စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္းအတြက္ ဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္း၊ ေန႔စြြဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔၊
(ရန္ကန္ စေတာ့အတ
ိ ခ
္ ခိနး္ သိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ တင္သင
ြ း္ သည္။)
ဤစာတမ္းသည္အေရးႀကးပါသည္္။ လူႀကးမင္းအေနျဖင့္ မည္သ႔ေ
ိ ဆာင္ရက
ြ သ
္ င့္ေၾကာင္း သံသယတစ္စတစ္
ံ
ရာရွပ
ိ ါက လူႀကးမင္း၏
ဥပေဒဆိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ၊ အခြနအ
္ ေကာက္္ဆင္
ိ ရာ သိ႔မဟတ္ အျခား ဆိင္ရာကၽြမး္ ကခင္ပညာရွင္ အႀကံေပး ပဂ လ
ိ ုႏ
္ ွင့္
ေဆြးေုႏြးတိင္ပင္သင့္္ပါသည္။
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိ

ျမန္မာသလဝါအက္စ္အးဇက္ဟိုက္ဟိးလ္ဒင္းပတ္ဘလစ္လမိတက္

("MTSH"

သိ႔မဟတ္

"ကမၸဏ") ကကမၸဏုႏွင့္ ယင္း၏ အစရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ကိ ရန္ကန္ စေတာ့အိတ္ခခိန္း ("YSX") သိ႔ စာရင္းဝင္အျဖစ္
တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ထတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ၿပး၊ ဤကမၸဏ၏ ထတ္ေဝ၊ေရာင္းခခၿပး အစရွယယ
္ ာမခား၏ ၁၀၀.၀% ကိ
ကိယ္စား ျပ သည္။ ("စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္း")
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း ထတ္ေ၀သည့္ေန႔စတ
ြြဲ ြင္ ဤကမၸဏ၌ ခြင့္ျပ မတည္ေငြရင္းတန္ဖိး ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ကိ
ရွယ္ယာတစ္ခလွခင္ကခပ္၁၀၀၀၀ုႏန္းျဖင့္ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခေ
ြြဲ ဝထားၿပး၊ ဤကမၸဏ၏ ထတ္ေဝ ေရာင္းခခၿပး ရွယ္ယာ
ေငြရင္း တြင္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ပါဝင္သည္။
အစရွယ္ယာတန္ဖိးအား အဆိပါုႏန္းထားျဖင့္သတ္မွတ္ထားၿပး ထိအစရွယ္ယာမခားအား ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိင္ဆိင္ၾကလိမ့္မည္
ျဖစ္ရာစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းၿပးသည့္အခါ ထိအစရွယ္ယာမခားသည္ေဈးကြက္တြင္ အလြယ္တကူေရာင္းခခုႏိင္ ေလာက္မည္ဟ
ကမၸဏအေနျဖင့္ယံၾကည္ပါသည္။ အကခိ းဆက္အေနျဖင့္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမေၾကာင့္ ထတ္ေဝ၊ ေရာင္းခခၿပး အစရွယ္ယာ
မခား၏ စစေပါင္းအေရအတြက္သည္ အေျပာင္းအလြဲရွိမည္မဟတ္ပါ။ မည္သိ႔ပင္ဆိေစကာမူ စာရင္းဝင္ တင္သြင္းသည့္အခါ
အစရွယ္ယာမခား၏ ရည္ညႊန္းအဖြင့ေ
္ ဈးုႏန္း ("ရည္ညန
ႊ း္ ေဈးုႏန္း") သည္ ဘ႑ာေရးအတိင္ပင္ခံပဂိ လ္ုႏွင့္ ေငြေခခးသက္ေသ
ခံလက္မွတ္မခားဆိင္ရာ ဥးေဆာင္ကိယ္စားလွယ္ ေအးဂခင့္ ျဖစ္သည့္ CB Securities မွ သတ္မွတ္သည့္ ုႏန္းထားျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းဝင္အျဖစ္မတင္သြင္းမက

ဤအစရွယ္ယာမခားကိ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစရွိေသာ မည္သည့္

စေတာ့အိပ္ခခိန္း သိ႔မဟတ္ ေငြေခခးသက္ေသခံစာခခ ပ္မခားဆိင္ရာ အိပ္ခခိန္းတြင္မွခ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း၊ ေဈးုႏန္း
ေဖာ္ျပျခင္း မျပ ခြဲ့ပါ။ သိ႔ေသာ္လည္း ဤကမၸဏသည္ အစရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စကိ အမခားျပည္သူအား ယခင္က ကမ္းလွမ္းခြဲ့
ပါသည္။
ဤကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာမခားအားလံးကိ အမခိ းအစားခြမ
ြဲ ထားဘြဲ ထပ္တူညေသာ အခြင့္အေရးမခားုႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမခား
ရွိေနၾကသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ
အစရွယယ
္ ာမခားအား ေနာက္ဆက္တြြဲ ထတ္ေဝျခင္း သိ႔မဟတ္ လႊြဲေျပာင္းျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္းစမံျခင္း
တစ္စတစ္
ံ
ရာတိ႔ကိ

ျမန္မာုႏိင္ငသ
ံ ားမခား

သိ႔မဟတ္

ျမန္မာုႏိင္ငသ
ံ ားမခားအျပည့္အဝပိင္ဆင္
ိ ္ေသာ

ကမၸဏတိ႔အတြကသ
္ ာ

လပ္ေဆာင္ုႏိင္ပါသည္။သက္ဆင္
ိ ရာျမန္မာုႏိင္ငဥ
ံ ပေဒမခားက ခြင့ျ္ ပ လာေသာအခါတြင၊္ ခြင့ျ္ ပ သည့္အတိင္း ဤအစရွယယ
္ ာမခား အား
ုႏိင္ငျံ ခားသားမခားသိ႔ျဖစ္ေစ၊

ုႏိင္ငျံ ခားကမၸဏမခားသိ႔ျဖစ္ေစ၊

လႊြဲေျပာင္းျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္းစမံျခင္းတိ႔ကိ လပ္ေဆာင္

ုႏိင္ပါသည္ ။
ဤအစရွယယ
္ ာမခားအားအစရွယယ
္ ာမခားအား ေရာင္းဝယ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းုႏွင့္ ေပးေခခမတိ႔ကိ ျမန္မာကခပ္ေငြျဖင့္သာ လပ္ေဆာင္
ရပါမည္ ။
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကိ YSX တြင္ ေလွခာက္ထားျခင္းဆိင္ရာ လိအပ္ခခက္မခားုႏွင့္အည မွတ္ပံတင္ရန္ YSX
သိ႔ တင္သြင္းၿပး ျဖစ္ပါသည္။

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေရးသားေဖာ္ျပခခက္၊ ပါဝင္သည့္အစရင္ခံစာ သိ႔မဟတ္ ေဖာ္ျပသည့္

ထင္ျမင္ခခက္တစ္စတစ္
ံ
ရာတိ႔၏ မွန္ကန္မအတြက္ YSX မွ တာဝန္မယူပါ။

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိYSX သိ႔ တင္သြင္းျခင္း

အားျဖင့္ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒကိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒကိျဖစ္ေစ၊ အျခား
ဥပေဒ သိ႔မဟတ္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းဆိင္ရာ လိအပ္ခခက္တစ္စံတစ္ရာကိျဖစ္ေစ လိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿပးျဖစ္သည္ဟ မွတ္ယူ

ုႏိင္ျခင္းမရွပ
ိ ါ။ YSX သိ႔ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမကိ လက္ခံျခင္းသည္ ဤအစရွယ္ယာမခား သိ႔မဟတ္ဤကမၸဏတိ႔၏ အရည္
အေသြးမခားေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာအျဖစ္ မမွတ္ယူရပါ။
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းသည္
ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟတ္သလိ၊
အညေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဤကမၸဏ၏

ရွယ္ယာမခား

ကမ္းလွမ္းမမခားကိဖိတ္ေခၚရန္
ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

သိ႔မဟတ္

အျခားေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား

ရည္ရြယ္ထားျခင္းလည္းမဟတ္ပါ။
မည္သည့္

ရွယ္ယာကိမွခ

အတြက္

ဤဖြင့္ဟေၾကညာ

ခြေ
ြဲ ဝျခင္း

သိ႔မဟတ္

စာတမ္း

ထတ္ေဝျခင္း

ျပ မည္မဟတ္ပါ။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပကမၸဏအေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကိ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းုႏွင့္ ဆက္စပ္
ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္း တစ္စံတစ္ရာကိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သည့္စရင္ပိင္ခြင့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွခ တင္သြင္းထားျခင္း
သိ႔မဟတ္ မွတ္ပံတင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဤအစရွယ္ယာမခားအားစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမအားခြင့္ျပ ရန္၊ ကမ္းလွမ္းခြင့္ သိ႔မဟတ္
ေရာင္းခခခြင့ရ
္ ွိရရန္၊ သိ႔မဟတ္ ဤ ဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းအား လက္ဝယ္ထားရွိမ၊ ျဖန္႔ေဝမ သိ႔မဟတ္ ျဖန္႔ခခိမတိ႔ကိခြင့္ျပ ေစရန္
စသည့္ရည္ရြယ္ခခက္တစ္ခခအလိ႔ငွာ မည္သည့္စရင္ပင္
ိ ခြင့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွခ တစ္စံတစ္ရာ လပ္ေဆာင္ ထားျခင္းမရွိသကြဲ့သိ႕၊
လပ္ေဆာင္မည္လည္းမဟတ္ပါ။

သိ႔ျဖစ္၍

သက္ဆိင္ရာစရင္ပိင္ခြင့န
္ ယ္ပယ္၏ဥပေဒအရ

လိအပ္ခခက္မခားအတိင္း

လိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပမည္သည့္ စရင္ပိင္ခင
ြ ့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွခ အစရွယ္ယာမခားအား စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊
ေရာင္းခချခင္း

သိ႔မဟတ္

လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္းကိလည္းေကာင္း၊

ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား

ျဖန္႔ေဝျခင္း

သိ႔မဟတ္

ျဖန္႔ခခိျခင္းကိလည္းေကာင္း တိက္႐ိုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ျဖစ္ေစ လပ္ေဆာင္ုႏိင္မည္ မဟတ္ပါ။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အစရွယယ
္ ာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္းသိ႔မဟတ္ ပိင္ဆင္
ိ ျခင္း၌

ဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္း၏"ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္

အေၾကာင္းအခခက္မခား" အပိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တ႔အ
ိ ပါအဝင္စန
ြ ႔စ
္ ားရမမခား ရွပ
ိ ါသည္။

ထိအပိင္း၌ ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အစရွယယ
္ ာ

မခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း သိ႔မဟတ္ ပိင္ဆင္
ိ ျခင္းုႏွင့ဆ
္ က္စပ္၍ ထည့္သင
ြ း္ စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအခခက္အခခ ႕ိ အား ေဆြးေုႏြး
တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာသလဝါအက္(စ္)အးဇက္ဟိုကဟ
္ းဒင္
ိ းပတ္ဘလစ္လမိတက္
(ကမၸဏမွတ္ပံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄)
(ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္္ငံေတာ္၌၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားလခက္
ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္သည္)
အစရွယယ
္ ာေပါင္း ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ုႏွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္း

မာတိကာ
အေရးႀကးေသာမွတ္ခခက္မခား .............................................................................................................................. i
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား.................................................................................................................................... iii
အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္သံးစြေ
ြဲ သာ စကားရပ္မခားုႏွင့္ အသံးအုႏံးအခခ ိ႕ ............................................................................. v
ေကာ္ပိရိတ္ ဆိင္ရာအခခက္အလက္မခား ............................................................................................................... vii
အုႏွစ္ခခ ပ္ ..................................................................................................................................................... 9
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္း .......................................................................................................................... 16
ဘ႑ာေရးဆိင္ရာအခခက္အလက္မခား ............................................................................................................... 19
ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခခက္မခား................................................................................................... 32
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းသည့္အတြက္ ကန္ကခစရိတ္မခား ...................................................................................... 50
အျမတ္ေဝစမခား ........................................................................................................................................... 51
ေငြလုႏ
ြဲ န္းမခား .............................................................................................................................................. 54
သလ၀ါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ စမံကိန္းမခား ............................................................................................................. 55
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ.......................................................................................................................................... 66
စးပြားေရးလပ္ငန္း ......................................................................................................................................... 76
စမံခန္႔ခြမ
ြဲ အဖြ႕ြဲ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန ုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခားအေပၚေဆြးေုႏြးခခက္ုႏွင့္စိစစ္ခခက္ .................... 96
စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံ .......................................................................................................................................106
ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာအပ္ခခ ပ္မ ..........................................................................................................................125
အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား ....................................................................................134
အကခ ိးစးပြားုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ုႏိင္ေခခရိွေသာ ပဋိပကၡမခား ...................................................................................141
အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းုႏွင့္ အစရွယ္ယာရွင္မခား .............................................................................................142
ဥပေဒ ေရးရာ ကိစၥမခား..................................................................................................................................148
အေထြေထြုႏွင့္ ဥပေဒအရ လိအပ္သည့္ အခခက္အလက္မခား ..................................................................................149
အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခခက္မခား ..........................................................................................................................151
ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) - ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အစရွယ္ယာမခားအေၾကာင္း ..............................................................................158
ေနာက္ဆက္တြြဲ (ခ) - ဤကမၸဏ၏ သင္းဖြမ
႔ြဲ ွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခား အကခဥ္းခခ ပ္ ............................................161
ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဂ) - အခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္း .......................................................................................................172
ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဃ) - ျမန္မာနိင္ငံ၏ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္ေစခးကြက္ ............................................................175
ေနာက္ဆက္တြြဲ (င) - သက္ဆိင္ေသာ ျမန္မာုႏိင္ငံဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခား အကခဥ္းခခ ပ္ ...........................................178
ေနာက္ဆက္တြြဲ (စ) - စာရင္းစစ္ေဆးျပးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား ....................................................................197
ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဆ) - MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခား .........................................................................255

အေရးႀကးေသာမွတခ
္ ခက္မခား
အစရွယယ
္ ာမခား မထတ္ေဝျခင္း အသိေပးခခက္
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းသည္ ဤကမၸဏ၏ ရွယ္ယာမခား သိ႔မဟတ္ အျခားေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား
အတြက္

ကမ္းလွမ္းျခင္းမဟတ္သလိ၊

ကမ္းလွမ္းမမခားကိဖိတ္ေခၚရန္

ရည္ရယ
ြ ္ထားျခင္းလည္း

မဟတ္ပါ။ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္၍ အစရွယ္ယာ အသစ္ ခြေ
ြဲ ဝျခင္း သိ႔မဟတ္ ထတ္ေဝျခင္း
ျပ လပ္မည္ မဟတ္ပါ။ သိ႔ျဖစ္ပါ၍ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ္းမေၾကာင့္ ထတ္ေဝ၊ ေရာင္းခခၿပး အစရွယ္ယာမခား၏
စစေပါင္းအေရအတြက္သည္ အေျပာင္းအလြဲရွိမည္မဟတ္ပါ။
ဘာသာစကား
ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းအား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ုႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤဖြင့္ဟ
ေၾကျငာစာတမ္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာုႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိမ အၾကားကြလ
ြဲ ြမ
ြဲ တစ္စံတစ္ရာ ရွိပါက၊ အဂၤလိပ္
ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းက အတည္ျပ လႊမ္းမိးပါမည္။
မသက္ဆင္
ိ ေၾကာင္းရွငး္ လင္းခခက္
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ထည့္သြင္းပါဝင္ျခင္းမရွေ
ိ သာ

