႔တြင္ ထ တ္ျပန္ခြဲ႔ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ သည္ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ အထူးစ းပြားေရး 
ဇက္ဟို န္ဥပေဒုွႏင့္ မဆန္႔ကခင္သေရြ႕ ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေနပါမည္။  

 
Zone A PROJECTုွႏင့္ လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ 
 
ၿခံ ငံ သံ းသပ္ခခက္ 
 
Zone A Project တြင္Zone A Area အား စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ အျဖစ ္ ဖြံ႔ၿဖ းိတည္ေထာင္ျခင္း 
ပါဝင္ပါသည္။ေရတိ တြငZ္oneA Project အေနျဖင့္ အလ ပ္အကိ င္အခြင့္အလမ္းမခား ဖန္တ းေရးုႏွင့္ 
စက္မ နယ္ေျမမခားတြင္ ထ တ္လ ပ္ေသာ ထြက္က န္ပစၥည္းမခားအား ျပည္ပသိ ႔တင္ပိ ႔မ  အားေပးေရး 
ရည္ရြယ္ခခက္တိ ႔ျဖင့္ အေသးစားက န္ထ တ္လ ပ္မ က႑မွ လ ပ္ငန္းရွင္မခားအား ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္ရန္ 
ေမွခာ္မွန္းပါသည္။ ေရရွည္တြင ္ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွလ ပ္ငန္းက႑ေပါင္းစ ံရွိ က န္ထ တ္လ ပ္သူမခားအား ဆြြဲေဆာင္ 
ုႏိ င္ရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  အစ အစဥ္ 
 
Zone A Project တြင္ ေအာက္ပါ အစိတ္အပိ င္းမခား ပါဝငမ္ည္ ျဖစ္ပါသည ္-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းုွႏင့္ပတ္သက္၍ MJTD သည္ တည္ေဆာက္ေရးအပိ င္းကိ  ကိ ယ္တိ င္ 
လ ပ္ကိ င္ခခင္မွလ ပ္ကိ ငပ္ါမည္။ ယင္းအစားလူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအျဖစ ္ တည္ေဆာက္ရန ္
၎ကသင့္ေလခာ္သည္ဟ ထင္သည္႔နည္းလမ္းျဖင့္ ထိ ေျမကိ တတိယပ ဂ ိ လ္အားေဆာင္ရြက္ေစုိႏ င္သည္။ ထိ  
အေျခအေနတြင ္ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ကလူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  တစ္ဆင့္ျပန္ငွားရန္ 
MJTD ုွႏင့္ သ းသန္႔ႀကိ မွာျခငး္သေဘာတူည ခခက္ခခ ပ္ဆိ ခြဲသ့ည္။ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ က Thilawa SMC ုႏွင့္ 
ဖက္စပ္၍လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအား ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ 
ေဈးကြက္တင္ေရာင္းျခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  သ းသန္႔ႀကိ မွာျခင္း သေဘာတူည ခခက္ုႏွင့္အည  
MJTD ုွႏင့္တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူည ခခက္ခခ ပ္ဆိ ထားေသာကၽြုႏ္ ပ ္ တိ ႔က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခ ံTPD 
မွတစ္ဆင့္ တာဝန္ယူလ ပ္သြားမည္။ ထိ အေၾကာင္းကိ  ေအာက္ပါ "ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ က မၸဏ " အပိ င္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZoneA 

Properties 

အငာွးစက႐္ို မံခား လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ စကမ္ နယေ္ျမမခား 
 

 ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားက ငွားယူ 
အသ ံးျပ ုႏိ င္္ သည့္ အဆင္သင့္ 
ေဆာက္လ ပ္ၿပ း စက္ရံ မခားျဖင့္ 
ဖြံ႕႔ၿဖ ိးတိ းတက္ ေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

 လစဥ္ (သိ ႔) အျခား အခခိန္မွန္ 
အငွားချဖင့္ ကာလတိ  
ငွားရမ္းျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ 

 သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင ္
အလ ပ္လ ပ္သူမခားအတြင္ အိမ္ရာုႏွင့္ 
အလ ပ္သမားမခားုႏွင့္ သ လဝါ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ရွ ိစက္ရံ မခားတြင္ 
အလ ပ္လ ပ္ေသာ အလ ပ္သမားမခား 
အတြက္ အေဆာင္မခားုႏွင့္၊ 
လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာ 
အပိ င္းအတြက္ သာယာေနေပခာ္ေရး 
အေဆာက္အအ ံမခား 
အျဖစ္ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္ ေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားက ၎တိ ႔၏ 
က န္္ထ တ္လ ပ္မ  
အေဆာက္အအ ံမခား 
ေဆာက္လ ပ္ုိႏ င္ရန ္ကာလရွည္ 
ငွားယူုႏိ င္္ သည့္ စက္မ လ ပ္ငန္း 
နယ္ေျမမခား အျဖစ္ 
ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္ ေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။   
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ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  အဆင့္မခား 
 
Zone A Project အား ေအာက္ပါ အဆင့္မခားျဖင့္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္သြားရန္ ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္ - 

 

 အဆင့္ (၁) အဆင့္ (၂) လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးဆိ ငရ္ာ

အပိ ငး္ 

စ စ ေပါငး္ 

တညေ္ဆာကသ္ည့္ 
နယေ္ျမ 
(ဟကတ္ာေပါငး္) 

၂၁၁ ၁၅၀ ၃၅ ၃၉၆ 

ေရာငး္ုိႏ ငမ္ည့္ နယေ္ျမ 
– 
စကမ္ လ ပင္နး္ နယေ္ျမ 
(ဟကတ္ာေပါငး္) 

၁၆၉ ၁၂၂ ၃၅ ၃၂၆ 

ငာွးရမး္မည့္စကရ္ံ  
နယေ္ျမ 
(ဟကတ္ာေပါငး္) 

၀ ၅ ၀ ၅ 

     

ေရာင္းုိႏ င္မည့္နယ္ေျမသည္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားထံသိ ႔ အမွန္တကယ္အငွားခခထားမည့္ နယ္ေျမမခားကိ  
ကိ ယ္စားျပ ပါသည္။ ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုႏိ ငသ္ည့္ေန႔စြြဲတြင္ ၂၄၇.၁ ဟက္တာ 
သိ ႔မဟ တ္ေရာင္းုႏိ င္မည့္နယ္ေျမစ စ ေပါင္း၏ ၇၆.၅%ကိ  ငွားရမ္းၿပ းျဖစ္သည္။ ေရာင္းုိႏ င္မည့္နယ္ေျမျပင္ပရွ ိ
တည္ေဆာက္မ တြင္ အမခားျပည္သူဆိ င္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဥ ၊ အမခားျပည္သူဆိ င္ရာ ေရမ းုႏွင့္ဆက္စပ္ 
သံ းစြြဲမ မခားုႏွင့္ အျခားေသာ ဘ ံအေနျဖင့္ဝိ င္းဝန္းအသ ံးျပ ုိႏ င္မည့္ အေထာက္အပံ့အေဆာက္အအံ မခားအျဖစ ္
တည္ေဆာက္မည့္ ဘံ အျဖစ္ဝိ ငး္ဝန္းအသံ းျပ ုႏိ င္မည့္နယ္ေျမမခားပါဝင္သည္္။ Zone A Project တြင္ ေျမဧရိယာ 
(၃၅) ဟက္တာခန္႔ရွိေသာ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းလည္းပါဝင္ပါမည္။ Zone A Project တြင္ 
ေျမအသံ းခခပံ အား ေအာက္တြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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မရူငး္။ MJTD website 

http://mjtd.com.mm/sites/default/files/mjtd/land_use_plan_for_class_a_19.06.2014_for_web

site.pdf 

 

ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မည့္ကာလ 
 
လက္ရွိအခခိန္ဇက္ဟိုယားအေပၚ အေျခခံလခက ္အဆင့္ (၁) ၊ အဆင့္ (၂) ုႏငွ့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အပိ င္းတိ ႔တြင္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းတိ ႔႔အတြက္ အခခိန္သတ္မွတ္မ မွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိ င္း ျဖစ္သည္။ 
 
 ေဆာကလ္ ပေ္ရးကာလ အေရာငး္ကာလ ျပ းစ းသည့္ကာလ 
အဆင့္(၁) ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၃ မ ွ

ၾသဂ တ္လ ၂၀၁၅ အထိ 
၂၀၁၄ မွ၂၀၁၆ အထိ ၾသဂ တ္လ ၂၀၁၅ 

အဆင့္(၂) ေအာက္တိ ဘာလ ၂၀၁၄ မ ွ
၂၀၁၆ အထိ 

၂၀၁၆ မွ၂၀၁၈ အထိ ဇက္ဟိုူလိ င္လ ၂၀၁၆ 

လေူနထိ ငရ္ာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးလ ပင္နး္ 
ဆိ ငရ္ာအပိ ငး္ 

၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အထိ ၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အထိ ဧျပ လ ၂၀၂၀ 
 
 

    

Zone A Project အတြက္ ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိ က္မ ဆန္းစစ္ခခက္ုွႏင့္ ေဆာင္လ ပ္ေရးအတြက္ပတ္ဝန္းကခင္ 

ေစာင့္ၾကည့္အကြဲခတ္ေရးအစ အစဥ္ေရးဆြြဲျခင္းတိ ႔ပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ င္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲခတ္မ ကိ  

၂၀၁၃ ခ ုႏွစ ္စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္မတ္လအထိ ျပ လ ပ္ခြဲ့ပါသည္။ 

အဆင့္(၁) ပါေဆာက္လ ပ္ေရးကိ  ၂၀၁၃ခ ုွႏစ္၊ ုိႏ ဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေၾကညာခြဲ့သည္။ ၎ကိ  

၂၀၁၃ ခ ုွႏစ ္ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလတြင ္စတင္ျပ း ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ ၾသဂ တ္လတြင္ (၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္မွစျပ း (၁၀)ုႏွစ္ေကခာ္ ကာလ 

http://mjtd.com.mm/sites/default/files/mjtd/land_use_plan_for_class_a_19.06.2014_for_website.pdf
http://mjtd.com.mm/sites/default/files/mjtd/land_use_plan_for_class_a_19.06.2014_for_website.pdf
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အတြင္း ေဆာက္လ ပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေမွခာ္မွန္းထားေသာ အငွားစက္ရံ မခား ေဆာက္လ ပ္ေရး မွအပ) 

ၿပ းစ းခြဲသ့ည္။  

အဆင့္(၂) ုႏွင့္လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတိ ႔႔၏ ေဆာက္လ ပ္ေရးုွႏင့္ ေရာငး္ခခေရးကာလကိ  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခခက္တိ ႔႔မွာ ညႊန္ျပေသာသေဘာသာျဖစျ္ပ း အထူးသျဖင့္ အေရာင္းကာလအတြင္း အမွန္ 

ေရာင္းရျခင္းမခားုွႏင့္ အေျခခံအေဆာက္အဥ ုွႏင့္ ေရမ းုွႏင့္ဆက္စပ္သံ းစြြဲမ မခား အသင့္ရရွိုိႏ င္မ တိ ႔႔အေပၚ မူတည္၍ 

ေျပာင္းလြဲုိႏ င္ေပသည္။ 

ဖြံ႔ျဖိ းတည္ေဆာက္မ အေျခအေန 

သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ Zone A Project သည္ စ းပြားေရးသေဘာအရအလ ပ္ျဖစ္လာျပ း ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔႔တြင္ တရားဝင ္စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ ၊ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ(၁၂) ရက္ေန႔႔အထိ MJTD သည္ Zone A Project ၏ေရာင္းုႏိ င္ေသာဧရိယာ၂၄၇.၁ 

ဟတ္တာကိ  က မၸဏ  (၅၆) ခ ုႏွင့္ သ းသန္႔ႀကိ မွာျခင္း သေဘာတူည ခခက္ေရးထိ းျပ းျဖစ္သည္။ 

ဂခပန ္ ၂၅ 

ထိ င္၀မ ္ ၅ 

ထိ င္း ၄ 

ျမန္မာ ၃ 

မေလးရွား ၃ 

အေမရိကန ္ ၁ 

တရ တ္ ၁ 

ျပင္သစ ္ ၁ 

ဆြ ဒင္ ၁ 

ဗ ယက္နမ္ ၂ 

စင္ကာပ ူ ၁ 

ကိ ရ းယား ၁ 

ေဟာင္ေကာင ္ ၁ 

ျမန္မာ + ဂခပန ္ ၄ 

ျမန္မာ + ထိ င္း ၃ 

ျမန္မာ + ၾသစေၾတးလခ ၁ 

စ စ ေပါင္း ၅၆ 

ထိ က မၸဏ  (၅၆) ခ ထြဲတြင္ Thilawa SMC က က မၸဏ   (၄၈) ခ အား ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏခြင့္ ပါမစ္မခားထ တ္ေပးခြဲ့ျပ း 

ထိ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏခြင့္ ပါမစရ္ရွိထားၿပ း က မၸဏ  (၄၈)ခ အနက ္ (၄၃) ခ သည္ MJTD ုွႏင့္ေျမတစ္ဆင့္ငွား သေဘာ 

တူည ခခက္ေရးထိ းၿပ းျဖစ္သည္။ က မၸဏ (၁၈) ခ သည္ ၎တိ ႔၏ စက္ရံ မခားကိ  စတင္ေဆာက္လ ပ္ေနျပ  ျဖစ ္

သည္။ 
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Zone A Project တြင္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ပိ ႔႔က န္ဥ းစားေပးလ ပ္ငန္းမခားအတြက္ အလ ပ္သမားခ သက္သာ 

မ ုွႏင့္ မက္လံ းေကာင္းေကာင္းေပးေသာအစ အစဥ္မခားကိ  ရွာေဖြေနသည့္ က န္ထ တ္လ ပ္မ အ ေျခခံေသာ စ းပြား 

ေရးလ ပ္ငန္းမခားမွ ျဖစ္သည္။ ၎တိ ႔႔၏လ ပ္ငန္းမခားမွာ ေအာက္ေျခလ ပ္သားအင္အားမခားစြာ လိ အပ္ေသာ 

အထည္ခခ ပ္လ ပ္ငန္းမွအစ သံမဏိုႏွင့္ အ လက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမခားအဆံ း မခိ းစံ ျဖစ္သည္။1 

Zone A Project တြင္ေတြ႕ရသည့္ လ ပ္ငန္းအမခိ းအစားမခားကိ  ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ေဆာက္လ ပ္ေရးသံ းပစၥည္းထ တ္လ ပ္မ  
 အထည္ခခ ပ္လ ပ္ငန္း 
 ေထာက္ပံ့ပိ ႔႔ေဆာင္ေရးစ မမံ  ( ေလာ္ဂခစ္စတစ ္) 
 ကားုႏွင့္ကားပစၥည္းထ တ္လ ပ္မ  
 ပလတ္စတစ္က န္ပစၥည္းထ တ္လ ပ္မ  
 ကတ္ထူပံ းထ တ္လ ပ္မ  
 လွခပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာထ တ္လ ပ္မ  
 ရွ းဖိနပ္ုွႏင့္ ဖိနပ္ထ တ္လ ပ္မ  
 ေဆးဝါးထ တ္လ ပ္မ  
 အရည္ထည့္စရာပစၥည္းထ တ္လ ပ္မ  
 ကြန္ေဗရာခါးပတ္ျဖင့္ေရြ႕လခားေသာစနစ္ 
 ဘ းတပ္က လားထ ိင္ထ တ္လ ပ္မ  
 သ တ္ေဆးထ တ္လ ပ္မ  
 ေခခာဆ ုွႏင့္အမြဲဆ ထ တ္လ ပ္မ  
 အသက္ေမြး၀မ္းေကခာင္းသင္တန္းဗဟိ ဌာန 
 ကင္မရာသံ း သံ းေခခာင္းေထာက္ ထ တ္လ ပ္မ  
 ဆပ္ျပာအတြက္ က န္ၾကမ္းပစၥည္းထ တ္လ ပ္မ  
 စြန္႔႔ပစ္ပစၥည္းအခြဲအား ျပ ျပင္သန္႔႔စင္ေပးသည့္ လ ပ္ငန္းစဥ္ 
 လ ပ္ငန္းသံ းဓါတ္ေငြ႕႔ထ တ္လ ပ္မ  
 ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းသံ း ယုႏ ရားမခားငွားသည့္လ ပ္ငန္း 
 စိ က္ပခိ းေရးထ တ္လ ပ္မ  
 ဆက္သြယ္ေရးလ ပ္ငန္း 
 အစားအစာုွႏင့္အေဖခာ္ယမကာ 
 ထရန္စေဖာ္မာ 
 ဓါတ္ေျမၾသဇက္ဟိုာ 
 သစ္ 
 တိ င္က  
 လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအေဆာက္အအံ မခား တည္ေထာင္မ  

 

                                                           
1Solidiance, Myanmar: The Next Manufacturing Hub, with a special focus on special economic zones, 
http://www.solidiance.com/whitepaper/myanmar-manufacturing-hub-sez.pdf,၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ ၂၀ ရကေ္န႔တြင္ 
ေနာကဆ္ံ း ကိ းကားထားသည ္

http://www.solidiance.com/whitepaper/myanmar-manufacturing-hub-sez.pdf
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Zone A Project က ခန္႔႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူ ၂,၂၂၁ ဥ းအတြက္အလ ပ္အက ိင္အခြင့္အလမ္းမခား ဖန္တ း ေပးခြဲ့ 

ၿပ းျဖစ္ပါသည။္  ၂၀၁၈ ခ ုႏွစ္တြင ္ Zone A Project ၌ အလ ပ္အကိ င္အခြင့္အလမ္းအနည္းဆံ း ၄၀,၀၀၀ 

ေပၚလာမည္ဟ ေမခွာ္မွန္း ထားၾကသည္။ 

လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအတြက္ TPD ကအလ ပ္သမားမခားအတြက္ ေနထိ င္ေရးအဆင္ေျပ 

သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစျပ း ထိ ဇက္ဟို န္ထြဲရွိစက္ရံ မခားသိ ႔ အလြယ္တကူသြား ုႏိ င္ေစမည့္ အေဆာင္မခား 

တည္ေဆာက္ေရးကိ  ဥ းစားေပးေနသည္။ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း စ းပြားေရးဆိ င္ရာ ဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္ 

မ အတြက္ TDP က ေဈးဆိ င္မခား၊ ရံ းခန္းအေဆာက္အဥ းမခားုႏွင့္ ေရွာ႔ပင္းေမာလ္တိ ႔႔ကိ လည္း စတင္ေဆာက္လ ပ္ 

ေနပါသည။္ ထိ သိ ႔ေဆာက္လ ပ္ျခင္းမွာ လ ပ္သားအင္အားစ  သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္သိ ႔ အလ ပ္ရွာေဖြရန ္

ေရႊ႔႕ေျပာင္းလာေစဖိ ႔ုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာအေဆာက္အအံ သစ္မခား တည္ေဆာက္မ အတြက္ ဝယ္လိ အား ဖန္တ း 

ရန္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ျခံေျမေရာင္းရံ သက္သက္မွခသာမကဘြဲ TPD သည္ သ လဝါအထူးစက္မ နယ္ေျမတြင္ ေနအမိ္မခား၊ 

ကြန္ဒိ မ န ယံမခား၊ ဝန္ေဆာင္မ ေပးေသာ အငွားတိ က္ခန္းမခား၊ အလ ပ္သမားမခား၏ အိမ္ခန္းမခား၊ ဘက္စံ သံ း 

ခန္းမမခား၊ ေရွာပ့င္းေမာလ္မခား ၊ ရံ းခန္းအေဆာက္အအံ မခား ၊ ရြဲစခန္းုွႏင့္ မ းသတ္ဌာန ၊ ဘဏ္မခား၊ ဓာတ္ဆ  

ဆိ င္မခား၊ ေဆးခန္းမခား၊ ဟိ တယ္မခား၊ အိမ္န းခခင္းမခားစ ေဝးရာဌာန၊ စားေသာက္ဆိ င္မခားုႏွင့္ ေကခာင္းတစ ္

ေကခာင္းတိ ႔ပါဝင္ေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိ၍ ျပည့္စံ ေသာ ေနထိ င္မ အဝန္းအ၀ိ င္း ဖန္တ းေပးရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ TDP က ဤစ မံကိန္းမခားကိ  မိမိတစ္ဥ းတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားရင္းုွႏ းျမ ွပ္ုံွႏသူမခားုႏွင့္ျဖစ္ေစ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ရည္ရြယ္သည္။ 

TDP က လူေနထိ င္ရာုႏွင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ ္င္း တည္ေထာင္မ စ မံကိန္းမခားအတြက္အလိ ႔႔ငွာ ပြင့္လင္း၍ 

ုႏိ င္ငံတကာစံမခားုွႏင့္ည ညြတ္ေသာ တင္ဒါမခားေခၚထားၿပ းျဖစ္သည္။ ထိ စ မံကိန္းမခားကိ ေအာက္ပါအတိ င္း 

လ ပ္ခြင့္ခခေပးခြဲပ့ါသည္။ 

စ မကံနိး္ တငဒ္ါေခၚသည့္ေန႔ ေဆာကခ္ြင့္ရသ ူ

အလ ပ္သမားမခား၏အိမ္ခန္းမခား ၃ နိ ဝင္ဘာ ၂၀၁၄ Super Home Co., Ltd. 

 Myint Myat Thu Co., Ltd. 

 Dagon Construction Co., Ltd. 

လမ္း၊ ပလက္ေဖာင္းုႏွင့္  

ေရေျမာင္း 

၂၉ မတ ္၂၀၁၅ Zaw Htet Paing Co., Ltd. 

 Myint Myat Thu Co., Ltd. 

မိလ ာျပ ျပင္သန္႔႔စင္စက္ရံ  ၂၁ ဇက္ဟိုူလိ င ္၂၀၁၅ Tesco Myanmar Co., Ltd. 

 
အနာဂတတ္ိ းခခြဲ႕မ ပေရာဂခက။္ ။The Zone B Project 

သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္စတင္သည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၂၃ ) ရက္တြင္ ကြခန္ ပ္တိ ႔၏ 

က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုွႏင့္ JICA တိ ႔႔သည္ Zone B Project ကိ အနာဂတ္တြင္ရင္းုႏွ း တည္ေဆာက္ 

ေရးအတြက္ နားလည္မ စာခြခနလ္ႊာကိ  လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့ၾကပါသည္။  Zone B Project သည္ သ လဝါ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ တြင္ ေနာက္ထပ္စက္မ နယ္ေျမတစ္ခ ကိ  ထပ္မံရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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Zone B Project သည္ ခန္႔႔မွနး္ေျခအားျဖင့္(၅၀၀) ဟက္တာမွ (၇၀၀) ဟက္တာခန္႔႔အထိ ကခယ္ဝန္းပါသည္။ 

ယင္းအတြက္ ေျမေနရာေရြးခခယ္မ ၊ပတ္ဝန္းကခင ္ ထိခိ က္မ စမ္းစစ္မ ုႏွင့္ဒ ဇက္ဟိုိ င္းတိ ႔႔ကိ  လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနၿပ  

ျဖစ္ပါသည္။ Zone B Project ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ ကိ  ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ က န္ထက္ ေနာက္မကခေစဘြဲ စတင္ 

လ ပ္ေဆာင္ရန ္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

Zone B Project ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ သည္ စ မံကိန္းေရးဆြြဲမ အဆင့္တြင္ ရွိေနဆြဲျဖစ္သည္။သိ ႔ျဖစ္၍Zone B 

Project အပါအ၀င ္ကြခန္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အနာဂတ္တိ းခခြဲ႕မ  စ မံကိန္းမခားသည္အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ဟ  

အာမခံခခက ္မရွိပါ။ 
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ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔ က မၸဏ  

 
မတိဆ္က ္
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ျဖိ းေရးလ ပ္ငန္းမခားလ ပ္ကိ င္ေသာက မၸဏ မခားတြင္ အစ ရွယယ္ာမခားပိ င္ဆိ င္ 
၍ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ျပ လ ပ္ေသာ အမခားုွႏင့္သက္ဆိ င္သည့္ က မၸဏ  တစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ျခေံျမလ ပ္ငန္းဆိ င္ရာ 
စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငမ္ ေပးျခင္းုႏွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မွ ပံ့ပိ းေပးသည့္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္လ ပ္ေဆာင္မ  
မခားအတြက္ အေရာင္းေကာ္မရွင္ ရရွိျခင္းတိ ႔မွတစ္ပါး ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔အျမတ္၏ ၾက းမားသည့္ အခခိ းအစားသည္ 
အိမ္ျခံေျမဖြ႔ံျဖိ းေရးလ ပ္ငန္းမခားလ ပ္ကိ င္ေသာက မၸဏ မခားတြင ္ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔ပိ င္ဆိ င္သည့္အစ ရယွ္ယာမခားအတြက္ 
ရရွိသည့္ အျမတ္ေဝစ တိ ႔မွ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ကိ  ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမခားုွႏင့္ သက္ဆိ င္ေသာ က မၸဏ  တစ္ခ  
အျဖစ ္       ၂၀၁၃ ခ နစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာုႏိ င္ငတံြင္ျမန္မာသ လဝါ အက္စ္အ းဇက္ဟိုက္ ဟိ းလ္ဒင္း 
ပတ္ဘလစ္လ မိတက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited) အမည္ျဖင့္ က မၸဏ မခား 
အက္ဥပေဒုွႏင့္အည  ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ဤက မၸဏ သိ ႔ထ တ္ေပးသည့္ က မၸဏ မွတ္ပံ တင္လက္မွတ္ 
၏သက္တမ္းမွာ (၅) ုႏွစ္ျဖစ္ၿပ း၊ ၂၀၁၈ ခ ုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ က န္ဆံ းသည္။ ထိ ႔ေနာက္ရင္းုႏွ း 
ျမႇ ပ္ုံွႏမ ုွႏင့္က မၸဏ မခားညႊန္ၾကားမ ဥ းစ းဌာနတြင္ သက္တမ္းတိ းလိမ့္မည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတိ င္း MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ Zone A Project အား 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ျပ လ ပရ္န္အတြက ္ ရွယ္ယာအမခားဆံ း 
ပိ င္ဆိ င္သူမခားက အဓိကအားျဖင့္ (သိ ႔ေသာ္လည္း ၎တိ ႔ခခည္းသာမဟ တ္) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ကိ  ဖြြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားမွာ ေအာက္ပါတိ ႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 First Myanmar Investment Company Limited သိ ႔မဟ တ္ FMI 

 Golden Land East Asia Development Limited သိ ႔မဟ တ္ GLAD 

 Myanmar Agribusiness Public Corporation(MAPCO)Limited  သိ ႔မဟ တ္ MAPCO 

 Myanmar Agricultural & General Development Public Limited သိ ႔မဟ တ္MAGDPL 

 Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) Limited သိ ႔မဟ တ္MEICO 

 Myanmar Sugar Development Public Company Limited သိ ႔မဟ တ္ MSD 

 Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited သိ ႔မဟ တ္ MTI 

 National Development Company Group Limited သိ ႔မဟ တ္ NDCG 

 New City Development Public Company Limited သိ ႔မဟ တ္New City Development 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ခြင့္ျပ  မတည္ရွယ္ယာတန္ဖိ း ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀  ကိ ၊  ကခပ ္၁၀ ၀၀၀ စ တန္ဖိ းရွိ 
ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစခ္ြြဲေဝထားၿပ း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ထ တ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပ း အစ ရွယ္ယာ  
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မတည္ေငြတြင ္ အစ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ခ  ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၄ခ ုွႏစ္ မတ္လတြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းျဖစ္သည့္ ္ ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ ကိ  အမခားျပည္သူ ထည့္ဝင္ုိႏ င္ရန္ ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ တြင ္ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ တစ္ခ ျဖစေ္သာTPD ရွိပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD ၏ 
ထ တ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပ း မတည္ေငြစ စ ေပါင္း၏ ၄၁% ကိ လည္း ပိ င္ပါသည္။ 
 
ေနာကခ္ ံအေၾကာငး္အရာ 
 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ေရး အလိ ႔ငွာ ျမန္မာ အစိ းရုႏွင့္ ဂခပန ္ အစိ းရ တိ ႔  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ္ႊာ (Cooperation Memorandum) အရ လက္တြြဲ ပူးေပါငး္ ေဆာင္ရြက္မ ၏ 
ေနာက္ခ ံအေၾကာင္းအရာကိ  "Zone A Project" အပိ င္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 
 
MJTD  
 
မိတ္ဆက္ 
 
Zone A Project အား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လ ပ္ကိ င္လည္ပတ္ျခင္း 
အလိ ႔ငွာ MJTD ကိ  တည္ေထာင္ရန ္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ 
MMST LLP တိ ႔ အၾကား နားလည္မ မွတ္တမ္းလႊာ တစ္ရပ္ကိ  ၂၀၁၃ ခ နစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔၌ 
လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့ပါသည္။ 
 
အထက္တြင္ ရည္ ႊန္းခြဲ့သည့္ နားလည္မ မွတ္တမ္းလႊာ အရ Zone A Project အား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခချခငး္ုႏွင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း အလိ ႔ငွာ MJTD ကိ  တည္ေထာင္ရန ္ အတြက္  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ ႔သည္ ၂၀၁၃ ခ နစ္ ေအာက္တိ ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔၌    MJTD 
ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္အား ခခ ပ္ဆိ ဝင္ေရာက္ခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
MJTD 
 
MJTD ကိ  ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုနန္ဝါရ လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ပ ဂ လိကပိ င္ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
က မၸဏ အျဖစ ္ဖြြဲ႕စည္းခြဲ့ၿပ း ခြင့္ျပ  မတည္ရွယ္ယာတန္ဖိ း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀   ကိ ၊မူလတန္ဖိ း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ US$၁စ ရွိေသာ MJTD ရွယ္ယာ အစ  ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀   အျဖစခ္ြြဲေဝခြဲ့ပါသည္။  
 
Zone A Project ၏ ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာက္မ ၊ တည္ေဆာက္မ ၊ ေစခးကြက္တင္မ ၊ ေရာင္းခခမ ုွႏင့္ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ တိ ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္ MJTD အား ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ သ လ၀ါ SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ ႔ုႏွင့္ 
ဖက္စပ္က မၸဏ အျဖစ္တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ MJTD ၏ ၀င္ေငြသည ္ ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမခား 
အပါအ၀င ္Zone A Project အား လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းမွ အဓိကရရွိပါသည္။ 
 
MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္ 
 
အခခ ိ႕ေသာ ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပ းျခင္းအေပၚ မူတည္လခက္၊ မူလ    MJTD 
ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အရ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ ႔စ ေပါင္း၍ ကနဥ း 
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စ စ ေပါင္း အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိMJTD၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀% ုႏွင့္ ၄၉.၀% 
တိ ႔စ  အသ းသ း ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  ုွႏင့္ MMSTD တိ ႔သည္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္ ၎တိ ႔၏ အခခ ိးမခားကိ  ေငြသားျဖင့္ အသ းသ း 
ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။   Thilawa SMC ကမူ Zone A Area အေပၚ ေျမငွားယူအသ ံးျပ ေရး ဂရန္ကိ  MJTD 
သိ ႔ ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္ ယင္း၏ အခခ းိကိ  ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အထက္တြင္ ဆိ ခြဲ့သည့္အတိ င္း မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အရ၊ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ သည္ 
MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ ကိ ထည့္ဝင္ရမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 
 
မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အား ျပင္ဆင္ခခက္မခား 
 
၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ဧၿပ လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုွႏင့္ JICA တိ ႔သည္၊ MJTD 

တြင္ JICA ပါဝငုိ္ႏ င္ေရးအတြက္မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အားျပင္ဆငမ္ ကိ  သေဘာတူ 

ခခ ပ္ဆိ  ခြဲ့ၾကပါသည္။မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အားပထမအၾကိမ္ျပင္ဆင္ခခက္အရ JICA 

သည္ MJTD ပိ င္ထားသည့္ MMSTDအစ ရွယ္ယာမခားထြဲမ ွMJTDအကခိ းစ းပြား ၁၀.၀% ကိ ဝယ္ျခင္းျဖင့္၊ MJTD 

တြင္ ၁၀.၀% အကခိ းစ းပြား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ  လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔က၊ 

မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အား ဒ တိယအၾကိမ္ျပင္ဆငမ္ ကိ  သေဘာတူခခ ပ္ဆိ ၿပ း၊ မူလ 

MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္ုႏွင့္ ဖက္စပက္ မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အား ပထမအၾကိမ ္

ျပင္ဆင္ခခက္တိ ႔၏ အခခိ ႕ေသာ အပိ င္းမခားကိ  ျပင္ဆင္ခြဲၾ့ကသည္။ 

 

ကနဥ း ရွယ္ယာထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ သတ္မွတ္ခခက္ ေျပာငး္လြဲမ  
 
မူလ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္တြင္ အေရးပါသည့္ျပင္ဆင္ခခက္တစ္ရပ္မွာ MJTD ၏ ကနဥ း 

ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ သတ္မွတ္ခခက္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ မွ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ သိ ႔ ေျပာင္းလြဲမ ျဖစ္သည္။Zone A Project အား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ရန္  

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ လိ အပ္မည္ဟ  ကနဥ း ဆံ းျဖတ္ခြဲ့ၾကသည္။ သိ ႕ေသာ္လည္းZone A Project 

၌ အနာဂတ္တြင္ ေနရာယူလ ပ္ကိ င္မည့္သူမခားက ႀကိ တင္စာရင္းေပးထားျခင္းုွႏင့္ သ းသန္႔မွာယူ 

ထားျခင္းအမခားအျပား ရွိလာေသာေၾကာင့္ MJTD တြင္ ခိ င္မာသည့္ ေငြသားစ းဆင္းမ ရွိသည္ဟ  ေနာက္ပိ င္းတြင္ 

သိရွိလာသည္။ သိ ႔ျဖစ္၍ Zone A Project အား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ အား  ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ 

ရင္းုႏွ းေငြမခား လိ အပ္မည ္ မဟ တ္သျဖင့္ (ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မ ကိ  ေနရာ ႀကိ တင္စာရင္း ေပးထားျခင္းုႏွင့္ 

သ းသန္႔မွာယူထားျခင္းတိ ႔မွ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္) ထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြအား အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ 

သိ ႔ ေလွခာ့ခခလိ က္သည္။ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္ (ျပင္ဆင္ၿပ း) အရ၊ အခခ ိ႕ေသာ 

ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပ းျခငး္ အေပၚ မူတည္လခက္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ 

Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔ စ ေပါင္း၍ မူလအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အစား ကနဥ း 
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စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ MJTD၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀% 

ုႏွင့္၁၀.၀% တိ ႔စ  အသ းသ း ပိ ငဆ္ိ င္ၾကရမည္ ျဖစပ္ါသည္။ JICA က ယင္း၏အခခိ းကခ MJTD ရွယ္ယာမခားကိ  

MMSTD မ ွေငြသားေပးၿပ း ရယူရပါမည္။ 

 

ထိ ႔ေၾကာင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ အစား 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀ ကိ  ထည့္ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခား 
 
အထက္တြင္ ရည္ ႊန္းခြဲ့သည့္ ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားမွာ ေအာက္ပါ အတိ င္း ျဖစ္ပါသည္ - 

 MJTD တည္ေထာင္ျခင္းုွႏင့္ Zone A Project တည္ေထာင္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္း တိ ႔သည္ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ေၾကာင္း Thilawa SMC သိ ႔မဟ တ္ အျခား 
သက္ဆိ င္ရာ အစိ းရေအဂခငစ္  တစ္ရပ္ရပ္မ ွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစ ိးရက အတည္ျပ ျခင္း၊  

 MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္စာခခ ပ္ဝငမ္ခား၏ Zone A Project တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ  မခားုွႏင့္ 
၁၉၅၀ခ ုွႏစ္၊ ျမန္မာုိႏ င္ငံအထူးက မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ အရ MJTD အား"အထူး က မၸဏ " တစ္ရပ္အျဖစ ္
မွတ္ပ ံတင္မ အပါအဝင္ MJTDအား သက္ဆိ င္ရာျမန္မာုိႏ င္ငံဥပေဒမခားုွႏင့္ အည  မွတ္ပ ံ တင္မ တိ ႔အား  
သက္ဆိ င္ရာ ျမန္မာအစိ းရအာဏာပိ င္ အားလ ံးက အတည္ျပ  ၿပ းျခင္း၊    

 Zone A Project ုွႏင့္ Zone A Area တိ ႔ အတြက္ သ းသန္႔ ျပ လ ပ္ထ တ္ျပနေ္သာ ပတ္ဝန္းကခင္ 
ထိခိ က္ုႏိ င္မ သ ံးသပ္ခခက္ကိ  လည္းေကာင္း၊ ယင္းသ ံးသပ္ခခက္က အေထာက္အထားျပ သည့္ အတိ င္း 
Zone A Project ုႏွင့္ Zone A Area တိ ႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိခိ က္မ  အေရးကိစၥ 
တစ္စ ံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္းကိ  လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိ င္ရာ ျမန္မာအစိ းရအာဏာပိ င္ အားလ ံးက 
လက္ခံ အတည္ျပ ျခင္း၊ ုႏွင့္ 

 Zone A Area အား အနည္းဆ ံး ုႏွစ္ေပါင္း (၅၀) သက္တမ္း အတြင္း လြတ္လပ္စြာ အေုွႏာင့္အယွက္မြဲ့ 
အသ ံးျပ ခြင့္ အခိ င္အမာ အပ္ုွႏင္းသည့္ ေျမငွားရမ္းမ  သေဘာတူစာခခ ပ ္တစ္ရပ္၏  ပ ံစံုႏွင့္ ပါဝငရ္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာတိ ႔ အေပၚ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္ စာခခ ပ္ဝင္မခားုွႏင့္ 
ျမန္မာအစိ းရတိ ႔ အၾကား သေဘာတူည မ  ရရွိထားၿပ း ျဖစ္ျခင္း။ 
 

ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားကိ  ျဖည့္ဆည္းၿပ းျဖစ္ကာ၊ကနဥ းမတည္ေငြရင္း စ စ ေပါင္း အေမရကိန္ေဒၚလာ      ၂၇ 
၀၀၀ ၀၀၀ တြင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔၏ ထည့္ဝင္ရမည့္ ကနဥ း 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ကတိက၀တ္ကိ  ျဖည့္ဆည္းၿပ းျဖစ္ပါသည္။ 
 
အနာဂတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္းမ  
 
MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေငြ လိ အပ္ခခက္မခားသည ္အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္ ကနဥ း မတည္ေငြရင္း 
စ စ ေပါင္း ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ုွႏင့္ Zone A Project အတြင္းရွိ မေရႊ႕မေျပာင္းုိႏ င္ေသာ ပိ င္ဆိ င္မ မခားအား 
ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း စ မံျခင္းတိ ႔မွ ရရွိသည့္ အသားတင္ ေငြေၾကး စ းဆင္းမ  
ထက ္ေကခာ္လြန္ခြဲ့ပါက၊   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ ႔အေနျဖင့္  MJTD တြင္ 
ထပ္မံ၍ရွယ္ယာထည့္ဝင္ရန ္ သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းရန္ 
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ေဆြးေုႏြးတိ င္ပင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
Zone A Properties မခားအား ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း 
 
MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္တြင္၊ Zone A Project  အေပၚ MJTD ၏ ငွားယူ  အသ ံးျပ ခြင့္ကိ  
ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း စ မံျခင္းတိ ႔ လ ပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ 
ဂခပန္ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႕၀င္မခားျဖစ္သည့္Mitsubishi Corporation ၊ Sumitomo Corporation 
ုႏွင့္Marubeni Corporation (စ ေပါင္း၍ "ဂခပနေ္ဈးကြကျ္မငွ့္တငေ္ရးေအးဂခင့္မခား" ဟ  ရည္ ႊန္းမည္) တိ ႔အား 
သ းျခားခခ ပ္ဆိ မည့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္ တစ္ရပ္အရ သ းသန္႔ ေအးဂခင့္မခားအျဖစ ္
ခန္႔ထားရန္ုႏွင့္ ယင္းစာခခ ပ္၏စည္းကမ္းခခက္မခားုႏွင့္အည ၊ ထိ သိ ႔ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခကတ္ိ င္း၏ စာခခ ပ္ပါ 
တန္ဖိ း၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရာခိ င္ုႏ န္းကိ  အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္အျဖစ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ 
ဂခပန္ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး ေအးဂခင့္မခား ထံသိ ႔ MJTD မ ွေပးရန္ သေဘာတူထားပါသည္္။ 
 
၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ ဂခပန္ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး 
ေအးဂခင့္မခားတိ ႔ုႏွင့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆိ င္ရာသေဘာတူည ခခက္တစ္ရပ္ခခ ပ္ဆိ ၿပ း  ZoneA Projectperty 
အေပၚ MJTD ၏ ငွားယူအသ ံးျပ ခြင့္ကိ  ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း စ မံျခင္းတိ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ ဂခပနေ္ဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး ေအးဂခင့္မခားအား သ းသန္႔ာ 
ေအးဂခင့္မခားအျဖစ ္ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိ င္ရာ ေအးဂခင့္က ိယ္စားလွယ္မခား ုႏွစ္ဖက္စလံ းသည္ Zone A 
Project ေရာင္းခချခင္း၊ အငွားခချခင္းတိ ႔လ ပ္ကိ င္ရန္ MJTD ၏သ းသန္႔ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ကိ ္ယ္စားလွယ္မခားျဖစ္ၾကပါသည္။ သိ ႔ပါေသာေၾကာင့္ MTSH ုႏွင့္ ဂခပနေ္စခးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိ င္ရာ ေအးဂခင့္ 
ုႏွစ္ဖက္စလံ းသည္ Zone A Project တြင္ျဖစ္ုိႏ င္ေခခရွိေသာ ေနရာရာွေပးသူမခား (Locator)အား 
၄င္းတိ ႔တစ္ဖက္ခခင္းသ းသန္႔ ရွာေဖြ လ ပ္ကိ င္ုိႏ င္ခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ MTSH သိ ႔မဟ တ္ 
ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရး ေအးဂခင့္မခား တစ္ဖက္ဖက္မွ ေနရာရွာေပးသူမခားုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေသခခာၿပ ျဖစ္ပါက 
တစ္ဖက္စ သည္ Zone A Project ရွိေျမေနရာငွာရမ္းျခင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ အျပ းသတ္ခခ  ပ္ဆိ ေသာ 
စာခခ ပ္တစ္ခ ျခင္းစ ပါ စာခခ ပ္ေစခးုႏ န္းေပၚတြင ္အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခရရွိမညျ္ဖစ္ပါသည္။ 
 
MJTD ၏ စ မံခန္႔ခြြဲမ  
 
MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အရ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ MJTD အား၊ သ းျခား စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆိ င္ရာ 
နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ုွႏင့္အည ၊ စ မံခန္႔ခြြဲေရးဝန္ေဆာငမ္ ေပးရန ္သေဘာတူထားၿပ း၊ ထိ  စာခၽြန္လႊာ၏ 
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းုႏွင့္အည  ၊ MJTD သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာင္ခေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သိ ႔ လိပ္မူထားေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္၊ MJTD ၏ 
ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ (၁၀) 
ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္း စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငမ္ ေပးသည့္အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၆၅၆ ၀၀၀ ကိ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငခ္ေပးရန ္ အတည္ျပ သည့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္ခခခြဲေ့ၾကာင္း အတည္ျပ  
ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ေနာက္ထပ္စာတစ္ေစာင္ထ တ္ၿပ း MJTD ၏ 
ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခ ုႏွစ ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ (၁၀) 
ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္း စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငမ္ ေပးသည့္အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား အေမရိကန္ 
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ေဒၚလာ US$ ၆၅၆ ၀၀၀ ကိ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္ လက္ခံခြင့္ျပ သည့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္ခခခြဲေ့ၾကာင္း၊  
အတည္ျပ ေပးသည္။ 
 
MJTD တြင္အစ ႐ိုွယ္ယာမခား ထည့္ဝင္ျခင္း 
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ 
၀၇၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွ ိMJTD၏ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ထည့္ဝင္ၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကနဥ းအေနျဖင့္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ထည့္ဝင္ရန္ကတိကဝတ္ျပ ထားသည့္ စ စ ေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀ 
တန္ဖိ းရွိ MJTD အစ ရွယ္ယာမခား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိ င္းျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၂၇၂ ၈၇၈ တန္ဖိ းရွိ MJTD 
၏အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ထည့္ဝငခ္ြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ဧၿပ လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ 
စ စ ေပါင္းေဒၚလာ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ တန္ဖိ းရွိ MJTD ၏အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစပ္ါသည။္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ခ ုွႏစ္အတြင္းတြင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ စ စ ေပါင္းေဒၚလာ ၃ ၆၉၀ ၃၀၀ တန္ဖးရွိွိ  MJTD ၏ အစ ႐ိုွယ္ယာမခားကိ  
ထပ္မံထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စ စ ေပါင္း ေဒၚလာ ၁၀ ၅၃၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ MJTD 
၏အစ ရွယ္ယာမခားကိ  MMSTD မွလည္း ထည့္ဝင္ၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ စ စ ေပါင္း ေဒၚလာ ၂၇၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ MJTD 
၏အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ထည့္ဝင္ရနZ္one A Area အား MJTD သိ ႔ အငွားခခထားသည့္ ေျမအျဖစ ္
ခြင့္ျပ ေပးျခင္းအားျဖင့္ Thilawa SMC သည္ေငြသားအစား ပစၥည္း သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္မ ေပးျခင္းျဖင့္ 
ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
JICA သည္လည္း ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စ စ ေပါင္းေဒၚလာ ၂ ၇၀၀ ၀၀၀ ႐ိုွိ MJTD၏ 
အစ ႐ိုွယ္ယာကိ  ရ႐ိုွိၿပ းျဖစပ္ါသည္။   
 
သိ ႔ျဖစ္ရာ ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔ရက္တြင္MJTD တြင္ ထ တ္ေဝၿပ း၊ ထည့္ဝင္ၿပ း မတည္ေငြရင္း 
စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ႐ိုွိၿပ း၊ ၄င္းထ တ္ေဝထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ MJTD ၏ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ မတည္ေငြရင္းတြင ္ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ မွ ၄၁.၀%၊ Thilawa SMC မွ 
၁၀.၀%၊ MMSTD မ ွ၃၉.၀% ုွႏင့္ JICA မ ွ၁၀.၀% အသ းသ း ပိ င္ဆိ င္ၾကပါသည္။ 
 
TPD 
 
မိတ္ဆက္ 
 
Zone A Project ၏လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာအစိတ္အပိ  င္းကိ   တစ္ဆင့္အငွားခခထားရန္အတြက္ 
၂၀၁၄ခ ုႏွစ္ ေအာက္တိ ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကြခုႏ  ္ပ္တိ  ႔က မၺဏ သည္ MJTD ုွႏင့္ သ းသန္႔ထားျခင္းဆိ င္ရာ 
သေဘာတူစာခခ ပ ္ တစ္ရပ္ကိ ျပ လ ပ္ခြဲ့ပါသည္။၂၀၁၅ခ  ုွႏစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ က 
TPD ကိ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ကလူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာ 
အစိတ္အပိ င္း၏ ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ ၊ ေဆာက္လ ပေ္ရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး၊ အေရာင္းုွႏင့္ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ တိ ႔ကိ  တာဝန္ယူသြားမည္ ျဖစပ္ါသည္။ TPD ၏ ၀င္ေငြသည္ ငွားရမ္းခမခားုွႏင့္ 
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၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းဆိ င္ရာအပိ င္းအား လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းမခားမွ 
အဓိကရရွိပါသည္။ 
 
TPD 
 
TPD ကိ  ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပ ဂ လိကပိ ငလ္ မိတက္က မၸဏ အျဖစ္ တည္ေထာင္ခြဲပ့ါသည္။ 
ခြင့္ျပ ထားသည့္ မတည္ေငြရင္းသည္ ကခပ ္၃၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပ း ယင္းမတည္ေငြရင္းကိ  တစ္စ လွခင္ 
မူလတန္ဖိ း ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ ရွိသည့္ အစ ႐ိုွယ္ယာေပါင္း ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ ခြြဲေဝခြဲပ့ါသည္။ TPD သည္ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ တစ္ခ ျဖစပ္ါသည္။ 
 
TPD ဆိ င္ရာဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ 
 
TPD ၏ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္၏ ပထမအဆင့္အရ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ မွ TPD ၏ 
ထ တ္ေဝ၍ထည့္ဝင္ၿပ းသည့္ မတည္ရင္းုႏွ းေငြ၏ ၁၀၀% ုႏွင့္ ည မွခေသာ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အား 
အစ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ ္အစ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္မည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
TPD ၏ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္၏ ဒ တိယအဆင့္အရ Thilawa SMC မ ွကခပ ္၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ 
ုႏွင့္ည မွခေသာ အစ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိ ပါ အစ ရွယ္ယာထည့္ဝင္မ အား လက္ရိွအခခိန္အထိ 
မေဆာင္ရြက္ရေသးေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ၿပ းသည့္အခခိန္တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မွ TPD ၏ စ စ ေပါင္း 
ထ တ္ေဝ၍ ထည့္ဝင္ၿပ းသည့္ အစ ရွယ္ယာ စ စ ေပါင္း၏ ၈၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစ္ၿပ း ကခန္ရိွသည့္ အစ ရွယ္ယာ 
၂၀% ကိ  Thilawa SMC မ ွပ ိင္ဆိ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာ သေဘာတူည ခခက္ 
 
Zone A Project ၏ လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာ အစိတ္အပိ င္းအား တစ္ဆင့္ငွားျခင္း၊ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လ  ပ္ငန္းလည္ပတ္ 
လ ပ္က ိင္ျခင္းတ ိ႔ကိ  လ ပ္ေဆာင္ေပးရန္အလိ ႔ငွာ TPD ုႏွင့္ MJTD တိ ႔သည္ သ းသန္႔ႀကိ တင္မွာျခင္း 
သေဘာတူည ခခက္သက္တမ္းမက န္ဆံ းမ ကာလျဖစ္ေသာ၂၀၁၅ခ နွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဆင့္ 
အငွားခခထားျခင္းစာခခ ပ္ကိ  လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
တစ္ဆင့္အငွားခခထားျခင္းသည္ ၂၀၆၄ခ နွစ္၊ ဇက္ဟိုြန္လ (၄) ရက္ ေန႔အထိ သက္တမ္းရွိၿပ း၊ တစ္ဆင့္ 
အငွားခခထားျခင္း သေဘာတူည ခခက္၏ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခခက္တိ ႔နွင့္အည  
သက္တမ္းတိ းုႏိ င္ပါသည္။ သ ိ႔ရာတြင္Zone A Project၏ ပင္မငွားရမ္းမ ကိ   MJTDအေနျဖင့္ ဥ းစြာ 
သက္တမ္းတိ းုႏိ င္ရန္ လ ိအပ္ပါသည္။  
 
ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ပါမစ ္
 
Zone A Project ၏လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာအပိ ငး္အား ရင္းနွ းတည္ေဆာက္မ ၊ ေဆာက္လ ပ္ေရး၊ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာငး္ခချခင္းနွင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းတ ိ႔ လ   ပ္ကိ င္ရန္အတြက ္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  
ခြင့္ျပ ခခက္ကိ   TPD အား Thilawa SMC မ ွ၂၀၁၅ခ  ုွႏစ္၊ ဇက္ဟိုူလိ င္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ထ  တ္ေပးခြဲ့ပါသည္။ 
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TPD တြင္ အစ ရွယ္ယာမခားထည့္ဝင္ျခင္း 
 
၂၀၁၆ခ ုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ စ စ ေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာUS$ ၂၄ 
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ TPD ၏အစ ရွယ္ယာမခားအား ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကနဥ းအေနျဖင့္ TPD ဖြြဲ႕စည္းၿပ းသည့္အခါ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ စ စ ေပါင္း ကခပ ္၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ 
TPD၏အစ ရွယ္ယာ မခားအား ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
၂၀၁၆ခ နွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ စ စ ေပါင္း ကခပ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ 
တန္ဖိ  းရွိ TPD ၏ အစ ရွယ္ယာမခားအားထပ္ေဆာင္းထည့္ဝင္ခြဲပ့ါသည္။ 
 
၂၀၁၆ခ နွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ TPD ၏ထ တ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပ း မတည္ေငြရင္း ရွယ္ယာ 
စ စ ေပါင္းသည္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစၿ္ပ း၊ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က ၁၀၀.၀% ပိ င္ဆိ င္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၆ခ ုွႏစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ  ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔က Thilawa SMC မ ွ  TPD 
သိ ႔ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ တန္ဖိ း ကခပ ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္တစခ္  
ခခ ပ္ဆိ ထားပါသည္။ အဆိ ပါအစ ရွယ္ယာထည့္ဝင္မ ကိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပ းပါက ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ မ ွ TPD ၏အကခိ းစ းပြား ၈၀.၀% ကိ  ပိ င္မည္ျဖစ္ၿပ း၊ ကခန္သည့္ ၂၀.၀% ကိ  Thilawa SMC က 
ပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
TPD ၏ စ မံခန္႔ခြြဲမ  
 
TPD ကိ  စတင္တည္ေထာင္သည့္အခခိန္မွစ၍ ဥ းေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမ း ဥ းထြန္းလြင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ 
စ မံခန္႔ခြြဲမ  အဖြြဲ႕သစ္ကိ  ဖြြဲ႕စည္းခြဲ့ပါသည္။ ဥ းထြန္းလြင္သည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာအစိတ္အပိ င္း၏ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ ကိ  
အန းကပ္ႀက းၾကပ္ုႏိ င္ရန္အလိ ႔ငွာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မ ွ အမ ေဆာင္ပေရာဂခက္ဒါရိ က္တာ ုွႏစ္ဥ းကိ လည္း 
တာဝန္ေပးထားပါသည္။ ယင္းတိ ႔မွာ  (၁) ပေရာဂခက ္ ဒါရိ က္တာ (အ ပ္ခခ ပ္ေရး) အျဖစ္ ေဒါက္တာ 
ဥာဏ္သစ္လိ င ္ုႏွင့္ (၂) ပေရာဂခက္ဒါရိ က္တာ (နည္းပညာ) အျဖစ ္ဥ းသူရိန္ေအာင္တိ ႔ ျဖစသ္ည္။ ေဒါက္တာ 
ဥာဏ္သစ္လိ င ္ သည္ ကၽြုႏ္ ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းလည္း ျဖစ္ၿပ း၊ ဥ းသူရိန္ေအာငသ္ည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ အမ ေဆာငဒ္ါရိ က္တာတစ္ဥ းလည္းျဖစ္ပါသည္။ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရး ဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္းကိ  
ုႏိ င္ငံတကာအဆင့္ုႏွင့္အည  တည္ေဆာက္ုႏိ င္ရန ္အေတြ႕အၾကံ ရွိ အင္ဂခငန္ ယာမခားုွႏင့္ ၾက းၾကပ္ေရးမွၱဴးမခားကိ  
လည္း ရွာေဖြခန္႔အပ္ထား ပါသည္။ 
 
က မၸဏ မခားအကဥ္ပေဒအရ MTSH ရယွယ္ာမခားကိ  အမခားျပညသ္သူိ ႔ ကမး္လမွး္ျခငး္ 
 
၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ မတ္လတြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စ ကိ  ထည့္ဝင္ုႏိ  င္ရန ္ အမခားျပည္သူသိ ႔ 
ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းေဈးုႏ န္းမွာ ကခပ ္၁၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပ း ထိ ရွယ္ယာမခား၏ မူလ (ရွယ္ယာေပၚက ပံ ုိွႏပ္) 
ေဈးုႏ န္းအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္၊ ေအာက္တိ ဘာလတြင္ ဤက မၸဏ ၏ရံ းမခား၌ 
ႀက းၾကပ္ျပ လ ပ္ခြဲ့ေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ရွယ္ယာမခား ေရာင္းဝယ္ျခင္းကိ  အဆင္ေျပေခခာေမြ႕ေစမည့္ လ ပ္ထံ း 
လ ပ္နည္းအား စတင္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ရံ းတြင္ ရွယ္ယာမခားအား ဝယ္လိ သူုႏွင့္ ေရာင္းလိ သူအၾကား 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အခန္းက႑သည့္ 
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ေရာင္းသူ၏ကမ္းလွမ္းမ ုႏွင့္ ဝယ္သူ၏ ကမ္းလွမ္းမ အား ေစ့စပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အစ ရွယယ္ာ၏ေဈးုႏ န္းအား 
ေဈးကြက္တြန္းအားမခားမွတဆင့္ ဝယ္သူမခားုွႏင့္ ေရာင္းသူမခားမွ သ းျခားဆံ းျဖတ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ၎၏ရံ း၌ ေရာင္းလိ သူမခား စာရင္းစာအ ပ္ကိ  သူတိ ႔၏ရွယ္ယာမခားအား ေရာင္းခခရန္ 
ကမ္းလွမ္းေနေသာ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အခခက္အလက္မခားကိ  ထိန္းသိမ္းထားၿပ း ဝယ္လိ သူမခားအတြက္ 
ေနာက္ထပ္စာရင္းစာအ ပ္ကိ ရယွ္ယာမခားအားဝယ္ယူရန္ေဈးအၿပိ ငေ္ပးေနေသာ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားုႏွင့္တကြ 
ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ေရာင္းသူမခားုႏွင့္ ဝယ္သူမခားအၾကား ေစ့စပ္ေပးရန္အလိ ႔ငွာ 
ကိ က္ည မ ရွိမရွိကိ  ေသခခာေစရန္ စာရင္းစာအ ပ္အား ပံ မွန္စစေ္ဆးသြားပါမည္။ ထိ အခခိန္မွစၿပ း ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ 
ေအာက္တိ ဘာလအထိ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေပါင္း ၁၇၉၈ ခ   ကိ  ဝန္ေဆာငမ္  
ေပးခြဲ့ၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အမခားျပည္သူမခားအား ရွယ္ယာမခားကိ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းခြဲ့ၿပ းေနာက ္ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) 
ရက္ေန႔တြင္ အဆံ းသတ္ေသာ ဘ႑ာုႏွစ္အတြင္း အေမရကိန္ေဒၚလာ US$ 11 841 470 000 အထိ 
တန္ဖိ းရွိေသာ အစ ရွယ္ယာေပါင္း ၁ ၁၈၄ ၁၄၇ စ  အတြက္ ရွယ္ယာေလွခာက္ထားမ မခားကိ  လက္ခံရရွ ိခြဲပ့ါသည္။ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ရွယ္ယာေပါင္း ၂ ၁၃၇ ၉၁၅ တြင္ ထည့္ဝင္ျခင္းအားခြင့္ျပ ေပးခြဲ့ၿပ း ပိ လွခံေသာ 
ရွယ္ယာေလွခာက္လႊာမခားမွရရွသိည့္ ေငြမခားကိ  ျပန္လည္ေပးအပ္ခြဲ့ပါသည္။ 
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က မၸဏ ဖြြဲ႕စညး္တညေ္ဆာကပ္ံ  

 

ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲအရ ကၽြုႏ္ ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံ မွာ 

ေအာက္ပါအတိ င္း ျဖစ္ေပသည္။ 
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စ းပြားေရးလ ပင္နး္ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္၏ံစ းပြားေရးအား ျခ ံငံ သံ းသတခ္ခက ္

ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာုိႏ င္ငဟံ  တရားဝင္သိထားၾကသည့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္တြင္ စစ္အစိ းရမ ွ

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစိ းရသိ ႔ အသြင္ေျပာင္းခြဲ့ပါသည္။ ပထ၀   ဝင္အလိ အားျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသည္ 

အိုႏိၵယ၊ တရ တ္ျပည္သူ႔သမၼတုႏိ င္ငံ၊ ထိ င္း၊ လာအိ  ုႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ုႏိ င္ငံတိ ႔႔ုွႏင့္ နယ္နမိိတ္ျခင္း ထိဆက္ 

ေနၿပ း ဤေဒသ၏ အေရးပါေသာ က န္သြယ္ေရး ဗဟိ အခခက္အခခာ ေနရာတစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာုႏ ိင္ငံ၏ 

လူဥ းေရသည္ (၅၁.၄) သန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏တဆက္တည္း အိမ္န းခခင္းုႏိ  င္ငံမခား အပါအဝင ္

ေဒသဆိ င္ရာ အလားအလာ ရွိသည့္ ေဈးကြက္အရြယ္အစားမွာ လူဥ းေရ (၂.၉၁) ဘ လ ယံကိ  ကိ ယ္စားျပ သည္။ 

ယင္းတိ ႔၏ ေပါင္းစည္းထားသည့္ စ စ ေပါင္းျပည္တြင္းထ တ္က န္တန္ဖိ း (ဂခ ဒ ပ ) (ပ ပ ပ ) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

(၁၃.၀၅) ထရ လ ယံ (တစ္ထရ လ ယံ = သန္း တစ္သန္း) ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 2  ျမန္မာုႏ ိင္ငံသည္ အဖိ းတန္ 

ေကခာက္မခက္၊ ေကခာက္စိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေၾကးန ၊ န ကယ္သတ  ၊ သံျဖၱဴ၊ ေရႊ ၊ ေငြ၊ သြပ္ တိ ႔ကြဲ့ 

သိ ႔႔ေသာ သဘာဝသယံဇက္ဟိုာတပစၥည္းမခားုႏွင့္ အျခားက န္ၾကမ္းပစၥည္းမခား ႂကြယ္၀သည့္ တိ င္းျပည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္စိ က္ပိခ းေရးုွႏင့္ ငါးေမြးျမၱဴေရးဆိ င္ရာ အရင္းအျမစ္မခားလည္း ကခယ္ကခယ္ျပန္႔႔ျပန္႔ ရွိေနပါသည္။  

၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအစိ းရတက္လာသည္မွစၿပ း ျမန္မာုိႏ င္ငံအစိ းရသည္ စ းပြားေရး၊ ုႏ ိင္ငံေရးုွႏင့္ 
လူမ ေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခား စတင္လ ပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ ရည္မွန္းခခက္ ႀက းမားေသာ ဤျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲေရး 
အားထ တ္မ မခားေၾကာင့္ ျမန္မာုႏ ိင္ငံ၏ စ းပြားေရးသည္ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးုႏွစ္တြင္ အားကခဖြယ္ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္ုႏ  န္း ၈.၅% ကိ လည္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္ ဇက္ဟိုူလိ င္လ ေရလႊမ္းမိ းမ ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ တိ းတက္ုႏ  န္းသည္ အနည္းငယ္မွခ ေလခာ့နည္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တိ းတက္မွ နွ န္းသည္ 
၆.၅% ျဖစ္ရနေ္မွခာ္လင့္ထား ဆြဲျဖစ္သည္။ 3  ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ုႏ ိဝင္ဘာလတြင္ျပ လ ပ္ခြဲ့သည့္ ေအာင္ျမငေ္သာ 
ေရြးေကာက္ပြြဲမခားုွႏင့္ ၂၀၁၆ခ ုႏွစ္ မတ္လက န္တြင္ တာဝနထ္မ္းေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အစိ းရသစ္လက္ထက္ 
ဆက္လ ပ္မည့္ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခားုွႏင့္အတူ တိ းတက္မ  အရွိနအ္ဟ န္သည္ အနာဂတ္တြင ္ဆက္ရွိေနမည္ဟ  
ေမွခာ္မွန္းေပသည္။  
 
တိ းတက္မ ျဖစ္ထြန္းကာ ထိန္းသိမ္းထားုႏိ င္ရန္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသည္ တိ င္းျပည္၏ ုိႏ င္ငံေရး၊ စ းပြားေရး ုႏွင့္ လူမ ေရး 
က႑မခားတြင္ ဘက္စံ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမွ မခား ျပ လ ပ္ေနေပသည္။ ျမန္မာုိႏ င္ငံ စ းပြားေရးျပ ျပင္ ေျပာင္းလြဲ 
မ မခားတြင ္ ဘ႑ာေရးက႑ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခားပါဝင္သည္။ ယင္းတိ ႔႔မွာ ကြပ္ကြဲထားေသာ ေဈးကြက္စ မံရာ 
ေငြလြဲုႏ   န္းကိ  သံ းျခင္း၊ ုိႏ င္ငံျခားဘဏ္မခားအား အခိခ ႕ေသာ ဘဏ္လ ပ္ငန္းေဆာင္တာမခား လ ပ္ခြင့္ျပ ျခင္းျဖင့္ 
ဘဏ္ုႏွင့္ေငြေၾကးက႑ကိ  တျဖည္းျဖည္းဖြင့္ေပးျခင္းုွႏင့္ ျမန္မာုႏိ င္ငံဗဟိ ဘဏ္၏ အခန္းက႑ကိ  အားျဖည့္ 
ေပးျခင္းတိ ႔႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာုိႏ င္ငံသည္ ယင္း၏ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ဥပေဒမခားုွႏင့္ ုွႏစ္ (၁၀၀) သက္တမ္းရွိ က မၸဏ  
မခားအက္ဥပေဒ တိ ႔႔ကိ လည္း ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခား လ ပ္ေနေပသည္။ 
 

                                                           
2World Data Bank ၊ The World Bank Group၊ ၃၁ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္ကိ းကားထားသည္။ 
3World Bank Group ၊ Myanmar Economic Outlook ( ရနက္ န္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ရန္က န္ရံ း၊ ေအာက္တိ ဘာ 
၂၀၁၅ ) 
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ဤသိ ႔႔ေသာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခားေၾကာင့့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအေပၚရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခား၏ ယံ ၾကည္မ ျမင့္မားလာပါ 
သည္။ ျမန္မာုႏ ိင္ငံသည္စ းပြားေရးတိ းတက္လာကာ၊ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ နိ ဝင္ဘာလတြင ္ စ စ ေပါင္းရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  
အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄၇.၈၉) ဘ လ ယံ ရွိလာသည္။4 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုွႏစ္တြင္ စ စ ေပါင္း က န္သြယ္မ  
ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၄.၉၆၃ ) ဘ လ ယံ ရွိေပသည္။5 
 
ျမန္မာ့စ းပြားေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခား၏ ေနာက္ထပ္တိ းတက္မ လကၡဏာမွာ လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသည္ 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ Doing Business Index တြင္၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္၌ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ကထက္ (၁၀) ဆင့္ျမင့္တက္လာျပ း 
(၁၆၀) ေျမာက္ေနရာတြင ္ရပတ္ည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံသည ္သိသာေသာ တိ းတက္မ ကိ  ရရွိေနၿပ း စ းပြားေရးျပ ျပငေ္ျပာင္းလြဲမ မခား ဆက္လက္လ  ပ္ေဆာင္ 
မည့္ ရည္ရြယ္ခခက္ကိ   ေပၚလြင္ေအာင္ျပသုိႏ  င္ခြဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္တိ းတက္ရန္ လိ အပ္သည့္ အေရးပါ 
ေသာ အပိ င္းက႑မခား ရွိေနသည္။ ယင္းတိ ႔႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံ မခားတြင္ ဆက္လက္ရင္း ုွႏ းျမွ ပ္နွံျခင္း ၊ 
ျမန္မာုႏ ိင္ငံတြင ္စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းလ ပ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ဥပေဒျပ ေရး မူေဘာင္ကိ  ဆက္လက္ 
တိ းတက္ေစျခင္း၊ အျခားတိ င္းျပည္မခားုႏွင့္ ုႏိ င္းယွဥ္လွခင္ ငယ္ရြယ္ေသာ လ ပ္သား အင္အားစ ၏ လ ပ္ုႏိ င္စြမ္းုွႏင့္ 
ကြခမ္းကခင္မ ဖြံ႕႔ျဖိ းတိ းတက္ေရးုႏွင့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းတိ းတက္မ  အဆင္ေျပေစရန္  ေငြေၾကးေဈးကြက္မခား  စနစ ္
တကခဖြံ႕႔ျဖိ းတိ းတက္ေစရန္တိ ႔႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံသည ္ယင္း၏တိ းတက္မ အရွိန္အဟ န္ကိ  ထိန္းုႏိ င္ရန္ုွႏင့္တည္တံံ့ေသာစ းပြားေရးတိ းတက္မ  ရရွိေစ 
ရန ္ လိ အပ္သည့္အဓိကအပိ င္းမခားကိ  ကိ င္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ ဆက္လက္အားထ တ္ ႀကိ းပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
လက္တေလာုႏွစ္မခားအတြင္း ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ တစ္သမတ္တည္းအားထ တ္မ မခားုႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္မ  မခားက 
အခိ င္အမာအခခက္ျပလိ က္ပါသည္။ 
 
ျမနမ္ာုိႏ ငင္႐ံိုွ ိစကမ္ ဖ နမ္ခားုွႏင့္ အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နမ္ခားကိ  ၿခ ံငံ သံ းသပခ္ခက ္
 
ျမန္မာုိႏ င္င ံ စ းပြားေရး အစဥ္မျပတ ္ တိ းတက္မ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ တြန္းအားုႏွင့္ လိ အပ္ခခက္တစ္ရပ္မာွ 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ႐ိုွ ိ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ကြဲ့သိ ႔ေသာစက္မ ဇက္ဟို နမ္ခားုွႏင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား ရင္းုႏွ းတည္ 
ေဆာက္မခားအပါအဝင ္ အေျခခံအေဆာက္အအံ  ေဆာက္လ ပ္ေရးုွႏင့္ အိမ္ၿခေံျမက႑တိ ႔တြင္ ရင္းုႏွ းတည္ 
ေဆာက္မ  ျဖစ္သည္။ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏမ မခားနွင့္ က န္ထ တ္လ ပ္မ က႑ တိ းတက္မ တိ ႔ကိ  ပံ့ပိ းကူည ရန ္
ရည္႐ိုြယ္လခက္ လတ္တေလာ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ စက္မ ဇက္ဟို န ္ (၂၆) ခ  (ယင္းတိ ႔အနက္ (၁၉) ခ သည္ 
တည္ေဆာက္ၿပ း လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပ )ုႏွင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ (၃) တိ ႔ ႐ိုွိေနေပသည္။ ယင္းဇက္ဟို န္ (၃) ခ မွာ 
တည္ေဆာက္ဆြဲ အဆင့္အမခ ိးမခိ းတြင္ ႐ိုွိေနသည္။6 အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ (၂) ခ မွာ 
(၁) ထားဝယ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ - ျမန္မာုိႏ င္ငံေတာင္ပိ င္း တနသၤာရ ေဒသႀက းတြင္႐ိုွိၿပ း၊ ထိ င္းရင္းနွ းျမွ ပ္ုႏွံ 
သူမခားက ရင္းနွ းတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ (၂) ေကခာက္ျဖၱဴအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ - ျမန္မာုႏိ င္ငံအေနာက္ပိ င္း 
ရခိ င္ျပညန္ယ္တြင္႐ိုွိၿပ း၊ တ႐ို တ္ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားက ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ 
 

                                                           
4 DICA, “Foreign Investment by Sector, November 2015“ http://dica.gov.mm.x-aas.net/ ၅ 
ဇက္ဟိုန္နဝါရ  ၂၀၁၅ တြင္ကိ းကားထားသည္။ 
5ဗဟိ စာရင္းအင္းအဖြြဲ႔၊ “Myanmar Statistical Yearbook 2015“ (ေနျပည္ေတာ္၊ ဗဟိ စာရင္းအင္း အဖြြဲ႔၊ 
၂၀၁၅ ) 
6DICA Myanmar Investment Guide (Yangon: DICA, 2014) 
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ျမန္မာုိႏ င္ငံ႐ိုွ ိစက္မ ဇက္ဟို န္မခားစာရင္းကိ  ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၁။ ရန္က န္အေ႐ိုွ႕ပိ င္းစက္မ ဇက္ဟို န ္

(က) ေတာင္ဒဂံ  စက္မ ဇက္ဟို န ္(၁) 
(ခ) ေတာင္ဒဂံ  စက္မ ဇက္ဟို န(္၂) 
(ဂ) ေတာင္ဒဂံ  စက္မ ဇက္ဟို န ္(၃) 
(ဃ) ေ႐ိုႊေပါက္ကန ္စက္မ ဇက္ဟို န ္
(င) ေျမာက္ဥကၠလာပ စက္မ ဇက္ဟို န္ 
(စ) ေတာင္ဥကၠလာပ စက္မ ဇက္ဟို န ္
(ဆ) သာေကတ စက္မ ဇက္ဟို န္ 
(ဇက္ဟို) ဒဂံ ဆိပ္ကမ္း စက္မ ဇက္ဟို န ္
(ဈ) အေ႐ိုွ႕ဒဂံ  စက္မ ဇက္ဟို န ္

၂။ ရန္က န္အေနာက္ပိ င္း စက္မ ဇက္ဟို န ္
၃။ ရန္က န္ေတာင္ပိ င္း စက္မ ဇက္ဟို န ္
၄။ ရန္က န္ေျမာက္ပိ င္း စက္မ ဇက္ဟို န ္

(က) လ ိင္သာယာ စက္မ ဇက္ဟို န ္
(ခ) ေ႐ိုႊျပည္သာ စက္မ ဇက္ဟို န ္
(ဂ) မဂၤလာဒံ  စက္မ ဇက္ဟို န ္

၅။  မုႏ ေလး စက္မ ဇက္ဟို န ္
၆။  မိတ  လာ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၇။  ျမင္းၿခ ံစက္မ ဇက္ဟို န ္
၈။  ေရနံေခခာင္း စက္မ ဇက္ဟို န္ 
၉။  ပခ ကၠၱဴ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၀။  ျပည ္စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၁။  ဟသၤာတ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၂။  ေျမာင္းျမ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၃။  ပ သိမ္ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၄။  မံ ႐ိုြာ စက္မ ဇက္ဟို န္ 
၁၅။  ေ႐ိုႊဘိ  စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၆။  ကေလး စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၇။  ေမာ္လၿမိ င ္စက္မ ဇက္ဟို န္ 
၁၈။  ၿမိတ္ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၁၉။  ေတာင္ႀက း စက္မ ဇက္ဟို န ္
၂၀။  ေနျပည္ေတာ္ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၂၁။  ပ ဏၰားကၽြန္း စက္မ ဇက္ဟို န ္
၂၂။  ျမဝတ  စက္မ ဇက္ဟို န္ 
၂၃။  ဘ ရားသံ းဆူ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၂၄။  ဖားအံ စက္မ ဇက္ဟို န ္
၂၅။  ရတနာပံ  စက္မ ဇက္ဟို န္ 
၂၆။  နန္းတံ  စက္မ ဇက္ဟို န ္
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စက္မ နယ္ေျမမခားုွႏင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ သဘာဝအရ၊ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား 

ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ လ ပ္ငန္း တို်ားတက္ေ္်ားအေပၚအက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္ဖြယ္႐ိုရိေသာ အဓိကအေၾကာင္်ားအခ က္ 

မ ာ်ားမရာ အေထြေထြစ ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ား ျဖစေ္ပမည္။ အေထြေထြစ ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္ 

္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံသူ တစ္ေယာက္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ္င္်ားနရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံ္န္ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္အေပၚ ၾသဇာသက္ေ္ာက္မႈ 

္ရိပါသည္။ ထိုအေထြေထြစ ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္ စက္မ ဇက္ဟို န္မ ာ်ားႏရင့္ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ားအာ်ား 

သက္ဆိုင္္ာ ျပည္တြင္်ားေဈ်ားကြက္ႏရင့္ ေဒသဆိုင္္ာေဈ်ားကြက္ႏရင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ာ ေဈ်ားကြက္မ ာ်ားသို႔ 

ခ ိတ္ဆက္ေပ်ားမည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ ာ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ္င္်ားႏရ ်ားတည္ေဆာက္္န္ 

လိုအပ္ခ က္အေပၚလည္်ား ၾသဇာသက္ေ္ာက္ပါသည္။ 

 

ဤစက္မႈနယ္ေျမမ ာ်ားႏရင့္ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္ 

အဥ မ ာ်ား ္င္်ားႏရ ်ားတည္ေဆာက္္န္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အာ်ားထုတ္မႈမ ာ်ားႏရင့္၊ ႏိုင္ငံျခာ်ား္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈမ ာ်ားႏရင့္ ျပည္တြင္်ား 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အတြက္ ေယဘုယ စ ်ားပြာ်ားေ္်ားကိုင္္န္ အေျခအေနမ ာ်ား တို်ားတက္ေစ္န္ အာ်ားထုတ္မႈ 

တို႔အေပၚ မူတည္ေနေပလိမ့္မည္။ ္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံ္န္ အလာ်ားအလာ႐ိုရိသူမ ာ်ားအာ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဆြြဲေဆာင္ႏိုင္မရ 

သာလရ င္ သက္ဆိုင္္ာ စ ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမ ာ်ားႏရင့္ ္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈမ ာ်ားကို ဆြြဲေဆာင္္န္လည္်ား ျဖစႏ္ိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

ထိုစ ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမ ာ်ားႏရင့္ ္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံသူမ ာ်ားသည္ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ အမ ိ်ဳ်ားမ ိ်ဳ်ားတြင္ စက္မႈဆိုင္္ာ၊ 

ကူ်ားသန္်ားေ္ာင္်ားဝယ္ေ္်ားဆိုင္္ာႏရင့္ လက္လ အေ္ာင္်ားဆိုင္္ာ ္င္်ားႏရ ်ားတည္ေဆာက္မႈမ ာ်ားကို အသံု်ားျပ်ဳသည့္ 

ဝယ္သူေဖာက္သည္မ ာ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ 

 
စ းပြားေရးလ ပင္နး္ဆိ ငရ္ာ ၿခ ံငံ သံ းသပခ္ခက္္ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ အဓကိ စ းပြားေရး လ ပင္နး္ေဆာငတ္ာမခား 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကိ ၊ Zone A Project တြင္ ပါဝင္လ ပ္ကိ င္ရန္၊ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားက 
ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက စ းပြားေရး လ ပ္ငန္းေဆာင္တာမခားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိ င္း ျဖစ္ပါသည ္- 

 
● ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ MJTD တြင္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမည္ ျဖစၿ္ပ း၊ MJTDသည္ Zone A Project အား 

ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ လ ပ္ငန္း 
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္း တိ ႔ကိ  လ ပ္ေဆာင္မည္ ျဖစပ္ါသည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္MJTD ၏ အစ ရွင ္ တစ္ဥ း ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ MJTD ဖက္စပက္ မၸဏ  
သေဘာတူည ခခက္အရ၊ MJTD ၏ စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ တြင္လည္း ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ခြင့္ ရွပိါသည္။   
အထူးအားျဖင့္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူည ခခက္အရ MJTD  ၏ 
အခခ ိ႕ေသာ အလ ပ္အမ ေဆာင ္ရာထူးမခား အတြက္ ေရြးခခယ္ရန္ အမည္တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။ MJTD 
ဖက္စပ္က မၸဏ  သေဘာတူည ခခက္အရ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က MJTD  အား MJTD  ုွႏင့္ ခခ ပဆ္ိ မည့္ 
သ းျခားစ မံခန္႔ခြြဲေရးစာခၽြန္လႊာုွႏင့္အည ၊ စ မံခန္႔ခြြဲေရးဝန္ေဆာင္မ ေပးရန္လည္း သေဘာတူ ထား 
သည္။ MJTD  က သက္ဆိ င္ရာ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား 
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စ မံခန္႔ခြြဲမ ဝန္ေဆာငခ္ ေပးမညျ္ဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ MJTD  ုႏွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ က သ းျခား 
စ မံခန္႔ခြြဲေရးသေဘာတူည ခခက္တစ္ရပ္ကိ  ခခ ပ္ဆိ ၿပ းျဖစ္ပါသည။္ 
 
အခခက္အလက္မခားပိ သိရန္ ေအာက္ပါ "MJTD ၏ အဓကိစ းပြားေရးလ ပင္နး္ေဆာငတ္ာမခား" 
အပိ င္းတြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ို ပါ။ 
 

● Zone A Properties မခားကိ  MJTD ၏ တစ္ဥ းတည္းေသာ ေအးဂခင့္ကိ ယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ဂခပန္ေဈးကြက္တင္ေအးဂခင့္မခားုႏွင့္အတူေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခခမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ၿပ း၊ 
ျမန္မာဆက္ုႏြယ္ အဖြြဲ႔အစည္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂခပန္ဆက္ုႏြယ္ အဖြြဲ႔အစည္း ေသာ္လည္းေကာင္း 
မဟ တ္သည့္ ပါတ မခားထံသိ ႔ ဂခပန္ေဈးကြက္တင္ေရး ေအးဂခင့္မခားုႏွင့္ ပူးတြြဲလခက္ ေဈးကြက္တင္ 
ေရာင္းခခမည္ ျဖစ္ပါသည္။    ဤ ကိစၥ အလိ ႔ငွာ MJTD၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ ဂခပန္ေဈးကြက္ 
ျမွင့္တင္ေရးေအးဂခင့္မခားၾကား ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး သ းျခားသေဘာတူည ခခက္ တစ္ရပ္ကိ  
ခခ ပ္ဆိ ၿပ းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရးေအးဂခင့္မခားသည္ Zone A 
Project ၏ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းမခားအတြက္ MJTD  ၏ လြတ္လပ္ေသာ 
သ းသန္႔ေအးဂခင့္မခားျဖစ္ပါသည။္ ဆိ လိ သည္မွာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရး 
ေအးဂခင့္မခားသည္ Zone A Project ၏ အလားအလာရွိေသာ ငွားရမ္းသူမခား/ 
ေနရာယူလ ပ္ကိ င္သူမခားကိ  သတ္သတ္စ ရွာေဖြရယူၾကမည္ျဖစသ္ည္။ အကယ္၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  
သိ ႔မဟ တ္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရးေအးဂခင့္မခားသည္ ငွားရမ္းသူ/ ေနရာယူလ ပ္ကိ င္သူတစ္ဥ းအား 
ရရွိပါက ေအာင္ျမင္စြာခခ ပ္ဆိ ုႏိ င္ေသာစာခခ ပေ္စခးုႏ န္ေပၚတြင ္ အေရာင္း၀န္ေဆာင္ခကိ ္ တစ္ဥ းစ မ ွ
ရရွိၾကပါမည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း စာခခ ပ္ခခ ပ္ဆိ ၿပ း အေရာင္း၀န္ေဆာင္ခ 
အမွန္တကယ္ရရွိမ ေသာအခါ အေရာင္း၀န္ေဆာငခ္အား ၀င္ေငြ အျဖစ ္ယူဆပါသည္။ 
 

● ကၽြန္ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာမခားသည္ ၄င္းတိ ႔၏ လ ပ္ပိ င္ခြင့္အရ ဆံ းျဖတ္ကာ (Zone A Area မွအပ) 
သ လဝါအထူး စ းပြားေရးဇက္ဟို ုႏ ္ုႏွင့္၄င္း၏ မည့္သည့္အစိတ္အပိ င္းတြင္မဆိ  ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ   
လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

 
● Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္း ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ ၊ 

ေဆာက္လ ပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေရာင္းုွႏင့္ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္မ  တိ ႔လ  ပ္ကိ  င္မည့္ TPD 
တြင္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏပါမည္။ 
 
အခခက္အလက္မခားပိ သိရန္ ေအာက္ပါ "TPD ၏ အဓကိစ းပြားေရးလ ပင္နး္ေဆာငတ္ာမခား" အပိ င္းတြင္ 
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ို ပါ။ 

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏၀င္ေငြကိ  MJTD ုႏွင့္ TPD တိ ႔မွထ တ္ေပးေသာ အျမတ္ေ၀စ မခား၊ Zone A 
အိမ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံ မခားအား ေစခးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းတိ ႔မွ ရရိွေသာ 
အခေၾကးေငြမခား/၀န္ေဆာင္ခမခားုႏွင့္ MJTD သိ ႔စ မံခန္႔ခြြဲမ ေပးျခင္းမွရရွိေသာ စ မံခန္႔ခြြဲမ  ၀န္ေဆာင္ခမခားမွ 
အဓိကအားျဖင့္ရရွိပါသည္။ 
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MJTD ၏အဓကိစ းပြားေရးလ ပင္နး္မခား 

 
MJTD ုႏွင့္TPD တိ ႔တြင္ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏျခင္းသည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၏ အဓိကအစိတ္ပိ င္းျဖစ္ေလရာ၊ 
MJTD ုႏွင့္TPD တိ ႔၏ အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ေဆာင္မ မခားုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခခက္အလက္မခားကိ  
ဤအပိ င္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

MJTD ၏ အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ေဆာက္႐ိုြက္မ မခားမွာ Zone A Project အား ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္မ ၊ 

ေဆာက္လ ပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ငွားျခင္းုွႏင့္ လ  ပ္ငန္းလည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  တာဝန္ယူရန ္

ျဖစ္သည္။ တိတိကခကခေဖာ္ျပရလွခင္ MJTD သည္ ေအာက္ပါတိ ႔႔ကိ  လ ပ္ကိ  င္ရပါမည္။ 

 

● Zone A Area အား စက္မ နယ္ေျမမခား၊   အငွားစက္႐ို ံမခားုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အစိတ္အပိ င္း တိ ႔႔အျဖစ ္ဖြံ႕႔ၿဖ ိးတိ းတက္လာေစရန္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
 

● ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအေနျဖင့္ ကိ ယ္ပိ င္ က န္ထ တ္လ ပ္မ  အေဆာက္အအ ံမခား တည္ေဆာက္ုႏိ င္ေရး 
အလိ ႔႔ငွာ  စက္မ နယ္ေျမမခားအား ၎တိ ႔႔ထံမွ ကာလရွည္ အတြက္ ေငြ တစ္လ ံးတစ္ခြဲတည္း လက္ငင္း 
ေပးေခခ ေစျခင္းျဖင့္ ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သိ ႔႔မဟ တ္ အျခားနည္းျဖင့္ စ မံျခင္း၊  

 
● ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားက အဆင္သင့္ ေဆာက္လ ပ္ထားၿပ း စက္႐ို ံမခား အျဖစ ္ခခက္ခခင္း အသ ံးျပ ုိႏ င္ရန္ 

အလိ ႔႔ငွာ အငွားစက္႐ို ံမခားအား ၎တိ ႔႔ထံ ကာလတိ  အတြက္ လစဥ္ ငွားရမ္းခ သိ ႔မဟ တ္ အျခား 
အခခိန္မွန ္ငွားရမ္းချဖင့္ အငွားခခထားျခင္း၊ 

 
● လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္းတိ ႔အား၄င္း၏ အဆံ းအျဖတ္အတိ င္း စ မံျခင္း၊  

 
● Zone A Project တြင္ ေနထိ င္လ ပ္ကိ င္ေနသူမခားမွ စ မံခန္႔႔္႔ခြြဲေရး အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မ ျဖင့္ 

၎တိ ႔႔အတြက္ Zone A Project အား စ မံ ခန္႔႔္႔ခြြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

MJTD ၏ ၀င္ေငြသည္ အဓကိအားျဖင့္ ငွားရမ္းခမခားုွႏင့္ ၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္ Zone A Project ကိ  
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းမရွရွိပါသည္။ 
 
Zone A Properties မခားကိ အငာွးခခထားျခငး္ 
 
ရင္းုႏ ွးျမွ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းတစ္ေယာက္သည္ Zone A Project တြင္ MJTD ထံမွ ငွားရမ္းမ  ျပ လ ပ္လိ လခင ္

MJTDထံတြင္ မွတ္ပံ တင္၍ က မၺဏ ဆိ င္ရာအခခက္အလကမ္ခားကိ   တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ ႔ေနာက္တြင္ 

MJTD သည္ ၄င္းရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူုႏွင့္ ေတြ႔ဆံ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ၿပ း ငွားရမ္းမ အတြက္ 

ေစခးုႏ န္းျပင္ဆငမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္ MJTD ုႏွင့္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူၾကား ေစခးုႏ န္း သေဘာတူည ခခက္ရရွိလခင ္

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူသည္ MJTD ုႏွင့္ သ းသန္႔ထားျခင္းဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္ကိ   ခခ ပ္ဆိ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သ းသန္႔ထားျခင္းဆိ င္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္ ခခ ပ္ဆိ ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ တဆင့္ငွားရမ္း 

ျခင္းဆိ င္ရာသေဘာတူည ခခက္ရရွိရန္ လိ အပ္သည့္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္ကိ  TSMC မွရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏ 

သူအားမထ တ္ေပးမ  အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဖြံ႔ျဖိ းတည္ေဆာက္သူ (MJTD) ထံမွ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူ အေနျဖင့္ 
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ကနဥ းခြင့္ျပ ခခက္ကိ  စာျဖင့္ရယူရမည္ဟ  ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္နည္းဥပေဒ 

တြင္ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ ႔အျပင ္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္မရွလိခင္ ုႏိ  င္ငံျခား 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူအေနျဖင့္ က မၺဏ မွတ္ပံ တင္၍ဖြြဲ႔စည္းျခင္း မျပ လ  ပ္ုႏိ င္ပါ။ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ မတွ္ပံ တင္ ထားသည့္ 

က မၺဏ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပ းမသွာ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူသည္ ယင္းက မၺဏ  အေနျဖင့္ တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာ 

သေဘာတူစာခခ ပ ္ခခ ပ္ဆိ ုိႏ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပိ င္ဆိ င္မ ငွားရမ္းျခင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ေသခခာေစေရးအတြက္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူသည္ သ းသန္႔ ထားျခင္းဆိ င္ရာ 

သေဘာတူစာခခ ပ္အရ တဆင့္ငွားရမ္းမ အတြက္ ခခ ပဆ္ိ သည့္ စာခခ ပပ္ါ ေစခးုႏ န္း၏ ၃၀.၀%ကိ  

သ းသန္႔ထားျခင္းအတြက္အခေၾကးေငြအေနျဖင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူအေနျဖင့္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္ရရွိၿပ း မွတ္ပံ တင္ဖြြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာက မၺဏ  သည္ တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းစာခခ ပအ္ရ 

စာခခ ပ္ပါေစခးုႏ န္းကိ  အျပည့္အဝေပးေခခၿပ းလခင္ သ းသန္႔ ထားျခင္းအခေၾကးေငြ ၃၀.၀% ကိ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူထံ 

ျပန္လည္ေပးအပ္မညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၺဏ မွ MJTD သိ ႔မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ငွားရမ္းသူ သိ ႔မဟ တ္ 

ေနရာခခထားေပးသူျဖစ္လခင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၺဏ သည္ ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ 

စာခခ ပ္ပါေစခးုႏ န္းေပၚတြင္ အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာ 

သေဘာတူစာခခ ပခ္ခ ပ္ဆိ ၍ ငွားရမ္းသူ သိ ႔မဟ တ္ ေနရာခခထားေပး သူသည္ စာခခ ပ္ပါေစခးုႏ န္းအတိ င္း ၁၀၀.၀% 

ေပးေခခၿပ းၿပ ဟ  သိရွိလခင္ MTSH သည္ MJTD ထံသိ ႔ အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခအတြက္ 

ေငြေတာင္းခံလႊာထ တ္ျပန္မညျ္ဖစ္ပါသည္။ MTSH သည္ MJTD ထံသိ ႔ ေငြေတာင္းခံလႊာထ တ္ျပန္ၿပ းလခင္ 

အေရာင္းဝန္ေဆာငခ္ကိ  ဝင္ေငြအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပ  မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

MJTD မ ွ Zone A အိမ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံ အားငွားရမ္းျခင္း၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ္ အဆင့္ဆင့္ကိ  
ေအာက္ပါအတိ င္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံလိုသူအျဖစ္မရတ္တမ္်ား
တင္ျခင္်ား

အေ္ာင္်ားအဆိုျပ်ဳလႊာမူၾကမ္်ားအာ်ား
ျပင္ဆင္ျခင္်ား

အျပ ်ားသတ္အေ္ာင္်ားအဆိုျပ်ဳလႊာ
အာ်ားလက္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား

သ ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ားဆိုင္္ာသေဘာတူစာခ ်ဳပ္အာ်ား
လက္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား

သ ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ားအတြက္ေငြေပ်ား
သြင္်ားျခင္်ား

သ လဝါ SMC မရ
္င္်ားႏရ ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈပါမစ္္ယူျခင္်ား

တဆင့္ဌာ်ား္မ္်ားျခင္်ားစာခ ်ဳပ္အာ်ားလ
က္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား ႏရင့္

သက္ဆိုင္္ာအေ္ာင္်ားျမရင့္တင္ေ္်ား
ေအ်ားဂ င့္၏ အေ္ာင္်ားဝန္ေဆာင္ခ

၆.၀% အာ်ားေပ်ားေခ ျခင္်ား

ဌာ်ား္မ္်ားခေငြအာ်ား ၁၀၀%
ေပ်ားေခ ၍ ေျမအာ်ား
လႊြဲေျပာင္်ားေပ်ားအပ္ျခင္်ား

္င္်ားႏရ ်ားျမ်ဳပ္ႏရံသူေျမပုိင္ဆိုင္ျခင္်ားႏရင့္ေဆာ
က္လုပ္ေ္်ား်ားစတင္ျခင္်ား ႏရင့္ MJTD မရ
သ ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ား အတြက္ေပ်ားေငြ
အာ်ား္င္်ားႏရ ်ားျမ်ဳပ္ႏရံသူသုိ႔ ျပန္ေပ်ားျခင္်ား
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TPD ၏ အဓကိစ းပြားေရးလ ပင္နး္ေဆာင႐္ိုြကမ္ မခား 

 

TPD ၏ အဓိကစ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ေဆာင႐္ိုြက္မ မခားမွာ Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာ 

အစိတ္အပိ  င္းအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ ၊ ေဆာက္လ ပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုွႏင့္ 

လ  ပ္ငန္းလည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔႔ကိ  တာဝန္ယူရန္ ျဖစ္သည္။ တိတိကခကခေဖာ္ျပရလွခင ္ TPD သည ္

ေအာက္ပါတိ ႔ကိ  လ ပ္ကိ  င္ရပါမည္။ 

 

 Zone A Project ၏ လူေနထိ  င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာ အစိတ္အပိ  င္းအား ရင္းုွႏ းတည္ ေဆာက္မ တြင္ 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏျခင္းကိ  က န္သြယ္ေရးဗဟိ ဌာန၊ ေနအမိ္မခား၊ ႐ိုံ းခန္းတာဝါမခားုွႏင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္ 

ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ တိ ႔အား ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းအားျဖင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ 

 

 ေျမသားစမ္းသပ္မ မခား၊ ဒ ဇက္ဟိုိ ငး္ုႏွင့္ က န္ကခစရိတ္ခန္႔မွန္းျခင္းကြဲ့သိ ႔ေသာ အင္ဂခင္န ယာဆိ င္ရာ 

ပဏာမအလ ပ္မခား၊ ေဆး႐ိုံ မခား၊ ေကခာင္းမခား၊ ေနအိမမ္ခား၊ ႐ိုံ းမခား၊ စက္႐ိုံ မခား၊ အလ ပ္႐ိုံ မခား၊ လမ္းမခား၊ 

တံတားမခား၊ ရထားဘူတာ႐ိုံ မခား၊ ဘတ္စ္ကားရပ္နားစခန္းမခား၊ ဆိပ္ကမ္းမခား၊ ဆိပ္ခံတံတားမခား၊ 

က န္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမခား၊ ေဈးမခား၊ က န္ေလွာင္နယ္ေျမမခား၊ က န္ေလွာင္႐ိုံ မခား၊ ဟိ တယ္မခား၊ 

မိ တယ္မခား၊ အင္းမခား၊ တည္းခိ ခန္းမခား၊ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမခား၊ တာဝါမခား၊ ေရေလွာငက္န္မခား၊ 

ဆည္ေျမာင္းမခား စသည္တိ ႔ကိ  ျပင္ဆင္မ ုွႏင့္ ထိန္းသိမ္းမ ၊ ေဆာက္လ ပ္ေရးုွႏင့္ဆက္စပ္သည့္ 

ေရ/သန္႔႐ိုွင္းေရးုႏွင့္ လွခပ္စစ္တပ္ဆင္ေရး လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ အျခားေဆာက္လ ပ္ေရးုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အင္ဂခင္န ယာအလ ပ္မခား ေဆာင္႐ိုြက္ပါမည္။ 

 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းမခား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ လိ အပ္သည့္ 

က န္ၾကမ္းပစၥည္းမခား၊ က န္ေခခာပစၥည္းမခား၊ စက္ယုႏ ရားမခား၊ ပစၥည္းကိရိယာမခား၊ ယာဥ္မခားုႏွင့္ 

အပိ ပစၥည္းမခားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းတိ ႔ 

လ ပ္ကိ  င္ပါမည္။ 

 

 က မၸဏ အားတိ က္႐ိုိ က္ သိ ႔မဟ တ္ သြယ္ဝိ က္ေသာအားျဖင့္ အကခိ း႐ိုွိေစုိႏ  င္စြမ္းရွိေသာ စ းပြားေရး 

လ ပ္ငန္း သိ ႔မဟ တ္ အေရာင္းအဝယ္တစ္စံ တစ္ရာကိ  လ ပ္ကိ င္ေနသည့္ သိ ႔မဟ တ္ ပါဝငေ္နသည့္ 

သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ကိ  င္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ရန္ျဖစေ္စ႐ိုွိသည့္ လူတစ္စံ တစ္ေယာက္ သိ  ႔မဟ  တ္၊ က မၸဏ တစ္စံ  

တစ္ရာုွႏင့္ အစ စပ္လ ပ္ျခင္း၊ သိ ႔မဟ တ္ အျမတ္ခြြဲေဝေရး၊ အကခိ းစ းပြားပူးေပါင္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာက္ 

႐ိုြက္ေရး၊ ဖက္စပ္လ ပ္ငန္း သိ ႔မဟ တ္ အျပန္အလွန္လိ က္ေလခာခြင့္ျပ ခခက္ေပးေရး သိ ႔မဟ တ္ 

အျခားနည္းျဖစ္ေသာ အစ အစဥတ္စ္ရပ္ရပ္ တြင္ သေဘာတူပါဝင္ပါမည္။ 
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 ေျမုွႏင့္ အေဆာက္အအံ အပါအဝင္ ပိ င္ဆိ င္မ ၊ အခြင့္အေရးမခား၊ လ ပ္ငန္းခြြဲေဝလ ပ္ကိ င္ခြင့္ (Franchise) 

မခား၊ လိ င္စင္မခား၊ အိမ္ေျမရာဂရန္မခား၊ က န္အမွတ္တံဆိပ္မခား၊ တ ထြင္မ မူပိ င္ခြင့္မခားကိ  ဝယ္ယူျခင္း 

သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ ရယူျခင္းတိ  ႔ ျပ လ  ပ္၍ ထိ သိ ႔ေသာ ပိ င္ဆိ  င္မ မခားုွႏင့္ 

ယင္းုႏွင့္သက္ဆိ င္သည့္ ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ခြင့္မခားကိ  အကခိ း႐ိုွိ႐ိုွ ိအသံ းျပ ပါမည္။ 

 

TPD ၏ ၀င္ေငြသည ္ အဓကိအားျဖင့္ ငွားရမ္းခမခားုွႏင့္ ၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းမ ရရွိပါသည္။ 
 

လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ရန္ TDP ၏ ဘ႑ာေငြ လိ အပ္ခခက္ 

မခားသည္ TPD ၏ ရင္းုႏွ းေငြအား ေကခာ္လြန္ုႏိ င္ပါသည္။ သိ ႔ေသာ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ 

စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ရာတြင္ စ စ ေပါင္းက န္ကခစရိတ္အတြက္ ထပ္မံလိ အပ္ေသာ 

ဘ႑ာေငြ၏ တဝက္န းပါးေလာက္ကိ  လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတြင္ တည္ရွိေသာ 

မေရႊ႕ေျပာင္းုိႏ င္ေသာ ပိ င္ဆိ င္မ မခားအား ေရာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းျဖင့္ 

ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္းမ ွရရွိလာမည့္ အသားတင္ေငြေၾကးစ းဆင္းမ မွရရွိမည္ဟ  ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။ သိ ႔ေသာ္လည္း 

လူေနထိ င္ရာုွႏင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းအား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ရန္ TDP ၏ ဘ႑ာေငြ 

လိ အပ္ခခက္မခားသည ္ TPD ၏ ရင္းုွႏ းေငြုႏွင့္ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းတြင္ တည္ရွိေသာ 

မေရႊ႕ေျပာင္းုိႏ င္ေသာ ပိ င္ဆိ င္မ မခားအား ေရာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းျဖင့္ 

ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္းမ ွ ရရွိလာမည့္ အသားတင္ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ထက္ ေကခာ္လြန္ေနပါက ထပ္မံလိ အပ္ေသာ 

ဘ႑ာေငြကိ  အစ ရွယ္ယာရွငမ္ခား၏ထည့္ဝင္မ  သိ ႔မဟ တ္ ျပင္ပေငြေၾကးအေထာက္အပံ ့ (ဆိ လိ သည္မွာ 

ဘဏ္ေခခးေငြ) သိ ႔မဟ တ္ ုႏွစမ္ခိ းစလံ းထံမွ ရယူပါမည္။ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအား “The Zone A 

Project” အပိ င္းတြင္ ၾကည့္႐ို ပါရန္။ 

 

မဟာဗခၱဴဟာ 

ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ေရရွညအ္ကခိ းစ းပြားတန္ဖိ း ဖန္တ းျမွင့္တင္ုႏိ င္ေရးအတြက္ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔၏ သင္းဖြြဲ႔မွတ္တမ္း၊ 

သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းုႏွင့္ သက္ဆိ င္သည့္ ဥပေဒမခားမွခြင့္ျပ ထားသည့္ အတိ င္းအတာအထိ  သ လဝါ SEZ ုႏွင့္ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္းရွ ိ (သ လဝါ SEZ အျပင)္ အိမ္ျခေံျမဖြံ႔ျဖိ းေရးလ ပ္ငန္းမခားတြင္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏရန္ 

စ စဥ္ထားပါသည္။ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဝင္ေငြအမခားစ သည္ ေနာင္ုွႏစ္အနည္းငယ္အထိ MJTD၊ TPD ုႏွင့္ 

လက္ရွိ ပေရာဂခက္မခားမ ွ ရရွိမည္ဟ  ယံ ၾကည္ထားေသာ္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထားုႏိ င္ေသာ 

ဝင္ေငြရရွိရန္ုွႏင့္ ဝင္ေငြအရငး္အျမစ္မခား မခားျပားလာေစရန္ က မၸဏ အေနျဖင့္ လ ပ္ငန္းခခြဲ႕ထြင္မ သည္ 

အေရးၾက းေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

 

ၿပ ိငဆ္ိ ငမ္ ကိ  စစိစေ္လလ့ာခခက ္

 

သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ ျပိ င္ဆိ  ငမ္ မခားသည္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ုႏွင့္ ေဒသဆိ  င္ရာေဈးကြက္ဟူသည့္ 

နယ္ပယ္ (၂) ခ တြင္႐ိုွိေနပါသည္။ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကိ  ၾကည့္ပါက သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္သည္ 
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ျမန္မာုိႏ င္ငံ႐ိုွိထိ သိ ႔ေသာဇက္ဟို န္မခားထြဲက (၁) ခ သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ ေကခာက္ျဖၱဴအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ုႏွင့္ 

ထားဝယ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဟူ၍ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ေနသည့္ အဓိကစ မံကိန္းႀက း (၂) ခ  ႐ိုွိေနေပသည္။ 

သည့္အျပင ္ ရန္က န္ၿမိ ႕တြင ္တည္ေဆာက္ဆြဲ အျခားစက္မ ဇက္ဟို န္မခားလည္း ႐ိုွိေသးသည္။ သိ ႔ျဖစ္ရာ ရန္က န္႐ိုွိ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ (၂) ခ ုႏွင့္ စက္မ ဇက္ဟို န္မခားသည္လည္း ျမန္မာုိႏ င္ငံသိ ႔ဝင္လာမည့္ ုိႏ င္ငံျခားရင္းုွႏ း 

ျမွ ပ္ုံွႏမ မခားအတြက ္ အလားအလာ႐ိုွိေသာေနရာမခား ျဖစ္လာၿပ း၊ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားအေနျဖင့္ 

ယင္းတိ ႔၏လ ပ္ငန္းမခားကိ  ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ မည္သည့္ေနရာ၌ တည္ထာ်ားမည္ကို ဆံု်ားျဖတ္္ာ၌ 

စဥ္်ားစာ်ား္မည့္အခ က္ ျဖစေ္ပမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထိုသံု်ားခုအနက္ သ လဝါအထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္သည္ ္န္ကုန္တြင္ 

တစ္ခုတည္်ားေသာ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ျဖစ္သည။္ အျခာ်ားအထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ႏရစ္ခုမရာ ပထဝ အေနအထာ်ားအ္ 

သ လဝါ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ႏရင့္ေဝ်ားကြာၿပ ်ား သ လဝါ အထူ်ားစ ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အေပၚ တိုက္႐ိုိုက္ၿခမိ္်ားေျခာက္မႈ မ႐ိုွိ 

ုႏိ  င္ေပ။  

 

လူေနထ ိုင္္ာႏရင့္ စ ်ားပြာ်ားေ္်ားဆိုင္္ာ အစိတ္အပိငု္်ားအတြက္ ယင္်ား၏ၿပိ်ဳင္ဖက္ျဖစ္လာႏုိင္သူမ ာ်ားမရာ Star City 

Project ကြဲ့သိ ႔ေသာ သ လဝါနယ္ေျမအတြင္း႐ိုွိ လူေနထိ  င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ  င္ရာ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  

မခားျဖစ္သည္။ Star City Project မွာ က လိ မ တာ (၂၀) အကြာတြင္ရွိ၍ (၄၆၅) ဧကနယ္ေျမတြင္ လူေနအိမ္ 

ယူနစ္ (၉၀၀၀) ေက ာ္ တည္ေဆာက္္န္ စ မံခ က္ ႐ိုရိထာ်ားပါသည္။ 

 

ၿပိ င္ဆိ င္မ ကိ  စိစစ္ေလ့လာခခက္တြင္ ေဖာ္ျပရန ္အေရးပါသည့္ အခခက္မွာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြက္ 

အလားအလာ႐ိုွိေသာ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ေဈးကြက္မခားတြင္သာမကဘြဲ၊ ေဒသဆိ င္ရာ 

ေဈးကြက္မခားတြင္လည္း ပါဝငလ္ ပ္႐ိုွားသည္ ဟူေသာအခခက္ ျဖစ္ပါသည္။ ုႏိ င္ငံျခားရင္းုွႏ းျမွ ပု္ႏွံသူမခားအတြက္ 

တိ င္းျပည္မခား၏ ဆြြဲေဆာင္အားသည္ အေၾကာင္းအခခက္အမခိ းမခိ းအေပၚ မူတည္ေနသည္။အခြန္စနစ္၊ 

သြင္းက န္ခြန္ုႏွင့္ ေျမအငွား စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေလ့အထမခားုွႏင့္ ေဆာင္႐ိုြက္မ မခား 

သည္လည္း ေဒသတြင္းုႏိ  င္ငံမခားတြင္ ကြာျခားခခက္မခားစြာရွိေနပါသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းုႏိ င္ငံမခား၏ 

ုႏိ  င္ငံျခားရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ဆ ိင္ရာဆြြဲေဆာင္ုႏ ိင္စြမ္းကိ  သက္ေရာက္မ ရွိမည့္ အခခက္မခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  ုႏွင့္ 

သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တိ ႔က ၎တိ ႔၏ယွဥ္ၿပိ င္ုိႏ င္စြမ္းအေနအထားကိ  တန္ဖိ းျဖတ္ရာ၌ထည့္သြင္်ား 

စဥ္းစားရမည့္အခခက္လည္း ျဖစပ္ါသည္။ 
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ကေမၠာဒ းယားုႏွင့္ လာအိ ုႏိ င္ငတံိ ႔႐ိုွိ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား႐ိုွိ မက္လံ းမခားကိ  ျမန္မာုိႏ င္ငံုွႏင့္ ုႏ ိင္းယွဥ္မ  7 

 

 ကေမၻာဒ းယား လာအိ ုႏိ င္င ံ ျမန္မာုိႏ င္င ံ

 Poipet Koh Kong Savan=seno VITA Park  

ဘန္ေကာက္သိ ႔ အကြာအေဝး ၃၀၀ က လိ မ တာ ၄၈၀ က လိ မ တာ ၆၉၀ က လိ မ တာ ၆၅၀ က လိ မ တာ - 

တည္ေထာင္သည့္ ခ ုႏွစ ္ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၈ ၂၀၁၁ ၂၀၁၅ 

က မၸဏ အခြန္ဆိ င္ရာ 

မက္လံ းမခား 

ပံ မွန ္ ၂၀% ၂၀% ၂၄% ၂၄% ၂၅% 

ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ျပ ခြဲ့သည့္ုႏွစ္မခား 
အမခားဆံ း ၉ ုႏွစ္ အမခားဆံ း ၉ ုႏွစ္ အမခားဆံ း ၁၀ ုႏွစ ္ အမခားဆံ း ၁၀ ုႏွစ ္ အမခားဆံ း ၇ ုႏွစ္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပ  

ၿပ းေနာက္ 
၂၀% ၂၀% ၈% သိ ႔မဟ တ္ ၁၀% ၈% သိ ႔မဟ တ္ ၁၀% ၅ ုႏွစ္အတြက္ ၁၂.၅% 

ပ ဂ လိကဝင္ေငြခြန္ ပံ မွန ္ ၀% မ ွ၂၀% သိ ႔ ၀% မ ွ၂၀% သိ ႔  ၂၄%  ၂၄% ၀% မ ွ၂၅% သိ ႔ 
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အထူးစ းပြားေရး 

ဇက္ဟို န္မခား 
၀% မ ွ၂၀% သိ ႔ ၀% မ ွ၂၀% သိ ႔  ၅%  ၇% ၀% မ ွ၂၅% သိ ႔ 

္သြင္းက န္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ပိ ႔က န္ေဇက္ဟိုာင္းေပးသည့္ 

လ ပ္ေဆာင္မ မခားအတြက္ 

က န္ၾကမ္းပစၥည္းမခားုႏွင့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမခား 

က န္ၾကမ္းပစၥည္းမခားနွင့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမခား 

 

 

က န္ၾကမ္းပစၥည္းမခား၊ 

ပစၥည္းကိရိယာုႏွင့္ 

အစိတ္အပိ င္း 

သြင္းက န္ပစၥည္းမခားအား

လံ း 

မတူည ေသာ 

လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ 

မတူည ေသာ မက္လံ းမခား 

က န္သြယ္လ ပ္ငန္းခြန္ 

 

 

- - - - ၅% 

 

ထပ္တိ းတန္ဖိ းခြန္ (VAT) 
၀% ၀% 

ပိ ႔က န္မခားုွႏင့္ 

တင္သြင္းသည့္ 

စက္ယုႏ ရားမခားအတြက္ 

၀% 

ပိ ႔က န္မခားုွႏင့္ 

တင္သြင္းသည့္ 

စက္ယုႏ ရားမခားအတြက္ 

၀% 

- 

ေျမငွားသည့္စည္းကမ္းမခား 

 

 

အမခားဆံ းုႏွစ္(၇၀) 

(ေနာက္ထပ ္

တိ းျမွင့္ုႏိ င္သည္။) 

အမခားဆံ းုႏွစ္(၇၀) 

(ေနာက္ထပ ္

တိ းျမွင့္ုႏိ င္သည္။) 

အမခားဆံ း (၇၅) ုႏွစ္ (ုွႏစ္ 

၃၀ ေကခာ္အတြက္ 

စာခခ ပ္ပါက ပထမ ၁၂ 

ုႏွစ္အတြက္ အခမြဲ)့ 

အမခားဆံ း(၇၅)ုွႏစ္ 

(ေနာက္ထပ ္

တိ းျမွင့္ုႏိ င္သည္။) 

 

အမခားဆံ း (၇၅) ုွႏစ္ 

 
 JCCM Policy Task Force, “Policy Discussion & Investment Attractiveness”, June 2015, UMFCCI, Yangon. 
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ယဥွၿ္ပ ငိုိ္ႏ ငစ္ြမး္ အားသာခခကမ္ခား 

 
သ လဝါ SEZ သည ္မဟာဗခၱဴဟာ ကခေသာ တညေ္နရာတြင ္ရွျိခငး္ 

Zone A Project တည္ရွိေသာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ  သည္ လက္ရွိ သ လဝါဆိပ္ကမ္း အန း ကပ္လခက္တြင္ 
တည္ရွိပါသည္။   သ လဝါဆိပ္ကမ္းသည္ ေရနက ္ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခ  ျဖစ္ၿပ း၊ ေရစူးနက္သည့္ 
ေရယာဥ္ႀက းမခားုွႏင့္ က န္စည္ အမခ ိးအစား မခားစြာကိ  လက္ခံ ကိ င္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္ပါသည္။    
 
ထိ ႔အျပင္၊ သ လဝါ SEZ သည္ ရန္က န္ၿမိ ႕နွင့္ ရန္က န္ဆိပ္ကမ္းတ ိ႔မွ ၂၅က ိလိ မ တာခန္႔သာ ကြာေဝးသည့္ 
ေနရာတြင ္တည္ရွိပါသည္။ ရနက္ န္ၿမိ ႕သည္ ျမန္မာန ိင္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စက္မ လ ပ္ငန္းဆိ င္ရာ 
အခခက္အခခာေနရာျဖစ္ၿပိ း ျမန္မာ ့ န ိင္ငံျခားက န္သြယ္မ ၏ ႀက းမားေသာ အခခိ းအစားကိ  
ကိ င္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သ လဝါဆိပ္ကမ္းနွင့္ ရန္က န္ဆိပ္ကမ္း နွစ္ခ ေပါင္းသည္ ျမန္မာ ့
န ိင္ငံျခားက န္သြယ္မ ၏ ၈၀%အား ကိ င္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။     
 
သ လဝါ SEZသည္ ရန္က န ္အျပည္ျပည္ဆ ိင္ရာ ေလဆိပ္ုွႏင့္လည္း ၄၅မနိစ္သာ ကြာေဝးပါသည္။  
 
အျခားစက္မ ဇက္ဟိုံ မခားနွင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ မခားနွင့္ ုႏ ိင္းယွဥ္လွခင္၊ သ လဝါ SEZသည္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတိ င္း အခခကအ္ခခာကခေသာ ေနရာတြင ္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္း၏ က န္ထ တ္လ ပ္ငန္းမခား 
ဆိ င္ရာ စက္မ ဇက္ဟို ံတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြြဲေဆာင္ုိႏ င္မ ကိ  အထူးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
ယ ံၾကည္ပါသည္။   
 
ထိ ႔အျပင ္သ လဝါ SEZသ ိ႔ဥ းတည္သည့္ အဓိက စၾကၤန္လမ္းနွင့္ သ လဝါ ေရေလွာင္ကန္တိ ႔အၾကား တည္ရွိေသာ 
လူေနထိ င္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ ္င္းတ ိ႔သည္လည္း ျမိ ႕ျပအျဖစ ္ ဖြံ႕ျဖ ိးတ ိးတက္လာမည့္ 
အခခက္အခခာကခသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။  
 
မဟာဗခၱဴဟာကခေသာ တည္ေနရာ  
 

 အလ ပ္အကိ င္၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ ဖန္တ းေပးုႏိ င္မည့္ စ စ ေပါင္း ဖြံ႕ျဖိ းေရးေဆာင္ရြက္မ  ဧရိယာ ၂၄၀၀ 
ဟက္တာ 

 ရန္က န္ျမိ ႕မ ွ၂၀ က လိ မ တာအကြာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္  
 လက္ရွိ သ လဝါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ ခခိတ္ဆက္ထားျခင္း  
 သန္လခင္ျမိ ႕၏ ေတာင္ဘက္ပိ င္း - ေနထိ င္သူ ၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ - န ိင္ငံေတာ္အဆင့္နွင့္ ေဒသအဆင့္ 

တကၠသ ိလ္မခား   
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ျမနမ္ာုိႏ ငင္၏ံ က နထ္ တလ္ ပမ္  အေျခခ ံက႑ ႀက းပြားတိ းတကရ္န ္အဆငသ္င့္ ျဖစေ္နျခငး္ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံသည ္မၾကာေသးမ  အခခိန ္အထိ စ းပြားေရးအရ ုိႏ င္ငံတကာုႏွင့္ ခခိတ္ဆက္မ  နည္းပါးခြဲ့ေသာ္လည္း 
က န္ထ တ္လ ပ္မ  လ ပ္ငန္းမခားသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္း မဟ တ္ပါ။    ျမန္မာုိႏ င္ငံ အေနျဖင့္ 
ေဈးကြက္ ဥ းတည္ေသာ မူဝါဒမခားကိ  ၁၉၉၀ ခ ုႏွစ္မခား ကတည္းက ကခင့္သ ံးလာခြဲ့ရာ၊ ၿပ းခြဲ့သည့္ ုႏွစ္မခား အတြင္း 
စ းပြားေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခား လ ပ္ေဆာင္လခက္ က န္ထ တ္လ ပ္မ က႑ တစ္ရပက္ိ  ထူေထာင္          
လာခြဲ့ပါသည္။ ယင္းက႑၏ ဖြံ႔ၿဖ ိးုႏ န္း ေုွႏးေကြးေနခြဲ့ရျခင္းမွာ (အျခား အေၾကာငး္ရင္းမခားအနက္) 
ျမန္မာုိႏ င္ငံသည ္စ းပြားေရးအားျဖင့္ ျပင္ပကမာၻမွ ကင္းကြာေနခြဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ုိႏ င္ပါသည္။ 

 
ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ က န္ထ တ္လ ပ္မ  က႑သည္ စ းပြားေရအရ အခခတိ္အဆက္နည္းပါးမ မွ တေျဖးေျဖး လြတ္ေျမာက္ 
လာမ ုႏွင့္ စ းပြားေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ မခား အရွိန္အဟ န္ ျမင့္လာမ  တိ ႔ အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူလခက္၊ လ ပ္ငန္း 
လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ရန ္ပိ မိ  ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းကခင ္အေျခအေနမခားအား အသ ံးခခၿပ း က န္ထ တ္လ ပ္မ  
လ ပ္ငန္းမခား တိ းခခြဲ႕လ ပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ဟ  ယံ ၾကည္ပါသည္။ ယင္းအခခက္မခားသည္ Zone 
A Project ုွႏင့္ Zone B Project ကြဲ့သိ ႔ေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပေရာဂခက ္
ခခြဲ႕ထြင္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား အကခိ းျဖစ္ေစမည္ဟ လည္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ယ ံၾကည္ပါသည္။ 

 

ျမနမ္ာအစိ းရုွႏင့္ ဂခပနအ္စိ းရ တိ ႔၏ ေထာကခ္အံားေပးမ   

Zone A Project ၊ လူေနထိ င္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတအ္ပိ င္းနွင့္ ေနာင္ခခြဲ႕ထြငမ္ည့္ Zone B Projectတိ ႔  
သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိ င္း အျဖစ္ပါဝင္ေသာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ  သ လဝါ SEZ အား 
ဖြံ႔ၿဖ ိးတိ းတက္ေစေရး အတြက္ ျမန္မာအစိ းရုွႏင့္ ဂခပနအ္စိ းရတိ ႔က ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးစာခၽြန္လႊ႔ာ 
Cooperation Memorandum အရ ေကခာေထာက္ေနာက္ခံျပ  အားေပးကူည လခက္ ရွိပါသည္။ သ လဝါ SEZကိ  
ျမန္မာရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္သူမခား ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ ဂခပန ္
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ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္သူမခား ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ေသာ MMSTD တိ ႔က လက္တြြဲပူးေပါင္းကာ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ျမန္မာ အစိ းရ အေနျဖင့္ MJTD မဖွက္စပ္က မၸဏ  ရွယ္ယာမခားအား အဖိ းစားနား အျဖစ ္ရရွိျခငး္ အလိ ႔ငွာ Zone 
A Area ေျမေနရာကိ  ငွားယူကိ င္စြြဲ အသ ံးျပ ခြင့္ အကခ ိးစပ္ဆိ ငမ္ အား MJTD ကိ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ သ လဝါ SMC 
မ ွတစ္ဆင့္ Zone A Project တြင္ ပါဝင္မည္ ျဖစပ္ါသည္။ ဂခပန္အစိ းရသည္လည္း JICA မွတစ္ဆင့္ Zone A 
Project တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။    

 
သ လ၀ါ SMC နွင့္ JICA တိ ႔သည္ ေနာင္ျဖစေ္ပၚလာမည့္ Zone B Project ရင္းနွ းတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ 
စပ္လခဥ္း၍လည္း ေဆြးေုႏြးေနၾကပါသည္။ 

 
ျမန္မာအစိ းရုွႏင့္ ဂခပန္အစိ းရတိ ႔ ပါဝင္ေနျခင္းက Zone A Project ုွႏင့္ ေနာင္ျဖစေ္ပၚလာမည့္ Zone B Project 
တြင္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္းအား အဆင္ေျပ ေခခာေမြ႔ေစလခက္၊ Zone A Projectုႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
Zone B Project တိ ႔၏ ပ  ံရိပ္ကိ လည္း တိ းတက္ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ အတြက္ Project ုွႏစ္ခ စလံ းေအာင္ျမင္ရန ္
အခြင့္အလမ္းမခားကိ လည္း ပိ မိ  မခားျပားေစမည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ယ ံၾကည္ပါသည္။ 

 

ရငး္ုွႏ းတညေ္ဆာကသ္မူခားေပါငး္စပဖ္ြြဲ႔စညး္ထားေသာ ေတာင့္တငး္ခိ ငမ္ာသည့္ ပးူေပါငး္ေကာ္ပိ ေရးရငွး္အဖြြဲ႔ 

 
Zone A Project ကိ  ျမန္မာုႏွင့္ဂခပန္ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္သူမခား ေပါင္းစပ္ဖြြဲ႔စည္းထားေသာ ေတာင့္တင္း 
ခိ င္မာသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
အဓိကကခေသာ ရွယ္ရာရွင္မခားအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာဘက္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔မွ အဖြြဲ႔ဝင္မခားသည္ 
အမခားုွႏင့္ သက္ဆိ င္ေသာ က မၸဏ မခား ျဖစ္ၾကလခက္၊ အားလံ းအေနျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း 
လ ပ္ကိ င္ျခင္းဆိ င္ရာ အေတြ႔အႀက ံ သိသာထင္ရွားစြာ ရရွိပိ င္ဆိ င္္ထားၿပ း၊  ျမန္မာုိႏ င္ငံ အတြင္း လ ပ္ငန္းကိ င္ငန္း 
အေျခအေနမခားုွႏင့္ ယဥ္ပါးၿပ းသူမခားလည္း ျဖစ္္ၾကပါသည္။   ဂခပန္ဘက ္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔မွ 
အဖြြဲ႔ဝင္မခား ျဖစ္ၾကေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ုွႏင့္ Sumitomo Corporation 
တိ ႔သည္ က႑ေပါင္းစ ံတြင ္ကမာၻတစ္ဝွမ္း စ းပြားေရး အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ မခား ပိ င္ဆိ င္လခက ္ဂခပန္ုိႏ င္ငံ၏ အႀက းဆ ံး 
က မၸဏ အ ပ္စ ႀက းမခားတြင ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္ုွႏင့္အည ၊  ဖက္စပ္လ ပ္ငန္းသိ ႔ နည္းပညာဆိ င္ရာ ကၽြမ္းကခင္မ ၊ 
တတ္သိနားလည္မ ုႏွင့္ ုႏိ င္ငတံကာစံုႏ န္းုႏွင့္အည  အေကာင္းဆ ံး ကခင့္ထ ံးမခား ေဆာင္ၾကဥ္း လာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ျမန္မာ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔ုွႏင့္ ဂခပန ္ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔တိ ႔သည္ ၎တိ ႔ အသ းသ းတြင္ရွိေသာ 
ကၽြမ္းကခင္မ ၊ အေတြ႔အႀက ံ၊ တတ္သိနားလည္မ ၊ ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစမ္ခားအား ေကာင္းစြာ 
အသ ံးခခလခက္ MJTD ဖက္စပက္ မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ အရ Zone A Projectုႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone 
B Project တိ ႔အား ထိေရာက္စြာ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ ုႏိ ္င္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ယ ံၾကည္ပါသည္။ 

 
အရညအ္ေသြးျမင့္ အေျခခအံေဆာကအ္အံ   
 
သ လဝါ SEZ တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ က န္ထ တ္လ ပ္မ  လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ န ိင္ငံေပါင္းစံ တြင္ အေျခစိ ္က္သည့္ 
စက္မ လ ပ္ငန္းမခား၊ လ ပ္သားအင္အား အမခားအျပား အသံ းျပ ရသည့္ အထည္ခခ ပန္ွင့္ အစားအေသာက္ 
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လ ပ္ငန္းကြဲ့သိ ႔ေသာ စက္မ လ ပင္န္းမခား အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျခခ ံအေဆာက္အအံ ုွႏင့္ စ မံထားရွိမ မခားကိ  
ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိ းေပးထားပါသည္။      
 
သ လဝါ SEZ ရွ ိအေျခခ ံအေဆာက္အအံ နွင့္ စ မံထားရွိမ မခားတြင္ ေအာက္ပါတိ ႔ပါဝင္သည္။  

 ၆၀၀၀ က ဗမ တာ ပမာဏဆန္႔သည့္ ေရသန္႔စင္စက္ရံ ုႏွင့္တကြ ဇက္ဟိုာမဏ  ေရသ ိေလွာင္ကန္မွ 
ေရအရင္းအျမစ ္ရရွိသည့္ ေရေပးေ၀ေသာ စနစ ္ 

 ၄၈၀၀ က ဗမ တာ ပမဏဆန္႔သည့္ အညစ္အေၾကး သန္႔စင္စကရ္ံ    
 လွခပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀သည့္ စနစ ္ 
 အညစ္အေၾကး အဆိ င္အခြဲ သန္႔စင္သည့္ အေဆာက္အအံ   
 အင္တာနက္ ခခိတ္ဆက္မ ပါရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္  
 နိ င္ငံတကာနွင့္ ေထာက္ပ့့့့ံပိ ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ စငတ္ာမခား   

 
သ လဝါ SEZ တြင္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခားအတြက္ သယ္ယူပ ိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သက္သာ ေစန ိင္ရန္ အဓိက ပင္မ 
အေဝးေျပးလမ္းမမခား နွင့္ခခိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းကြန္ယက္လည္း ပါရွိသည္။  
 
ဂခပန္အစိ းရ၏ ုႏိ င္ငံရပ္ျခား ဖြံ႕ျဖိ းေရး အေထာက္အကူျပ  ရန္ပ ံေငြမ ွ သက္ဆ ိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမခား 
အသံ းျပ ၍ ျမန္မာအစိ းရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သ လဝါ SEZ အတြက္ လက္တေလာ တည္ေဆာက္ဆြဲ 
အျခားဖြံ႕ျဖိ းေရး လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ေအာက္ပါတိ ႔ပါဝင္သည ္-  

 ၅၀ မ ဂါဝက္ ထ တ္န ိင္ေသာ လွခပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ရံ နွင့္ ဓာတေ္ငြ႕ပိ က္လိ င္း တည္ေဆာက္ျခင္း  
 သန္လခင္တံတားမွ သ လဝါ SEZအထိ ကားလမ္းခခြဲ႕ထြင္ျခင္း လ ပ္ငန္းမခား 
 ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း  
 ေရေပးေဝသည့္စနစ္အား တ ိးခခြဲ႕ျခင္း  
 အလင္းဖန္မွခင္ၾကိ း Optical Fiber အသံ းျပ  ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္း 

  
သ လ၀ါ SEZ တြင ္တည္ရွိသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခ ံအေဆာက္အအံ နွင့္ စ မံထားရွိမ မခားသည္ အျခား 
စက္မ ဇက္ဟိုံ မခား၊ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ မခားနွင့္ ုႏ ိင္းယွဥ္လွခင္၊ သ လ၀ါ SEZ ၏ က န္ထ တ္လ ပ္ငန္းမခား ဆိ င္ရာ စက္မ ဇက္ဟို ံ 
တစ္ရပ္အျဖစ ္ ဆြြဲေဆာင္ုိႏ င္မ ကိ  အထူး သာလြန္ေကာင္းမြန္ ေစသည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ယ ံၾကည္ပါသည္။ 
သ ိ႔ပါေသာေၾကာင့္၊ Zone A Project ၊ လူေနထ ိင္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ င္းနွင့္ 
ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project တိ ႔ ေအာင္ျမငရ္န ္အခြင့္အလမ္းမခားကိ လည္း ပိ မိ  မခားျပားေစပါသည္။   
 
တစေ္နရာတညး္တြင ္ဘကစ္ံ  ဝနေ္ဆာငမ္  ေပးသည့္ဌာန 
 
သ လဝါ SEZ၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ ဌာနသည္ အစိ းရ၏ ခြင့္ျပ ခခက္မခားနွင့္ 
သေဘာတူည ခခက္မခား ေလွခာက္ထားျခင္းရာတြင္ အခခိန္က နမ္  နည္းပါးေစုိႏ င္ပါသည္။   
 
သ လဝါ SEZတြင္ အစိ းရ ခြင့္ျပ ခခက္မခားနွင့္ သေဘာတူည ခခက္မခား ေလွခာက္ထားျခင္း (ရင္းနွ းျမွပ္နွံျခင္းအတြက္ 
ခြင့္ျပ ခခက ္ မွစ၍ က မၸဏ မွတ္ပံ တင္ျခင္း၊ သြင္းက န္/ပ ိ႔က န္ ေၾကညာျခင္း၊ အခြန္အတြက္ မွတ္ပံ တင္ျခင္း၊ 
အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗ ဇက္ဟိုာ၊ ေနထိ င္ခြင့္ စသျဖင့္) အား သ လဝါရွိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ  
ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ ဌာနမတွဆင့္ ေဆာင္ရြက္န ိင္သည္။ ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခားသည ္ အျခားအစိ းရ 
အဖြြဲ႕အစည္းမခားုွႏင့္ ဝန္ၾက းဌာနမခားသ ိ႔ ကိ ယ္တိ င္ကိ ယ္ကခ ဆက္သြယ္ရန္ သ ိ႔မဟ တ္ သြားေရာက္ရန္ 
မလိ အပ္ေပ။ ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခား လိ အပ္သည့္ သေဘာတူည ခခက္၊ ခြင့္ျပ ခခက္ုွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မ  တစ္ရပ္ရပ္အား 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ ဌာနမ ွရယူန ိင္သည္။  
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ထ ိ႔အျပင ္ သ လဝါ SMC အင္တာနက ္ စာမခက္နာွမွ ရယူနိ င္သည့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိ င္ရာ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခား - ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခား၏ လက္စြြဲစာအ ပ ္ တြင္ 
သတင္းအခခက္အလက္မခား အားလံ း (ေလွခာက္ထားျခင္းဆိ  င္ရာ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခား၊ လိ အပ္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမခား၊ အခခိန္ကာလနွင့္ အဖိ းအခမခား) ကိ  ပြင့္လင္းျမင္သာမ ရွိစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခခိ ႕ေသာ 
ခြင့္ျပ ခခက္မခားအတြက္ Online ေလွခာက္လႊာ ပံ စံမခားကိ လည္း ယင္းအင္တာနက္ စာမခက္နွာမွ 
ရန ိင္ပါေသာေၾကာင့္ ရင္းနွ းျမွပန္ွံသူမခားသည္ တစ္ေနရာတညး္တြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ ဌာနသ ိ႔ပင္ 
လာေရာက္ရန ္မလိ အပ္ေတာ့ေပ။ လ ိအပ္ေသာ ေငြေပးေခခမ မခားကိ လည္း အ လက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခခေရး 
စနစ္မွတဆင့္ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္န ိင္သည္။  
 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ၀န္ေဆာင္မ ေပးသည့္ ဌာနသည္ သ လ၀ါ SEZ၏ ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခားအား 
ဆြြဲေဆာင္ုႏိ င္မ ကိ  အထူးသာလြန္ ေကာင္းမြန္ ေစသည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ယ ံၾကည္ပါသည္။ သ ိ႔ပါေသာေၾကာင့္၊ Zone 
A Project ၊ လူေနထ ိင္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ င္းနငွ့္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ Zone B Project စသည္တိ ႔ 
ေအာင္ျမင္ရန ္အခြင့္အလမ္းမခားကိ လည္း ပိ မိ  မခားျပားေစပါသည္။   
 
ခခြဲ႕ထြငရ္နုွ္ႏင့္ တိ းတကမ္ အလားအလာ 
 
TPD ကြဲ့သိ ႔ေသာ လက္ေအာက္ခံအဖြဲြ႔အစည္းမခားမွတစ္ဆင့္ လ ပ္ကိ င္ေဆာက္ရြက္မည့္ အိမ္ျခေံျမဖြံ႔ျဖိ းေရးလ ပ္ 
ငန္း မခားတြင္ Zone A Project ၏လူေနထိ င္ရာုွႏင့္စ းပြားေရးဆိ င္ရာအစိတ္အပိ င္းုွႏင့္ အနာဂါတ္တြင္ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ုႏိ င္ေခခရွိသည့္ Zone B Project ကြဲ့သိ ႔ေသာ ဝင္ေငြအေျမာက္အမခားရရွိေစုိႏ င္မည္ဟ  
ေမွခာ္မွန္းထားသည့္ လ ပ္ငန္းမခားပါဝင္ပါသည္။ ယင္းလ ပ္ငန္းမခားသည္ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အား အလယ္အလတ္ 
ကာလတစ္ခ အတြင္းမွာပင ္ၾက းပြားတိ းတက္မ  ရရွိေစုိႏ င္ပါလိမ့္မည္။ 
 
အေရးပါေသာ ပဋညိာဥမ္ခား  
 
ေအာက္ပါ ပဋိညာဥ္စာခခ ပတ္ိ ႔သည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႕က မၸဏ မွ ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့ၿပ းျဖစ္သည့္ လ ပ္႐ိုိ းလ ပ္စဥ္အတိ င္း 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ လ ပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခခ ပ္ဆိ ေသာ ပဋိညာဥ္မခား မဟ တ္ဘြဲ အေရးပါေသာ သိ ႔မဟ တ္ 
အေရးပါုိႏ င္ေခခရွိသည့္ ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္မခား ျဖစ္ၾကပါသည ္-  

 ၁။ Zone A Project အား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ 
ကိ င္ျခင္းတိ ႔ အလိ ႔ငွာ MJTD တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႕က မၸဏ ုႏွင့္ MMST LLP တိ ႔အၾကား 
ျပ လ ပ္ခြဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခ ုွႏစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စြြဲပါ နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာ၊ 

    
၂။ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ  သေဘာတူစာခခ ပ္ (ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတ ိင္း) 
 
၃။ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ 
 
၄။ ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ 
 
၅။ သ းသန္႔ထားျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္
 
၆။ နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာ ုႏွင့္ 
 
၇။ Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္ 
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၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔မွ 
လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ 

 
အမိျ္ခေံျမမခားနငွ့္ မေရြ႕ေျပာငး္န ိငသ္ည့္ ပစၥညး္မခား  
 
ေနာက္အကခဆံ း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ ေန႔စြြဲတြင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အိမ္ျခံေျမအား ငွားရမ္းပါသည္။   
 

ေနရာ 
 

ငာွးရမး္ကာလ ခန္႔မနွး္ေျခ 
ဧရယိာ 

သေဘာတထူားသည့္ ငာွးရမး္ခ အမိျ္ခေံျမ 
အသံ းျပ မ  

အငာွးခခ
သ ူ

အခန္းနံပါတ ္၁၁၀၃၊ ၁၁ 
ထပ္၊ UMFCCI ရံ းတာဝါ၊ 
အမွတ္၂၉၊ 
မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ 
လမ္းမေတာ္ ၿမိ ႕နယ္၊ 
ရန္က န္၊ ျမနမ္ာ  

၃၆ လ (၁ ရက္ 
ေအာက္တ ိဘာ 
၂၀၁၃မ ွ၃၀ ရက္ 
စက္တင္ဘာ 
၂၀၁၆ အထိ)  

၂၄၇၇ 
စတ ရန္းေပ 

ပထမ ၁၂လအတြက္ ကခပ္ေငြ 
၁,၆၂၄,၉၁၂.၆၀။ 
ေနာက္လာမည့္ ၁၂လသက္တမ္း 
၂ခ တြင ္သက္တမ္းတစ္ခ  
ခခင္းစ အတြက္ ငွားရမ္းခသည္ 
ၿပ းခြဲ့သည့္ ၁၂လ၏ ငွားရမ္းခထက္ 
၁၀.၀% တိ းရမည္။  

ရံ းဥပစာ UMFCCI 

 
အေရာငး္နငွ့္ ေဈးကြကျ္မငွ့္တငျ္ခငး္  
 
ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ Class A Propertyရွိ MJTD ၏ ငွားယူကိ င္စြြဲ အသံ းျပ ခြင့္ 
အကခိ းစပ္ဆိ င္မ အား ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းနွင့္/ သိ ႔မဟ တ္ အျခား စ မံခန္႔ခြြဲျခင္းမခားအတြက္ MTSH နွင့္ 
ဂခပန္လူမခိ း ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ ေအးဂခင့္ ကိ ယ္စားလွယ္မခားအား သ းသန္႔ ေအးဂခင့္ 
ကိ ယ္စားလွယ္မခားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပ းျဖစ္ပါသည္။  
 
သ ေတသနနငွ့္ ဖံြ႕ျဖ ိးေရး  
 
ဒ ဇက္ဟိုိ င္းထ တ္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္းနွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ  ရငး္နွ းျမွပ္နွံထားသည့္ စ မံကိန္းမခား တည္ေဆာက္ 
ျခင္းတိ ႔ေပၚတြင္ ျဖစ္န ိင္ေျခေလလ့ာမ မခား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔မွအပ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၏ သေဘာ 
သဘာဝ အရ နက္နြဲသည့္ သ ေတသနနင့္ ဖံြ႕ျဖိ းေရး ေဆာင္ရြက္မ  တစ္ရပ္ရပ္အား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန ္
မလိ အပ္ေပ။ ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္အထိ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ျဖစ္ုိႏ င္ေျခေလ့လာမ မခားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စဥ ္ အမည ္ ေန႔စြြဲ ရညရ္ြယခ္ခက ္
၁ ျမန္မာ သ လဝါ SEZ 

အဆင့္ ၁ - လူေနထိ င္ရာနွင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္း 

 
၁၁ရက ္ၾသဂ တ္လ ၂၀၁၄ 

လူေနထိ င္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ 
အစိတ္အပိ င္း အတြက္ စ မံကိ္န္း 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက ္ 

၂ ျမန္မာ သ လဝါ SEZ 
အဆင့္ ၂ - စက္မ လ ပ္ငန္း ဧရယိာ 
 

၃၀ရက္ ေအာက္တ ိဘာလ 
၂၀၁၄ 

သ လဝါ SEZတြင္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံ  
တိ းခခြဲ႕ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခခက္  
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၃ 

သ လဝါ SEZ လူေနထိ င္ရာနငွ့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္း 
(အစံ  ၁ - က န္းေျမနွင့္ တူးေျမာင္း)  

 
၁၉ရက ္ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ ၂၀၁၅ 

အေျခခ ံ အေဆာက္အအံ  
တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ 
ဒ ဇက္ဟို ိင္းဆိ င္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္ 

သ လဝါ SEZ လူေနထိ င္ရာနငွ့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္း 
(အစံ  ၂ - လမ္း၊ ေရန တ္ေျမာင္းနွင့္ 
အညစ္အေၾကး ထ တ္စနစ)္  
 

 
 
၁၀ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ 
၂၀၁၅ 

သ လဝါ SEZ လူေနထိ င္ရာနငွ့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ င္း 
(အစံ  ၃ - ေသာက္ေရ၊ လွခပ္စစ္နွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္)  

 
 
၆ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ 

 
၄ 
 

 
စ မံကိ္န္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက္နွင့္ 
အေျခခ ံအေဆာက္အအံ ဆ ိင္ရာ 
ျဖစ္န ိင္ေခခေလ့လာမ  အစ ရင္ခစံာ (Zone B 
Project)  
 
 

 
 
၁၃ရက ္ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ ၂၀၁၆ 

ေအာက္ပါတိ ႔ပါဝင္ေသာ သ လဝါ 
SEZတြင္ အေျခခေံဆာက္အအံ  
တိ းခခြဲ႕ျခင္း အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခခက္ - 
 
Zone B Project ေနရာတြင္ 
အေဆာက္အအံ  
အေျခအေနမခားအား ဆန္းစစ္ခခက္ 
 
Zone B Project အတြက္ 
အင္ဂခင္န ယာလ ပင္န္းဆိ င္ရာ 
သေဘာတရားမခားနွင့္ စ မံကိန္း 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက ္

 
စညး္မခဥး္စညး္ကမး္မခား 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏  အေကာင္းဆ ံး သိရွိနားလည္ထားမ  အရ၊ ဤက မၸဏ  အေနျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ 
သက္ဆိ င္ရာ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား အားလ ံးကိ  လိ က္နာလခက္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ျမန္မာုိႏ င္ငံ အတြင္း 
လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္မည့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခားအတြက္ အေရးပါေသာ လိ င္စင္၊ 
ခြင့္ျပ မိန္႔ုႏွင့္ သေဘာတူည ခခက ္အားလ ံးကိ  ရယူထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ျမန္မာုိႏ င္င ံ အတြင္း လ ပ္ေဆာင္မည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခား အေပၚ 

သက္ေရာက္မ  ရွိေသာ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား၏ အကခဥ္းခခ ပ္ကိ  ေနာက္ဆက္တြြဲ-င 

သကဆ္ိ ငရ္ာ ျမနမ္ာုိႏ ငင္ ံ ဥပေဒမခားုွႏင့္ စညး္မခဥး္စညး္ကမး္မခား အကခဥး္ခခ ပ ္  ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

အထက္တြင္ုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြြဲ-င တြင္  ထ တ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွအပ၊ ျမနမ္ာုႏိ င္ငံ အတြင္း 

လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 

စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခား အေပၚ အေရးပါသည့္ သက္ေရာက္မ  ရွိေသာ အထူး ေပၚလစ ၊ 

ျပ႒ာန္းဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲမ  မခားေအာက္သိ ႔ ကခေရာက္ျခင္း မရွိပါ။  
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ဝနထ္မး္မခား 
 
ေနာက္အကခဆ ံး ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ ေန႔ရက္၌ ဤက မၸဏ တြင္ အမ ေဆာင္ အရာရွိမခားမွ လြြဲလွခင္ ဝန္ထမ္း 
(၅၂) ဥ းရွိၿပ း၊ ယင္းတ ိ႔အနက္မွ (၂၇) ဥ းသည္ က မၸဏ အတြက္ သ းသန္႔ျဖစ္ၿပ း ကခန ္ (၂၅) ဥ းသည္ TPD၏ 
ဝန္ထမ္းမခားျဖစ္ပါသည္။ ဒါရိ က္တာမခား၊ အမ ေဆာင ္ အရာရွိမခားနွင့္ က မၸဏ ၏ စ မံခန္႔ခြြဲေရးအဖြြဲ႕ မွလႊြဲ၍ 
က မၸဏ ရွိ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းကမွခ က မၸဏ ၏ အဓိကကခသည့္ နွင့္ / သ ိ႔မဟ တ္ မဟာဗခၱဴဟာ ေျမာက္သည့္ 
စ မံျခင္းနွင့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္ခချခင္း ေပၚတြင ္သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိ းမ  မရွိနိ င္ေပ။  
 
 
တရားစြြဲဆိ ျခငး္ 
 
ဤက မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ ႔မဟ တ္ အျမတ္ရရွိုိႏ င္စြမ္း အေပၚ က မၸဏ  အခခက္အလက္ 
ထ တ္ေဖာ္မ  စာတမ္း ထ တ္သည့္ေန႔ နွင့္ကပ္လခက္ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ  ရွိခြဲ့လခက္ 
သိ ႔မဟ တ္ ရွိုိႏ င္လခက္၊ ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ျဖစေ္သာ သိ ႔မဟ တ္ ေဆာင္ရြက္ရန ္ ေမွခာ္မွန္းေသာ အမ ကိစၥ 
တိ ႔အပါအဝင ္ မည္သည့္ တရားေရး သိ ႔မဟ တ္ အုႏ ညာတခ ံ႐ို ံးျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး အမ ကိစၥတြင္မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
အေနျဖင့္ (တရာလိ  အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားၿပ ိင ္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ပါဝင ္
ပတ္သက္ေနျခင္း မရွိပါ။      
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စ မခံန္႔ခြြဲမ အဖြြဲ႕၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန ုွႏင့္ လ ပင္နး္လညပ္တမ္ ရလဒမ္ခားအေပၚေဆြးေုႏြးခခကုွ္ႏင့္စစိစခ္ခက ္