သတင္းအခခက္အလက္တစ္စံတစ္ရာကိေပးရန္

အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ခံတင္ျပခခက္တစ္စံတစ္ရာအားလပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစမည္သည့္ပဂ ိလ္တစ္ဥးဥးကိမွခ
အခြင့အ
္ ာဏာအပ္ုႏွင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ထိ႔ျပင္ ထိသိ႔ထည့္သြင္းပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္အခခက္အလက္
သိ႔မဟတ္ ဝန္ခံတင္ျပခခက္ကိမွခ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိယ္တိင္ သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိယ္စားသေဘာတူ ခြင့္ျပ ထား
သည္ဟ ယံမွတ္ျခင္းမျပ ရပါ။ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအားေပးပိ႔ျခင္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္းအရ
ကမ္းလွမ္းမ၊ေရာင္းခခမ

သိ႔မဟတ္

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွခ

လႊြဲေျပာင္းမတစ္စံတစ္ရာလပ္ေဆာင္ျခင္းက

ဤစာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာသတင္းအခခက္အလက္သည္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဤစာတမ္းပါရက္စြြဲ

ေနာက္ပိင္းမည္သည့္ေန႔ရက္တြင္မဆိမွန္ကန္ေနမည္ဟ အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္သလိ၊ ဤစာတမ္းပါရက္စြြဲ
ေနာက္ပိင္း၌ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အေရးကိစၥမခား၊

အေျခအေနမခား၊

ေမွခာ္မွန္းခခက္မခား

သိ႔မဟတ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အစရွယ္ယာမခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ ႀကးမားေသာေျပာင္းလြဲမ အထိက္အေလခာက္ ပါဝင္ုႏိင္ေခခရွိေသာ
အေျပာင္းအလြဲ

သိ႔မဟတ္

တိးတက္မတစ္စံတစ္ရာရွမ
ိ ည္မဟတ္ဟ

ထိသိ႔ေသာအေျပာင္းအလြဲမခားျဖစ္ေပၚကာ၊

အေရးပါၿပး၊

ေဖာ္ျပျခင္း

မေျမာက္ပါ။

အကခ ံးဝင္သည့္ဥပေဒမခားအရ

ုႏွင့/္ သိ႔မဟတ္

အစိးရအာဏာပိင္တစ္ရပ္ရပ္အား ဖြင့ဟ
္ ထတ္ေဖာ္ရန္ လိအပ္ပါက၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ထိအေျပာင္းအလြဲ
မခားုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍

ေၾကညာခခက္ထတ္မည္ျဖစ္ၿပး၊

လိအပ္ပါက

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း

သိ႔မဟတ္

ယင္း၏ျဖည့္စြက္ခခက္ သိ႔မဟတ္ ယင္းအားအစားထိးေသာဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား ျပ လပ္မည့္ျပင္ဆင္ခခက္
ကိ

ထတ္ျပန္၍ေလွခာက္ထားပါမည္။

စာရြက္စာတမ္းမခားကိ
ထတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအေနျဖင့္

သတိမူသင့္ၿပး၊

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအား

သက္ဆိင္ရာဥပေဒမခားတြင္

အဆိပါေၾကညာခခက္မခား

ထိသိ႔ေသာ
သိ႔မဟတ္

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပး

အျခားနည္းဆန္႔ကခင္ျပ႒ာန္းထားသည္မွအပ၊

ေၾကညာခခက္မခားုႏွင့္
စာရြက္စာတမ္းမခားကိ

ျဖစ္သည္ဟမွတ္ယူရပါမည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္

ပါဝင္ေသာ သတင္းအခခက္အလက္မခား၏ မွန္ကန္တိကခမ သိ႔မဟတ္ ျပည့္စံမတိ႔ုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကိယ္တိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း၊ ဒါ႐ိုိက္တာ၊ အရာရွိ၊ဝန္ထမ္း၊
ေအးဂခင့္ကိယ္စားလွယ္၊ ကိယ္စားလွယ္ သိ႔မဟတ္ အႀကံေပးပဂိ လ္ကေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ဝန္ခံခခက္၊
အာမခံမ သိ႔မဟတ္သေဘာတူညမကိမွခ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပ ျခင္းမရွိပါ။

i

ထိ႔ျပင္ဤစာတမ္းအတြင္းပါဝင္ေသာ

မည္သည့္အေၾကာင္းအခခက္ကိမွခ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိယ္တိင္ကေသာ္

လည္းေကာင္း ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဆက္စပ္အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခား၊ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၊ အရာရွိမခား၊ ဝန္ထမ္းမခား၊ ေအးဂခင့္
ကိယ္စားလွယ္မခား၊ ကိယ္စားလွယ္မခား သိ႔မဟတ္ အႀကံေပးပဂ ိလ္မခားကေသာ္လည္းေကာင္း ျပ လပ္ေသာ
ကတိ၊ ဝန္ခံခခက္သ႔မ
ိ ဟတ္ သေဘာတူညမအျဖစ္ ယံမွတ္ျခင္းမျပ ရပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိယ္တိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ္အဖြ႔အ
ြဲ စည္း၊ ဒါ႐ိုိက္တာ၊ အရာရွိ၊
ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂခင့္ကိယ္စားလွယ္၊ ကိယ္စားလွယ္ သိ႔မဟတ္ အႀကံေပးပဂ ိလ္မခားကေသာ္လည္းေကာင္း၊
အစရွယ္ယာရွင္တစ္ဥးဥး သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးဥးအား၊ အဆိပါ
အစရွယ္ယာရွင္၏ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမ သိ႔မဟတ္ ဤစာတမ္းပါစာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းမသည္ ဆေလခာ္သည့္
ဥပေဒေရးရာ၊

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမဆိင္ရာ

သိ႔မဟတ္

အလားတူဥပေဒမခားအရ၊

စပ္လခဥ္း၍မည္သည့္ဝန္ခံခခက္၊ တာဝန္ခံခခက္ကိမွခမျပ လပ္ပါ။ ထိ႔ျပင္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အစရွယ္ယာမခားတြင္

ဥပေဒုႏွင့္ည

ႊတ္မရွိျခင္းုႏွင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအေနျဖင့္

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းုႏွင့္၎၏

ေနာက္ဆက္တမ
ြြဲ ခားတြင္ပါရွိခခက္မခားကိ ဥပေဒဆိင္ရာ၊ စးပြားေရးဆိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ၊ အခြန္ဆိင္ရာ
သိ႔မဟတ္ အျခားသက္ဆိင္ရာ အႀကံျပ ခခက္အျဖစ္မမွတ္ယူသင့္ပါ။
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မွ

ေပးအပ္သည့္သတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မွ

ယံၾကည္စိတ္ခခရသည္ဟ ယူဆသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မခားမွ သတင္းအခခက္အလက္တိ႔အေပၚ အေျခခံ၍
ျပ စထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဥပေဒဆိင္ရာအတိင္ပင္ခံပဂိ လ္ုႏွင့္

(၎တိ႔ုႏွင့္ပတ္သက္၍

ေကာ္ပရိ
ိ တဆ
္ င္
ိ ရာအခခက္အလက္မခား

ဘ႑ာေရးအတိင္ပင္ခံပဂိ လ္

တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္)

တိ႔မွ

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခခက္အလက္မခား၏ တိကခမုႏွင့္ ျပည့္စံမုႏွင့္ ပတ္သက္၍
အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝိက္၍

ျဖစ္ေစ

ဝန္ခံျခင္း

သိ႔မဟတ္

အာမခံျခင္းတိ႔ကိ

မျပ လပ္ပါ။

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၊ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခခက္မခား သိ႔မဟတ္ ဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းအေပၚ
အေျခခံသည့္

ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ပါဝင္သည့္မည္သည့္

မသက္ဆိင္ေၾကာင္း
အတိင္ပင္ခံပဂိ လ္ုႏွင့္

ရွင္းလင္းထားျခင္း

မျပ ပါ။

ဘ႑ာေရးအတိင္ပင္ခံ

အခခက္အလက္ကိမဆိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ပဂိ လ္တိ႔မွ

အတိအလင္း

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ဥပေဒဆိင္ရာ

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္

ေဖာ္ျပခခက္မခား၊ သတင္းအခခက္အလက္မခား သိ႔မဟတ္ သံးသပ္ခခက္မခားမွ ျဖစ္ေစ၊ ၎တိ႔ကိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစ
တစ္စံတစ္ေယာက္အေပၚတြငျ္ ဖစ္ေပၚလာသည့္ ေပးေခခရန္ တာဝန္ရွမ
ိ တိ႔ကိ တာဝန္မယူပါ။
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအေနျဖင့္
ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားအား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ရွယ္ယာမခားတြင္ရင္ုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမုႏွင့စ
္ ပ္လခဥ္း၍

အခခိနက
္ ာလကန္႔သတ္ခခက္မရွိဘြဲ

အစရွယ္ယာမခားအား

ၾကံ ေတြ႔ရုႏိင္သည္ကိ

ဆက္လက္ပိင္ဆိင္ျခင္းုႏွင့္

ေငြေၾကးဆိင္ရာ
သတိျပ သင့္ပါသည္။

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း၏

ဥပေဒဆိင္ရာ၊

စးပြားေရးဆိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ၊ အခြန္ဆိင္ရာုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္ေသာ ကိစၥမခားအတြက္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား
အေနျဖင့္ ၎တိ႔၏ကိယ္ပိင္အႀကံေပးပညာရွင္မခားျဖင့္ ေဆြးေုႏြးတိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ii

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား
သတင္းမဒယာ ေၾကာ္ျငာမခားတြင္ ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ ဤကမၸဏက သိ႔မဟတ္ ကမၸဏ၏ ကိယ္စား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ဒါ႐ိုိက္တာမခား၊

အလပ္အမေဆာင္

ေျပာဆိခခက္မခား၊

အရာရွိမခား

သိ႔မဟတ္

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ

ဝန္ထမ္းမခား၏

ထတ္ျပန္ခခက္မခားုႏွင့္

ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလံးသည္

သမိင္းေၾကာင္း

အခခက္အလက္မခားအား ေဖာ္ျပျခင္းမဟတ္သ၍ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လူႀကးမင္းအေနျဖင့္
ထိေဖာ္ျပခခက္အခခ ိ႕ကိ "ေမွခာ္မန
ွ ္းသည္" ၊ "ေမွခာ္လင့္သည္" ၊

"ယံၾကည္သည္" ၊

"စစဥ္ထားသည္" ၊

"စမံထားသည္" ၊ "ရည္ရြယ္သည္" ၊ "ခန္႔မွန္းသည္" ၊ "ျဖစ္ုႏိင္သည္" ၊ "ျဖစ္လိမ့္မည္" သိ႔မဟတ္ အျခား
အလားတူ

ေရွ႕ေမွခာ္စကားရပ္အသံးအုႏံးမခားအရ

သတ္မွတ္ုႏိင္ပါသည္။

သိ႔ရာတြင္၊

ထိစကားရပ္

အသံးအုႏံးမခားမွာ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအား ေဖာ္ျပုႏိင္သည့္ တစ္ခတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟတ္ေၾကာင္း
လူႀကးမင္းတိ႔က သတိျပ ရပါမည္။ ဤကမၸဏ၏ ေမွခာ္မွန္းထားေသာဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ စးပြားေရးဆိင္ရာ
မဟာဗခၱဴဟာ၊

အစအစဥ္မခား၊

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား

ေမွခာ္မွန္းခခက္ုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာ

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလံးသည္

ေအာက္ပါတိ႔ုႏွင့စ
္ ပ္လခဥ္းေသာေဖာ္ျပခခက္မခား

အပါအဝင္

အဆိပါေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားသည္ ခန္႔မွန္းမမခားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။


ဤကမၸဏ၏ ဝင္ေငြုႏွင့္ အျမတ္ရရွိုႏိင္စြမ္း၊



Zone A Project အား တည္ေဆာက္မ အစအစဥ္၊



လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား တည္ေဆာက္မ အစအစဥ္၊



အဆိျပ ထားေသာ Zone B Project အား တည္ေဆာက္မ



MTSH ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊



MJTD ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊



TPD ၏ ဘ႑ာေရးမွန္းေျခမခား၊



ဤကမၸဏ၏ အျမတ္ေဝစ ေပၚလစ၊



ဤကမၸဏ၏ တိးတက္ၾကးထြားုႏိင္မ ေမွခာ္မွန္းခခက္၊



ေမွခာ္မွန္းထားသည့္လပ္ငန္းဥးတည္ရာမခား၊



ဤကမၸဏ၏ အခြင့္အလမ္း အလားအလာမခား၊ ုႏွင့္



ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဆြးေုႏြးတင္ျပထားေသာ သမိင္းေၾကာင္းအခခက္အလက္မခား
မဟတ္သည့္ အျခားကိစၥရပ္မခား။

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ အဆိပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအရ ေမွခာ္မွန္းထားေသာ၊ အတိအလင္း သိ႔မဟတ္
အရိပ္အႁမြက္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ကၽြန္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

အနာဂတ္ရလဒ္မခား၊စြမ္းေဆာင္ရည္သိ႔မဟတ္

ေအာင္ျမင္မမခားအား အမွန္တကယ္ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိ႔မဟတ္ ေအာင္ျမင္မမခားုႏွင့္ ကြဲျြ ပားခခက္မခား
ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္သည့္

သိထားေသာ

အျခားအေၾကာင္းအခခက္မခား
အျခားအေၾကာင္းအခခက္အခခ ိ႕ကိ
အေၾကာင္းအခခက္မခား"

သိ႔မဟတ္မသိုႏိင္္ေသးေသာ

ပါဝင္ေနုႏိင္ပါသည္။

ထိသိ႔ေသာ

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္

အပိင္းတြင္

ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၊
အထူးသျဖင့္

ပိမိအေသးစိတ္ေဆြးေုႏြးထားပါသည္။

iii

ဆံးရံးုႏိင္ေျခ၊

မေရရာမမခားုႏွင့္
မေရရာမုႏွင့္

"ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္
သိ႔ရာတြင္

ယင္းေဆြးေုႏြး

ခခက္မခားသည္

အလံးစံမဟတ္ဘြဲ၊

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ အျခားအပိင္းမခားတြင္လည္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိ႔မဟတ္ ေအာင္ျမင္မမခားအေပၚ မခားစြာထိခိက္ေစုႏိင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြြဲ
ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၊ မေရရာမမခားုႏွင့အ
္ ျခားအေၾကာင္းအခခက္မခားအား ေဖာ္ျပထားုႏိင္ပါသည္။ ယခအခခိန္တြင္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မသိရွိရေသးေသာ၊

သိ႔မဟတ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကအေရးပါျခင္းမရွိဟ

ယခယံၾကည္

ထားေသာ္လည္း

ေနာက္ပိင္းတြင္အေရးပါလာုႏိင္ေသာ အျခားဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၊ မေရရာမမခားုႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအခခက္
မခားလည္း ေပၚေပါက္လာုႏိင္ပါသည္။ ဤကမၸဏက သိ႔မဟတ္ ဤကမၸဏ၏ကိယ္စား တစ္စံတစ္ေယာက္က
ျပ လပ္ေသာ သိ႔မဟတ္ ျပ လပ္ရာေရာက္ေသာ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအားလံး၏
အဓိပၸာယ္ုႏွင့္ရည္ညႊန္းခခက္မခားအား အဆိပါ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၊ မေရရာမမခားုႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအခခက္မခား
အားလံးတိ႔အရ အတိအလင္း ကန္႔သတ္ ထားပါသည္။ အဆိပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားသည္ ဤဖြင့ဟ
္
ေၾကညာစာတမ္းပါ ရက္စတ
ြြဲ ြင္သာ အကခ ံးဝင္ပါသည္။
ဤကမၸဏ၏