 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေုႏြးခခက္၊ က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ အေနအထား ေလ့လာသံ းသပ္ခခက္နွင့္ လ ပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းမွ ရလာဒ္မခားကိ ၊ ဤက မၸဏ အခခက္အလက္ ထ တ္ေဖာ္မ  စာတမ္းတြင္ ေနာကဆ္က္တြြဲ အေနျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ က မၸဏ ၏ စာရင္းစစ္ၿပ းေသာ ဘ႑ာေရး အစ ရင္ခံစာမခား၊ အဖြြဲ႕၏ စာရင္းစစ္ၿပ းေသာ 
ေပါင္းစည္း ဘ႑ာေရး အစ ရင္ခံစာမခားနွင့္ မွတ္ခခက္မခား ပါဝင္သည့္ “ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ အခခကအ္လက”္ 
အပိ ဒ ္ နွင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခား ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ အခခက္အလက ္ တ ိ႔နွင့္ အတူတကြ 
ေလ့လာဖတ္ရ သင့္သည္။ ေနာက္ေၾကာင္းအေျခခံ အခခက္အလက္မခား အျပင္၊ ေဆြးေုႏြးခခက္နွင့္ 
ေလ့လာသံ းသပ္ခခက္တိ ႔တြင္ စြန္႔စားရုႏိ င္ေျခမခား၊ မေရရာမ မခားနွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခခက္မခား ပါဝငေ္သာ 
လ ပ္ငန္းအနာဂါတ္ုွႏင့္ သက္ဆိ င္သည့္ အစ ရင္ခံစာမခား ပါဝငန္ ိင္သည္။ ဤက မၸဏ အခခက္အလက္ ထ တ္ေဖာ္မ  
စာတမ္း၏ “စြန္႔စားရမ  ျဖစေ္စသည့္ အခခကမ္ခား” အပိ ဒ္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္မခားနွင့္ အျခားေနရာမခားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္႔အခခက္မခားအပါအဝင္ အခခိ ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းမခား၏ အကခိ းဆက္အေနျဖင့္၊ က မၸဏ ၏ 
အမွန္စင္စစ ္ ရလာဒ္မခားသည္ အဆိ ပါ အနာဂါတ္အား ေျမာ္ျမင္ ေတြးဆထားသည့္ အစ ရင္ခံစာမခားတြင္ 
ၾကိ တင္ေမွခာ္မွန္းထားေသာ ရလာဒ္မခားနွင့္ သိသိသာသာ ကြြဲျပားန ိင္ပါသည။္  
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔ က မၸဏ ၏ ၂၀၁၄ နငွ့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနစွအ္တြက ္ုိႏ ငး္ယဥွျ္ပ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာ စြမး္ေဆာငမ္   
 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ  ၃၁ မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္ 

 ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနစွ ္ ၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးနစွ ္

၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးနစွ ္
တစေ္ပါငး္တညး္ 
 

စ မံခန္႔ခြြဲမ  ဝန္ေဆာငခ္မခား   ၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀ ၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀ 
အေရာင္း ေကာ္မရွင္  - ၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅ ၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅ 
အတ ိး - ၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉ ၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉ 
အျခား ဝင္ေငြ - ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ 
စ စ ေပါင္း ဝင္ေငြ ၁၆,၂၄၃,၂၈၄ ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉ ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉ 
အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အရ ံး)  (၃၅၃,၁၈၀,၀၂၃) ၂,၅၁၃,၇၇၅,၈၂၈ ၂,၅၀၈,၈၅၆,၆၁၅ 
ထ တ္ေဝထားသည့္ သာမန္အစ  
ရွယ္ယာ အေရအတြက္ေျပာင္းလြဲမ  
အေပၚ ခခိန္ဆတြက္ခခက္ ထားသည့္ 
ပွခမ္းမွခအစ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ 
(Weighted Average of Number of 
Ordinary Shares Outstanding) 
 

-  ၃,၅၁၆,၄၃၇ 

အစ ရယွရ္ာ တစခ္ ခခငး္စ အတြက ္
ဝငေ္ငြမခား  

-  ၄,၆၁၂ 
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လ ပင္နး္လညပ္တျ္ခငး္ ရလာဒမ္ခား  
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိ ဒ္သည္ ၂၀၁၄နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ရလာဒ္မခားနွင့္ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ အေနအထားတ ိ႔နွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခခက္အလက္မခားကိ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။   
 
ဝငေ္ငြမခား  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အဓိကကခသည့္ စ းပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခခက္မခားသည္ အဓိကအားျဖင့္ MJTDတြင္ 
ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ ၊ TPDတြင္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ ၊ Zone A Properties အတြက္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ အေရာင္း၊ နွင့္ 
MJTDအား စ မံခန္႔ခြြဲျခင္း တ ိ႔ျဖစ္သည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ရလာဒ္မခားသည္ MJTDနငွ့္ TPD တိ ႔၏ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ရလာဒမ္ခားနွင့္ န းကပ္စြာ ဆက္ုႏႊယ္ေနပါသည္။ တိကခစြာေဖာ္ျပရလွခင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ ဝင္ေငြသည ္ MJTDနွင့္ TPDတိ ႔  ထံမွရရွိေသာ အစ ရွယ္ရာ အျမတ္ေငြမခား၊ Zone A Properties ၏ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ အေရာင္းအတြက္ ရရွိေသာ အဖိ းအခ/ေကာ္မရွင္ခ တစ္စံ တစ္ရာနွင့္ MJTDအား 
စ မံခန္႔ခြြဲေရး ဝန္ေဆာင္မ မခား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတိ ႔ အတြက္မွ အဓိကအားျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။   
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇက္ဟိုယားတြင္ ၂၀၁၄နငွ့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ဝင္ေငြ အမခိ းအစားအလိ က္ ခြြဲျခမ္း 
စိပ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ 
 

 
၃၁ မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္

 
 
 

၂၀၁၄ 
ဘ႑ာေရး နစွ ္

စ စ ေပါငး္
၏ 
% 

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး 
နစွ ္

စ စ ေပါငး္
၏ 
% 

၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးနစွ ္
တစေ္ပါငး္တညး္ 
 

စ စ ေပါငး္
၏ 
% 

စ မံခန္႔ခြြဲမ  
ဝန္ေဆာင္ခမခား 
 

- - ၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀ ၂၁% ၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀ ၂၁% 

အေရာင္း ေကာ္မရွင္ 
 

- - ၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅ ၂၉% ၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅ ၂၉% 

အတိ း 
 

၄,၀၆၂,၄၂၈ ၂၅% ၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉ ၄၉% ၁,၉၉၃,၄၂၉,၇၈၉ ၄၉% 

အျခား ဝင္ေငြ 
 

၁၂,၁၈၀,၈၅၆ ၇၅% ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ ၁% ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ ၁% 

စ စ ေပါင္း ဝင္ေငြ 
 

၁၆,၂၄၃,၂၈၄  ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉  ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉  

 
စ မံခန္႔ခြြဲမ  ဝန္ေဆာငခ္မခား  
 
က မၸဏ သည္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ မခား ေပးရန္အတြက္ MJTDနွင့္ စ မခံန္႔ခြြဲေရးဆိ င္ရာ 
သေဘာတူစာခခ ပ ္ တစ္ရပ္အား ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည္။ ယင္း စ မံခန္႔ခြြဲေရးဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပပ္ါ 
စည္းကမ္းခခက္မခားအရ၊ က မၸဏ အေနျဖင့္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္တြင ္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိ င္း 
စ မံခန္႔ခြြဲေရး စရိတ္မခားအား ရယူခြင့္ရွိသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္၊ MJTDအတြက္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားသည့္ 
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ ထမ္းမခားအတြက္ က န္သြယ္ခြန္ပါဝငေ္သာ စ မံခန္႔ခြြဲမ  ဝန္ေဆာငခ္မခားအား ၁၀ရက္ 
ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ ၂၀၁၄မ ွ၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ ကာလအတြက္ MJTDထံမွ လက္ခံရရွိခြဲ့ပါသည္။    
 

၁။ ဥကၠ႒ 
 ၂။ ဒ တိယ ဥကၠ႒  (ျမန္မာျပည ္ဘက္မွ)  
 ၃။ ဘ႑ာေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဌာန၏ အၾက းအကြဲ 
 ၄။ စ မံအ ပ္ခခ ပေ္ရးနွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန၏ အၾက းအကြဲ 
 
 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ 
 

 
၃၁ မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္

 
 ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး 

နစွ ္
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး 
နစွ ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနစွ ္
တစေ္ပါငး္တညး္  
 

၁၀ရက ္ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ ၂၀၁၄ မွ ၃၁ရက္ 
မတ္လ ၂၀၁၄ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၁၅၅,၅၃၇ @ ၁၀၂၇ ကခပ)္  
 

- ၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉ ၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉ 

၁ရက္ ဧျပ လ ၂၀၁၄ မ ွ ၃၁ရက္ 
မတ္လ ၂၀၁၅ 
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈၈,၈၀၀ @ 
၁၀၂၇ ကခပ္)  
 

- ၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀ ၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀ 

စ စ ေပါင္း  
 

- ၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉ ၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉ 

 
အေရာင္း ေကာ္မရွင္  
 
က မၸဏ သည္ MJTDအား ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ မခား ေပးရန ္ ယင္းနွင့္ ေဈးကြက္ 
ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ တစ္ရပ ္ ခခ ပ္ဆိ ခြဲပ့ါသည္။ ယင္းေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ 
သေဘာတူစာခခ ပ္၏ စည္းကမ္းခခက္မခားအရ၊ က မၸဏ သည္ စာခခ ပေ္ဈးုႏ န္းေပၚတြင္  အေရာင္း ဝန္ေဆာင္ခ 
ရယူခြင့္ရွိသည္။ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ စာခခ ပ္၏သက္တမ္းသည္ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၀၁၅ မွစ၍ 
၅ုွႏစ္တာကာလ (စာခခ ပအ္ဖြြဲ႕ဝင္မခား၏ သေဘာတူည ခခက္ျဖင့္ ဆက္လက္ သက္တမ္းတိ းန ိင္သည္) သိ ႔မဟ တ္ 
Zone A Properties အားလံ း အငွားခခထားၿပ းသည့္ အခခိနက္ာလ နွစ္ခ တ ိ႔အနက္ ပိ မိ ေစာသည့္ ကာလဟ  
သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္၊ က မၸဏ က ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပ ိးေပးသည့္ ေနရာရွာေပးသူမခား (locators) နွင့္ 
စာခခ ပ္မခားအား ေအာငျ္မင္စြာ အဆံ းသတ္ ခခ ပ္ဆိ န ိင္ခြဲျ့ခင္းအတြက္ က မၸဏ အေနျဖင့္ MJTDထံမွ 
အေရာင္းေကာ္မရွင္ခမခားအား ေအာက္ပါအတိ င္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္၊ က မၸဏ က ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပ ိးေပးသည့္ 
ေနရာရွာေပးသူမခား (locators) နွင့္ စာခခ ပ္မခားအား ေအာင္ျမင္စြာ အဆံ းသတ္ ခခ ပ္ဆိ န ိင္ခြဲ့ျခင္းအတြက္ 
က မၸဏ အေနျဖင့္ MJTDထံမွ အေရာင္းေကာ္မရွင္ခမခားအား ေအာက္ပါအတိ င္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။      
 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ 
 

 ၃၁ မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္

 
 

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နစွ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္
တစေ္ပါငး္တညး္  
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အေရာင္းေကာ္မရွင္ 
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၁,၁၉၁,၈၈၀ @ 
၁၀၂၇ကခပ)္  
 

- ၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀ ၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀ 

စ စ ေပါင္း 
 

- ၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀ ၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀ 

အတိ း  
 
န ိင္ငံတြင္းဘဏ္မခားရွ ိက မၸဏ ၏ စ ေဆာင္းေငြမခားမ ွအတိ းရရွိပါသည္။  
 
အျခားဝင္ေငြ 
 
က မၸဏ ၏ အျခားဝင္ေငြတြင္ ေအာက္ပါတ ိ႔ပါဝင္သည္ -  
 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ 
 

၃၁ မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္
 

 ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး 
နစွ ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္
တစေ္ပါငး္တညး္  
 

အစ ရွယ္မခားနွင့္ 
သက္ဆိ င္သည့္ ဝင္ေငြ 

- ၃၀,၀၅၁,၃၅၆ ၃၀,၀၅၁,၃၅၆ 

တင္ဒါ ဝင္ေငြ - 
 

၄,၁၀၀,၀၀၀ ၄,၁၀၀,၀၀၀ 

သတင္းစာမခားနွင့္ 
မဂ ဇက္ဟိုင္း 

- ၂,၀၀၀ ၂,၀၀၀ 

န ိင္ငံျခားေငြေၾကး 
အျမတ္ (အရ ံး) 
 

၁၂,၁၈၀,၈၅၆ ၄၆,၁၄၉ ၄၆,၁၄၉ 

စ စ ေပါင္း 
 

၁၂,၁၈၀,၈၅၆ ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ ၃၄,၁၉၉,၅၀၅ 

 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနစွအ္ား ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနစွ ္နငွ့္ယဥွ၍္ သံ းသပျ္ခငး္  
 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ လ ပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ရံ မွခ ရွိေသးသည့္အတြက္ ၂၀၁၄ 
ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စ စ ေပါင္းဝငေ္ငြသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စ စ ေပါင္းဝင္ေငြနငွ့္ ုႏ ိင္းယွဥ္လွခင္ ပမာဏမခားစြာ 
ကြာျခားေနသည္ကိ  ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။ ထိ ႔အျပင္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုႏွစ္၏ စ စ ေပါင္းဝင္ေငြတြင္ MTSH၏ 
စ မံခန္႔ခြြဲေရး ဝန္ေဆာင္မ မခား နွင့္သက္ဆိ င္သည့္ စ မံခန္႕ခြြဲေရး အဖိ းအခမခားမ ွရရွိေသာ ဝင္ေငြမခား၊ MJTDနွင့္ 
ခခ ပ္ဆိ ္သည့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိ င္ရာ သေဘာတူစာခခ ပအ္ရ ရရွိမည့္ အေရာင္းေကာ္မရွင ္ စသည္တိ ႔ 
မပါဝငပ္ါ။ ဤသိ ႔အားျဖင့္၊ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စ စ ေပါင္း ဝင္ေငြတြင ္ ဘဏ္မခားရွိ အပ္နွံေငြမခားမွ 
အတ ိးအေနျဖင့္ ရရွိသည့္ ဝငေ္ငြအျပင္၊ ေငြေၾကးလြဲလွယ္ျခင္းမွ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ရရွိသည့္ 
အျမတ္ေငြ တ ိ႔သာပါရွိပါသည္။  
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၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္ တြင္ရရွိိခြဲ့သည့္ ၁၆,၂၄၃,၂၈၄ကခပ္ နွင့္ ုႏ ိင္းယွဥ္လွခင္ တစ္ေပါင္းတည္း 
ဝင္ေငြစ စ ေပါင္းသည္ ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉ကခပ ္ပမာဏ အထိေရာက္ရွိခြဲ့ၿပ း ၂၄,၃၇၅.၀% အထိတ ိးပြားခြဲ့သည္။    
 
တစ္ေပါင္းတည္း အသားတင္ အျမတ္ေငြ စ စ ေပါင္းသည္ ၂,၅၀၈,၈၅၆,၆၁၅ကခပ ္ပမာဏအထိ ေရာက္ရွိခြဲ့ၿပ း၊ 
ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ အသားတင္အရံ း ျဖစ္သည့္ ၃၅၃,၁၈၀,၀၂၃ကခပ ္ထက္ ၈၁၀.၀% 
ျမင့္မားခြဲ့သည္။ ယခ နွစ္၏ တိ းတက္ုႏ န္းသည္ က မၸဏ ၏ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ဝန္ေဆာင္မ မခား နွင့္သက္ဆိ င္ေသာ 
စ မံခန္႔ခြြဲေရး အဖိ းအခမခားမ ွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမခားနွင့္ က မၸဏ က ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပ ိးေပးသည့္ ေနရာရွာသူမခား 
(locators) နွင့္ စာခခ ပမ္ခားအား ေအာင္ျမင္စြာ အဆံ းသတ္ ခခ ပ္ဆိ န ိင္ခြဲ့ျခင္းအတြက္ MJTDထံမွ ရရွိသည့္ 
အေရာင္းေကာ္မရွင္မခား စသည္တ ိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ အတ ိးဝင္ေငြသည္လည္း 
သိသာထင္ရွားစြာ တ ိးပြားလာခြဲ့သည္။  
 
၄င္းတိ ႔၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည့္ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပ း တစ္ေပါင္းတည္း အသားတင္ဝင္ေငြသည္ 
၁၆,၂၁၁,၆၈၃,၈၂၁ကခပ ္ပမာဏျဖစ္လာၿပ း ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပ း အသားတင္ အရံ း 
၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃ကခပ ္မ ွ၃၅၉၆.၀% ျမင့္တက္ခြဲ့သည္။  
 
က နက္ခစရတိန္ငွ့္ အသံ းစရတိမ္ခား  
 
တစ္ေပါင္းတည္း ျပ လ ပ္ထားသည့္ အေထြေထြနွင့္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရးဆိ င္ရာ အသံ းစရိတ္မခားသည္ 
၁,၄၅၀,၃၈၇,၅၆၄ကခပ ္ ပမာဏအထိရွိခြဲ့ၿပ း၊ ယင္းတိ ႕သည္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ စ စ ေပါင္းဝင္ေငြ၏ 
၃၇.၀%အား ကိ ယ္စားျပ သည္။ အသံ းစရိတ္မခား သ ံးစြြဲမ သည္ ၂၉၃.၀% တိ းတက္ခြဲ့သည္။  
ပိ မိ တိ းပြားလာသည့္ အသံ းစရိတ္မခား ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ  မရွိသည့္ က မၸဏ တစ္ခ မ ွလ ပ္ငန္း 
အျပည့္အ၀ လည္ပတ္သည့္ က မၸဏ အျဖစ္သိ ႔ ေရာက္ရွိၿပ း စ းပြားေရးဆိ င္ရာ ေဆာင္ရြက္မ မခား 
ျမင့္တက္လာျခင္းနွင့္ TPD၏ အသံ းစရိတ္မခားအား တစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တိ ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လစာမခား ျမင့္တက္ျခင္းမွာ ဝန္ထမ္း ဥ းေရသည္ အေရအတြကအ္ားျဖင့္ ၂၀၁၄ 
ဘ႑ာေရးနွစ္တြင ္၁၆ဥ းမွ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင ္၅၂ဥ းအထိ ၂၆၂.၅% တ ိးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။   
 
MJTD ရွိအသားတင္အျမတ ္ (အရံ း) အစ ရွယ္ယာသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ ၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀ကခပ ္အရံ းမ ွ
ေန၍ အေပါင္းလကၡဏာျပ ဝင္ေငြ ၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈ကခပ္ အထိ မွတ္တမ္းတင္ခြဲ့သည္။ အဆိ ပါ 
တိ းတက္မ သည္ Zone A Project ၿပ းစ းျခင္းနွင့္ MJTD အေနျဖင့္ ယင္းZone A Project မ ွ ရရွိခြဲ့သည့္ 
အငွားခခထားျခင္းအတြက္ ဝင္ေငြတိ ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
MJTD မ ွအျမတ/္အ႐ိုံ းအေပၚ ခြြဲေဝမ  
 
MJTD မ ွအသားတင္အျမတ္ (သိ ႔မဟ တ္ အ႐ိုံ း) တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ၄၁% ခြြဲေဝမ သည္ ဘ႑ာုႏွစ ္၂၀၁၄ 
ခ ုွႏစ္တြင္ အ႐ိုံ း ကခပ ္၁၁၀ ၅၉၃ ၃၆၀ ျဖစ္ေပၚခြဲရ့ာမ ွကခပ္ ၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈ (၁ ေဒၚလာ လွခင္ ၁၀၂၇ 
ကခပ္ုႏ န္းထားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၃ ၉၇၀ ၁၇၈) အေပါင္းျပခြဲ့ပါသည္။ အဆိ ပါတိ းတက္မ သည္ Zone A Project 
ၿပ းစ းခြဲ့ျခင္းုွႏင့္ Zone A Properties မ ွMJTD အေနျဖင့္ရရွိေသာ ငွားရမ္းခဝင္ေငြေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

MJTD (ေငြေၾကး – US$) ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅ ခ ုွႏစ ္
ဝင္ေငြ ၃၉ ၄၁၄ ၀၀၀ 

အသံ းစရိတ္ ၅ ၃၄၁ ၀၀၀ 
အျမတ္/(အ႐ိုံ း) ၃၄ ၀၇၄ ၀၀၀ 

  
MTSH ပိ င္ဆိ င္မ  ၄၁.၀% 
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အျမတ္/(အ႐ိုံ း) ခြြဲေဝမ  ၁၃ ၉၇၀ ၀၀၀ 
 
 
ဝငေ္ငြခြန ္ထမး္ေဆာငျ္ခငး္ 
 
အသားတင္ အရံ းရွိခြဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစတ္ြင္ ဝင္ေငြခြန ္ အသံ းစရိတ္ မရွိခြဲ့ေသာ္လည္း 
တစ္ေပါင္းတည္း ဝင္ေငြခြန ္ အသံ းစရိတ္သည္ ၆၄၄,၅၄၆,၀၇၂ကခပ ္ ပမာဏအထိ ရွိလာသည္ကိ  က မၸဏ  
အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  
 
ဘ႑ာေရး အေျခအေန 
 
ေငြျဖစရ္န ္မလြယက္ေူသာ ရပိ ငခ္ြင့္မခား (Non-Current Assets) 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေငြျဖစ္ရန ္ မလြယ္ကူေသာ ရပိ င္ခြင့္မခားတြင ္ ပိ င္ဆ ိင္ပစၥည္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ MJTDရွိ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ မခား ပါဝင္သည္။ ပိ င္ဆိ င္ပစၥည္းနွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမခားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ 
ရံ းသ ံးပစၥည္းကိရိယာ၊ ပရိေဘာဂ၊ စက္ယုႏ ရားမခားနွင့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မခား ပါဝငသ္ည္။ MJTDတြင ္
ရင္းနွ းျမွပ္နွံျခင္း၌ MJTD၏ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ထြဲမွ ၄၁.၀%အား 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ က ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ MJTD၏ အသားတင္ အရံ းတြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အခခိ းကခ 
အစ ရွယ္ယာပါဝငမ္  တ ိ႔ပါဝင္သည္။  
 
ပ ိင္ဆ ိင္ပစၥည္းနွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမခားအား စ ေပါင္းရရွိထားသည့္ တန္ဖိ းေလခာ့မ  ုႏ တ္ထားသည့္ စရိတ္ (cost 
less accumulated depreciation) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တန္ဖိ းေလခာ့မ အား ပိ င္ဆိ င္မ ပစၥည္း၏ ခန္႔မွန္း 
အသံ းဝင္မည့္ကာလေပၚတြင္ ပံ ေသတန္ဖိ းေလခာ့ုႏ န္းထား တြက္ခခက္နည္း (straight-line method) 
အသံ းျပ ၿပ း တြက္ခခက္ထားပါသည္။       
 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္  
 
၃၁ရက ္မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေငြျဖစ္ရန ္မလြယ္ကူေသာ ရပိ င္ခြင့္မခားသည္ ၇,၂၆၄,၄၀၂,၂၂၅ကခပ္ 
ျဖစ္ခြဲ့ၿပ း ယင္းတ ိ႔တြင္ ၈၀,၁၆၂,၁၃၅ တန္ဖိ းရွိ ပိ င္ဆ ိင္ပစၥည္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ ၇,၁၈၄,၂၄၀,၀၉၀ 
တန္ဖိ းရွိ MJTDတြင္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ  တိ ႔ပါဝင္သည္။ MJTDတြင္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ ၌ ၇ ၂၉၄ ၈၃၃ ၄၅၀ ကခပ ္
(အေရာင္းအဝယ္ျပ လ ပ္သည့္ေဈးုႏ န္းျဖင့္ တြက္ခခက္ထားၿပ း 
အေရာင္းအဝယ္ျပ လ ပ္သည့္က န္ကခစရိတ္အပါအဝင္) နွင့္ ည မွခသည့္ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
စ စ ေပါင္းတန္ဖိ းရွိ MJTD အစ ရွယ္ယာမခားအား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ က ဝယ္ယူ ျခင္းပါဝင္ပါသည္။ ထိ ႔ေနာက္ 
အေမရိကန ္ ၁ေဒၚလာလွခင္ ၉၈၈.၅၀ကခပ္ ေငြလြဲုႏ န္းျဖင့္ တြက္ခခက္ထားေသာ ၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀ကခပ္ 
နွင့္ည မွခသည့္ MJTD၏ အသားတင္ အရံ း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇၂,၈၇၈ ၏ ၄၁.၀% ကိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရင္းုႏွ းျမႇပ္ုံွႏမ အား ျပန္လည္ျပင္ဆငခ္ြဲ့ပါသည္။  
 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ ္
 
၃၁ရက ္ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္း ျပ လ ပ္ထားသည့္ ေငြျဖစ္ရန ္ မလြယ္ကူေသာ 
ရပိ င္ခြင့္မခားသည္ ၂၅,၄၂၈,၅၇၀,၂၃၈ကခပ ္ ျဖစခ္ြဲ့ၿပ း၊ ယင္းတြင္ ၃၀၆,၂၉၄,၉၇၀ ကခပ္တန္ဖိ းရွ ိပိ င္ဆ ိင္ပစၥည္း၊ 
ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ ၂၅,၁၂၂,၂၇၅,၂၆၈ ကခပ္တန္ဖိ းရွ ိMJTDတြင ္ရင္းနွ းျမွပ္နွမံ  တိ ႔ပါဝင္သည္။ 
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ေငြျဖစရ္န္မလြယ္ကူေသာ ရပိ င္ခြင့္မခား တိ းပြားလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမခားမွာ ကၽြုႏ္ ပတ္ိ ႔ုႏွင့္ TPD ၏ 
လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ မခား တိ းတက္မခားျပားလာသည့္အတြက္ ပိ င္ဆိ င္မ ပစၥည္းဥစၥာမခားုွႏင့္ ပစၥည္းကိရိယာ 
မခားတြင္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  တိ းျမွင့္လာရျခင္းအျပင္ MJTD တြင္ ျမန္မာေငြ ၃,၅၉၀,၆၆၁,၉၀၀ ကခပ္ုွႏင့္ ည မွခသည့္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၆၉၀,၃၀၀ တန္ဖိ းရွိ  ရင္းုွႏ းျမွပ္ုႏွံမ  ထပ္မံထည့္ဝင္ျခင္းုွႏင့္ MJTD ၏အျမတ္တြင္ 
အခခိ းကခပိ င္ဆိ ငေ္သာ ျမနမ္ာေငြ ၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈ကခပ္ုွႏင့္ ည မွခသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄,၀၇၃,၆၀၆ 
တန္ဖိ းရွိ အျမတ္ဝစ တိ ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။   
 
ေငြျဖစလ္ြယေ္သာ ရပိ ငခ္ြင့္မခား (Current Assets)  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိ င္ခြင့္မခားတြင္ ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခား၊ က န္သြယ္ျခင္းနွင့္ 
အျခားေသာ ရရန္ရွိသည္မခား၊ စရံေငြနငွ့္ ၾကိ တင္ေပးေခခမ မခား၊ ေဆာင္ရြက္ဆြဲလ ပ္ငန္းနွင့္ လက္ဝယ္ရွိက န္မခား 
တ ိ႔ပါဝင္သည္။  
 
ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခားတြင္ လယ္ဝယ္ရွိ ေငြသားနွင့္ ျပည္တြင္း ဘဏ္အသ းသ းရွိ အပ္နွံေငြမခား 
ပါဝင္သည္။  
 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္
 
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိ ငခ္ြင့္မခားသည္ ၁၅,၉၁၂,၇၄၄,၃၉၂ကခပ္ ျဖစ္ခြဲ့ၿပ း 
အဓိကအားျဖင့္ ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခား၊ က န္သြယ္ျခင္းုႏွင့္ အျခားေသာ ရရန္ရွိသည္မခား 
ပါဝင္သည္။  ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခားသည္ ၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂ကခပ ္ ပမာဏရွိသည္။ 
၁,၂၃၈,၅၃၆,၁၈၀ ကခပ္ေငြပမာဏရွိ က န္သြယ္ျခင္းုႏွင့္ အျခားေသာ ရရန္ရွိသည္မခားတြင္ MTSH မွ 
ၾကိ တင္ေပးေခခမ မခားအတြက ္MJTD ထံမွ ရရန္ရွိသည္မခား ပါဝင္သည္။  
 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ ္
 
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္း ျပ လ ပထ္ားသည့္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိ င္ခြင့္မခားသည္ 
၃၂,၀၃၄,၃၁၁,၄၉၃ကခပ္ ျဖစခ္ြဲသ့ည္။ အဆိ ပါ တိ းပြားမ သည္ အမခားအားျဖင့္ ၁၆,၂၅၃,၁၈၄,၈၃၆ကခပ ္ပမာဏရွ ိ
လူေနထိ င္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ ္င္းအတြက္ TPD ၏ရယူျခင္းနွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိ င္ရာ 
က န္ကခစရိတ္မခားနွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ တည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ပစၥည္းမခားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
 
လကင္ငး္ ေပးရမည့္တာဝနမ္ခား (Current Liabilities) 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း 
က န္သြယ္ျခင္းနွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိသည္မခားနွင့္၊ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလခာက္ထားျခင္း (share applications) 
တိ ႔ပါဝင္သည္။   
 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္  
 
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခားသည္ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀ ကခပ္ျဖစ္ခြဲၿ့ပ း 
ယင္းတိ ႔တြင္ ၁၁,၈၄၁,၄၇၀,၀၀၀ ကခပ္ပမာဏရွ ိရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ေလခာက္ထားျခင္း (share applications) 
နွင့္ ၉,၄၅၀,၀၀၀ကခပ ္ပမာဏရွ ိက န္သြယ္ျခင္းနွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိသည္မခား ပါဝင္သည္။   
 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ ္
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၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္းျပ လ ပထ္ားသည့္ လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခားသည္ 
၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆ကခပ္ ျဖစ္ခြဲသ့ည္။ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀ကခပ္မ ွ ၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆ကခပ္သိ ႔ လက္ငင္း 
ေပးရမည့္တာဝန္မခား ေလခာ့ကခသြားရျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္ ကာလအတြင္း ရရွိခြဲ့သည့္ 
ရွယ္ယာဝယ္ယူရန ္ေလခာက္ထားျခင္း share applications ပမာဏ ပါဝငမ္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
Equity ကိ ငေ္ဆာငသ္မူခား ုွႏင့္ သကဆ္ိ ငသ္ည့္ Equity 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ Equity တြင္ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ရာ မတည္ေငြရင္းနွင့္ မခြြဲေဝသည့္ 
အျမတ္ေငြမခား / စ ေပါင္းထားသည့္ အရံ း တ ႔ိပါဝင္သည္။  
 
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ ္
 
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ Equity သည္ ၁၁,၃၂၆,၂၂၆,၆၁၇ကခပ ္ပမာဏ ရွိခြဲသ့ည္။ ယင္းတြင္ 
၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀ကခပ ္ ပမာဏရွိ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ရာ မတည္ေငြရင္း နွင့္   
၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃ကခပ ္ပမဏရွ ိစ ေပါင္းရရွိထားသည့္ အရံ းတိ ႔ ပါဝင္သည္။    
 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ ္
 
၃၁ရက ္မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ Equity သည္ ၅၄,၆၇၇,၀၆၀,၄၃၈ကခပ ္ပမာဏ ရွခိြဲ့သည္။ ဤကြဲ့သိ ႔ 
တိ းပြားလာသည့္ အေၾကာင္းရင္းမခားမွာ ရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခခမ  ျပ လ ပ္ခြဲ့သည့္အတြက္ 
ရွယ္ယာထည့္ဝင္ျခင္းၾကာင့္ ထ တ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္း ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ကခပ္အထိ 
တိ းပြားလာျခင္းုႏွင့္ မခြြဲေဝသည့္ အျမတ္ေငြကခပ ္၁၅,၇၄၇,၉၁၀,၄၃၈ တိ ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေငြသားအျဖစ ္ေျပာငး္လြဲနိ ငမ္ နငွ့္ မတညေ္ငြ အရငး္အျမစမ္ခား  
 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၏ တိ းတက္ခခြဲ႕ထြင္မ မခားကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ မခားမွ ရရွိေသာ 
ေငြသားတိ ႔ပါဝင္သည့္ က မၸဏ တြင္းေငြအရင္းျမစ္မခားုွႏင့္ အစ ရွယ္ယာဝင္မခား ပိ င္ဆိ င္သည့္ Equity အဓိက 
ပါဝင္သည့္ က မၸဏ ျပင္ပေငြအရင္းအျမစ္မခားတိ ႔ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံရင္းုႏွ းမ  ျပ လ ပ္ထားပါသည္။ ေနာက္အကခဆ ံး 
ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္၌ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ ဒါရိ က္တာမခား၏ အေကာင္းဆံ း သိရွိနားလည္ထားမ  အရဆိ လခင ္
လက္ရွိေငြသားပမာဏ၊ ဘဏ္လက္ကခန္မခား၊ အစ ရွယ္ရာရွင္မခား၏ ရန္ပံ ေငြမခား ုႏွင့္ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ မွရရွိေသာ ေငြမခားကိ  ထည့္သြင္းခခင့္ခခိနၾ္ကည့္လခင္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔တြင္ 
လက္ရွိလ ိအပ္ခခက္မခားအတြက္ လံ ေလာက္ေသာ လ ပ္ငန္းသံ းမတည္ေငြရင္းရွိသည္ဟ  ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ 
ဒါရိ က္တာမခားမ ွထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  
 
ေငြေၾကးစ းဆငး္မ  ရငွး္တမး္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ အား ေအာက္တြင္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
ေငြေၾကး - ကခပေ္ငြ ၃၁ရက ္မတလ္ တြင ္က နဆ္ံ းသည့္ ဘ႑ာေရးနစွ ္

 
 ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နစွ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နစွ ္

တစေ္ပါငး္တညး္ 
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လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း 
မွရရွိသည့္ (အတြက္ 
အသံ းျပ သည့္) 
အသားတင္ ေငြသား  

(၁,၅၇၈,၃၀၄,၄၈၆) (၁၂,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇) (၁၃,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇) 

ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ လ ပ္ငန္းမခား 
မွရရွိသည့္ (အတြက္ 
အသံ းျပ သည့္) 
အသားတင္ ေငြသား 

(၇,၃၇၉,၂၈၀,၃၀၂) 
 

(၄,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆) (၃,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆) 

ရင္းုႏွ းေငြ 
ေထာက္ပံံ့ျခင္းလ ပ္ငန္း 
မခား မွရရွိသည့္ (အတြက္ 
အသံ းျပ သည့္) 
အသားတင္ ေငြသား  

၂၃,၆၃၁,၄၇၀,၀၀၀ ၁၅,၂၉၇,၆၈၀,၀၀၀ ၁၅,၂၉၇,၆၈၀,၀၀၀ 

ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ 
အလား တူမခား 
အသားတင္ တ ိးပြား 
လာမ  (ေလခာ့ကခသြားမ ) 
 

၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂ (၁,၆၆၁,၀၈၃,၄၆၃) (၁,၆၆၁,၀၈၃,၄၆၃) 

နွစ္က န္ရွိ ေငြသား၊ 
ေငြသားုႏွင့္ အလား 
တူမခား 
 

၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂ ၁၃,၀၁၂,၈၀၁,၇၄၉ ၁၃,၀၁၂,၈၀၁,၇၄၉ 

 
နိ ငင္ျံခားေငြေၾကး လြဲလယွမ္ ဆ ိငရ္ာ အကခ ိးသကေ္ရာကမ္   
 
က မၸဏ တြင္ ကခပ္ေငြမဟ တ္ေသာ ေငြေၾကး၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္၊ တန္ဖိ းသတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဝင္ေငြနငွ့္ အသံ းစရိတ္မခားေၾကာင့္ ေငြေၾကးနွင့္သက္ဆိ င္သည့္ ဆံ းရ ံးန ိင္ေျခ ရွိပါသည္။ န ိင္ငံျခား 
ေငြေၾကးမခားျဖင့္ တန္ဖိ းသတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဆ ိင္ရာ ရရန္တာဝန္မခားနွင့္ 
ေပးရန္တာဝန္မခားနွင့္ စပ္လခဥး္၍၊ ကာလတိ  မည မွခမ မခား (short-term imbalances) အား ေျဖရွင္းရန ္
လ ိအပ္သည့္အခါတြင ္ နိ င္ငံျခားေငြေၾကးမခားအား လက္ငင္းေဈးုႏ န္းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း သ ိ႔မဟ တ္ ေရာင္းခချခင္း 
စသည္တ ိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ က မၸဏ သည္ ယင္း၏ အသားတင္ အကခိ းသက္ေရာက္မ အား လက္ခံနိ င္သည့္ 
အတိ င္းအတာ တစ္ခ အတြင္း ရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သိ ႔ရာတြင္၊ ဆံ းရံ းနိ င္ေျခသည္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ အေနအထားအထိ ေရာက္ရွိမည္ဟ  က မၸဏ  အေနျဖင့္ မေမွခာ္မွန္း ထားေသာေၾကာင့္၊ 
က မၸဏ သည္ ယင္း၏ န ိင္ငံျခားေငြေၾကး အကခိ းသက္ေရာက္မ အား အျပည့္အဝအကာအကြယ္ယူထားျခင္း 
(Foreign exchange hedge) မျပ လ  ပ္ထားပါ။   
 
ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ ျဖစစ္ဥမ္ခား  
 
တစ္စ ခခင္းစ  (par value per share) ၏ ၂၀.၀% ုႏ န္းထားရွိသည့္ အျမတ္ဝစ   (အစ ရွယယ္ာ တစ္စ တိ င္း 
အတြက္ ေငြကခပ္ ၂၀၀၀ ပမာဏရွိသည့္ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား) ေပးမည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ  အေနျဖင့္ 
ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။ အဆ ိပါ အျမတ္ေငြမခားအား က မၸဏ ၏ ကန္႔သတ္မထားေသာ မခြြဲေဝထားသည့္ 
အျမတ္ေငြမခားမွ ၂၃ရက ္န ိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ အထိ စာရင္းရွိ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မခားထ ံ
ခြြဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။  
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ဘ တ္အဖြြဲ႕သည္ က မၸဏ  တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၁၃ခ နစွ္ ကတည္းက ရွိခြဲ့သည့္ အစ ရွယ္ယာ 
အျမတ္ေငြမခားအား ခြြဲေ၀ေပးရန္ မဆံ းျဖတ္မ ၊ က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမခားကိ  ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆြးေုႏြးခြဲ့ပါသည္။ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ခြြဲေ၀ၿပ းသည့္တိ င္၊ က မၸဏ သည္ ေငြေၾကးစ းဆင္းမ ွေကာင္းမြန္ 
ေနၿပ း ေငြသားနွင့္ဘဏ္လက္ကခန္မခား၏ လက္ရွိပမာဏ၊ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ ရန္ပံ ေငြမခားနွင့္ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမခားမွရရွသိည့္ေငြသား စသည္တိ ႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပ းလခင္ပင္ လက္ရွိလ ိအပ ္
ခခက္မခား အတြက္ လံ ေလာက္ေသာ လ ပ္ငန္းသံ  းမတည္ေငြရင္း ရွိသည္ဟ   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာမခားက 
ယံ ၾကည္ ပါသည္။ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ခြြဲေ၀ျခင္း မတ ိင္မ  န ိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစ ္အထိ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ တြင္ ေငြကခပ ္၂၁,၈၇၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏအထိ ေငြသား လက္ကခန္ ရွိပါသည္။ 
 
ထိ ႔အျပင္၊ က မၸဏ သည္ ၇,၁၇၃,၆၈၇,၀၀၀ ကခပ္ခန္႔မွခပမဏရွိသည့္ ၾကားျဖတ္ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြ 
တစ္ရပ္အား MJTD ထံမွ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ ရရွခိြဲ့ပါသည္။ အကခိ းဆက္အားျဖင့္၊ က မၸဏ တြင္ 
အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား အားလံ း ခြြဲေ၀ၿပ းအခခိန္တြင ္ အေပါင္းလကၡဏာျပ ေငြသား စ းဆင္းမ  ေငြကခပ္ 
၂၁,၄၆၇,၅၃၃,၀၀၀ ကခန္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။   
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ ုႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ 
တူည ေသာအျမတ္ေဝစ ပမာဏအတိ င္း ရရွိမည္ဟ  ေမွခာ္မနွ္းထားၿပ း MJTD သည္ အျမတ္မခားအား 
အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုံွႏရန ္စ စဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ ုႏွစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ  ရလိမ့္မည္ဟ  မေမွခာ္လင့္ထားပါ။ 
 
၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ကခပ ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိ းရွိ TPD 
အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ထပ္မံဝယ္ယူခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ုႏွင့္ည မွခေသာ TPD ၏ စ စ ေပါင္း ထ တ္ေဝၿပ း 
မတည္ရွယ္ယာအရင္အုွႏ း စ စ ေပါင္း၏ ၁၀၀% ကိ  ပိ င္ဆိ င္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၆ခ ုွႏစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ  ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔က Thilawa SMC မ ွ  TPD 
သိ ႔ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ တန္ဖိ း ကခပ ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္တစခ္  
ခခ ပ္ဆိ ထားပါသည္။ လက္ရိွအခခိန္တြင ္ အဆိ ပါ သေဘာတူစာခခ ပ္ကိ  အေကာင္အထည္ 
မေဖာ္ေဆာင္၍ေသးေသာ္လည္း အဆိ ပါရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ထည့္ဝင္ၿပ း၍ အစ ရွယ္ယာခြြဲေဝမ ကိ  က မၸဏ မွတ္ပံ တင္ 
ဥ းစ းဌာန၌ မွတ္ပံ တင္ၿပ းပါက ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က TPD ၏အကခိ းစ းပြား ၈၀.၀% ကိ  ပိ င္မညျ္ဖစ္ၿပ း၊ ကခန္သည့္ 
၂၀.၀% ကိ  Thilawa SMC က ပိ င္ဆိ င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
MTSH အေနျဖင့္ အနည္းဆံ း ေနာင္၂နစွ ္အတြက္ MJTD ထံမွ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ဝန္ေဆာင္ခမခားအား ဆက္လက္ 
ရရွိရန္ ေမွခာ္လင့္ထားပါသည္။ MTSH သည္၄င္းစ စဥ္ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အငွား စာခခ ပ္မခား 
ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ျခင္းအတြက္ အေရာင္း ေကာ္မရွင္နွင့္ ဘဏ္မခားတြင္ ရွိသည့္ အပ္နွံေငြသား အတြက္ 
အတိ းဝင္ေငြအား ဆက္လက္ ရရွိမည္ဟ လည္း ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။     
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စ မခံန္႔ခြြဲမ  ဖြြဲ႔စညး္ပ  ံ

 
စ မခံန္႔ခြြဲေရးအဖြြဲ႔၏ အစ ရငခ္တံငျ္ပမ  ဖြြဲ႔စညး္ပ  ံ
 
ေနာက္အကခဆ ံး ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ ေန႔ရက္ရွိ ဤက မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုွႏင့္ အမ ေဆာင္အရာရွိမခား၏ 
အစ ရင္ခံတင္ျပမ  လမ္းေၾကာင္းုႏွင့္ လ ပ္ငန္းတာဝန္မခားကိ  ေအာက္ပါ စ မံခန္႔ခြြဲမ  ဖြြဲ႔စည္းပ ံ ဇက္ဟိုယားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည ္-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

ဒါ႐ိုိ ကတ္ာအဖြြဲ႔ ဥကၠ႒ -  
ဥ းဝငး္ေအာင ္

အ ပခ္ခ ပမ္  ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ-           
ဥ းသနိး္ဟန ္ (ေခၚ) ကိ ဟနသ္နိး္ 

ပေရာဂခက ္
ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ (သ လဝါ 
အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န)္ 
-  ဥ းသရူနိ္္ေအာင ္

 

ဘ႑ာေရး အရာရွခိခ ပ ္
-    ဥ းထြနး္ထြနး္  

 

အ ပခ္ခ ပေ္ရးုွႏင့္ 
လူ႔အရငး္အျမစ ္
ဒါရိ ကတ္ာ - 
ဥ းေအးဝငး္ 

အေရာငး္နငွ့္ 
ေဈးကြက ္
ျမငွ့္တငေ္ရး 
ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ -  
ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္ 

 

ပေရာဂခက ္
ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ(TPD) – 

ေဒါကတ္ာ 
ဥာဏသ္စလ္ိ င ္  
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ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အေသးစိတ္ အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိင္ရာ ယားကြက္ / ဖြြဲ႔စည္းပံ  အတြက္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအား ၾကည့္ရ ပါ -  

 

 

 

 

ဘ တ္အဆင့္ 

စ မံခန္႔ခြြဲမွ အဖြြဲ႔ 

 

 

 

 

ဘ တ္အဖြြဲ႔အေထြေထြ

အတြြင္းေရးမွ  းရံ း  

 

MJTD အတြက္က ိယ္ 

စားျပ ဒါရိ က္တာမခား 

ဒါရိ က္တာမခားဘ တ္အဖြြဲ႔ 

အမွ ေဆာင္အရာရွိခခ ပ/္ဥ း 

ေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွ း 

TPD အတြက္က ိယ္ 

စားျပ ဒါရိ က္တာမခား 

 

ဘ တ္အဖြြဲ႔ေကာ္မတ မခား 

၁. စာရင္းစစ္ျခင္းုွႏင့္ဆံ းရွံ းုႏိ င္ေျခတြတ္ 

   ခခက္မွ ဆိ င္ရာေကာ္မတ  

      ၂. အခေၾကးေငြဆိ င္ရာေကာ္မတ  

၃. အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတ  

ဥပေဒုွႏင့္အည  

ကိ က္ည မွ ရွိေရးစစ ္

ေဆးျခင္းဆိ င္ရာ 

အရာရွိ 

 

MJTD အတြက္က ိယ္ 

စားျပ အမွ ေဆာင္အရာ

ရွိမခား 

TPD အတြက္က ိယ္ 

စားျပ အမွ ေဆာင္အရာ

ရွိမခား 

 

ဘ႑ာေရး 

ဌာန 

 

ဘ႑ာေရး 

အရာရွိခခ ပ္ 

 

စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရး 

အရာရွိခခ ပ္ 

စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရး 

ဌာန 

ရင္းုွႏ းျမ ပ္ုံွႏသူ 

မခားုႏွင့္ဆက္ဆံ 

ေရးဌာန 

လူ႔စြမ္းအားရင္း 

ျမစ္ဌာန 

လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

ဆိ င္ရာအရာရွိခခ ပ ္

 

ပေရာဂခက္ဌာန 

အေရာင္းုွႏင့္ေစခးကြက္ 

ျမင့္တင္ေရးဌာန 

 

စ းပြားေရးအခြင့္အလမ္း 

တည္ေထာင္ျခင္းဆိ ငရ္ာ

ဌာန 
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ဒါရိ ကတ္ာမခား 

 

ဤက မၸဏ ၏ ဥ းတည္ခခက္ုႏွင့္ အလံ းစံ  စ မံခန္႔ခြြဲေရးတိ ႔အတြက္တာဝန္ကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႔အား 

အပ္ုွႏင္းထားပါသည္။  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႔သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုွႏင့္ လ ပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မ ကိ  လ ိအပ္သည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္အေလခာက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးကာ ျပန္လည္သံ းသပ္ 

ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာမခားအားလံ းသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသားမခားျဖစ္ၿပ း ၄င္းတိ ႔ုႏွင့္သက္ဆိ င္သည့္ အခခက္အလက ္

မခားကိ  ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 
အမည ္

 
အသက ္ 

 
လပိစ္ာ 

 
ရာထးူ 

ခန္႔အပသ္ည့္ 
ေန႔ရက ္

ဥ းဝင္းေအာင ္ ၆၃ အမွတ္ (၁၀၅)၊ တကၠသိ လ္ရိပ္သာလမ္း၊ 
(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာ႐ို ြတ္ၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

ဥကၠ႒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းသိမ္းေဝ (ေခၚ)  
Mr Serge Pun  
 
       

၆၃ အမွတ္ (၂)၊ Jasmine Place, ပန္းလိ င္ 
Golf Estate၊ လိ င္သာယာၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 
 

ဒ တိယ ဥကၠ႒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းခင္ေမာင္ေအး ၅၂ အမွတ္ (စ /၁)၊ 
ကမၻာေအးဗ လာ၊ ကမၻာေအးဘ ရားလမ္း၊ 
မရမ္းက န္းၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

 ဒ တိယ ဥကၠ႒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းသိန္းဟန္ (ေခၚ) 
ကိ ဟန္သိ္န္း              

၆၅ တိ က္အမွတ္ (၆၇၊ ေအ)၊ 
ပထမထပ္၊ ဗဟိ စည္အိမ္ရာ၊ 
ဝါးတန္းလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ 
လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

 အ ပ္ခခ ပ္မ  
ဒါ႐ိုိ က္တာ 

၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

 ေဒါက္တာ 
ေအာင္ထြန္းသက္ 

၇၁ အမွတ္ (၁၃၅/ဒ -၁)၊ သံလြင္လမ္း၊ 
ကမာရြတ္ျမိ ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တ ိင္းေဒသၾက း။  

လြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုိ က္တာ 

၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း  ၆၈ အမွတ္(၅၃)၊ ေျမည ထပ္၊ 
ေအာက္ဘေလာက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ 
လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တ ိင္းေဒသၾက း။ 

လြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုိ က္တာ 

၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းည ခင္ ၅၃ အမွတ္ (၄၁၇)၊ ၂၃-လမ္း၊ ၆၃ ုႏွင့္ ၆၄ 
လမ္း အၾကား၊ အုႏွိပ္ေတာ္ ရပက္ြက္၊ 
ေအာင္ေျမသာစံၿမ ိ႕နယ္၊ 
မုႏ ေလးတိ င္း ေဒသႀက း။ 

 ဒါ႐ိုိ က္တာ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္
ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ  
(၁၈) ရက္ေန႔ 
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ဥ းထြန္းလြင္ ၄၈ အမွတ္ (၇၈၅-၇၈၇)၊ ၁၁-လႊာ၊ 
မဟာဗုႏၶ လလမ္း၊  
(၆) ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

 ဒါ႐ိုိ က္တာ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္
ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ  
(၁၈) ရက္ေန႔ 

ေဒါက္တာ 
ဉာဏ္သစ္လ ိင္ 

၄၆ အမွတ္ (၅၅က)၊ 
သ နုႏၵာ-၄ လမ္း၊ သ မဂ ၤလာအိမ္ရာ၊ 
သဃ ၤန္းကၽြန္းၿမ ိ႕နယ္၊ 
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

 ဒါ႐ိုိ က္တာ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္
ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ  
(၁၈) ရက္ေန႔ 

ဥ းေအာင္စိ းသာ ၃၅ အမွတ္ ၁၄၈ အ း, ၁၀ (ဘ -၉)  
ေအ၀မ္းလမ္း၊ က ိးမ ိင္၊ မရမ္းက န္းျမိ ႕နယ ္
ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း 

 ဒါ႐ိုိ က္တာ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ  
(၁) ရက္ေန႔ 

ဥ းတင္ေမာင္လိ င ္ ၅၀ အမွတ္ (၇/၂) 
ေစာမဟာလမ္း၊ ဗိ လ္ခခ ရိပ္ကြက္-၂၊ 
ဗဟန္းၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္က န္တိ င္းေဒသႀက း။ 

 ဒါ႐ိုိ က္တာ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္
ုႏိ ဝင္ဘာလ 
(၁) ရက္ေန႔ 

 
အထက္ပါ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားကိ  ခန္႔ထားရန္ အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဆိ ျပ  ေကာ္မတ က အမည္တင္သြင္း 
ခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 
 "အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား" အပိ င္းတြင္ ထ တ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွ အပ၊  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား အနက္ 
မည္သူကမွခ အခခင္းခခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ ေဆာင ္အရာရွ ိတစ္ဥ းဥ းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြမခ ိး 
ေတာ္စပ္ျခင္း မရွိပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ အလ ပ္အကိ င္ အေတြ႔အႀက ံတိ ႔နွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ အခခ ိ႕ 
အခခက္အလက္မခားကိ  ေအာက္ပါ အတိ င္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  
 
ဥ းဝငး္ေအာင ္
 
ဥ းဝင္းေအာင္သည္ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႕၏ ဥကၠ႒ ျဖစပ္ါသည္။ သူသည္ Golden Land East Asia Development 
Limited ၏ဥကၠဌတစ္ဥ း လည္းျဖစ္ပါသည္။ Golden Land East Asia Development Limited သည္ 
အေထြေထြက  န္သြယ္မ  လ  ပ္ကိ  င္သည့္ အမခားပိ  င ္ က  မၺဏ တစ္ခ  ျဖစ္ၿပ း တရ တ္န ိင္ငံနွင့္ ASEAN နိင္ငံမခား 
အၾကား က  န္သြယ္ေရးနွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိ င္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ  ျမငွ့္တင္ရန္နွင့္ စ းပြားေရးနွင့္ 
လူေနထိ င္မ အတြက ္အိမ္ယာဖြ႕ံျဖိ းေရး လ ပ္ငန္းမခား တည္ေထာင္ရန္၊ တရ တ္န ိင္ငံ ေတာင္ပိ င္းရွိ နန္နင္းတြင ္
ျမန္မာ စ းပြားေရး က ိယ္စားလွယ္ရံ းအား တည္ေထာင္ထားသည့္ က မၸဏ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဥ းဝင္းေအာင္သည္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အထူးအားျဖင့္ Greater Mekong Sub-Region 
("GMS") အတြင္း စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ျခင္း ဆိ င္ရာ ုွႏစ္ေပါင္း မခားစြာေသာ အေတြ႔အႀက ံကိ  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါသည္။ 

 
သူသည္ Dagon Group of Companies အားတည္ေထာင္ခြဲ့ၿပ း ဥကၠ႒ုွႏင့္ အမ ေဆာင ္အရာရွိခခ ပ ္အျဖစ ္
က မၸဏ  စတင္ တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၀ ကတည္းကစ၍ ဆက္တ ိက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ Dagon 
Group of Companies သည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံံံ႕ျဖိ းေရး စ မကံိန္းမခားကိ  ၁၉၉၃ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ခြဲ့ပါသည္။ Dagon Group of Companies သည္ အိမ္ၿခံေျမ လ ပ္ငန္း၊ 
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စ းပြားေရး တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဟ ိတယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံ  ပါဝင္သည့္ လယ္ယာ စိ က္ပခိ းေရး 
လ ပ္ငန္း၊ တန္ဖိ းျမွင့္ စားေသာက္က န္လ ပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံံ့ပိ ႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား 
ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္း၊ ေရန ံ ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္းနွင့္ အျခား စ းပြားေရး က႑မခား အပါအဝင ္ လ ပ္ငန္းက႑ မခ ိးစ ံတြင ္
လ ပ္ကိ င္လခက္ ရွိ္ပါသည္။   
 
သူသည္ ၁၉၉၉ ခ ုႏွစ္မ ွ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္ အထိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခခ်ဳပ္ UMFCCI ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္်ားေဆာင္ခြဲၿ့ပ ်ား၊ ယင္်ားတြင္ 
အာ္ရပစိဖိတ္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖ်ဳိ်ားတို်ားတက္ေ္်ား ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ  အဖြြဲ႔အစည္်ား ျဖစ္သည့္ အာ္ရႏရင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ 
ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ  စ ်ားပြာ်ားေ္်ားႏရင့္ လူမႈေ္်ား ေကာ္မ္ရင္နရင့္ အန းကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္ခြဲ့ပါသည္။   ၂၀၁၁ 
ခ ုွႏစ္တြင္ ၎သည္ UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရၿပ း၊ ယေန႔အထိ ဥကၠ႒ အျဖစ ္
ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ဆြဲ ျဖစပ္ါသည္။  
 
သူသည္ ၂၀၀၃ ခ ုႏွစ္မ ွ၂၀၀၄ ခ ုွႏစ္ အတြင္း Greater Mekong Subregion (“GMS”) Business Forum ၏ 
ဥကၠ႒ ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခ ုွႏစ္မ ွ၂၀၁၄ခ နွစ္အထ ိ၎သည္ GMS Business Forum ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ ္ထပ္မံ 
ခန္႔ထားျခင္း ခံရပါသည္။ GMS Business Forum သည္ GMSုႏိ  င္င ံ ေျခာက္ုိႏ င္ငံမ ွ
က န္သည္ႀက းမခားအသင္းတိ ႔၏ ပူးေပါင္း လ ပ္ရွားမ  တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပ း၊ ေဒသအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေကခာ္ 
က န္သြယ္ေရးုႏွင့္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပု္ႏွံေရး အဆင္ေျပေခခာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
 
သူသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၊ ျမန္မာုိႏ င္ငံ ဟိ တယ္ လ ပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၊ 
ျမန္မာုိႏ င္င ံလယ္ယာထြက္က န္ ထ တ္လ ပ္သူမခား အသင္းုႏွင့္ ျမန္မာုိႏ င္င ံသစ္သ းဝလံုႏွင့္ ဟင္းသ းဟင္းရြက္ 
ထ တ္လ ပ္သူုႏွင့္ တင္ပိ ႔သူမခား အသင္းတိ ႔ တည္ေထာင္ရာတြင ္အျခားသူတိ ႔ုႏွင့္ အတူ ဥ းေဆာင ္ပါဝင္ခြဲ ့ပါသည္။ 
 

ဥ းဝင္းေအာင္သည္ National Economic and Social Advisory Council of Myanmar (“NESAC”) 
တြင္လည္းေကာင္း၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (“UN-
ESCAP”) ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း အႀကံေပး ေကာင္စ တြင ္လည္းေကာင္း၊ ASEAN Business Advisory Council 
("ABAC") တြင္လည္းေကာင္း အဖြြဲ႔ဝင္တစ္ဥ း ျဖစပ္ါသည္။ သူသည္ ABAC ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခ နွစ္မွ 
၂၀၁၄ခ နွစ ္အထိ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။    
 
ဥ းသမိး္ေဝ (ေခၚ) Mr Serge Pun 
 
ဥ းသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun သည္ က မၸဏ  ဒါရိ ကတ္ာအဖြြဲ႕၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။   
၎သည္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရယွ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား ထြဲမွတစ္ဥ းျဖစ္သည့္ FMI ၏ အမ ေဆာင ္ဥကၠ႒ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
Mr. Pun သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသား တစ္ဥ း ျဖစ္ကာ၊ SPA Group ၏ ဥကၠ႒ ျဖစပ္ါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၃ ခ ုွႏစ္တြင္          
Serge Pun & Associates Limited ကိ  ေဟာင္ေကာင္ုိႏ င္ငံ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ၿပ း၊ ထိ အခခနိ္တြင္  အိမ္ၿခံေျမ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ေရး လ ပ္ငန္းုႏွင့္ အတိ င္ပင္ခံလ ပ္ငန္း တိ ႔တြင္ အဓိက လ ပ္ေဆာင္္ခြဲ့ပါသည္။   Mr. Pun 
သည္ အိမ္ၿခေံျမ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ေရး လ ပ္ငန္းုႏွင့္ အတိ င္ပင္ခံလ ပ္ငန္း အမခားအျပားကိ  ဥ းေဆာင ္
လ ပ္ကိ င္ခြဲ့ပါသည္။ အဆိ ပါ အစ စပ္လ ပ္ငန္းမခားတြင္ သူသည္ ပေရာဂခက ္ အားလ ံး၏ ဖြြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လ ံေဆာ္တင္ျပျခင္းုွႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္းတိ ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာငရ္ြက ္ခြဲ့ပါသည္။    ၁၉၈၈ 
ခ ုွႏစ္၌    Serge Pun & Associates Limited အေနျဖင့္ ပထမဆ ံး ုိႏ င္ငံရပ္ျခား ႐ို ံးခြြဲကိ  ဘန္ေကာက္ၿမ ိ႕တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ခြဲ့ပါသည္။   ေနာက္ပိ င္း ုႏွစ္မခားတြင ္႐ို ံးခြြဲုွႏင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႔အစည္းမခားကိ  ရွန္ဇက္ဟိုန္ၿမ ိ႕ (၁၉၈၈)၊ 
ကြာလာလမ္ပူၿမ ိ႕ (၁၉၉၀)ုႏွင့္ ခခန္းဒူးၿမ ိ႕ (၁၉၉၂) တိ ႔တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြဲ့ပါသည္။ 



   

 111 

 

၁၉၉၁ ခ ုွႏစ္တြင္ Mr Pun က ၎၏ ေမြးရပ္ဇက္ဟိုာတိ ျဖစရ္ာ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံသိ ႔ ျပန္လည္လာေရာကရ္န္ ဆ ံးျဖတ္ၿပ း၊        
SPA Group ကိ  တည္ေထာင္ခြဲ့ရာ၊ ယေန႔အခခိန္တြင ္ SPA Group အေနျဖင့္ တိ င္းျပည ္အတြင္း ထိပ္တန္း 
ေကာ္ပိ ေရးရွင္းမခား အနက ္တစ္ခ  အပါအဝင္ ျဖစ္သည ္အထိ ဖြ႔ံၿဖ ိးတိ းတက္လာခြဲ့ၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ SPA Group 
တြင္ က မၸဏ ေပါင္း (၄၀) ေကခာ္ ပါဝင္လည္ပတ္ေနၿပ း၊  ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မ  လ ပ္ငန္း (Yoma Bank 
Limited)၊ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  လ ပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပ ျပင္ေရးုွႏင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးေရး လ ပ္ငန္း၊ 
လယ္ယာစိ က္ပခ ိးေရး လ ပ္ငန္း၊ က န္ထ တ္လ ပ္မ  လ ပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မ မခား လ ပ္ငန္း၊ ကမာၻလွည့္ ခရ းသြား 
လ ပ္ငန္း၊ သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ေရး လ ပ္ငန္းုႏွင့္ အေျခခအံေဆာက္အအ ံ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  လ ပ္ငန္းတိ ႔ 
အပါအဝင္၊ အေရးပါေသာ လ ပ္ငန္းက႑ (၈) ခ တြင ္တက္တက္ႂကြႂကြ လ ပ္ကိ င္ ေဆာင္ရြက္လခက္ ရွိပါသည္။ 
 
ပေရာဂခက္ အမခားစ ကိ  SPA Group ၏ ေဒသတြင္း ဂ ဏ္ေဆာင္က မၸဏ  ျဖစ္ေသာ FMI ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊   
၂၀၀၆ ခ ုႏွစ္မ ွစ၍ ၎၏ ုိႏ င္ငံရပ္ျခား ဂ ဏ္ေဆာင္က မၸဏ  ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings Limited 
("YSH") ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  လက္တြြဲ ပူးေပါင္းကာ တာဝနယ္ူ လ ပ္ကိ င္ပါသည။္   FMI သည္ ၁၉၉၂ ခ ုႏွစ္တြင္ 
တည္ေထာင္ခြဲ့သည့္ အမခားုွႏင့္ သက္ဆိ င္ေသာ ျမန္မာ က မၸဏ  ျဖစ္ၿပ း၊ အစ  ရွယ္ယာရွင္ေပါင္း (၅,၀၀၀) ေကခာ္ 
ရွိပါသည္။ YSH အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခ ုွႏစ္ ကတည္းက Singapore Exchange Securities Trading Limited ၏ 
အဓိက စာရင္းဝင္မခား အ ပ္စ ႀက းတြင္ စာရင္းဝင ္ျဖစ္ခြဲ့ၿပ း Mr Pun သည္ ယင္း၏ အမ ေဆာင ္ဥကၠ႒  ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Mr. Pun အား  စင္ကာပ ူ ုႏိ င္ငံတကာ လ ပ္ငန္းအဖြြဲ႔၏  ျမန္မာုိႏ င္ငံ ဆိ င္ရာ စ းပြားေရး လ ပ္ငန္းပိ င္း 
ဂ ဏ္ထူးေဆာင္ ကိ ယ္စားလွယ္ (Honorary Business Representative of International Enterprise 
Singapore for Myanmar)  အျဖစ ္၂၀၀၄ ခ ုႏွစ္မ ွ၂၀၀၇ ခ ုႏွစ္ အတြင္း ခန္႔ထားျခင္း ခံခြဲ့ရပါသည္။    သူသည္ 
၂၀၀၇ ခ ုႏွစ ္ကတည္းက၊  တ႐ို တ္ ျပည္သူ႔သမၼတုႏိ င္ငံ၊ Chinese People Political Consultative Conference 
of Dalian ၏ အဖြြဲြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။    ၂၀၁၃ ခ ုွႏစ္ ကမာၻ႔ စ းပြားေရးဖိ ရမ္၏ ျမန္မာုိႏ င္ငံမ ွ ပထမဥ းဆ ံး 
ကမကထျပ  အဖြြဲ႔ဝင္မခား အနက္ တစ္ဥ း အျဖစ ္Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited ကိ  ေရြးခခယ္ 
တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခြဲ့့ရပါသည္။ 
 
ဥ းခငေ္မာငေ္အး 
 
ဥ းခင္ေမာင္ေအး သည္ က မၸဏ  ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႕၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။   သူသည္ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားထြဲမွ တစ္ဥ းျဖစသ္ည့္ New City Development ၏ ဥကၠ႒ 
ျဖစ္သည္။ New City Development က မၸဏ သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ေကခးလက္ေဒသ လူေနမ အဆင့္အတန္း 
တိ းတက္ေစရန္ ုႏွင့္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ၏ ၿမိ ႕ၾက းမခားတြင ္ လူဥ းေရ ထူထပ္မ  ဖိအားမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး 
ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ ၿမိ ႕ျပစ မံကိနး္ ေရးဆြြဲျခင္းုႏွင့္ အေျခခအံေဆာက္အအံ  တည္ေဆာက္ေရး လ ပ္ငန္းမခားကိ  
လ ပ္ေဆာင္သည့္ အမခားပိ င ္က မၸဏ  တစ္ခ ျဖစ္သည္။     
 
ဥ းခင္ေမာင္ေအး သည္ Kaytumadi Co., Ltd. ကိ  ၁၉၉၁ခ ုွႏစ္တြင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ၿပ း Kaung Myanmar Aung 
အ ပ္စ ၏ တည္ေထာင္သူုႏွင့္ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Kaung Myanmar Aung Group 
ုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ KMA Shipping Co.,Ltd၊ Citizen Business Insurance Public Limited၊ Myanmar 
Microfinance Bank Limited ုႏွင့္ Golden Myanmar Airlines Public Company Limited တိ ႕၏ ဥကၠ႒ 
လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Co-Operative Bank Limited ၏ ဥကၠ႒ ုႏွင့္ အမ ေဆာင ္ အရာရွိခခ ပ္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဥ းခင္ေမာင္ေအးသည္ ၄ရက္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ကခင္းပသည့္ ျမန္မာုိႏ င္င ံဘဏ္မခားအသင္း၏ (၁၅) 
ၾကိမ္ေျမာက ္ နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အသင္း၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။ သူသည္ Central Co-operative Society ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ျခင္း 
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ခံခြဲ့ရပါသည္။ သူသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာန ိင္ငံ ဟ ိတယ္ဆိ င္ရာ လ ပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပ း 
ုႏွင့္ Parami Hospital ၏ နာယကလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဥ းခင္ေမာင္ေအးသည္ NESAC၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။ 
မခားျပားလွေသာ စြန္႔ဥ းတ ထြင္ျခင္းဆိ င္ရာ ကိစၥမခားလ ပ္ကိ င္ရံ သာမက၊ သူသည္ လူသိမခားသည့္ ပရဟိတ 
လ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဥ းလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ လူသားအကခိ းျပ  လ ပ္ငန္းမခားက ိ မတူထူးျခားသည့္ 
စိတ္အားထက္သန္မ နွင့္ တ ထြင္ၾကံဆမ တိ ႔ျဖင့္ ၿပိ းေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။     
 
ဥ းခင္ေမာင္ေအးသည္ ၁၉၈၅ ခ ုႏွစ္တြင ္ရန္က န္တကၠသိ လ္မွ သိပၸံဘြြဲ႕ (သခခၤာ) Q2 ဘြြဲ႔ြဲ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမငခ္ြဲ ့ပါသည္။ 

ဥ းသနိး္ဟန ္(ေခၚ) ကိ ဟနသ္နိ္္း 

 
ဥ းသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိ ဟန္သိန္္း သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။   သူသည္ 
ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားထြဲမွတစ္ဥ းျဖစ္သည့္ MEICO ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ 
MEICOသည္ စားသံ းဆ ုႏွင့္ ဆ ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမခားကိ  ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ 
တင္ပိ ႕ျခင္းမခားကိ  လ ပ္ကိ င္ေသာ စက္မ လ ပ္ငန္း လ ပ္က ိင္သည့္ အမခားပိ င ္က မၸဏ  တစ္ခ ျဖစသ္ည္။  
 
သူသည္ ၁၉၉၀တြင ္တည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ Golden Horse Company Limited ၏ အ ပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိ က္တာ ျဖစ္ၿပ း၊ 
Golden Horse Industry Company Limited ၏ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ ျဖစ္သည္။ ယင္းက မၸဏ  ုႏွစ္ခ လံ းသည္ 
နွမ္းေစ့မခား၊ ေျမပြဲမခား၊ niger seeds၊ ေျမပြဲဆ ၊ နွမ္းဆ နွင့္ စားအ န္းဆ စသည့္ ဆ ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ထ တ္က န္ပစၥည္းမခား  ကိ ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပိ ႕ျခင္း၊ ျဖန္႔ခခ ျခင္းမခား လ ပ္ကိ င္ပါသည္။ သူသည္ 
Shwe Taung Cement Company Limited ုႏွင့္ Future Engergy Limited ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ၿပ း၊ 
ယင္းက မၸဏ  ုႏွစ္ခ လ ံးသည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံရွိ Shwe Taung Group တြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။   ဥ းသိန္းဟန္သည္ 
ျမန္မာုိႏ င္င ံစားသ ံးဆ  က န္သည္ႀက းမခား အသင္း (Myanmar Edible Oil Dealers' Association) ၏ နာယက 
ျဖစ္ၿပ း၊ UMFCCI တြင္လည္း ဒ တိယ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ တာဝန္ ယူထားပါသည္။ သူသည္ MJTD 
ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႕၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာဝန ္ယူထားပါသည္။  
 
ဥ းသိန္းဟန္သည္ ၁၉၇၂ ခ ုွႏစ္တြင္ သိပၸံ (ဓာတ ေဗဒ) ဘြြဲ႔ျဖင့္ ရန္က န္တကၠသိ လ္မွ ေအာင္ျမငခ္ြဲ့ပါသည္။ 
 
ေဒါကတ္ာ ေအာငထ္ြနး္သက ္ 
 
ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္သည္ က မၸဏ ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္န ိဝင္ဘာလ 
၁ ရက္ေန႔တြင ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရထားရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာန ိင္င ံရင္းနွ းျမွပ္နွမံ  ေကာ္မရွင ္၏ အဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဥ း 
အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား 
အသင္်ားခခ်ဳပ္၏ အၾကံေပ်ား အေနျဖင့္ လည္်ားေကာင္်ား၊ ္န္ကုန္္ ရိ UN Resident Coordinator’s Office ၏ 
အၾက းတန္း အၾကံေပး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္က န္ စ းပြားေရး တကၠသိ လ္၊ ရန္က န္ တကၠသိ လ္နွင့္ 
အမခိ းသား ကာကြယ္ေရး ေကာလိပ္တ ိ႕၏ ဧည့္ပါေမာကၡ တစ္ဥ းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါန ိင္ငံ 
ဗန္ကူးဘားျမိ ႕ရွိ University of British Columbia တြင္ ဂ ဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
အိုႏၵိယန ိင္င ံ နယူးေဒလ ၿမိ ႕ရွ ိ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(“UNESCO”)-India Mahatama Gahdhi Institute of Education for Peace and Sustainable 
Development တြင္ အ ပ္ခခ ပ္ေရး ဘ တ္အဖြြဲ႕ဝင္ တစ္ဥ းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။  
 
သူသည္ သမၼတ ဥ းသိန္းစိန္၏ စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အၾကံေပးလည္းျဖစ္ၿပ း၊ သမၼတ ဥ းသိန္းစိန္၏ NESAC တြင္ 
ဒ တိယ ဥကၠ႒ တစ္ဥ းလည္း ျဖစ္သည္။  
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ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသကသ္ည္ ရန္က န္ တကၠသိ လ္မွ စ းပြားေရးဘြြဲ႕ အားလည္းေကာင္း၊ University of 
Brighton မ ွ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆ ိင္ရာ ဘြြဲ႕လြန္ ဒစ္ပလိ မာ အားလည္းေကာင္း၊ University of Warwick မ ွ
သိပၸံမဟာဘြြဲ႕ (Operations Research) အားလည္းေကာင္း၊ University of Marburg မ ွ ပါရဂူဘြြဲ႕ 
(Management Sciences) အားလည္းေကာင္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ ရန္က န ္ စ းပြားေရး တကၠသ ိလ္မွ 
ခခ းျမွင့္သည့္ ဂ ဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြြဲ႕ (D.Litt. degree) အားလည္း ၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ရရွိခြဲ့ပါသည္။  
 
ဥ းတငထ္ြဋဥ္ း      
 
ဥ းတင္ထြဋ္ဥ းသည္ က မၸဏ ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းအျဖစ ္၂၀၁၄ ခ နွစ ္ုႏိ ဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါသည္။ သူသည္ Yoma Strategic Holdings Ltd လယ္ယာစိ က္ပခိ းေရး အဖြြဲ႕နွင့္ 
Agribusiness and Rural Development Consultants တ ိ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ သူသည္ သမၼတ ဥ းသိန္းစိန္၏ 
စ းပြားေရး အၾကံေပး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ NESAC၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ပါသည္။  
 
သူသည္ က လသမဂ  အဖြြဲ႕အစည္းမခားတြင္ အတ ိင္ပင္ခ ံ အေနျဖင့္ အလ ပ္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ၿပ း၊ ၂၀၀၉ ခ နွစ္မွ 
၂၀၁၁ ခ နွစ္အထိ အထူးလ ိအပ္ခခက္မခား ရွိသည့္ န ိင္ငံမခားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးယူနစ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ 
အမ ေဆာင ္အတြင္းေရးမ းရံ း တြင္လည္းေကာင္း၊ UNESCAP တြင္လည္းေကာင္း အတိ င္ပငခ္ံုွႏင့္ အၾက းတန္း 
အၾကံေပး အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေဒသဆ ိင္ရာ အဖြြဲ႕အစည္းမခားျဖစ္သည့္ Southeast 
Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (“SEARCA”)၊ Center on 
Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (“CIRDAP”) နွင့္ Association of Southeast 
Asian Nations ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (“ASEAN-AMAF”) တိ ႔တြင္လည္း 
အမ ေဆာင္ ေကာ္မတ  အဖြြဲ႕ဝင္ ရာထူးမခား ရရွိခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ လယ္ယာစ ိက္ပခိ းေရး စ မံကိန္း ဌာန၏ 
အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမ းခခ ပ္ တစ္ဥ းျဖစ္ၿပ း၊ ယင္းမတ ိင္မ  ၁၉၇၄ခ နစွ ္ကတည္းက လယ္ယာစိ က္ပခိ းေရးနွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾက းဌာနတြင ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန ္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။  
 
သူသည္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္ေရး က႑၌ အေကာင္းဆ ံး စြမ္းေဆာင္ရည္ဆ  (ပထမအဆင့္)အား ၂၀၀၂ခ နွစ္တြင ္
ခခ းျမွင့္ျခင္း ခံရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာန ိင္ငံ မုႏ ေလးၿမိ ႕ရွိ လယ္ယာစိ က္ပခိ းေရး အင္စတ ကခ မ ွပထမဘြြဲ႔ုႏွင့္ 
အေမရိကန္ ျပညေ္ထာင္စ ရွ ိOhio State University မ ွမဟာဘြြဲ႕အား ရရွိထားပါသည္။   
 
ဥ းထြနး္လြင ္
 
ဥ းထြန္းလြင္သည္ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစပ္ါသည္္။   သူသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားအနက္မွ တစ္ဥ းျဖစ္သည့္ MAGDPL ၏ ဥကၠဌအျဖစ ္၂၀၁၂ခ နွစ ္ကတည္းက 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ MAGDPL သည္ အမခားပိ င ္က မၸဏ တစ္ခ  ျဖစ္ကာ (အျခားလ ပ္ငန္းမခားအပါအဝင္) 
ကြန္တိန္နာမခား နွင့္ အေထြေထြက န္စည္ က ိင္တြယ္ျခင္း လ ပ္ကိ င္သည့္ သ လဝါ ဆိပ္ကမ္း အကြက္ ၂၉ ရွိ 
အျပည္ျပည္ဆ ိင္ရာဂိတ္ အား ေဆာက္လ ပ္ျခင္း ုႏွင့္ စ မံေဆာငရ္ြက္ျခင္းကိ  လ ပ္ကိ င္ပါသည္။       
 
သူသည္ MAPCOုွႏင့္ MEICO တ ိ႕၏ အမ ေဆာင ္ဒါရိ က္တာ အျဖစ ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပ း MAPCOနွင့္ 
MEICO တ ိ႔သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပ ိင္ဆိ ငသ္ူမခားစာရင္းတြင္ ပါဝငၾ္ကပါသည္။ သူသည္ 
Myanmar Citizens Bank  Limited ၏အမ ေဆာင္ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ National 
Resources Development Company Limited ၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ 
ျမန္မာုိႏ  င္င ံ ပြဲမခိ းစံ  ုႏွင့္ ုႏွမ္းက  န္သည္မခားအသင္း၏ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ၿပ း၊ UMFCCI ုႏွင့္ Myanmar-Japan 
Association တိ ႔တြင္လည္း ဘ႑ာေရးမ ႉး အျဖစ ္တာဝန္ ယူထားပါသည္။    
 
သူသည္ ၁၉၉၅ ခ နွစ္ကတည္းက ေရႊမြဲက  မၺဏ  ၏ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္း ျဖစ္ပါသည္။  
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သူပါဝင္ေဆာငရ္ြက္သည့္ က မၸဏ မခားသည္ လယ္ယာစိ က္ပခိ းေရး ထ တ္က န္မခား တင္ပ ိ႔ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ေရး 
ပစၥည္းမခားနွင့္ အေထြေထြက န္စည္မခား တင္သြင္းျခင္း၊ အေခခာသပ ္ သစ္ထ တ္က န္မခား ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ 
ေထာက္ပံံ့ပိ ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မ မခား ေပးျခင္း၊ သ လဝါ ဆိပ္ကမ္းဂိတ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ ကၽြန္းသစ္ စိ က္ပခိ းေရး အပါအဝင ္ စ းပြားေရး က႑မခိ းစံ တြင္ လ ပ္ငန္းမခား 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။       
 
ဥ းည ခင ္    
 
ဥ းည ခင္ သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က  မၺဏ ၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားအနက္မွ တစ္ဥ းျဖစ္သည့္ MSD၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ MSD သည္ သၾကားုႏွင့္ 
သၾကားဆိ င္ရာ လ ပ္ငန္းက႑ရွိ အဖြြဲ႔အစည္းမခားက ပူးေပါငး္ တည္ေထာင္ခြဲ့ၾကၿပ း၊ ျမနမ္ာုႏိ င္င ံ အတြင္း 
သၾကားုႏွင့္ သၾကားဆိ င္ရာ လ ပ္ငန္းမခား တိ းတက္ဖြံ႔ၿဖ ိးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ 
စားေသာက္က န္ ထ တ္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းက႑မ ွ ုႏွစ္ဆယ့္ငါး (၂၅) ုႏွစ္ေကခာ္ အေတြ႔အႀက ံမခား 
ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါသည္။     
 
ဥ းည ခင္သည္ ေရႊျပည္ေအာင္ အမည္ျဖင့္ သၾကားစက္သံ းခ  ကိ  ပိ င္ဆိ င္ၿပ း လ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္လွခက္ ရွိပါသည္။ 
 
ဥ းတငေ္မာငလ္ိ င ္
 
ဥ းတင္ေမာင္လိ င္သည ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MAPCO၏ အမ ေဆာင ္
ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္းျဖစ္ပါသည္။ MAPCOသည္ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား 
အနက္မွတစ္ဥ းျဖစ္ၿပ း၊ အမခားျပည္သူ၏ စ ေဆာင္းေငြမခားအား စ စည္း၍ ျမန္မာန ိင္ငံ၏ လယ္ယာစိ က္ပခိ းေရးနွင့္ 
စ ိက္ပခိ းေရး အေျခခံေသာ စက္မ လက္မ  လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ကခယ္ျပန္႔စြာ ရင္းနွ းျမွပ္ုံွႏျခငး္ကိ   အားေပးရန ္
ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ တည္ေထာငထ္ားသည့္ အမခားပ ိင္ က မၸဏ တစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။  
 
သူသည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မခား ထ တ္လ ပ္ျခင္းနွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္းမခားကိ  ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Automobile 
Development Public Company Limitedတြင ္အမ ေဆာင ္ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ 
သူသည္ Evergreen Autos Co.,Ltd တြင္ က မၸဏ စတင္ တည္ေထာင္ကတည္းက အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ 
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက ္လွခက္ရွိပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာန ိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑မခား ဖြံ႕ျဖိ းတိ းတက္မ  
ျဖစ္ေပၚေစရန ္အားေပးကူည ျခင္းကိ  အေလးထားသည့္ အမခားပ ိင ္က မၸဏ တစ္ခ ျဖစေ္သာ Myanmar National 
Telecom Holdings Public Ltd တြင္လည္း ပါဝငပ္ါသည္။  
 
ဥ းတင္ေမာင္လိ င္သည ္ Myanmar-Japan Association တြင္လည္း ဗဟ ိ အလ ပ္အမ ေဆာင္ ေကာ္မတ  
အဖြြဲ႕ဝင္အျဖစ ္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၈ုွႏစ္တြင္ ရန္က န္တကၠသိ လ္မွ ရူပေဗဒ 
သိပၸံဘြြဲ႔ြဲ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခြဲပ့ါသည။္ သူသည္ ဂခပန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းကခင္စြာ ေျပာဆိ န ိင္ပါသည္။  
 
ေဒါကတ္ာ ဥာဏ္သစလ္ိ င ္
 
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိ င္သည္ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ၿပ း Zone A Project၏ လူေနထိ င္ရာနွင့္ 
စ းပြာေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ င္း တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ TPD ပေရာဂခက ္ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္းျဖစ္သည္။ 
သူသည္ လက္ရွိတြင္ NDCG၏ ပူးတြြဲအ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား အနက္မွတစ္ဥ းျဖစ္ၿပ း အဓိကအားျဖင့္ ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္း၊ 
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က န္သြယ္ျခင္းလ ပ္ငန္းနွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား ကိ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမခားပိ င္ က မၸဏ တစ္ခ  
ျဖစ္သည္။  
 
သူသည္ Proven Technology Industrial Co.,Ltd. ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ၿပ း၊ Zodiac E Corridor 
Company Limited  ၏ အ ပခ္ခ ပ္မ  ဒါ႐ိုိ က္တာ ျဖစပ္ါသည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation ၏ 
အတြင္းေရးမွူးျဖစ္ၿပ း၊ Myanmar Construction Entrepreneur Association ၏ တြြဲဘက္ 
အတြင္းေရးမွူးျဖစ္ကာ၊ Peti Foundation ၏ ဘ႑ာေရးမႉ်ား လည္်ားျဖစ္သည္။ 
 
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိ င္သည္ ၁၉၉၆ ခ ုွႏစ္တြင္ ရန္က န ္ ေဆးတကၠသိ လ္ အမွတ္ (၁) မ ွ Bachelor of 
Medicine ဘြြဲ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခြဲပ့ါသည္။ 
 
ဥ းေအာငစ္ိ းသာ 
 
ဥ းေအာင္စိ းသာသည္ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MJTD ၏ ဒါရိ ကတ္ာတစ္ဥ းလည္း 
ျဖစ္သည္။  
 
သူသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား အနက္မွ တစ္ဥ းျဖစ္သည့္ MTI ၏ဒါရိ က္တာ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ MTIသည္ ျမန္မာန ိင္ငံတြင္ သတင္းအခခက္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လ ကြန္း 
ဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လ ကြန္း ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ဆက္ုႏႊယ္သည့္ က႑မခားတြင္ ရင္းနွ းျမွပန္ွံၿပ း ဥ းေဆာင္သူ 
တစ္ဥ းျဖစ္ရန ္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ အမခားပိ ငက္ မၸဏ  တစ္ခ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၂ခ နစွ္ 
ကတည္းက Myanmar Information Technology Pte Ltd ၏ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္းျဖစ္သည္။  
 
ဥ းေအာင္စိ းသာ သည္ သတင္းအခခက္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးုႏွင့္ နည္းပညာ က႑၊ စိ က္ပခ ိးေရး ပစၥည္းမခား 
က န္သြယ္ျခင္းလ ပ္ငန္း၊ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမခားုႏွင့္ အျခားက န္မခ ိးစ ံ က န္သြယ္ျခင္းလ ပ္ငန္း တိ ႔ လ ပ္ကိ င္ေနေသာ 
Myanmar ComBiz အ ပ္စ  ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္္။ Myanmar ComBiz အ ပ္စ သည္္ ခရ သြားလ ပ္ငန္း အစရွိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မ  လ ပ္ငန္းမခားတြငလ္ည္း ပါဝင္လ ပေ္ဆာင္ပါသည။္ 
 
သူသည္ UMFCCI ၏ ဗဟိ  အမ ေဆာင္ ေကာ္မတ ဝင ္တစ္ဥ း ျဖစ္ကာ၊ Myanmar Young Entrepreneurs 
Association တြင္ ဒ တိယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Computer Industries Association တြင္ ဒ တိယဥကၠ႒ 
တာဝန္၊ Yangon Region Computer Industries Association တြင္ ဒ တိယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Rice 
Industry Association တြင္ တြြဲဘက္ဘ႑ာေရးမႉ်ား တာဝန ္တ ိ႔ကိ လည္း ထမ္းေဆာင္လခက္ ရွိပါသည္။  
 
ဥ းေအာင္စိ းသာသည္ ASEAN Outstanding Entrepreneur Award အား ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္၌ ဗ ယက္နမ္ုႏိ င္္ငံတြင္ 
အပ္ုွႏင္းျခင္း ခံခြဲ့ရပါသည္။ 
 
သူသည္ ရန္က န္စ းပြားေရး တကၠသိ လ္မွ MBA ဘြြဲ႔ကိ လည္းေကာင္း၊ စ းပြားေရးပညာဘြြဲ႕ကိ လည္းေကာင္း၊ IT 
ပညာ ဘြြဲ႔ြဲ႔ကိ  လည္းေကာင္း ရရွထိားပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား၏ ယခငုွ္ႏင့္ လကရ္ွ ိဒါ႐ိုိ ကတ္ာ အျဖစ္္ တာဝနယ္မူ မခား 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ တြင ္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့သည္မခား မွအပ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားက ေနာက္အကခဆ ံး 
ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္ မတိ င္မ  ကပ္လခက္ လြန္ခြဲ့ေသာ ငါးုႏွစ ္အတြင္း အဓိက ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ အျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခြဲ့မ မခားမွာ ေအာက္ပါ အတိ င္း ျဖစ္ပါသည္ - 
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အမည ္ လကရ္ွ ိအဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

ယခင ္အဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

ဥ းဝင္းေအာင ္ GLAD 

Dagon International Ltd. 
 

 
 

ဥ းသိမ္းေဝ  
(ေခၚ) 
Mr. Serge Pun 
 

7 Foucs Investment Ltd. 
FMI 
FMI Air Ltd 
 
FMI Garden Development Ltd. 
FMI Syndication Ltd. 
Hlaing River Golf & Country Club Co., Ltd. 
JJ-Pun Ltd. 
Myanmar Agri-Tech Ltd. 
Pun Hlaing Capital Co., Ltd. 
Pun Hlaing International Hospital Ltd. 
Pun Hlaing Links Services Co., Ltd. 
Pun Plus Projects Ltd. 
Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. 
SPA Project Management Ltd. 
Thanlyin Estate Development Ltd. 
Yangon Land Co., Ltd. 
Yangon Nominees Ltd. 
Yoma Bank Ltd. 
Yoma Telecom Co., Ltd. 
Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd. 
Access Myanmar Distribution Company 
Limited 
Chindwin Bagan Company Limited 
Chindwin Investment Limited 
Chindwin Pindaya Company Limited 
Eletra Trading Company Limited 
FMI Development Group Limited 
FMI Riverside Development Limited 
Meeyahta International Hotel Limited 
Myanmar Dairy Nutrition Company Limited 
Myanmar Milk Farm Company Limited 
SBA Company Limited 
SGG Motor Services Limited 
Summit Brands Restaurant Group Limited 
SPA Assets Management Limited 
SPA Aviation Holidings Limited 
SPA Project Management Services Limited 

Group Synergetic Force  
Co., Ltd. 
 
 
Meeyahta International  
Hotel Ltd. 
 
Seven Golden Gates  
Co., Ltd. 
 
Yangon Sand Industries  
Ltd. 

   
Agribusiness and Rural    
Development Consultant 
Co.,Ltd. 
 
Myanmar Agri-Tech 
Carbon Capital Ltd. 
 
SPA Project Management 
Ltd. 
 
Yoma Telecom Co.,Ltd. 
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အမည ္ လကရ္ွ ိအဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

ယခင ္အဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

Star City International School Company 
Limited 
Yoma Fleet Limited 
Yoma Development Group Limited 
Yoma Myittar Development Company Limited 
Yoma Nominee Limited 
Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited 
Yoma Venture Company Limited 
Le Planteur Company Limited 
Le Planteur Inya Lake Company Limited 
Pun Plus Project Limited 
SPA Project Management Services Limited 
Vehicle Lease Management Limited 
Yoma Development Group Limited 
Yoma German Motors Limited 
 

 

ဥ းခင္ေမာင္ေအး New City Development 
Co-Operative Bank Limited 
Kaung Myanmar Aung Shipping Co., Ltd. 
Citizen Business Insurance Public Limited.  
Myanmar Microfinance Bank Limited 
Golden Myanmar Airlines Public Company Limited 

 

မရွိပါ။ 

ဥ းသိန္းဟန္  
(ေခၚ) 
ကိ ဟန္သိန္း 
 

 MJTD 

 MEICO  

Golden Horse Company Limited 
Golden Horse Industry Company Limited 
Shwe Taung Cement Company Limited 
Future Energy Company Limited 
 

 

မရွိပါ။ 

ေဒါက္တာ 
ေအာက္ထြန္းသက္ 
 

ၤFMI မရွိပါ။ 
 

ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း 
 

မရွိပါ။ 
 

မရွိပါ။ 
 

ဥ းထြန္းလြင္ 
 

Shwe Me’ Co., Ltd. 
Shwe Me’ Industry Co., Ltd. 
Shwe Me’ Logistics Services Co., Ltd 
National Resources Development Company Limited 
MAPCO 
MEICO 

မရွိပါ။ 
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အမည ္ လကရ္ွ ိအဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

ယခင ္အဓကိ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ  
ရာထးူမခား 

MAGDPL 
Myanmar Citizens Bank Limited 
 

 

ဥ းည ခင္ MSD 
Shwe Own Pwint Co.,Ltd. 

မရွိပါ။ 

ဥ းတင္ေမာင္လိ င ္ MAPCO 
Evergreen Autos Co., Ltd. 
 
 

 

Myanmar Automobile 
Development Public 
Company 

ေဒါက္တာ 
ဉာဏ္သစ္လိ င္ 
 

NDCG 
Proven Technology Industrial Co., Ltd. 
Zodiac E Corridor Company Limited 
 

 

မရွိပါ။ 

ဥ းေအာင္စိ းသာ MJTD 
MTI 
Myanmar ComBiz Group 

 

မရွိပါ။ 

 

ရာထးူသကတ္မး္ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ သင္းဖြြဲ႕ စည္းမခဥ္းအရ က မၸဏ ၏ ေနာင္ကခင္းပေသာ ုႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတိ င္း 
တြင္္ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကြၽုႏ ္ပ္တိ ႔ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ ၃ပ ံ၁ပ  ံ (သိ ႔တည္းမဟ တ္၊ ယင္းတိ ႔၏ အေရ 
အတြက္သည္ သံ    းျဖင့္စား၍ မျပတ္ပါက ၃ပ ံ၁ပ ုွံႏင့္ အန းစပ္ဆ ံး အေရအတြက)္ က ရာထူးမွ အလွည့္ကခ 
မျဖစ္မေန အနားယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
 
ုႏွစ္စဥ ္အနားယူရမည့္ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည ္၎တိ ႔ကိ  ေနာက္ဆ ံး ေ႐ိုြးေကာက္ခြဲ့ေသာ အခခိန္မွ 
ရာထူးသက္တမ္း အရွည္ၾကာဆ ံး ျဖစ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား ျဖစ္ရပါမည္။   သိ ႔ရာတြင္ တစ္ရက္တည္း ဒါ႐ိုိ က္တာ 
ျဖစ္လာၾကသူမခား အၾကားတြင္ (ယင္းတိ ႔အခခင္းခခင္း အျခားနည္းအားျဖင့္ သေဘာတူထားျခင္း မရွိပါက) 
အလွည့္ကခ အနားယူရမည့္သူမခားကိ  မြဲခြြဲ၍ ဆ ံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။    
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာမခားအနက္မွ ၃ဥ းသည္ ၂၀၁၅ခ နွစ ္ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကခင္းပသည့္ 
နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ အေရြးေကာက္ခံခြဲ့ရၿပ း ထိ ရက္တြင္ပင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာမခား ျဖစ္လာခြဲ့ပါသည္။ လာမည့္ နစွ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ 
အနားယူမည့္သူမခားကိ  (ယင္းတိ ႔အခခင္းခခင္း အျခားနည္းအားျဖင့္ သေဘာတူထားျခင္း မရွိပါက)  မြဲခြြဲ၍ 
ဆ ံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။    
 
အနားယူေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာသည္ ျပန္လည ္အေ႐ိုြးခံခြင့္ ရွိပါသည္။ 
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အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အမ ေဆာင ္ အရာရွိမခား၏ တာဝန္မွာ ေန႔စဥ္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးုွႏင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။   
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အမ ေဆာင ္ အရာရွိမခားနွင့္ သက္ဆ ိင္သည့္ အခခက္အလက္မခားကိ  ေအာက္ပါ ဇက္ဟိုယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အမည္္ 
 

အသက ္ လပိစ္ာ ရာထးူ 

ဥ းထြန္းထြန္း ၄၁ အမွတ္ (O22A) ၊ Orchid Garden ၊ FMI 
City ၊ လိ င္သာယာၿမ ိ႕နယ္္၊ ရနက္ န္ၿမ ိ႕။ 

ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ ္

ဥ းေအးဝင္း ၄၇ အမွတ္ ၄၂၊ ေရႊသရဖ ရိပ္မြန္၊ 
ဘ ရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမ ိ႕နယ္္၊ 
ရန္က န္ၿမ ိ႕။ 

အ ပ္ခခ ပ္ေရးုွႏင့္ 
လူ႔အရင္းအျမစ ္ဒါ႐ိုိ က္တာ 

ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္  ၄၂ အမွတ္ ၁၁၊ ရတနာမြန ္၃လမ္း၊ 
ေအးရိပ္မြန ္အိမ္ယာ၊ လိ င္ျမိ ႕နယ္၊ 
ရန္က န္ျမိ ႕။ 

အေရာင္းနွင့္ ေဈးကြက္ 
ျမွင့္တင္ေရး ဒါရိ က္တာ 

ဥ းသူရိန္ေအာင ္ ၃၃ အမွတ္ (၁၀၅) ၊ တကၠသိ လ္ ရိပ္သာလမ္း၊  
(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမ ိ႕နယ္္၊ 
ရန္က န္ၿမ ိ႕။ 

ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိ က္တာ 
(သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္) 

ေဒါက္တာ 
ဉာဏ္သစ္လိ င္ 

၄၆ အမွတ္ ၅၅(ေအ)၊ သ နုႏၵာ ၄လမ္း၊ 
သ မဂၤလာ အိမ္ယာ၊ သဏၤန္းကၽြန္း 
ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ျမိ ႕။  

ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိ က္တာ 
(TPD) 

 

ေအာက္တြင္ ထ တ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွအပ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ မည္သည္႕ အမ ေဆာင္ အရာရွကိမွခ အခခင္းခခင္း  
သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုႏွင့္ ေဆြမခ ိး ေတာ္စပ္ျခင္း မရွိပါ။  
 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ပေရာဂခက္ဒါ႐ိုိ က္တာ ျဖစ္သည့္ ဥ းသူရိန္ေအာငသ္ည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဥကၠ႒ ျဖစသ္ူ ဥ းဝင္းေအာင္၏ 
သား ျဖစ္ပါသည္္။ 

 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အမ ေဆာင ္အရာရွိမခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ တစ္ခ တည္းအတြက္ သ းသန္႕ အလ ပ္လ ပ္ေနျခင္း 
မဟ တ္ပါ။ “အလ ပခ္န္႔ထားေရး သေဘာတညူ ခခကုွ္ႏင့္ အခေၾကးေငြ” အပိ ဒ္တြင ္ၾကည္႕ရ ပါ။ 

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အမ ေဆာင ္ အရာရွတိိ ႔၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ အလ ပ္အကိ င္ အေတြ႔အႀက ံမခားကိ  ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 
 
ဥ းထြနး္ထြနး္ 
 
ဥ းထြန္းထြန္းသည္ ဤက မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဥ းထြန္းထြန္းသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား အနက္မွ တစ္ဥ း ျဖစ္သည့္ SPA Group ုႏွင့္ 
FMI ၏ အမ ေဆာင ္ဒါ႐ိုိ က္တာုႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္ ျဖစပ္ါသည္။ သူသည္ SPA Group သိ ႔ ၁၉၉၈ ခ ုွႏစ ္
ေုွႏာင္းပိ င္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခြဲ့ၿပ း ရာထူးတာဝန္အမခိ းမခိ းကိ   ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည။္ နယ္ပယ္မခားစြာတြင္ 
ထိေတြ႔လ ပ္ကိ င္ကာ ေကာ္ပိ ေရးရွင္္း ဆိ င္ရာ ဘ႑ာေရး၊ အစ ရွယ္ယာ မွတ္ပ ံတင္ျခင္း၊ secretarial practice၊ 
ဥပေဒ ေရးရာ၊ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း စ မံအ ပ္ခခ ပ္ပ  ံ မူေဘာင္မခား၊ သတင္းအခခက္အလက္ နည္းပညာ၊ အိမ္ၿခံေျမ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္္း၊ ရာျဖတ္ျခင္း၊ က မၸဏ ခခင္း ပူးေပါင္းျခင္းုႏွင့္ ရယူျခင္း၊  
စ းပြားေရး အခြင့္အလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းုွႏင့္ စေတာ့အပိ္ခခိန္း တြင္ အစ ရွယ္ယာ တင္သြင္းျခင္း တိ ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ 
 
သူသည္ ၁၉၉၈ ခ ုွႏစ္တြင္ Institute of Chartered Secretaries & Administrators (United Kingdom) မ ွ
ဘြြဲ႔ရရွိခြဲ့ၿပ း၊ လက္ရွိအခခိန္တြင္ ထိ အဖြြဲ႔အစည္း၌ associate member တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္။   

 
ဥ းေအးဝငး္ 
 
ဥ းေအးဝင္းသည္ ဤက မၸဏ ၏ အ ပ္ခခ ပ္ေရးုွႏင့္ လူ႔အရင္းအျမစ ္ဒါ႐ိုိ က္တာ ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ဥ းေအးဝင္းသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား အနက္ တစ္ဥ း ျဖစ္သည့္ MEICO တြင္ ၂၀၁၂ 
ခ ုွႏစ္က စတင္၍ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါ႐ိုိ က္တာ အျဖစ ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ MEICO သည္ စားသ ံးဆ  
ုႏွင့္ဆ ထြက္ပစၥည္း အမခိ းမခ ိးအား ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ က န္သြယ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းုွႏင့္ တင္ပ ိ႔ျခင္း တိ ႔အား 
ေဆာင္ရြက္ေသာ က မၸဏ တစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ တျပိ ငတ္ည္းတြင္ Thuriya Win Co., Ltd ၏ အ ပ္ခခ ပမ္  
ဒါ႐ိုိ က္တာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Thuriya Win Co., Ltd.သည္ စားေသာက္က န္ ထ တ္လ ပ္ျခင္းလ ပ္ငန္း၊ 
ျဖန္႕ခခ ျခင္းလ ပ္ငန္း၊ လယ္ယာစ ိက္ပခ ိးေရး လ ပ္ငန္းက ိ အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သူသည္ 
စက္မ လက္မ  ဖြံ႔ျဖိ းေရးက႑၊ သတင္းအခခက္အလက္နွင့္ တယ္လ ကြန္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မ နွင့္ 
စြမ္းအင္က႑တြင္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Industries Alliances Public Limited 
အား တည္ေထာင္သူမခား အနက္မွတစ္ဥ းျဖစ္ၿပ း၊ ယင္း Limited၏ ဘ တ္အဖြြဲ႕ဝင ္တစ္ဥ းျဖစ္သည္။   
 
သူသည္ UMFCCI ၏ လက္ရွိ ဗဟိ  အမ ေဆာင္ ေကာင္မတ ဝင္ တစ္ဥ းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Myanmar Food 
Processors and Exporters Association ၏ အတြင္းေရးမႉ်ားခ ်ဳပ္ရာထူးုႏွင့္ Myanmar Industrial Association 
၏ ဗဟိ  အလ ပ္အမ ေဆာင္ ေကာင္မတ ဝင ္ရာထူးတာဝန္မခားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လခက္ ရွိပါသည္။ 
 
ဥ းေအးဝင္းသည္ ၁၉၉၂ုွႏစ္တြင ္ Bachelor of Commerce ဘြြဲ႔ျဖင့္ ရန္က န္ စ းပြားေရး တကၠသိ လ္မွ 
ေအာင္ျမင္ခြဲ့ပါသည္။ 
 
ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္   
 
ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အေရာင္းနွင့္ ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ေရး ဒါရိ က္တာ ျဖစ္သည္။  
 
ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္သည္ MAGDPL ၏ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းျဖစ္သည္။ သူသည္ သြင္းက န္နွင့္ ပိ ႔က န္ လ ပ္ငန္း စ မံခန္႔ခြြဲမ  
အေတြ႔အၾကံ  နွစ္၂၀ ရွိပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၆ခ နွစ ္ကတည္းက Lim Family Co., Ltd ၏ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ း 
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွခက္ရွိပါသည္။ သူသည္ Aung Si Linn International (Trading House) နွင့္ စားအံ းဆ  
တင္သြင္းျခင္းနွင့္ လက္ကားျဖန္႔ခခ ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာေရႊရတနာေျမက  မၺဏ လိမိတက္ တြင္လည္း 
အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ၂၀၀၆ခ နစွ္တြင္၊ သူသည္ Proven Technology 
Industry Co.,Ltd တြင္လည္းေကာင္း၊ Yangon Metal Industry Ltd., တြင္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Poly 
World Ltd., တြင္လည္းေကာင္း၊ Green Myanmar Group Limited တြင္လည္းေကာင္း ဒါရိ က္တာ 
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တစ္ဥ းျဖစ္လာခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ ရန္က န ္ တကၠသိ လ္မွ သိပၸံဘြြဲ႕ (ဓါတ ေဗဒ) ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခြဲၿ့ပ း၊ 
၂၀၁၄ခ နွစ္တြင ္ University of Thai Chamber of Commerce မ ွ Masters Degree in Business 
Adiminstration (MBA) အားရရွိခြဲ့ပါသည္။   
 
ဥ းသရူနိေ္အာင ္
 
ဥ းသူရိန္ေအာင္သည ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ သိ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိ က္တာ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဥ းသူရိန္ေအာင္သည ္ Dagon group ၌ (၁၀) ုွႏစ္ေကခာ္ အလ ပ္အကိ င္ အေတြ႔အႀက  ံ ရွိပါသည္။   Dagon 
Group သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြငး္ ေရွ႕ေဆာင္ က မၸဏ  အ ပ္စ ႀက းမခား အနက္တစ္ခ  ျဖစ္ကာ၊ အိမ္ၿခံေျမုွႏင့္ 
ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္း၊ ဧည့္ဝတ္ေကခပြန္ေရး လ ပ္ငန္း၊ သစ္လ ပ္ငန္း၊ စိ က္ပခ ိးေရး လ ပ္ငန္း၊ က န္စည္ 
အေရာင္းအဝယ ္လ ပ္ငန္း၊ စိ က္ခင္းလ ပ္ငန္း၊ လက္လ အေရာင္းုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးေရး လ ပ္ငန္း၊ ေရနံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
လ ပ္ငန္းုႏွင့္ စားေသာက္က န္ လ ပ္ငန္း တိ ႔ အပါအဝင ္လ ပ္ငနး္က႑ မခ ိးစ ံတြင ္လ ပ္ကိ င္လခက္ ရွိ္ပါသည္။ 
 
သူ၏ အဓိက တာဝန္မွာ ျမိ ႕ျပစ မံကိ္န္း ခခမွတ္ျခင္း၊ စ းပြားေရးနွင့္ လူေနထိ င္မ ဆိ င္ရာ ဖြ႕ံျဖိ းေရး လ ပ္ငန္းမခား 
အပါအဝင ္ အိမ္ေျခေျမ စ မံကိန္းမခားတြင္ စ မံကိန္း ခခမွတ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတ ိ႔ျဖစ္သည္။ 
အိ္မ္ျခံေျမ ဖြံံံံ႕ျဖိ းေရးက႑ အတြင္း ၁၀နွစ ္ လ ပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံ ရွိျခင္းေၾကာင့္ စ မံကိန္း စ မံခန္႔ခြြဲမ နွင့္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း လ ပ္ငန္းမခားကိ  ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ေကာင္းစြာ ကြခမ္းကခင္နားလည္ပါသည္။    
 
သူသည္ Dagon group ၏ လ ပ္ငန္း ဆိ င္ရာ မဟာဗခၱဴဟာုႏွင့္ တိ းခခြဲ႕ေရး စ မံကိန္းမခားကိ  တာဝန္ယူၿပ း၊ Dagon 
group တိ းခခြဲ႕လ ပ္ကိ င္ုိႏ င္မည့္ စ းပြားေရး နယ္ပယ္သစ္မခား ေဖာ္ထ တ္ သတ္မွတ္မ ကိ   အထူးျပ  
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။     ျမန္မာုႏိ င္ငံတြင ္Dagon group က လ ပ္ငန္းသစ္မခား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပ ဂ လိကပိ င ္
အျဖစ္ ေျပာင္းလြဲျခင္းုွႏင့္ ဝယ္ယူျခင္းတိ ႔ ျပ လ  ပ္ျခင္းအားျဖင့္ တိ းခခြဲ႕လ ပ္ကိ င္ုႏိ င္မည့္ လ ပ္ငန္းက႑ 
အသစ္မခား၏ ျဖစ္ုိႏ င္ေျခ ေလလ့ာခခက္မခားကိ  တက္ၾကြစြာ ဥ းေဆာင္ လ ပ္ကိ င္လခက္ ရွိပါသည္။ 
 
သူသည္ Westminister တကၠသိ လ္ မ ွBusiness Information Management in Finance ဘာသာရပ္ဆိ င္ရာ 
Bachelor of Arts (Honours) ဘြြဲ႔ကိ  ၂၀၀၄ခ ုွႏစ္တြင္ ရရွိခြဲ့ပါသည္။ 
 
ေဒါကတ္ာ ဥာဏ္သစလ္ိ င ္
 
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိ င္သည္ က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ း ျဖစ္ၿပ း၊ Zone A Project ၏ လူေနထ ိင္ရာနွင့္ 
စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ ငး္ တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ TPD ပေရာဂခက ္ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္း 
ျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္ရွိတြင္ NDCG ၏ တြြဲဖက္ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား အနက္မွတစ္ဥ းျဖစ္ၿပ း၊ ေဆာင္လ ပ္ေရး၊ က န္သြယ္ေရးနွင့္ 
အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မ  လ ပ္ငန္းမခားအား အဓိက ေဆာင္ရြက္သည့္ အမခားပ ိင ္က မၸဏ  တစ္ခ ျဖစ္သည္။    
 
သူသည္ Proven Technology Industrial Co., Ltd ၏ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္းျဖစ္ၿပ း၊ Zodiac E Corridor 
Company Limited ၏ အ ပ္ခခ ပမ္  ဒါရိ က္တာ လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation တြင ္
အတြင္းေရးမ း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Costruction Entrepreneur Association တြင္ တြြဲဖက္ 
အတြင္းေရးမ း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Peti Foundation တြင္ ဘ႑ာေရးမွၱဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း 
ထမ္းေဆာင္ပါသည္။    
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ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား၏ ယခင ္ုွႏင့္ လကရ္ွ ိဒါ႐ိုိ ကတ္ာ အျဖစ္္ တာဝနယ္မူ မခား 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အမ ေဆာင ္အရာရွိမခား၏ ေနာက္အကခဆ ံး ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္ မတိ င္မ  ငါးုွႏစ္ အတြင္း 
ဒါ႐ိုိ က္တာ အျဖစ္ တာဝန ္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့မ မခားမွာ ေအာက္ပါ အတိ င္း ျဖစ္ပါသည ္- 
အမည ္ လကရ္ွ ိအဓကိ 

ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ ရာထးူမခား 
ယခင ္အဓကိ 

ဒါ႐ိုိ ကတ္ာ ရာထးူမခား 

ဥ းထြန္းထြန္း 7 Focus Investment Ltd 
Chindwin Investments Ltd 
Convenience Prosperity Co., Ltd 
FMI 
FMI Air Ltd 
FMI Garden Development Ltd 
FMI Pearl City Development Ltd 
FMI Riverside Development Ltd 
FMI Syndication Ltd 
Hexagon System Co., Ltd 
Hlaing River Golf & Country Club Co., Ltd 
JJ-Pun Ltd 
Mandalay Cement Industries Co., Ltd 
May Enterprise Ltd 
Meeyahta International Hotel Ltd 
Myanmar Agri - Tech Ltd 
Northern Island Co., Ltd 
Pun Hlaing Capital Co., Ltd 
Pun Hlaing International Hospital Ltd 
Pun Hlaing Landscaping Ltd 
Pun Hlaing Links Services Co., Ltd 
Pun Hlaing Lodge Ltd 
Pun Plus Projects Ltd 
Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd 
Serge Pun & Associates Marketing Ltd 
Seven Golden Gates Co., Ltd 
SGG Motor Services Ltd 
SPA Elevator Ltd 
Yangon Land Co., Ltd 
Yangon Nominees Ltd 
Yangon Sand Industries Ltd 
Yoma Myittar Development Ltd 
Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd 

First Myanmar 
Construction Co., Ltd. 
 
Hicom Co., Ltd. 
 
Asia Green Valley Co.,Ltd 
Butterfly Trading Co.,Ltd 
Group Synergetic Force 
Co.,Ltd 
May Enterprise Ltd 
Norther Island Co.,Ltd 
Smart & Trust Services 
Co., Ltd 
Thanlyin Estate 
Development Ltd. 
Trusted Persons Co., Ltd. 

Yoma Bank Ltd. 

Yoma Yarzar 

Manufacturing Co., Ltd. 

 
 

ဥ းေအးဝင္း MEICO 
Thuriya Win Manufacturing Co., Ltd 
Thuriya Win International Co.,Ltd 
Unity Force International Co., Ltd 
Myanmar Industries Alliance Public Ltd 

မရွိပါ။ 
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ဒါရိ ကတ္ာမခားနငွ့္ အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား ပိ ငဆ္ိ ငသ္ည့္ အစ ရယွယ္ာမခား  
 
ေနာက္အကခဆံ းေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ၊ မည္သည့္ ဒါရိ က္တာ၊ 
အမ ေဆာင ္အရာရွိ တစ္ဥ းတစ္ေယာက္မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ တြင္ အစ ရွယ္ယာမခား ပိ င္ဆိ င္ထားျခင္း မရွိပါ။  
 

အမည ္ ဒါရိ ကတ္ာ/အမ ေဆာငအ္ရာရွ ိ
နာမညျ္ဖင့္ မတွပ္ံ တငထ္ားသည့္ 
အစ ရယွယ္ာ အေရအတြက ္

ဒါရိ ကတ္ာ/အမ ေဆာငအ္ရာရွ၏ိ 
အကခ ိးစ းပြားုွႏင့္ သကဆ္ိ ငသ္ည ္
ဟ မတွယ္ရူမည့္ အစ ရယွယ္ာ 
အေရအတြက ္

ဥ းဝင္းေအာင ္ ၂၅,၆၃၄ ၂၂၀,၇၅၀ 

ဥ းထြန္းလြင္  ၅၂,၃၈၅ ၁၉၇,၁၀၁ 

ဥ းသိန္းဟန္ မရွိပါ ၁၉၅,၀၀၀ 

ဥ းသိမ္းေ၀ မရွိပါ ၁၉၅,၀၀၀ 

ဥ းည ခင္ မရွိပါ ၁၉၅,၀၀၀ 

ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္ Myanma Agriculture and General Development 
Public Ltd 
Lim Family Co.,Ltd 
Aung Si Linn International (Trading House) 
Proven Technology Industry Co.,Ltd 
Yangon Metal Industry Ltd., 
Myanmar Poly World Ltd., 
Greem Myanmar Group Limited 

မရွိပါ။ 

ဥ းသူရိန္ေအာင ္ Dagon InternationlaLtd 
Dagon Rubber Plantation Ltd 
Dagon Communication Limited 
Kyaiklat Rice Production Co., Ltd 
Thuriya Energy Co., Ltd 
Thuriya Energy Depot Management Co., Ltd 
Dagon Foods Limited 
Global Star Co.,Ltd 
Global Star Fiancing Co.,Ltd 
Dagon Precast Ltd 
DMC Machinery Ltd 
Andaman Alliance Healthcare Limited  

မရွိပါ။ 

ေဒါက္တာ 
ဉာဏ္သစ္လိ င္ 
 
 

NDCG 
Proven Technology Industrial Co.,Ltd 
Zodiac E Corridor Company Limited  

မရွိပါ။ 
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ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လိ င္ မရွိပါ ၁၉၅,၅၁၆ 

ဥ းခင္ေမာင္ေအး မရွိပါ ၁၉၈,၃၃၆ 

ဥ းေအာင္စိ းသာ မရွိပါ ၁၉၅,၀၀၀ 

ဥ းတင္ေမာင္လိ င ္ မရွိပါ ၁၉၅,၆၁၀ 

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ မရွိပါ မရွိပါ 

ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း မရွိပါ မရွိပါ 

ဥ းသူရိန္ေအာင ္ ၄၉,၃၅၄ ၁၄,၃၁၅ 

ဥ းေအးဝင္း ၁,၁၀၂  

ဥ းျမင့္ေဇက္ဟိုာ္ ၁,၁၂၁  

ဥ းထြန္းထြန္း မရွိပါ  

 
ဒါရိ ကတ္ာမခား၊ အမ ေဆာင ္အရာရွမိခားနငွ့္ အလ ပခ္န္႔ထားေရး သေဘာတညူ ခခကုွ္ႏင့္ အခေၾကးေငြ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား (အမ ေဆာင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အတိ င္းအတာ အထိသာ) သိ ႔မဟ တ္ 
အမ ေဆာင ္ အရာရွိမခား အနက္ မည္သူကမွခ ဤက မၸဏ နွင့္ အလ ပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူည ခခက္အား 
ခခ ပ္ဆိ ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုွႏင့္ အမ ေဆာင္ အရာရွိမခားအား အမည္တင္သြင္းျခင္း 
ေကာ္မတ က (သက္ဆိ င္သည့္ အတ ိင္းအတာ အထိသာ) အမည္တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပ း ဤက မၸဏ ၏ 
အမ ေဆာင ္ရာထူးတာဝန္မခားကိ  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ အခေၾကးေငြ 
ရရွိျခင္းမရွိဘြဲ ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။  
  
ဒါရိ ကတ္ာမခားနငွ့္ အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား ရရွသိည့္ အခေၾကးေငြနငွ့္ ေထာကပ္ံံေ့ၾကး စ စ ေပါငး္  
 
 ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး နစွမ္ ွ ၂၀၁၄ 

ဘ႑ာေရး နစွအ္ထ ိ
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နစွမ္ ွ ၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရး နစွအ္ထ ိ

ဒါရိ က္တာမခား 
 

 ၂၉,၈၈၅,၇၀၀ ကခပ္ 

အမ ေဆာင ္အရာရွိမခား   အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၆,၇၉၄  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄၈,၀၀၀ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပ း က မၸဏ ဝင္ေငြ၏ ၂%အား အပိ ဆ ေၾကး အေနျဖင့္ 
ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ယင္းအပိ ဆ ေၾကးအား ၁၈ရက ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နစွ္တြင ္ ကခင္းပသည့္ နွစ္ပတ္လည္ 
အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားက ခြင့္ျပ ေပးခြဲ့ၾကပါသည္။  
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ေကာ္ပိ ရတိဆ္ိ ငရ္ာအ ပခ္ခ ပမ္  

မတိဆ္က ္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ လ ပ္ငန္း စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္မခားုွႏင့္  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွင္မခား အေပၚ 
တာဝန္ခံမ  စံုႏ န္းမခား ျမင့္မားေအာင ္ ထားရွိထိန္းသိမ္းရန ္ အေရးႀက းေၾကာင္းကိ  သိရွိနားလည္ၿပ း၊  
ုႏိ င္ငံံတကာတြင္ လက္ရွိ ကခင့္သ ံးေနေသာ အေျခခ ံ သေဘာတရားမခားနွင့္ ကိ က္ည သည့္ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း 
စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္မခားဆ ိင္ရာ အေလ့အထမခားအား ျမန္မာန ိင္ငံရွိ ျပည္တြင္း အေျခအေနမခားအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပ း ကခိ းေၾကာင္းဆ ေလွခာ္ေသာ အတိ င္းအတာအထိ လက္ခံကခင့္သံ းပါသည္။  

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ အေနျဖင့္ လ ပ္ငန္း စ မံအ ပ္ခခ ပမ္  မူေဘာင္အား က မၸဏ ၏ ထံ းတမ္းအစဥ္အလာတစ္ခ  
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာမခားဘ တ္အဖြြဲ႔ုႏွင့္ ထိပ္ပိ င္းအဆင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမ တိ ႔မွ 
တစ္ဆင္လ ပ္ငန္းစ မံအ ပ္ခခ ပမ္ အား တစ္စိ က္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစေ္ၾကာင္း ေပၚလြငေ္စသည့္ 
လ ပ္ငန္းစ မံအ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္ဆိ င္ရာ လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္ လမ္းျပေျမပံ တစ္ရပ္တိ ႔ကိ  က မၸဏ က 
လက္ခံကခင့္သံ းခြဲ့ပါသည္။ ေကာ္ပိ ရိတ္စ မံအ ပခ္ခ ပ္မ  မူေဘာငဆ္ိ င္ရာ လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္ လမ္းျပေျမပံ တြင္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လ ပ္ငန္းစ မံအ ပ္ခခ ပ္မ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိ င္ေရး အတြက္ 
လ ပ္ေဆာင္ရန ္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အဆင့္မခားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

  
လ ပ္ငန္းစ မံအ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္ဆိ င္ရာ လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္ လမ္းျပေျမပံ တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
လ ပ္ငန္းစ မံအ ပ္ခခ ပ္မ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိ င္ေရးအတြက္ ဥ းတည္ခခက္ုႏွင့္ ရည္မွန္းခခက္မခား 
ပါဝင္ပါသည္။  

 
ဥ းတညခ္ခက ္

၁။ ပြင့္လင္းျမင္သာမ ၊ တာဝန္ခံမ ၊ လြတ္လပ္မ ုႏွင့္ မွခတမ စသည့္ သေဘာတရားမခားအား 
အေျခခံ၍ စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ မွ တစ္ဆင့္ ေကာ္ပိ ရိတ္ဆိ င္ရာ ေရရညွ္တည္တံ့ုႏိ င္မ  ရရွိုိႏ င္ရန ္

၂။ အေထြေထြအစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အစည္းအေဝး၊ ဒါရိ က္တာမခားဘ တ္အဖြြဲ႔ုႏွင့္ အမ ေဆာင္ 
အဆင့္စ မံခန္႔ခြြဲမ  အစရွိသည့္ ေကာ္ပိ ရိတ္အစ အဖြဲြ႔တစ္ဖြြဲ႔စ ၏ လ ပ္ငန္းေဆာင္တာုွႏင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္မ တိ ႔အတြက္ လ ပ္ပိ င္ခြင့္ေပးျခင္းအား အားေပးရန္ 

၃။ ေကာ္ပိ ရိတ္အစ အဖြြဲ႔မခားအားလံ း အေနျဖင့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္မခားခခမွတ္ျခင္းုွႏင့္ 
ယင္းဆံ းျဖတ္ခခက္မခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမင့္မားသည့္ ကိ ယ္ကခင့္တရား 
ဆိ င္ရာ တန္ဖိ းမခား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါကလ္ာေစရန္ 

ရညမ္နွး္ခခကမ္ခား 

၁။ ပိ မိ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ျခင္း ဆ ိင္ရာ လ ပ္ငန္းစဥ္မခား၊ 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိ င္ရာ ကၽြမ္းကခင္မ  ပိ မိ တိ းတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနငွ့္ 
အကခိ းစ းပြား သက္ဆ ိင္သူမခားထံ ေပးအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မ မခားအား ပိ မိ ေကာင္းမြန္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တ ိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခငး္ျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိ မိ ေကာငး္မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန ္ 

 
၂။ ဘ႑ာေရးဆ ိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိ မိ ိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ 

အကခိ းစပ္ဆ ိင္မ  ပဋိပကၡမခား ပါ၀င္သည့္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ  ဆံ းျဖတ္ခခက္ဆိ င္ရာ 
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ဆံ းရံ းနိ င္ေျခမခားအား ေလွခာ့ခချခင္းတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပ ိရိတ္ဆိ င္ရာ တန္ဖိ းအား 
ပ ိမိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္  

 
၃။ ရင္းနွိ းျမွပ္နွံသူမခား၏ ယံ ၾကည္မ အား ပိ မိ ခိ င္ျမြဲေစရန္   
 
၄။ ေကာ္ပ ိရိတ္ဆ ိင္ရာ တန္ဖိ းမခားနွင့္ က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ရရွိျခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ 

အကခိ းစပ္ဆ ိင္သူမခား ေကခနပ္မ ရရွိေစရန္   
 
ေကာင္းမြန္သည့္ လ ပ္ငန္း စ မအံ ပ္ခခ ပ္မ လက္ေတြ႕ကခင့္သံ းျခင္းအား တစ္စိ က္မတ္မတ္ုွႏင့္ တစ္သတ္မတ္တည္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္၊ စ းပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရညန္ွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြ႕ံျဖိ းမ အား 
ပိ မိ ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  အေနျဖင့္ ယံ ၾကည္ပါသည္။ ထ ိသိ ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေနာက္ဆံ းတြင္၊ အစ ရွယ္ယာရငွ္မခားနွင့္ အျခားေသာ အကခိ းစပ္ဆ ိင္သူမခား အတြက္ ေကာ္ပ ိရိတ္ဆ ိင္ရာ တန္ဖိ း 
ပိ မိ ျမင့္တက္လာပါလိမ့္မည္။  
 
လ ပ္ငန္း စ မံအ ပ္ခခ ပမ္  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္မခားနွင့္ လမ္းျပေျမပ ံသည ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
အ ပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင ္ဖြြဲ႕စည္းပံ နွင့္ နည္းလမ္း စသည္တိ ႔အတြက္လည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးၿပ း၊ ယင္းဖြြဲ႕စည္းပံ နွင့္ 
နည္းလမ္းမခားအား အဆင့္အလိ က္ မည္ကြဲ့သ ိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ကိ လည္း ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။ 
ထိ ႔အျပင္ ေကာ္ပိ ရိတ ္ စ မအံ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္မခားသည္ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ 
အေထြေထြ အစည္းအေ၀း၊ ဒါရိ က္တာမခား ဘ တ္အဖြြဲ႕၊ အမ ေဆာင္အဆင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ၊ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ 
သ ိ႔မဟ တ္ အမ ေဆာင ္ အရာရွိခခ ပ္နွင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဥကၠဌ စသည္တ ိ႔၏ အခန္းက႑မခားနွင့္ 
တာ၀န္မခားကိ လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ လ ပ္ငန္း စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖြြဲ႕စည္းပံ မခားနွင့္ 
မူ၀ါဒမခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည ္-  
 

အေျခခ ံအေဆာကအ္အံ  မေူဘာင ္ဖြြဲ႕စညး္ပံ  
အစ ရွယ္ယာရွင ္အေထြေထြ အစည္းအေ၀း ေကာ္ပိ ရိတ္ စ မံအ ပခ္ခ ပ္မ  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ 

လမ္းျပေျမပံ  
ဒါရိ က္တာမခား ဘ တ္အဖြြဲ႕ ေကာ္ပိ ရိတ္ စ မံအ ပ္ခခ ပမ္  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္ 
အမ ေဆာင္အဆင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမ  ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း လမ္းညြန္ 
ဘ တ္အဖြြဲ႕အေထာက္အပံ့ ေကာ္မတ မခား  
        စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ  
        ေကာ္ပိ ရိတ္ စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ ေကာ္မတ  
        အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ  
        အခေၾကးေငြဆ ိင္ရာ ေကာ္မတ  

ေကာ္မတ တည္ေထာင္မ ဆိ င္ရာ စာတမ္း 

ေကာ္ပ ိရိတ္ဆိ င္ရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမ းရံ း က မၸဏ တြင္း စာရင္းစစ္ တည္ေထာင္မ ဆိ င္ရာ 
စာတမ္း 

ဆံ းရ ံးန ိင္ေျခ စ မံခန္႕ခြြဲမ  အကခိ းစပ္ဆ ိင္မ  ပဋိပကၡဆ ိင္ရာ မူ၀ါဒ 
က မၸဏ တြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခငး္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိ င္ရာ မူ၀ါဒ 
က မၸဏ ျပင္ပမ ွစာရင္းစစေ္ဆးျခင္း  
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ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ စ မံအ ပခ္ခ ပ္မ  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ ဖြြဲ႕စည္းပံ နွင့္ နည္းလမ္းတ ိ႔အား ေအာက္ပါအတ ိင္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစသ္ည္။  
 

 

 

 

 

ကတိက၀တ္ 

က မၸဏ ၏စ မံအ ပ္ခခ ပ္မွ ေဘာင္ 

ဆိ င္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံ  

တည္ေဆာက္ျခင္း 

 

 က မၸဏ အစိတ္အပိ င္း        
မခား 

 အေထာက္အပံံ့ေကာ္မ
တ မခား 

 CG လမ္းညြန္ 
 ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း 
 တည္ေထာင္မ ဆိ င္ရာ 

စာတမ္း 
 စနစ္ုွႏင့္လ ပ္ထံ းလ ပ္ 

နည္း 

 

 

အစဥ္တစိ က္တိ းတက္ေကာင္းမြန္

ေစရန ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 

 

 စနစ ္
 အကြဲျဖတ္ျခင္း 
 စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း 

ဥ းေဆာင္ဥ းရြက္ျပ  စ မံအ ပ္ခခ ပမ္ွ  

မူေဘာင ္

 

 ေဆာင္ရြက္မည့္ရက္ရွည္
ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

 CGအေနျဖင့္ေကာ္ပိ ရိတ္
၏ 

ထံ းတမ္းစဥ္လာျဖစ္လာျခင္း 

   

 
အဆင္ ့၁ အဆင္ ့၂ 

 

အဆင့္ ၃ 
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               ခန္႔အပ္ျခင္း 

 အစ ရင္ခံျခင္း 

            ေရြးေကာက္ အစ ရင္ခံျခင္း 

 တင္ေျမာက္ျခင္း  တာ၀န္ခံျခင္း 

 

 အစ ရင္ခံျခင္း အစ ရင္ခံျခင္း 

 ခန္႔အပ္ျခင္း အစ ရင္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ျခင္း 

 တာ၀န္လႊြဲအပ္ျခင္း အၾကံေပးျခင္း 

 

 

 အစ ရင္ခံျခင္း အစ ရင္ခံျခင္း အစ ရင္ခံျခင္း 

 စာရင္းစစ္ျခင္းအစ အစဥ္ 

 ၾက းၾကပ္ျခင္း    အေထြေထြ 

 လမ္းညႊန္ျခင္း    အတြင္းေရး 

       မွ းရံ းအဖြြဲ႔ 

    သတင္းအခခက္အလက္ 

 

 

  

စာရင္း   ၾက းၾကပ္ျခင္း    အစ ရင္ခံျခင္း 

စစ္ျခင္း   လမ္းညႊန္ျခင္း   ၾက းၾကပ္ျခင္း 

       လမ္းညႊန္ျခင္း 

  

 

ုႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ျခင္း 

 
 
 
 
 

ဒါရိ က္တာမခားဘ တ္အဖြြဲ႔ 

ဘ တ္အဖြြဲ႔မခားေကာ္မတ  

အစ ရွယ္ယာရွင္မခား 

အမွ ေဆာင္အဆင့္စ မံခန္႔ခြြဲမွ  

က မၸဏ ျပင္ပမ ွ

စာရင္းစစ ္

ေကာ္ပိ ရိတ္ဆိ င္ရာအေ

ထြေထြအတြင္းေရးမွ းရံ း 

က မၸဏ အတြင္း 

စာရင္းစစ္ျခင္း 

အ
စ ရ
င္ခ
ံျခ
င္း

 

/ တ
ာ၀
န္ခ
ံျခ
င္း
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လ ပင္နး္ဆ ိငရ္ာ ကခင့္၀တစ္ညး္ကမး္  
 
လ ပ္ငန္း စ မံအ ပ္ခခ ပမ္  မူေဘာင္ဆ ိင္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္မခားနွင့္ လမ္းျပေျမပ ံအား လိ က္နာ၍၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ သည္ ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုနန္ဝါရ လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္ပိ ရိတ္ဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း ျဖစ္သည့္ 
စ းပြားေရးနွင့္ လ ပ္ငန္းခြင္ဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခခက္မခားအား လက္ခံကခင့္သံ းခြဲ့ပါသည္။ 
(လ ပင္နး္ဆိ ငရ္ာကခင့္ဝတစ္ညး္ကမး္မခား) 
 
လ ပ္ငန္းဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္းတြင ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ေမွခာ္မွန္းခခက္၊ ဥ းတည္ခခက္နွင့္ ေကာ္ပိ ရိတ္ဆိ င္ရာ 
တန္ဖိ းမခားအား ခခမွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာ္ပိ ရိတ္ဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္းတြင္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ 
ကခင့္၀တ္၊ အျပ အမူဆ ိင္ရာ စည္းမခဥ္းမခား၊ လ ပ္ငန္းခြင္ဆ ိင္ရာ ကခင့္၀တ္နွင့္ ဖြင့္ဟထ တ္ေဖာ္ျခင္းဆ ိင္ရာ 
လမ္းညြန္ စသည္တိ ႔အားလည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းတိ ႔အား ဒါရိ က္တာမခား ဘ တ္အဖြြဲ႕နွင့္ 
အမ ေဆာင ္ဒါရိ က္တာမခား အပါအ၀င ္MTSH၏ အဖြြဲ႕၀င္မခားအားလံ းက မျဖစ္မေန လ ိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ေမခွာ္မနွး္ခခက ္ 
 
ျမန္မာန ိင္ငံ၏ လူမ ေရးနွင့္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ ဘက္စံ ဖြ႕ံျဖိ းတိ းတက္ေရး အတြက္ သ လ၀ါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 
ရင္းနွ းတည္ေထာင္ျခင္းတြင္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံရန္နငွ့္ ျပည္ပတ ိက္ရိ က္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံမ မခားအား စြြဲေဆာင္ုိႏ င္သည့္ 
ေဒသတြင္း ဥ းေဆာင္သူတစ္ဥ း ျဖစ္ရန ္
 
ဥ းတညခ္ခက ္ 
 
ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိ းမ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးုႏိ င္မည့္ တာ၀န္ယမူ ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆ ိင္ရာ အေလ့အထမခားနွင့္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ စ မံအ ပ္ခခ ပမ္  မူေဘာင္မခားအေပၚ အေျခခံေသာ ကမာၻ႕အဆင့္မ  စက္မ လ ပ္ငန္းနွင့္ 
စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အေျခခအံေဆာက္အအံ  ရင္းနွ းတည္ေထာင္ျခင္းမွတဆင့္ ရင္းနွ းျမွပ္နွံျခင္းနွင့္ 
ယံ ၾကည္စိတ္ခခရၿပ း ေရရွည္တည္တံံ့သည့္ စ းပြားေရး ဝန္းကခင္တစ္ခ  ဖန္တ းေပးျခင္းျဖင့္ အကခိ းစပ္ဆ ိင္သူမခား၊ 
ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခား၊ အကခိ းတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမခား၊ ၀န္ထမ္းမခားနွင့္ လူမ အသိ က္အဝန္းတစ္ရပ္လံ း 
အတြက္ တန္ဖိ း ဖန္တ းေပးန ိင္ရန္  
 
ေကာ္ပိ ရတိဆ္ ိငရ္ာ တနဖ္ိ းမခား  
 
ေရရွည္တည္တံ့န ိင္မ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမ ၊ တာ၀န္ယူမ ၊ ကၽြမ္းကခင္စြာ ေဆာငရ္ြက္န ိင္မ ၊ သတိျပ မိေစျခင္း၊ 
ရည္မွန္းခခက္ ေရွးရ မ ၊ ေလ့လာသင္ၾကားမ ၊ ကခန္းမာေရးနွင့္ ေဘးအုႏ ရာယ္ ကင္းရွင္းေရး။  
 
အသေိပး အေၾကာငး္ၾကားျခငး္ဆ ိငရ္ာ မ၀ူါဒ  
 
၀န္ထမ္းမခားအား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ က မၸဏ  စ မံခန္႔ခြြဲမ ၏ မေလခာ္ကန္ေသာ လ ပ္ရပ ္တစ္စံ တစ္ရာအား 
အသိေပးန ိင္ရန ္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆ ိင္ရာ မူ၀ါဒတစရ္ပ္အားလည္း ကၽြုႏ ္ပ္တ ိ႔က မၸဏ က 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြဲ့ပါသည္။  
 
လြတလ္ပေ္သာ ဒါရိ ကတ္ာမခား 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕သည္ ခ ိင္မာၿပ း လြတ္လပ္မ ရွိေသာ ဘ  တ္အဖြဲြ႔ စနစ္တစ္ရပ္အား အစပခိ းသည့္ ရ ေထာင့္ျဖင့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာ (၂) ဥ းအား ဘ တ္အဖြြဲ႕တြင္ ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာ (၃) 
ဥ းအထိ ခန္႕ထားရန္ ရည္ရြယ္ၿပ း၊ ယင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ က မၸဏ ေရးရာ ကိစၥရပ္မခားတြင္ 
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မွခတေသာ အကြဲျဖတ္ခခက္မခားအား အထူးသျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အ ပ္ခခ ပ္မ  အဖြြဲ႕ုွႏင့္ အဓိက အစ  
ရွယ္ယာရွင္မခား၏ ၾသဇက္ဟိုာမ ွကင္းလြတ္ၿပ း ခခမွတ္ေဆာင္ရြက ္န ိငလ္ိမ့္မည္။   

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာမခားမွာ - ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္နွင့္ ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း 
တ ိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းတ ိ႔သည္ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ ပထမဥ းဆံ း နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝးတြင္ ဥ းစြာခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပ း၊ ၁၈ရက ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစတ္ြင္ ကခင္းပသည့္ 
အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ ေနာက္ဆံ း နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ျပနလ္ည္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံရပါသည္။  

 
ဘ တေ္ကာ္မတ မခား 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ အေနျဖင့္ (က) စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ၊ (ခ) အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ ုႏွင့္ (ဂ) 
အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ  ဟူေသာ ေကာ္မတ  သ ံးရပ္ကိ  ထူေထာင္ထားပါသည္။    
 
စာရငး္စစ ္ေကာ္မတ  
 
စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ တြင္ ေဒါကတ္ာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ဥ းခင္ေမာင္ေအးနွင့္ ဥ းသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိ ဟန္သိန္းတိ ႔ 
ပါဝင္ၾကသည္။ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ၏ ဥကၠ႒မွာ ေဒါကတ္ာ ေအာင္ထြန္းသက္ ျဖစ္ၿပ း၊ က မၸဏ ၏ 
လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းလည္း ျဖစ္ပါသည္။   
 
က မၸဏ  ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔သည္ ၄င္းတိ  ႔၏ တာဝန္မခားျဖစ္သည့္ ဤက မၸဏ ၏ ရရန္ပိ ငခ္ြင့္ မခားအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လ ံေလာက္သည့္ စာရင္းမခား ထားရွိထိန္းသိမ္းေရးုႏွင့္ က မၸဏ တြင္း ထိေရာက္သည့္ 
ထိန္းခခ ပ္ကြပ္ကြဲေရးစနစမ္ခား ေဖာ္ထ တ္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ က 
အေထာက္အကူျပ မည္ ျဖစပ္ါသည္္။ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခားအေနျဖင့္ ဤက မၸဏ အတြင္း 
ထိေရာက္မ ရွိေသာ ထိန္းခခ ပက္ြပ္ကြဲေရး အေျခအေနတစရ္ပ္ကိ  တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေစေရးအတြက္ 
ေရွးရ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
စာရင္းစစ္ျခင္း ဆိ င္ရာကိစၥမခားစ မံေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔၊ စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခားုွႏင့္ 
ျပင္ပစာရင္းစစ္သူတိ ႔ အၾကား ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ က ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ ္ ေကာ္မတ သည္ ေအာက္ပါ လ ပ္ငန္းတာဝန္မခား ေဆာင္ရြက္ရန ္ အလိ ႔ငွာ အခခိန္မွန ္
ေတြ႔ဆ ံစည္းေဝး ၾကရမည္ ျဖစပ္ါသည္ -  

 
(က) ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မခား (ရွိပါက)ုႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တိ ႔မွ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ တြင္း 

ထိန္းခခ ပ္ကြပ္ကြဲေရး စနစ ္အေပၚ အကြဲျဖတ္ သ ံးသပ္ထားမ  အပါအဝင္၊ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ဝန္ထမ္း 
စာရင္းစစ္မခား (ရွိပါက)ုႏွင့္ ျပင္္ပစာရင္းစစ္တိ ႔၏ လ ပ္ငန္း အစ အစဥ္မခားကိ  စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္း၊ 

(ခ) ုႏွစ္စဥ ္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း ေပါင္းခခ ပ္မခားုႏွင့္ ယင္းတိ ႔ျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တိ ႔၏ 
အစ ရင္ခံစာအား စိစစ္သ ံးသပ္ကာ၊ စာရင္းစစမ္ခားကေဆြးေုႏြးလိ ေသာ ထူးျခားသည့္ 
စာရင္း ႇိျပင္ဆငခ္ခက္ မခား၊ အဓိက အုၲႏရာယ္ရွိ နယ္ပယ္မခား၊ စာရင္းကိ င္မ ူ အေျပာင္းအလြဲမခား၊ 
ဘ႑ာေရး အစ ရငခ္ံစာ ဆိ င္ရာ သင့္ေလခာ္သည္႕ ုႏိ င္ငံတကာ စံုႏ န္းမခားအား လိ က္နာမ ၊ 
စာရင္းစစ္ရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေလးဂ႐ို ျပ ဖြယ ္ အေရးကိစၥတိ ႔ အပါအဝင ္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာတိ ႔ကိ  မဆိ  ဤက မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ထံ မတင္ျပမ  လိ အပ္လွခင ္စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခား 
မပါရွိေစဘြဲေဆြးေုႏြးျခင္း၊ 
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(ဂ) အ႐ို ံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းမခား၊ လက္ကခန္ရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဥပေဒ အရ လိ အပ္ေသာ အျခား အလားတူ 
သတင္းအခခက္အလက္မခား ပါဝင္သည့္ ကာလ အလိ က္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း ေပါင္းခခ ပမ္ခားအား 
ဤက မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ထံ မတင္ျပမ  စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္း၊ 

(ဃ) ဤက မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ  ရလာဒ္မခား အေပၚ ျဖစေ္စ၊ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခား၏ တ ႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မ  အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ  
ရွိုိႏ င္သည့္ လိမ္လည္ထားေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ အမ ၊ သက္ဆိ င္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ 
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း တစ္စ ံတစ္ရာျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ နည္းလမ္းမကခမ  သိ ႔မဟ တ္ ေဖာက္ဖခက္မ  
တစ္စ ံတစ္ရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မခား (ရွိပါက)၊ 
ျပင္ပစာရင္းစစ္မခား တိ ႔ျဖင့္ စိစစသ္ ံးသပ္ ေဆြးေုႏြးတိ င္ပင္ျခင္း၊  

(င) ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ စ မံအ ပ္ခခ ပ္သူမခားက ျပင္ပစာရင္းစစ္မခားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ အား စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္း၊ 

(စ) ျပင္ပစာရင္းစစ္မခား ခန္႔ထားျခင္း၊ ျပန္လည ္ခန္႔ထားျခင္းတိ ႔အား စဥ္းစားသ ံးသပ္ျခင္း။ 

(ဆ) အကခ ိးဆိ င္ ပ ဂ  ိလ ္ဆိ င္ရာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားဆိ င္ရာ  လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္း (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ “အကခ းိဆိ င ္ ပ ဂ  လိ ္ဆိ ငရ္ာ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား” အပိ င္းတြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာရန)္ ုႏွင့္ 
အည  စိစစ္သ ံးသပ္ အတည္ျပ ေပးျခင္း ၊  

(ဇက္ဟို) အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  ပဋိပကၡ ရွိုႏိ င္ေသာ အေျခအေနမခားအား စိစစသ္ ံးသပ္ျခင္း၊  

(ဈ) ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥ အစ ရင္ခ ံတင္ျပမ မခား သိ ႔မဟ တ္ အျခား ကိစၥမခားတြင ္မသမာမ မခား ရွိုႏိ င္ျခင္း 
အား စာရင္းစစ္ေကာ္မတ  ဥကၠ႒ထံ ဤက မၸဏ ၏ ဝန္ထမ္းမခားက လွခိ ဝွက ္ သတင္းေပးုႏိ င္ေစမည့္ 
လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခားအား စိစစသ္ ံးသပ္ကာ၊ ထ ိသိ ႔ သတင္းမခားျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ သ းျခားလြတ္လပ္စြာ 
စ ံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းုွႏင့္ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔ အတြက္ အစ အစဥ္မခား စ မထံားရွိမ  
ေသခခာေစျခင္း၊ 

(ည) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔က ေတာင္းဆိ ေသာ အျခား စိစစသ္ ံးသပ္ခခက္မခားုႏွင့္ ပေရာဂခကမ္ခားကိ  
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းုွႏင့္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မ  လိ အပ္သည့္ 
ကိစၥမခားနွင့္ စပ္လခဥ္း၍ ေတြ႔ရွိခခက္မခားကိ  အခါအားေလခာ္စြာ အစ ရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ုႏွင့္ 

(ဋ) ဥပေဒ အရ လိ အပ္န ိင္သည့္ အျခား လ ပ္ငန္းမခားနွင့္ တာဝနမ္ခားကိ  ေယဘ ယခအားျဖင့္ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

အထက္ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မခား အျပင္၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ သည္ ဤက မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန 
သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ္  ရလဒ္မခား အေပၚ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ  ရွိုိႏ င္သည့္ လိမ္လည္မ  
ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမကခမ  ျဖစ္ေစ၊ က မၸဏ တြင္း ၾကပ္မတ္ထိန္းခခ ပ္မ မခား အလ ပ္မလ ပ္မ  ျဖစ္ေစ၊ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ၏ 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း တစ္စ ံတစ္ရာအား ေဖာက္ဖခက္မ  ျဖစေ္စ စသည္တ ိ႔နွင့္ စပ္လခဥ္း၍ 
မသကၤာဖြယ္ ကိစၥ တစ္စ ံတစ္ရာ အေပၚ က မၸဏ တြင္း စ ံစမ္းစစ္ေဆးမ မခားအား အမိန္႔ခခမွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစ 
ၿပ း၊ ေတြ႔ရွိခခက္ မခားအား စိစစသ္ ံးသပ္ုႏိ င္ပါသည္။   စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ၏ အဖြြဲ႕ဝင ္တစ္ဥ းခခင္းစ သည္ ၎ 
အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  ရွိေနသည့္ ကိစၥမခားျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္တြင္ မဆိ  ပါဝင္မြဲ ေပးျခင္းမွ  
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

၂၀၁၅ခ နွစ္တြင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ သည္ အစည္းအေဝး ၃ ရပ္ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။ 
 