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရရွိမည့္

ေအာင္ျမင္မမခားသည္

အနာဂတ္ရလဒ္မခား၊

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ

စြမ္းေဆာင္ရည္မခား

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္

သိ႔မဟတ္

ေမွခာ္မွန္းထားေသာ၊

အတိအလင္း သိ႔မဟတ္ အရိပအ
္ ႁမြက္ေဖာ္ျပထားသည္မခားုႏွင့္ မခားစြာကြားျခားေစုႏိင္သည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၊
မေရရာမမခားေၾကာင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္

ယံၾကည္ကိးစားမမထားရန္

လူႀကးမင္းအား

အႀကံျပ ပါသည္။

ထိေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚ

မထိက္သင့္သည့္

ဤကမၸဏ၏အနာဂတ္၌အမွန္တကယ္

ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္

ရလဒ္မခား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မခား သိ႔မဟတ္ ေအာင္ျမင္မမခားသည္ထိေရွ႕ေမွခာ္ ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ ေဆြးေုႏြ
းတင္ျပထားသည့္အတိင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟ ဤကမၸဏကျဖစ္ေစ၊ အျခားပဂိ လ္တစ္ဥးဥးကျဖစ္ေစ လူႀကးမင္းအား
ေဖာ္ျပအာမခံျခင္းမရွိပါ။

ဤကမၸဏ၏အနာဂတ္အမွန္တကယ္ရလဒ္မခား၊

စြမ္းေဆာင္ရည္မခား

သိ႔မဟတ္

ေအာင္ျမင္မမခားသည္ ထိေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအရ ေမွခာ္မွန္းထားသည္ မခားုႏွင့္ မခားစြာကြာျခားုႏိင္ပါသည္။
ထိ႔ျပင္

သတင္းအခခက္အလက္အသစ္မခားရရွိလာျခင္း

ေပၚေပါက္ျခင္းတိ႔ရွိပင္ရွိျငားလည္း၊

သိ႔မဟတ္

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆိ

အနာဂတ္တြင္

အျခားျဖစ္ရပ္မခား

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

အနာဂတ္

တိးတက္မမခား၊ အျဖစ္အပခက္မခား၊ အေျခအေနမခားကိထင္ဟပ္ေစရန္ အဆိပါ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအား
အခခိန္ုႏွင့္တစ္ေျပးညျဖစ္ေစေရးအတြက္
ေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚ

ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းကိ

တစ္စံတစ္ရာျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမအား

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အမခားျပည္သူသိ႔

ကိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက တာဝန္ယူ လပ္ေဆာင္မည္ မဟတ္ပါ။

iv

အဆိပါေရွ႕ေမွခာ္

ထတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္း

အဓိပၸာယ္ သတ္မတ
ွ သ
္ းံ စြေ
ြဲ သာ စကားရပ္မခားုႏွင့္ အသးံ အုႏံးအခခ ႕ိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားကိ ကခပ္ေငြျဖင့္ ထတ္ျပန္ပါသည္။

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၌

"ကခပ္" ဟူေသာ အသံးအုႏံးသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ တရားဝင္ေငြေၾကး အမခ ိးအစားကိ ရည္

ႊန္းၿပး "US$"

ဟူေသာ အသံးအုႏံးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏ တရားဝင္ေငြေၾကးအမခ ိးအစားကိ ရည္

ႊန္းပါသည္။

ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္း၌ ေရွ႕ေနာက္စကားစပ္အရ အျခားနည္းလိအပ္သည္မွအပ၊ "ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ"၊
"ကၽြုႏ္ပ္တိ႔" ၊ "ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိ/ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အား" ၊ "ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏" ၊ "ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကိယ္တိင္" ဟ သံးုႏံးေဖာ္ျပမမခားသည္
ျမန္မာသလဝါအက္(စ္)အးဇက္ဟိုက္ဟိးဒင္းပတ္ဘလစ္လမိတက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public
Limited)အား ရည္

ႊန္းပါသည္။ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏စမံအပ္ခခ ပ္သူမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာမခားဟ သံးုႏံးေဖာ္ျပမမခားသည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ စမံအပ္ခခ ပ္သူမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာမခားအား အသးသး ရည္

ႊန္းပါသည္။

တစ္ခု၊တစ္ေယာက္စသည့္ ဧကဝစ္ အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသံးအုႏံးတြင္သင့္ေလခာ္ပါက အမ ာ်ား စသည့္
ဗဟဝစ္အနက္အဓိပၸာယ္လည္်ား ပါဝင္ေစ္မည့္အျပင္၊ အျပန္အလရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား ထိနည္းတူျဖစ္ေစ္ပါမည္။
အမ ်ဳိ်ားသာ်ား၊ ေယာက္ ာ်ား ကြဲ့သိ႔ ပလိင္အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသံးအုႏံးတြင္သင့္ေလခာ္ပါက အမ ိ်ားသမ်ား၊မိန္်ားမ
စသည့္ဣတိလိင္ႏရင့္
ထိနည္းတူ

နပလိငအ
္ နက္အဓိပၸာယ္လည္်ား

ျဖစ္ေစ္ပါမည္။လူပုဂိ်ဳလ္ဟုရည္

ပါဝင္ေစ္မည့္အျပင္

ႊန္းရာတြင္

ကုမၸဏ၊

အျပန္အလရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား

ေကာ္ပိုေ္်ား္ရင္်ားတိ႔လည္း

အပါအဝင္

ျဖစ္ပါမည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ ဥပေဒ သိ႔မဟတ္ ျပ႒ာန္းခခက္တစ္စံတစ္ရာအား ရည္
အခါအားေလခာ္စြာ

ျပင္ဆင္ထားေသာ

ျပ႒ာန္းခခက္အား

ရည္

ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ

သိ႔မဟတ္

ျပန္လည္ျပ႒ာန္းထားသည့္

ႊန္းခခက္သည္

ထိဥပေဒ

သိ႔မဟတ္

ႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားလြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၊
သိ႔မဟတ္

ယင္းအားျပင္ဆင္ထားသည့္

ဥပေဒတြင္

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားၿပး

ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္အသံးျပ ထားသည့္ မည္သည့္အသံးအုႏံးမဆိ သင့္ေလခာ္ပါက ေငြေခခးသက္ေသ
ခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၊ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ သိ႔မဟတ္ ယင္းအား ျပင္ဆင္ထား
သည့္ ဥပေဒတြင္ ဆေလခာ္သလိသတ္မွတ္သည့္ အဓိပၸာယ္အတိင္း ရွိေစရပါမည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေန႔တစ္ေန႔ရွိ အခခိန္တစ္စံတစ္ရာကိ ရည္

ႊန္းရာ၌ အျခားဆန္႔ကခင္ ေဖာ္ျပသည္

မွလြ၍
ြဲ ျမန္မာစံေတာ္ခခိန္ကိ ဆိလိပါသည္။
ျမန္မာအကၡရာစာလံးမခားျဖင့္ ေရးသားသည့္အမည္အခခ ိ႕ကိ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးသားသည့္အမည္မခား အျဖစ္
ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ ထိသိ႔ေသာဘာသာျပန္ခခက္မခားသည့္ လူႀကးမင္း၏ အဆင္ေျပမအတြက္သာျဖစ္ၿပး၊
ျမန္မာအာဏာပိင္မခားထံတြင္ မွတ္ပံတင္ထားျခင္း ရွိခခင္မွရွိမည္ျဖစ္ၿပးအဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားသည့္ အမည္မခား
သည္သက္ဆိင္ရာ ျမန္မာအကၡရာတိ႔အား ကိယ္စားျပ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ဟ မမွတ္ယူသင့္ပါ။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းပါ ဇက္ဟိုယားမခား၊ ဂရပ္ပမ
ံ ခား၊ ပံစံကားခခပ္မခားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတင္သြင္း
ထားေသာတန္ဖိးမခားုႏွင့္

၎တိ႔၏

စစေပါင္းတန္ဖိးမခားတိ႔အၾကား

ကြာျခားမမခားသည္

ကိန္းျပည့္အျဖစ္

ေျပာင္းလြဲမေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအတြင္း၌ ကိန္းျပည့္ေျပာင္းမ နည္းနာအခခ ိ႕ကိ
အသံးျပ ထားပါသည္။ သိ႔ျဖစ္၍၊ အခခ ိ႕ေသာ ဇက္ဟိုယား၊ ဂရပ္ပံ သိ႔မဟတ္ ပံစံကားခခပ္တိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ

v

စစေပါင္းကိန္းဂဏန္းတန္ဖိးသည္ ၎တိ႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိးမခား၏ သခခၤာေပါင္းလဒ္ုႏွင့္ ထပ္တူ
ညခခင္မွ ညပါမည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းပါ

အျခားအသံးအုႏံးမခားအတြက္

ၾကည့္႐ိုပါရန္။

vi

"အဓိပၸာယ္သတ္မတ
ွ ခ
္ ခက္မခား"

အပိင္းအား

ေကာ္ပရိ
ိ တ္ ဆိင္ရာအခခက္အလက္မခား
ေလွခာက္ထားသူအမည္
ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ

- ျမန္
- မာသလဝါအက္(စ္)အးဇက္ဟိုက္ဟိးဒင္းပတ္ဘလစ္လမိတက္
- ဥးဝင္းေအာင္
ဥးသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun

ဒတိယဥကၠ႒

ဥးခင္ေမာင္ေအး

ဒတိယဥကၠ႒

ဥးသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိဟန္သိန္း

အပ္ခခ ပ္မဒါ႐ိုိက္တာ

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာ

ဥးတင္ထြဋ္ဥး

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာ

ဥးထြန္းလြင္

ဒါ႐ိုိက္တာ

ဥးညခင္

ဒါ႐ိုိက္တာ

ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လိင္

ဒါ႐ိုိက္တာ

ဥးတင္ေမာင္လိင္

ဒါ႐ိုိက္တာ

ဥးေအာင္စိးသာ

ဒါ႐ိုိက္တာ

ကမၸဏမွတပ
္ တ
ံ င္လက္မတ
ွ ္ အမွတ္ - ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄

စးပြားေရးလပ္ငန္းစတင္မ အမွတ္ ကမၸဏ႐ိုးံ ခန္းုႏွင့္ အဓိက လပ္ငန္း
တည္ေနရာ

၆၆/၂၀၁၃-၂၀၁၄
- - အခန္းနံပါတ္ (၁၁၀၃)၊ ၁၁-လႊာ၊
UMFCCI Office Tower ၊
အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊
လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမ ိ႕၊
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္င။ံ

အင္တာနက္ စာမခက္ုႏွာ
အစရွယယ
္ ာ လႊြဲေျပာင္းေရး ႐ိုးံ ခန္း

ဥကၠ႒

http://www.mtshmyanmar.com/
- အခန္းနံပါတ္ (၁၁၀၃)၊ ၁၁-လႊာ၊
UMFCCI Office Tower ၊
အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊
လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမ ိ႕၊
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္င။ံ
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ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၏ ျမန္မာုႏိင္ငံ
ဥပေဒမခားဆိင္ရာ ဥပေဒ အႀကံေပး

- Kelvin Chia Yangon Limited
အလႊာ (8-A)၊ Union Financial Center (UFC)၊
မဟာဗုႏၶ လလမ္းုႏွင့္ သိမ္ျဖၱဴလမ္းေထာင့္၊
ဗိလ္တေထာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမိ ႕၊
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္င။ံ

စာရင္းစစ္မခားုႏွင့္

Win
- Thin & Associates

အစရင္ခစ
ံ ာရင္းကိင္မခား

အခန္း(2B/2C) ပထမထပ္၊ ုႏွင္းဆကြန္ဒိ
အမွတ္ (၁၈၂/၁၉၄) ဗိလ္တေထာင္ဘရားလမ္း၊
ပစြန္ေတာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမိ ႕၊
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္င။ံ

ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မတ
ွ မ
္ ခား
ဆိင္ရာ ဥးေဆာင္ေအးဂခင့္
ကိယ္စားလွယမ
္ ခား

CB- Securities
အလႊာ ၃-၄၊ Union Financial Center (UFC)၊
မဟာဗုႏၶ လလမ္းုႏွင့္ သိမ္ျဖၱဴလမ္းေထာင့္၊
ဗိလ္တေထာင္ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမိ ႕၊
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္င။ံ
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အုႏွစခ
္ ခ ပ္

ဤအုႏွစ္ခခ ပ္တြင္

ဤကမၸဏ၏

စးပြားေရးလပ္ငန္းျဖင့္

စပ္လခဥ္းေသာ

အေရးႀကးသည့္အခခက္မခားကိ

မးေမာင္းထိးတင္ျပထားပါသည္။ သိ႔ရာတြင္ ထိတင္ျပခခက္သည္ အႂကြင္းမြဲ့ျပည့္စံသည္မဟတ္ဘြဲ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
အစရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံရန္ သိ႕မဟတ္ အစရွယ္ယာမခားကိဆက္လက္ၿပးစြက
ြဲ ိင္ထားရန္လူႀကးမင္း
မဆံးျဖတ္မထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာသတင္းအခခက္အလက္အားလံးပါဝင္သည္မဟတ္ပါ။
တစ္ခလံးအား

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းရွိ

အျခားေနရာမခားတြင္ပါဝင္သည့္

ဤအုႏွစ္ခခ ပ္

ပိ၍အေသးစိတ္ကခေသာ

အခခက္အလက္မခားုႏွင့္ ဘ႑ေရးအခခက္အလက္မခားကကန္႕သတ္လႊမ္းမိးသည္ျဖစ္ၿပး၊ အဆိပါအေသးစိတ္
သတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ တြဖ
ြဲ က္၍ဖတ္႐ိုသင့္ပါသည္။ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံရန္ မဆံးျဖတ္မ၊ လူႀကးမင္းအေနျဖင့္
ဘ႑ာေရးဆိင္ရာအခခက္အလက္မခားုႏွင့္
အေၾကာင္းအခခက္မခား"

အပိဒ္တြင္

အခခက္အလက္အားလံးကိ
မေရရာမမခား

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏

"ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္

ေဖာ္ျပပါရွိေသာကိစၥမခားအပါအဝင္

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းပါ

ဂ႐ိုတစိက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ပါဝင္သည့္

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား

ဤအုႏွစ္ခခ ပ္တြင္

ပါရွပ
ိ ါသည္။

ဆံးရံးုႏိင္ေျခုႏွင့္

"ဆံးရံးုႏိင္ေျခ

ျဖစ္ေစသည့္

အေၾကာင္းအခခက္မခား" ုႏွင့္ "ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား" အပိင္းတိ႔တြင္တင္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအခခက္တိ႔
အပါအဝင္

အခခ ိ႕ေသာအေၾကာင္းအခခက္တ႔ေ
ိ ၾကာင့္

ကၽြုႏ္ပ္လက္ေတြ႕ရလဒ္မခားသည္

ေရွ႕ေမွခာ္

ေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္ ေဆြးေုႏြးတင္ျပထားေသာ ရလဒ္မခားုႏွင့္ မခားစြာကြာျခားုႏိင္ပါသည္။
ျခံ ငံသံးသတ္ခခက္
မိတဆ
္ က္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္

အမခားပိင္ကမၸဏတစ္ချဖစ္ၿပး

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္မတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားေသာ ကမၸဏမခားတြင္ ရွယ္ယာမခားပိင္ဆိင္၍ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမျပ လပ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကိ

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူ

ကိး

(၉)