အမညတ္ငသ္ြငး္ေရးေကာ္မတ  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ တြင္ ဥ းတင္ေမာငလ္ိ င္၊ ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိ င္ုွႏင့္ ဥ းည ခင္တိ ႔ 
ပါဝင္ၾကပါသည္။ အမည္တငသ္ြင္းေရး ေကာ္မတ ၏ ဥကၠ႒မွာ ဥ းတင္ေမာင္လိ င္ ျဖစပ္ါသည္။ အမည္ 
တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ ၏ ဥကၠ႒သည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ း ျဖစ္ရမည္ဟ   ဘ  တ္အဖြြဲ႔အေနျဖင့္ 
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လက္ရွိတြင္ ရည္ရြယ္ထားၿပ း ခန္႔အပ္ထားရွိမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာ သံ းဥ းအနက္မွ တစ္ဥ းကိ  အမည ္
တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ ၏ ဥကၠ႒အျဖစ ္ခန္႕အပ္ရန ္ရည္ရြယထ္ားပါသည္။   
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ သည္ (က) ဒါရိ က္တာ၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမ နွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည ္
ေပၚမူတည၍္ ယင္းတိ ႔အား ျပန္လည္ အမည္တင္သြင္းျခင္း၊ (ခ) ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းသည္ လြတ္လပ္ေသာ 
ဒါရိ က္တာ ျဖစ္၊ မျဖစ္အား နွစ္စဥ ္ ဆံ းျဖတ္ျခင္း၊ (ဂ) ဒါရိ က္တာသည္ လ ပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိ၊မရွိနွင့္ 
ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းအေနျဖင့္ ယင္း၏ တာဝန္၀တ ရားမခားကိ  ေကခပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိ၊မရွိအား 
ဆံ းျဖတ္ျခင္း၊ စသည္တိ ႔ ေပၚတြင္ တာဝန ္ရွိပါသည္။       
  
အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ သည္ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား မည္သ ိ႔အကြဲျဖတ္ သ ံးသပ္ 
ရမည္ကိ  ဆ ံးျဖတ္ကာ၊ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ အေနျဖင့္ အစ ရွင္မခား၏ ေရရွည္ အကခ ိးစ းပြားအား မည္မွခ တန္ဖိ း 
ျမႇင့္တင္ ေပးုႏိ င္ခြဲ့သည္ဆိ  သည္ကိ   စဥ္းစားဆ ံးျဖတ္ုႏိ င္ရန ္ အကြဲျဖတ္စံုႏ န္းအခခက္မခားကိ   ဒါရိ  က္တာအဖြြဲ႔ 
အတည္ျပ ရန္အတြက ္ အဆိ ျပ တင္ျပရပါမည္။ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ တစ္ခ လ ံး၏ ထိေရာက္မ ကိ  လည္းေကာင္း၊ 
ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ းခခင္းစ က ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ တစ္ခ လ ံး၏ ထိေရာက္မ  အလိ ႔ငွာ ပါဝင ္ ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္မ ကိ  
လည္းေကာင္း၊ အကြဲျဖတ္သ ံးသပ္ရာတြင ္ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ က  ကခင့္သ ံးရမည့္ လ ပ္ငန္းစဥ ္
တစ္ရပ္အားစ မံထားရွိမည္ဟ  ဒါရိ  င္တာအဖြြဲ႔အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ ဝင္ 
တစ္ဥ းခခင္းစ သည္ ၎ကိ ယ္တိ င္၏ စြမ္းေဆာင္ရည ္ အကြဲျဖတ္သ ံးသပ္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ဒါ႐ိုိ က္တာ အျဖစ္ 
အမည္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ ၏ ဆင္ျခင္သံ းသပ္မ တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ ႔အတြက္ အႀကံျပ ျခင္းမ ွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ ႔ ဆိ င္ရာ 
ဆ ံးျဖတ္ခခက္ တစ္ခ ခ  အလိ ႔ငွာ မြဲေပးျခင္းမ ွလည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ သည္ အစည္းအေဝး နွစ္ရပ္အား 
ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။  
 
အခေၾကးေငြေကာ္မတ  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ တြင္ ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း၊ ဥ းဝငး္ေအာင္၊ ဥ းသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Punုႏွင့္ 
ဥ းေအာင္စ ိးသာတိ ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ ၏ ဥကၠ႒မွာ က မၸဏ ၏ လြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ းျဖစ္သည့္ ဥ းတင္ထြဋ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ သည္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားုွႏင့္ အေရးပါေသာ အလ ပ္အမ ေဆာင္မခား အတြက္ 
အခေၾကးေငြ ဆိ င္ရာ မူေဘာင ္တစ္ရပ္အား ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔သိ ႔ အႀကံျပ  တင္ျပရန ္လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ိုိ က္တာ 
တစ္ဥ းခခင္းစ ုွႏင့္ အေရးပါေသာ အလ ပ္အမ ေဆာင္မခား အတြက္ အခေၾကးေငြ အတိအကခတိ ႔အား 
သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိပါသည္။ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ မွ အႀကံျပ ခခက္မခား 
ကိ  တင္ျပ၍ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ တစ္ခ လ ံး၏ အတည္ျပ ခခက္ကိ   ရယူရပါမည္။ ဒါ႐ိုိ က္တာေၾကး၊ လစာ၊ ခြင့္ျပ စရိတ္၊ 
ဆ ေၾကး၊ ေရြးခခယ္ပိ င္ခြင့္ုွႏင့္ ပစၥည္းအားျဖင့္ အကခ ိးခံစားခြင့္ အပါအဝင ္ အခေၾကးေငြ ဆိ င္ရာ 
႐ို ေထာင့္အားလ ံးကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ က ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသည္။ အခေၾကးေငြ 
ေကာ္မတ ဝင ္ တစ္ဥ းခခင္းစ သည္ ၎ကိ ယ္တိ င္၏ အခေၾကးေငြစ ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခေၾကးေငြ 
ေကာ္မတ ၏ ဆင္ျခင္သံ းသပ္မ တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အႀကံျပ ျခင္း 
မွလည္းေကာင္း၊ ယင္းဆိ င္ရာ ဆ ံးျဖတ္ခခက္ တစ္ခ ခ အလိ ႔ငွာ မြဲေပးျခင္းမ ွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ သည္ အစည္းအေဝး နွစ္ရပ ္ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။  
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အျခားေသာ ေကာ္ပိ ေရးရငွး္ စ မအံ ပခ္ခ ပမ္ ဆ ိငရ္ာ အားထ တၾ္က ိးပမး္မ မခား  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမ ၊ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း စ မံအ ပခ္ခ ပမ္  မူေဘာင္၊ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း၏ 
လူမ ေရးဆိ င္ရာ တာဝန္ယူမ  စသည္တ ိ႔ေပၚတြင ္ အာမခံ ေဆာင္ရြက္န ိင္မ အား ပိ မိ ခိ င္ျမြဲေစရန္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ သည္ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း၏ လူမ ေရးဆိ င္ရာ တာဝန္ယူမ  မူဝါဒတစ္ရပ္ကိ လည္း အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ခြဲ့ပါသည္။ ကြခု္ႏ  ပ္တိ  ႔၏က  မၺဏ သည္ United Nations Global Impact သိ  ႔ဝင္ေရာကခ္ြဲ့ၿပ းျဖစ္ပါသည္။ 
United Nations Global Impact သည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလ ပ္သမား လ ပ္ငန္းခြင ္အခင္းအကခင္းနွင့္ ျခစားမ  
တ ိက္ဖခက္ေရး စသည္တိ ႔နွင့္ သက္ဆ ိင္သည့္ ကမာၻလ ံးဆိ ္င္ရာ စည္းမခဥ္းမခား နွင့္အည  က မၸဏ မခားအေနျဖင့္ 
၄င္းတိ  ႔၏ မဟာဗခၱဴဟာမခား၊ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မ မခားအား ထိန္းညိွရန ္ အလ ိ႔ငွာ၊ 
ေကာ္ပိ ေရးရွင္းဆ ိင္ရာ ေရရညွ္ အကခိ းျဖစ္ထြန္းမ  ရရွိရန္ မိမိသေဘာအေလွခာက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အဖြြဲ႔တစ္ရပ္ပါျဖစပ္ါသည္။ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း စ မံအ ပ္ခခ ပ္မ  မူေဘာင္နွင့္ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း၏ လူမ ေရးဆိ င္ရာ 
တာဝန္ယူမ  တ ိ႔ေပၚတြင္ ေဆြးေုႏြးသည့္ နွ းေနွာဖလွယ္ပြြဲမခားနငွ့္ သင္တန္းမခားကိ   ဒါရိ က္တာ အဖြြဲ႕ဝင္မခားနွင့္ 
အလ ပ္သမား ရာထူး အဆင့္ဆင့္တ ိင္း အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခြဲ့ၿပ းျဖစ္ပါသည္။   
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ က မၸဏ ၏ အလ ပ္သမားဆိ င္ရာ မူဝါဒမခား၊ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားနွင့္ အလ ပ္သမားမခား 
အားလံ း လိ က္နာရမည့္ နည္းဥပေဒမခားနွင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား စသည္တ ိ႔ ပါဝင္သည့္ အလ ပ္သမား 
လက္စြြဲစာအ ပ္အားလည္း ထ တ္ေ၀ထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ YSX တြင္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ၾကိ တင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အတြင္းသတင္း 
အသံ းခခ၍ ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္မ  ကာကြယ္ျခင္း ကခင့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ကိ လည္း လက္ခံကခင့္သံ း 
ခြဲ့ပါသည္။  
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အကခ းိဆိ ငပ္ ဂ  လိုွ္ႏင့္ ပတသ္ကေ္သာ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား  

 
မတိဆ္က ္ 
 
ေနာက္အကခဆ ံး ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ ေန႔ရက္ အထိ၊ ျမန္မာုႏိ င္ငံတြင ္ အမခားုႏွင့္ သက္ဆိ င္ေသာ ျမန္မာ 
က မၸဏ  တစ္ခ  သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႔အစည္းမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ အဓိက 
အစ ရွယ္ယာရွင ္ တစ္ဥ းနွင့္ ဆက္ုႏႊယ္ေနသည့္ ပ ဂ ိ လ္တစ္ဥ းဥ းတိ ႔ အၾကား ဆက္ဆံ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခား 
အေပၚ တ ိက္ရိ က္ လႊမ္းမိ းသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒပိ င္းဆ ိင္ရာ သိ ႔မဟ တ္ စည္းမခဥ္းစညး္ကမ္းပိ င္းဆ ိင္ရာ 
မူေဘာင ္တစ္စ ံတစ္ရာမွခ မရွိေသးပါ။ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ သည္ အစ ရွယ္ယာ အနည္းစ သာ ပိ ငဆ္ိ င္ေသာ အစ ရွင္မခား ပါဝငသ္ည့္ အမခားုွႏင့္ 
သက္ဆိ င္ေသာ က မၸဏ  တစ္ခ  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား အေနျဖင့္ အစ ရွယ္ယာ 
အနည္းစ သာ ပိ င္ဆိ င္ေသာ အစ ရွင္မခား၏ အကခ ိးစ းပြားမခားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ လိ အပ္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ ျပ ပါသည္။   ေရွ႕တြင္ ဆိ ခြဲ့သည္တိ ႔အား ေထာက္႐ို လခက္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ 
(ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခား “IPT” 
လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခားကိ  ကခင့္သ ံးရန္ ယင္းတ ိ႔၏ သေဘာဆုႏၵအေလွခာက္ အတည္ျပ ခြဲပ့ါသည္။ 
 
ထိ ႔အျပင္၊ ျမန္မာနိ င္င ံ စာရငး္အင္းဆ ိင္ရာ စံုႏ န္း ၂၄ အရ သက္ဆိ င္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္း ထ တ္ေဖာ္ 
ေၾကျငာျခင္းဆ ိင္ရာ လိ အပ္ခခက္မခားုႏွင့္အည  က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးဆိ င္ရာ ရွင္းတမ္းမခားတြင္ ယင္း၏ 
သက္ဆ ိင္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္း လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားအား ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပ းျဖစပ္ါသည္။    
 
သကဆ္ိ ငသ္ည့္ အဖြြဲ႔အစညး္ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား  
 
၂၀၁၅ခ နွစ ္ မတ္လ ၃၁ရကတ္ြင္ အဆံ းသတ္သည့္ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အဖြြဲ႕၏ စာရင္းစစ္ၿပ း 
တစ္ေပါင္းတည္း ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမခားတြင္ ေဖာ္ျပထားခြဲ့သည့္အတိ င္း ေအာက္ပါတိ ႔သည္ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ သက္ဆ ိင္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္း လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခား ျဖစပ္ါသည ္-   

 
၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနစွအ္တြက ္ဤက မၸဏ ၏ စာရငး္စစၿ္ပ း 
တစေ္ပါငး္တညး္ ဘ႑ာေရး ရငွး္တမး္အရ ဆကစ္ပသ္ည့္ 
အဖြြဲ႕အစညး္၏ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား (က နစ္ညန္ငွ့္ ဝနေ္ဆာငမ္  
အေရာငး္အဝယ)္ 

ပမာဏ 

Myanmar Japan Thilawa Development (“MJTD”)  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂၂,၉၁၉.၈၈ 

အျခား ဆက္စပ္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမခား  *၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃ ကခပ ္

က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Thilawa 
Property Development (“TPD”) ကိ ယ္စား ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ေပးေခခမ မခား   

၁,၄၆၇,၃၆၄,၇၆၁ ကခပ္ 

MJTD ထံမွ ရရွိခြဲ့သည့္ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ဝန္ေဆာင္ခမခား  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀၄,၁၃၀ 

MJTD ထံမွ ရရွိခြဲ့သည့္ အေရာင္း ေကာ္မရွင ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၁၃၅,၁၂၅ 
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*အျခား ဆက္စပ္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမခားတြင္ ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤက မၸဏ ၏ အဓိက 
စ မံခန္႔ခြြဲေရးဆ ိင္ရာ ပ ဂ ိ လ္မခားက ထိန္းခခ ပ္သည့္ သ ိ႔မဟ တ္ သိသာထင္ရွားစြာ ၾသဇက္ဟိုာသက္ေရာက္သည့္ 
က မၸဏ မခား အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္သည္။  

 
အမတွ ္ က မၸဏ  အမညန္ငွ့္ 

လ ပေ္ဆာငခ္ခက ္
ဆကစ္ပသ္ည့္ 
အဓကိ 

စ မခံန္႔ခြြဲေရးဆ ိငရ္ာ 
ပ ဂ  ိလမ္ခား 

က မၸဏ တြငး္ 
ရာထးူ 

ကခပေ္ငြ ပမာဏ 

၁။ Dagon International Limited 
(စက္ယုႏ  ယားမခားငွားယမ္းျခင္း) 

ဥ းဝင္းေအာင ္ ဥကၠ႒ ၃၀၈,၆၀၉,၂၁၂ 

၂။ Thuriya Energy Depot 
Management Comapany 
Limited (သြဲမခားစ ပံ ထားရွိရန္ 
ေျမေနရာ ငွားယမ္းျခင္း) 

ဥ းဝင္းေအာင ္ ဥကၠ႒ ၄၅,၇၂၈,၇၅၀ 

၃။ Shwe Pyi General Trading 

(ကြန္တိမ္နာ အဖိ းအခမခား)   

ဥ းထြန္းလြင္ ဒါရိ က္တာ ၂၅,၅၂၅,၃၂၀ 

၄။ Myint Myat Htut Khaung 
Co.,Ltd (ဒ ဇက္ဟိုယ္ ဝယ္ယူျခင္း) 

ဥ းေအာင္ဝင္း MJTD၏ 
ဘ႑ာေရး 
အရာရွိခခ ပ ္

၂၈,၆၃၈,၆၂၂ 

၅။ Union of Myanmar 
Federation of Chamber of 
Commerce & Industry 
(ရံ းခန္းငွားယမ္းျခင္း)  

ဥ းဝင္းေအာင ္

ဥ းသိန္းဟန္ 

ဥကၠ႒ 

ဒ  ဥကၠ႒ 

၁၇,၂၂၄,၀၆၉ 

စ စ ေပါငး္ ၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃ 

 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အေနျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား (အလ ပ္အမ ေဆာင ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွခ) နွင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အမ ေဆာင ္အရာရွိမခားနွင့္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အလ ပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူည ခခက္ တစ္ရပ္ရပ္မွခ 
ခခ ပ္ဆိ ထားျခင္း မရွိပါ။ “စ မခံန္႔ခြြဲမ  ဖြြဲ႕စညး္ပံ  - ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား၊ အမ ေဆာင ္အရာရွမိခားနငွ့္ အလ ပခ္န္႔ထားေရး 
သေဘာတညူ ခခကမ္ခား၊ နငွ့္အခေၾကးေငြ” အပိ င္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မွအပ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏  
ဒါ႐ိုိ က္တာမခား အားလ ံး၊ အမ ေဆာင္ အရာရွိမခား အားလ ံးတိ ႕သည္ အခေၾကးေငြ မယူဘြဲ ယာယ အားျဖင့္ 
ဤက မၸဏ ၏ အမ ေဆာင ္ ရာထူးမခား၌ လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အမည္တင္သြင္းေရး 
ေကာ္မတ က အမည ္တင္သြင္းၾကပါသည္။ 
 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အဓိကဘဏ္မခားမွာ APEX Bank ၊  Kanbawza Bank Limited, Yoma Bank Limited ုႏွင့္ 
Co-operative Bank Limited တိ ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒ တိယ ဥကၠ႒ ဥ းသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge 
Pun သည္ Yoma Bank Limited အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္ုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာ တစ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႕၏ 
ဒါ႐ိုိ က္တာျဖစေ္သာ ဥ းခင္ေမာငေ္အးသည္ Co-operative Bank Limited၏ အဓိက အစ ရွယယ္ာရွင္ုွႏင့္ ဥကၠ႒ 
ျဖစ္ပါသည္။  

 
အထက္တြင္ ထ တ္ေဖာ္ ေၾကျငာထားသည္ မွအပ၊ အျခားအကခ ိးသက္ဆိ င္သည့္ အဖြြဲ႔အစည္း 
လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခား ရွိလာလိမ့္မည္ဟ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားက လက္ရွိတြင္ မေမွခာ္လင့္ပါ။ 
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IPT လ ပထ္ းံလ ပန္ညး္မခား 
 
အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားသည္ သာမန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စံုႏ န္းမခား 
အတိ င္း ျဖစ္ေရး၊  တတိယပ ဂ ိ လ္ တစ္ဥ းဥ းျဖင့္ လ ပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ပိ မိ မခက္ုွႏာသာ ေပးသည့္  
စည္းကမ္းခခက္မခားုႏွင့္ ေဈးုႏ န္းမခားအရ မဟ တ္ဘြဲ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အတ ိင္းကခင့္သ ံးေရးမူ အေျချပ ကာ  
လ ပ္ေဆာင္ေရး၊   ထိ ႔ျပင္၊  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ ုႏွင့္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာ အနည္းစ သာ ပိ င္ဆိ င္ေသာ  
အစ ရွယ္ယာရွင္တိ ႔၏ အကခ ိးစ းပြားအား နစ္နာမ  မရွိေစေရးတိ ႔ကိ  ေသခခာေစရန ္ အလိ ႔ငွာ၊ IPT 
လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခား မခားအား အတည္ျပ ရန ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏  ဒါ႐ိုိ က္တာမခားက ဆ ံးျဖတ္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည ္ IPT လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခားအား ဘ တ္အဖြြဲ႕မွ စဥ္းစား၍ အခါအားေလခာ္စြာ 
ျပင္ဆင္နိ ငပ္ါသည္။  
 
၁။ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခခက္မခား 

ေရွ႕ေနာက ္ စကားစပ္ အရ အျခားနည္းအားျဖင့္ လိ အပ္သည္မွ အပ၊ IPT လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခား 
အလိ ႔ငွာ -  

"ဆကု္ႏြယသ္"ူ ဆိ သည္မွာ  - 

(က)  (လူပ ဂ  ိလ ္ တစ္ဥ းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္) ဤက မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အမ ေဆာင ္ ဒါရိ က္တာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိ ႔တည္းမဟ တ္ ထိန္းခခ ပ္ေသာ 
အစ ရွယ္ယာရွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဥ းဥ းျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ - 

(၁) ၎၏ အန ်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ ၊ 

(၂) ၎ကိ ယ္တိ င္ သိ ႔မဟ တ္ ၎၏ အန ်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ ၏ အကခ ိးခံစားခြင့္ရွိသူ အျဖစ ္
ပါဝင္သည့္ ယ ံၾကည္အပ္ုံွႏမ အဖြြဲ႔ တစ္ရပ္ရပ္၏ လူႀက းမခား၊ သိ ႔တည္းမဟ တ္ 
၄င္းကိ ယ္တိ င္ သိ ႔မဟ တ္ ၄င္း၏အန းစပ္ဆံ း မိသားစ သည္ အကခိ းခံစားခြင့္ရွိသူ 
(discretionary object) အျဖစ္ပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံ းျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္န ိင္ေသာ ယံ ၾကည္အပ္နွံမ အဖြြဲ႕ တစ္ရပ္ရပ္၏ (discretionary trust) 
လူၾက းမခား ၊ 

(၃) ၎ုႏွင့္ ၎၏ အန ်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ  အတူတကြ တိ ႔က (တိ က္႐ိုိ က္ ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ) အကခ ိးစ းပြား ၃၀% ုႏွင့္ အထက္ ရရွထိားသည့္ က မၸဏ  
တစ္ရပ္ရပ္၊ 

(ခ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ကိ  ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစ ရွယ္ယာရွင ္ က မၸဏ  တစ္ခ ခ ျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ 
ယင္းက မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႔အစည္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ မိခင္က မၸဏ  
က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိ ပါ မိခင္က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႔အစည္းက 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ယင္းက မၸဏ  ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ္ အျခား အလားတူ က မၸဏ  တစ္ခ  
သိ ႔မဟ တ္ က မၸဏ မခားက (တိ က္႐ိုိ က္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ) Equity ၏ ၃၀% ုွႏင့္ 
အထက္ ရွိေသာ အကခ ိးစ းပြား ပိ င္ဆိ င္ျခင္း ခံရသည့္ အျခား မည္သည့္ က မၸဏ  တစ္ရပ္ရပ ္
ျဖစ္ေစကိ  ဆိ လိ ပါသည္။  

 

"ဆကု္ႏြယသ္ည့္ က မၸဏ " ဆိ သည္မွာ ၎က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာတြင္  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  သိ ႔မဟ တ္  
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အ ပ္စ က အနည္းဆ ံး ၂၀% ထက္ မနည္း၊ ၅၀% ထက္ မမခားဘြဲ ကိ င္စြြဲထားသည့္ က မၸဏ  
တစ္ခ ကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 
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က မၸဏ  တစ္ခ ခ ုွႏင့္ ပတ္သက္၍ "ထနိး္ခခ ပျ္ခငး္" ဆိ သည္မွာ ၎က မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးပိ င္းုႏွင့္ 
လ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မ ပိ င္း ေပၚလစ မခားုွႏင့္ စပ္လခဥး္၍ အဆ ံးအျဖတ္ ခခမွတ္ျခင္းတြင္ 
တိ က္ရိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ျဖစ္ေစ လႊမ္းမိ းုႏိ င္ျခင္းကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 
 
"ထနိး္ခခ ပေ္သာ အစ ရယွယ္ာရငွ"္ ဆိ သည္မွာ - 

(က) ဤစာပိ ဒ္ျဖင့္ ကိ က္ည ေသာ ပ ဂ  ိလ ္ တစ္ဥ းဥ းသည္ ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစ ရွယ္ယာရွင ္
မဟ တ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔က ေၾကာင္းကခ ိးသင့္ျမတ္စြာ သတ္မွတ္ ဆ ံးျဖတ္သည္မွ အပ၊ 
ဤက မၸဏ ၏ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း စ စ ေပါင္း၏ ၁၅% 
ုႏွင့္ အထက္အား တိ က္႐ိုိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ျဖစ္ေစ ကိ င္စြြဲထားလခက္၊  

(ခ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ  အေပၚ အမွနတ္ကယ္လည္း ထိန္းခခ ပ္ေသာ ပ ဂ  ိလ ္ကိ ဆိ လိ ပါသည္။   
 
"ထခိိ ကုိ္ႏ ငသ္ည့့္ အဖြြဲ႔အစညး္" ဆိ သည္မွာ (က) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၊ (ခ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ဘ တ္အဖြြဲ႕က 
အသိအမွတ္ျပ သည့္ မည္သည့္ စေတာ့အိပ္ခခိန္း သိ ႔မဟ တ္ ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခား 
လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး တြင္မွခ စာရင္းဝင္ အျဖစ ္တင္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာ ကၽႊန ္ပ္တ ိ႔ က မၸဏ ၏ 
လက္ေအာက္ခံအဖြြဲ႔အစည္းတစ္ခ ၊ သိ ႔တည္းမဟ တ္ (ဂ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အ ပ္စ က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အ ပ္စ ုွႏင့္ ၎၏ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ(္မခား)က ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခခ ပ္ုိႏ င္ေသာ၊ 
ကၽႊန ္ပ္တ ိ႔ဘ တ္အဖြြဲ႕က အသိအမွတ္ျပ ေသာ မည္သည့္ စေတာ့အိပ္ခခိန္း သိ ႔မဟ တ္ 
ေငြေခခးသက္ေသခ ံ လက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး တြင္မွခ စာရင္းဝင ္ အျဖစ္ 
တင္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ နွင့္ ဆက္ုႏႊယ္သည့္ က မၸဏ  တစ္ခ ကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 
 
“အ ပစ္ ” ဆ ိသည္မွာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၊ ုွႏင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ လက္ေအာက္ခ ံအဖြြဲ႕အစည္းမခား (ရွလိွခင္) 
လူပ ဂ  ိလ္ တစ္ဥ းုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ "အန းစပဆ္ းံ မသိားစ " ဆိ သည္မွာ  ၎ပ ဂ ိ လ္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ 
သားသမ း၊  ေမြးစား သားသမ း၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ပါ သားသမ း၊ ည အစ္ကိ ၊ ေမာင္နွမ ုႏွင့္ မိဘတိ ႔ကိ  
ဆိ လိ ပါသည္။ 
 
"အကခ းိဆိ ငပ္ ဂ  လိ"္ ဆိ သည္မွာ (က) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာ၊ အ ပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ 
ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစ ရွယ္ရာရွင္၊ သိ ႔တည္းမဟ တ္ (ခ) ထိ သိ ႔ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာ၊ အ ပ္ခခ ပမ္  ဒါရိ က္တာ 
သိ ႔မဟ တ္ ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစ ရွယ္ယာရွင္၏ ဆက္ုႏြယ္သူ တစ္ဥ းဥ းကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ 
 
"အကခ းိဆိ ငပ္ ဂ  လိျ္ဖင့္ ပတသ္ကေ္သာ လ ပေ္ဆာငခ္ခက္" ဆိ သည္မွာ ထိခိ က္ုႏိ င္သည့့္ အဖြြဲ႔အစည္း 
တစ္ခ ုွႏင့္ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္တစ္ဥ း အၾကား ျပ လ ပ္သည့္ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ကိ  ဆိ လိ ပါသည္။ ထိ ႔ျပင ္- 
 
"လ ပေ္ဆာငခ္ခက"္ တြင္ ေအာက္ပါတိ ႔ပါဝင္သည္၊ သိ ႔ရာတြင္ ယင္းတိ ႔နွင့္သာ ကန္႔သတ္မထားေပ။   

(က) ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ယူျခင္း၊ 

(ခ) ရရန္ပိ ငခ္ြင့္မခား ရယူျခင္း၊ ေရာငး္ခချခင္း သိ ႔မဟ တ္ ငွားရမ္းျခင္း၊ 

(ဂ) ဝန္ေဆာင္မ  ေပးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ယူျခင္း၊ 

(ဃ) ေငြေခခးသက္ေသခ ံစာခခ ပမ္ခား ထ တ္ေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ထည့္ဝင္ျခင္း၊  

(င) ေရြးခခယ္ အသ ံးခခပိ င္ခြင့္မခား (Options) ေပးျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အေပးခံျခင္း၊ ုႏွင့္ 

(စ) ဖက္စပ္လ ပ္ငန္းမခား သိ ႔မဟ တ္ ပူးတြြဲရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ မခား ထူေထာင္ျခင္း၊ 

သာမန္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း တြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းသ ိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မဟ တ္လွခင္ ျဖစ္ေစ၊ စာခခ ပ္တ ိက္ရိ က္ သ ိ႔မဟ တ္ သြယ္၀ိ က္ခခ ပ္ဆိ ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ 
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ယင္းသ ိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟ တ္လွခင္ ျဖစ္ေစ (ဥပမာ။ ။ ၾကားဝင္ရပ္တည္ အဖြြဲ႕အစည္း 
တစ္ဖြြဲ႕ သ ိ႔မဟ တ္ တစ္ဖြြဲ႕ထက္ပိ ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းမခား မွတဆင့္)  
 

၂။ အေထြေထြ လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခား 

အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ ေအာက္ပါ 
လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခားကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အ ပ္စ က အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ - 

(က) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္ တစ္ဥ းထံမွ က န္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္မ  ရယူျခင္း 
လ ပ္ေဆာင္ေသာ အခါ၊  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အ ပ္စ ၏ အကခ ိးစ းပြားုႏွင့္  အစ ရွယ္ယာ အနည္းစ သာ 
ပိ င္ဆိ င္ေသာ အစ ရွယ္ယာရွငမ္ခား၏ အကခ ိးစ းပြားတိ ႔ နစ္နာျခင္း မရွိေစေရး အတြက္ 
ုႏိ င္းယွဥ္ၾကည့္ရ ရန္ အလိ ႔ငွာ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ မဟ တ္သူမခားထံမွ ေနာက္ထပ္ 
အေရာင္းအဆိ ျပ လႊာ ၂ခ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေရြးခခယ္မည့္ ဝယ္ေဈး 
သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာငခ္သည္  အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္ မဟ တ္သူ မခားထံမွရယူထားသည့္ 
ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိ ျပ လႊာ ၂ခ အနက ္ ယွဥ္ၿပ ိငမ္  အရွိဆ ံး ေဈးုႏ န္း သိ ႔မဟ တ္ 
ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိ မိ  မခားျပားျခင္း မရွိေစရပါ။ ယွဥ္ၿပ ိင္မ  အရွိဆ ံးေဈးုႏ န္း သိ ႔မဟ တ္ 
ဝန္ေဆာင္ခအား ေဖာ္ထ တ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အရည္အေသြး၊ လိ အပ္ခခက္မခား၊ စံုႏ န္း 
သတ္မွတ္ခခက္မခား၊ ေပးပိ ႔ရန္ ၾကာျမင့္ခခိန္ုွႏင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇက္ဟိုဝင္တိ ႔ အပါအဝင ္ ုႏွင့္ 
ယင္းတိ ႔ခခည္းသာ မကဘြဲ အျခား သက္ဆိ င္သည့္ အခခက္မခားကိ  ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္၊  

 (ခ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္တစ္ဥ းထံသိ ႔ က န္ပစၥည္း ေရာင္းခချခင္း သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာငမ္  ေပးျခင္း 
လ ပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အ ပ္စ ၏ အကခ ိးစ းပြားုႏွင့္  အစ ရွယ္ယာ အနည္းစ သာ 
ပိ င္ဆိ င္ေသာ အစ ရွင္မခား၏ အကခ ိးစ းပြားတိ ႔ နစ္နာျခင္း မရွိေစေရး အတြက္ 
အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္ မဟ တ္သူမခားနွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပ လ ပ္ခြဲ့ေသာ အျခားအလားတူ 
လ ပ္ေဆာင္ခခက ္၂ရပ္ျဖင့္ ုိႏ င္းယွဥ္ ၾကည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   က န္ပစၥည္းမခား၏ ေရာင္းေဈး 
သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္မ မခားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခသည ္ အကခ းိဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ မဟ တ္သူ မခားနွင့္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ျပ လ ပ္ခြဲ့ေသာ အျခား အလ ပ္ေဆာငခ္ခက္ ၂ရပ္တိ ႔ အနက္ 
အနည္းဆ ံးျဖစ္သည့္  ေရာင္းေဈး သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိ မိ  ေလခာန့ည္းျခင္း မရွိေစ 
ရပါ၊ 

 (ဂ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္တစ္ဥ းထံသိ ႔ သိ ႔မဟ တ္ ထံမွ {ေျမ/အေဆာက္အဥ း} ပိ င္ဆိ င္ ပစၥည္းမခား 
ငွားရမ္းေသာအခါ၊ သက္ဆိ င္ရာ ငွားရမ္းခသည္ ေဈးကြက္အတြင္း လက္ရွိ ေပါက္ေဈးုႏ န္း 
ထားမခားျဖင့္ ကိ က္ည ေရး ေသခခာေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမခားျဖင့္ စ မံ 
လ ပ္ေဆာင္မည္ ျဖစပ္ါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမခား ဆိ ရာ၌ အလားတူ ပိ င္ဆိ င ္
ပစၥည္းမခား၏ ပိ င္ရွင္မခားထံ ဆ ေလခာ္စြာ ေမးျမန္းစံ စမ္းျခင္း၊ (လိ အပ္ သည္ဟ  ထင္မွတ္ပါက 
ပိ င္ဆိ င္ပစၥည္းဆိ င္ရာ ရာျဖတ္ထံမွ သ းျခားလြတ္လပ္စြာ ျပ လ ပ္ ထားေသာ ရာျဖတ ္
အစ ရင္ခံစာ အပါအဝင)္ ပိ င္ဆိ င္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းျခင္း ေအးဂခင့္မခား ထ တ္ျပန္ထား 
ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အစ ရင္ခံစာမခား သိ ႔မဟ တ္ သ ံးသပ္ခခက္မခား ရယူျခင္း ကြဲ့သိ ႔ 
နည္းလမ္းမခားကိ  ဆိ လိ ပါ သည္။ သက္ဆိ င္ရာ ေမးျမန္းစ ံစမ္းထားမ  တိ ႔၏ ရလဒ္တိ ႔ကိ  
အေျခခံလခက ္ အရြယ္အစား၊ အသ ံးျပ မည့္ ရည္ရြယ္ခခက္ုႏွင့္ တည္ေနရာတိ ႔ အလိ က္ 
ယွဥ္ၿပ ိင္မ အရွိဆ ံး ငွားရမ္းခအေပၚ အေျချပ ၍ ေပးရမည့္ ငွားရမ္းခတန္ဖိ းေငြကိ  
သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

(ဃ) သက္ဆိ င္ရာ က န္ပစၥည္း သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာင္မ တိ ႔ကိ  အကခ ိးဆိ င္ ပ ဂ  ိလ္တစ္ဥ းထံမွသာ  
ရရွိုိႏ င္သည္ ျဖစ္ကာ၊ ဆက္ုႏြယ္ျခင္း မရွိသည့္ တတိယပ ဂ ိ လ္အဖြြဲ႔အစည္း တိ ႔၏ 
လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားပါ ေဈးုႏ န္း သတ္မွတ္ခခက္မခားျဖင့္ ုႏ ိင္းယွဥ္ျခင္း မျပ ုိႏ င္ေသာ 
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ကိစၥတိ ႔တြင္၊ သက္ဆိ င္ရာ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ကိ  
ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ အမ ေဆာင ္ အရာရွိခခ ပ ္ သိ ႔မဟ တ္ ေငြေရးေၾကးေရး အရာရွိခခ ပ္၏ 
ခြင့္ျပ ခခက္ျဖင့္သာ လ ပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ သိ ႔ အတည္ျပ ုိႏ င္ေရး အတြက္ 
ခြင့္ျပ သူသည္ အဆိ ပါ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္တြင္ အကခ ိးစပ္ဆိ ငမ္  မရွိေစရပါ။ အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  
ရွိေနခြဲ့ပါက၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔  စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ၏ ခြင့္ျပ ခခက္ျဖင့္သာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ သာမန္ 
စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အေလ့အထနွင့္ မူဝါဒမခား အတ ိင္း လ ပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
သက္ဆိ င္ရာ က န္ပစၥည္း ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ေဆာငမ္ အတြက္ သက္ဆိ င္ရာ အကခ ိးဆိ င ္
ပ ဂ  ိလ္ထံသိ ႔ ေပးရမည့္  လ ပ္ေဆာင္ခခက္ဆိ င္ရာ ေဈးုႏ န္းကိ  ေဖာ္ထ တ္ သတ္မွတ္ရာ၌ 
အေရအတြက္၊ လိ အပ္ခခက ္ မခားုႏွင့္ စံုႏ န္း သတ္မွတ္ခခက္မခား စသည္တိ ႔ကိ  ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
၃။ ျပန္လည္စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္းုွႏင့္ ခြင့္ျပ ျခင္း ဆိ င္ရာ လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းမခား 

(က) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အ ပ္စ မ ွ ဝင္ေရာက္ခခ ပ္ဆိ သည့္ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လ ပ္ေဆာင္ခခက ္အားလ ံးကိ  ေအာက္ပါ အတိ င္း အမခ ိးအစား ခြြဲျခားသတ္မွတ္ပါမည ္- 

(၁) အမခ ိးအစား(၁) - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အ ပ္စ ပိ င္ ေနာက္ဆ ံး စာရငး္စစ္ အတည္ျပ ၿပ း 
အသားတင္ ျဒပ္ရွ ိရရန္ပိ င္ခြင့္၏ ၃.၀% ုွႏင့္ အထက္ တန္ဖိ းရွိသည့္   အကခ ိးဆိ င ္
ပ ဂ  ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္။ 

(၂) အမခ ိးအစား(၂) - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အ ပ္စ ပိ င္ ေနာက္ဆ ံးစာရင္းစစ္ အတည္ျပ ၿပ း 
အသားတင္ ျဒပ္ရွ ိ ရရန္ပိ င္ခြင့္၏ ၃.၀% ေအာက္ ေလခာ့နည္းေသာ္လည္း၊             
ကခပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ုွႏင့္ အထက္ တန္ဖိ းရွိသည့္ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္။ 

(၃) အမခ ိးအစား(၃) - ကခပ ္၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ေလခာ့နည္းေသာ တန္ဖိ းရွိသည့္   
အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္။ 

(ခ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္ အမခ ိးအစားတစ္ခ ခခင္းစ  အတြက္ 
သက္ဆ ိင္ရာ တန္ဖိ းကန္႕သတ္ခခက္မခားကိ  ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ ဘ တ္အဖြြဲ႕မွ အခါအားေလခာ္စြာ 
သင့္ေလခာ္သည္ဟ  ထင္ျမင္သည္႕အတိ င္း ေျပာင္းလြဲ ျပင္ဆငု္ႏိ င္သည္။ 

(ဂ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ အမခ ိးအစား(၁) ကိ  ခခ ပ္ဆိ  
ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ၏ ႀက ိတင ္ခြင့္ျပ ခခက္ လိ အပ္ပါသည္။ 

(ဃ) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ အမခ ိးအစား(၂) ကိ  ခခ ပ္ဆိ  
ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ၏ ႀက ိတင ္ ခြင့္ျပ ခခက္ လိ အပ္ျခင္း မရွိပါ။   
သိ ႔႔ရာတြင္ ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ အ  ပ္ခခ ပမ္  ဒါရိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္၏ ႀက ိတင္ 
ခြင့္ျပ ခခက ္ လိ အပ္သည့္ အျပင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ က သ ံးလ တစ္ႀကိမ္ 
ျပန္လည ္စိစစ္ သ ံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(င) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ အမခ ိးအစား(၃) ကိ  ခခ ပ္ဆိ  
ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ ပ္ခခ ပ္မ  ဒါရိ က္တာ 
ထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိခခ ပ္ထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀက ိတင ္
ခြင့္ျပ ခခက ္မလိ အပ္ပါ။  သိ ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ က သ ံးလ တစ္ႀကိမ္ 
ျပန္လည ္စိစစ္ သ ံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(စ) ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစေ္ကာ္မတ သည္ အကခ ိးဆိ င္ ပ ဂ  ိလ္ုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင ္
ခခက္ ရွိသမွခ အားလ ံးကိ  ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအတိ င္း ျပ လ ပ္မ ရွိ၊ မရွိကိ  သ ံးလ တစ္ႀကိမ္ 
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ျပန္လည ္ စိစစ္သ ံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ ္ ေကာ္မတ သည္ 
ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ မေဖာ္ျပုိႏ င္ေသာ သက္ဆိ င္ရာ အခခက္အလက္မခား အားလ ံးကိ  
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္ လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္း အတိ င္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဆ) ဤက မၸဏ  အေနျဖင့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ၏ ျပနလ္ည္ စိစစ္သ ံးသပ္မ မခားတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ သက္ဆိ င္ရာ သတင္းအခခက္အလက္မခား အားလ ံးကိ  စ မံ ျပင္ဆင ္
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပ း အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ 
အားလ ံးကိ  မွတ္ပ ံတင္စာရင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိ ပါ 
လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခား ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းက ိလည္း မွတ္ပံ တင္စာရင္းတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိ ျပ တင္သြင္းသည့္ေဈးုႏ န္းမခားနွင့္ လ  ပ္ေဆာင္ခခက္မခား 
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းက ိ အေထာက္အပံံံ့ျပ မည့္  အျခား အေထာက္အထား 
မခားကိ လည္း မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။  

(ဇက္ဟို) အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္အမခ ိးအစား အားလ ံး၏ ျပန္လည္ 
စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္းုွႏင့္ ခြင့္ျပ ျခင္း လ ပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတိ ႔ အကခ ံးဝင္ပါသည ္- 

(၁) သက္ဆိ င္ရာ လ ပ္ေဆာင္ခခကတ္ြင္ ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ အ  ပ္ခခ ပမ္  ဒါရိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ 
ဘ႑ာေရးအရာရွိခခ ပ္က အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  ရွိေနလွခင္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊  
သက္ဆိ င္ရာ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  လိ္မွ အခါအားေလခာ္စြာ အမည ္ တင္သြင္း 
ထားသူတစ္ဥ း ျဖစ္လွခင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ျပန္လည္ စိစစ္ သ ံးသပ္ျခင္းုႏွင့္ 
ခြင့္ျပ ျခင္း လ ပ္ငန္းစဥ္ကိ  ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ ဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ ၎က 
အဆိ ပါ ကိစၥအတြက္ အခါအားေလခာ္စြာ ေရြးခခယ္သတ္မတွ္သည့္ စာရင္းစစ္ 
ေကာ္မတ တစ္ဥ းဥ းက ျဖစ္ေစ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစပ္ါသည္။  
(သိ ႔ရာတြင္ ထိ သိ ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆိ င္ရာ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္
တြင္ အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  မရွိေစရမည့္အျပင္  သက္ဆိ င္ရာ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္မ ွ
အမည္တင္သြင္းထားသူလည္း မျဖစ္ေစရပါ။)  

(၂) ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ဝင္ တစ္ဥ းသည္ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ္တြင ္
အကခ ိးစပ္ဆိ င္မ  ရွိေနလွခင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  သက္ဆိ င္ရာ အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ ္
မွ အခါအားေလခာ္စြာ အမည္တင္သြင္းထားသူ တစ္ဥ းျဖစ္လွခင္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အဆိ ပါ လ ပ္ေဆာင္ခခက္ျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍  စာရင္းစစ္ေကာ္မတ က 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည ္ စိစစ္သ ံးသပ္ျခင္းုွႏင့္ ခြင့္ျပ ျခငး္ လ ပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရပါ။ 

 
၄။ ဖြင့္ဟေၾကညာျခင္း 

ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔သည္ ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ ုႏွစ္စဥ ္အစ ရင္ခံစာတြင္ ထိ ဘ႑ာေရး ုႏွစ္အတြင္း လ ပ္ေဆာင္ခြဲ့ေသာ 
အကခ ိးဆိ င္ပ ဂ  ိလ္ုွႏင့္ ပတ္သက္ေသာ လ ပ္ေဆာင္ခခက ္စ စ ေပါငး္တန္ဖိ းကိ  ဖြင့္ဟေၾကညာ ေပးပါမည္။ 
အကခ ိးဆက္ဆိ င္ေသာ ပ ဂ ိ လ ္ တစ္ဥ းခခင္းစ ုွႏင့္ လ ပ္ေဆာင္ေသာ စ စ ေပါင္းတန္ဖိ း ကိ လည္း 
(ကၽြုႏ ္ ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာအဖြြဲ႕မ ွသင့္ေလခာ္သည္ဟ  ထင္ျမင္သည့္အတိ င္း) ဖြင့္ဟေၾကညာ ေပးပါမည္။ 
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အကခ းိစ းပြားုွႏင့္ ပတသ္က၍္ ျဖစု္ႏ ိငေ္ခခရိွေသာ ပဋပိကၡမခား 

 
မတိဆ္က ္
 
ကုမၸဏ မ ာ်ား အက္ဥပေဒတြင ္ ျပ႒ာန္်ားထာ်ားသည့္ အနည္းငယ္မွခေသာ အေျခအေနအခ ိ်ဳ႕တြင္မရအပ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ားႏရင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ေျဖ္ရင္်ားသည့္ သို႔မဟုတ္ 
စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားတြင္ စာ္င္်ားဝင္အျဖစ ္ တင္သြင္်ား္ာတြင္ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ားႏရင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ ္ိရေသာ 
ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ား ေဆာင္္ြက္္န္ လုိအပ္ေစသည့္ ဥပေဒ မူေဘာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
စည္်ားမ ဥ္်ားစည္်ားကမ္်ား မူေဘာင ္ မ္ရိေပ။ ေအာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထာ်ားသည့္ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ားႏရင့္ ပတ္သက္၍ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ ္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ားသည ္ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားက မိမတိို႔ ဆႏၵျဖင့္သာ 
လိုလာ်ားစြာ ေဆာင္္ြက္ျခင္်ားျဖစပ္ါ~၍ ၿပ ်ားျပည့္စ ံမ ရိွမည္ဟ  အာမမခံုိႏ င္ပါ။ ၿပ းၿပည့္စံ ျခင္းမရွိေသာ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ား 
ပဋိပကၡ ဖြင့္ဟခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ နရင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟျခင္်ား မ္ရိခြဲ့သည့္ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ား ပဋိပကၡ တစ္္ပ္္ပ္ အတြက္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ တ္အဖြဲြ႔က တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။  
 
အကခ းိစ းပြားုွႏင့္ ပတသ္က၍္ ျဖစု္ႏ ိငေ္ခခရိွေသာ ပဋပိကၡမခား (Potential Conflict of Interests) 
  
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက ်ဳိ်ားစ ်ားပြာ်ားႏရင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား  သက္ဆိုင္္ာ 
အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားနရင့္ ဘ တ္အဖြဲြ႕ အတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒါရ ိက္္တာမခားက ဖြင့္ဟ ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။  
 
၁။ FMIနွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႔အစည္းမခား ("FMI Group") သည္ SPA Group ၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိ င္း ျဖစ္ၿပ ်ား ကၽြုႏ္ ပ္တ ိ႔၏ ဒ တိယဥကၠ႒ Mr. Serge Pun (ေခၚ) ဥ းသိမ္းေဝက 
ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္္။ Mr. Punသည္ FMI၏ အမ ေဆာင ္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပ း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး 
အရာရွိခခ ပ ္ဥ းထြန္းထြန္း သည္ FMI၏ အမ ေဆာင ္ဒါရိ က္တာ ျဖစ္ပါသည္။   

 
FMI Group သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံအတြင္း အိမ္ၿခံေျမဆိ ငရ္ာ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  ပေရာဂခက္မခားအား 
(အျခား လ ပ္ငန္းမခား အၾကားတြင္) လ ပ္ကိ င္ လခက္ရွိသည္ က ိလည္းေကာင္း၊ လိ င္သာယာၿမ ိ႕နယ္ရွ ိ
ပန္းလိ င္ Golf Estate ုႏွင့္ FMI City projects၊ သံလခင္ၿမ ိ႕နယ္ရွိ Thanlyin Star City ုႏွင့္ ပန္းလ ိင ္
Links project၊ ပန္းဘြဲတန္းၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္က န္တိ ္င္းေဒသၾက းရွိ The Landmark project စသည္တိ ႔ 
အပါအဝင ္ ပေရာဂခက္မခားအား တည္ေဆာက္ခြဲ့ၿပ း သိ ႔မဟ တ္ တည္ေဆာင္ဆြဲ ျဖစသ္ည္ 
ကိ လည္းေကာင္း FMIက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ ၏ ဘ တ္အဖြဲြ႔ထံ အေၾကာင္း ၾကားထားပါသည္။ FMI 
Group သည္ MJTD, TPDနွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရး လ ပ္ငန္းမခားနွင့္ အၿပိ်ဳငအ္ဆိုင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္္ရိသည့္ အိမ္ၿခံေျမဆိ င္ရာ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ  ပေရာဂခက္မခားအား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။     

 
၂။ Dagon International Ltd. ုႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြြဲ႔တြင ္ပါဝငေ္သာ ကုမၸဏ မ ာ်ား (“Dagon Group”) အာ်ား 

ကၽြုႏ္ ပ္တ ိ႔၏ ဥကၠဌ ဥ ်ားဝင္်ားေအာငက္ ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္။ ဥ ်ားဝင်္ားေအာင္သည္ Dagon International 
Ltd.၏ ဥကၠဌနရင့္ အမ ေဆာင ္ အရာရွိခခ ပ္ ျဖစ္ၿပ း၊ ကၽြႏ္ုပတ္ုိ႔၏ ပေ္ာဂ က္ ဒါ္ိုက္တာျဖစ္ေသာ 
ဥ းသူရိန္ေအာင္သည ္ယင္းက မၸဏ ၏ ဒါရိ က္တာ ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 
Dagon Group သည္ MJTD၊ TPD ုႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏ ၏ စ ်ားပြာ်ားေ္်ား လုပ္ငန္်ားမ ာ်ားနရင့္ ျပိ်ဳငဆ္ိုင္ဖြယ္ 
္ိရနုိင္သည့္ ရန္က န္ အိမ္ျခံေျမ ရင္းုႏ ွးတည္ေဆာက္ျခင္း စ မံကိန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟ  
ဥ းဝင္းေအာင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏ ၏ ဘ တ္အဖြဲြ႔ထံ အေၾကာင္း ၾကားထားပါသည္။  
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အစ ရယွယ္ာ မတညေ္ငြရငး္ုွႏင့္ အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခား 

 
ကၽြု္ႏ ပတ္ ိ႔ က မၸဏ ၏ အစ ရယွယ္ာ မတညေ္ငြရငး္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  (မွတ္ပ ံတင္အမွတ္ - ၄၈၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄) ကိ  က မၸဏ မခား အက္ဥပေဒုႏွင့္အည  ေပးရန ္
တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမခားုွႏင့္သက္ဆိ င္ေသာ က မၸဏ တစ္ခ အျဖစ ္၂၀၁၃ ခ နစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ 
ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited အမည္ျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္း တည္ 
ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕၏ ခြင့္ျပ ခခက္ ရရွိထားသည့္ 
အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ ကခပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၍၄င္းကိ  အစ ရွယ္ယာေပါင္း ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ 
ခ အျဖစ ္ ခြြဲထားၿပ း၊ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ း မတည္ေငြရင္း စ စ ေပါင္းမွာ ကခပ ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ရွိ၍ 
အစ ရွယ္ယာေပါင္း ၃,၈၉၂,၉၁၅ခ  အျဖစ ္ ခြြဲထားပါသည္။ ယင္းတိ ႕အနက္ ၄၅.၀% ျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ 
၁,၇၅၅,၉၀၀ ခ အား   ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားမွ  ပိ င္ဆိ င္ထားၾကၿပ း 
၅၅.၀%ျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ ၂,၁၃၇,၀၁၅ ခ အား အမခားျပည္သ ူ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားက 
ပိ င္ဆိ င္ထားၾကသည္။  
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ တြင္ အစ ရွယယ္ာ အမခိ းအစား အေနျဖင့္ အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းတြင ္တစ္စ လွခင္ ေငြကခပ္ 
၁၀,၀၀၀ တန္ဖိ းရွိေသာ သာမန္အစ ရွယ္ယာ (ordinary shares) အမခိ းအစားတစ္မခိ းတည္းသာ ရွိပါသည္။ 
ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ မည္သည့္ ျပန္လညေ္ရြးယူခြင့္ရွိေသာ 
အထူးခံစားခြင့္ရွိသည့္ အစ ရွယ္ယာ (redeemable preference shares) ကိ မွခ ထ တ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခခက ္
မရွိပါ။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရယွ္ယာမခား အတြက္ အခြင့္အေရးုႏွင့္ ခံစားခြင့္မခားကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 
သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္းဖြြဲ႔စည္မခဥ္းအကခဥ္းခခ ပ္အား ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ ခ - ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ 
သငး္ဖြြဲ႕မတွတ္မး္ုွႏင့္ သငး္ဖြြဲ႔စညး္မခဥး္ အကခဥး္ခခ ပ ္ တြင္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တည္ေထာင္သူမခား၏ 
အစ ရွယ္ယာ (founder share)၊ စ မံခန္႔ခြြဲသူမခား၏ အစ ရွယ္ယာ (management share)၊ ေနာက္ခခန္ 
အစ ရွယ္ယာ (deferred share) ဟူ၍ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  တြင္မရွိပါ။    
 
ရယွယ္ာအမခားဆံ းပိ ငဆ္ိ ငသ္မူခား 
 
ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခားသည္ စ စ ေပါင္း ကခပ္ေငြပမာဏ ၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀ ကခပတ္န္ဖိ းရွိ စ စ ေပါင္း 
အစ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၁,၁၇၉,၀၀၀ စ  (ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ  ဖြြဲ႕စည္း တည္ေထာင္စဥ္က ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မခား ထည့္ဝင္ခြဲ့သည့္ စ စ ေပါင္း အစ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၉၀၀၀ အပါအဝင)္ အား 
ပဏာမ အေနျဖင့္ ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ ယင္းကြဲ့သ ိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပ သည့္ေနာက္၊ ရွယ္ယာအမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သူမခား 
သည္ ထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္ စ စ ေပါင္း ကခပ္ေငြတန္ဖိ း ၅,၇၆၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမဏရွ ိ စ စ ေပါင္း အစ ရွယ္ယာ 
အေရအတြက္ ၅၇၆,၀၀၀ စ အား ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။    
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ စ စ ေပါင္း အစ ရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ျခင္းတြင ္အစ ရွယ္ယာ တစ္စ ခခင္းစ  ေဈးုႏ န္း 
ေငြကခပ ္၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ စ စ ေပါင္း ကခပ္ေငြတန္ဖိ း ၁၇,၅၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏရွိသည့္ စ စ ေပါင္း အစ ရွယ္ယာ 
အေရအတြက္ ၁,၇၅၅,၀၀၀ စ ပါဝင္သည္။  
 
အမခားျပညသ္အူတြက ္အစ ရယွယ္ာ ကမး္လမွး္ျခငး္  
 
၂၀၁၄ခ နွစ ္ မတ္လတြင္၊ ရွယ္ယာ အမခားစ ျဖစ္ေသာ ၅၅.၀% သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာ 
၂,၁၄၅,၀၀၀ စ အား အမခားျပည္သူမခား ဝယ္ယူန ိင္ရန ္ ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေဈးုႏ န္းသည္ 
ေငြကခပ ္၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ခြဲ့ၿပ း၊ ယင္းေဈးုႏ န္းသည္ အစ ရွယ္ယာတစ္ခ ခခင္းစ ၏ မူလတန္ဖိ း (par value) ေပၚတြင္ 
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ခ နွစ္ ေအာက္တိ ဘာလတြင္၊ က မၸဏ သည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခား 



   

 143 

ေရာင္းဝယ္လြဲလွယ္မ ေဆာင္ရြက္ခခက္မခားအား ေထာက္ပံံ့ရန ္ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္း တစ္ရပ္အား ေဖာ္ေဆာင္ခြဲ့၍ 
က မၸဏ ၏ ရံ းခန္းမခားမွတစ္ဆင့္ စ မံေဆာင္ရြက္ပါသည္။  ေရာင္းရန္ဆုႏၵရွိသူနွင့္ ဝယ္ရန္ဆုႏၵရွိသူ တိ ႔အၾကား 
ယင္းတိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခား ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆ ိင္ရာ ကိစၥမခား ၿပ းေျမာကေ္စန ိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မ  
တစ္ရပ္အားလည္း MTSH သည္ ယင္း၏ရံ းခန္းတြင္ ပံံ့ပိ းေပးထားသည္။  MTSH ၏အခန္းက႑သည္ 
ေရာင္းသူ၏ ကမ္းလွမ္းမ အား သက္ဆ ိင္ရာ ဝယ္သူ၏ ကမ္းလွမ္းခခက္နွင့္ တြြဲဖက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
အစ ရွယ္ယာ ေစခးုႏ န္းကိ  အစ ရွယ္ယာမခား ဝယ္သူမခားနွင့္ ေရာင္းခခသူမခားအေနျဖင့္ 
ေစခးကြက္ဝယ္လိ အားေရာင္းလိ အား တစ္ခ တည္းအရသာလခင္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
 
ယင္းတိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခားအား ေရာင္းရန္ကမ္းလွမ္းေနသည့္ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အေသးစိတ္ 
အခခက္အလက္မခားပါရွိသည့္ ေရာင္းရန္ဆုႏၵရွိသူမခား၏ မွတ္တမ္းစာအ ပ္အား MTSH ကယင္း၏ရံ းတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္အျပင္၊ အစ ရွယ္ယာမခားအား ေလလံဆြြဲ ေစခးျပိ ငေ္ပးေနေသာ သ းသန္႔ 
ရင္းနွ းျမွပ္နွံသူမခား၏ အေသးစိတ္အခခက္အလက္မခားပါရွိသည့္ ဝယ္ရန္ဆုႏၵရွိသူမခား၏ မွတ္တမ္းစာအ ပ္အား 
လည္းထပ္မံ ထားရွိပါသည္။ MTSHသည္ ေရာင္းခခသူမခားနငွ့္ ဝယ္သူမခားအၾကား ကိ က္ည မ  တစ္စံ တစ္ရာ 
ရွိ၊မရွိအား စိစစ္ရန ္ယင္းမွတ္တမ္းစာအ ပ္အား ပံ မွန္ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခ နွစ္တြင ္အမခားျပည္သူထ ံ
ကမ္းလွမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပ း အခခိန္မွစ၍၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ ၂၀၁၅ခ နွစ္ ေအာက္တိ ဘာလအထိ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာမခား အေရာင္းအဝယ္ေဆာင္ရြက္မ  ၁,၇၉၈ခ ကိ  ဝန္ေဆာင္မ  ေပးခြဲၿ့ပ းျဖစ္ပါသည္။    

 
ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္နိ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ း အစ ရွယ္ယာ 
မတည္ေငြရင္း စ စ ေပါင္းသည္ ေငြကခပ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပ း၊ ရွယ္ယာအစ ေပါင္း ၃,၈၉၂,၉၁၅ အစ  
အျဖစ္ခြဲြထားပါသည္။ ယင္းရွယ္ယာမခား၏ ၄၅.၀%ျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ ၁,၇၅၅,၉၀၀အား ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
ရွယ္ယာအမခားဆံ း ပိ င္ဆိ င္သူရွယ္ယာရွင္မခားက ပ ိင္ဆ ိ င္ထားၾကၿပ း၊ ၅၅.၀% ျဖစ္သည့္ အစ ရွယ္ယာ 
၂,၁၃၇,၀၁၅ အား အမခားျပညသ္ူ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားက ပိ င္ဆိ င္ၾကပါသည္။     
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အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခား 

ေနာက္ဆံ းအကခဆံ း ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္သည့္ ေနရက္ရိွ အမခားဆံ းပိ င္ဆိ င္သည့္ အစ ရွယ္ယာရွင ္၁၀ဥ း၏ အစ ရွယ္ယာဆ ိင္ရာ အကခ ိးစ းပြား စပ္ဆိ င္မ ကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အတိ င္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

စဥ ္ အမည ္ ဥကၠ႒ အမည ္/ အဖ 

အမည ္

န ိငင္ ံသား အလ ပ ္

အကိ င ္

လပိစ္ာ န ိငင္သံား စစိစေ္ရး 

လကမ္တွ/္ က မၸဏ  

မတွပ္ံ တငလ္ကမ္တွ၏္ 

ရကစ္ြြဲ နငွ့္ နပံါတ ္

အစ ရယွယ္ာ 

အေရအတြက ္

/ အမခ ိး အစား 

%အေနျဖင့္

အစ  ရယွယ္ာ 

အေရအတြက ္

၁ Golden Land East Asia 

Development Limited 

ဝင္းေအာင္၊ ဥ း ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ 

လမ္းမေတာ္ ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ 

တ ိင္းေဒသၾက း 

၁၃၇၂ / ၂၀၀၆-၂၀၀၇ 

(၂၈-၂-၂၀၀၇) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၂ First Myanmar 

Investment Company 

Limited  

သိမ္းေ၀၊ ဥ း (ေခၚ) 

Mr. Serge Pun 

ျမန္မာ က န္သည္ FMI စင္တာ၊ (၁၀-၁၁) ထပ္၊ အမွတ္ ၃၈၀၊ 

ဗိ လ္ခခ ပေ္အာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘြဲတန္း 

ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ တ ိင္းေဒသၾက း 

၁၅၉ / ၁၉၉၂-၁၀၀၃ 

(၃-၇-၁၉၉၂) 

 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၃ Myanmar Sugar 

Development Public 

Company Limited  

ည ခင္၊ ဥ း  ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၃၊ ဘေလာက္ ၁၆၄၊ ၂၃ လမ္း၊ 

၈၀နွင့္ ၈၁လမ္းၾကား၊ ျပည္ၾက း 

ကခက္သေရ ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံ 

ျမိ ႕နယ္၊ မုႏ ေလးတ ိင္း ေဒသၾက း  

၁၁၃၈ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၂၂-၆-၂၀၁၂) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 
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၄ Myanmar Edible Oil 

Industrial Public 

Corporation (MEICO) 

Limited Company  

သိန္းဟန္ (ေခၚ) 

ဟန္သိန္း၊ ဥ း  

ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္-ဘ  (၈၁/၈၂)၊ ကန္႔ေကာ္လမ္း၊ 

ဘ ရင့္ေနာင္ပြြဲရံ ၊ မရမ္းက န္းျမိ ႕နယ္၊ 

ရန္က န္တ ိင္း ေဒသၾက း   

၂၆၀၉ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၂၇-၉-၂၀၁၂) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၅ Myanmar Agricultural & 

General Development 

Public Limited (MAGDPL) 

ထြန္းလြင္၊ ဥ း ျမန္မာ က န္သည္ UMFCCI တာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊ 

အခန္းအမွတ္ ၈၀၃၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ 

လမ္းမေတာ္ ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ 

တ ိင္းေဒသၾက း 

၂၃၄၆ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၁၁-၉-၂၀၁၂) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၆ National Development 

Company Group Limited 

ဉာဏ္သစ္လိ င္၊ ဥ း 
 

ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၃/ေအ၊ သံသ မာလမ္း၊ သ ၀ဏၰ 

လမ္းစံ ၊ သဏၤန္းကၽြန္း ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န ္

တ ိင္းေဒသၾက း   

၅၆၇ / ၁၉၉၈-၁၉၉၉ 

(၂၅-၈-၁၉၉၈) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၇ New City Development 

Public Company Limited 

ခင္ေမာငေ္အး၊ ဥ း  ျမန္မာ က န္သည္ ၅ လႊာ၊ ဆရာစ ံပလာဇက္ဟိုာ၊ တကၠသိ လ္ 

ရိပ္သာလမ္းသစ္ေထာင့္၊ ဗဟနး္ျမိ ႕နယ္၊ 

ရန္က န ္တ ိင္းေဒသၾက း 

၃၀၅၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၂၄-၁၀-၂၀၁၂) 

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၈ Myanmar Technologies 

and Investment 

Corporation Limited 

ေအာင္စိ းသာ၊ ဥ း  ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၆၁၅(စ)၊ မာလာလမ္းသြယ္၊ 

ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိ ႕နယ္၊ 

ရန္က န္တိ င္းေဒသၾက း 

၃၄၉၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၂၆-၁၁-၂၀၁၂)  

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 
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၉ Myanmar Agribusiness 

Public Corporation 

Limited 

တင္ေမာင္လိ င္၊ ဥ း  ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၁၇၊ ကခံ းၾက းလမ္း၊ 

လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ျမိ ႕  

၁၃၄ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

(၅-၄-၂၀၁၂)  

၁၉၅,၀၀၀ 

သာမန္ 

၅.၀၁% 

၁၀ န ိင္မိ း၊ ဥ း  Aung Youk Mo @ 

Jaw Ni, U 

ျမန္မာ က န္သည္ အမွတ္ ၁၇၁၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၇) 

ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမိ ႕ 

၁၂/လမတ (န ိင္) 

၀၁၁၇၅၄ 

၅၂,၅၉၈ 

သာမန္ 

၁.၃၅% 
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အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခားဆ ိငရ္ာ စာရငး္အငး္မခား  

၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ ုႏိ ဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ရွ ိကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အစ  ရွယ္ယာရွင္မခားဆ ိင္ရာ စာရင္းအင္းမခားအား 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -  
 

အစ ရယွယ္ာ အပိ ငး္အျခား အစ ရယွယ္ာရငွ ္
အေရအတြက ္

ရာခိ ငု္ႏ နး္ 
(%) 

 

အစ ရယွယ္ာ 
အေရအတြက ္

ရာခ ိငု္ႏ နး္ 
(%) 

၁-၁၀၀ ၁၃၅၆၅ ၈၁.၁၃ ၄၃၇,၁၆၂ ၁၁.၂၃ 

၁၀၁-၂၀၀ ၉၅၂ ၅.၆၉ ၁၇၀,၁၈၆ ၄.၃၇ 

၂၀၁-၃၀၀ ၅၄၄ ၃.၂၅ ၁၅၁,၉၇၂ ၃.၉၀ 

၃၀၁-၄၀၀ ၁၀၂ ၀.၆၁ ၃၈,၇၅၅ ၁.၀၀ 

၄၀၁-၅၀၀ ၅၅၁ ၃.၃၀ ၂၇၄,၄၇၉ ၇.၀၅ 

၅၀၁-၆၀၀ ၈၅၉ ၅.၁၄ ၄၅၀,၂၀၂ ၁၁.၅၆ 

၆၀၁-၇၀၀ ၄၄ ၀.၂၆ ၂၉,၁၁၄ ၀.၇၅ 

၇၀၁-၈၀၀ ၁၂ ၀.၀၇ ၉,၁၇၆ ၀.၂၄ 

၈၀၁-၉၀၀ ၄ ၀.၀၂ ၃,၄၄၄ ၀.၀၉ 

၉၀၁-၁၀၀၀ ၅ ၀.၀၃ ၄,၉၂၆ ၀.၁၃ 

၁၀၀၁-၁၀,၀၀၀ ၅၇ ၀.၃၄ ၁၅၁,၆၃၆ ၃.၉၀ 

၁၀,၀၀၁-၁၀၀,၀၀၀ ၁၆ ၀.၁၀ ၄၁၆,၈၆၃ ၁၀.၇၁ 

၁၀၀,၀၀၁ နွင့္ အထက္ ၉ ၀.၀၅ ၁,၇၅၅,၀၀၀ ၄၅.၀၈ 

စ စ ေပါငး္ ၁၆,၇၂၀ ၁၀၀.၀% ၃,၈၉၂,၉၁၅ ၁၀၀.၀% 

 
အစ ရယွယ္ာ အျမတေ္ငြ ခြြဲေ၀ျခငး္  

၁၈ရက ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နစွ္ တြင္ကခင္းပသည့္ နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 

က မၸဏ သည္ ရွယ္ယာတစ္စ ခခင္းစ  မူလတန္ဖိ း၏ ၂၀.၀% ုႏ န္းထားျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စ ခခင္းစ  တ ိင္းအတြက္ 

ေငြကခပ ္၂၀၀၀ ကိ  အစ ရွယယ္ာ အျမတ္ေငြအျဖစ္ ေပးမညဟ္  ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။ အဆ ိပါ အျမတ္ေငြမခားကိ  

၂၃ရက ္နိ ဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နစွ္အထိ စာရင္းရွိ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မခားထံ က မၸဏ ၏ 

ကန္႔သတ္မထားေသာ စ စည္းထားသည့္ အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။   

က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခားနွင့္ ယင္းတ ိ႔၏ မူဝါဒနွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ အခခက္အလက္မခား အတြက္၊ 

“အစ ရယွယ္ာ အျမတေ္ငြနငွ့္ အစ ရယွယ္ာ အျမတေ္ငြဆ ိငရ္ာ မဝူါဒ” ဟ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အပိ င္းအား 

ေကခးဇက္ဟိုူးျပ ၿပ း ၾကည့္ရ ပါ။ 
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ဥပေဒ ေရးရာ ကစိၥမခား 

ဤစေတာ့အိပ္ခခိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ျခင္းုွႏင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျမန္မာန ိင္ငံ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မခားနွင့္ 
စပ္လခဥ္းသည့္ ဥပေဒဆိ င္ရာ ကိစၥရပ္အခခ ိ႕အား Kelvin Chia Yangon Ltd က ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အတြက္ ဆံ းျဖတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည။္ 
 
Kelvin Chia Yangon Ltd အေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကျငာ စာတမ္းတြင္ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခခကက္ိ မွခ မျပ လ ပ္ပါ 
သိ ႔မဟ တ္ ျပ လ ပ္ရန ္မရည္ရြယ္ပါ။ ထိ ႔ျပင္ ၎က ျပ လ ပ္ထားသည့္ ေဖာ္ျပခခက္ တစ္ရပ္အေပၚ အေျချပ သည္ 
ဆိ ေသာ မည္သည့္ေဖာ္ျပခခက္ တစ္ရပ္ရပ္မခွဤစာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္ဟ  မသိရွိထားပါ။ ထိ ႕ျပင္လည္း 
ဤစာတမ္းတြင္ အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ အရိပ ္ အႁမြက္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းထားေသာ သိ ႔မဟ တ္ ထည့္သြင္း 
မထားေသာ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခခက္နွင့္ စပ္လခဥ္း၍မွခ ကိ ယ္စားျပ ျခင္း မျပ ပါ၊ တာဝန္မယူပါ။
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အေထြေထြုွႏင့္ ဥပေဒအရ လိ အပသ္ည့္ အခခကအ္လကမ္ခား 

  
လကေ္အာကခ္ ံအဖြြဲ႔အစညး္ 
 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ တြင္ လက္ေအာက္ခံအဖြြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ TPD အား ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ 
ကၽြုႏ ပ္တိ ႔ တစ္ဥ းတည္းပိ င္ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံ တင္ ဖြြဲ႕စည္းခြဲ့ပါသည္။ သိ ႔ေသာ္ 
၂၀၁၆ခ ုွႏစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ  ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔က Thilawa SMC မ ွ  TPD 
သိ ႔ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ တန္ဖိ း ကခပ ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္တစခ္  
ခခ ပ္ဆိ ထားပါသည္။ အဆိ ပါ သေဘာတူ စာခခ ပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပ းပါက ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ 
က မၸဏ က TPD ၏ အကခိ းစ းပြား ၈၀.၀ % ကိ  ပိ င္မညျ္ဖစ္ၿပ း၊ ကခန္သည့္ ၂၀.၀% ကိ  Thilawa SMC က 
ပိ င္လိမ့္မည္။ 
  
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၊ သ လဝါ SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တ ိ႔က MJTD အစ ရွယ္ယာမခားအား ထပ္မံထည့္ဝင ္
ၿပ းေနာက္တြင ္ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ သည္ လက္ရွိတြင္ MJTD၏ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ း အစ ရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း 
စ စ ေပါင္း၏ ၄၁.၀% သာပ ိင္ဆ ိင္ပါသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္၊ MJTDသည္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႕အစည္း 
မဟ တ္ေတာ့ပါ။    
 
အစ ရယွယ္ာ မတညေ္ငြရငး္ 
 
၁။ “ကၽြု္ႏ ပတ္ိ ႕က မၸဏ ” ုႏွင့္ "အစ ရယွယ္ာ မတညေ္ငြရငး္ုွႏင့္ အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခား" အပိ င္းတ ိ႔တြင္ 

ထ တ္ေဖာ္ ေၾကညာထားသည္ မွအပ၊ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ ေနာကအ္ကခဆ ံး 
ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္အထိ ကာလအတြင္း ကၽြုႏ္ ပတ္ိ ႕က မၸဏ ုႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ 
အဖြြဲ႔အစည္းတိ ႔၏ ထ တ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပ းျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္းတြင္ အေျပာင္းအလြဲ မရွိခြဲ့ပါ။ 

၂။ "အစ ရယွယ္ာ မတညေ္ငြရငး္ုွႏင့္ အစ ရယွယ္ာဝငမ္ခား" အပိ ငး္တြင္ ထ တ္ေဖာ္ ေၾကညာထားသည္ 
မွအပ၊ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ ေနာက္အကခဆ ံး ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ ေန႔ရက္ အထိ 
ကာလ အတြင္း အစ ရွယယ္ာမခားကိ  လည္းေကာင္း၊ ဒ ဘင္ခခာ ေငြေခခး လက္မွတ္မခားကိ  
လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးမဟ တ္ေသာ အဖိ းစားနား အတြက္ ျဖစ္ေစ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ က ထ တ္ေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ထ တ္ေဝရန ္သေဘာတူျခင္း မရွိခြဲ့ပါ။ 

 
အေရးပါေသာ ပဋညိာဥမ္ခား 

ေအာက္ပါ ပဋိညာဥ္စာခခ ပတ္ိ ႔သည္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႕က မၸဏ မွ ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့ၿပ းျဖစ္သည့္ လ ပ္႐ိုိ းလ ပ္စဥ္အတိ င္း 
လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ လ ပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခခ ပ္ဆိ ေသာ ပဋိညာဥ္မခား မဟ တ္ဘြဲ အေရးပါေသာ သိ ႔မဟ တ္ 
အေရးပါုိႏ င္ေခခရွိသည့္ ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္မခား ျဖစ္ၾကပါသည ္-  
 
 ၁။ Zone A Project အား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ 

အလိ ႔ငွာ MJTD တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႕က မၸဏ ုႏွင့္ MMST LLP တိ ႔အၾကား ျပ လ ပ္ခြဲ့ေသာ 
၂၀၁၃ ခ ုႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စြြဲပါ နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာ၊ 

၂။ MJTD ဖက္စပ္က မၸဏ  သေဘာတူစာခခ ပ ္(ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိ င္း)  

၃။ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ 
၄။ ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ 
၅။ သ းသန္႔ထားျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္
၆။ နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာ ုႏွင့္ 
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၇။  Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္ 
၂၀၁၆ ခ ုွႏစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ ႔မွ 
လက္မွတ္ေရးထိ းခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ 

 
တရားစြြဲဆိ ျခငး္ 
 
ဤက မၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ ႔မဟ တ္ အျမတ္ရရွိုိႏ င္စြမ္း အေပၚ ဖြင့္ဟေၾကျငာ စာတမ္း 
ထ တ္သည့္ေန႔ နွင့္ကပ္လခက္ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ  ရွိခြဲ့လခက ္သိ ႔မဟ တ္ ရွိုႏိ င္လခက္၊ 
ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ျဖစ္ေသာ သိ ႔မဟ တ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွခာ္မွန္းေသာ အမ ကိစၥ တိ ႔အပါအဝင ္မည္သည့္ တရားေရး 
သိ ႔မဟ တ္ အုႏ ညာတခ ံ႐ို ံးျဖင့္ ေျဖရငွ္းေရး အမ ကိစၥတြင္မွခ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ အေနျဖင့္ (တရာလိ  အျဖစ္ျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားၿပ ိင ္အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ပါဝင ္ပတ္သက္ေနျခင္း မရွိပါ။      
 
အေထြေထြ 

 

၁။ ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္နိ င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြန္ပ္တိ ႔က မၸဏ သည္ Win Thin & Associates 

အား က မၸဏ ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။     

 

၂။ ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္မခားမွအပ၊ မည္သည့္ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းဥ းကမွခ 

မိမိကိ ယ္တိ င္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲြ႔ဝင္ပါတနာ တစ္ဥ း အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

က မၸဏ ၏ တိ းတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစေ္စ၊ က မၸဏ က ရယူပိ င္ဆိ င္မည့္ ပိ င္ဆ ိင္ပစၥည္း 

တစ္ရပ္ရပ ္ အားျဖစ္ေစ မည္သည့္ အကခိ းခံစားခြင့္မွခ ေမွခာ္ကိ းျခင္း မရွိပါ။ ထိ ႔အျပင ္

ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္မခားမွအပ၊ က မၸဏ  ထူေထာင္ျခင္း၊ က မၸဏ ၏ 

တိ းတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ ဒါရိ က္တာ တစ္ဥ းဥ း သိ ႔မဟ တ္ ယင္း၏ က မၸဏ အား 

ဝန္ေဆာင္မ ေပးေစရန္အလိ ႔ငွာ၊ သိ ႔မဟ တ္ ဒါရိ က္တာရာထူးရယူေစရန္၊ ဒါရိ က္တာအေနျဖင့္ 

ေရြးခခယ္ုိႏ င္ေစရန္အလိ ႔ငွာ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ း သိ ႔မဟ တ္ ၄င္း၏က မၸဏ အား အဖိ းစာနား ေပးခြဲ့ျခင္း 

သိ ႔မဟ တ္ ေပးရန္သေဘာတူခြဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေနာက္အကခဆံ း ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ဒါရိ က္တာမခားအားလံ းသည္ ဘ တ္အဖြြဲ႔တြင္ခန္႔အပ္ထားျခင္းအတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏  

အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတ မွ အဆိ ျပ ျခင္းခံခြဲ့ရပါသည္။  

 

ၾကည့္႐ို  စစေ္ဆးုိႏ ငေ္သာ စာရြကစ္ာတမး္မခား 
 
ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္းအား YSX ထံတင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္မ ွ (၆) လ အတြင္း၊ ေအာက္ပါ 
စာရြက္စာတမ္းမခား၏ မိတ ၱဴမခား (သ ိ႔မဟ တ္ လွခိ ႕၀ွက္ထားရမည့္ သေဘာမရွိေသာ ခြင့္ျပ ခခက္ရရွၿိပ း 
ယင္းစာရြက္ စာတမ္းမခား၏ ေကာက္န တ္ခခက္မခား) အားဤက မၸဏ ၏ မွတ္ပ ံတင္ ႐ို ံးခန္းျဖစ္ေသာ အခန္းအမွတ္ 
၁၁၀၃၊ ၁၁လႊာ၊ UMFCCI Office Tower ၊ အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိၱဴ႕နယ္၊ ရန္က န္ၿမိ ႕၌ 
ပ ံမွန ္႐ို ံးခခိန္မခား အတြင္း   ၾကည့္႐ို  စစ္ေဆးုိႏ င္ပါသည္ -  

၁။ ကၽြန္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ သင္်ားဖြြဲ႕မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖြြဲ႕စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊ 

၂။ ကၽြန္ပ္တိ ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြြဲ႕အစည္း TPD၏ သင္်ားဖြြဲ႕မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖြြဲ႕စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊ နွင့္ 

၃။ "အေရးပါေသာ ပဋညိာဥမ္ခား" အပ ိင္းတြင္ ရည္ ႊန္းထားေသာ အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္စာခခ ပမ္ခား။  
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အဓပိၸါယ ္သတမ္တွခ္ခကမ္ခား 
 

က မၸဏ မခား၊ အဖြြဲ႔အစညး္မခားုွႏင့္ ေအဂခငစ္ မခား 
 
"က မၸဏ " 
 
 
 

- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited   (ျမန္မာသ လဝါ 
အက္စ္အ းဇက္ဟိုက္ဟိ းလ္ဒင္း ပတ္ဘလစ္လ မိတက္) ။ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ ႔" ၊ 
"ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏" ၊ "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏  က မၸဏ "၊  "ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔အား" ဟူေသာ  
စကားရပ္မခားတြင ္အလားတူ အဓိပၸါယ္ ရွိသည္။ 

"FMI" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္             
First Myanmar Investment Company Limited 

"GLAD" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္           
Golden Land East Asia Development Limited 

“Japanese Marketing 
Agents” 

- “ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏ က မၸဏ  - ဖကစ္ပက္ မၸဏ  သေဘာတညူ ခခက ္ -  Zone A 
Properties မခားအား ေဈးကြကတ္ငျ္ခငး္” အပိ င္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ 
အဓိပၸါယ္ အတိ င္း ျဖစ္သည္။              

“JICA” - Japan International Cooperation Agency 
ဂခပန ္အျပည္ျပည္ဆ ိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ  ေအဂခင္စ   

“MJTD” - UBC Tower ၊ အခန္း ၀၁-၀၉၊ အထပ္ ၁၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗိ လ္ခခိ ရပ္ကြက္ 
(ဂခပန္သံရံ း အန း)၊ ဗဟန္းျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္ျမ ိ႕တြင္ မွတ္ပံ တင္ထားသည့္ 
ရံ းခန္းတည္ရွိ သည့္ “Myanmar Japan Thilawa Development Ltd” 
အမည္ျဖင့္ ျမန္မာန  ိင္င ံ ဥပေဒမခားနငွ့္ အည  တည္ေထာင္သည့္ 
ဖက္စပ္က မၸဏ   

"MMSTD" - Zone A Project တြင္ ပါဝင ္ လ ပ္ကိ င္ရန္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံမွ ရင္းုႏွ း 
တည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါင္း ေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႔ က 
တည္ေထာင္ထားေသာ MMS Thilawa Development Co. Ltd.  

"MMST LLP" - Zone A Project အတြက္ ျဖစ္ုိႏ င္ေျခေလ့လာခခက္ တစ္ရပ္ 
ၿပ းေျမာက္ေအာင ္  တာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြက္ရန ္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံမွ ရင္းုွႏ း 
တည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါင္းေကာ္ပိ ေရးရငွ္းအဖြြဲ႔ က 
တည္ေထာင္ထားသည့္ MMS Thilawa Limited Liability Partnership  

“MAGDPL” - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
Myanmar Agricultural & General Development Public Limited 

"MAPCO" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Limited 

"MEICO" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) 
Limited 
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"MSD" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
Myanmar Sugar Development Public Company Limited 

"MTI" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited 

"NDCG" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
National Development Company Group Limited 

"New City Development" - ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ ်ား ျဖစ္သည့္ 
New City Development Public Company Limited 

"ရယွယ္ာအမခားဆံ းပိ ငဆ္ိ ငသ္ ူ
မခား" 

- ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အဓိက အစ ရွယ္ယာရွင ္(၉)ဥ း ျဖစ္သည့္ 
FMI၊ GLAD၊ MAPCO၊ MAGDPL၊ MEICO၊ MSD၊ MTI၊ NDCG ုႏွင့္  
New City Development 

"ဂခပနုိ္ႏ ငင္မံ ွသကဆ္ိ ငရ္ာ 
ဝနႀ္က းဌာနမခား" 

- ျမန္မာုိႏ င္ငံရွ ိသက္ဆိ င္ရာ ဝန္ႀက းဌာနျဖင့္ Cooperation Memorandum 
ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည့္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံမ ွ စ းပြားေရး၊ က န္သြယ္ေရးုႏွင့္ စက္္မ လက္မ  
ဝန္ႀက းဌာန၊  ုႏိ င္ငံျခားေရး ဝန္ႀက းဌာန တိ ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

"ျမနမ္ာုိႏ ငင္မံ ွသကဆ္ိ ငရ္ာ 
ဝနႀ္က းဌာန" 

- ဂခပန္ုိႏ င္ငံမ ွသက္ဆိ င္ရာ ဝန္ႀက းဌာနတိ ႔ျဖင့္ Cooperation Memorandum 
ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံမ ွ အမခ ိးသား စ မံကိန္းုႏွင့္ စ းပြားေရး 
ဖြံၿဖ ိးတိ းတက္မ  ဝန္ႀက းဌာန  ျဖစ္သည္။ 

"SPA Group" - Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd ုႏွင့္ ၎၏အ ပ္စ ဝင္ 
က မၸဏ မခား။ 

"TPD" 
 

- အခန္းအမွတ္ ၁၁၀၃၊ ၁၁ ထပ္၊ UMFCCI ရံ းတာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊ 
မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊ ရန္က န္၊ ျပည္ေထာင္စ  သမၼတ 
ျမန္မာန ိင္ငံတြင ္ မွတ္ပံ တင္ထားသည့္ ရံ းခန္းတည္ရွိသည့္ “Thilawa 
Property Development Limited” အမည္ျဖင့္ ျမန္မာန  ိင္င ံဥပေဒမခားနငွ့္ 
အည  တည္ေထာင္သည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ  

"Thilawa SMC" - အမွတ္ (၅၅)၊ ရာဇက္ဟိုသကၤဟလမ္း၊ (ျမန္မာန ိင္င ံ ဗဟ ိဘဏ္)၊ သ လဝါ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ေကာ္မတ ရံ း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာတြင္ 
တည္ရွိသည့္ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးေကာ္မတ ။ 
ယင္းေကာ္မတ မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာုိႏ င္င ံ အစိ းရသည္ သ လဝါ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ တြင္ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ေနသည္။   

"UMFCCI" - ျမန္မာုိႏ င္ငံရွ ိစ းပြားေရးလ ပ္ငန္း  ဆိ င္ရာ အႀက းဆ ံး အသင္းခခ ပ္ ျဖစ္သည့္  
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခခ်ဳပ္ (Union of Myanmar Federation of 
Chambers of Commerce and Industry) 

 

 

 



   

 153 

အေထြေထြ 

"အကခ းံဝငဥ္ပေဒမခား" 

 

- အစိ းရ အာဏာပိ င ္တစ္ရပ္ရပ၏္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊  ႊန္ၾကားခခက္၊ 
လ ပ္ထ ံးလ ပ္နည္းုႏွင့္ မူဝါဒေပၚလစ  အားလ ံး အပါအဝင ္ လက္တေလာတြင္ 
အတည္ျဖစ ္ အာဏာ သက္ေရာက္လခက္ ရွိသည့္ ဥပေဒမခား၊ 
ျပ႒ာန္းဥပေဒမခား၊ နည္းဥပေဒမခား၊  စည္းမခဥ္း စည္္းကမ္းမခား ုႏွင့္ စည္းကမ္း 
ဥပေဒမခား  

"သငး္ဖြြဲ႕ စညး္မခဥး္မခား" - ္ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခား 

"စာရငး္စစ ္ေကာ္မတ " - ္ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ စာရင္းစစေ္ကာ္မတ  

"ဘ တအ္ဖြြဲ႕” သိ ႔မဟ တ္ 
“ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား ဘ တအ္ဖြြဲ႕" 

- ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား ဘ တ္အဖြြဲ႕ 

 "က မၸဏ မခား အကဥ္ပေဒ" - (အခါအားေလခာ္စြာ ျပ ျပင္ ျဖည့္စြက္ ထားသည့္) ၁၉၁၄ ခ ုႏွစ္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ 
က မၸဏ မခား အက္ဥပေဒ 

"Cooperation Memorandum" 
 

- ျမန္မာုိႏ င္ငံရွ ိ သက္ဆိ င္ရာ ဝန္ႀက းဌာနုွႏင့္ ဂခပန္ုိႏ င္ငံမ ွ သက္ဆိ င္ရာ 
ဝန္ႀက းဌာနမခား အၾကား လက္မွတ္ေရးထိ းသည့္ ၂၀၁၂ ခ ုွႏစ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ 
(၂၁) ရက္ေန႔ ရက္စြြဲပါ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မ ဆိ င္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြနလ္ႊာ 

"ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား" - ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္း၏ ရက္စြြဲတြင္ ပါရွေိသာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ 
ဒါ႐ိုိ က္တာမခား  

“ဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမး္” - ၂၀၁၆ခ ုွႏစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြြဲပါ ဤထ တ္ေဖာ္ေၾကျငာစာတမ္း 

"အမ ေဆာင ္အရာရွမိခား" - ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္း ထ တ္ျပန္သည့္ေန႔ ရက္တြင္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ အမ ေဆာင္ အရာရွိမခား 

"FY" - သင့္ေလွခာ္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ 
က န္ဆ ံးခြဲ့သည့္ သ ိ႔မဟ တ္ က န္ဆံ းမည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ 

"အစိ းရ အာဏာပိ င"္ - ေရွ႕ေနာက ္ စကားစပ္ သိ ႔မဟ တ္ ဤစာတမ္းပါ စည္းကမ္းခခက္မခား အရ 
လိ အပ္သည့္ အတိ င္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမ ွျပညေ္ထာင္စ အဆင့္၊ ုႏိ င္ငံအဆင့္၊ 
ျပည္နယ/္တိ င္း အဆင့္၊ နယ္ေျမလိ က္ အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သိ ႔မဟ တ္ 
ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ အစိ းရ အာဏာပိ င္၊ အစိ းရ သေဘာေဆာင္ အာဏာပိ င္၊ 
တရား႐ို ံး၊ အစိ းရပိ င္း သိ ႔မဟ တ္ ကိ ယ္ပ ိင္စည္းမခဥ္းခ ံ အဖြြဲ႔အစည္း၊ 
ေကာ္မရွင္၊ အနညာတခ ံ႐ို ံး၊ အဖြြဲ႔အစည္း၊ သိ ႔တည္းမဟ တ္ ၾကပ္မတ္္ 
ကြပ္ကြဲေရးပိ င္း၊ အ ပ္ခခ ပ္ေရးပိ င္း သိ ႔မဟ တ္ အျခား ေအဂခငစ္ ၊  
သိ ႔တည္းမဟ တ္ ေရွ႕ဆိ ခြဲ့သည္တိ ႔၏ ုႏိ င္ငံေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားနည္း အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြြဲျခမ္းထားသည့္ အစိတ္အပိ င္း၊ ဌာန 
သိ ႔မဟ တ္ ဌာနခြြဲ တစ္ရပ္ရပ္။    

"စကမ္  နယေ္ျမမခား" 
 
 

- ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား အေနျဖင့္ ၎တိ ႔၏ ကိ ယ္ပိ င္ က န္ထ တ္လ ပ္မ   
အေဆာက္အအ ံမခား ေဆာက္လ ပ္ုႏိ င္ရန ္စက္မ လ ပ္ငန္း နယ္ေျမမခား အျဖစ ္
တည္ေထာင္မည့္ Zone A Area ပါ အစိတ္အပိ င္းမခား 
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"အကခ းိဆိ င ္ပ ဂ  လိမ္ခား" - "အကခ းိဆိ ငပ္ ဂ  လိုွ္ႏင့္  ပတသ္ကေ္သာ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား - IPT 
လ ပထ္ းံလ ပန္ညး္မခား" အပိ င္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္ အတိ င္း 
ျဖစ္သည္။                 

“အကခ းိဆိ င ္ပ ဂ  လိန္ငွ့္  
ပတသ္ကေ္သာ 
လ ပေ္ဆာငခ္ခက”္ 

- "အကခ းိဆိ ငပ္ ဂ  လိုွ္ႏင့္  ပတသ္ကေ္သာ လ ပေ္ဆာငခ္ခကမ္ခား - IPT 
လ ပထ္ းံလ ပန္ညး္မခား" အပိ င္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္ အတိ င္း 
ျဖစ္သည္။                 

"ဂခပန ္က မၸဏ " - ေပးရန္တာဝန ္ကန္႔သတ္ထားလခက္ ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ မထားဘြဲ ျဖစ္ေစ၊ 
ဂခပန္ုိႏ င္င ံ ဥပေဒမခား အရ ဖြြဲ႕စည္း တည္ေထာင ္ ထားေသာ 
ကာဘူရွ က ကိ င္ရွာ (kabushiki kaisha) သိ ႔မဟ တ္ က မၸဏ ၊ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း 
သိ ႔မဟ တ္ အျခား မည္သည့္ ပ ံစံျဖင့္မဆိ  ရွိေသာ အဖြြဲ႔အစည္း 

“ေနာကအ္ကခဆံ း 
ေဆာငရ္ြကန္ ိငသ္ည့္ ေန႔ရက”္ 

- ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္းအား YSX ထံမတင္သြင္းမ ၊ ေနာက္အကခဆံ း 
ေဆာင္ရြက္န ိင္သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ ၃၁ရက ္ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစ္  

“စာရငး္ဝင ္အျဖစ ္
တငသ္ြငး္ျခငး္” 

- က မၸဏ ၏ ထ တ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပ း အစ ရွယ္ယာမခား၏ ၁၀၀.၀% ျဖစ္သည့္ 
အစ ရွယ္ယာ ၃,၈၉၂,၉၁၅ခ ုွႏင့္ က မၸဏ ကိ  YSXတြင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ 
တင္သြင္းျခင္း 

“စ မခံန္႔ခြြဲမ  ဆ ိငရ္ာ 
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 

- ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ မတ္လ ၁၆ရက္ုွႏင့္ ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၃၁ရက္ ေန႔စြြဲပါ 
ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ မ ွ MJTDထံ စ မံခန္႔ခြြဲမ ဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ မခား 
ေပးျခင္းအား အတည္ျပ ထားသည့္ စာမခား 

“ေဈးကြက ္ျမငွ့္တငျ္ခငး္ ဆိ ငရ္ာ 
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 
 

- MJTD၊ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ နွင့္ ဂခပန ္ ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ 
ေအးဂခင့္မခား အၾကား ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၀၁၅ခ နွစ္တြင ္ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည့္ 
ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္၊ ေရာင္းခချခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္း နွင့္/သိ ႔မဟ တ္ Zone A Project ရွိ MJTD၏ အျခား 
ငွားရမ္းျခင္းဆိ ္င္ရာ အကခိ းစ းပြားမခားအား စ မံေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ 
သ းသန္႔ေအးဂခင့္မခားအျဖစ္ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ နွင့္ ဂခပန ္ ေဈးကြက္ 
ျမွင့္တင္ျခင္းဆ ိင္ရာ ေအးဂခင့္မခားကိ သာ ခန္႔အပ္ၿပ း ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည္။  

“စာခၽြနလ္ႊာ” - ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာ 

“နားလညမ္  စာခၽြနလ္ႊာ” - Zone B Project ၏ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တ ိ႔အတြက္ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၊ သ လဝါ SMC၊ MMSTDနွင့္ JICA တိ ႔အၾကား ခခ ပ္ဆ ိသည့္ 
၂၃ရက ္စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ခ နွစ္ ေန႔စြြဲပါ နားလည္မ  စာခၽြနလ္ႊာ၊၂၃ရက္ 
ေဖေဖာ္ဝါရ  ၂၀၁၅တြင္ ျပင္ဆင္ျပ း သိ ႔မဟ တ္ ျဖည့္စြက္ျပ းသည့္အတိ င္း။ 

“MJTD ဖကစ္ပ ္က မၸဏ  
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 

- Zone A Project ၏ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တ ိ႔အတြက္ 
၂၃ရက ္ဧၿပ လ ၂၀၁၄ခ နွစ္နငွ့္ ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရ လ ၂၀၁၅ခ နွစ္ တိ ႔တြင္ 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိ င္း ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၊ သ လဝါ  SMC နွင့္ MMSTD 
တ ိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့သည့္ ၂၉ရက္ ေအာက္တ ိဘာလ ၂၁၀၃ခ နွစ္ ေန႔စြြဲပါ 
ဖက္စပ ္က မၸဏ  သေဘာတူစာခခ ပ ္



   

 155 

“MJTD အစ ရယွယ္ာမခား” - MJTD ၏ မတည္ေငြရင္းတြင ္ပါဝင္ေသာ သာမန္ ရွယ္ယာမခား 

“ျမနမ္ာ က မၸဏ ” - က မၸဏ မခား အက္ဥပေဒ သိ ႔မဟ တ္ (၁၉၅၀ ခ ုႏွစ္) ျမန္မာုိႏ င္င ံ  အထူး 
က မၸဏ  အက္ဥပေဒ အရ ဖြြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ က မၸဏ  

“အမည ္တငသ္ြငး္ေရး 
ေကာ္မတ ” 

- ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ  

“မလူ MJTD ဖကစ္ပ ္က မၸဏ  
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 
 
 
 
 
“ရညည္ႊနး္ေဈးုႏ နး္” 

- 
 
 
 
 
 
- 

Zone A Project ၏ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လ ပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တ ိ႔အတြက္ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၊ သ လဝါ  SMC နွင့္ MMSTD တ ိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိ သည့္ 
၂၉ရက္ ေအာက္တ ိဘာလ ၂၀၁၃ခ နွစ္ ေန႔စြြဲပါ ဖက္စပ္ က မၸဏ  
သေဘာတူစာခခ ပ ္ 
 
အမည္တင္သြင္းသည့္ အခခိနတ္ြင္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအၾကံေပးုႏွင့္ ေငြေခခး 
သက္ေသခံလက္မွတ္မခားဆိ င္ရာ  ဥ းေဆာင္ေအးဂခင့္ ကိ ယ္စားလွယ္ CB 
Securities တိ ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အစ ရွယ္ယာမခား၏   ညႊန္ျပ 
ရည္ညႊန္း အဖြင့္ ေဈးုႏ န္း၊ ရွယ္ယာတစ္စ လွခင ္[*] ကခပ ္

“အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ ” - ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ ၏ အခေၾကးေငြ ဆိ င္ရာ ေကာ္မတ  

“အငာွး စက႐္ို မံခား” 
 
 

- ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား ခခက္ခခင္း အသ ံးျပ ုိႏ င္မည့္ အဆင္သင့္ ေဆာက္လ ပ္ 
ထားၿပ း စက္႐ို ံမခား ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္မည့္ Zone A Area ပါ အစိတ္အပိ င္း 
မခား 

“လေူနထ ိ ငရ္ာနငွ့္ 
စ းပြားေရးဆ ိငရ္ာ အစတိအ္ပိ ငး္” 

- လူေနအိမ္ရာမခား၊ အေဆာင္မခားုႏွင့္ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ တြင္ 
အလ ပ္ လ ပ္ကိ င္ေနသူမခား အတြက္ စ မံထားရွိမ မခား အျဖစ ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 
လက္ေအာက္ခံအဖြဲြ႔အစည္း TPD မွရင္းုွႏ းတည္ေဆာက္ မည့္ Zone A Area 
ပါ အစိတ္အပိ င္းမခား 

“သ းသန္႔ထားျခငး္ ဆ ိငရ္ာ 
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 

- Zone A Project ၏ ၃၅ ဟက္တာ ကခယ္ဝန္းသည့္ လူေနထ ိ င္ရာနွင့္ 
စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ င္းအား တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း အတြက္ 
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႕က မၸဏ နွင့္ MJTD တ ိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိ သည့္ ၂၉ရက္ 
ေအာက္တိ ဘာလ ၂၀၁၄ခ နစွ္ ေန႔စြြဲပါ သ းသန္႔ထားျခင္း ဆ ိင္ရာ 
သေဘာတူစာခခ ပ ္

“အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေရး 
နညး္ဥပေဒ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ”္ 

 အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမွတ္ ၁/၂၀၁၅ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ ၾသဂ တ္လ 
၂၇ရက္ေန႔တြင္ အမခိ းသားစ မံကိန္းုႏွင့္ စ းပြားေရးဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္မ  
ဝန္ၾက းဌာနမ ွ ထ တ္ျပန္သည့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ခ ုွႏစ္၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒ 

ွ“အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္ဥပေဒ 
၂၀၁၁ ခ ုွႏစ”္ 

- အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ျဖင့္ ရ ပ္သိမ္းခြဲ့ေသာ ျမန္မာန ိင္ငံ 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ အမွတ္ ၈/၂၀၁၁ 

“အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္ဥပေဒ 
၂၀၁၄ ခ နစွ”္ 

- ျမန္မာုိႏ င္င ံအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ (သိ ႕မဟ တ္) ထိ  
ဥပေဒအား အခါအားေလခာ္စြာ ျပင္ဆင္ခခက ္ တစ္ရပ္ရပ ္ သ ိ႔မဟ တ္ 
ျဖည့္စြက္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ ္
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“အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခား”  - အစ ရွယ္ယာမခား ပိ င္ဆိ င္သူ အျဖစ ္မွတ္ပ ံတင ္စာရင္းဝင္သူမခား 

“အစ ရယွယ္ာမခား” - တစ္စ လွခင္ကခပ ္၁၀,၀၀၀ ုႏ န္းျဖင့္ ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ မတည္ေငြရင္းပါ 
သာမန္ အစ ရွယ္ယာမခား 

“တစဆ္င့္ ငာွးရမး္ျခငး္ဆ ိငရ္ာ 
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 

- Zone A Project ၏ လူေနထ ိ င္ရာနွင့္ စ းပြားေရးဆ ိင္ရာ အစိတ္အပိ င္းအား 
တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း၊ ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆာက္လ ပ္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခငး္ တ ိ႔အတြက္ 
MJTDနွင့္ TPD တ ိ႔အၾကား ခခ ပဆ္ိ သည့္ ၃၁ရက ္မတ္လ ၂၀၁၅ခ နွစ္ ေန႔စြြဲပါ 
တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆ ိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ ္ 

“TPD ဖကစ္ပက္ မၸဏ ဆိ ငရ္ာ 
သေဘာတစူာခခ ပ”္ 

 Zone A Project ၏ လူေနထိ င္ရာုႏွင့္ စ းပြားေရးဆိ င္ရာအပိ င္းကိ  
ရင္းုႏွ းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ 
လည္ပတ္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတိ ႔ကိ  ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္၂၀၁၆ ခ ုႏွစ ္မတ္လ 
၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ Thilawa SMC တိ ႔မွ လက္မွတ္ 
ေရးထိ းခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္က မၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ 

“TPD အစ ရယွယ္ာမခား”  - TPD ၏ မတည္ေငြရင္းပါ သာမန္ အစ ရွယ္ယာမခား  

“Zone A Area” - ိသ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အတြင္းရွိ Zone A Project တြင္ 
ရင္းနွ းတည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ ရာထားသတ္မွတ္ခြဲ့သည့္ ခန္႔မွန္းေျခအား 
ျဖင့္ ၃၉၆ ဟတ္တာ ရွိေသာ ဧရယိာ 

“Zone A Project” - “The Zone A Project” အပိ င္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပခြဲသ့ည့္အတိ င္း 
ဖက္စပ္က မၸဏ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြန္လႊာအရ ဖြြဲ႔စည္းခြဲ့သည့္ 
ဖက္စပ္က မၸဏ မွ Zone A Area အား စက္မ ဇက္ဟိုံ တစ္ခ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ရင္းနွ းတည္ေထာင္ျခင္း  

“Zone A Properties” - စက္မ လ ပ္ငန္း ဧရိယာမခား၊ အငွားစက္ရံ မခား၊ လူေနထိ င္ရာနွင့္ 
စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစိတ္အပိ ငး္ စသည္တိ ႔ အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္သည့္္၊ 
Zone A Area တြင္တည္ရွိေသာ Zone A Project အတြင္းရွိ 
မေရြ႕ေျပာင္းန ိင္ေသာ ပစၥည္းမခား သ ိ႔မဟ တ္ မေရြ႕ေျပာင္းန ိင္ေသာ 
အေဆာက္အအံ မခား   

“Zone B Project”  - “The Zone B Project” အပိ င္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပခြဲသ့ည့္အတိ င္း 
နားလည္မ  စာခၽြန္လႊာအား အရ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အတြင္း 
ေနာက္ထပ္ စက္မ ဇက္ဟိုံ  တစ္ခ ရင္းနွ းတည္ေထာင္ျခင္း  

ေငြေၾကး အမခ းိအစားမခား၊ အတိ ငး္အတာ ယနူစမ္ခားုွႏင့္ အျခား 

"ဟကတ္ာ" - စတ ရန္းမ တာ ၁၀,၀၀၀  ျဖင့္ ည မွခသည့္ မက္ထရစ္စနစ ္ဧရယိာ 
အတိ င္းအတာ ယူနစ္ 

“ကခပ”္  - ျပည္ေထာင္စ  သမၼတ ျမန္မာုိႏ ငင္ံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး အမခ ိးအစား 
(ကခပ္) 

"ရာခိ ငု္ႏ နး္" သိ ႔မဟ တ္ "%" - ရာခိ င္ုႏ န္း 
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"US$" - အေမရိကန္ ျပညေ္ထာင္စ ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး အမခ ိးအစား 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (က) - ကၽြုႏ ္ပတ္ိ ႔၏အစ ရယွယ္ာမခားအေၾကာငး္ 

 
ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခခက္တိ ႔သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ဥပေဒမခားုႏွင့္ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခားအရ ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏  
ရွယ္ယာပိ င္ရွင္မခားထံ အပ္ုွႏင္းေသာ အခြင့္အေရးမခားုွႏင့္ အခြင့္ထူးမခား အေၾကာင္း အကခဥ္းခခ ပ ္ ျဖစ္ပါသည္။   
ယင္းေဖာ္ျပခခက္တိ ႔တြင္ အဆိ ပါ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခား၏ အေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခားအား အကခဥ္း႐ို ံး 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သ ိ႔ရာတြင္၊ ယင္းေဖာ္ျပခခက္တိ ႔အား အဆိ ပါ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥး္မခား နွင့္အည  
ရည္ညႊန္းမွသာလခင ္အျပည့္အ၀ က ိက္ည မ ရွိမည္ျဖစပ္ါသည္။  

သာမန ္အစု္ ရယယ္ာမ ာ်ား 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ကုမၸဏ တြင ္ သာမန္အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား ဟူေသာ အစု္ရယ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွိပါသည္။ 
သာမန္အစု္ရယ္ယာတိ င္းတြင္ရွေိသာ အခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားသည ္ အလံု်ားစံုထပ္တူျဖစ္ၿပ း၊ သာမန္အစု္ရယ္ယာ 
မ ာ်ားသည္ တစ္ခ ုွႏင့္ တစ္ခ  အဆင့္အတန္်ား ထပ္တူည မွချဖစ္သည္။   

အစု္ ရယယ္ာ အသစမ္ ာ်ား 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ကုမၸဏ တြင္ အစု္ ရယ္ယာ အသစ္မ ာ်ားကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ကုမၸဏ ရွိ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ား၏ အေထြေထြ 
အစည္်ားအေဝ်ား တစ္ရပ္တြင္ ႀက်ဳိတင္ အတည္ျပ်ဳခခက္ျဖင့္သာ ထုတ္ေဝခြင့္ ရွိပါသည္။  ထ တ္ေဝခြင့္ 
အတည္ျပ ေသာ အဆိ ပါ ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္တြင္  အျခားဆန္႔က င္၍ ၫႊန္ၾကာ်ားထားျခင္း မရွိပါက၊ ထိ သိ ႔ေသာ 
အစု္ရယ္ယာ အသစ္ အားလ ံးကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔၏ လက္ရွိ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားထ ံ ၎တိ ႔တစ္ဥ းခခင္းစ  
ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ကုမၸဏ တြင ္ ပိ င္ဆိ ငေ္သာ အကခ ိးစ းပြား ပမာဏအတိ င္း အခခ ိးကခ ဥ းစြာကမ္းလွမ္းေရာင္းခခရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။   အစု္ရယ္ယာ အားလ ံးကိ  ခြြဲေဝခခထားၿပ းခခိန္တြင ္အျပည့္အဝ ေပးသြင္းၿပ းျဖစ္ရပါမည္။ 

အစု္ ရယယ္ာ္ရငမ္ ာ်ား 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အဖြြဲ႕ဝင္မခားမရတ္ပံုတင္ စာရင္းတြင ္ မွတ္ပ ံတင္ထားၿပ း ျဖစ္ေသာ ပ ဂ  ိလ္မခားကိ သာ 
ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား အျဖစ ္ အသိအမွတ္ ျပ ပါသည္။ က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခားအား 
အေရာင္းအဝယ္ ျပ လ ပ္သည့္ သက္ဆိ င္ရာ စေတာ့အိတ္ခခိန္းက သတ္မွတ္ေသာ နည္းဥပေဒမခားနွင့္ 
စည္းမခဥ္းမခား နွင့္အည  က မၸဏ ရွိ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ရယူခြဲ့သည့္ မည္သည့္ပ ဂ ိ လ ္ တစ္ဥ းဥ းကိ  မဆိ  
မွတ္ပံ တင္ထားသည့္ အစ ရွယ္ယာရွင္ အေနျဖင့္ အကခံ းဝင္ေစရမည္။     

အစု္ ရယယ္ာမ ာ်ား လႊြဲေျပာင်္ားျခငး္ 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစု္ရယ္ယာမခားကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳထာ်ားေသာ မည္သည့္ 
သံု်ားစြဲြြဲၿမြဲျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက ျဖစ္ေသာ ပံုစံကိုမဆိ ု အသံု်ားျပ်ဳကာ လႊြဲေျပာင္်ားုိႏ င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ 
စနစ္တက  ဖြြဲ႕စည္်ားထာ်ားေသာ (YSX ကြဲ့သ ိ႔ေသာ) စေတာ့အတိ္ခ ိန္်ားတြင္ စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင္်ားနရင့္ 
အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလုပ္ျခင္်ား ေဆာင္္ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားအတြက္၊ ကုမၸဏ တြင္်ား အစု္ရယ္ယာ တစ္္ပ္္ပ္ 
လႊြဲေျပာင္်ားျခင္်ားသည္ သက္ဆုိင္္ာ စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက ျဖစ္ေစ၊ ေငြအပန္ရံသည့္ ေန္ာတစခ္ုခုကျဖစ္ေစ ၊ 
စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက သတ္မရတ္ေပ်ားထာ်ားေသာ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးသည့္ အဖြြဲ႕အစည္်ား (clearing 
organization)  ကျဖစ္ေစ စသည္တုိ႔က သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ သံု်ားစြြဲျမြဲျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သမ္ို်ားက ျဖစ္ေသာ 
ပံုစံႏရင့္အည  ျဖစ္္မည္။ စနစ္တက  ဖြြဲ႕စည္်ားထာ်ားေသာ (YSX ကြဲ့သ ိ႔ေသာ) စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားတြင္ 
စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင်္ားနရင့္ အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလပု္ျခင္်ား ေဆာင္္ ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားနရင့္ 
စပ္လ ဥ္်ားျခင္်ား မရလြြဲ၍၊ လႊြဲေျပာင္်ားမ မခား မွတ္ပ ံတင္ျခင္းအား သာမန ္ ႏရစ္ပတ္လည ္အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား 
တစ္ရပ္ရပ ္မတိ င္မ  ကပ္လခက္ (၁၄) ရက္ အတြင္း ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက   ဆိုင္်ားငံ့ထားခြင့္ ရွိပါသည္။ 
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အစ ရယွယ္ာရငွမ္ခား၏ အေထြေထြ အစညး္အေဝး 

ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ အစ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ သာမန ္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးကိ  ကၽြုႏ္ ပ္တိ ႔ က မၸဏ  

ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ (၁၈) လ အတြင္း ကခင္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထိ ႔ေနာက္တြင္၊ ုႏွစ္စဥ္ 

အနည္းဆ ံး တစ္ႀကိမ္  ကၽြု္ႏ ပ္တိ ႔ က မၸဏ က သတ္မွတ္သည့္ အခခိန္ုွႏင့္ ေနရာတြင ္အေထြေထြ အစည္းအေဝး 

ကခင္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ထိ ကြဲ့သိ ႔ေသာ အေထြေထြ အစညး္အေဝးကိ  မည္သည့္ အစ ရွယ္ယာရွင္ ုႏွစ္ဥ းက 

မဆ ိ ဆင့္ေခၚကခင္းပုိႏ င္ပါသည။္ 

ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔သည္ ၎တိ ႔အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္ဟ  ထင္သည့္အခါတိ င္းတြင္၊  အထူး အေထြေထြ 

အစည္းအေဝးအား ေခၚယူကခင္းပ ုိႏ င္ပါသည္။  ထိ ႔ျပင္၊ အစ ရွင ္ အားလ ံး၏ မြဲေပးခြင့္ စ စ ေပါင္းမ၏ ၁၀% 

ထက္မနည္း ကိ ယ္စားျပ ေသာ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားက ယင္းကြဲ့သိ ႔ အစည္းအေဝး ေခၚယ ူကခင္းပေပးရန္ စာျဖင့္ 

ေတာင္းဆိ ပါက ေခၚယ ူကခင္းပရမည္ ျဖစပ္ါသည္။   

ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနည္းအားျဖင့္ 

လိ အပ္သည္ မွအပ၊  အေထြေထြ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္တြင ္မြဲခြြဲဆ ံးျဖတ္ျခင္းကိ  ထိ အစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ 

မြဲတိ ႔အနက္ အမခားစ  ေထာကခ္ံမြဲ  ရရန္သာလိ သည့္ သာမန္ဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္္။ ဥပမာ၊  

ဒါ႐ိုိ က္တာမခား ခန္႔အပ္ျခင္း အတြက္ သာမန္ဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ လ ံေလာက္ပါသည္။  ဆုႏၵအေလခာက္ 

စာရင္းရွင္းဖခက္သိမ္းျခင္း၊ သင္းဖြြဲ႔မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေကာ္ပိ ေရးရွင္း 

အမည္ေျပာင္းျခင္းုွႏင့္ အစ ရယွ္ယာ မတည္ေငြရင္း ေလွခာခ့ချခင္းတိ ႔ အပါအဝင ္ အခခ ိ႕ေသာ က မၸဏ မခား 

အက္ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္  ကိစၥတိ ႔အတြက္ ထိ အစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ မြဲတိ ႔အနက္ ေထာက္ခံမြဲ 

အနည္းဆ ံး ၇၅% ရရန္လိ သည့္ အထူးဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာငရ္ြက္ရမည္ျဖစပ္ါသည္။  

သာမန္ဆ ံးျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ရနအ္လိ ႔ငွာေခၚယူသည့္အေထြေထြအစည္းအေဝးတိ င္းအတြက္ ဤက မၸဏ သည္ 

အနည္းဆံ း (၁၄) ရက္ ႀကိ တင္၍ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ုႏိ ႔တစ္စာေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။   

အထူးဆ ံးျဖတ္ခခက္မခားအတြက္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ အနည္းဆံ း (၂၁) ရက္ ႀကိ တင္၍ စာျဖင့္ေရးသား 

ထားေသာ ုႏိ ႔တစ္စာ ေပးရန ္ လိ အပ္ပါသည္။   ုႏိ ႔တစ္တြင္ အစည္းအေဝး ကခင္းပမည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက္ုွႏင့္ 

အခခိန္နာရ တိ ႔ကိ  ေဖာ္ျပရမည ္ ျဖစ္ပါသည္။   ထိ ႔ျပင္၊  အထူးကိစၥကိ  ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွပါက ယင္းကိစၥ၏ 

ေယဘ ယခသေဘာသဘာဝအေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္ ခခမွတ္ရန ္အလိ ႔ငွာ ေခၚယူသည့္  အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 

ကုမၸဏ သည္ အနည္်ားဆံု်ား (၁၄) ္က္ ႀကိ တင္၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အထူးဆုံ်ားျဖတ္ခ က္မခား အတြက္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ အနည္်ားဆံု်ား (၂၁) ္က္ ခြာ၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးရန္ 

လိ အပ္ပါသည္။   အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပမည့္ ေန္ာ၊ ေန႔္က္ႏရင့္ အခ ိန္နာ္ တို႔ကိ ု

ေဖာ္ျပ္မည့္အျပငအ္ထူ်ား ကိစၥကို ေဆာင္္ြက္္န္ ္ိရပါက ယင္်ားကိစၥ၏ ေယဘုယ  သေဘာသဘာဝ အေၾကာင္်ား 

ေဖာ္ျပ္မည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

မြဲေပးပိ ငခ္ြင့္ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ ၏ အစ ရွင္မခား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတ ြင္ မဆိ  တက္ေရာက္ 

ေျပာၾကား မြဲေပးပိ င္ခြင့္ ရွိပါသည္။   ဤကုမၸဏ ၏ အစ ရွငမ္ခားသည္ ၎တိ ႔၏ မြဲေပးပိ င္ခြင့္ကိ  ကိုယ္တိုင္ 

သို႔မဟုတ္ မြဲေပ်ားခြင့္္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္ ကခင့္သ ံးုႏိ င္ၿပ း၊ မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ အစ ရွင ္ ျဖစ္ရန ္မလိ ပါ။ 

မြဲေပ်ားခြင့္္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္တစ္ဥ းခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းုႏွင့္ ကိ ယ္စားလွယ္လႊြဲစာ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား  
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အခြင့္အာဏာ အပ္ႏရင္်ားသည့္ လႊြဲအပ္စာ(ရွိခြဲ့ပါက) တိ ႔ကိ  ၄င္း၏ေအာက္ေျခတြင ္ လက္မွတ္ေရးထိ းျပ း၊ 

မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္က မြဲေပးရမည့္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပ္န္အတြက္  သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ အခ ိန္မတိုင္မ  

ခ နစ္ဆယ့္ုႏရစ္ နာ္ ထက္ ေနာက္မက ေစဘြဲ ဤကုမၸဏ ၏ မတွ္ပ ံတင္ထားေသာ ႐ိုုံ်ားခန္်ားတြင္ ေပ်ားအပ္ထာ်ား္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။   

အျမတေ္ဝစ ု

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ကုမၸဏ သည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ၎၏ အစ ရွင္မခားက ခခမွတ္ေသာ သာမန္ဆ ံးျဖတ္ 

ခခက္ခခမွတ္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။  သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ 

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား ထ တ္ေပးခြင့္ မရွိပါ။   ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ ၏ အျမတ္ 

္္ိရမႈအေျခအေနကို ေထာက္႐ိုႈ၍ ၎တိ ႔က မရ တမရန္ကန္သည္ဟ  ထင္ျမင္ေသာ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကိ ု

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ ၏ အစ ရွငမ္ခားသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။   မည္သိ ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု 

မွန္သမရ ကိ  ဤကုမၸဏ ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ၊  ေၾကညာထားၿပ း ေပးရန ္ကခန္ရွိေသာ 

မည္သည့္ အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ မရ အတို်ားေပးရန္တာဝန္ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဆ ေၾကးအစ ရယွယ္ာမခားုွႏင့္ အခြင့္အေရးေပး အစ ရယွယ္ာမခား ထ တေ္ဝျခငး္ 

အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား တစ္ရပ္တြင ္ အစ ရွငမ္ခား၏ အတည္ျပ်ဳခခက္ျဖင့္ ဒါ႐ိုိုက္တာအဖြြဲ႔သည္ မည္သည့္ 

ရန္ပ ံေငြကိ  မဆိ  မတည္ေငြရင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလြဲကာ၊ ဆ ေၾကးအစ ရွယ္ယာမခား အျဖစ္ ေပးေဝ၍ ယင္းေငြကိ  

အစ ရွင္မခားက ၎တိ ႔ပိ င္ဆိ င္ေသာ အစ ရွယ္ယာ  အခခ ိးအစားအလိ က္ က မၸဏ သိ ႕ေပးသြင္းရမည့္ မတည္ 

ေငြရင္းတြင္ ေပးသြင္းခြင့္ ရွိပါသည္။ 

လကလ္ႊြဲရယျူခငး္ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကိ  အနာဂတ္တြင္ ေျပာင္းလြဲျခင္း သိ ႕မဟ တ္ အမခားပိ င ္က မၸဏ  တစ္ခ ကြဲ့သိ ႔ ထိန္းခခ ပ္မ ကိ  

ေျပာင္းလြဲျခင္းျပ ရာတြင္ ေုွႏာင့္ေုွႏးၾကန္႔ၾကာေစျခင္း သိ ႔မဟ တ္ တားဆ းပိတ္ပင္ုႏိ င္ျခင္း ျပ ုိႏ ငသ္ည့္ ဥပေဒမခား 

သိ ႔မဟ တ္ နည္းဥပေဒမခား တစ္စ ံတစ္ရာမွခ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၌ မရွိပါ။ 

စာရငး္ရငွး္လငး္ဖခကသ္မိး္ျခငး္ သိ ႔မဟ တ ္အျခားနညး္ျဖင့္ မတညေ္ငြရငး္ ျပနထ္ တေ္ပးျခငး္ 

ဤက မၸဏ အား စာရင္းရွင္းလင္းဖခက္သိမ္းျခင္း ျပ လခွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္နည္းနည္း ျဖင့္ 

မတည္ေငြရင္း ျပန္လည္ ထ တ္ေပးျခင္းျပ လွခငေ္သာ္လည္းေကာင္း၊  အစ ရွငမ္ခားသည္ ၄င္းတိ ႔ပိ င္ဆိ င္ေသာ 

အစ ရွယ္ယာ အခခိ းအစားအရုႏွင့္ အျခား အစ ရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္ရပ္ရပ္အား အပ္ုွႏင္းထားသည့္ 

အထူးအခြင့္အေရး တစ္ခ ခ အရ ပိ လခံေသာ ပိ င္ဆိ င္မ မခားအား ခြြဲေဝျခင္းတြင္ အခခ ိးည စြာ ပါဝင္ခံစားခြင့္ 

ရွိပါသည္။ 

အစ ရယွယ္ာ ပိ ငဆ္ိ ငခ္ြင့္ုွႏင့္ အစ ရယွယ္ာုွႏင့္ ပတသ္က၍္ မြဲေပးျခငး္တိ ႔ အေပၚ ကန္႔သတခ္ခကမ္ခား 

လက္ရွိ ဥပေဒမခား အရ၊ ဤက မၸဏ တြင္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသားကိ သာလွခင္ အစ ရွယ္ယာ ပိ င္ဆိ င္ခြင့္ သိ ႔မဟ တ္  

အစ ရွယ္ယာ ပိ င္ဆိ င္မ အရ မြဲေပးခြင့္တိ ႔ကိ ္ ခြင့္ျပ ထားပါသည္။    
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ) - ဤက မၸဏ ၏ သငး္ဖြ႔ြဲမတွတ္မး္ုွႏင့္ သငး္ဖြြဲ႔စညး္မခဥး္မခား အကခဥး္ခခ ပ ္

 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ကိ  ျမန္မာနိ င္ငံက မၸဏ မခားမွတ္ပံ တင္ရံ းတြင္ က မၸဏ မွတ္ပ ံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ 

၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္ မွတ္ပ တံင္ထား ပါသည္။ 

သင်္ားဖြြဲ႔မတွတ္မး္ 

ေပးရန္တာ၀န ္ကန္႕သတ္ျခင္း 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ၏ သင္်ားဖြြဲ႔မွတ္တမ္း၌ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခားအျပင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ရွိ အဖြြဲ႔ဝင္မခား 

၏ ေပးရန္တာဝန္ကိ  ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ ဤက မၸဏ ၏ ခြင့္ျပ မတည္ေငြရင္းမွာ တစ္ခ လွခင္ ကခပ္ ၁၀၀၀၀ 

ုႏ န္းရွိ  အစ ရွယ္ယာေပါင္း ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ ္ခြြဲစိတ္ထားလခက္ ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း 

စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။  

ဤက မၸဏ ၏ ရညရ္ြယခ္ခကမ္ခား 

ဤက မၸဏ ၏ သင္်ားဖြြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယခ္ခက္မခားကိ  ခခမွတ္ထားျပ း ယင္းအတြက္ ဤက မၸဏ အား 

ဖြြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ - 

၁။ ျပည္ေထာငစ္  သမၼတ ျမန္မာုႏိ င္ငံ၊ ရန္က န ္တိ င္းေဒသႀက း၊ ေကခာက္တန္း ၿမ ိ႕နယ ္အတြင္း တည္ရွိေသာ 

သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ  (Thilawa Special Economic Zone) အား တည္ေထာင္လ ပ္ကိ င္ျခင္းတြင္ ပါဝင ္

ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏရန္။ 

၂။ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ  တည္ေထာင္ လ ပ္ကိ င္ျခင္း အလိ ႔ငွာ လိ အပ္သည့္ အစ အစဥမ္ခား ျပ လ ပျ္ခင္း၊ 

ေျမေနရာအား ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ေငြေပးေခခမ မခား ျပ လ ပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ရနပ္ံ ေငြမခား ေခခးယူျခင္းမခား 

အပါအဝင ္ (သိ ႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွိ)  အဆင္ေျပ ေခခာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အျခား ကူည ေဆာင္ရြက္မ မခား 

လ ပ္ေဆာင္ရန္။  

၃။ ဤက မၸဏ ၏ အျမတ္အစြန္း ရရွိုိႏ င္စြမ္း တိ းတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး တြက္ဆလခက္ မည္သည့္ 

ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္း၊ စက္မ လ ပ္ငန္း၊ က န္သြယ္ေရးုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခ ိးတြင္ မဆိ  ယင္းအခခိန္တြင္ 

အာဏာတည္လခက္ ရွိေသာ ဥပေဒမခားုွႏင့္ အည  ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏရန္ုႏွင့္၊  အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခခက္ တစ္ခ ခ  

သိ ႔မဟ တ္ ရည္ရြယ္ခခက္မခား ေအာင္ျမငေ္စေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပ်ဳေသာ သိ ႔မဟ တ္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အျခား အ္ာအာ်ားလံု်ားကို ယင္းအခခိန္တြင ္အာဏာတည္လခက ္ ရွိေသာ ဥပေဒမခားုွႏင့္ အည  လုပ္ေဆာင္္န။္  

သိ ႔ရာတြင္ ယင္း လ ပ္ေဆာင္ခခက္မခားသည ္ သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟိုံ  အတြင္း လ ပ္ေဆာင္ျခင္း 

သိ ႔တည္းမဟ တ္ ယင္းဇက္ဟိုံ အား တည္ေထာင္လ ပ္ကိ င္မ ျဖင့္ ဆက္ုႏြယ္၍ လ ပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေစရမည္။  

၄။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ၏္ ပိ င္ဆိ င္ပစၥည္း၊ 

အခြင့္အေရးမခားုႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မခား အနက္ တစ္စ ံတစ္ရာကိ  ျဖစ္ေစ၊ အားလ ံးကိ  ျဖစ္ေစ ရယူုိႏ င္ေရး 

အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ အား တိ က္႐ိုိ က္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ 

အကခ ိးရွိေစမည္ဟ  တြက္ဆထားဟန္ ရွိေသာ အျခား ရည္ရြယ္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ ္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း  

မည္သည့္ က မၸဏ  တစ္ခ   သိ ႔မဟ တ္ က မၸဏ မခားကိ  မဆိ  ကမကထျပ ရန္။ 
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၅။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိ င္း မည္သည့္ က မၸဏ  တစ္ရပ္ရပ ္သိ ႔မဟ တ္ မည္သည့္ 

ပ ဂ  ိလ္မခား မဆိ ၏ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၊ ပိ င္ဆိ င္ပစၥည္းုႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မခား အနက္ တစ္စ ံတစ္ရာကိ  ျဖစ္ေစ၊ 

အားလ ံးကိ  ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာငစ္ သမၼတ ျမန္မာုိႏ င္ငံ၏ ဥပေဒမခားုွႏင့္ အည  ဝယ္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း 

ရယူ ျခင္း ျပ ကာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၆။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ ၏ ္ည္္ြယ္ခ က္မ ာ်ားုွႏင့္ အျပည့္အဝ သိ ႔မဟ တ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အလားတူသည့္  

ရည္ရြယ္ခခက္မခား ရွိေသာ အျခား မည္သည့္ က မၸဏ ုႏွင့္ မဆိ  ေပါင္းစည္းျခင္း ကိ  လည္းေကာင္း၊  

အျမတ္အစြန္းမခား ေဝမခွခံစားရန္၊ အကခ ိးစ းပြား ေပါင္းစပ္ရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖက္စပ္ျပ ရန ္သိ ႔မဟ တ္ 

အကခ ိးခံစားခြင့္ အျပန္အလွန္ ေပးရန္ အလိ ႔ငွာ ဤက မၸဏ က လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေသာ သိ ႔တည္းမဟ တ္ 

ဤက မၸဏ  အေနျဖင့္ အကခ ိးခံစားခြင့္ တစ္စ ံတစ္ရာကိ  တိ က္႐ိုိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ ရရွိမည့္ သိ ႔မဟ တ္ 

ရုိႏ င္ဖြယ္ ရွိေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ရပ ္တစ္စ ံတစ္ရာကိ  လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ေသာ အျခား 

မည္သည့္ က မၸဏ  တစ္ခ ခ ျဖင့္ မဆိ  အစ စပ္ျပ ျခင္း သိ ႔တည္းမဟ တ္ တစ္စ ံတစ္ရာ စ စဥ္ျခင္းကိ  လည္းေကာင္း၊    

ထိ ကြဲ့သိ ႔ေသာ က မၸဏ  တစ္ခ ခ အား ေခခးေငြ ထ တ္ေပးျခင္း၊ ၎၏ပဋိညာဥ္မခားကိ  အာမခံေပးျခင္း၊  ၎အား 

အျခားနည္း အေထာက္အကူ ေပးျခင္း ျပ ရန္ုွႏင့္၊ ထိ ကြဲ့သိ ႔ေသာ က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခား၊  

ေငြေခခးသက္ေသခ ံ လက္မွတ္မခားအား ရယူျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း ပိ င္ဆိ င္ရရန ္ လ ပ္ျခင္း အျပင္၊ 

ယင္းတိ ႔အား ေရာင္းခချခင္း၊ ကိ င္စြြဲထားျခင္း၊ အာမခ ံပါလခက္ ျဖစ္ေစ မပါဘြဲ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထ တ္ေဝျခင္း 

သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း စ မံျခင္းကိ  လည္းေကာင္း လ ပ္ေဆာင္ရန္။    

၇။ သင့္ေတာ္သည္ ထင္ေသာ အဖိ းစားနား(ရွိခြဲ့ပါက) အထူးအားျဖင့္၊ အျခား ပ ဂ  ိလ ္ သိ ႔မဟ  တ္ က မၸဏ  

တစ္ရပ္ရပ္၏ (အျပည့္အဝ ေပးသြင္းၿပ းေသာ သိ ႔မဟ တ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေပးသြင္းၿပ းေသာ) 

ေငြေခခးသက္ေသခံစာခခ ပမ္ခား အလိ ႔ငွာ၊ ဤကုမၸဏ ၏ လ ပ္ငန္း၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္်ား ဆိ င္ရာ အခြင့္အေရးမခား၊ 

္ပိုင္ခြင့္မ ာ်ားုွႏင့္ ပိ င္ဆိ င္သည့္ပစၥည္းမခားမရ အာ်ားလံု်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္်ားကို ျဖစ္ေစ  ေ္ာင္်ားခ ျခင္်ား၊ 

ပိုမို ေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ား၊ ဖံြၿဖ်ဳိ်ားတိ းတက္ေစျခင္်ား၊ ေငြစာ္င္်ားေျပာင္်ားျခင္်ား၊ လြဲလရယ္ျခင္်ား၊  အငွားခခထားျခင္းကိ  

လည္းေကာင္း၊  ယင္းတိ ႔ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ေသာ  လိုင္စင္၊ သက္သာခြင့္ ႏရင့္ အျခာ်ား အခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားအာ်ား 

အသ ံးျပ ခြင့္ ခခထားေပးျခင္းကိ  လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ ႔အား အျခာ်ားနည္်ား စ မံျခင္်ားကိ  လည္းေကာင္း 

လ ပ္ေဆာင္္န။္ ထိ ႔ျပင္  ထိ  အဖိ းစားနားအား ခခ ပ္ကိ င္ထားျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း စ မံျခင္း 

ျပ ရန္။ 

၈။ အိမ္ရာေျမကြက ္ သိ ႔မဟ တ္ အကခ ိးစ းပြားစပ္ဆိ င္မ  အလိ ႔ငွာ မည္သည့္ ပိ င္ဆိ ငပ္စၥည္း သိ ႔မဟ တ္ 

အေျခပစၥည္းမခား၊ လိ က္ေလခာမ မခား၊ လိုင္စင္မ ာ်ား၊ ခြင့္ျပ်ဳခ က္မ ာ်ား၊ တ ထြင္မ မူပိ င္ခြင့္မ ာ်ား၊ က န္အမွတ္တံဆိပ္မ ာ်ား၊ 

စာေပအုႏ ပညာမူပိ ငခ္ြင့္ သိ ႔မဟ တ္ အျခားအထူးသ းသန္႔အခြင့္အေရး သိ ႔မဟ တ္ သ းသန္႕မဟ တ္ေသာ 

အခြင့္အေရးကိ  ဝယ္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္း ရယူျခင္းအား လည္းေကာင္း၊  ယင္းတိ ႔ကိ   

တိ းတက္ေကာင္းမြန္ အဖိ းတန္ေစၿပ း သင့္သည္ ထင္ေသာ မည္သည့္ နည္းျဖင့္ မဆိ  စ မံျခင္းအား  

လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ ႔ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ နည္းလမ္းေပါင္းစ ံျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္းုႏွင့္ 

သ ေတသနျပ ျခင္းတိ ႔အား လည္းေကာင္း လ ပ္ေဆာင္ရန္။ 

သငး္ဖြြဲ႕မတွတ္မး္တြင ္လကမ္တွထ္ိ းမည႕္သမူခား 

သင္းဖြြဲ႕မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ထိ းသူမခားုႏွင့္ ၄င္းတိ ႕၏ အခခက္အလက္မခား၊ပိ င္ဆိ ငေ္သာ ရွယ္ယာ 

အေရအတြက္မခားက ိ ေအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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စဥ ္ လက္မွတ္ေရးထိ းသူမခား၏ အမည္ုႏွင့္ 

လိပ္စာ 

ုႏိ င္ငံသားုႏွင့္ ေဖာ္ျပခခက ္ ထည့္ဝင္ေသာ 

ရွယ္ယာေပါင္း 

၁။ Golden Land East Asia Development 

Limited 

No. 29, Min Ye Kyaw Swar Road 

Lanmadaw Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Win Aung 

No. 105, University Avenue 

10 Ward, Kamaryut Township 

Yangon Region 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 

၂။ Myanmar Sugar Development Public 

Company Limited 

No. 3, Block 164 

23rd Street between 80 and 81 

Street 

East of Pyigyikyethayay Ward 

Aung Myay Thar San Township 

Mandalay Region 

 

Represented by: 

U Nyi Khin 

No. 417 

23rd Street between 63 and 64 

Street 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

 

၁ ၀၀၀ 
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Ahhnake Taw Ward 

Aung Myay Thar San Township 

Mandalay Region 

၃။ Myanmar Edible Oil Industrial Public 

Corporation (MEICO) Limited 

No. B (81/82), Kantkaw Street 

Bayint Naung Warehouse 

Mayangone Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Thein Han (a) Ko 

Han Thein 

Building No. 67A 

1st Floor Bahosi Housing, Wardan 

Street 

10 Ward, Lanmadaw Township 

Yangon Region 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 

၄။  First Myanmar Investment Company 

Limited 

FMI Centre, 10-11 Floor 

No. 380, Bogyoke Aung San Road 

Pabedan Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Theim Wai @ Mr. Serge Pun 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

၁ ၀၀၀ 
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No. 2, Jasmine Place, Pun Hlaing 

Golf Estate 

Hlaing Thar Yar Township 

Yangon Region 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၅။ Myanmar Agricultural & General 

Development Public Limited 

UMFCCI Tower, Room No. 803 

No. 29 Min Ye Kyaw Swar Street 

Lanmadaw Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Tun Lwin 

No. 785/787 

11th Floor, Maharbandoola Road 

6 Ward, Lanmadaw Township 

Yangon Region 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 

၆။ National Development Company 

Group Limited 

No. 3/A, Thanthumar Road 

Thuwana Junction 

Thingangyun Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Zay Thiha 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 
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No. 77F Universities Avenue Road, 

Shwe Taung Kyar 1 Ward 

Bahan Township 

Yangon Region 

၇။ New City Development Public 

Company Limited 

5th Floor, Saya San Plaza 

Corner of New University Avenue 

Bahan Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Khin Maung Aye 

No. C/1 Kabaraye Villa 

Kabaraye Pagoda Road 

Mayangone Township 

Yangon Region 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 

၈။ Myanmar Technologies and 

Investment Corporation Limited 

No. 615(F), Mar Lar Lane, Pyay 

Road, Kamayut Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Aung Soe Tha 

No. 362, Yin Mar Myaing Street 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 
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23 Ward, Thingangyun Township 

Yangon Region 

၉။ Myanmar Agribusiness Public 

Corporation (MAPCO) Limited 

No. 29, Room No. 901/903 

Min Ye Kyaw Swar Road 

Lanmadaw Township 

Yangon Region 

 

Represented by: 

U Aung Than Oo 

No. 18, Phoe Myay Street 

Myo Ma Taung Ward 

Thanlyin Township 

Yangon Region 

Company 

incorporated in 

Myanmar 

 

 

 

 

 

 

Merchant / Myanmar 

Citizen 

၁ ၀၀၀ 

 

သင်္ားဖြြဲ႔စည်္ားမ ဥ်္ားမ ာ်ား 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားမ ွ ေကာက္ုႏ တ္ခခက္ အခခ ိ႕ကိ  ေအာက္တြင ္ အကခဥ္းခခ ပ ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။    ထိ ေကာက္ုႏ တ္ခခက္မခားတြင ္ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ လႊြဲေျပာင္းပိ င္ခြင့္ရွိေသာ ကၽြန္ ပ္တိ ႕၏ 

အစ ရွယ္ယာမခားုွႏင့္ စပ္လခဥ္းေသာ အခြင့္အေရးမခား၊ ဥ းစားေပး အခြင့္အေရးမခားုွႏင့္ ကန္႔သတ္ခခက္မခား 

အေၾကာင္း၊  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစ ရွင္မခား ရရွိေသာ မြဲေပးပိ င္ခြင့္ုႏွင့္ အျခား အခြင့္အေရးမခား အေၾကာင္း၊  

ဤက မၸဏ ၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား ကခင့္သ ံးုႏိ င္ေသာ ေငြေခခးပိ င္ခြင့္ုႏွင့္ အျခား လ ပ္ပိ င္ခြင့္အာဏာမခား အေၾကာင္းတိ ႔ 

ေဖာ္ျပပါရွ ိ ပါသည္။   ထိ ႔ျပင္၊ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ မတည္ေငြရင္း ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလြဲျခင္းုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ 

ဤက မၸဏ ၏ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား ကိ လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။   

အဆိ ပါ ေကာက္ုႏ တ္ခခက္မခားမွာ အထက္ အေၾကာင္းအရာတိ ႔ုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကခဥ္း႐ို ံး ေဖာ္ျပခခက္မခားသာ 

ျဖစ္ၿပ း၊ ဤက မၸဏ ၏ သင္းဖြြဲ႔မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား ကသာ လ ံးဝ လႊမ္းမိ းမွန္ကန္ပါသည္။   

ဤက မၸဏ ၏ သင္းဖြြဲ႔မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား မိတ ၱဴကိ  ဤလ ပ္ငန္း ႊန္းတမ္း၏ "အေထြေထြုႏွင့္ 

ဥပေဒအရလိ အပ္ခခက္မခား"  အပိ င္း ေအာက္ရွ ိ  "ၾကည့္႐ို စစေ္ဆးုႏိ င္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမခား" စာပိ ဒ္တိ ႔ုႏွင့္ 

အည  ဤက မၸဏ ၏ မွတ္ပ ံတင္ ထားေသာ ႐ို ံးခန္းတြင္ ၾကည့္႐ို စစ္ေဆးုႏိ င္ပါသည္။ 
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ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ အရည္အခခင္း၊ ခန္႔ထားျခင္း၊ ထ တ္ပယ္ျခင္းတိ ႔ ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား 

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ဥကၠဌုႏွင့္ သ းျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား အပါအဝင္၊ (၇) ထက္ 

မနည္်ား၊ (၁၅)  ထက္ မမ ာ်ားေသာ ဒါ႐ိုိုက္တာ အေ္အတြက္ကိ  ခြင့္ျပ ထားပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ းအျဖစ္အရည္အခခင္းျပည္႕မ ရန္ အနည္းဆံ း 

ရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀၀ ပိ င္ဆိ ငရ္မည္ျဖစျ္ပ း က မၸဏ ဥပေဒ ပ ဒ္မ-၈၅ ပါ ျပဌာန္းခခက္မခားကိ  လိ က္နာရန္မွာ 

ယင္း၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆ ံး အလ ပ္လ ပ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏ ၏ဒါ႐ိုိ က္တာမခားသည္ 

ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ းအျဖစ ္ အရည္အခခင္းျပည့္ရန္ ဤစည္းမခဥ္းအရ လိ အပ္ေသာ အနည္းဆံ း ရွယ္ယာ 

မခားက ိမပ ိင္ဆ ိင္ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္ ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာမခားသည္  တစ္ဥ းလွခင္ အစ ရွယ္ယာေပါင္း ၁၃၁ ၀၀၀ က ိ 

ပ ိင္ဆ ိင္ေသာ အဓိကအစ ရွယယ္ာပိ င္ရွင္မခားက ခန္႔အပ္ထားေသာသူမခား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလ ိအပ္ခခက္က ိ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔က မႀကာမ  သင္်ားဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားကို ျပင္ဆင္၍ ပယ္ဖခက္မည္က ိေမွခာ္လင့္ပါသည္။ 

သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခားတြင္ ဒါ႐ိုိ က္တာအဖြြဲ႔ အဖြြဲ႔ဝင္မခားကိ  အလွည့္ကခ ေရြးခခယ္ျခင္း အတြက္ ျပ႒ာန္းထားရာ၊  

ဤကုမၸဏ ၏ ပထမ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အာ်ားလံု်ား ္ာထူ်ားမရ 

အနာ်ားယူ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   ထိ ႔ျပင္၊ ေနာက္ထပ ္ ႏရစ္စဥ္ က င္်ားပေသာ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ 

အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား၏ သံု်ားပံု တစ္ပံုက အနာ်ားယူ္မည္ ျဖစပ္ါသည္။  သိ ႔ရာတြင္၊ အနာ်ားယူေသာ 

ဒါ႐ိုိုက္တာသည္ ျပန္လည္ အေ္ြ်ားခံခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ 

မည္သည့္ ဒါ႐ိုိုက္တာကို မဆို ၎၏ ္ာထူ်ား သက္တမ္်ား မကုန္ဆံု်ားမ  အစ ရွင္မခား၏ သာမန္ထက ္

လြန္ကြဲေသာဆ ံးျဖတ္ခခက္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ္ာထူ်ားမရ ဖယ္္ရာ်ားႏိုင္ပါသည္။   ထို႔ျပင္ ၎၏ ေန္ာတြင္ အျခာ်ား ပုဂ ်ဳိလ္ 

တစ္ဦ်ားအာ်ား သာမန္ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ျဖင့္ အစားထိ းခန္႔ထာ်ားႏိုင္ပါသည္။   ထိုသို႔ အစားထိ းခန္႔ထာ်ားခံ္ေသာ 

ပုဂ ်ဳိလ္သည္ ၎အာ်ား လူစာ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထာ်ားခြဲ့ေသာ ေန္ာမရ ဒါ႐ိုိုက္တာကို ေနာက္ဆံု်ား ေ္ြ်ားေကာက္ 

တင္ေျမရာက္ခြဲ့ေသာ ္က္တြငပ္င္ ဒါ႐ိုိုက္တာတစ္ဦ်ား ျဖစလ္ာဘိသကြဲ့သို႔ ယင္်ား၏မူလရာထူး သက္တမ္း 

အတိုင္်ားပင္ အနာ်ားယူေစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥကၠဌ၊ ဒ တိယဥကၠဌ ုွႏင့္ ဥ းေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွၱဴး ခန္႔အပ္ျခင္းဆိ င္ရာ သတ္မွတ္ခခက္မခား 

ဒါရိ က္တာမခားသည ္ အခါအားေလခာ္စြာ မိမိတိ ႔အခခင္းခခင္းအနက္မွ ဥကၠဌတစ္ဥ း၊ ဒ တိယဥကၠဌ ုွႏစ္ဥ း ုႏွင့္ 

အ ပ္ခခ ပ္မ ဒါရိ က္တာတစ္ဥ းတိ ႕ကိ  ခန္႔အပ္ပါမည္။ ထိ ႔ျပင္ ဒါရိ က္တာမခားသည ္

ရွယ္ယာပိ င္ရွင္မဟ တ္သူမခားအထြဲမွ ဒါရိ က္တာမခားကိ  သတ္မွတ္ေသာ ကာလအတြက္ သတ္မွတ္ေသာ အခေငြ 

(လစာ သိ ႔မဟ တ္ ေကာ္မရငွ္ သိ ႔မဟ တ္ အျမတ္ေငြမ ွ အခခိ းအစား တနည္းနည္းျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ 

ယင္းနည္းတစ္မခိ းုႏွင့္အျခားတစန္ည္း ေပါင္းစပ္လခက္)ျဖင့္ သင့္ေလခာ္သလိ  ခန္႔အပ္ပါမည္။ သိ ႔ရာတြင ္

လစ္လပ္ေသာ ေနရာတစ္ခ တြင္ ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားခံရသည့္ ဒါရိ က္တာသည္ မူလဒါရိ က္တာကိ  

စတင္ခန္႔အပ္သည့္ေန႔တြင ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘိ သကြဲ႔သိ ႔ ထ ိမူလဒါရိ က္တာ အနားယူရမည္႔ 