ဥး

ပါဝင္ေသာ

ျမန္မာုႏိင္ငံမွ

ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ြဲ တစ္ရပ္က Zone A Project တြင္ ပါဝင္လပ္ေဆာင္ေရး ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္
တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။

Zone A Project သည္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းရွိ Zone A Area တြင္

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မည့္ စက္မနယ္ေျမ တစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းလက္တ၍
ြြဲ

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား

ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရတိ႔ အေနျဖင့္
တည္ေထာင္ရန္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

သေဘာတူစာခၽြန္လႊာ (Cooperation Memorandum) အရ သေဘာတူထားၾကၿပး ျဖစ္ပါသည္။
အဆိပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ႔
အေနျဖင့္ Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္
လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိတာဝန္ယူလပ္ေဆာင္မည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏတည္ေထာင္ေရးအတြက္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏ
သေဘာတူစာခခ ပ္ (MJTD Joint Venture Agreement) ကိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္
ခခ ပ္ဆိခြဲၾ့ ကပါသည္။ဤဖက္စပ္ကမၸဏကိ Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (“MJTD”)
အျဖစ္တည္ေထာင္ခၾြဲ့ ကပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက Thilawa Property Development Limited
(“TPD”)

ဟေခၚတြင္သည့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ

လက္ေအာက္ခံကမၸဏတစ္ခကိ
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

Zone

Project

၏

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။
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A

လူေနထိင္ရာုႏွင့္
ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ Zone B Project အား အနာဂါတ္တြင္ ရင္းုႏွး
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက
Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔ုႏွင့္ နားလည္မစာခၽြနလ
္ ႊာ (Memorandum of Understanding) ကိ
လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့ၾကသည္။

Zone

B

Project

သည္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းတည္ရွိမည့္

စက္မနယ္ေျမအား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔မွ
လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့ပါသည္။
MJTD
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏသည္ MJTD ၏ ထတ္ေဝၿပး အျပည့္အဝေပးသြင္းၿပးသည့္ အစရွယ္ယာ စစေပါင္း၏ ၄၁%
ကိ ပိင္ဆိင္ထားပါသည္။ MJTD အား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ႔ ပူးေပါင္း၍
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၊ ဇက္ဟိုန္ (A) တည္ေထာင္ေရး၊ ေဆာက္လပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ အေရာင္းျမွင့တ
္ င္ေရး၊
ေရာင္းခခေရးုႏွင့္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ေရးအတြက္ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္ (Original MJTD Joint Venture Agreement) အရ MJTD
သည္ ကနဥးထည့္ဝင္ၿပး ရွယ္ယာတန္ဖိး US$ သန္း ၅၀ ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပး အဆိပါ ရွယ္ယာတန္ဖိးတြင္
ျမန္မာမခားဘက္ကအကခိ းစးပြား ၅၁.၀% အား လည္းေကာင္း၊ ဂခပန္မခားဘက္က အကခိ းစးပြား ၄၉.၀% အား
လည္းေကာင္း ပိင္ဆိင္ၾကသည္။ Zone A Project ၌ အနာဂါတ္တြင္ ေနရာယူ လပ္ကိင္မည့္သူမခား၏
မခားစြာေသာႀကိ တင္စာရင္းေပးထားျခင္းုႏွင့္သးသန္႔မွာယူထားျခင္းမခားမွ

ရရွိလာေသာ

MJTD

၏

ေကာင္းမြန္သာ ေငြေၾကးစးဆင္းမေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရလ၊ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မူလ MJTD
ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အားျပင္ဆင္လိက္ေသာအခါအဆိပါကနဥးထည့္ဝင္ၿပးရွယယ
္ ာ တန္ဖိးအား
ေနာက္ပိင္းတြင္ US$ ၂၇သန္းသိ႔ ေလွခာ့ခခလိက္ပါသည္။
ျမန္မာဘက္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက MJTD ၏ အကခိ းစးပြား ၄၁.၀% ကိ ပိင္ဆိင္လာမည္ျဖစ္ၿပး ကခန္
အကခိ းစးပြား ၁၀.၀% ကိ Thilawa SMC က ပိင္ဆိင္လာမည္။ Thilawa SMC မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိးရက Zone
A Project တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါသည္။
ဂခပန္ဘက္မွ MMSTD သည္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏ၏ အကခ ိးစးပြား ၃၉.၀% ကိ ပိင္ဆင္
ိ မည္္ျဖစ္ၿပးကခန္
အကခိ းစးပြား ၁၀.၀% ကိ JICA က ပိင္ဆိင္မည္။JICA မွတစ္ဆင့္ ဂခပန္အစိးရက Zone A Project တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္။ MMSTD သည္ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ုႏွင့္ Sumitomo
Corporation တိ႔ ပါဝင္ေသာ ဂခပန္ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းက တည္ေထာင္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔က ယင္းတိ႔အသးသး၏ MJTD အစရွယ္ယာအပိင္းမခားအတြက္
ေငြသားျဖင့္ထည့္ဝင္ၾကပါမည္။Thilawa SMC က MJTD အစရွယ္ယာမခားကိ Thilawa SMC မွ Zone A Area
ရွိေျမအား MJTD သိ႔အငွားခခထားသည့္ေျမအျဖစ္အသံးျပ ခြင့ေ
္ ပးျခင္းအားျဖင့္ထည့္ဝင္ပါမည္။
အထက္ပါအခခက္ကိအေျခခံၿပး၊

MJTD

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္ုႏွင့္အည

ကၽြန္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက

MJTD အစရွယ္ယာမခားအတြက္ စစေပါင္းUS$ ၁၁.၀၇ သန္း ထည့္ဝင္ရန္ လိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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MJTDုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာ

ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားကိ

"ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ

-

MJTD"

အပိင္းတြင္

ၾကည့္႐ိုပါရန္။

MJTD အစရွယယ
္ ာမခားတြငထ
္ ည့္ဝင္ျခင္း
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စတ
ြြဲ ြင္ကၽြန္ပ္တ႔ိ

ကမၸဏ၊

MMSTD

ုႏွင့္

JICAတိ႔က

MJTD

ရွယ္ယာမခားတြင္ ေငြသားျဖင့္ ထည့္ဝင္ထားၿပး၊ Thilawa SMC ကMJTD သိ႔ မတည္ေငြထည့္ဝင္မကိ Zone A
Area အား MJTD သိ႔ အငွားခခထားသည့္ေျမအျဖစ္ အသံးျပ ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည္။ ထိသိ႔
ထည့္ဝင္မ၏ အကခ ိးဆက္ အျဖစ္
Thilawa

SMC

၊

MMSTD

ဖက္စပ္ကမၸဏ ၏ အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းတြင္ ကၽြန္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊

ုႏွင့္

JICA

တိ႔က

MJTD

၏

ထည့္ဝင္ၿပး

ျဖစ္ေသာ

အစရွယ္ယာ

မတည္ေငြရင္းစစေပါင္းျဖစ္သည့္ US$ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၄၁.၀%၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀% ုႏွင့္ ၁၀.၀% အသးသး
ပိင္ဆိင္လခက္ ရွိၾကပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားကိ "ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ - MJTD ရွယယ
္ ာမခား ထည့္ဝင္ျခင္း" အပိင္းတြင္
ၾကည့္႐ိုပါရန္။
TPD
TPD သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံ ကမၸဏျဖစ္ပါသည္။ TPD ကိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉)
ရက္ေန႔တြင္

ပဂလိကပိင္လမိတက္ကမၸဏအျဖစ္

ကနဥးထည့္ဝင္ၿပး

ျဖစ္ေသာ

အစရွယ္ယာ

မတည္ေငြရင္းစစေပါင္းျဖစ္သည့္ ကခပ္ သန္း (၁၀၀၀) ျဖင့္ Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းကိ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိေဆာင္ရြက္ရန္ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ TPD က လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံမခား၊
ရံးခန္းမခား၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္မခား၊ ဘဏ္မခားုႏွင့္ အမခားျပည္သသ
ူ ံးအေဆာက္အအံ စသည့္ ပေရာဂခက္မခားကိ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလ၊ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက ေနာက္တိး TPD အစရွယ္ယာအျဖစ္ ကခပ္
၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကိ ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔က ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀
ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထိးခြဲပ
့ ါသည္။ အဆိပါ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ Thilawa SMC မွ ကခပ္ (၆
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိ TPD သိ႔ ရွယ္ယာထည့္ဝင္၍ TPD တြင္ အကခိ းစးပြား ၂၀.၀% ပိင္ဆိင္မည္ ျဖစ္ျပး
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက ကခန္ရွိေသာ ၈၀.၀% ကိပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Thilawa SMC မွ TPD သိ႔ အစရွယ္ယာ
ထည့္ဝင္မမွာ ၎တိ႔မွ သက္ဆိင္ရာ အစိးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ လိအပ္သည့္ ခြင့ျ္ ပ ခခက္မခား ရရိွမအေပၚတြင္
မူတည္ေနပါသည္။
TPD အစရွယယ
္ ာမခားတြင္ ထည့္ဝင္ျခင္း
ယေန႔အခခိန္အထိ Thilawa SMC ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအၾကား လက္မွတ္ေရးထိးထားသည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏ
သေဘာတူစာခခ ပ္အရ TPD ၏ အစရွယ္ယာခြေ
ြဲ ဝမမွာ မေဆာင္ရြက္ရေသး၍ ကၽြန္ပ္တ႔ိ ကမၸဏက TPD ၏
အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းစစေပါင္းျဖစ္သည့္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၁၀၀.၀% အား ပိင္ဆိင္ပါသည္။
သိ႔ေသာ္

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ

အစရွယ္ယာခြေ
ြဲ ဝမ
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ေဆာင္ရြက္

ျပးသည့္

အခါတြင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွ TPD ၏ အစရွယ္ယာ ၈၀% ကိ ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ၿပး ကခန္ရွသ
ိ ည့္ ၂၀% အား Thilawa SMC
မွ ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဓိက စးပြားေရးလပ္ငန္း
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စအ
ြြဲ ရ ကၽြန္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမခားမွာ ●

Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္း ုႏွင့္
လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔တြင္ပါဝင္လပ္ေဆာင္ေနသည့္္

MJTDတြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံကာ

၎၏

စမံအပ္ခခ ပ္မတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
●

Zone

A

Properties

မခားအား

ဂခပန္မွ

ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခားုႏွင့္

လက္တက
ြြဲ ာ

ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္း၊
●

ကၽြန္ပ္တိ႔၏ဒါရိက္တာမခားက ၄င္းတိ႔၏ ဆင္ျခင္တံတရားအရဆံးျဖတ္ကာ အဆိျပ ထားေသာ Zone B
Project လည္းပါဝင္ုႏိင္ေသာ (Zone A Area မွအပ) သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ သိ႔မဟတ္ ၎၏
မည့္သည့္အစိတ္အပိင္းတြင္မဆိ တည္ေဆာက္မ လပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ုႏွင့္

●

Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းကိ ရင္းုႏွး တည္ေဆာက္ျခင္း၊
ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔တြင္ပါဝင္လပ္ေဆာင္ေနသည့္ TPD
တြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံကာ ၎၏ စမံအပ္ခခ ပ္မတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဝင္ေငြမခားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမခားမွ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္(က)

MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ ေျမယာ လပ္ငန္းမခားမွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြမခားမွ ခြေ
ြဲ ဝေပးသည့္ အျမတ္ေဝစမခား

(ခ)

ဇက္ဟိုန္ (A) အတြင္းရိွ ေျမုႏွင့္ အေဆာက္အအံ လပ္ငန္းမခား အတြက္ အေရာင္းျမွင့တ
္ င္ေပးျခင္းုႏွင့္
ေရာင္းခခေပးျခင္း၊ ဌားရမ္းျခင္း ုႏွင့္ (သိ႔မဟတ္) ထခြေ
ြဲ ရာင္းခချခင္းအတြင္ ရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမခား

(ဂ)

MJTD မွ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မအတြက္ ရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမခား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းုႏွင့္ သင္းဖြ႕ြဲ မွတ္တမ္း ပါ ျပ႒ာန္းခခက္မခားုႏွင့အ
္ တူ
သက္ဆိင္ရာ

ဥပေဒမခားမွ

ေဆာင္ရြက္ခြင့ျ္ ပ ထားသည့္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းုႏွင့္

အျခား

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္းရိွ ေဒသမခား၌ ေျမယာဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္ေရး လပ္ငန္းမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခား ျပ လပ္၍ ေရရွည္
အကခိ းအျမတ္ ျဖစ္ေပၚရရိွရန္ စစဥ္ထားပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္စပ္လခဥ္းသည့္ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအား"စးပြားေရးလပ္ငန္း"
အပိင္းတြင္ဆက္လက္ၾကည့္႐ိုပါရန္။
Zone A Project
Zone A Project ဆိသည္မွာ Zone A Area အား စက္မနယ္ေျမတစ္ခအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖ ိးတိးတက္လာေစရန္
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Zone A Area သည္ ဧရိယာအကခယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ (၃၉၆)
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ဟက္တာခန္႔ ရွိၿပး၊ စစေပါင္းေျမေနရာ အကခယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ (၂၄၀၀) ဟက္တာ ခန္႔ ရွိေသာ
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္္။
ကာလတိအတြင္း၌

Zone

A

Project

အေနျဖင့္

အလပ္အကိင္အခြင့အ
္ လမ္းမခား

ဖန္တးေရးုႏွင့္

ပိ႔ကန္ျမွင့တ
္ င္ေရး ရည္ရြယ္ခခက္တိ႔ျဖင့္ အေသးစားကန္ထတ္လပ္မက႑မွ လပ္ငန္းရွင္မခားအား ဆြေ
ြဲ ဆာင္
ုႏိင္ရန္ ေမွခာ္မွန္းပါသည္။

ကာလရွည္အတြက္မူ Zone A Project အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ လပ္ငန္းက႑

ေပါင္းစံရွိကန္ထတ္လပ္သူမခားအား ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
Zone A Project ကိ အဓိကအားျဖင့္ (၁) ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား၏ ကိယ္ပိင္ ကန္ထတ္လပ္မအေဆာက္အအံမခား
တည္ေဆာက္ေရးအလိ႔ငွာ

ေငြလက္ငင္း

ေပးေခခေစျခင္းျဖင့္

စက္မနယ္ေျမမခားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

(၂)

စက္႐ိုံမခားအား

ကာလတိအတြက္

အသံးျပ ုႏိင္ရန္အလိ႔ငွာ

ကာလရွည္အတြက္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက

အငွားခခထားေပးမည့္

အဆင္သင့္ေဆာက္လပ္ထားၿပး

လစဥ္ငွားရမ္းခ

သိ႔မဟတ္

အျခားအခခိန္မန
ွ ္

ငွားရမ္းချဖင့္ အငွားခခထားေပးမည့္ အငွားစက္႐ိုံမခားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၃) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ
ကမၸဏျဖစ္သည့္ TPD

က ရင္းုႏွး တည္ေဆာက္မည့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္း

အျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ပါမည္။
Zone A Project ကိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခခိန္ကာလအတြင္း အဆင့္မခားျဖင့္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္
သြားပါမည္္။အဆင့္ (၁) ဆိင္ရာ ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းမခားကိ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ုႏိဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္
တရားဝင္

စတင္ခြဲ့ၿပး၊၂၀၁၅ခုႏွစ္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဖြင့္ပြြဲ

စက္တင္ဘာလ
ကခင္းပခြဲ့၍

(၂၃)