ေန႔ရက္တြင္ပင္ အနားယူရပါမည္။ 

ဒါရိ က္တာမခား၏ မြဲေပးခြင့္ုႏွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခား 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ ဒါရိ က္တာမခားသည္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ုွႏင့္ ၄င္းကိ ယ္တိ င္အၾကား သိ ႔မဟ တ္ ၄င္းအဖြြဲ႔ဝင ္ အျဖစ္ 

ရိွေသာက မၸဏ  သိ ႔မဟ တ္ ၄င္းကအစ ဝင္ျဖစ္သည့္က မၸဏ  သိ ႔မဟ တ္ က မၸဏ အတြက္လ ပ္ေပးေသာ အလ ပ ္

သိ ႔မဟ တ္ ၄င္းက လ ပ္ေပးေသာအလ ပ္ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ မည္သည့္စာခခ ပ္ကိ မဆိ  မြဲ ေပးခြင့္ရိွမည္မဟ တ္ 
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ေသာ္လည္း ယင္းသိ ႕ပတ္သက္ေၾကာင္းကိ  ထ တ္ေဖာ္ေျပာရန ္ လိ အပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မြဲေပးခြဲ့ပါက 

၄င္း၏မြဲကိ  ထည့္သြင္း ေရတြက္မည္မဟ တ္ပါ။ 

ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏ လ ပ္ပိ င္ခြင့္အာဏာကိ  ငွားရမ္းျခင္းုွႏင့္ စပ္လခဥ္းေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခား 

သင္းဖြြဲ႔ြဲ႔စည္းပံ စည္းမခဥ္းမခားအရ က မၸဏ အတြက္ရည္ရြယ္၍ ရယူေသာ သိ ႔မဟ တ္ ေခခးငွားထားေသာ 

လက္ရိွဆပ္ရန္ကခန္ရိွေနသည့္ ေငြပမာဏသည ္ (ရွယ္ယာေငြအရင္းအုွႏ းမွလြြဲ၍) အေထြေထြအစည္း 

အေဝးတြင္ က မၸဏ ၏ခြင့္ျပ ခခက္မရဘြဲ မည္သည့္အခခိန္တြငမ္ဆိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ က မၸဏ ၏ ထ တ္ေဝထားျပ း 

အျပည့္အဝေပးေခချပ းေသာ ရွယ္ယာအရင္းအုႏွ းထက္ မေကခာ္လြန္ေစရ။ 

အစ ရွင္မခား၏ မြဲေပးပိ င္ခြင့္ ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား 

ဤကုမၸဏ တြင္ သာမန္အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား ဟူေသာ အစု္ရယ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွိၿပ း၊ သာမန္ 

အစု္ရယ္ယာတိ င္းတြင္ အလ ံးစ ံ ထပ္တူ ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေ္်ားမ ာ်ား ရွိၿပ း၊ သာမန္အစု္ရယ္ယာ တစ္ခ ုွႏင့္ တစ္ခ  

အဆင့္အတန္်ား တူည ပါသည္။   

ဤက မၸဏ ၏ အဖြြဲ႔၀င္မခား မရတ္ပံုတင္ စာရင္းတြင ္မွတ္ပ ံတင္ထားၿပ း ျဖစ္ေသာ ပ ဂ  ိလ္မခားကိ သာ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 

အစ ရွင္မခား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပ ပါသည္။ မွတ္ပံ တင္ထားေသာ အစ ရွင္တစ္ဥ းသည ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမ ျပ မည့္ ရွယ္ယာမခားကိ  စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းုွႏင့္ လိ က္ေလခာည ေထြျဖစ္ေစရန္ 

ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည  က မၸဏ တြင္ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ရယူထားသည့္ 

မည္သူမဆိ  ပါဝင္ပါသည္။ 

ဤကုမၸဏ ၏ အစ ရွင္မခား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတ ြင္ မဆိ  တက္ေရာက္ ေျပာၾကား 

မြဲေပးပိ င္ခြင့္ ရွိပါသည္။   ဤကုမၸဏ ၏ အစ ရွငမ္ခားသည္ ၎တိ ႔၏ မြဲေပးပိ င္ခြင့္ကိ  ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ 

မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္ ကခင့္သ ံးုႏိ င္ၿပ း၊ မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ အစ ရွင ္ ျဖစ္ရန ္ မလိ ပါ။ 

မြဲေပးခြင့္ရကိ ယ္စားလွယ္တစ္ဥ းခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းုႏွင့္ ကိ ယ္စားလွယ္လႊြဲစာ သိ ႔မဟ တ္ အျခား  

အခြင့္အာဏာ အပ္ုႏွင္းသည့္ လႊြဲအပ္စာ(ရွိခြဲ့ပါက) တိ ႔ကိ  ၄င္း၏ေအာက္ေျခတြင ္ လက္မွတ္ေရးထိ းျပ း၊ 

မြဲေပးခြင့္ရကိ ယ္စားလွယ္က မြဲေပးရမည့္ အစည္းအေဝး ကခင္းပရန္အတြက္  သတ္မွတ္ထားသည့္ အခခိန္မတိ င္မ  

ခ နစ္ဆယ့္ုွႏစ္ နာရ ထက္ ေနာက္မကခေစဘြဲ ဤက မၸဏ ၏ မတွ္ပ ံတင္ထားေသာ ႐ို ံးခန္းတြင္ ေပးအပ္ထားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။   

သင္းဖြြဲ႔စည္းမခဥ္းမခားတြင္ အျခားနည္း ျပ႒ာန္းထားသည္ မ ွအပ၊ မည္သည့္  အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား မဆိ  

အထေျမာက္ရန ္ အတြက္ အစ ရွင ္ ငါးဥ းုႏွင့္ အထက္က တက္ေရာက္ရန ္ လိ အပ္ပါသည္။    အေထြေထြ 

အစည္်ားအေဝ်ား၌ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ မြဲခြဲြ္ာတြင္ လက္ေထာင္ျပေသာ နည္်ားျဖင့္ ဆံု်ားျဖတ္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

သို႔္ာတြင္၊ (လက္ေထာင္ျပေသာနည္်ား၏ ္လဒ္ကို မေၾကညာမ  ျဖစ္ေစ၊ ေၾကညာေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ) 

အစ ရွင ္အနည္းဆ ံး ုႏွစ္ဥ းတို႔က ေတာင္်ားဆိုခြဲ့လရ င္ မြဲေ္တြက္ဆံု်ားျဖတ္ျခင္်ားကို လုပ္ေဆာင္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

ယင္်ားကြဲ့သို႔ မြဲေ္တြက္ ဆံု်ားျဖတ္္န္ ေတာင္်ားဆိုျခင္်ား မ္ိရပါက၊ လက္ေထာင္ျပ၍ ဆံု်ားျဖတ ္ေစခြဲရ့ာ  ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ကို 

အတည္ျပ  ခြဲ့့ေၾကာင္်ား၊ သို႔တည္်ားမဟုတ္ ႐ိုႈံ်ားနိမ့္ခြဲ့ေၾကာင္်ား သဘာပတိက ေၾကညာျခင္း (ထိ ႔ေနာက္၊ ဤက မၸဏ ၏ 

အစည္်ားအေဝ်ား မရတ္တမ္်ားတြင္ ယင္်ားသို႔ မရတ္တမ္်ား ထည့္သြင္်ားျခင္်ား) သည္ ထို ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ အတြက္ ေထာက္ခံ 

သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္သည့္ မြဲ အေ္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အခ ်ဳိ်ားအစာ်ားကို သက္ေသထင္္ရာ်ားျပ္န္ မလိုဘြဲ 

ယင္်ားကိစၥ အလို႔ငရာ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ က္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  လက္ေထာင္ျပ္ာတြင္  ျဖစ္ေစ၊ 
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မြဲေ္တြက္ဆံု်ားျဖတ္္ာတြင္ ျဖစေ္စ၊ မြဲ အေ္အတြက္ တူေနပါက၊  ထိ  အစည္်ားအေဝ်ား၏ သဘာပတိသည္ အႏိုင္မြဲ 

တစ္မြဲ ေပ်ားပိုင္ခြင့္ ္ိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခား အတန္းအစား ခြြဲျခားျခင္းုႏွင့္ ထ တ္ေဝျခင္း ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား   

အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ဦ်ားစာ်ားေပ်ား၊ ဆိုင္်ားငံ့ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား  အထူးအခြင့္အေရးမခားျဖင့္ ထ တ္ေဝုိႏ င္ပါသည္။  

ထိ သိ ႔ ထ တ္ေဝျခင္းကိ  ယင္းကိစၥတြက္ ခခမွတ္ေသာ အထူးဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ထိ ႔ျပင ္ဥ းစားေပး အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ က ေၾကြးျမ ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ယူမည့္ သတ္မွတ္သည့္ 

စည္းကမ္းခခက္မခားျဖင့္ ထ တ္ေဝုိႏ င္ပါသည္။ 

ျမန္မာုိႏ င္င ံ က မၸဏ မခား အက္ဥပေဒအရ ဤက မၸဏ ၏ အစု္ ရယ္ယာမခားကိ ိ  အတန္းအစားခြဲြျခား ထ တ္ေ၀ 

မည္ဆိ ပါက၊  အတန္်ားအစာ်ား တစ္ခုခုသို႔ စြဲြကပ္ထာ်ားသည့္ အထူ်ားအခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားကို ယင္်ား အတန္်ားအစာ်ားျဖင့္ 

ထုတ္ေဝၿပ ်ားေသာ အစု္ရယ္ယာမခား၏ မြဲေပးပိ င္ခြင့္ စုစုေပါင္်ား အနက္ ေလ်ားပံု သံု်ားပံု၏ ပိုင္္ရင္မ ာ်ားထံမရ စာျဖင့္ 

သေဘာတူ ခြင့္ျပ်ဳခ က္ျဖင့္ ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား၊  ယင္်ားအတန္်ားအစာ်ား အစု္ရယ္ယာ ပိုင္္ရင္မ ာ်ား၏ သ ်ားျခာ်ား 

အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမရ ခ မရတ္ေသာ သာမန္ထက္ပိုေသာ အထူ်ားဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ပ္၏ ခြင့္ျပ်ဳခ က္ျဖင့္ 

ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား ေျပာင္်ားလြဲ သိ ႔မဟ တ္ ပယ္ဖခက္ႏုိင္ပါသည္။   ယင္်ားကြဲ့သို႔ေသာ သ ်ားျခာ်ား အေထြေထြ 

အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ဤက မၸဏ ၏ သင္းဖြြဲ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားပါ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမခား ဆိ င္ရာုွႏင့္ 

ယင္းတိ ႔၏ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းဆိုင္္ာ ျပ႒ာန္်ားခ က္မ ာ်ားသည္  လိုအပ္သလို ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်ားလြဲ၍ အက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္ 

ေစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   သို႔္ာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား အထေျမာက္္န္ လိုအပ္သည့္ ဦ်ားေ္သည္ အနည္းဆ ံး သ ံးဦး 

ျဖစ္ရမညျ္ဖစ္ျပ း ယင္းတိ ့သည္ သက္ဆိုင္္ာ အစု္ရယ္ယာ အတန္်ားအစာ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝၿပ ်ားေသာ 

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ အနည္်ားဆံု်ား သံု်ားပံုတစ္ပံုကို ပိ င္ဆိ င္ေသာ သူမခား သိ ႔မဟ တ္ ယင္းတိ ့ကိ  ကိ ယ္စားျပ ေသာ 

မြဲေပးခြင့္ရ ကိ ယ္စားလွယ္မခားျဖစ္္မည္။ 

ေငြေၾကးအရင္းအုွႏ းတြင္ ေျပာငး္လြဲမ မခားုႏွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား   

ရွယ္ယာမတည္အရင္းအုွႏ းကိ  တိ းျမွင့္ရန ္သာမန္မဟ တ္ေသာ အေထြေထြဆံ းျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ 

သေဘာတူည မ ကိ  ရယူ ရန္လိ အပ္သည္။ 

(က) လက္ရိွရွယ္ယာမခားထက္ ပိ မိ မခားျပားသည့္ပမာဏရိွေသာ ရွယ္ယာမခားျဖစ္လာရနစ္ ေပါင္းျခင္း၊ 

ခြြဲထ တ္ျခင္း၊ 

(ခ) လက္ရိွရွယ္ယာမခား သိ ႔မဟ တ္ ယင္းတိ ႔ထြဲမွ ရွယ္ယာတစ္ခ ခ ကိ  ထပ္မံခြြဲေဝျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏ 

ရွယ္ယာအရင္းအုႏွ းတစ္ခ လံ း သိ ႔မဟ တ္ အစိတ္အပိ င္း တစ္ခ ကိ  သင္းဖြြဲ႔မွတ္တမ္း တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပမာဏထက္ ပိ မိ နည္းရနခ္ြြဲေဝျခင္း သိ ႔ေသာ္ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ၏ သက္ဆိ င္ရာ ျပဌာန္းခခက္မခားကိ  

လိ က္နာရမည္ သိ ႔မဟ တ္  

(ဂ) ဆံ းျဖတ္ခခက္ခခသည့္အခခိန္တြင္ မည္သူမွခရယူထားျခင္းမရိွေသာ သိ ႔မဟ တ္ ရယူရန္သေဘာတူ 

ထားျခင္းမရိွေသာ ရွယ္ယာမခားကိ ဖခက္သိမ္းျခင္းမခားျပ လ ပရ္ာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ သာမန္ဆံ းျဖတ္ခခက္ျဖင့္ 

ခခမွတ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သေဘာတူည  ခခက္ကိ  ရယူရန္လိ အပ္မည္ျဖစ္သည္။  

ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည  ဤက မၸဏ ၏ မတည္ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  

ေလခာ့ခချခင္းျပ ပါက အစ ရွင္မခားက အထူးဆံ းျဖတ္ခခက္ခခမွတ္အတည္ျပ ေပးရန္ လိ အပ္ပါသည္။ 
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ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခား လႊြဲေျပာင္းျခင္းုွႏင္ ထပ္ဆင့္လြြဲေျပာင္းျခင္း ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား   

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစု္ရယ္ယာမခားကိ  လႊြဲေျပာင္းျခင္းုွႏင့္ ထပ္ဆင့္လႊြဲေျပာင္းရာတြင္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ 

ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳေသာ မည္သည့္ သံု်ားစြဲြ ြဲၿမြဲ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက  ပံုစံကို မဆို အသံု်ားျပ်ဳကာ 

လုပ္ေဆာင္ုိႏ င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာ္င္်ားဝင္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားုွႏင့္ စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းအရ သင္႔တင္႔ေလခာ္ပတ္စြာ 

ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ (ရန္က န္စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းကြဲ့သိ ႕) ရွယ္ယာမခားကို ေ္ာင္်ားဝယ္ျခင္်ားအတြက္ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ 

ကုမၸဏ ၏တြင္္ရိေသာ မည္သည့္ အစု္ရယ္ယာကိုမဆို သက္ဆိုင္္ာ စေတာ့အိတ္(စ)ခ နိ္်ား သို႕မဟုတ္ 

ပစၥည္းသိ ေလွာင္ထားရာ ေနရာ သိ ႔မဟ တ္ စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္း မ ွ သတ္မွတ္ေသာ စာရင္းရွင္းလင္းေရး 

အဖြြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ေသာ သံ းစြဲြြဲၿမြဲ သိ ႔မဟ တ္ သမ႐ိုိ းကခ ပံ စံ ျဖစ္ရမည္။ စာရင္းဝင ္အစ ရွယ္ယာမခားုႏွင့္ 

စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္း အရ သင္႔တင္႔ေလခာ္ပတ္စြာ ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ (ရန္က န္စေတာ့အတိ္(စ)ခခိန္းကြဲ့သိ ႕) 

ရွယ္ယာမခားကိ  ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွတပါး ကၽြန ္ပ္တိ ႕၏ ဒါရိ က္တာမခားသည္ အန းကပ္ဆံ း သာမန္ ုႏွစ္ပတ္လည ္

အေထြေထြအစည္းအေဝးမတိ ငမ္  ၁၄ ရက္အတြင္း အစ ရွယ္ယာလႊြဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပံ တင္ျခင္းကိ  ဆိ င္းငံ့ 

ထားနိ င္သည္။ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အဖြြဲ႔ဝင္မရတ္ပံုတင ္ စာရင္းတြင္ မွတ္ပ ံတင္ထားၿပ း ျဖစ္ေသာ အစ ရွင္ကိ သာ သက္ဆိ င္ရာ 

အစ ရွယ္ယာအား အမည္ေပါက ္ပိ င္ေရးဆိ င္ခြင့္ ရွိသူ အျဖစ ္ဤက မၸဏ က အသိအမွတ္ျပ ပါသည္။   ထိ ႔ျပင္၊ 

ဤက မၸဏ ၏ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  လႊြဲေျပာင္းရာ၌ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား လႊြဲေျပာင္်ားယူသူ၏ အမည္ကိ ု

အဖြြဲ႔ဝင္မရတ္ပံုတင္ စာ္င္်ားတြင ္ ထည့္သြင္်ားၿပ ်ားသည္ အထိ လႊြဲေျပာင္်ားေပးသည္ ့ အစ ရွင္အား သက္ဆိုင္္ာ 

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ ပိုင္္ရင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ မွတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ အစ ရွင္မခား အျမတ္ေဝစ  ရပိ င္ခြင့္ ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔ကုမၸဏ သည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ၎၏ အစ ရွင္မခားက ခခမတွ္ေသာ သာမန္ 

ဆ ံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစမု ာ်ားကို ေၾကညာႏုိင္ပါသည္။  သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ 

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစမု ာ်ား ထ တ္ေပးခြင့္ မရွိပါ။   ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ ၏ 

အျမတ္မ ာ်ားကို ေထာက္႐ိုႈ၍ ၎တိ ႔က မရ တမရန္ကန္သည္ဟ  ထင္ျမငေ္သာ ၾကာ်ားျဖတအ္ျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို 

ဤကုမၸဏ ၏ အစ ရွင္မခားသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။   မည္သိ ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစ ုမွန္သမရ  

ကိ  ဤကုမၸဏ ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပးမည္ ျဖစ္ကာ၊  ေၾကညာထားၿပ း ေပးရန ္ ရွိေသာ မည္သည့္ 

အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ   ဤကုမၸဏ မရ အတို်ား ေပးရမည့္တာဝန္ရိွေစမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔က မၸဏ ၏ စာရင္းစာအ ပ္မခားုွႏင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမခားအား အစ ရွင္မခားက ၾကည့္႐ို စစ္ေဆး 
ပိ င္ခြင့္ ဆိ င္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား 

ဤကုမၸဏ ၏ စာရင္းစာအ ပ္မခားုႏွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမခားအား ဤကုမၸဏ ၏ မွတ္ပ ံတင္႐ို ံးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊  

ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားမ ွ သင့္သည္ ထင္ေသာ အျခား တစ္ေနရာရာတြင္ ျဖစ္ေစ ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ယင္း 

စာအ ပ္စာတမ္းမခားကိ  ဒါ႐ိုိ က္တာမခားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ဤကုမၸဏ ၏ အေထြေထြ အစည္း အေဝး 

တစ္ရပ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သ းသန္႔ခြင့္ျပ ခခက္ရမွသာ အစ ရွင္မခား စစ္ေဆ်ား ၾကည့္႐ိုႈုႏိ င္္န္ ဖြင့္ေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ဂ) - အခြန ္စညး္ၾကပျ္ခငး္ 

 

ေအာက္ပါေဆြးေုႏြးခခက္မခားသည္ အစ ရွယ္ယာ ပိ င္ဆိ င္မ ုွႏင့္ စပ္ုႏြယ္၍ ေနာက္ဆက္တြြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

အခြန္ကိစၥမခားအားလံ းကိ  ျပ းျပည့္စံ ေသာစိတ္ျဖာေလ့လာခခက္ ျဖစ္ေစရန ္ မရည္ရြယ္ပါ။ ျမန္မာနိ င္ငရံွိ 

လက္ရွိအခြန္ဥပေဒမခားအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြန္ကိစၥတခခိ ႔ကိ  ေဆြးေုႏြးထားျခင္းျဖစ္ျပ း ၄င္းသည္ ဥပေဒ 

သိ ႔မဟ တ္ အခြန္ဆိ င္ရာ အၾကေံပးခခက္မဟ တ္ပါ။ ဤေဆြးေုႏြးမ ကိ  ေနာက္ဆံ း  လက္ေတြ႔အသံ းျပ သည့္ေန႔ 

တြင္ တရားဝင္အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ တည္စြဲ ဥပေဒမခား၏ မနွ္ကန္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိ ျခင္း 

တစ္ရပ္အျဖစ ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိ င္ပါသည္။ သိ ႔ေသာ္ တရားရံ းမခား သိ ႔မဟ တ္ အဆိ ပါဥပေဒကိ  

စ မံခန္႔ခြြဲရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိ င္ရာ မည္သည့့္ အာဏာပိ င္ကမွခ 

ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိ ျခင္းကိ  သေဘာတူည လိမ့္မည္ သိ ႔မဟ တ္ အဆိ ပါ ဥပေဒမခားတြင ္ ထိ  ေျပာင္းလြဲမ  

ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္မဟ တ္ဟ  မည္သည့္အာမခံျခင္းကိ မွခ မေပးနိ င္ပါ။ ဥပေဒမခားုွႏင့္ အျခားနည္းဥပေဒမခား၊ 

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား၊ သိ ႔မဟ တ္ တရားဝင္အမိန္႔ေၾကျငာစာမခား၊ သိ ႔မဟ တ္ တရားမဝင္ေသာ သိ ႔မဟ တ္ 

အတြင္းလမ္းညႊန္ခခက္မခားရွိေကာင္းရွိနိ င္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတိ ႔ကိ  ပံ ုႏိွပ္ထ တ္ေဝျခင္းမရွိေၾကာင္း သိ ႔မဟ တ ္

အမခားျပည္သူက ေယဘူယခအားျဖင့္ မရရွိနိ င္ေၾကာင္းုႏွင့္ ထိ သိ ႔ရွိေနမ သည ္ဤေနရာတြင္ ေဆြးေနြးျခင္းအေပၚ 

အကခိ းသက္ေရာက္မ ရိွနိ င္ပါသည္။  

 
ဤေဆြးေနြးမ သည္ ျမန္မာနိ င္ငတံြင္ ျမန္မာရင္းုွႏ းျမ ပ္ုႏွံသူမခားကပိ င္ဆိ င္ေသာ အစ ရွယ္ယာမခားုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ 

အခခိ ႕ေသာ အခြန္ေနာက္ဆက္တြြဲကိစၥမခား၏ ေယဘူယခ ျပဌာန္းခခက္တစ္ရပ္ကိ  ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္းုႏွင့္၊ 

အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ၀ယ္ယူျခင္း လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သိ ႕မဟ တ္ ထ ခြြဲေရာင္းခခမ  ျပ ရန္ ဆံ းျဖတ္ခခက္ 

တစ္ရပ္ုွႏင့္ စပ္လခဥ္းျပ း အခြန္ဆိ င္ရာ စဉ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမခား အားလံ း၏  ျပ းျပည့္စံ ေသာ သိ ႔မဟ တ္ 

ျပည့္စံ ေစ့စပ္ေသာ ေဖာ္ျပခခက္ တစ္ခ ျဖစ္ေစရန ္မရည္ရြယ္ပါ။ 

အစ ရွယ္ယာမခားကိ  ရင္းုႏွ းျမ ပု္ႏွံရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ အစ ရွယယ္ာမခား ပိ င္ဆိ င္မ  

သိ ႔မဟ တ္ ထ ခြြဲေရာင္းခခမ ၏ ျမန္မာအခြန္အကခိ းဆက္မခား သိ ႕မဟ တ္ အျခားအခြန ္ အကခိ း ဆက္မခားုႏွင့္ 

စပ္လခဉ္း၍  ၄င္းတိ ႔၏ ကိ ယ္ပိ င္ အခြန္အၾကံေပးမခားုွႏင့္ တိ င္ပင္သင့္ပါသည္။ ကၽြုႏ ္ပ္တိ ႔၏က မၸဏ ၊ ကၽြန္ ပ္တိ ႕၏ 

ဒါရိ က္တာမခား သိ ႔မဟ တ္ ဤကမ္းလွမ္းမ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အျခားသူ တစ္ဥ းဥ းက အစ ရွယ္ယာမခားကိ  

ဝယ္ယူျခင္း၊ လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သိ ႕မဟ တ္ ထ ခြြဲေရာင္းခချခင္း အတြက္ အခြန္ဆိ င္ရာ 

အကိခ းသက္ေရာက္မ မခား သိ ႔မဟ တ္ အသင္းဝင္ေၾကးမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တာဝန္ရွိမ မခားကိ  

လက္ခံလိမ့္မည္မဟ တ္ေၾကာင္း အေလးထားရေပမည္။ 

အခြနအ္ေကာကဆ္ိ ငရ္ာနယပ္ယ ္

ေဖာ္ျပပါေဆြးေုႏြးခခက္မခားသည္ ျမန္မာနိ ငင္ံ၏ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မ ၊ အျမတ္ေဝစ အေပၚ အခြန္၊ 

မတည္ရင္းုႏွ းေငြမ ွအျမတ္မခားုႏွင့္ အစ ရွယ္ယာပိ င္ဆိ င္မ ုွႏင့္ ထ ခြြဲေရာင္းခခမ မခားအတြက္ အသင္းဝင္ေၾကးမခား၏ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဆိ င္ရာ အကခိ းဆက္မခားကိ  ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တစဥ္ းခခငး္ ဝငေ္ငြခြန ္

ျမန္မာနိ င္ငံသားအားလံ းသည္ ျမန္မာနိ ငင္ံ၏ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မ ရည္ရြယ္ခခက္မခားအတြက္ ေနထိ င္သူမခားကိ  

ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကိ  ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မ တြင္ လ ပခ္ လစာမခား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေကခာင္းလ ပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြခြန္မခား၊ စ းပြားေရး 

လ ပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ွဝငေ္ငြမခားုွႏင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမခား ပါဝငပ္ါသည္။  

၀င္ေငြခြန္န န္းထားမခားမွာ ေအာက္ပါအတိ င္း ျဖစ္ပါသည-္ 

သတမ္တွထ္ားေသာ သကသ္ာခြင့္မခား ထ တန္ တျ္ပ း 

ဝငေ္ငြ 

ဝငေ္ငြခြနု္ႏ နး္ထား 

၁-၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀% 

၂ ၀၀၀ ၀၀၁-၅ ၀၀၀ ၀၀၀ ၅% 

၅ ၀၀၀ ၀၀၀-၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၁၀% 

၁၀ ၀၀၀ ၀၀၁- ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၁၅% 

၂၀ ၀၀၀ ၀၀၁- ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၂၀% 

၃၀ ၀၀၀ ၀၀၁- ုႏွင့္အထက္ ၂၅% 

  

ေျမ၊ အေဆာက္အဥ းုႏွင့္ တိ က္ခန္းမခား ငွားရမ္းျခင္းမ ွရရွိသည့္ ဝင္ေငြအတြက္ ဝင္ေငြခြန္မာွ ခြင့္ျပ ထားေသာ 

သက္သာခြင့္မခားန တ္ယူျပ းေနာက္ စ စ ေပါင္းဝငေ္ငြမွ ၁၀% ျဖင့္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပနိ င္သည့္ ဝင္ေငြအားလံ းကိ  ၃၀%ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေကာ္ပိ ေရးရငွး္(အသငး္အဖြဲြ႔)ုွႏင့္ ဆိ ငေ္သာ ဝငေ္ငြခြန ္

ျမန္မာနိ င္ငံတြင ္ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေသာ၊ မွတ္ပံ တင္ထားေသာ က မၸဏ တစ္ခ ကိ  က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ 

သိ ႔မဟ တ္ ျမန္မာနိ င္ငံ၏ အျခားဥပေဒအရ ဖြြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ျပ း၊ ၄င္း၏မတည္အစ ရွယ္ယာ 

မခားကိ  ျမန္မာနိ င္ငံသားမခားက အထူးသ းသန္႔ ပိ င္ဆိ င္ပါက  ျမန္မာနိ င္ငံသား တစ္ဥ းျဖစ္ဘိသကြဲ့သိ ႕ စဥ္းစားျပ း 

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အဆိ ပါက မၸဏ မခားကိ  ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခခက္အတြက္ 

ျမန္မာနိ င္ငံတြင္ေနထိ င္သူ တစ္ဥ းကြဲ့သိ ႕ စဥ္းစားျပ း ကမာၻလံ းဆိ င္ရာအေျခခံျဖင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အခြန္စည္းၾကပ္ထိ က္ေသာ ၀င္ေငြဟ  ဆိ ရာတြင ္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား လ ပ္ကိ င္ျခင္း၊ ပိ င္ဆိ င္သည့္ 

ပစၥည္းမခားေရာင္းခချခင္းုွႏင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမခားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအားလံ း ပါဝင္ပါသည္။ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံ၌တည္ရိွေနေသာ ျမန္မာုိႏ င္ငံက မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရဖြြဲ႕စည္းထားေသာ က မၸဏ မခား၊ ၁၉၅၀ 

ခ ုွႏစ္ အထူးက မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ၊ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ေကာ္မရွင္မ ွထ တ္ေပးသည့္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္၊ 

သမဝါယမအဖြြဲ႕အစည္းမခားဥပေဒ အရဖြြဲ႕စည္းထားေသာ သမဝါယမအဖြြဲ႕အစည္းမခားုႏွင့္ အစိ းရပိ င္ 

စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအားလံ းမွာ ၎တိ ႔၏ ဝင္ေငြေပၚ၌ ဝင္ေငြခြန ္၂၅% ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အျမတေ္ဝစ  ခြြဲေဝျခငး္ 

အစ ရွင ္လက္ဝယ္ရွိ က မၸဏ တစ္ခ မ ွရရွိသည့္ အျမတ္ေဝစ မခားသည္ ဝင္ေငြခြန ္စည္းၾကပ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ရရွိပါသည္။ 

အစ ရယွယ္ာမခားကိ  ထ ခြြဲေရာငး္ခချခငး္မရွရွသိည့္ အကခ ိးအျမတမ္ခား 

ျမန္မာနိ င္ငံသားမခားမ ွ အစ ရယွ္ယာမခားကိ  ထ ခြြဲေရာင္းခချခင္းမွရရွိသည့္ အကခိ းအျမတ္မခားတြင္ ေရနံုွႏင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က မၸဏ မခားမွ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  လႊြဲေျပာင္းျခင္းမွလႊြဲ၍ ၁၀.၀%ျဖင့္ တြက္ခခက္ျပ း 
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မတည္ရင္းုႏွ းေငြမ ွ ရရွိသည့္ အကခိ းအျမတ္အျဖစ ္ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။ မတည္ေငြမ ွ ရရွိသည့္ 

အျမတ္ေငြအား အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ ေရာင္းခချခင္းမ ွ ရရွိေငြုွႏင့္ အစ ရွယ္ယာ က န္ကခစရတိ္ျခားနားခခက္ကိ  

အေျခခံ၍ တြက္ခခက္မည္ျဖစ္သည္။ 

အစ ရွယ္ယာ ေရာင္းခခရေငြ စ စ ေပါင္း သည္ ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ (ကခပ ္သိန္း၁၀၀) လက္ မေကခာ္ပါက အခြန္ 

စည္းၾကပ္မည္မဟ တ္ပါ။ ေရာင္းခခသည့္ အစ ရွယ္ယာ တန္ဖိ း၏ ၀.၃% ကိ  တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အျဖစ္ 

ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ဃ) - ျမနမ္ာနိ ငင္၏ံ ေငြေခခးသကေ္သခလံကမ္တွေ္စခးကြက ္

 

ျမန္မာနိ င္ငံ၏ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္ေစခးကြက္အား အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခ ုႏွစ္ ဇက္ဟိုူလိ င္လ ၃၁ 

ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့သည့္ ျမနမ္ာေငြေခခး သက္ေသခံ လက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရး ဥပေဒ (SEL) ုႏွင့္ ယင္းကိ  

အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္ ဇက္ဟိုူလိ င္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ေသာ နည္းဥပေဒအရ 

အ ပ္ခခ ပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ (SEL) ကျပဌာန္းထားသည္မွာ- ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခား 

လြဲလွယ္ေရးလ ပ္ငန္း ၾက းၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)အား ဖြြဲ႕စည္း၍ ၎သည္ ျမန္မာေငြေၾကး 

ရင္းုႏ ွးျမ ပ္ုံွႏမ ေစခးကြက္မခား၏ အဓိက ၾက းၾကပ္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမညျ္ဖစ္ျပ း၊ ေယဘူယခအားျဖင့္ 

အမခားဆိ င္က မၸဏ မခား၊ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္ က မၸဏ မခား၊ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္ ေစခးကြက္ုႏွင့္ 

စေတာ့အိတ္ခခိန္းကိ  ၾက းၾကပ္ပိ င္ခြင့္ ရွိပါသည္။  

 

ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အခြန ္ ဝန္ၾက းဌာန၏ ၾက းၾကပ္မ ေအာက္တြင ္ SECM ကိ  ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ၾသဂတ္လတြင္ 

ဖြြဲ႕စည္းခြဲ့ပါသည္။ ထိ ုႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့စ းပြားေရးဘဏ၊္ Daiwa Institute of Research Ltd., ုႏွင့္ Japan 

Exchange Group, Inc. တိ ႔ ဖက္ဆပ္၍  YSX ကိ  ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပ း၊ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ ဧျပ လတြင္ YSX က 

ေငြေခခးသက္ေသခ ံ လက္မွတ္မခား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမ အတြက္ ျမန္မာနိ င္ငံ၏ ပထမဆံ း ဗဟိ က 

ခခ ပ္ကိ ငျ္ပ း ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လြဲလွယ္ခြင့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ SECM က ခြင့္ျပ ခခက္ 

ေပးခြဲ့ပါသည္။  

 

 

YSX ကိ  ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ ္ဒ ဇက္ဟိုင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ စတင္ဖြင့္လစ္ခြဲ့ပါသည္။ မိမိတိ ႔ MTSH အပါအဝင ္

အမခားပိ င္က မၸဏ မခားမ ွ YSX တြင္ မွတ္ပံ တင္ရန ္ ဆုႏၵရိွေၾကာင္း ထ တ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါသည္။ YSX ၌ 

အစ ရွယ္ယာမခား ေရာင္းဝယ္မ ကိ  ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္ ုွႏစ္ဥ းပိ င္းတြင္ စတင္မည္ဟ  ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

 

အစ ရယွယ္ာမတွတ္မး္တြင ္စာရငး္ေရးသြငး္ျခငး္၊ စာရငး္ရငွး္လငး္ျခငး္ုွႏင့္ (SETTLEMENT) ေရာငး္သမူ ွဝယသ္သူိ ႕ 

ရယွယ္ာလႊြဲေျပာငး္မ  ုွႏင့္ ေငြေပးေခခမ  လ ပင္နး္စဥမ္ခား ျပ းျပတေ္အာင ္ဆကလ္ကေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္၊  

SEL ၏ ပ ဒ္မ-၅၁ အရ YSX သည္ SEC ၏ခြင့္ျပ ခခက္ ရယူရန္မလိ ဘြဲ ေငြေခခးသက္ေသခလံက္မွတ္မခားကိ  

ထိမ္းသိမ္းထားျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းသူမွ ဝယ္သူသိ ႕ ရွယ္ယာလႊြဲေျပာင္းမ  ုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ  

လ ပ္ငန္းစဥ္မခား ျပ းျပတ္ေအာင ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တိ ႕ကိ  ေဆာင္ရြက္နိ င္ခြင့္ ရွိပါသည။္ ထိ ကြဲ့သိ ႔ YSX 

သည္ စာအ ပ္တြင ္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ လႊြဲေျပာင္းျခင္း ဆိ င္ရာ အဖြြဲ႔အစည္း (Book-Entry Transfer 

Institution) တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား လႊြဲေျပာင္းမ မခားကိ  စာအ ပ္တြင ္

စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ လႊြဲေျပာင္းျခင္း ဆိ င္ရာလ ပ္ငန္းမခားကိ  မိမိကိ ယ္တိ င္ ေဆာင္ရြက္ရန ္

သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

 

စာအ ပ္တြင ္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းဆိ င္ရာ စည္းမခဥ္းမခား- SEC ၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ 
(၂၀၁၅ခ ုွႏစ္ ၾသဂတ္လ (၇) ရက္)  
 

YSX က ျပ စ ထားေသာ စာရင္းုႏွင့္ ကိ းကားခခက္မခားအေပၚ ကၽြန ္ပ္တိ ႕၏ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  YSX ၏ 

စာအ ပ္တြင္ ေရးသြင္းျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ (SETTLEMENT) ေရာင္းသူမွ ဝယ္သူသိ ႕ ရွယ္ယာ 
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လႊြဲေျပာင္းမ  ုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ  လ ပ္ငန္းစဥ္မခား ျပ းျပတ္ေအာင ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္အရ ေရာင္းဝယ္မ  

ျပ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိ ႔ျပင ္ YSX မွတဆင့္ ကၽြန ္ပ္တိ ႕၏ အစ ရွယ္ယာမခားကိ  လႊြဲေျပာင္းမ ုွႏင့္ ေငြေပးေခခမ  

လ ပ္ငန္းစဥ္မခားအားလံ းကိ  ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခားစာရင္းကိ  ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္ YSX 

၏စည္းမခဥ္း စည္းကမ္းမခားုႏွင့္ အခါအားေလခာ္စြာ ျပ လ ပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခခက္မခားုွႏင့္အည  ျပ လ ပ္ရမည္။  

 

 

YSX တြင္ စာရင္းဝင္ ျဖစျ္ပ းေနာက္ ကၽြန္ ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာမခားအတြက္ မည္သည့္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမွခ 

ထ တ္ေပးမည္ မဟ တ္ပါ။ ကၽြန္ ပ္တိ ႔၏ ရွယ္ယာမခားကိ  ကိ ယ္စားျပ ေသာ ရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မခားကိ  

YSX တြင္ ကနဥ း စတင္ စာရင္းသြင္းျပ း၊ ထိ ရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မခားတြင္ ပါရွေိသာ မည္သည့္ 

အခြင့္အေရးကိ မဆိ  Book-Entry Transfer Institution ၏ လႊြဲေျပာင္းမ  စာအ ပ္တြင္ သက္ဆိ င္ရာ 

ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္ စာရင္းတြင္ book-entry shares စာရင္းေရးသြင္းျပ းေသာ ရွယ္ယာမခားအျဖစ ္

မွတ္တမ္းတင္ျပ းေသာ အစ ရယွ္ယာမခားျဖစ္လာသည့္ အခခိနတ္ြင္ ပခက္ျပယ္ရမည္။ ရွယ္ယာမခား၏ပိ င္ဆိ င္မ  

အခြင့္အေရးမခားသည္ Book-Entry Institution ုွႏင့္ Account Management Institution ၏ လႊြဲေျပာင္းမ  

စာရင္းစာအ ပ္တြင ္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အခခက္အလက္မခားအားျဖင့္ ဆံ းျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

YSX တြင္ ေရာင္းခခရန ္ ရည္ရြယ္ေသာ ကၽြန္ ပ္တိ ႔ ရွယ္ယာမခား၏ ရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိ  

ပိ င္ဆိ င္ေသာ ရွယ္ယာရွငမ္ခားသည္ လိ င္စင္ရ သက္ေသခံလက္မွတ္က မၸဏ ၌ ေငြေခခး 

သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္ လိ အပ္ပါသည္။ ၄င္းတိ ႕ ဆုႏၵရွိေသာ ေရာင္းဝယ္မ  

အကခိ းမသက္ေရာက္မ  ၄င္းတိ ႔၏ သက္ဆိ င္ရာ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းတြင ္အပ္ုံွႏထားေသာ 

၄င္းတိ ႔၏ ရယွ္ယာ အေရအတြက္ကိ  အသိအမွတ္ျပ မ ုွႏင့္အတူ ေဖာ္ျပထားရမည္။ မိမိတိ ႔၏ ရွယ္ယာမခားကိ  

ဝယ္ယူလိ သူမခားအေနျဖင့္လည္း လိ င္စင္ရ သက္ေသခံ လက္မွတ္က မၸဏ ၌ ေငြေၾကးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခား 

စာရင္းဖြင့္ရန္ လိ အပ္ပါသည္။ 

 

ထိ  Book –entry အရ ရယွ္ယာမခားကိ  လႊြဲေျပာင္းရာတြင္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ 

ျပ းျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက ္ ျခင္းကိ  လႊြဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ စာအ ပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းေပးရန္  

ေလွခာက္ထားရာတြင္ ေရာင္းသ၏ူ  ေငြေခခး သက္ေသခံလကမ္ွတ္မခား စာရင္းမွ ေရာင္းခခလိ က္ေသာ ေငြေခခး 

သက္ေသခံလက္မွတ္မခား အေရအတြက္ကိ   န တ္ယူျပ း၊ ဝယ္သူ၏ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား 

စာရင္းတြင္ ဝယ္ယူေသာ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းကိ  ေရးသြင္းရမည္။ ဝယ္သူ၏ ေငြေခခး 

သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းတြင္ အဆိ ပါ လႊြဲေျပာင္းမ ုႏွင့္အတူ ပါရွိေသာ အေရအတြက္ကိ  တိ းျမွင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ျပ းေသာအခါ လႊြဲေျပာင္းမ သည္ စတင္ အကခ ိးသက္ေရာက္သည္။  

 

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုွႏင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ျပ းျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
  

YSX သည္ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္မ ၏ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ 

ျပ းျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက ္ ျခင္း လ ပ္ငန္းစဥ္ကိ  ေဆာင္ရြက္ရန ္ ကေမာၻဇက္ဟို ဘဏ္လ မ တက္ ကိ  

ေရြးခခယ္ထားပါသည္။ ကေမာၻဇက္ဟို ဘဏ္လ မ တက္သည္ အေရာင္းအဝယ္ျပ ရန္ သေဘာတူသည့္အခါ 

ရွယ္ယာမခား ေရာင္းခချခင္းအတြက္ ေငြေပးေခခမ ဆိ ငရ္ာမခားကိ  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။  
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 အစ ရွယ္ယာမခား ေပးအပ္ျခင္းုႏွင့္ လက္ခံရရိွျခင္းတိ ႔ကိ  လႊြဲေျပာင္းမ  စာရင္းေရးသြင္းျခင္းျပ လ ပ္ရန္ လိ အပ္ၿပ း 

လႊြဲေျပာင္းမ  အတြက္ ေငြေပးေျခမ ကိ  YSX မ ွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြစာရင္း ရွင္းလင္းေပးသည့္ဘဏ္ 

(ကေမာၻဇက္ဟိုဘဏ္)မ ွတဆင့္ ေငြစာရင္း လႊြဲေျပာင္း၍ ျပ လ ပ္ရမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

 

YSX ၏ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုွႏင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥၿပ းျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လ ပ္ငန္းမခားဆ ိင္ရာ 

လမ္းညႊန္ အပါအဝင္အျခား စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရိွလိ ပါက https://ysx-

mm.com/en/ သိ ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာုႏိ င္ပါသည္။ 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (င) - သကဆ္ိ ငေ္သာ ျမနမ္ာုိႏ ငင္ဥံပေဒမခားုွႏင့္ စညး္မခဥး္မခား အကခဥး္ခခ ပ ္

 

ကၽြန ္ပ္တိ ႔၏ စ းပြားေရးုႏွင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ မခားကိ  လ ပ္ကိ င္ရာတြင္ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံ၌ လိ က္နာရမည့္ 

ဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခား၏ သက္ဆိ င္ရာက႑မခားအကခဥ္းခခ ပ္ကိ  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ ႔ကိ  ဥပေဒအၾကံေပးျခင္းအျဖစ္ မရညရ္ြယ္သလိ  ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း မဟ တ္ပါ။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ ႔သည္ အားလံ းေသာ အေျခအေနမခား၊ အဓိပၸာယ္ကန္႔သတ္ခခက္မခားုႏွင့္ ခၽြင္းခခကမ္ခား 

ပါဝင္ရန ္ မရည္ရြယ္သလိ ၊ ေဖာ္ျပပါကစိၥရပ္မခားုွႏင့္ စပ္လခဥ္း၍ ဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ 

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားအားလံ းအား အလံ းစံ ၿပ းျပည့္စံ ေသာ သံ းသပ္ခခက္မဟ တ္ပါ။ ဤအကခဥ္းခခ ပ္ကိ   

ေနာက္အကခဆံ းလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ေန႔စြြဲတြင ္ အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ တည္ဆြဲဥပေဒမခား၊ 

စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္ မခားကိ  အေျခခံထားပါသည္။ ဥပေဒမခား၊စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ 

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားသည္ မည္သည့္အခခိန ္ တြင္မဆိ  ေျပာင္းလြဲနိ င္ျပ း၊ မည္သည့္ေျပာင္းလြဲမ မဆိ  

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မ  ရွိနိ င္ပါသည္။ ဤေဆြးေုႏြးခခက္ကိ  အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ 

တည္ဆြဲဥပေဒမခားုွႏင့္ စည္းမခဥ္းမခားအား မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားအျဖစ ္မွတ္ယူန္ေသာ္လည္း၊ 

တရားရံ းမခား သိ ႔မဟ တ္ အဆိ ပါဥပေဒ၊ စည္းမခဥ္းမခားအား ခိ င္မာေစရန္ုွႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ 

မည္သည့့္ုႏိ င္ငံေတာ္ အာဏာပိ င္ကမွခ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ျခင္းကိ  သေဘာတူည လိမ့္မည္ သိ ႔မဟ တ္ အဆိ ပါ 

ဥပေဒမခားတြင္ ထိ ေျပာင္းလြဲမ မခားျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္မဟ တ္ဟ  မည္သည့္အာမခံျခင္းကိ မွခ မေပးနိ င္ပါ။ 

 

က မၸဏ မခားအကဥ္ပေဒ 

 

မိတ္ဆက္ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ က မၸဏ မခားုွႏင့္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ သက္ဆိ င္ေသာ အဓိကဥပေဒတစရ္ပ္မွာ က မၸဏ မခား 

အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ အဆိ ပါ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒကိ  ၁၉၄၀ ျပည့္ုွႏစ္ က မၸဏ မခားနည္းဥပေဒမခားုွႏင့္ 

က မၸဏ မခားစည္းမခဥ္းမခား ၁၉၅၇ ခ ုႏွစ္ ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခြဲ့သည္။  

 

အေထြေထြ 
 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံရွကိ မၸဏ မခား၏ ဖြြဲ႕စည္းျခင္းုႏွင့္ မွတ္ပံ တင္ျခင္း၊ 

ရွယ္ယာရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏျခင္း၊ စ မခံန္႔ခြြဲမ ုႏွင့္ အ ပ္ခခ ပ္မ ၊ ဖခက္သိမ္းျခင္းုႏွင့္ အဆံ းသတ္ျခင္းတိ ႔ုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍ 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင ္ (အျခားကိစၥမခားအနက္) ေအာက္ပါကိစၥ မခားကိ  

ျပ႒ာန္းထားသည္-  

 

 ဤက မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရ ဖြြဲ႕စည္းမွတ္ပံ တင္ုႏိ င္ေသာ မတူည သည့္ က မၸဏ အမခိ းအစားမခား 

(အေျခခံအားျဖင့္ (၁) ရွယ္ယာကန္႔သတ္ထားေသာ က မၸဏ မခား၊ အာမခံကန္႔သတ္ထားေသာ 

က မၸဏ မခားုွႏင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေသာ က မၸဏ မခား၊ (၂) ပ ဂ လိကုႏွင့္ အမခားပိ င္က မၸဏ မခားုႏွင့္ (၃) 

ျမန္မာက မၸဏ မခားုွႏင့္ ုႏိ င္ငံျခားက မၸဏ မခား)ုႏွင့္ ၎တိ ႔ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ေသာ လိ အပ္ခခက္မခား။ 

 

 ရွယ္ယာမခားခြြဲေ၀ျခင္း၊ ထ တ္ေ၀ျခင္းုႏွင့္ လႊြဲေျပာင္းျခင္း၊ အဖြြဲ႔ဝင္မခား၏ မွတ္ပံ တင္မ ကိ  ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ရွယ္ယာမတည္ေငြအား ေျပာငး္လြဲျခင္း၊ ရင္းုႏွ းမတည္ေငြအား ေလွခာ့ခချခင္းုွႏင့္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ 
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အခြင့္အေရးမခားေျပာင္းလြဲျခင္းအပါအဝင ္ က မၸဏ မခား၏ ရွယ္ယာမတည္ေငြုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 

က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။  

 
 ဒါ႐ိုိ က္တာမခား ခန္႔ထားမ ၊ ထ တ္ပယ္မ ုႏွင့္ လစ္လပ္မ ုွႏင့္ ဒါရိ က္တာမခား၏ အခခိ ႕ေသာ 

လ ပ္ေဆာင္မ မခားုွႏင့္ တာဝန္ရိွမ ။ 

 
 ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အစည္းအေဝးမခားုႏွင့္၊ ရွယ္ယာရွင္အစည္းအေဝးမခား၏ ေဆာင္ရြက္ခခက္မခားုႏွင့္ 

မြဲေပးျခင္းုွႏင့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမခား။ 

 
 စာရင္းစာအ ပ္မခားုွႏင့္ ဥပေဒအရ လိ အပ္ေသာမွတ္ပံ တင္စာအ ပ္မခားအပါအဝင ္ က မၸဏ မွတ္တမ္း 

မခားကိ  ထိန္းသိမ္းျခင္းုႏွင့္ စာရငး္စစ္ေဆးမ ဆိ င္ရာလိ အပ္ခခက္မခား။ 

 
 ျမန္မာုိႏ င္ငံတရား႐ိုံ းမခား သိ ႔မဟ တ္ တာဝန္ရွိေသာစာရင္းရငွး္လင္းဖခက္သိမ္းေရး အာဏာပိ င္မခားက 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဆ ေလခာ္ေသာလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားအပါအဝင္ ဖခက္သိမ္းျခင္းုွႏင့္ အဆံ းသတ္ျခင္း။ 

 
အမခားပိ င္က မၸဏ မခား 
 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင ္ “အမခားပိ င္က မၸဏ ” ကိ  က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရ (သိ ႔မဟ တ္ အခခိ ႕ေသာ 

ယခင္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမခားအရ) ဖြြဲ႕စည္းထားသည့္  “ပ ဂ လိကက မၸဏ ’’ မဟ တ္ေသာက မၸဏ ဟ  

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ထားသည္။ “ပ ဂ လိကက မၸဏ ” ကိ  ၎၏ပ ဒ္မမခားအရ (က) ရွယ္ယာမခား(ရွိလွခင)္ 

လႊြဲေျပာင္းခြင့္ကိ  ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ (ခ) က မၸဏ ၏အဖြြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ကိ  က မၸဏ တြင္ အလ ပ္လ ပ္ေသာ 

အလ ပ္သမားမခား မပါဝင္ဘြဲ ၅၀ အထိ ကန္႔သတ္ထားေသာုႏွင့္ (ဂ) က မၸဏ ၏ ရွယ္ယာမခား သိ ႔မဟ တ္ 

ဒ ဗင္ခခာ(ေခၚ)ေငြေခခးစာခခ ပ္မခားကိ  ဝယ္ယူရန္အတြက္ အမခားျပည္သူအား ဖိတ္ေခၚျခင္းမ ွတားျမစ္ထားေသာ 

က မၸဏ ဟ  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိ ထားသည္။ ကြခုႏ ္ပ္တိ ႔၏ က မၸဏ သည္ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရ 

ဖြြဲ႕စည္းမွတ္ပံ တင္ထားေသာ အမခားပိ င္က မၸဏ တစ္ခ  ျဖစ္သည္။ 

 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါတိ ႔အပါအဝင ္ အမခားပိ င္က မၸဏ မခားုွႏင့္သက္ဆိ င္ေသာ သ းျခား 

ျပ႒ာန္းခခက္မခား ပါဝင္ပါသည္။ 

 
 အမခားျပည္သူပိ င္က မၸဏ တစ္ခ သည္ ေခခးေငြအားျဖင့္၊ အာမခံမ အားျဖင့္၊ အာမခံပစၥည္းမခား 

ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ က မၸဏ ၏မည္သည့္ရွယ္ယာကိ မဆိ  

ပ ဂ ိ လ္တစ္ဥ းက ဝယ္ယူျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ဝယ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ သိ ႔မဟ တ္ ပတ္သက္၍ 

ေငြေၾကးအကူအည  ေထာက္ပံ့မ ကိ  တိ က္႐ိုိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိ က္၍ျဖစ္ေစေပးျခင္းမွ (က မၸဏ မခား 

အက္ဥပေဒတြင ္သ းျခားခြင့္ျပ ထားသည္မွအပ) တားျမစ္ထားသည္။ 

 
 အမခားပိ င္က မၸဏ မခားမွ ဒါ႐ိုိ ကတ္ာမခား သိ ႔မဟ တ္ အမခားပိ ငက္ မၸဏ ၏ လက္ေအာက္ခံက မၸဏ  မခားမွ 

ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအား က မၸဏ ုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ က မၸဏ ၏ 

သေဘာတူည ခခက္အရ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမွအပ (က) က မၸဏ ၏တာဝန္ခံမ ကိ  ေရာင္းခချခင္း သိ ႔မဟ တ္ 

ထ ခြြဲျခင္း၊ သိ ႔မဟ တ္ (ခ) ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ းမွေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ ေႂကြးၿမ ကိ မဆိ  

ပယ္ဖခက္ေပးျခင္းတိ ႔ကိ ခြင့္ျပ မထားပါ။ 
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 အစည္းအေဝး ႀကိ တင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားမ  ကာလအပိ င္းအျခားုႏွင့္ 

ဆုႏၵမြဲခံယူေရးအတြက္ေတာင္းဆိ မ အပါအဝင ္ အျခားျပ႒ာန္းခခက္မခားကိ  အမခားပိ င္က မၸဏ မခား၏ 

ရွယ္ယာရွင္မခား အစည္းအေဝးတြင္ လိ က္နာကခင့္သံ းရမည္။   

 
 က မၸဏ ၏ဒါ႐ိုိ က္တာ သိ ႔မဟ တ္ ထိ ဒါ႐ိုိ က္တာက အစ စပ္ပါဝငထ္ား ေသာလ ပ္ငန္းတစ္ခ  သိ ႔မဟ တ္ 

ထိ ဒါ႐ိုိ က္တာက ဒါ႐ိုိ က္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခား ပ ဂ လိကက မၸဏ တစ္ခ သိ ႔ မည္သည့္ 

ေခခးေငြ သိ ႔မဟ တ္ မည္သည့္ေခခးေငြအား အာမခံျခင္းကိ မွခမျပ လ ပ္ရန္ အမခားပိ င္က မၸဏ တစ္ခ အား 

တားျမစ္ထားသည္။ 

 
 က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရ အတိအလင္း ခြင့္ျပ ုိႏ င္သည္မွလြြဲ၍ အမခားပိ င္က မၸဏ တစ္ခ ၏ 

ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ဥ းသည္ ၎က တိ က္႐ိုိ က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိ က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

ပတ္သက္ေနေသာ သိ ႔မဟ တ္ အကခိ းစ းပြားသက္ဆိ င္ေနေသာစာခခ ပ္ သိ ႔မဟ တ္ အစ အစဥ ္

တစ္ရပ္တြင ္ ဒါ႐ိုိ က္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္ မြဲေပးျခင္းမျပ ရမည့္အျပင္ ထိ သိ ႔မြဲေပးသည့္ အခခိန္တြင္ 

အထေျမာက္ေစရန ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံ းလူဥ းေရကိ  ေရတြက္ရာတြင္ ၎၏ 

တက္ေရာက္မ ကိ  ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပ ရ။ အဆိ ပါ ဒါရိ က္တာက မြဲေပးခြဲ့လွခင ္ ထိ မြဲကိ  

ေရတြက္ျခင္း မျပ ရ။ 

 
သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းမခား 
 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒအရ သင္းဖြြဲ႕စည္းမခဥ္းမခားတြင္ က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒ ဇက္ဟိုယား (က)(ပထမဇက္ဟိုယား) တြင္ 

ပါဝင္ေသာေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမခဥ္းမခားအားလံ းကိ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံ တစ္ခ ကိ ျဖစ္ေစ၊ ထည့္သြင္း 

ျပဌာန္းုိႏ င္သည္ဟ  ျပ႒ာန္းထားသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ  က မၸဏ တစ္ခ သည္ ရွယ္ယာရွင ္

အေထြေထြအစည္းအေဝးမခားတြင္မြဲေပးျခင္း၊ ကိ ယ္စားလွယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္စာခခ ပမ္ခားတင္သြင္းျခင္း၊  

ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၏လ ပ္ပိ င္ခြင့္မခား၊ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအလွည့္ကခအနားယူျခင္း၊ အျမတ္ေ၀စ မခား၏ ရင္းျမစုွ္ႏင့္ 

ထ တ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ရွယ္ယာရွင္မခားမ ွ က မၸဏ ၏စာအ ပ္မခားကိ စစ္ေဆးျခင္း၊ အ႐ိုံ းအျမတ္စာရင္းမခားတြင္ 

ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခခကမ္ခားုႏွင့္ က မၸဏ ၏ရွယ္ယာရွင္မခားုွႏင့္ ဒါ႐ိုိ က္တာမခားအား အေၾကာင္းၾကားသည့္ 

နည္းလမ္းတိ ႔ ုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာ ဇက္ဟိုယား (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႕ စည္းမခဥ္းမခားုွႏင့္ ထပ္တူည သည္ သိ ႔မဟ တ္ 

အလားတူအကခိ းသက္ေရာက္မ ရိွသည့္ စည္းမခဥ္းမခားထည့္သြင္းထားသည္ဟ  မွတ္ယူရမည္။ 

 
အခခိ ႕ေသာ အစ ရင္ခံမ ဆိ ငရ္ာ လ ိအပ္ခခက္မခား 
 
က မၸဏ မခားအက္ဥပေဒတြင ္ ေအာက္ပါတိ ႔အပါအဝင ္ က မၸဏ အားလံ းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အစ ရင္ခံမ ုွႏင့္ မွတ္တမ္းထားရွိမ ဆိ င္ရာ မျဖစ္မေနလိ က္နာရမည့္ လိ အပ္ခခက္မခားကိ  ေဖာ္ျပထားသည္ - 

 
 က မၸဏ တိ င္းသည္ ဖြြဲ႔စည္းၿပ း ၁၈ လအတြင္းုႏွင့္ ထိ မွစ၍တစ္ုွႏစ္လွခင္ အနည္းဆံ း တစ္ႀကိမ္ 

က မၸဏ မခား မွတ္ပံ တင္႐ိုံ း (CRO) တြင္ - (၁) ုႏွစ္တစ္ုႏွစ္၏ ပထမဆံ း သိ ႕မဟ တ္ 

တစ္ခ တည္းေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးအရ ရွယ္ယာရွင္မခား အားလံ းစာရင္းုႏွင့္၊ (၂) 

ေနာက္ဆံ းစာရင္းတင္သြင္းထားေသာေန႔အထိ  ရွယ္ယာရွင္အျဖစ္မ ွုႏ တ္ထြက္ေသာ ပ ဂ ိ လ္မခား 

၏ အမည္စာရင္းကိ  တင္သြင္းရမည္။ အဆိ ပါ ုႏွစ္စဥ္တင္ျပခခက္ကိ  ေဖာ္ျပထားေသာ ပံ စံျဖင့္ 
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ျပ စ ရမည္ျဖစၿ္ပ း၊ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ေန႔တြင္ရိွေသာ အဖြြဲ႕ဝင္မခား၏ တစ္ဥ းခခင္းစ  ပိ င္ဆိ င္ေသာ 

ရွယ္ယာအေရအတြက္ ပါဝင္ရမည္။ 

 
 အထူးသျဖင့္ အမခားျပည္သူပိ င္က မၸဏ တိ င္းသည္ အဖြြဲ႕ဝငအ္မည္မခား၏ အ ႊန္းတစ္ခ အား 

ထိန္းသိမ္းရန္လိ အပ္ၿပ း အဆိ ပါအဖြြဲ႔ဝင္မွတ္ပံ တင္စာရင္းတြင္ အေျပာင္းအလြဲရိွသည့္ေန႔ရက္မွ 

ေနာက္(၁၄)ရက္အတြင္း အ ႊန္းတြင္ လိ အပ္ေသာေျပာင္းလြဲမ မခားကိ  ျပ လ ပ္ရမည္။ 

 
 က မၸဏ တိ င္းသည္ ရွယ္ယာမခားခြြဲေ၀ခခထားျခင္းကိ  ထိ ကြဲ့သိ ႔ခြြဲေ၀ခခထားၿပ း (၁) လ အတြင္း CRO 

သိ ႔ တင္ျပရမည္။ ထိ သိ ႔တင္ျပျခင္းကိ  သတ္မွတ္ထားေသာပံ စံျဖင့္ ျပ စ ရ မည္ျဖစ္ၿပ း 

ခြြဲေ၀ခခထားျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွယ္ယာအေရအတြက္ုႏွင့္ ပမာဏ၊ ခြြဲေ၀ယူသူမခား၏ ေဖာ္ျပခခက္ 

ုႏွင့္ ရွယ္ယာတစ္ခ ခခင္းစ အတြက္ ေပးေခခေသာပမာဏ သိ ႔မဟ တ္ ကခသင့္ေသာ ပမာဏ ုႏွင့္ 

ေပးရန္ရိွေသာ ပမာဏတိ ႔ကိ  ေဖာ္ျပရမည္။ 

 
 က မၸဏ တိ င္းသည္ ယင္း၏ ဒါ႐ိုိ က္တာမခား၊ မန္ေနဂခာမခား သိ ႔မဟ တ္ စ မံခန္႔ခြြဲေသာ ေအးဂခင့္မခား 

အေျပာင္းအလြဲရိွတိ င္း ထိ ခန္႔အပ္မ  သိ ႔မဟ တ္ ေျပာင္းလြဲသည့္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ အတြင္း CROသိ ႔ 

တင္ျပအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိ သိ ႔အေၾကာင္းၾကားျခင္းကိ  ေဖာ္ျပထားေသာ ပံ စံျဖင့္ ျဖည့္စြက္ 

တင္ျပရမည္။ 

 

၂၀၁၄ ခ ုွႏစ ္အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နဥ္ပေဒ ုွႏင့္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ ္အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေရး 

နညး္ဥပေဒ 

 
မိတ္ဆက္ 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ကိ  ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္၊ ဇက္ဟိုန္နဝါရ လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ျပ း၊ ၂၀၁၁-

ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအား အစားထိ းျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-ခ ုႏွစ္၊ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒကိ  

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ နည္းဥပေဒမခားကိ  ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ 

အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ အမခိ းသား စ မံကိန္းုႏွင့္ စ းပြားေရး ဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္မ  ဝန္ၾက းဌာနက 

ထ တ္ျပန္ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ တြင္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခခက္မခားမွာ (အျခားရည္ရြယ္ခခက္မခားအနက္) 

အမခိ းသား စ းပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္မ စ မံကိန္း၏ အေျခခံရည္မွန္းခခက္မခားကိ  အေထာက္အကူျပ ေရး၊ 

ျပည္သူအမခားအျပားအတြက ္ အလ ပ္အကိ င္ဖန္တ းေရးုႏွင့္ လူေနမ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ ထ န္က န္ုွႏင့္ 

ပိ ႔က န္ ျမင့္မားေစေရးုႏွင့္ ုႏိ င္ငံျခားဝင္ေငြ ျမင့္တက္လာေစေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေဆာင္ရြက္သူမခားုွႏင့္ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုႏွံ 

သူမခားအတြက္ ခိ င္မာေသာ အေျခခံအ တ္ျမစ္မခား ဖန္တ းျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏမ မခားအား 

ဆြြဲေဆာင္ေရး၊ ျမနမ္ာုိႏ င္ငံရိွ စက္မ ၊ စ းပြားေရးုႏွင့္ လူမ ေရးက႑မခား ဟန္ခခက္ည ည  တိ းတက္လာေစရန ္

အားေပးျမွင့္တင္ေရးုႏွင့္ မက္လံ းေပးေရး ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ၏ စ မံအ ပခ္ခ ပ္မ  
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္ တြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား တည္ေထာင္ရန ္ အဆိ ပါဥပေဒ၌ 

ပါဝင္သည့္ လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ တာဝန္မခားထမ္းေဆာင္ရန ္သင့္ေတာ္ေသာ ပ ဂ ိ လ္တစ္ဥ းက ဥကၠ႒အျဖစ ္ပါဝင္ၿပ း 

သက္ဆိ င္ရာဝန္ႀက းဌာနမခားုွႏင့္ အစိ းရဌာနမခားုႏွင့္ အစိ းရအဖြြဲ႕အစည္းမခားမွ သင့္ေတာ္ေသာ ပ ဂ ိ လ္မခားက 

အဖြြဲ႕ဝင္မခားအျဖစ ္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာုိႏ င္ငံအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဗဟိ အဖြြဲ႕ (Central Body) ကိ  ဖြြဲ႕စည္းရန္ 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

 

ဗဟိ အဖြြဲ႕သည္ - 

 

 အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခားုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလ ပ္ငန္းမခားကိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိ  

အေထာက္အကူျပ ရန္ သက္ဆိ င္ရာ အစိ းရဌာနမခားုွႏင့္ အစိ းရအဖြြဲ႕အစည္းမခားမွ ပ ဂ ိ လ္မခား 

ပါဝင္ေသာ ျမန္မာုိႏ င္ငံအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဗဟိ လ ပ္ငန္းအဖြြဲ႕ (Central Working Body) ကိ  အစိ းရ၏ 

အတည္ျပ ခခက္ုွႏင့္အတူ ဖြြဲ႕စည္းၿပ း 

 

 ၂၀၁၄-ခ ုႏွစ ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒပါ လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ တာဝန္မခားကိ ထမ္းေဆာင္ရန ္သက္ဆိ င္ရာ 

အစိ းရဌာနမခား၊ အစိ းရအဖြြဲ႕အစည္းမခားမွ ပ ဂ ိ လ္မခား၊ ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမခားမွ ပ ဂ ိ လ္မခားုႏွင့္ 

ျပင္ပပ ဂ ိ လ္မခား ပါဝင္ေသာ စ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ စ အတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ  တစ္ရပ္စ  

(Management Committee) ကိ  ဖြြဲ႕စည္းရမည္။ စ မခံန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ တြင္ သက္ဆိ င္ရာ 

တိ င္းေဒသႀက း သိ ႔မဟ တ္ ျပညန္ယ္အစိ းရအဖြြဲ႔မွ ကိ ယ္စားလွယ္တစ္ဥ းလည္း ပါဝင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခ ုႏွစ ္ အရ ဖြြဲ႔စည္းထားေသာ ဗဟိ အဖြြဲ႕၊ ဗဟိ လ ပ္ငန္းအဖြြဲ႕ုႏွင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမ  

ေကာ္မတ တိ ႔ကိ  အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ုႏွင့္အည  ဖြြဲ႕စည္းသည္ဟ ယူဆသည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား ထူေထာင္ျခင္း 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ အရ ဗဟိ အဖြြဲ႕သည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ပါ 

ျပ႒ာန္းထားေသာမူကိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သင့္ေတာ္ေသာေဒသ သိ ႔မဟ တ္ ေနရာတြင္ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ ထူေထာင္ေရး အဆိ ျပ ခခက္ကိ  အတည္ျပ ခခကရ္ရိွေရးအတြက္ အစိ းရအဖြြဲ႕၏ 

သေဘာတူည ခခက္ျဖင့္ ျမန္မာုႏိ င္ငံလႊတ္ေတာ္သိ ႔ တင္ျပုိႏ င္သည္။ ျမန္မာုိႏ င္ငံလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပ ခခက ္

ရရိွၿပ းေနာက္ ဗဟိ အဖြြဲ႕သည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ ၏ ရည္ရြယခ္ခက္မခားအတြက္ 

သက္ဆိ င္ရာေဒသ သိ ႔မဟ တ္ တည္ေနရာတြင ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ ကိ  သတ္မွတ္ုႏိ င္ပါသည္။ 

အထက္တြင္မည္သိ ႔ေဖာ္ျပထားေစကာမူ ဗဟိ အဖြြဲ႕သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူမခားုွႏင့္မကိ က္ည သည့္တိ င္ 

အစိ းရအဖြြဲ႕၏ အတည္ျပ ခခကု္ႏွင့္အည  ုိႏ င္ငံေတာ္ုႏွင့္ အမခားျပည္သူမခားအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ုႏိ င္စြမ္းရိွၿပ း 

အကခိ းရိွမည္ဟ  ယူဆပါက အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ရပ္ကိ  သတ္မွတ္ုႏိ င္သည္။ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္ အရ အစိ းရသည္ ုႏိ င္ငံေတာ္၏ စ းပြားေရး အရွိန္အဟ န္အား 

ထပ္မံျမင့္မားေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ အကခယ္အဝန္း၊ အတိ င္းအတာုႏွင့္ နယ္ေျမကိ  

ပိ င္းျခားသတ္မွတ္ကာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထ တ္ျပန္၍ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အား တည္ေထာင္ုိႏ င္သည္။ 
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အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ တြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခ ုႏွစ ္အရ ထ တ္ျပန္ထားေသာ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမခား၊ အမိန္႔မခား၊  ႊန္ၾကားခခက္မခားုွႏင့္ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားကိ  မဆန္႔ကခင္သ၍ ဆက္လက္ 

အာဏာတည္ရမည္ဟ  ျပ႒ာနး္ထားသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခ ုွႏစ္ အရ 

ထ တ္ျပန္ထားေသာ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တည္ေဆာက္မ ဆိ င္ရာ မည္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခခက္မဆိ  

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ုႏွင့္မဆန္႔ကခင္သမွခ ဆက္လက္အာဏာ တည္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န ္သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
 
သက္ဆိ င္ေသာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ သည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ အတြင္း ကြြဲျပားေသာနယ္ေျမမခားကိ  

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ (“Exemption Zone”) သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္ (“Promotion Zone”) အျဖစ ္

သတ္မွတ္ုႏိ င္သည္။ 

 

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ တစ္ခ သည္  ျမန္မာနိ ငင္ံ၏ အေကာက္ခြန္ဌာန အာဏာပိ င္မခား၏ တာဝန္ုွႏင့္ ပတ္သက္၍ 

ျမန္မာနိ င္င၏ံ အခြန္စည္းၾကပန္ိ င္ေသာ နယ္ေျမ အျပင္ဘက္ ဧရိယာ အျဖစ ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပ း၊ 

ထိ ေနရာသည္ နိ င္ငံ၏ ျပငပ္တြင္ တည္ရွိသကြဲ့သိ ႔ ၄င္း၏ အခြန္တာဝနမ္ခားကိ  ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္တြင္ ထ တ္လ ပ္ေသာ က န္စည္မခားုွႏင့္ ယင္းတိ ႕ကိ  လ ပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇက္ဟို န ္ သိ ႔မဟ တ္ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ အျပငဘ္က္သိ ႔ ( ဆိ လိ သည္မွာ- ျမန္မာနိ င္ငံအတြင္း စားသံ းရန္အတြက္) 

လႊြဲေျပာင္းမည္ဆိ ပါက နိ င္ငံရပ္ျခားမွ တင္သြင္းေသာ က န္စည္ကြဲ့သိ ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည။္ 

ထိ ေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ သြင္းက န္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေကာက္ခြန္ကိ  ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပ း၊ သ လဝါ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အတြက္ သက္ဆိ င္ရာ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခား ကိ  

လိ က္နာကခင့္သံ းရေပမည္။ အလားတူ တိ းတက္ေရးဇက္ဟို န္ သိ ႔မဟ တ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ အျပင္ဘက္မ ွ

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္အတြင္းသိ ႔ လႊြဲေျပာင္းေသာ က န္စည္မခားကိ လည္း ပိ ႕က န္အျဖစ ္စဥ္းစားရမည္ျဖစသ္ည္။   

 

လ ပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္သည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း၌တည္ရိွေသာ ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္ ုႏ န္းထားမခား 

အတိ င္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဧရယိာ ျဖစ္သည္။ 

 

သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ သည္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို နအ္ျဖစ ္ သ းျခား 

သတ္မွတ္ုႏိ င္ျခင္း မရိွလွခင ္ ပိ ႔က န္အေျချပ လ ပ္ငန္းတစ္ခ ခခင္းစ အား ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္လ ပ္ငန္းမခား (“Exemption 

Zone Enterprises”) အျဖစ္သတ္မွတ္ုႏိ င္သည္။ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္လ ပ္ငန္းတစ္ခ သည္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္တြင ္

လည္ပတ္ေနေသာ လ ပ္ငန္းတစ္ခ ကြဲ့သိ ႔ အကခိ းခံစားရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

 

ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္အတြင္းတည္ရိွေနေသာ က န္ထ တ္လ ပ္မ လ ပ္ငန္းမခား သိ ႔မဟ တ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ 

လ ပ္ငန္းမခားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပိ ႔က န္အေျချပ  က န္ထ တ္လ ပ္မ လ ပ္ငန္းမခား ျဖစ္ၾကမည္ျဖစၿ္ပ း 

လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္အတြင္းရိွ က န္ထ တ္လ ပ္မ လ ပ္ငန္းမခားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိ  

ဥ းတည္ၾကေသာ္လည္း ၎တိ ႔ကိ  တိ က္႐ိုိ က္တင္ပိ ႔ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ လ ပ္ငန္းမခားသိ ႔ ေရာင္းခချခင္း 

ျပ လ ပ္ုိႏ င္သည္။ ထိ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒုွႏင့္အည  အိ းအိမ္၊ က န္တိ က္မခား၊ ဘဏ္မခား၊ ေကခာင္းမခား၊ 

ေဆးရံ ၊ အပန္းေျဖေနရာမခားုႏွင့္ အျခားထူေထာင္မ မခား ပါဝငန္ိ ငသ္ည္။ သိ ႕ေသာ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ လ ပ္ငန္းမခားသိ ႔ 

တိ က္ရိ က္ တင္ပိ ႔ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ေရာင္းခချခင္းကိ လည္း ေဆာင္ရြက္နိ င္ပါမည္။ 
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စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ တြင္ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ (အျခားအရာမခားအနက)္ က န္ေခခာပစၥည္း 

ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ က န္ပစၥည္းအဆင့္ဆင့္ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ က န္ေလွာင္႐ိုံ လ ပ္ငန္း လ ပ္ကိ င္ျခင္း၊ သယ္ယူ 

ပိ ႔ေဆာင္ျခင္းုွႏင့္ ဝန္ေဆာငမ္ ေပးျခင္းလ ပ္ငန္းမခားကိ  ေဆာင္ရြက္ုႏိ င္ၾကသည္။ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင္ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏရန္ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏမ  လ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္ခြင့္ 

(အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ပါမစ္) ရရွိရန ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒ ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ တိ ႔မွ ထ တ္ျပန္ထားသည့္ 

ေၾကညာခခက္မခားုႏွင့္အည  သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြဲြမ ေကာ္မတ သိ ႔ ေလွခာက္ထားရမည္။ သ လဝါ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲမ  ေကာ္မတ မွာ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ  

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ပါမစ္ကိ  အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပ ျခင္းမဟ တ္ေပ။ ေလွခာက္ထားမ မခားကိ  

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျပ မည္ျဖစျ္ပ း၊  ေလွခာက္လႊာကိ  ကိ င္တြယ္သည့္ သက္ဆိ င္ရာစ မံခန္႔ခြြဲေရး ေကာ္မတ က 

အတည္ျပ မည္ ျဖစ္သည္။ ထိ  အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ပါမစ္အတြက္ အရည္အခခင္း ျပည့္မ ေစရန္ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူ 

ရည္ရြယ္သည့္ လ ပ္ငန္းတြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္ထားသည့္ ေအာက္ပါလ ပ္ရွားမ မခားမွ  

အနည္းဆံ း တစ္ခ  ပါဝင္ရမည-္  

 က န္ေခခာထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ ထ တ္လ ပ္မ  လ ပ္ငန္းစဥ္အလိ က္ ထ တ္လ ပ္ျခင္း၊ 

သိ ေလွာင္မ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ျခင္းုွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မ  လ ပ္ငန္းမခား၊ 

 ျပည္တြင္းမွ သိ ႔မဟ တ္ ျပည္ပမွ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အတြင္းသိ ႔ က န္ၾကမ္းမခား၊ ထ တ္ပိ းပစၥည္းမခား၊ 

စက္ပစၥည္းမခား၊ ကရိယာမခားုွႏင့္ ေလာင္စာမခားကိ  သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 

 ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏမ ေဆာင္ရြက္မ မခားမွ ထ တ္လ ပ္လိ က္ေသာ က န္စည္မခားကိ  ျပည္တြင္း သိ ႕မဟ တ္ 

နိ င္ငံတကာ က န္သြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုႏွံမ  လ ပ္ငန္းမခားုႏွင့္ နိ င္ငတံကာ 

ဝန္ေဆာင္မ  စင္တာမခား တည္ေထာင္ျခင္း။ 

 နိ င္ငံေတာ္က တားျမစ္ထားျခင္းမဟ တ္သည့္ အျခားစ းပြားေရး လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ထိ ႔အျပင ္အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒမခားက ေအာက္ပါစ းပြားေရး လ ပ္ငန္းမခားကိ  

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း တြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပ ေၾကာင္း စာရင္းျပ စ ထားပါသည္- 

 အေရာင္းအဝယ္လ ပ္ငန္း 

 အိမ္ယာမခား၊ ဟိ တယ္မခား၊ ေစခးဝယ္စင္တာမခားအတြက္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 နည္းပညာုႏွင့္ ဒ ဇက္ဟိုိ င္း 

 က န္စည္မခားသိ ေလွာင္ျခင္းုႏွင့္ သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မ မခား 

 သ ေတသနုႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိ းေရး ဝန္ေဆာင္မ  

 ကြန္ပခၱဴတာ ေဆာ့ဖ္ဝြဲ 

 စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းကိစၥမခားေဆြးေုႏြးရန္အတြက္ အစည္းအေဝးေနရာမခား၊ သတင္းအခခက္အလက္မခား 

ပံ့ပိ းေပးျခင္း၊ လူစ ေဆာင္းေပးျခင္း၊ အာမခံ၊ ဥပေဒေရးရာ သိ ႕မဟ တ္ ေဆးဘက္ဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ ၊ 

ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမခား၊ အခြနေ္ကာက္ခံျခင္း၊ အကူအည ေပးေရးစင္တာမခား၊ ကြန္ယက္ခခိတ္ဆက္မ  
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ဖြ႔ံျဖိ းတိ းတက္မ ၊ ဒ ဇက္ဟိုိ င္းုွႏင့္ အထူးျပ လ ပ္ခခက္မခားုွႏင့္ သတင္းအခခက္အလက္ုႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိ းေရး 

ဝန္ေဆာင္မ   

 လက္လ လက္ကားျဖန္႔ဖခၱဴးေရးဝန္ေဆာင္မ  

 ေငြေၾကးဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ  

 ဥပေဒေရးရာုွႏင့္ စာရင္းအင္းမွလြြဲ၍ ကၽြမ္းကခင္မ ကိ  အေျခခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မ  

 ငွားရမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မ  

 အတိ င္ပင္ခံုွႏင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မ  

 ေဆာက္လ ပ္ေရးုႏွင့္ အျခား ဆက္ုႏြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ မခား ဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္ေစရန္၊  

 ပညာေရးဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ  

 သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မ  

 ေဆးရံ ုႏွင့္ အျခားေဆးဘက္ဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ  

 ခရ းသြားလာေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ  

 ေဖခာ္ေျဖေရးုွႏင့္ အျခားဆက္စပေ္သာ ဝန္ေဆာင္မ  

 ယဥ္ေကခးမ ုႏွင့္ အားကစားမခားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မ ုွႏင့္  

 သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ  

 

ေလွခာက္လႊာမခားကိ  စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၏သေဘာသဘာဝ အေပၚအေျခခံ၍ အကြဲျဖတ္ျပ း၊ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏမ  

မတည္ေငြရင္းလိ အပ္ခခက္ကိ လည္း စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း၏သေဘာသဘာဝ အေပၚမူတည၍္  အမခိ းမခိ း 

ကြြဲျပားၾကသည္။ 

 

အတည္ျ႔ပ ခခက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အေျခအေနတစ္ခ အျဖစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအရ ေနာက္ထပ ္

လိ အပ္ခခက္မွာ ရင္းုွႏ းျမ ပ္ုႏွံသူသည္- (က) ျပ းျပည့္စံ ေသာ ေဆာက္လ ပ္ေရးစြမ္းရည္ကိ  ပိ င္ဆိ င္ရမည္။ (ခ) 

သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ေကာ္မတ က သတ္မွတ္ေပးေသာ ကာလအတြင္း ရင္းုွႏ းျမ ပ္ုႏွံမ ၏ စ းပြားျဖစ္ 

လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကိ  စတင္ရမည္။ ေအာငျ္မင္ေသာ ေလွခာက္ထားသူကိ  အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒအရ 

သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ေကာ္မတ က အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ပါမစ ္ ထ တ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

လက္ရွိလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားအရ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အဖြြဲ႕အစည္းမခာဖြြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္း အတြက္  

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ပါမစ္ကိ  ပထမဥ းစြာ ထ တ္ေပးျခင္းျဖစ္ျပ း၊ က မၸဏ မခားမွတ္ပံ တင္ရံ းမွ ထ တ္ေပးသည့္ 

ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ပ ဂ လိက က မၸဏ  အျဖစ ္ဖြြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာ မွတ္ပံ တင္သက္ေသခံ 

လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္ဥ းခခင္းအား သတ္မွတ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းမခားကိ လည္း လိ က္နာရမည္။  

 

အမခိ းသားစ မံကိန္းုႏွင့္စ းပြားေရးဖြံ႕ၿဖိ းတိ းတက္မ ဝန္ႀက းဌာနမွ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားကိ လည္း ထ တ္ျပန္ခြဲ့ပါသည္။ အဆိ ပါ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း တစ္ခ မာွ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ 

ေအာက္တိ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထ တ္ျပန္ခြဲ့သည့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၁/၂၀၁၄ ျဖစ္ပါသည္။ 

(သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္စညး္မခဥး္မခား) 

 
သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ စည္းမခဥ္းမခားမ ွ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း လ ပ္ကိ င္ခြင့္ရိွသည့္ 

စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္းေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 

 က န္သြယ္မ လ ပ္ငန္း 
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 အိမ္ယာ၊ ဟိ တယ္ုႏွင့္ ေဈးမခား အစရိွသည့္ အေျခခံအေဆာကအ္အံ တည္ေဆာက္ေရး လ ပ္ငနး္ 
 နည္းပညာုႏွင့္ဒ ဇက္ဟိုိ င္း 
 က န္စည္သိ ေလွာင္မ ုွႏင့္ သယ္ယူပိ ႔ေဆာင္ေရး ေထာက္ပ့ံမ လ ပ္ငန္း 
 သ ေတသနုႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလ ပ္ငနး္ 
 ကြန္ပခၱဴတာေဆာ့ဖ္ဝြဲဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္း 
 စ းပြားေရးဆိ င္ရာ အစည္းအေဝးမခားအတြက္ ေနရာဌားရမ္းျခင္း ဆိ င္ရာဝန္ေဆာင္မ မခား၊ 

သတင္းအခခက္အလက္ ပံ့ပိ းမ မခား၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ုွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မ ဆိ င္ရာ အာမခံမ  
ေပးျခင္းမခား၊ ဥပေဒဆိ င္ရာ အခခက္အလက္မခား ပံ့ပိ းျခင္း၊ ေဆးစစ္ မွတ္တမ္းမခား ုႏွင့္ ေငြေၾကးဆိ င္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမခား စာရင္းျပ စ  ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အေဝးမွ ထိန္းခခ ပ္ျခင္း ဆိ င္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား၊ အခြနအ္ေကာက္ဆ ိင္ရာ စာရင္းမခား ျပ စ ေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့မ  စင္တာမခား၊ 
ဝက္(ဘ္) ဆိ ဒ္ေရးဆြြဲေပးေရးဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား အစရိွသည့္ သတင္းအခခက္အလက္ဆိ င္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 

 လက္လ လက္ကား က န္စည္ျဖန္႔ေဝေရး ဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္း 
 ေငြေၾကးဝန္ေဆာငမ္ လ ပ္ငန္းမခား 
 ဥပေဒအႀကံေပးျခင္းုွႏင့္ စာရင္းစစ္မွလြြဲ၍ အျခားကၽြမ္းကခင္မ ဆိ င္ရာ ဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 
 အၾကံေပးလ ပ္ငန္းအပါအဝင္ အျခား န္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 
 ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းုႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မ လ ပင္န္းမခား 
 ပညာေရးဝန္ေဆာငမ္ လ ပ္ငန္းမခား 
 သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မ လ ပင္န္းမခား 
 ေဆးရံ ုႏွင့္ ကခန္းမာေရးဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 
 ခရ းသြားလ ပ္ငန္းမခား 
 အပန္းေျဖအနားယူမ ဆိ င္ရာ ဝနေ္ဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 
 ယဥ္ေကခးမ ုႏွင့္အားကစားဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 
 ပိ ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မ လ ပ္ငန္းမခား 

 

သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဆိ င္ရာ စည္းမခဥ္းမခား၌ သ လဝါအထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ ထံမွ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ပါမစ္ ေလွခာက္ထားရမည့္ လ ပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တိ ႔ကိ လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ေလွခာက္ထားရမည့္ လ ပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တိ ႔၏ အေသးစိတ္ ပံ စံကိ  “သ လဝါအထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္

တစေ္နရာတညး္တြင ္ဘကစ္ံ ဝနေ္ဆာငမ္  ေပးသည့္ဌာန” ုႏွင့္သက္ဆ ိင္သည့္ အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မခား 
 
အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ ္ တြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ တြင ္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏ၍ လ ပ္ငန္း 

လည္ပတ္ေသာ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ ေယဘ ယခအားျဖင့္ ထ ိလ ပ္ငန္းအား ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္ အတြင္း 

သိ ႔မဟ တ္ လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ထားသည္ေပၚမူတည္၍ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

မခားကိ  ခံစားထိ က္သည္ဟ  ျပ႒ာန္း ထားသည္။ 

 

အထူးသျဖင့္္  ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္တြင္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ သိ ႔မဟ တ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္လ ပ္ငန္း လ ပ္ကိ င္ 

ေနေသာ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မ ွပထမ (၇) ုႏွစ္္ အတြက္ 

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။ လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္အတြင္း စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္ ေနေသာ 
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ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းအား စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း စတင္ေဆာငရ္ြက္သည့္ေန႔မွ (၅) ုႏွစ္ အထိ ဝင္ေငြခြန ္

ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးုႏိ င္သည္။ 

 

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိ  လ ပင္န္းမွရရွိေသာအျမတ္ေငြမခားအား သ းျခားရန္ပံ ေငြတြင ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

သိ ႕မဟ တ္ သ းသန္႔ရန္ပံ ေငြထားၿပ း (၁) ုႏွစ္ အတြင္း ျပန္လည္ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏျခင္း ျပ လ ပ္ပါက အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္က န္ဆံ းၿပ းေနာက္ ဒ တိယ (၅) ုွႏစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္၏ ၅၀%၊  တတိယ 

(၅) ုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန၏္ ၅၀% ကိ  သက္သာခြင့္ေပးသည္။ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူသည္ ဝင္ေငြခြန္ 

ေပးေဆာင္ၿပ းေသာ ျပည္တြင္းအျမတ္မခားအနက္မွ အကခိ းအျမတ္ေ၀စ မခား ခြြဲေ၀ေပးျခင္းုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိ  ေလွခာက္ထားုႏိ င္သည္။ ထိ ႔အတူ က န္သြယ္လ ပ္ငန္းုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ 

သြယ္၀ိ က္ အခြန္မခားအတြကလ္ည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွခာက္ထားုႏိ င္သည္။ သိ ႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ကာလအတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ရမည္။ 

 

ထိ ႔ျပင ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟို န္တစ္ခ အတြင္း၌ လ ပ္ကိ င္ေနေသာ ရင္းုွႏ းျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ က န္ၾကမ္းမခား၊ 

စက္ပစၥည္းမခား၊ ပစၥည္းကိရိယာမခားုႏွင့္ က န္ထ တ္လ ပ္မ တြင္ အသံ းျပ မည့္ မရိွမျဖစ္လိ အပ္ေသာ 

အေထာက္အကူပစၥည္းမခား၊ စက္႐ိုံ ၊ သိ ေလွာင္႐ိုံ ုႏွင့္ ကိ ယ္ပိ င္႐ိုံ းခန္းမခားေဆာက္လ ပ္ေရးတြင္ အသံ းျပ မည့္ 

ေဆာက္လ ပ္ေရးပစၥည္းမခား၊ုႏွင့္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင ္အသံ းျပ ရန ္ယာဥ္မခား တင္သြင္းမ ုွႏင့္ ပတ္သက္၍ 

အေကာက္ခြန္မခားုွႏင့္ အျခားအခြန္အခမခားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားုိႏ င္သည္။ က န္သြယ္မ  ျပ လ ပ္မည့္ 

က န္စည္မခားတင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းၿပ းမွေငြေခခမည့္ က န္စည္မခား၊ လ ပ္ငနး္တြင္ အသံ းျပ မည့္ 

လ ပ္ငန္းသံ းယာဥ္မခားုႏွင့္ အခြန္လြတ္လက္ကားေရာင္းခချခင္းလ ပ္ငန္းတြင္ အသံ းျပ ေသာ အျခားပစၥည္းမခား၊ 

ပိ ႔က န္လ ပ္ငန္းုွႏင့္ ေထာက္ပံ့ပိ ႔ေဆာင္ေရးကြဲ့သိ ႔ ဝန္ေဆာငမ္ လ ပ္ငန္းမခားုွႏင့္ ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွခံစားုိႏ င္သည္။ 

 

လ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ အတြင္း လ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္ေနေသာ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္လည္း 

စက္ပစၥည္းမခားုႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမခားုွႏင့္ မရိွမျဖစ္လိ အပေ္သာ ပစၥည္းမခား၊ စက္႐ိုံ ၊သိ ေလွာင္႐ိုံ မခားုွႏင့္ 

ကိ ယ္ပိ င္႐ိုံ းခန္းေဆာက္လ ပ္ေရးတြင္အသံ းျပ မည့္ ေဆာက္လ ပ္ေရးပစၥည္းမခား၊ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ အတြက္ 

အမွန္တကယ္လိ အပ္ေသာ ယာဥ္မခား၊ မခားအျပင ္ က န္သြယ္မ ျပ လ ပ္ရနမ္ဟ တ္ေသာ အျခားပစၥည္းမခား 

တင္သြင္းမ ုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္မခားုွႏင့္ အျခားအခြနအ္ခမခားအား လ ပ္ငန္းစတင ္လည္ပတ္သည္ေန႔မွ 

ပထမ (၅) ုႏွစ္အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ုွႏင့္ ေနာက္ထပ္ဆက္တိ က္ (၅) ုႏွစ္ အတြက္ ၅၀% 

ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားုႏိ င္သည္။ 

 

(SEZ Developer) အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ နယ္ေျမကိ  ဖံြ႔ျဖိ းတိ းတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဥ း သည္ 

ေအာက္ပါဝငေ္ငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မခားကိ  ခံစားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည-္ 

- လ ပ္ငန္း စ းပြားျဖစ ္စတင္လညပ္တ္သည့္ေန႕မွစ၍ ပထမ ၈ုႏွစ္ ဝင္ေငြခြန ္ကင္းလြတ္ခြင့္  

- ဒ တိယ ၅ုႏွစ္အတြက္ သက္ဆိ င္ရာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ုႏ န္းမွ ၅၀% အထိ 

သက္သာခြင့္ုႏွင့္ 

- အရံ ရန္ပံ ေငြအျဖစ္စ းပြားေရး လ ပ္ငန္းတြင္ တစ္ုွႏစ္အတြင္း ျပန္လည္ရင္းုွႏ းျမ ပ္ုႏွံခြဲ့လွခင္ လ ပ္ငန္းမွ 

ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြအေပၚ တတိယ ၅ုွႏစ္အတြက္ သက္ဆိ င္ရာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ 

ဝင္ေငြခြန္ုႏ န္းမွ ၅၀%အထိ သက္သာခြင့္။ 
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အထးူစ းပြားေရးဇက္ဟို နဥ္ပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ ္အရ ေျမငာွးျခငး္ုွႏင့္ အသံ းျပ ျခငး္ဆိ ငရ္ာ စညး္မခဥး္မခား 

 

မိတ္ဆက္ 
 
ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ ေျမယာုွႏင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေဘာင္သည္ ေျမယာုွႏင့္ပတ္သတ္ေသာ သ းျခားက႑မခား 

သိ ႔မဟ တ္ ကိစၥရပ္မခားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဥပမာအခခိ ႕ေပးရလွခင္ (ေကခးရြာအက္ဥပေဒ (၁၉၆၁-

ခ ုွႏစ္တြင္ ျပင္ဆင္သည္)၊ သစေ္တာဥပေဒ (၁၉၉၂) ုွႏင့္ မၾကာေသးမ က ျပ႒ာန္းေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ 

(၂၀၁၂) အစရွိျဖင့္) ဥပေဒအမခ ိးမခိ းတြင ္ ျပ႒ာန္းထားၿပ း အျခားေျမယာုွႏင့္ပတ္သက္၍ 

ျပ႒ာန္းထားသည့္သ းသန္႔ဥပေဒဟူ၍ မရိွေပ။   

  

ေျမယာတြင ္အကခိ းခံစားမ အမခိ းအစားမခား 
 
ေယဘ ယခအားျဖင့္ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ ေျမယာအကခ ိးခံစားခြင့္မခားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုိ း႐ိုိ းအခေၾကးေငြအရ 

ပိ င္ဆိ င္ေသာေျမယာ ုွႏင့္ ငွားရမ္းမ အရေနထိ င္ခြင့္ရွိေသာေျမယာမခား ဟူ၍ အမခိ းအစား (၂) မခိ း ရိွသည္။ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ ႐ိုိ း႐ိုိ းအခေၾကးေငြအရ ပိ င္ဆိ င္ေသာေျမယာမခား (ဥပမာ - ဘိ းဘြားပိ င္ေျမမခား)အား 

ဘိ းဘြားပိ င္ေျမဟ လည္းသိရိွၾကၿပ း အစိ းရက အဆိ ပါ႐ိုိ း႐ိုိ းအခေၾကးေငြအရ ပိ င္ဆိ ငေ္သာေျမမခားကိ  

ထပ္မံခခထားျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ ၎အစား အစိ းရသည္ သ းျခားေျမကြက္ အစိတ္ အပိ င္းမခားကိ  ုႏွစ္ေပါင္းမခားစြာ 

ငွားရမ္းခြင့္ရိွေသာ ေျမမခားအျဖစ္ ဂရန္မခားထ တ္ေပးပါသည္။ ဂရန္၏ သက္တမ္းသည္ အစိ းရ၏ 

ဆင္ျခင္တံ တရားအရ ကြြဲျပားျခားနားၾကၿပ း ဂရန္ထ တ္ေပးေသာ စာခခ ပ္ေပၚတြင ္ မူတည္ေလ့ ရိွသည္။ 

မည္သည့္အေျခအေန တြင္မဆိ  ဂရန္ေျမသည ္လႊြဲေျပာင္းုိႏ င္ၿပ း ပိ င္ဆိ င္သ ူအမည ္ ေျပာင္းုႏိ င္သည္။ ထိ သိ ႔ 

လႊြဲေျပာင္းရာတြင္ ေျမမခားအား ငွားရမ္းျခင္းဆိ င္ရာ အကခိ းအျမတ္မခားကိ  ပိ င္ဆိ င္ေသာ 

(ေကာ္ပိ ေရးရွင္းအဖြြဲ႕အစည္းမခားအပါအဝင)္ လူပ ဂ ိ လ္အဖြြဲ႕အစည္းမွ အဆိ ပါ အကခိ းအျမတ္ မခားကိ  

ခြြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ တစိတ္တပိ င္းအားလႊြဲေျပာင္းျခင္းုွႏင့္ အခခိ ႕ေသာကိစၥရပ္မခားတြင္ အာမခ ံ ထားျခင္းမခား 

ျပ လ ပ ္ုႏိ င္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာုိႏ င္ငံသားမခားုွႏင့္ က မၸဏ မခားသည္ (ေျမဂရန္၏ ထ တ္ေပးျခင္းမွတစ္ပါး) အစိ းရထံမွ မည္သည့္ 

ေနာက္ထပ္ သိ ႕မဟ တ္ အထူးခြင့္ျပ ခခက္ကိ မွမလိ ဘြဲ သက္ဆိ င္ရာဂရန္မခားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္အတိ င္း ေျမဂရန္အား ကာလတစ္စံ တစ္ရာအထိ ရရိွုိႏ င္ပါသည္။ ုိႏ င္ငံျခားတစ္သ းပ ဂ လမခားုႏွင့္ 

က မၸဏ မခားသည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န ္ ဥပေဒအရ ဖြြဲ႔စည္းထားေသာ ဗဟိ အဖြြဲ႔ သိ ႔မဟ တ္ ၂၀၁၂ ခ ုႏွစ္ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံုိႏ င္ငံျခားရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏမ ဥပေဒအရ ဖြြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာုိႏ င္ငံရင္းုႏ ွးျမႇ ပု္ႏွံမ ေကာ္မရွင္၏ 

ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္ရွိမွသာလွခင္ ေျမယာငွားရမ္းျခင္းုွႏင့္ အသံ းျပ ျခင္းအတြက္ ကာလရွည္ သေဘာတူည  

ခခက္မခားကိ  ခခ ပ္ဆိ ုိႏ င္ၾကပါသည္။ အဆိ ပါရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္ မရိွပါက ၁၉၈၇ ခ ုွႏစ္ မေရႊ႕ေျပာင္းုိႏ င္ေသာ 

ပစၥည္း လႊြဲေျပာင္းျခင္းကိ  ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ  တစ္ုွႏစ္ထက္ မပိ ေသာ 

ကာလအတြက္သာ ျပ လ ပ္ုိႏ င္သည္။ မည္သည့္ကိစၥကိ မဆိ  ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင ္ ုိႏ င္ငံျခားသားမခားအား 

ေျမပိ င္ဆိ ငခ္ြင့္မျပ ပါ။ 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခားရိွ ေျမယာမခား 
 
ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားအတြက္ (ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ သိ ႔မဟ တ္ ျပည္ပျဖစ္ေစ) အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္မခား၌ ၎တိ ႔၏ 

စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားကိ  တည္ေထာင္ရန္ုွႏင့္ ထိ ေနရာတြင ္ ေျမယာငွားရမ္းရန္ ရည္ရြယပ္ါက ၂၀၁၄-ခ ုႏွစ္ 
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အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒတြင္ ေျမငွားရမ္းမ  သိ ႔မဟ တ္ အသံ းျပ မ ကိ  အနည္းဆံ း ုႏွစ္ ၅၀ ုႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၂၅-

ုႏွစ ္တိ းျမွင့္ခြင့္ျပ ုိႏ င္ခြင့္အား သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲေရး ေကာ္မတ  ကိ  လ ပ္ပိ င္ခြင့္ အပ္ုွႏင္းထားသည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ တြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္၌ ခြင့္ျပ ထားေသာ ေျမယာမခားအား မည္သည့္ 

ငွားရမ္းမ  သိ ႔မဟ တ္ အသံ းျပ မ တိ ႔အတြက္မဆိ   ေအာက္ပါသ းျခားလိ က္နာရမည့္အခခက္အလက္မခားကိ   ျပ႒ာန္း 

ထားသည္။ 

 

 ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏမည္သူသည္ အဆိ ပါ ေျမငွားရမ္းမ  သိ ႔မဟ တ္ အသံ းျပ မ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ခံရဖြယ္ရိွသည့္ မည္သည့္ ေနထိ င္သူမခားကိ မဆိ  ေလခာ္ေၾကးေပးျခင္းအပါအဝင္ ေျမယာ 

အေပၚတြင ္ တည္ရိွရေသာ အိမ္မခား၊ အေဆာက္အဥ မခား၊ လယ္ေျမမခားုွႏင့္ ဥယခာဥ္ၿခမံခား၊ 

ေျမယာေရႊ႕ေျပာင္းမ အတြက္ က န္ကခစရိတ္ုွႏင့္ အသံ းစရိတ္မခားကိ  ကခခံေပးရမည္။ 

 

 ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူသည္ ေျမုွႏင့္ပူးတြြဲ၍ ထ တ္ျပန္ထားေသာ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုွႏင့္အည  

သာလွခင္ အဆိ ပါေျမကိ  အသံ းျပ ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

 ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူသည္ ကခန္ရိွေနေသးသည့္ ငွားရမ္းသက္တမ္းကာလအတြက္ အထူး 

စ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား လ ပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္ ထိ ေျမကိ  အေပါငခ္ံျခင္း 

သိ ႔မဟ တ္ လႊြဲေျပာင္းျခင္းျပ ုိႏ င္သည္။ အဆိ ပါ ကိစၥရပ္မခားအားလံ းအား သက္ဆိ င္ရာ 

စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ ၏  အတည္ျပ ခခက္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူသည္ သက္ဆိ င္ရာစ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ ထံမွ ႀကိ တင္ခြင့္ျပ ခခက္မရိွဘြဲ အဆိ ပါ 

ေျမအား ျပ ျပင္ျခင္း သိ ႔မဟ တ္ ႐ို ပ္ပိ င္းဆိ င္ရာ အေျခအေန သိ ႔မဟ တ္ ေျမမခက္ုွႏာသြင္ျပင္ကိ  

ျပ ျပင္ ေျပာင္းလြဲျခင္း မျပ ရ။ 

 

 ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူသည္ ထိ ေျမေပၚတြင ္ ရတနာမခား၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမခားုႏွင့္ တြင္းထြက္ 

သတ  မခားရွာေဖြေတြ႔ရိွမ အား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစၿ္ပ း ေတြ႕ရိွေသာ ပစၥည္း အားလံ းကိ  

အစိ းရက ပိ င္ဆိ င္မည္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ သည္ ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူအား 

၎၏လ ပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ထိ ေျမကိ  ဆက္လက္ အသံ းျပ ရန ္ သိ ႔မဟ တ္ 

အျခား ေျမကြက္သိ ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေရြးခခယ္ခြင့္ျပ ုိႏ င္သည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ တြင္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္းရိွ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား၏ 

ေဆာက္လ ပ္ေရးမခားၿပ းစ းမ ုွႏင့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား စတင္လည္ပတ္မ တိ ႔အတြက္ တိကခေသာကာလကိ  

ေဖာ္ျပထားုႏိ င္ပါသည္။ ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္း သိ ႔မဟ တ္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ခိ င္မာေသာ အေၾကာင္းျပခခက္ တစ္စံ တစ္ရာမရိွဘြဲ ေုွႏာင့္ေုႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါက သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ  

ေကာ္မတ သည္ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုံွႏမ ပါမစ္ကိ  ႐ို ပ္္သိမ္းုႏိ င္သည္။ 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တစ္ခ အတြင္း တည္ရိွေသာ ေျမငွားရမး္ျခင္းစာခခ ပမ္ခားကိ  ၁၉၀၈-ခ ုႏွစ္ ျမန္မာုိႏ င္င ံ

စာခခ ပ္စာတမ္း မွတ္ပံ တင္ျခင္းအက္ဥပေဒုွႏင့္အည  မွတ္ပံ တင္ရမည္။ 
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အလ ပသ္မားုွႏင့္ လသူားအငအ္ားစညး္မခဥး္မခား 

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္တြင္ လည္ပတ္ေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအတြက္ အလ ပ္သမားမခား ခန္႔အပ္ရာတြင္ 

ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ေအာက္ပါတိ ႔အပါအဝင ္အလ ပ္သမားုႏွင့္ အလ ပ္ခန္႔ထားမ တိ ႔ုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

အေထြေထြ ဥပေဒမခား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမခား၊ စည္းမခဥ္းမခားကိ  လိ က္နာရန္ လိ အပ္သည္။ 

 

 ခြင့္ရက္ုႏွင့္ အလ ပ္ပိတ္ရက္မခား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၂) 

 အနိမ့္ဆံ းအခေၾကးေငြ  ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 လူမ ဖူလံ ေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၄) 

 အလ ပ္သမားမခား ေလခာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၄) 

 အလ ပ္႐ိုံ မခား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 အလ ပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

 အလ ပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမ  ေျဖရငွ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 အလ ပ္အကိ င္ုွႏင့္ ကၽြမ္းကခင္မ  ဖြံ႔ျဖိ းတိ းတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ဆိ င္မခားုွႏင့္ အလ ပ္ဌာနမခားဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 

အထက္ပါတိ ႔တြင္ လ ပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ ၁၅ရက္အတြင္း အလ ပ္သမားမခားအား ျမန္မာုိႏ င္ငံ 

လူမ ဖူလံ ေရးအဖြြဲ႕တြင္ မွတ္ပံ တင္ရန ္တာဝန္ရိွျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

 

၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ဥပေဒ တြင္ ရင္းုွႏ းျမ ပ္ုႏွံသူမခားက လိ အပ္ေသာ ုိႏ င္ငံသားုႏွင့္ ုႏိ င္ငံျခားသား 

အလ ပ္သမားမခားကိ  ငွားရမ္းအသံ းျပ ရာတြင္  လိ က္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခခက္မခားကိ  ရွင္းလင္းထားပါသည္။ 

အဆိ ပါဥပေဒတြင ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ရိွ ရင္းုႏွ းျမႇ ပ္ုွံႏသူမခားသည္ ကြခမ္းကခင္မ မရိွေသာလ ပ္သားမခားအတြက္ 

ုႏိ င္ငံသားမခားကိ သာ ငွားရမ္းရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ကြခမ္းကခင္ေသာလ ပ္သားမခားအတြက္မူ ဥပေဒအရ 

ုႏိ င္ငံျခားသားအလ ပ္သမားမခား ခန္႕ထားျခင္းကိ  ခြင့္ျပ ထားေသာ္လည္း စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

ပထမ (၂) ုႏွစ္အတြက္ ကြခမ္းကခင္ လ ပ္သားအားလံ း၏ (၂၅%) သည္ ျမန္မာုိႏ င္ငံသားမခားသာျဖစ္ရမည္။ 

စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ စတ တ ုႏွစ္က န္တြင္ ကြခမ္းကခင္မ လိ ေသာလ ပင္န္းမခားအတြက္ 

ငွားရမ္းထားသည့္ ျမန္မာုႏိ င္ငံသား လ ပ္သားမခားအေရအတြက္သည္ ရင္းုႏွ းျမွ ပ္ုံွႏသူ၏ 

ကၽြမ္းကခင္လ ပ္သားအင္အား စ စ ေပါင္း၏ (၅၀%) ရိွရမည္ျဖစ္ၿပ း ဆ႒မုႏွစ္က န္တြင ္အဆိ ပါအေရအတြက္သည္ 

ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူမခား၏ ကြခမ္းကခင္သူ လ ပ္သားအင္အားစ စ ေပါင္း၏ (၇၅%) အထိ ျမင့္တက္လာရမည္။ 

မည္သိ ႔ပင္ျဖစေ္စ အဆိ ပါ လူအင္အားလိ အပ္ခခက္မခားအတြက္ ကြခမ္းကခင္ေသာလ ပ္ငန္းုွႏင့္ မကြခမ္းကခင္ေသာ 

လ ပ္ငန္းကိ  ခြြဲျခားရန ္မည္သည့္ လမ္း ႊန္ခခက္မွ မရိွေပ။ 

 

ျမနမ္ာုိႏ ငင္ ံပတဝ္နး္ကခငဆ္ိ ငရ္ာ စညး္မခဥး္မခား 

 

ျမန္မာုိႏ င္ငံရိွ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ င္ရာစည္းမခဥ္းသည္ သမိ င္းတစ္ေလွခာက ္ အမခိ းသားအဆင့္ုႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 

က႑အလိ က္စည္းမခဥ္းမခားစြာ ေပါင္းစပ္ထားၿပ း ယခ အခါ ပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခ ုႏွစ ္

(“ECL”) အား ျပ႒ာန္းၿပ းေနာက္ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ င္ရာစည္းမခဥ္းသည္ ပိ ၍လိ က္ေရာည ေထြျဖစ္ကာ 

တစ တစည္းတည္း ျဖစ္လာခြဲ့သည္။ ECL သည္ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ  (“ECC”) ကိ  ဖြြဲ႕စည္း 

တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ 
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ပတ္ဝန္းကခင္ထိမ္းသိမ္းေရးုႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾက းဌာန(“MOECAF”)သည္ ECL အရ အစိ းရအဖြြဲ႔ုႏွင့္ ECC 

တိ ႔၏ အတည္ျပ ခခက္ုွႏင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မခားအျပင္ ေျမမခက္ုွႏာျပင္၊ ကမ္းရိ းတန္း ုႏွင့္ 

ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊ ေလထ အရည္အေသြး၊ အသံညစ္ညမ္းမ ၊ ဓာတ္ေငြ႕ထ တ္လ ပ္မ ုႏွင့္ အစိ င္အခြဲုွႏင့္ 

အရည္အညစ္အေၾကး ထြက္ရွိမ ုႏွင့္ပတ္သက္ေသာုႏ န္းစံမခားကိ  သတ္မွတ္ရန္ ပတ္ဝန္းကခင ္

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ  (“ECC”) ကိ  လ ပ္ပိ င္ခြင့္ အာဏာေပးထား ပါသည္။  

 

ECL အရ အဆိ ပါ “ညစ္ညမ္းမ အရင္းအျမစ္မခား” ကိ  ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားသည္ သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိ င္ရာ အရည္အေသြး စံခခိနစ္ံုႏ န္းမခားုႏွင့္အည  ညစ္ညမ္းမ မခားကိ  ထ တ္လႊတ္ျခင္း၊ 

စြန္႔ထ တ္ျခင္း ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတိ ႔အား လိ က္နာေဆာင္ရြက္ရန္ုွႏင့္ ညစ္ညမ္းမ မခားကိ  ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 

ထိန္းခခ ပ္ရန္၊ စ မံခန္႔ခြြဲရန္၊ ေလခာ့ခခရန္၊ ုွႏင့္/သိ ႔မဟ တ္ ဖယ္ရွားရန္ ပစၥည္းကိရိယာမခားကိ  တပ္ဆင္ရန္ 

လိ အပ္ပါသည္။  

 

အထူးသျဖင့္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ရိွ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား လည္ပတ္မ သည္ ေအာက္ပါသ းျခားတာဝန္မခား 

ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 သက္ဆိ င္ရာအသံ းျပ သူမခား၏ ေပးေခခမ မခားုွႏင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မခားအသံ းျပ ျခင္း အတြက္ 

စ မံခန္႔ခြြဲမ အခေၾကးေငြမခား အပါအဝင ္ သက္ဆိ င္ရာ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ရိွ ECL အရ 

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးအစ အစဥ္ အတြက္ ရန္ပံ ေငြမခားုွႏင့္ အရင္းအျမစ္မခား 

ထည့္ဝင္ျခင္း။ 

 

 သဘာဝအရင္းအျမစ္မခား ကာကြယ္ေရးအတြက္ MOECAF ုႏွင့္သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ  

ေကာ္မတ တိ ႔က ထ တ္ျပန္ထားေသာ  ႊန္ၾကားခခက္မခားုွႏင့္ တိကခစြာလိ က္နာျခင္း။ 

 

ECL အရ ျမန္မာုိႏ င္ငံတြင္ လ ပ္ငန္းလည္ပတ္ရန ္ ႀကိ းပမ္းေနေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအတြက္ 

ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိ က္မ ဆန္းစစ္ခခက္အစ ရင္ခစံာ (“EIA”) ျပ စ ရန ္ လိ အပ္ခခက္ကိ  MOECAFမ ွ

သတ္မွတ္ုႏိ င္သည္။  

 

ထိ ႔ျပင ္ECL သည္ MOECAF အား ပတ္ဝန္းကခင္ကိ  အထူးသျဖင့္ ထိခိ က္ေစုိႏ င္ေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားကိ  

သတ္မွတ္ရန္ုႏွင့္ သက္ဆိ င္ရာ အစိ းရ ေအဂခင္စ  (ဥပမာ - အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခ ုႏွစ္ အရ စ မံခန္႔ခြြဲမ  

ေကာ္မတ ) ထံမွ ထိ လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ သက္ဆိ င္ရာ ပါမစ ္သိ ႔မဟ တ္ ခြင့္ျပ ခခက္ကိ  မရရိွမ  MOECAFထံမ ွ

ႀကိ တင္ခြင့္ျပ ခခကရ္ယူရန္လိ အပ္ေၾကာင္း  ႊန္ၾကားရန ္ခြင့္ျပ ထားသည္။  

 

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ  ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိ က္မ ဆန္းစစ္ခခက္ အစ ရင္ခစံာတင္သြင္းရန္ လိ အပ္ေသာ 

သိ ႔မဟ တ္ ECC ထံမွ ႀကိ တင္ခြင့္ျပ ခခက္ရယူရန္ လိ အပ္ေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအား ပတ္ဝန္းကခင္ကိ  

ထိခိ က္ေစုိႏ င္ေသာမေတာ္တဆမ မခားအားလံ းအတြက္ လံ ေလာက္သည့္ အာမခံကိ ထားရွိရမည္ဟ  (the 

“ECR”)၏ အခန္းက႑ကိ  ျဖည့္စြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ ဇက္ဟိုြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ MOECAF ၏ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ သိ ႔မဟ တ္ ပတ္ဝန္းကခငထ္ိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမခား (၂၀၁၄)    ကိ  

ထ တ္ျပန္ခြဲ့ပါသည္။  ECR အခန္း ၁၁  တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ MOECAF သည္ EIA ကိ  ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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လ ိအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခား အပါအဝင ္ စ မံကိန္းမခား သိ ႔မဟ တ္ စ းပြားေရး 

လ ပ္ငန္းလ ပ္ေဆာင္မ  အမခိ းအစားမခားကိ  သတ္မွတ္ရမည္။  EIA လိ အပ္ေသာ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္း 

အမခိ းအစားမခားတြင ္ မပါရွိေသာ စ မံကိန္းတစ္ခ  သိ ႔မဟ တ္ စ းပြားေရး လ ပ္ေဆာင္ခခက္တစ္ခ အတြက္ 

MOECAFသည္ EIA လိ အပ္ျခင္းရွိမရွ ိဆံ းျဖတ္ရန္ IEE ကနဥ း ပတ္ဝန္းကခင္ ဆန္းစစ္ခခက္ တစ္ရပ္ ျပ လ ပ္ေစရန ္

ျပ႒ာန္းုိႏ င္ပါသည္။ အကယ္၍ စ မံကိန္းတစ္ခ  သိ ႔မဟ တ္ စ းပြားေရးလ ပ္ေဆာင္ခခက္တစ္ခ သည္ EIA 

လိ အပ္ေသာ အမခိ းအစားမခားေအာက္ဝင္လွခင္ ရင္ုွႏ းျမႇပ္ုံွႏသူသည္ EIA ျပ လ ပ္ရန ္တတိယျပင္ပ အဖြြဲ႕အစည္း 

(the “EIA Organization”)ုွႏင့္ ကန္ထ႐ိုိ က္ျပ လ ပ္ေဆာင္႐ိုြက္ရမည္။  ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုႏွံသူသည္ EIA အဖြြဲ႕၏ 

အဆိ ျပ ခခက္အေပၚ MOECAF ၏ ၾကိ တင္အတည္ျပ ခခက ္ ရယူရန္ ေတာင္းခံရမည္။ အဆိ ျပ ထားေသာ EIA 

အဖြြဲ႕သည္ EIA ကိ  တာဝန္ယူရန္ အရည္အခခင္းျပည့္မ ျခင္းရွိမရွကိိ  MOECAF က စစ္ေဆးရမည္။ EIA အဖြြဲ႕၏ 

အကြဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ခခက္ုႏွင့္ ပတ္သက္၍ MOECAF ၏ မည္သည့္ ဆံ းျဖတ္ခခက္မဆိ  ေနာက္ဆံ း ဆံ းျဖတ္ခခက္ဟ  

မွတ္ယူရမည္။  

 

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း လ ပ္ငန္းလ ပ္ကိ င္ရန္ ေတာင္းခံသည့္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသူသည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ 

အတြင္း ၄င္းတိ ႕၏ စ းပြားေရး လ ပ္ငန္းကိ  လ ပ္ကိ င္ေဆာင္ရြက္ရန ္ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏမ  ခြင့္ျပ ခခက္ တစ္ရပ္ကိ  

ရရိွရန္အတြက္ လိ အပ္ခခက္အေနျဖင့္ ဗဟိ ေကာ္မတ သည္ သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ ေကာ္မတ မွတဆင့္ 

စည္းကမ္းခခက္ျပ႒ာန္း၍ EIA တစ္ရပ္ကိ  ျပင္ဆင္၍ တင္သြင္းေစရန ္ ေတာင္းဆိ ုႏိ င္ပါသည္။ 

အမခိ းသားစ မံကိန္းုႏွင့္ စ းပြားေရး ဖြံ႕ျဖိ းတိ းတက္မ  ဝန္ၾက းဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈/၂၀၁၄ အရ 

သ လဝါ အထူးစ းပြားေရး ဇက္ဟို နအ္တြင္း ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူသည္ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရး အစ အမံမခားုွႏင့္ 

၄င္း၏လ ပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းကခင္ုွႏင့္ လူမ ေရး အကခိ းသက္ေရာက္မ မခားကိ  ကာကြယ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရးုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စ မံကိန္း (“ECCP”) တစ္ရပ္ကိ  တင္ျပရန ္လိ အပ္ပါသည္။ ECCP 

အား အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ခြင့္ျပ ခခက္မကခမ  မည္သည့္အခခိနတ္ြင္မဆိ  Thilawa SMC အားတင္ျပုႏိ င္သည္။ 

ထိ ႔ေနာက္ MOECAF သည္ ECCP ကိ  စိစစ္ၿပ း စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းအတြက္ IEE သိ ႔မဟ တ္ EIA 

ထပ္မံလိ အပ္ပါမည္။ 

 

ထိ ေနာက္ MOECAF သည္ ECCP အား သံ းသပ္ျပ း၊ လ ပ္ငန္းအတြက္ IEE သိ ႔မဟ တ္ EIA ကိ  

ထပ္မံလိ အပ္မ ရွိမရွိကိ  ဆံ းျဖတ္ရမည္။သဘာဝပတ္ဝန္းကခငက္ိ  ထိခိ က္နိ င္ေသာ အျဖစအ္ပခက္မခားအတြက္ 

ေကခနပ္ေလာက္ေသာ အာမခခံခက္ ထားရွိေစရန္ MOECAF က ဆံ းျဖတ္သည့္အတိ င္း သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ 

အကြဲျဖတ္ခခက ္အစ ရင္ခံစာ သိ ႔မဟ တ္ ၾကိ တင္ခြင့္ျပ ခခက္ ကိ  တင္ျပရန ္ECL သည္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းမခားအား 

ညႊန္ၾကားနိ င္သည္။  

 

ECL အျပင ္ရင္းုႏ ွးျမႇ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ေျမေအာက္ေရ အက္ဥပေဒ (၁၉၃၀)၊ ေရအရင္းအျမစုွ္ႏင့္ ျမစ္ေခခာင္းမခား 

ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒုႏွင့္ ၎ုွႏင့္ဆက္စပ္ေသာနည္းဥပေဒမခားအျပင္ စ းပြားေရးလ ပ္ငန္းအား ႀက းၾကပ္ေသာ 

သက္ဆိ င္ရာဝန္ႀက းဌာန (ဥပမာ - ေရနံုွႏင့္ဆက္စပ္ေသာ လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀက းဌာန သိ ႔မဟ တ္ 

ထ တ္လ ပ္မ  အေျချပ လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀက းဌာန) ုွႏင့္ အဆိ ပါလ ပ္ငန္းမခား 

လည္ပတ္ေသာ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ အ ပ္ခခ ပ္မ အာဏာပိ င ္ (ဗဟိ အဖြြဲ႕ကြဲ့သိ ႔) က ထ တ္ျပန္ထားသည့္ 

နည္းဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိ လည္း ဆက္လက္လိ က္နာရပါမည္။ 
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ျမနမ္ာနိ ငင္တံြငး္ ေဆာကလ္ ပေ္ရး လ ပင္နး္မခားအတြက ္ေယခဘ ယခ စညး္မခဥ္္းမခား 

လက္ရွိ ျမန္မာနိ ငင္ံတြင္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ ျပည့္စံ ေသာ အမခိ းသားအဆင့္ ဥပေဒ 

မရွိေသးပါ။ ထိ ႕ေၾကာင့္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခားကိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း 

မူဝါဒမခား ခခမွတ ္လ ပ္ေဆာင္ေနပါသည္- 

 ဝန္ၾက းဌာနအဆင့္ (ဥပမာ- ေဆာက္လ ပ္ေရး ဝန္ၾက းဌာန) ျမိ ႕ရြာုွႏင့္ အိ းအိမ္ဖြံ႔ျဖိ းေရးဥ းစ းဌာန 

မွတဆင့္ တိ က္ရိ က္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိ က္၍ ျဖစ္ေစ၊(“DHSHD”) 

 အမခိ းမခ ိးေသာ ျမိ ႔ျပ ဖြံ႔ျဖိ းေရး ေကာ္မတ မခား (ဤမွေနာက္တြင္ ဖြံ႔ျဖိ းေရးေကာ္မတ ဟ  ရည္ညႊန္းမည္)၊ 

သိ ႔မဟ တ္ 

 ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္း လ ပ္ကိ င္မည့္ သိ ႔မဟ တ္ ေျမတည္ရွိသည့္ ေနရာုွႏင့္ သက္ဆိ င္သည့္ 

အမခိ းမခ ိးေသာ ေဒသဆိ င္ရာ အစိ းရမခား 

ေယဘူယခအားျဖင့္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခားအတြက္ ပါမစ ္ ုွႏစ္မခိ း လိ အပ္ပါသည္။ (၎သည္ 

ေယဘူယခအားျဖင့္ စ မံကိန္း တစ္ခ ခခင္း၏ အေျခခေံပၚမာွ လိ အပ္ေသာ ပါမစျ္ဖစ္ျပ း) ကန္ထရိ က္တာ လိ င္စင္ 

(၎သည္ ျမန္မာနိ ငင္ံတြင္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္ လိ င္စင္ ျဖစ္ပါသည္)။ 

သက္ဆိ င္ရာ ဝန္ၾက းဌာနမခား၏ လက္ရွိ မူဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ နိ င္ငံျခားသားပိ င္ က မၸဏ မခားသည ္

အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ပါမစရ္ရွထိားေစကာမူ ေဆာက္လ ပေ္ရးပါမစ္ုွႏင့္ ကန္ထရိ က္တာ လိ င္စင္ကိ  

ေလွခာက္ထားျခင္းမွ တားျမစ္ခံေနရစြဲ ျဖစျ္ပ း၊ ျမန္မာနိ င္ငံသားမခားကိ သာ အဆိ ပါ လိ င္စင္မခား 

ေလွခာက္ထားခြင့္ျပ ပါသည္။  

ေဆာက္လ ပ္ေရးပါမစ္အား ေယဘူယခအားျဖင့္ မွတ္ပံ တင္ထားေသာ ေျမပိ င္ရငွ ္ သိ ႔မဟ တ္ ၄င္း၏ 

သေဘာတူည ခခက္ျဖင့္ စ မံကနိ္းတစ္ခ ခခင္းအေပၚ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ ေဆာက္လ ပ္ေရး ပါမစ္ကိ  

ထိ ေျမေပၚတြင ္ စ ရင္ပိ င္ခြင့္ရွေိသာ သိ ႔မဟ တ္ ၾက းၾကပ္ခြင့္ရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိ းေရး ေကာ္မတ မခားထံမွ 

ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိ ေျမေပၚတြင ္ စ ရငပ္ိ င္ခြင့္ရွိေသာ သိ ႔မဟ တ္ ၾက းၾကပ္ခြင့္ရွိေသာ 

ဖြံ႕ျဖိ းေရးေကာ္မတ မခားမရွိပါက သက္ဆိ င္ရာ အစိ းရ ေအဂခင္စ ထံမ ွ လိ အပ္ေသာ ပါမစ္ကိ  

ရယူရန္လိ အပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- ၂၀၁၄ ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ဥပေဒအရ သက္ဆိ င္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမ  

ေကာ္မတ )  

ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္းမခားကိ  လႊမ္းမိ းမည့္ ေယဘူယခ ဥပေဒမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 

National Building Code (မူၾကမ္း) ကိ  အတည္ျပ ရန ္ဆိ င္းငံ့လခက္ရွိပါသည္။ 

ျမနမ္ာအဂတလိိ ကစ္ားမ  တားျမစေ္ရးဥပေဒ 

ျမန္မာ ့ အဂတိလိ က္စားမ  တိ က္ဖခက္ေရးဥပေဒ သည္ ၂၀၁၃ခ ုွႏစ္ ၾသဂတ္လတြင္ စတင္အာဏာ 

သက္ေရာက္ျပ း အကခင့္ပခက္ခခစားမ တိ က္ဖခက္ေရးဥပေဒ၏ ေခတ္မမွ ေတာ့ျခင္းုွႏင့္ အသံ းျပ မ မရွိျခင္း 

တိ ႕ေၾကာင့္ အစားထိ းျပဌာန္းခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမခားျပည္သူုွႏင့္ ဆက္ဆံရေသာ အစိ းရ 

တာဝန္ရွိသူမခား၏ လာဒ္စားမ ကိ  ပစ္မွတ္ထား၍ ဥပေဒအသစ္ကိ  ျပဌာန္းျပ း၊ အခခိ ႕ေသာ တာဝန္ရွိသူမခား၏ 

ပိ င္ဆိ င္မ အစ ရင္ခံစာမခားကိ  ုွႏစ္စဥ ္ တင္ျပရန ္ လိ အပ္သည့္ အခြင့္အာဏာကိ  ေပးအပ္၍ အဂတိလိ က္စားမ  

တိ က္ဖခက္ေရး ေကာ္မရွငက္ိ  ထူေထာင္နိ င္ခြဲ့သည္။ ေကာ္မရွင ္ အဖြြဲ႕ဝင္မခားုႏွင့္အမခားျပည္သူုႏွင့္ 

ဆက္ဆံရေသာ အစိ းရ တာဝန္ရွိသူမခားသည ္ ယခ အခါ ၎တိ ႕ကိ ယ္တိ င္ုႏွင့္ ၎တိ ႕ မိသားစ ဝင္မခား၏ 
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အမည္ျဖင့္ ပိ င္ဆိ င္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းကိ  ျပ စ ျပ း သမၼတရံ းသိ ႔ တင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္က အမိန္႔ေပးခြဲ့ပါသည္။ 

ေကာ္မရွင္အားခြင့္ျပ ထားေသာ အျခားအခြင့္အာဏာမခားတြင္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမခား 

သိမ္းယူဖမ္းဆ းရန္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြြဲ႔အစည္းမခားတြင္ ၎တိ ႕၏ ေငြစာရင္းမခားကိ  စစ္ေဆးရန္၊ 

စံ စမ္းစစ္ေဆးမ ၏ လ ပ္ငန္းစဥ ္ အစိတ္အပိ င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေငြေၾကးုႏွင့္ အျခားပိ င္ဆိ င္မ  ပစၥည္းမခားကိ  

သိမ္းဆည္းရန္ တိ ႕ပါဝင္ပါသည္။ အမခားျပည္သူုွႏင့္ ဆက္ဆံရေသာ အစိ းရ တာဝန္ရွိသူမခားတြင္ 

အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက ဥပေဒအသစ္အရ ေထာင္ဒဏ ္ ၁၅ုႏွစ ္ ခခမွတ္ခံရမည့္အျပင္ 

အကခင့္ပခက္ခခစားျခင္းျဖင့္ရရွိခြဲ့သည့္ ပစၥည္းမခားအား သမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိ က္စားမ  

တိ က္ဖခက္ေရးဥပေဒသည ္အကခင့္ပခက္ခခစားမ ကခၱဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခြဲ့ေသာ အမခားျပည္သူုွႏင့္ 

ဆက္ဆံရေသာ အစိ းရ တာဝန္ရွိသူမခား မဟ တ္သူမခားုႏွင့္လည္း သက္ဆိ င္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စ အစ ိးရ၏ အဂတိလိ က္စားမ တိ က္ဖခက္ေရးလ ပ္ငန္းစဥ္မခားုွႏင့္အည  ျပည္ေထာင္စ သမၼတ 

ျမန္မာုိႏ င္ငံ၊ ုႏိ င္ငံေတာ္သမၼတရံ းမွ ၂၀၁၆ ခ ုႏွစ္ဧၿပ လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ “လက္ေဆာင္မခား လက္ခံျခင္းုႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားကိ  ထ တ္ျပန္ေၾကညာခြဲ့ပါသည္။ အဆိ ပါ စည္းမခဥ္းမခားအရ အစိ းရ 

အဖြြဲ႕ဝင္မခား၊ အစိ းရမွ ဖြြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္မခားုႏွင့္အဖြြဲ႕အစည္းမခား၏ အဖြြဲ႕ဝင္မခား ုႏွင့္ 

ုႏိ င္ငံ့ဝန္ထမ္းမခားအေနျဖင့္ ေယခဘူယအားျဖင့္ ၎တိ ႔၏ တာဝန္ုႏွင့္ရာထူးုႏွင့္ဆက္ုႏြယ္၍ ရရိွသည့္ 

လက္ေဆာင္မခားကိ  လက္ခံျခင္းကိ  တားျမစ္ထားပါသည္။ သိ ႔ေသာ္ အဆိ ပါစည္းမခဥး္၌ ေအာက္ပါ 

အေျခအေနတိ ႔တြင္ လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္းကိ  ခြင့္ျပ ထားပါသည္- (က) ကခပ္ေငြတန္ဖိ း ၂၅၀၀၀ 

ထက္မမခားသည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္ၿပ း တစ္ုႏွစ္လွခင္ လူပ ဂ ိ လတ္စ္ဥ းသိ ႔မဟ တ္ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခ မွ ရရိွသည့္ 

လက္ေဆာင္မခား၏ တန္ဖိ းမွာ ကခပ္ ၁၀၀ ၀၀၀ ထက္မမခားျခင္း၊ (ခ) မိမိ၏ ရာထူးတာဝန္ေၾကာင့္မဟ တ္ဘြဲ 

မိမိုွႏင့္ မိသားစ သိ ႔မဟ တ္ ပ ဂိ  လ္ေရးအရ ရင္းုႏွ းသူမခားမွ ေပးအပ္သည္လက္ေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ (ဂ) 

တစ္ုႏွစ္လွခင္တစ္ႀကိမ ္ အခါႀက း ရက္ႀက းမခားတြင္ ေပးအပ္သည့္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ၿပ း တန္ဖိ းမွာ ကခပ္ေငြ 

၁၀၀ ၀၀၀ ထက္ မမခားျခင္း (ဥပမာ သ တင္းကၽြတ္ သိ ႔မဟ တ္ ခရစ္စမတ ္လက္ေဆာင္)ျဖစ္ျခင္း။ 

သ လဝါ စ းပြားေရးဇက္ဟို န၏္ တစေ္နရာတညး္တြင ္ဘကစ္ံ ဝနေ္ဆာငမ္ ေပးသည့္ဌာန 

သ လဝါ စ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာန သည္ အစိ းရ၏ ပါမစ္ုွႏင့္ 

အတည္ျပ ခခက္မခားကိ  ေလွခာက္ထားျခင္းအတြက္ ရွည္လခားေသာ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားကိ  ဖယ္ထ တ္ 

ရွင္းလင္းပစ္ရန္ျဖစပ္ါသည္။ သ လဝါ စ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏အတြင္း အစိ းရ၏ ပါမစ္ုွႏင့္ အတည္ျပ ခခက္မခားကိ  

ေလွခာက္ထားျခင္းကိ  (အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ပါမစ္မစွ၍ က မၸဏ  မွတ္ပံ တင္ျခင္း၊ ပိ ႕က န္သြင္းက န္ ေၾကျငာလႊာ၊ 

အခြန္မွတ္ပံ တင္ျခင္း၊ အမခိ းမခိ းေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္မခား၊ ေနထိ င္ခြင့္ပါမစ ္ အစရွိသည့္) တိ ႕ကိ  သ လဝါ 

စ းပြားေရးဇက္ဟို န္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာနတြင္ ေလွခာက္ထားနိ င္ပါသည္။ 

ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူမခားသည္ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာငေ္ရး နည္းဥပေဒ 

ုႏွင့္အည  အျခား အစိ းရဌာနမခား သိ ႔မဟ တ္ ဝန္ၾက းဌာနမခားသိ ႕ သြားစရာမလိ ဘြဲ မည္သည့္ အတည္ျပ ခခက ္

ပါမစ္သိ ႕မဟ တ ္ ဝန္ေဆာငမ္ ကိ မဆိ  တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ  ေပးသည့္ဌာနတြင္ 

ရယူနိ င္ပါသည္။  

ထိ ႕ျပင္ သတင္းအခခက္အလက္အားလံ း (ေလွခာက္ထားမ ဆိ င္ရာ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခား၊ လိ အပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမခား၊ အခခိန္ဇက္ဟိုယားုႏွင့္ အခေၾကးေငြတိ ႕ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍) ကိ  ထင္သာျမင္သာရွိေသာ 

လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ဆိ င္ရာ စံျပလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူမခား၏ 

လက္စြြဲစာအ ပ္ကိ  Thilawa SMC website တြင္ရယူနိ င္ပါသည္။ အခခိ ႕ေသာ ပါမစ္မခားကိ   Online မ ွ

ေလွခာက္လႊာမခားျဖင့္ ရယူနိ င္ျပ း ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူသည္  တစ္ေနရာတည္းတြင္ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာန 
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သိ ႔ပင္ လာေရာက္ရန္မလိ ဘြဲ ရယူနိ င္ပါသည္။ လိ အပ္ေသာ ေငြေပးေခခမ ကိ  onlineမွ တစ္ဆင့္  

အ လက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခခမ စနစ္ျဖင့္ ျပ လ ပ္နိ င္ပါသည္။  

သ လဝါ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္အတြင္း ရင္းုႏွ းျမ ပ္ုံွႏသူတစ္ဥ းသည္ အထူးစ းပြားေရးဇက္ဟို န္ ပါမစအ္ား ေလွခာက္ထား 

ရာတြင္ လိ အပ္ေသာ လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမခားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္း ရ ပ္ပံ ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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၃၀ ရက္ခန္႔ 

၁ ရက္* 

၁ ရက္* 

၁ ရက္ 

MJTD ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ ုႏွင့္ ေဆာက္လ ပ္ေရး လ ပ္ငန္း စ မံႀက းၾကပေ္ရး 

 လ ပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပ မိန္႔ ရရိွေရးဆိ င္ရာ လ ပ္ငန္း ဆိ င္ရာလ ပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ 

 အဆင့္ဆင့္ 

ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏသ ူ

ရင္းုွႏ းျမွ ပ္ုံွႏမ  ခြင့္ျပ ခခက ္

သ းသန္႔ထားျခငး္ 

ဆိ ငရ္ာ သေဘာတစူာခခ ပ ္

တစဆ္င့္ ငာွးရမး္ျခငး္ဆ ိငရ္ာ 

သေဘာတစူာခခ ပ ္* 

အေဆာကအ္အံ  

ေဆာကလ္ ပေ္ရးဆိ ငရ္ာ  

ဒ ဇက္ဟိုိ င္း ခြင့္ျပ ခခက ္

သဘာဝပတဝ္နး္ကခင ္ဆိ ငရ္ာ 

ထနိး္သမိ္းေရးုွႏင့္ ထခိိ ကမ္  

ကာကြယေ္ရး အစ အစဥ ္

(EPP)* 

စက
္ရံ  ေ
ဆ
ာက္

လ
 ပ္ေ
ရး
လ
 ပင္
န္း
မခာ
း မ
စတ

င္မ
  ေ
ဆ
ာင
္ရြက္

ရန
 ္

ေဆာက္လ ပေ္ရးလ ပ္ငန္း ခြင့္ျပ မနိ္႔ 

 

မ းေဘးလံ ၿခ ံေရး 

လကမ္တွ ္

အေဆာကအ္အံ  

ေဆာကလ္ ပခ္ြင့္ ျပ မနိ္႔ 

၁ 

၄
၁ 

၇ ၁၀ ရက္ခန္႔ 

၃၀ ရက္* ၂
၁ 

၈
၁ 

၆ 

၅ 

မတညရ္င္းုွႏ းေငြ ထည့္ဝင္ျခင္း*၁ 

 
အနည္းဆံ းမတည ္

ရငး္ုွႏ းေငြ 
လႊြဲေျပာင္းျခငး္ 

(အမနိ္႔ေၾကျငာစာ အမတွ ္
၈၁ ၏ အခနး္ ၁၀ အရ) 

စ စ ေပါငး္မတည ္
ရငး္ုွႏ းေငြမ ွ
လႊြဲေျပာင္းရန ္
ကခနရ္ိွသည့္ 
ပမာဏအား 
လႊြဲေျပာင္းျခငး္ 

၁၈၀ ရက္ 

ေဆာကလ္ ပေ္ရးလ ပင္နး္မခား 

စတငရ္န ္ခြင့္ျပ ခခက ္

၁၄ ၅ ရက္ 

၃၀ ရက္ခန္႔ 

က မၸဏ မတွပ္ံ တငျ္ခငး္ 

စ းပြားေရးလ ပင္နး္ 

အခြနထ္မး္မတွပ္ံ တငအ္မတွ ္

ဗ ဇက္ဟိုာ/ေနထိ ငခ္ြင့္ ပါမစ ္

ုိႏ ငင္ျံခားလ ပသ္ား မတွပ္ံ တင ္

၃ 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

ေဆာကလ္ ပေ္ရးတြင ္အသံ းျပ မည့္ 

ပစၥညး္မခား တငသ္ြငး္ရန ္မတွပ္ံ တငျ္ခငး္ 

တညေ္ဆာကသ္ ူ

မတွပ္ံ တငျ္ခငး္ 

၁၂ 

၁၃ 

စ မကံနိး္ အခခကအ္လကမ္ခား 

တငသ္ြငး္ျခငး္* 

၁၅ 

ေဆာက္လ ပေ္ရးလ ပ္ငန္းုွႏင့္ မ းေဘး 

ကာကြယ္မ စနစစ္စ္ေဆးျခင္း 

 
ၾကားကာလတြင ္

စစေ္ဆးျခငး္* 

အၿပ းသတ ္စစေ္ဆးျခငး္ 

သဘာဝပတဝ္နး္ကခင ္ဆ ိငရ္ာ 

စစေ္ဆးျခငး္* 

၁၈ ၁၇ 

စက္ရံ အေဆာက္အဥ းုွႏင့္ 

ပါဝငပ္စၥည္းမခား စစေ္ဆးျခင္း 

လခွပစ္စဓ္ါတအ္ား 

ေပးမ  မတွပ္ံ တင ္

လကမ္တွ ္

ဘြ ိငလ္ာ မတွပ္ံ တင ္

လကမ္တွ ္

၁၉ 

အေျခခအံေဆာက္အအံ  

မခားုွႏင့္ ခခတိဆ္ကျ္ခငး္ 

၂၀ 

အေထြေထြၿပ းဆ းမ  

မတွပ္ံ တင ္လကမ္တွ*္ 

၂၂ 

အေဆာကအ္အံ  ေဆာကလ္ ပမ္  

ၿပ းဆ းျခငး္ လကမ္တွ ္

၂၁ 

စကရ္ံ လ ပင္နး္လညပ္တမ္  

ခြင့္ျပ စာ 

၂၃ 

လ ပင္နး္ စတငလ္ညပ္တ ္

ေၾကာင္း သတငး္ပိ ႔ျခငး္ 

၂၄ 

စက
ရ္ံ တ

ည
ေ္ဆ

ာက
စ္ဥ

 ္က
ာလ

 
စ း
ပြာ
းျဖ
စ္ 

လ
ည
္ပတ

္မ  

ရင္းုွႏ းျမွ ပ္နံွသူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မခား 

လ ပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခ ုွႏင့္ တစ္ခ  ဆက္ုႏြယ္မ  



   

 197 

 ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (စ) - စာရငး္စစေ္ဆးျပ းေသာ ဘ႑ာေရးရငွး္တမး္မခား 

 

၁။ မိမိတိ ႔က မၸဏ ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၁၀၄ ခ ုွႏစ္ တြင္ ၿပ းဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုွႏစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ း 

ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမခား၊ 

၂။ မိမိတိ ႔က မၸဏ ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္တြင္ ၿပ းဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ း 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား၊ 

၃။ မိမိတိ ႔ အဖြြဲ႕၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ တြင္ ၿပ းဆံ းသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပ းေသာ 

ေပါင္းစည္း ဘ႑ာေရး အစ ရငခ္ံစာမခား၊ 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ဆ) - MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိ ငရ္ာခန္႔မနွး္ေျခမခား 

 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုွႏင့္ ၂၀၁၈ အတြက ္အျမတ ္အ႐ိုံ းရငွး္တမး္ (US$ ျဖင့္) 

 
 ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၄-

၂၀၁၅ 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅-

၂၀၁၆ 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၆-

၂၀၁၇ 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၇-

၂၀၁၈ 
ဝင္ေငြ ၇၀,၉၄၉,၇၁၈ ၆၈,၁၄၆,၈၉၈ ၄၄,၄၃၁,၆၄၈ ၃၉,၆၄၅,၃၇၅ 
က န္ကခစရိတ္ုွႏင့္ 
အသံ းစရိတ္မခား 

၃၆,၈၇၉,၇၂၂ ၄၆,၁၀၉,၀၈၉ ၂၉,၀၁၄,၄၀၀ ၂၅,၃၆၃,၆၀၅ 

အခြန္မေဆာငမ္  
အသားတင္ဝင္ေငြ 

၃၄,၀၆၉,၉၉၆ ၂၂,၀၃၇,၈၀၉ ၁၅,၄၁၇,၂၄၈ ၁၄,၂၉၀,၇၇၀ 

ဝင္ေငြခြန ္(၂၀၂၂ 
ခ ုွႏစ္ အထိ 
သက္သာခြင့္) 

၀ ၀ ၀ ၀ 

အသားတငဝ္ငေ္ငြ ၃၄,၀၆၉,၉၉၆ ၂၂,၀၃၇,၈၀၉ ၁၅,၄၁၇,၂၄၈ ၁၄,၂၉၀,၇၇၀ 

 
 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုွႏင့္ ၂၀၁၈ အတြက ္ဘ႑ာေရးရငွး္တမး္  (US$ ျဖင့္) 
 

 ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၄-
၂၀၁၅ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅-
၂၀၁၆ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၆-
၂၀၁၇ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၇-
၂၀၁၈ 

ရပိ င္ခြင့္ ၁၆၇,၄၇၉,၇၉၀ ၇၉,၀၃၈,၀၂၂ ၉၄,၁၅၀,၁၆၅ ၁၀၈,၅၉၀,၉၃၆ 
ေပးရန္တာဝန ္
ရွိမ မခား 

၁၀၆,၆၇၉,၀၆၂ ၁၂,၆၉၇,၆၀၇ ၁၂,၈၄၇,၆၀၇ ၁၂,၉၉၇,၆၀၇ 

ရင္းုႏွ းေငြမခား ၆၀,၈၀၀,၇၂၈ ၆၆,၃၄၀,၄၁၅ ၈၁,၃၀၂,၅၅၈ ၉၅,၅၉၃,၃၂၉ 
 
 
ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုွႏင့္ ၂၀၁၈ အတြက ္ေငြေၾကးစ းဆငး္မ  (US$ ျဖင့္) 
 

 ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၄-
၂၀၁၅ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၅-
၂၀၁၆ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၆-
၂၀၁၇ 

ဘ႑ာုွႏစ ္၂၀၁၇-
၂၀၁၈ 

ေငြေၾကးအဝင ္ ၁၅၁,၀၂၇,၁၄၁ ၅၆,၁၅၆,၇၄၈ ၄၄,၁၂၆,၅၄၃ ၃၉,၈၀၄,၃၇၅ 
ေငြေၾကးအထြက္ ၉၅,၅၉၅,၉၉၄ ၈၀,၀၉၁,၆၆၀ ၂၅,၂၇၄,၄၃၈ ၇,၀၇၅,၄၅၉ 
အသားတင္ 
ေငြေၾကးစ းဆင္းမ  

၅၅,၄၃၁,၁၄၇ (၂၃,၉၃၄,၉၁၂) ၁၈,၉၅၂,၁၀၅ ၃၂,၇၂၈,၉၁၆ 

လက္ကခန္ေငြေၾကး ၆၄,၄၇၆,၄၅၄ ၄၀,၅၄၁,၅၄၂ ၅၉,၄၉၃,၆၄၇ ၉၂,၂၂၂,၅၆၃ 
 

 