ရက္ေန႔တြင္

Zone

A

ပေရာဂခက္တည္ေဆာက္ေရးလပ္ငန္းမခားကိ

Project

၏

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆင့္ (၂) ကိ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပးစးေအာင္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ အခခိန္ဇက္ဟိုယား
သတ္မွတ္ထားပါသည္။လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ TPD က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပးစေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခခိန္ဇက္ဟိုယားသတ္မွတ္ထား ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကာလသတ္မွတ္ခခက္မခားသည္ လခာထားခခက္သာျဖစ္ၿပး ေျပာင္းလြဲုႏိင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအား "The Zone A Project" အပိင္းတြင္ ၾကည့္႐ိုပါရန္။
တိးခခြဲ႕စမံကန
ိ း္ - Zone B Project
Zone B Project ဆိသည္မွာ MTSH ၏ စစဥ္ထားေသာ တိးခခြဲ႕စမံကိန္းတစ္ခ ျဖစ္ၿပး သလဝါအထူးစးပြားေရး
ဇက္ဟိုန္အတြင္း ေနာက္ထပ္စက္မနယ္ေျမတစ္ခ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။

Zone B Project သည္

ဧရိယာ အကခယ္အဝန္း ခန္႔မွနး္ ေျခ (၅၀၀) မွ (၇၀၀) ဟက္တာခန္႔ ရွိသည္။ Zone B Project ကိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္မကန္မ စတင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအား "TheZone B Project" အပိင္းတြင္ ၾကည့္႐ိုပါရန္။
ဘ႑ာေရး အခခက္အလက္မခား
ကၽြန္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏကိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ၂၀၁၅ ခနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ (၂)ုႏွစ္ဆက္တိက္
အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား အုႏွစ္ခခ ပ္ုႏွင့္ ကၽြန္ပ္တ႔အ
ိ ဖြ႕ြဲ ၏ ၂၀၁၅ ခနစ္ မတ္လ
(၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္ တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြြဲ
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ထားေသာ

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား

ကိ

"ဘ႑ာေရး

အခခက္အလက္မခား

-

စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္

ဘ႑ာေရးရွငး္ တမ္းမခား" အပိင္းတြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အဓိကစးပြားေရး လပ္ငန္းေဆာင္တာမခားမွာ MJTD တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မရ
ွ င္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း၊ TPD
တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မရ
ွ င္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း၊ Zone A Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ MJTD
၏စမံအပ္ခခ ပ္မတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔ ျဖစ္ၾကရာ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရလဒ္မခားသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD
တိ႔၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ရလဒ္မခားုႏွင့္ နးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
ဝင္ေငြသည္ MJTD ုႏွင့္ TPDက ထတ္ေပးေသာ အျမတ္ေဝစမခားုႏွင္၊့ Zone A Properties အား
ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္

ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္

MJTD

အား

စမံအပ္ခခ ပ္မဝန္ေဆာင္မေပးျခင္းတိ႔မွရသည့္

အခေၾကးေငြ⁄ ေကာ္မရွင္တိ႔မွ အဓိကရရွိပါမည္္။
အစရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့ရ
္ င္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားသိေစရန္ အလိ႔ငွာ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာုႏွစ္
အတြက္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အေျခခံမခားုႏွင့္ယူဆခခက္မခားအေပၚမူတည္

ျပင္ဆင္ထားသည့္

ခန္႔မွန္းခခက္

အကခဥ္းခခ ပ္တ႔က
ိ ိ "ဘ႑ာေရး အခခက္အလက္မခား - ဘ႑ာေရး အလားအလာ မွနး္ ေျခမခား" အပိင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဆိပါဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားသည္
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား

ျဖစ္ၾကၿပး

ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္

"ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္

မေရရာမမခား

ပါဝင္ေနသည့္

အေၾကာင္းအခခက္မခား"

ုႏွင့္

"ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား" အပိင္းတိ႔တြင္ တင္ျပထားသည္တိ႔အပါအဝင္ အခခ ိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တိ႔၏
အကခ ိးဆက္အျဖစ္

MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္ အဆိပါဘ႑ာေရးအလားအလာ

မွန္းေျခမခားမွ

သိသာစြာ

ကြာျခားသြားုႏိင္ပါသည္။

လည္းေကာင္း၊

ေဖာ္ျပထားသည့္

အေျခခံမခားုႏွင့္

အဆိပါဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားကိ

ယူဆခခက္မခားကိလည္းေကာင္း၊

မည္သည့္သးျခား

လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းကိင္ သိ႔မဟတ္ စာရင္းစစ္လပ္ငန္းကမွခ သးျခားလြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း သိ႔မဟတ္
၎တိ႔အေပၚ အစရင္ခံစာတင္ျပထားျခင္း မရွိေသးပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ထိဘ႑ာေရးအလားအလာမွန္းေျခမခားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

ရလဒ္မခားအတိင္း

MJTD ုႏွင့္ TPD က ရရွိလိမ့မ
္ ည္ဟ မည္သည့္အာမခံခခက္မခွ မေပးပါ။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ MJTDတြင္
အကခ ိးစပ္ဆိင္မ ၄၁.၀% သာ ပိင္ဆိင္ေသာေၾကာင့္MJTD၏ရလဒ္မခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ရလဒ္မခားတြင္
ထည့္ေပါင္းမည္ မဟတ္ေၾကာင္းကိလည္း ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားသတိျပ သင့္ေပသည္။ထိ႔ျပင္ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏
ရလဒ္မခားအေပၚ

သက္ေရာက္မမရွိေသာ

အေၾကာင္းအခခက္တိ႔က

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ရလဒ္မခားအေပၚ

သက္ေရာက္မ ရွိေကာင္း ရွိုႏိင္ေပသည္။ အစရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား သိေစရန္အလိ႔ဌာ MJTD
၏ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာုႏွစ္အထိအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခန္႔မွန္းခခက္ အကခဥ္းခခ ပ္တိ႔ကိ “ေနာက္ဆက္တြြဲ
-ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မန
ွ း္ ခခက္မခား” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဘ႑ာေရးအလားအလာ
မွန္းေျခမခားအေပၚ လြန္ကြဲေသာ ယံၾကည္ကိးစားမမထားရန္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအား သတိေပးအပ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ယွဥၿ္ ပ င
ိ ုႏ
္ ိင္စမ
ြ း္ အားသာမမခား
သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ အခခက္အခခာကခေသာ တည္ေနရာ
လက္ရွိ

သလဝါဆိပ္ကမ္းအနး

ကပ္လခက္တည္ရွိျခင္းုႏွင့္

စက္မလပ္ငန္းဆိင္ရာဗဟိခခက္ျဖစ္ၿပး၊

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

ျမန္မာ့ုႏိင္ငံျခားကန္သြယ္မ၏

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးုႏွင့္

ႀကးမားေသာ

အခခ ိးအစားကိ

ကိင္တြယ္လပ္ေဆာင္ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ရန္ကန္ၿမ ိ႕မွလည္း (၂၅) ကလိမတာသာ ကြာေဝးျခင္းစသည့္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏

မဟာဗခၱဴဟာကခေသာတည္ေနရာက

၎၏ကန္ထတ္လပ္ငန္းမခားဆိင္ရာ

စက္မနယ္ေျမ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မကိ မခားစြာအားေကာင္းေစသည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ယံၾကည္ပါသည္။
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ထိ႔ျပင္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းသည္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သိ႔ ဥးတည္သည့္
အဓိက စႀကၤန္လမ္းုႏွင့္ သလဝါေရေလွာင္ကန္ၾကားတြင္တည္ရသ
ွိ ျဖင့္ ၿမိ ႕ျပတည္ေဆာက္ရန္ အထူးသင့္ေလခာ္
သည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ကန္ထတ္လပ္မက႑ တိးခခြဲ႕ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္း
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ုႏွစ္မခားမွစတင္လခက္ ုႏွစ္ေပါင္းမခားစြာထူေထာင္လာခြဲ့သည့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ကန္ထတ္လပ္မ
က႑သည္ ကန္ထတ္လပ္မလပ္ငန္းမခားတိးခခြဲ႕လပ္ေဆာင္ရန္၊ လပ္ငန္းလပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိမိေကာင္းမြန္
ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္အေျခအေနမခားအားအသံးခခရန္ုႏွင့္ စးပြားေရးအရ သးျခားခြထ
ြဲ ြက္ေနျခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း
လြတ္ေျမာက္လာမကိ ေကာင္းစြာအသံးခခရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပး ဤအခခက္က Zone A Project ုႏွင့္ Zone B
Project

စသည့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

မည္သည့္အနာဂါတ္တိးခခြဲ႕မစမံကိန္းကိမဆိ

အကခိ းျပ လိမ့မ
္ ည္ဟ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ယံၾကည္ပါသည္။
ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရတိ႔၏ အားေပးကူညမ
Zone A Project ုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project က တစ္စိတ္တစ္ပိင္းအျဖစ္္ပါဝင္ေသာ
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မအား ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရတိ႔က ေထာက္ခံအားေပး
ကူညလခက္ရွိပါသည္။

ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရတိ႔ ပါဝင္ေနျခင္းက Zone A Projectုႏွင့္အလားအလာ

ရွိေသာ Zone B Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္းအား အဆင္ေျပေခခာေမြ႔ေစၿပး၊ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား
အၾကား Zone A Projectုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ပံရိပ္ကိလည္း ပိမိေကာင္းမြန္ေစသည့္
အတြက္ Zone A Projectုႏွင့အ
္ လားအလာရွိေသာ Zone B Project ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္းမခားကိလည္း
ပိမိမခားျပားေစေၾကာင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ယံၾကည္ပါသည္။
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သမ
ူ ခား၏ ေပါင္းစပ္ဖ႕ြြဲ စည္းထားသည့္ ခိင္မာေသာ ပူးေပါင္းေကာ္ပေရးရွ
ိ
ငး္ အဖြ႕ြဲ
Zone A Project ုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ကိ ျမန္မာုႏွင့္ ဂခပန္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား၏
ခိင္မာေသာ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔မ
ြဲ ွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ရာ၊ ၎တိ႔ အသးသး၏
ကၽြမ္းကခင္မ၊ အေတြ႔အႀက ံ၊ တတ္သိနားလည္မ၊ ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မခားအား ေကာင္းစြာ
အသံးခခလခက္ Zone A Project ုႏွင့္အလားအလာရွိေသာ Zone B Project အား ထိေရာက္စြာ ရင္းုႏွး
တည္ေဆာက္ုႏိင္ၾကမည္။
အရည္အေသြးျမင့္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဥ
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား
လပ္ငန္းမခား

လပ္ကိင္ုႏိင္မည့္

အေဆာက္အဥမခားုႏွင့္

အျခားစက္မဇက္ဟိုန္မခား

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခားုႏွင့္ယွဥ္ပါက

စက္မနယ္ေျမတစ္ခအျဖစ္

ကန္ထတ္လပ္မ

မခားစြာပိ၍ဆြေ
ြဲ ဆာင္မရွိေစေသာ

လိအပ္သည့္အေထာက္အပံ့မခားျဖည့္ဆည္းေပးထားသျဖင့္

Zone

A

အေျခခံ
Project

လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမင္မ
အခြင့အ
္ လမ္းမခားအား ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။
စြမး္ ေဆာင္ရည္ေကာင္းေသာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စဝန္
ံ ေဆာင္မေပးျခင္း
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ တစ္ေနရာတည္း တြင္ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ဌာနက အစိးရ၏ ခြင့္ျပ ခခက္
မခားုႏွင့္ သေဘာတူညခခက္မခားရရန္ ေလွခာက္လႊာတင္ရာတြင္ ရွည္လခားေသာ လပ္ငန္းစဥ္မခားကိ ဖယ္ရွားေပး
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သျဖင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအား ပိမိဆြေ
ြဲ ဆာင္ေစုႏိင္ၿပး Zone A Project လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
အပိင္းုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမင္မ အခြင့အ
္ လမ္းမခားအား ျမွင့တ
္ င္ေပးပါသည္။
လပ္ငန္းတိးခခြဲ႕မုႏွင့္ ႀကးပြားတိးတက္မအလားအလာ
TPD စသည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံကမၸဏမခားမွတစ္ဆင့္ လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္မစမံကိန္းမခားတြင္ Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
အပိင္းုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ Zone B Project ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေဆာက္မ တိ႔ပါဝင္ပါသည္။ အဆိပါစမံကိန္းမခား
သည္ ကာလတစ္ခအတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ႀကးပြားတိးတက္မကိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဝင္ေငြအမခားအျပား
ေဖာ္ေဆာင္ေပးုႏိင္မည္ဟေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္း
ေလွခာက္ထားသူ

ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္

အမခားုႏွင့္သက္ဆိင္ေသာ ကမၸဏ

အျဖစ္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒမခားုႏွင့္အည ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ထားသည့္
ျမန္မာသလဝါအက္(စ္)အးဇက္ဟိုက္ဟိးဒင္းပတ္ဘလစ္လမိတက္။
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္း

ကမၸဏကထတ္ေဝၿပး၊

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားက

ဝယ္ယူပိင္ဆိင္ၿပးသည့္

အစရွယ္ယာမခား၏ ၁၀၀.၀% ကိ ကိယ္စားျပ သည့္ တစ္စလွခင္ မူရင္းတန္ဖိး
ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ စရွိသည့္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅။
ရည္ညန
ႊ း္ ေဈးုႏန္း

စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမတြငပ
္ ါဝင္သည့္

အစရွယ္ယာ

တစ္စ၏

ေဈးုႏန္းမွာ ဘ႑ာေရးအတိင္ပင္ခံပဂိ လ္ုႏွင့္ ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္
မခားဆိင္ရာ ဥးေဆာင္ကိယ္စားလွယ္ ေအးဂခင့္ ျဖစ္သည့္ CB Securities မွ
သတ္မွတ္သည့္ ုႏန္းထားျဖစ္ပါသည္။
ရွယယ
္ ာမခားကိ ဝယ္ယူ
ပိင္ဆင္
ိ ခင
ြ ့္ ရွမ
ိ

ျမန္မာုႏိင္ငံသားသိ႔တည္းမဟတ္ျမန္မာုႏိင္ငံသားမခားအျပည့္အဝပိင္ဆိင္
သည့္ကမၸဏတ႔ိကသာအစရွယ္ယာမခားကိ ပိင္ဆိင္ခြင့ရ
္ ွိၿပး၊ လက္ရွိအခခိန္
တြင္ ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာမခားကိ ျမန္မာုႏိင္ငံသား သိ႔မဟတ္ ျမန္မာ
ုႏိင္ငံသားမခား

အျပည့္အဝပိင္ဆိင္သည့္ကမၸဏတ႔ိက

ထိအစရွယ္ယာမခားကိ

ျမန္မာုႏိင္ငံသားသိ႔မဟတ္

အျပည့္အဝပိင္ဆိင္သည့္
လႊြဲေျပာင္းျခင္း

ျမန္မာုႏိင္ငံသားမခား

ကမၸဏတ႔ိကိသာလွခင္

ျပ လပ္ုႏိင္ေပသည္။

ပိင္ဆိင္ထားၿပး၊
ေရာင္းျခင္းုႏွင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

သက္ဆိင္ရာ

ဥပေဒမခားအရ ခြင့ျ္ ပ သည့္အခါ အစရွယ္ယာမခားကိုႏိင္ငံျခားသား သိ႔မဟတ္
ုႏိင္ငံျခား

ကမၸဏသိ႔

လႊြဲေျပာင္းျခင္း

သိ႔မဟတ္

အျခားနည္းအားျဖင့္

တစ္ပါးသူ၏ ထိန္းခခ ပ္မသိ႕လႊြဲေျပာင္းျခင္း ျပ လပ္ုႏိင္ေပသည္။
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္း၏ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ခက္

အစရွယ္ယာရွင္မခားအား

လက္ရွိ

ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးုႏွင့္ ေရာင္းုႏိင္၊ အေရာင္းအဝယ္ျပ ုႏိင္မည္ျဖစ္ၿပး အစ
ရွယ္ယာရွင္မခားအား

ရွယ္ယာတန္ဖိးမခား

ကိလည္း

တကယ္တမ္း

နားလည္လာေစမည္။ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အစရွယ္ယာ
ရွင္မခားအေပၚ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမုႏွင့္ တာဝန္ ခံမလည္း
ပိ၍ခိင္မာေစပါသည္။
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YSX

စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းမျပ မ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အစရွယ္ယာမခားအား

ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ေနရာရာတြင္ျဖစ္ေစ စာရင္းဝင္
အျဖစ္ တင္သြင္းထားျခင္း သိ႔မဟတ္ ေဈးုႏန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိခြဲ့ပါ။
သိ႔ေသာ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက အမခားျပည္သူအား ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀
ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ထိအခခိနမ
္ ွစၿပး ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေအာက္တိဘာလကန္အထိ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇၉၈ ႀကိမ္ ဝန္ေဆာင္မ
ေပးၿပး ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခခိန္တြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခား
အား အေရာင္းအဝယ္လပ္ုႏိင္ရန္ YSX အား အသံးခခုႏိင္မည္ဟ ေမွခာ္လင့္
ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခားအား တက္တက္ႂကြႂကြ
အေရာင္းအဝယ္ျပ လပ္သည့္ ေဈးကြက္ရွိမည္ဟ အာမခံခခက္မရွိပါ။
ေနာက္ထပ္

အခခက္အလက္မခားအား

"ျမန္မာုႏိင္ငံ

ေငြေခခးသက္ေသခံ

လက္မတ
ွ ္ ေဈးကြက"္ အပိင္းတြင္ ၾကည့္႐ိုပါရန္။
အျမတ္ေဝစမခား

ဤကမၸဏအေနျဖင့္ အျမတ္ေဝစ တစ္စံတစ္ရာကိ ထတ္ေပးရန္ ရွိခြဲ့ပါက
ျမန္မာုႏိင္ငံဥပေဒက ခြင့္ျပ သည့္အတိင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အျမတ္ေငြမခားမွသာ
ထတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္ေဝစမခားကိ ကခပ္ေငြျဖင့္ ထတ္ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၸဏ၏ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔အ
ြဲ ေနျဖင့္ ၎၏ခခင့္ခခိန္ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္အျမတ္
ေဝစခြေ
ြဲ ဝေပးေရးအတြက္

ေထာက္ခံတင္ျပုႏိင္ပါသည္။

(Zone

A

Properties အား ေဈးကြက္တင္ျခင္္း၊ ေရာင္းခချခင္းမွအပ) ဤကမၸဏ၏
အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမွာ

MJTD

ုႏွင့္

TPD

တြင္

ျခင္းျဖစ္သည့္အားေလခာ္စြာ၊

အျမတ္ေဝစခြေ
ြဲ ဝေပးုႏိင္မအား

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ
ခခင့္ခခိန္

ဆံးျဖတ္ရာတြင္ MJTD ုႏွင့္ TPD မွ အျမတ္ေဝစရရွိျခင္းသည္ အေရးႀကး
ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တစ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့မ
္ ည္။

MJTD၏ အျမတ္ေဝစ

ေပၚလစသည္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အေပၚ မူတည္္ၿပး၊
TPD

၏

အျမတ္ေဝစ

ေပၚလစသည္

TPD

၏

သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္း

အေပၚမူတည္္ေနသည္။ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ အျမတ္ေဝစေပၚလစကိ
"အျမတ္ေဝစမခား" အပိင္းတြင္ ပိမိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MJTD
ုႏွင့္ TPD ထံမွကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အျမတ္ေဝစမခားရလိမ့မ
္ ည္ဟ အာမခံခခက္ မရွိပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက အျမတ္ေဝစတစ္စတစ္
ံ
ရာကိ ေၾကညာျခင္း သိ႔မဟတ္
ထတ္ေပးျခင္း

ျပ လိမ့မ
္ ည္ဟ

အာမခံခခက္ေပးုႏိင္ျခင္း

မရွိပါ။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက အျမတ္ေဝစတစ္စတစ္
ံ
ရာကိ ေၾကညာျခင္း သိ႔မဟတ္
ထတ္ေပးျခင္း ျပ လိမ့မ
္ ည္ဟရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက မယူဆသင့္ပါ။
ေနာက္ထပ္ အခခက္အလက္မခားအတြက္ "အျမတ္ေဝစမခား" အပိင္းတြင္
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုပါရန္။
ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္အ

"ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခခက္မခား" အပိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခခက္

ေၾကာင္းအခခက္မခား

မခား

အပါအဝင္၊
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အစရွယ္ယာမခားတြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္းုႏွင့္

ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံးရံးုႏိင္ေျခကိ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူမခား

ေသေသခခာခခာ စဥ္းစားသံးသပ္သင့္ပါသည္။
တိ႔၏အစ

ရွယ္ယာမခားတြင္

စဥ္းစားသင့္ေသာ

အဆိပါအပိင္း၌

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္းုႏွင့္ဆက္စပ္ၿပး

အေၾကာင္းအခခက္အခခ ိ႕ကိ

အေနျဖင့္
ကၽြုႏ္ပ္

ထည့္သြင္း

ေဆြးေုႏြးတင္ျပ

ထားပါ

သည္။

ေရာင္းခြင့က
္ န္႕သတ္
ထားေသာကာလ

ကနဥးစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြငး္ ျခင္း ေလွခာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မတိင္မ (၆)
လ အတြင္း ဤကမၸဏမွ အစရွယ္ယာတစ္စံတစ္ရာ ထတ္ထားျခင္း မရွိပါ။
သိ႔ျဖစ္ရာ မည္သည့္အစရွယ္ယာမွခ YSX တြင္ မွတ္ပံတင္မည့္ ေငြေခခး
သက္ေသခံလက္မွတ္မခားထတ္ေဝသည့္ လပ္ငန္းမခားလိက္နာရမည့္ စည္း
မခဥ္းမခားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေရာင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကာလုႏွင့္
အကခံ းမဝင္ပါ။

18

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာအခခက္အလက္မခား
မိတဆ
္ က္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကိ ၂၀၁၃ ခနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ခြဲ့သည္။ ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားမခားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားအုႏွစ္ခခ ပ္ကိ ဤကမၸဏ၏ ၂၀၁၅ ခနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္
ကန္ဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ (၂)ုႏွစ္ဆက္တိက္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမခား၊
ဤအပ္စ၏ ၂၀၁၅ ခနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္
တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဤအပ္စ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀
ရက္ေန႔အထိ

စာရင္းမစစ္ထားေသာ

ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားမွ

ရရွိပါသည္။

ဤအုႏွစ္ခခ ပ္ကိ

"စမံခန္႔ခမ
ြြဲ အဖြ႕ြဲ ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္မ ရလဒ္မခားအေပၚ ေဆြးေုႏြး၊ စိစစ္ခခက္"
အပိင္းုႏွင့္ ဤကမၸဏ၏ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဤအပ္စ၏ စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္
တစ္ေပါင္းတည္း

ေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ

ေနာက္ဆက္တမ
ြြဲ ွတ္စမခားုႏွင့္

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္

ဤေနရာတြင္ပါရွိေသာ

ဆက္စပ္ၿပးေလ့လာဖတ္ရသင့္ပါသည္။

ဤကမၸဏ၏

စာရင္းစစ္ၿပးျဖစ္သည့္

တစ္ေပါင္းတည္း

ဤအပ္စ၏

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏

အျခားဘ႑ာေရး
စာရင္းစစ္ၿပး

ျဖစ္သည့္

ေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ

အခခက္အလက္မခားုႏွင့္
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား၊
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားကိ

ျမန္မာုႏိင္ငံဘ႑ာေရးအစရင္ခမ
ံ ဆိင္ရာ စံုႏန္းမခားုႏွင့အ
္ ည ျပ စထားၿပး ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ျဖစ္သည့္
Win Thin & Associates မွ ျမန္မာုႏိင္ငံစာရင္းစစ္ စံုႏန္းမခားုႏွင့္အည စာရင္းစစ္ထားပါသည္။
“ဘ႑ာေရးအခခက္အလက္ - ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား” အပိင္းတြင္ ေဆြးေုႏြးထားသည္မခားမွအပ
ေအာက္ပါဘ႑ာေရးအခခက္အလက္အုႏွစ္ခခ ပ္သည္ ဤကမၸဏ သိ႔မဟတ္ ဤအပ္စ၏ မည္သည့္အနာဂါတ္
အခခိန္ကာလ သိ႔မဟတ္ ေန႔ရက္၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခား သိ႔မဟတ္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကိမွခ
ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပျခင္းမဟတ္ပါ။
ဘက္စဝင္
ံ ေငြ႐ိုင
ွ း္ တမ္း – လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခား
ေငြေၾကး - ကခပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္

၂၀၁၄ ဘ႑ာုႏွစ္

စမံခန္႔ခြဝ
ြဲ န္ေဆာင္ခမခား

၂၀၁၅ ဘ႑ာုႏွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာုႏွစ္
တစ္ေပါင္းတည္း

၃၀ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅ အထိ
စာရင္းမစစ္ထားေသာ
တစ္ေပါင္းတည္း

-

၈၂၅ ၈၄၁ ၅၁၀

၈၂၅ ၈၄၁ ၅၁၀

၂၀၅ ၂၆၂ ၄၀၀

-

၁ ၁၆၅ ၇၇၃ ၃၇၅

၁ ၁၆၅ ၇၇၃ ၃၇၅

၅၂၈ ၈၉၅ ၇၇၁

၄ ၀၆၂ ၄၂၈

၁ ၉၃၃ ၄၂၉ ၇၈၉

၁ ၉၃၃ ၄၂၉ ၇၈၉

၅၂၈၉၃၃၅၄၆

၁၂ ၁၈၀ ၈၅၆

၃၄ ၁၉၉ ၅၀၅

၃၄ ၁၉၉ ၅၀၅

၃၅၄ ၈၃၁ ၈၃၈

(ကန္သြယ္လပ္ငန္းခြန္
ေဆာင္ၿပး)
အေရာင္းေကာ္မ႐ိုွင္
(ကန္သြယ္လပ္ငန္းခြန္
ေဆာင္ၿပး)
အတိး
အျခားဝင္ေငြ
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စစေပါင္းဝင္ေငြ

စစေပါင္း ကန္ကခစရိတ္

၁၆ ၂၄၃ ၂၈၄

၃ ၉၅၉ ၂၄၄ ၁၇၉

၃ ၉၅၉ ၂၄၄ ၁၇၉

၁ ၆၁၇ ၉၂၃ ၅၅၄

(၃၆၉ ၄၂၃ ၃၀၇)

(၁ ၄၄၅ ၄၆၈ ၃၅၁)

(၁ ၄၅၀ ၃၈၇ ၅၆၄)

(၂၁၀ ၉၉၇ ၉၅၁)

(၃၅၃ ၁၈၀ ၀၂၃)

၂ ၅၁၃ ၇၇၅ ၈၂၈

၂ ၅၀၈ ၈၅၆ ၆၁၅

၁ ၄၀၆ ၉၂၅ ၆၀၃

(၁၁၀ ၅၉၃ ၃၆၀)

၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈

၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈

၆ ၇၂၂ ၇၆၄ ၈၇၅

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃)

၁၆ ၈၆၁ ၁၄၉ ၁၀၆

၁၆ ၈၆၅ ၂၂၉ ၈၉၃

၈ ၁၂၉ ၆၉၀ ၄၇၈

-

(၆၄၄ ၅၄၆ ၀၇၁)

(၆၄၄ ၅၄၆ ၀၇၂)

(၂၆၅ ၈၉၂ ၆၇၃)

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃)

၁၆ ၂၁၆ ၆၀၃ ၀၃၄

၁၆ ၂၁၁ ၆၈၃ ၈၂၁

၇ ၈၆၃ ၇၉၇ ၈၀၅

မခား
အသားတင္ အျမတ္/
(အ႐ိုံး)
MJTD ၏ အျမတ္/
(အ႐ိုံး) ခြေ
ြဲ ဝျခင္း
ဝင္ေငြခန
ြ ္ မုႏတ္မ
ဝင္ေငြ
ဝင္ေငြခန
ြ ္ ကန္ကခစရိတ္
အသားတင္ဝင္ေငြ

ဘ႑ာေရးအေျခအေနရွငး္ တမ္း

ေငြေၾကး - ကခပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္

၃၀ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅ အထိ

၂၀၁၅

၂၀၁၅ ဘ႑ာုႏွစ္

ဘ႑ာေရးုႏွစ္

တစ္ေပါင္းတည္း

၇ ၂၆၄ ၄၀၂ ၂၂၅

၂၆ ၄၂၈ ၅၇၀ ၂၃၈

၂၅ ၄၂၈ ၅၇၀ ၂၃၈

၃၂ ၁၆၄ ၈၁၀ ၃၄၅

၁၅ ၉၁၂ ၇၄၄ ၃၉၂

၃၀ ၄၅၂ ၉၇၀ ၇၆၉

၃၂ ၀၃၄ ၃၁၁ ၄၉၃

၃၈ ၇၁၃ ၀၇၅ ၁၆၁

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇

၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇

၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁

၇၀ ၈၇၇ ၈၅၅ ၅၀၅

-

၃၃၄ ၁၀၀ ၀၀၀

၃၃၄ ၁၀၀ ၀၀၀

၃ ၉၀၄ ၂၆၀ ၀၀၀

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုႏွစ္

စာရင္းမစစ္ထားေသာ
တစ္ေပါင္းတည္း

ရပိင္ခင
ြ ့မ
္ ခား
စစေပါင္းလက္ငင္းမ
ဟတ္ေသာရပိင္ခြင့မ
္ ခား
စစေပါင္းလက္ငင္း
ရရန္ပိင္ခြင့မ
္ ခား
စစေပါင္း
ရရန္ပိင္ခြင့မ
္ ခား

ရင္းုႏွးေငြမခားုႏွင့္
ေပးရန္တာဝန္မခား
စစေပါင္းလက္ငင္း
ေပးရန္မဟတ္ေသာ
တာဝန္မခား
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စစေပါင္းလက္ငင္း

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၁ ၈၆၅ ၄၆၁ ၃၅၆

-

၁ ၃၂၆ ၂၆၀ ၈၅၂

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၂ ၁၉၉ ၅၆၁ ၃၅၆

၂ ၄၅၁ ၇၂၁ ၂၉၃

၅ ၂၃၀ ၅၂၀ ၈၅၂

၁၁ ၇၉၀ ၀၀၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃)

၁၅ ၇၅၂ ၈၂၉ ၆၅၁

၁၅ ၇၄၇ ၉၁၀ ၄၃၈

၂၃ ၆၁၁ ၇၀၈ ၂၄၄

စစေပါင္း ရင္းုႏွးေငြ

၁၁ ၃၂၆ ၂၂၆ ၆၁၇

၅၄ ၆၈၁ ၉၇၉ ၆၅၁

၅၄ ၆၇၇ ၀၆၀ ၄၃၈

၆၅ ၆၄၇ ၃၆၄ ၆၅၄

စစေပါင္း ရင္းုႏွးေငြ ုႏွင့္

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇

၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇

၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁

၇၀ ၈၇၇ ၈၈၅ ၅၀၅

ေပးရန္တာဝန္မခား
စစေပါင္းေပးရန္
တာ၀န္မခား

ရင္းုႏွးေငြ
ထတ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပး
မတည္ေငြရင္း
(အရံး) ၊ အျမတ္
လက္ကခန္

ေပးရန္တာဝန္မခား

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အဓိကစးပြားေရးလပ္ေဆာင္မမခားမွာ အဓိကအားျဖင့္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔တြင္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမုႏွင့္

Zone

A

Properties

အား

ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္

အေရာင္းခချခင္းတိ႔အတြက္

ကိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ိုက
ြ ္ေပးျခင္းတိ႔ျဖစ္သျဖင့္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရလဒ္မခားသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD
တိ႔၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခားုႏွင့္ မခားစြာခခိတ္ဆက္ေနေပသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုွင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား
အခခက္အလက္မခား သိရွိေစရန္အတြက္သာ ရည္႐ိုြယ္လခက္၊ ဤအပိင္းတြင္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ုႏွင့္ ၂၀၁၈
ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ အကခဥ္းခခ ပ္ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခား (စေပါင္းလခက္
“ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား”) ကိ ထည့္သြင္းထားသည္။
ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားတြင္ဆံး႐ိုံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္ မေရရာမမခားပါဝင္ေနသည့္ ေ႐ိုွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား
ပါဝင္ေနသည္။ သိ႔ျဖစ္ရာ “ဆံး႐ိုံးုႏိင္ေျခ ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအခခက္မခား”ုႏွင့္ “ေ႐ိုွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား”
အပိင္းတိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခခက္မခားအပါအဝင္ အခခိ ႕ေသာအေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္ ဤဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားအပိင္းတြင္
တင္ျပထားသည့္ ရလဒ္မခားုႏွင့္ သိသိသာသာ ကြျြဲ ပားုႏိင္ေပသည္။
ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ

ခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခားကိ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေျခခံမခားုႏွင့္

ယူဆခခက္မခားအေပၚ

မူတည္၍

ျပ စထားပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခားုႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအေျခခံမခားုႏွင့္ ယူဆခခက္မခားကိ မည္သည့္
လြတလ
္ ပ္သည့္ စာရင္းစစ္ သိ႔မဟတ္ စာရင္းကိင္လပ္ငန္း အဖြ႕ြဲ တစ္စတစ္
ံ
ဥးက လြတလ
္ ပ္စာြ စစ္ေဆးထားျခင္း၊
သိ႕မဟတ္

အစရင္ခထ
ံ ားျခင္းမ႐ိုွပ
ိ ါ။

မည္သည့္အေျခအေနတြငမ
္ ခွ
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ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ

ခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခားအား

ဤေနရာတြင္ ထည့္ထားျခင္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ မၸဏ သိ႔မဟတ္ အျခားတစ္စတစ္
ံ
ဥး၏ ပင္မ အေျခခံမခားုႏွင့္
ယူဆခခက္မခား၏

တိကခမွနက
္ န္မုႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး

မမွတယ
္ ရ
ူ မည့္အျပင္

ဤရလဒ္မခားကိ

တင္ျပမ၊

ရ႐ိုွမ
ိ ည္

အာမခံမ
သိ႔မဟတ္

သိ႔မဟတ္

ေဟာကိနး္ ထတ္မဟ

ရရွုႏ
ိ ိင္သည္ဟ

မမွတယ
္ ရ
ူ ။

ဘ႑ာေရးဆိငရ
္ ာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာရလဒ္မခားကိ ကၽြုႏ္တ႔က
ိ မၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔က
ရ႐ိုွလ
ိ မ
ိ ့မ
္ ည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တ႔ိ ကမၸဏက အာမ မခံပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက MJTD တြင္ အကခိ းအျမတ္ ၄၁.၀% သာပိင္ထားသျဖင့္၊ MJTD ၏ ရလဒ္မခားကိ ကၽြုႏ္ပ္
တိ႔ကမၸဏ၏ရလဒ္မခားတြင္ ထည့္ေပါင္းမည္မဟတ္ဟူေသာအခခက္ကိ ႐ိုွယ္ယာဝင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား
က သတိျပ သင့္ပါသည္။ ထိ႔ျပင္ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ ရလဒ္မခားအား အကခိ းမမရွိေစသည့္ အေၾကာင္း
အခခက္မခားက ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရလဒ္မခားအား အကခိ းသက္ေရာက္ုႏိင္ပါသည္။ အစရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား သိေစရန္အလိ႔ဌာ MJTD ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာုႏွစ္အထိအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္
ခန္႔မွန္းခခက္ အကခဥ္းခခ ပ္တ႔က
ိ ိ “ေနာက္ဆက္တြြဲ - ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မန
ွ း္ ခခက္မခား” တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုွင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအား ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားအေပၚ
လိသည္ထက္ပိ၍မွခိအားထားျခင္းမျပ ရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။
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၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုႏွစမ
္ ခားအတြက္ လခာထားသည့္ တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ ဝင္ေငြရင
ွ း္ တမ္း
(ကခပ္ေငြ ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္)

ဝင္ေငြ

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

၅၄ ၄၀၄ ၁၄၀

၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀

၂ ၇၄၆ ၀၂၁

ေရာင္းကန္၏ ထတ္လပ္မ

၆ ၁၀၅ ၉၉၃

၈ ၈၅၂ ၀၁၄

(၂ ၅၄၃ ၃၂၁)

(၂ ၅၄၃ ၃၂၁)

၁ ၆၁၉ ၈၀၀

ကန္ကခစရိတ္
စစေပါင္း အျမတ္ေငြ

၂ ၇၄၆ ၀၂၁

၃ ၅၆၂ ၆၇၂

၃၉ ၁၂၉ ၃၆၂

၄၀ ၇၄၉ ၁၆၂

၁ ၇၆၂ ၈၀၀

(၂၈ ၈၉၀

(၂၈ ၈၉၀

(၄၂ ၅၃၂

(၄၂ ၅၃၂

၉၈၂)

၉၈၂)

၉၁၁)

၉၁၁)

၁၀ ၂၃၈ ၃၇၉

၁၁ ၈၅၈ ၁၇၉

၁ ၇၆၂ ၈၀၀

၁၁ ၈၇၁ ၂၂၉

၁၃ ၆၃၄ ၀၂၉

၆ ၃၀၈ ၆၉၃

၁ ၆၁၉ ၈၀၀

(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)

စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဆိင္ရာအသံးစရိတ္

(၃၅၂ ၂၇၀)

(၃၅၂ ၂၇၀)

(၃၆၉ ၈၈၃)

(၃၆၉ ၈၈၃)

(၃၈၈ ၃၇၇)

(၃၈၈ ၃၇၇)

အလပ္ခြင္အေထြေထြအသံးစရိတ္

(၂၇ ၂၈၀)

(၂၇ ၂၈၀)

-

-

ပိင္ဆိင္မပစၥည္းမခား၏ ုႏွစ္စဥ္

(၇၈ ၉၂၂)

(၇၈ ၉၂၂)

(၈၂ ၈၆၈)

(၈၂ ၈၆၈)

၅ ၇၁၇ ၅၅၂

၅ ၇၁၇ ၅၅၂

အသံးစရိတမ
္ ခား
ေဈးကြက္ုႏွင့္ အေရာင္း
ျမွင့တ
္ င္ေရး ဆိင္ရာ အသံးစရိတ္

(၈၇ ၀၁၂)

(၈၇ ၀၁၂)

တန္ဖိးေလခာ့တြက္ ပမာဏ
အျခားဝင္ေငြ
အျခားအသံးစရိတ္မခား

(၃၁၄ ၂၃၃)

(၃၁၄ ၂၃၃)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

ဆက္ုႏြယ္သည့္ကမၸဏထံမွ
ရရွိမမခား
ပိင္ဆင္
ိ မပစၥညး္ ေရာင္းခခမမွ
ျဖစ္ေပၚသည့္အရံး
စစေပါင္း အသံးစရိတ္

၂ ၁၈၆ ၀၈၃

(၃၁၄ ၂၃၃)

၁ ၈၇၁ ၈၅၀

(၁ ၉၄၀ ၂၂၆)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၂ ၈၇၆ ၂၂၆)

(၂ ၀၇၂ ၁၂၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၃ ၀၀၈ ၁၂၀)

အခြနမ
္ ေဆာင္မ

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

(၁ ၂၃၃ ၀၂၆)

-

-

-

အသားတင္အျမတ္/(အရံး)
ဝင္ေငြခန
ြ ္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)

(၁ ၂၃၃ ၀၂၆)
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ဆက္ုႏြယ္သည့္ကမၸဏထံမွ

၁၁ ၇၄၆ ၁၅၂

၁၁ ၇၄၆ ၁၅၂

၈ ၂၁၇ ၃၉၃

-

၈ ၂၁၇ ၃၉၃

၇ ၆၁၆ ၉၈၀

၁၈ ၆၉၃ ၆၆၉

၇ ၈၉၆ ၉၆၈

၉ ၃၀၂ ၃၇၉

၁၇ ၁၉၉ ၃၄၇

၇ ၃၀၇ ၆၆၁

၇ ၆၁၆ ၉၈၀

အျမတ္ေဝစ
အခြနေ
္ ဆာင္ၿပး

၁၅ ၄၄၅ ၂၃၀

၃ ၂၄၈ ၄၃၉

၁၀ ၉၃၅ ၂၂၉

၁၈ ၂၄၂ ၈၉၀

အသားတင္အျမတ္/(အရံး)
အျမတ္ေဝစခြေ
ြဲ ဝျခင္း
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 ဘ႑ာေရးုႏွစမ
္ ခားအတြက္ လခာထားသည့္ တစ္ေပါင္းတည္းေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ ဝင္ေငြရင
ွ း္ တမ္းုႏွင့္ အသံးစရိတရ
္ င
ွ း္ တမ္း အုႏွစခ
္ ခ ပ္
(ကခပ္ေငြ ေထာင္ဂဏန္း ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္)

ုႏွစစ
္ တြငရ
္ သ
ွိ ည့္ေငြလက္ကခန္

အပ္စ

အပ္စ

အပ္စ

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၃ ၀၁၂ ၈၀၂

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

ပံမွန္ဝင္ေငြ

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

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ အသံးစရိတ္

၃ ၀၂၅ ၂၄၁

၁ ၈၅၇ ၃၅၈

၁ ၉၅၈ ၁၀၈

တည္ေဆာက္မ ကန္ကခစရိတ္

၁ ၂၇၀ ၇၉၁

၃၀ ၉၇၁ ၅၂၀

၁၀၉ ၄၀၃ ၅၇၄

အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း

၇၀၉ ၃၃၁

၁ ၈၀၀ ၀၀၀

-

အျခားအသံးစရိတ္မခား

၃၈ ၃၉၆

၁ ၃၉၇ ၅၀၄

၁ ၃၉၇ ၅၀၄

၅ ၀၄၃ ၇၅၉

၃၆ ၀၂၆ ၃၈၂

၁၁၂ ၇၈၆ ၁၈၇

ေငြသားစးဝင္မ (ဝင္ေငြ)

ေငြသားစးထြကမ
္ (အသံးစရိတ)္

အျခား ေငြသားစး (ဝင္)/ထြကမ
္ မခား
ထတ္ေပးေသာအျမတ္ေဝစ

၇ ၇၈၅ ၈၃၀

TPD တြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ

၅ ၂၄၂ ၈၁၉
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PPE အား ဝယ္ယူျခင္း

၅၁၁ ၈၃၅

ရွယ္ယာမခားထတ္ေဝျခင္းမွ ရရွိေသာ

(၇ ၀၉၈ ၇၃၄)

အျခား -

၁ ၅၃၈ ၃၄၆

ေငြသား (လိေငြ)/ပိေငြ
လခာထားေသာုႏွစက
္ န္ ေငြလက္ကခန္

၇ ၉၈၀ ၀၉၆

၀

၀

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

(၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁)

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

(၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁)

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားကိ ေအာက္ပါယူဆခခက္မခားုႏွင့္ အေျခခံမခားအေပၚမူတည္၍ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။
ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား၏ ေယဘယခယူဆခခက္မခားုႏွင့အ
္ ေျခခံမခား
၁။

လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအတြင္းရွိ စစေပါင္း ၃၅ ဟတ္တာခန္႔ရွိေသာေျမအား ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါမည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဝင္ေငြကိ (၁) ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားထံသိ႔ေရာင္းခခရန္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတြင္ TPD မွ ေဆာက္လပ္ေသာ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံ၊ (၂)
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအား ငွားရမ္းရန္ TPD မွ ေဆာက္လပ္ေသာ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံ၊ (၃) ုႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းျခင္းမွတဆင့္ အျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားမွ ငွားရမ္း၍ တည္ေဆာက္ေသာ
ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံတိ႔မွရရွိပါသည္။လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအတြင္ ဝင္ေငြကိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေဈးအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခခက္ထားပါသည္။

၂။

လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းရွိ

ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံတိ႔အားငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

ေရာင္းခချခင္းတိ႔မွရရွိမည့္

ေမွခာ္မွန္းထားေသာဝင္ေငြတင
ြ ္လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာ

အပိင္းအားရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မသည္မူလစစဥ္ထားသည့္အတိင္းဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာလူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းျပင္ပတြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဥမခားတြင္ထိက္သင့္
ေသာရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားရွိလာမည္ဟူေသာယူဆခခက္မခားပါဝင္ပါသည္။
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၃။

(အျခားအရာမခားအျပင္)တိက္ရိက္ကန္ကခစရိတ္မခားတြင္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းမွ ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာအကခိ းအျမတ္ရရွိျခင္းအတြက္ TPD မွ ေပးရန္ရေ
ွိ သာ ငွားရမ္းခုႏွင့္
ေျမုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လပ္ငန္းမခား၊ ဒဇက္ဟိုိင္းုႏွင့္ (အတြင္းုႏွင့္အျပင္အေျခခံအေဆာက္အဥမခားအပါအဝင္ ) ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာအကခိ းအျမတ္အတြက္ TPD မွ
ေပးေဆာင္ရမည့္ ငွားရမ္းခအေပၚ ကခသင့္ေသာ ကန္သြယ္လပ္ငန္းခြန္တိ႔ပါဝင္ပါသည္။

၄။

ေငြေၾကးရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမဆိင္ရာကန္ကခစရိတ္မခားကိ ထည့္မတြက္ထားပါ။

၅။

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အသံးစရိတ္မခားအားလံးသည္

ျမန္မာုႏိင္ငတ
ံ ြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ေဈးကြက္အေျခအေနမခားုႏွင့္

အျခား

အေျခအေနမခားုႏွင့္

စးပြားေရး

အလားအလာမခားအေပၚ

အေျခခံထားေသာ ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႕စြတ
ြဲ ြင္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ဒါရိက္တာမခား၏ ေၾကာင္းကခိ းဆေလခာ္ေသာခန္႔မန
ွ ္းေျခမခား ျဖစ္ပါသည္။
၆။

TPD သည္ အခြန္ဆိင္ရာသက္သာခြင့္ မခားကိခံစားခြင့ရ
္ ွိမည္ျဖစ္ၿပး ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားတြင္ ထည့္တြက္ထားေသာကာလအတြက္ ၎၏ဝင္ေငြအေပၚတြင္ အခြန္ကခသင့္မည္
မဟတ္ပါ။

၇။

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခားကိ TPD မွ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကိေပးေသာ ခန္႔မွန္းေျခမခားုႏွင့္ အခခက္အလက္မခားကိသာ အေျခခံ၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွျပင္ဆင္ထားၿပး ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ဒါရိက္တာမခား၏
ထင္ျမင္ခခက္ုႏွင့္ အျမင္မခားကိသာ ထင္ဟတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ TPD သိ႔မဟတ္ ၎၏ဒါရိက္တာမခားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မွန္းေျခမခားအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ သိ႔မဟတ္ ရွိလိမ့္မည္
သိ႔မဟတ္ ေပးရန္တာဝန္ရွိမည္မဟတ္ပါ။

၈။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမခားအားလံးအား ေထာင္ ဂဏန္းသိ႔ အနးစပ္ဆံးယူထားပါသည္။

၉။ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ အထိ ေငြေၾကးစးဆင္းမုႏွင့္ အျမတ္အရံးခန္႔မွန္းခခက္မခားအရ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္းမခား ဖြံ႔ျဖိ းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ TPD တြင္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံရန္ လိအပ္ခခက္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အဖြ႔သ
ြဲ ည္ ကခပ္ ၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁ ၀၀၀ မွခ ေငြသားလိအပ္ခခက္မခားရွိမည္ဟ ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။ ဤေငြသားလိအပ္ခခက္ကိ ျဖည့္ဆည္းရာတြင္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမအတြက္ကန္ကခစရိတ္ုႏွင့္

အေကာင္းဆံးအသံးျပ ုႏိင္မကိ

ထည့္သြင္း

စဥ္းစား၍

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၺဏ

ထပ္မံထည့္ဝင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေခခးေငြမခားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ုႏွစ္မခိ းစလံးျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

27

ဒါရိက္တာမခားအဖြ႔၏
ြဲ

ေဆြးေုႏြးဆံးျဖတ္ခခက္မခားအရ

မတည္ေငြမခား

MTSH ုႏွင့္ သးသန္႔သက္ဆင္
ိ ေသာဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား၏ယူဆခခက္မခားုႏွင့အ
္ ေျခခံမခား
၁။

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ MTSH ၏ ေငြေၾကးစးဆင္းမုႏွင့္ အျမတ္ုႏွင့္ အရံးႀကိ တင္မွန္းဆခခက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပလ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလအထိ
ကာလအပိင္းအျခား၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးစးဆင္းမုႏွင့္အျမတ္ုႏွင့္အရံးအေပၚအေျခခံထားပါသည္။

၂။

ဝင္ေငြ
က။ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ အတြက္ အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ MTSH မွ Zone A Project ၏ ကခန္ရွိေနေသာ ေရာင္းခခုႏိင္သည့္ ဧရိယာ ၆၀ ဟတ္တာအတြက္
တစ္စတရမ္းမတာလွခင္

လက္ရွိေပါက္ေဈးျဖင့္တြက္ခခက္ထားေသာတစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းစာခခ ပ္တန္ဖိး၏

စစေပါင္းအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခမွ

အခခိ းကခေသာအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ

(ဆိလိသည္မွာ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးကိယ္စားလွယ္ (၄) ေယာက္ရွိသျဖင့္ ၂၅%) ကိ ရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္ုႏွင့္ MJTD ၏ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္အရ
အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ ပံေသျဖစ္လိမ့မ
္ ည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။
ခ။

ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၇ မွ၂၀၁၈ အတြက္အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ MTSH မွ(တည္ေဆာက္မ ဧရိယာ ၁၀၀ ဟတ္တာရွိေသာ) Zone B Project ၏အဆင့္ (၁) ရွိ ဧရိယာ
၆၀ဟတ္တာအတြက္တစ္စတရမ္းမတာလွခင္ ၇% ထပ္မံတိးျမွင့္မည့္ ေဈးုႏန္းျဖင့္ တြက္ခခက္ထားေသာ တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း စာခခ ပ္တန္ဖိး၏ စစေပါင္းအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခမွ
အခခိ းကခေသာ

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ

(ဆိလိသည္မွာ

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးကိယ္စားလွယ္

(၄)

ေယာက္ရွိသျဖင့္၂၅%)

ကိရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္ုႏွင့္

MJTD

၏

ေဈးကြက္ျျမွင့္တင္ျခင္း ဆိင္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္အရအေရာင္းဝန္ေဆာင္ခသည္ ပံေသျဖစ္လမ
ိ ့္မည္ဟူေသာယူဆခခက္ေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။
ဂ။

MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္ုႏွင့္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ စာခခ ပ္အရ (၂) ုႏွစ္ၾကာ ပံေသျပန္လည္ရရွိမည္ဟူေသာယူဆခခက္အေပၚအေျခခံ၍ ုႏွစ္စဥ္ စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဝန္ေဆာင္ခ US$
၆၅၆၀၀၀ ကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

ဃ။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္

မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္

တြင္လက္ရွိအကခိ းအျမတ္၄၁%

MJTD

၏ဒါရိက္တာမခား

ကိဆက္လက္ပိင္ဆိင္ေနမည္ဟူေသာ

တြက္ခခက္ထားပါသည္။
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ဘတ္အဖြ႔မ
ြဲ ွအတည္ျပ ခြင့ျ္ ပ ထားေသာစးပြားေရးလပ္ငန္းအစအစဥ္
ယူဆခခက္အေပၚအေျခခံ၍

ဆက္ုႏြယ္သည့္ကမၸဏမခား

(ေမွခာ္မွန္းခခက္)

မွအျမတ္ခြြဲေဝျခင္းကိ

ုႏွင့္

MJTD
ေမွခာ္မွန္း

င။

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ၊ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္သည့္ကမၸဏထံမွအျမတ္ေဝစကိ US$ ျဖင့္ ေကာာက္ခံရရွိမည္ဟ ေမွခာ္လင့္ထားၿပး ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမခား
အတြက္ ပံေသေငြလုႏ
ြဲ န္း အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွခင္ ၁၃၀၀ ကခပ္ ကိ အသံးျပ ၍ ျမန္မာကခပ္ေငြသိ႔ေျပာင္းလြဲထားပါသည္။

စ။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဧၿပလမွ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇက္ဟိုန္နဝါရလအထိကာလအပိင္းအျခားအတြက္အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားအေပၚအေျခခံ၍ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အတိးုႏွင့္
အျခားနည္းလမ္းမခားမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အတိး
ုႏွင့အ
္ ျခားနည္းလမ္းမခားမွရရွိသည့္ဝင္ေငြရမ
ွိ ည္မဟတ္ဟ ယူဆထားပါသည္။

၃။

အသံးစရိတ္မခား
က။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပလ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ အထိ ကာလအပိင္းအျခားအတြက္ ဝန္ထမ္းမခားုႏွင့္ ဒါရိက္တာမခား၏ လစာအသံးစရိတ္မခား အပါအဝင္ စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ုႏွင့္
အေထြေထြအသံးစရိတ္မခားသည္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားျဖစ္ၿပး၂၀၁၆ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရလမွ၂၀၁၆ခုႏွစ္မတ္လအထိကာလအပိင္းအျခားအတြက္ အေထြေထြအသံးစရိတ္ကိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလုႏွင့္ တူညမည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ျဖင့္ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၁၇ခုႏွစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ုႏွင့္အေထြေထြအသံးစရိတ္မခားကိ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ုႏွင့္၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၁၇ခုႏွစ္အသးသး အေပၚအေျခခံ၍ ုႏွစ္စဥ္ ၅% တိးမည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ျဖင့္
ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္

အတြက္

ေဈးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရးအသံးစရိတ္မခားကိ

အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားအေပၚ

အေျခခံထားၿပး

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ၏ သံးပံတစ္ပံကိ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သံးစြမ
ြဲ ည္ဟ ယူဆ၍ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ုႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသံးစရိတ္မခားကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။
ခ။

ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကိ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားေပၚအေျခခံ၍ ဝင္ေငြခန
ြ ္ုႏန္းထား ၂၅% ျဖင့္ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ ေမွခာ္မွန္းအျမတ္
အရံးရွင္းတမ္းအရ အရံးေပၚမည္ဟ ေမွခာ္မွန္းထားသျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၁၇ခုႏွစုႏ
္ ွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ MTSH မွ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္မရွိဟ
ယူဆထားပါသည္။ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အရ ေပးအပ္ထားေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့အ
္ ေရးမခားေၾကာင့္ TPD မွ ဝင္ေငြခန
ြ ္ေပးေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မရွိဟ
ယူဆထားပါသည္။

ဂ။

ေငြေၾကးရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမုႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမဆိင္ရာကန္ကခစရိတ္မခားမရွိဟ ယူဆထားပါသည္။
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ဃ။ ဝန္ထမ္းမခားုႏွင့္ ဒါရိက္တာမခား၏ လစာအသံးစရိတ္မခားကိ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားုႏွင့္ ေနာက္ပိင္းုႏွစ္မခားတြင္ ုႏွစ္စဥ္ ၅%
တိးမည္ဟယူဆခခက္ကိ အေျခခံ၍ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။
၄။ ေငြေၾကးစးဆင္းမ
က။

အျမတ္ေဝစရရွိမည့္ပမာဏမွာ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ရရိွသည့္ ပမာဏုႏွင့္ညမွခသည္ဟူသည့္ ယူဆခခက္ုႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မခားအား
အျမတ္ေဝစထတ္ေပးမည္မဟတ္ဟူေသာ ယူဆခခက္မခားကိ အေျခခံ၍ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ုႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစအ
္ တြက္ ေငြသားစးဆင္းမကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

ခ။

MJTD မွ အျမတ္ေဝစရရိွမည္မဟတ္ ဟူသည့္ယူဆခခက္ုႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မခားအား အျမတ္ေဝစ ထတ္ေပးမည္မဟတ္ဟူေသာ ယူဆခခက္မခားကိ အေျခခံ၍ ဘ႑ာုႏွစ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေငြသားစးဆင္းမကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

TPD ုႏွင့္ သးသန္႔သက္ဆင္
ိ ေသာဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား၏ယူဆခခက္မခားုႏွင့အ
္ ေျခခံမခား
၁။

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ TPD ၏ ေငြေၾကးစးဆင္းမုႏွင့္ အျမတ္ုႏွင့အ
္ ရံးႀကိ တင္မွန္းဆခခက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပလ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရလအထိ
ကာလအပိင္းအျခား၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးစးဆင္းမုႏွင့္အျမတ္ုႏွင့္အရံးအေပၚအေျခခံထားပါသည္။

၂။

ဝင္ေငြ
က။ ၾကယ္ ၃-၄ ပြင့ဟ
္ ိတယ္၊ ဓါတ္ဆဆိင္၊ ေဈးဆိင္အေသးစား၊ စားေသာက္ဆိင္ုႏွင့္ ေဆးခန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ အၿပးသတ္ေဆာင္ရြက္ုႏိင္မည္ဟယူဆထားေသာ
စမံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားကိအေျခခံ၍

ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္

TPD

၏

ဝင္ေငြကိ

ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

ေျမငွားရမ္းျခင္းုႏွင့ဆ
္ က္ုႏြယ္ေနေသာ

အေျခခံအေဆာက္အဥမခားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ုႏွစ္ကန္ပိင္းတြင္ၿပးစးမည္ျဖစ္ၿပး၊ ေျမငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေမးျမန္းစံစမ္းေနေသာ အလားအလာရွိသည့္ အလပ္အပ္ုႏွံသူမခား
TPD တြင္ ရွိေနပါသည္။ ဆိင္ခန္းမခားေရာင္းခချခင္းမခားသည္လည္း ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ၁၀၀.၀% ေရာင္းခခရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စမံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားအရ
Zone A Project တြင္အလပ္သမားမခား၏ ေနရာထိင္ခင္း၊ ကန္ေရျပင္ကိ မခက္ုႏွာမူထားေသာ ကြန္ဒိ၊ ေတာင္ဖက္မခက္ုႏွာမူေသာ ကြန္ဒိ၊ ကန္တိက္ + ရံးခန္းုႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မေပးေသာတိက္ခန္းမခားသည္ တစိတ္တပိင္းၿပးစးမည္ျဖစ္ၿပး အဆိပါလပ္ငန္းမခားမွ ရရွိမည့္ဝင္ေငြကိလပ္ငန္းၿပးဆံးမအေပၚ အေျခခံ၍တြက္ခခက္သည့္ နည္းလမ္းအရ
အသိအမွတ္ျပ လက္ခံထားပါသည္။
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ခ။

ုႏွစ္လံးတြြဲအိမ္၊ ဇက္ဟိုိမ္ခံအိမႀ္ ကးမခား၊ တိက္ခန္းမခား၊ ေကခာင္းုႏွင့္ ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ ၁၀၀% အၿပးသတ္ေဆာင္ရြက္ုႏိင္မည္ဟူေသာယူဆခခက္ကိအေျခခံ၍ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ TPD ၏ဝင္ေငြကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။ စမံကိန္းအခခိန္ဇက္ဟိုယားအရZone A Project တြင္အလပ္သမားမခား၏ ေနရာထိင္ခင္း၊ကန္ေရျပင္
ကိမခက္ုႏွာမူထားေသာကြန္ဒိ၊ ေတာင္ဖက္မခက္ုႏွာမူေသာ ကြန္ဒိ၊ကန္တိက္ + ရံးခန္းုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မေပးေသာ တိက္ခန္းမခားသည္တစိတ္တပိင္းၿပးစးမည္ျဖစ္ၿပး Zone B Project
၏ အဆင့္ (၁) ရွိ ေထာက္ပံ့ပိ႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာနယ္ေျမသည္ တစိတ္တပိင္းၿပးစးပါမည္။ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ုႏွင့္ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၇
ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္အလပ္သမားမခား၏ ေနရာထိင္ခင္းအား ငွားရမ္းျခင္းမွ ရရွိေသာ လစဥ္ဝင္ေငြသည္ အေဆာက္အဥး (၃) ခ မွ ရရွိပါမည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ယူဆပါသည္။

ဂ။

ဝင္ေငြတင
ြ ္ ကန္သြယ္လပ္ငန္းခြန္ကိ ထည့္တြက္ထားပါသည္။

ဃ။ မည္သည့္ေဈးတက္မုႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမမဆိ၏ သက္ေရာက္မကိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘြဲ ဖြံ႔ၿဖိ းတည္ေဆာက္မတစ္ခစ၏ ေရာင္းခခမေဈးုႏန္းမခားကိ ုႏွစ္စဥ္တူညမည္ဟ ယူဆ
ထားပါသည္။
၃။

ေရာင္းကန္မခား၏ အသံးစရိတ္မခား/ကန္ကခစရိတ္
က။ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ုႏွင့၂
္ ၀၁၇ခုႏွစ္မွ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ ေရာင္းကန္မခား၏ အသံးစရိတ္မခား/ကန္ကခစရိတ္ (ေျမကန္ကခစရိတ္ + အေျခခံအေဆာက္အဥကန္ကခ
စရိတ္ + ေဆာက္လပ္ေရး ကန္ကခစရိတ္) ကိ အထက္တြင္ေဆြးေုႏြးထားေသာ စမံကိန္း အခခိနဇက္ဟို
္ ယားေပၚအေျခခံ၍ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။
ခ။

ုႏွစ္တစ္ုႏွစ္ခခင္းစအတြက္လက္ရွိုႏန္းထားမခားကိအေျခခံ၍အသံးစရိတ္မခား/ကန္ကခစရိတ္မခားကိ ေမွခာ္မွန္းတြက္ခခက္ထားပါသည္။

၄။

ဝင္ေငြုႏွင့္ အသံးစရိတ္မခား/ကန္ကခစရိတ္မခားကိ လပ္ငန္းၿပးဆံးမအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခခက္သည့္ နည္းလမ္းအရ အသိအမွတ္ျပ လက္ခံထားပါသည္။

၅။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့သည့္ TSMC ုႏွင့္ ဖက္စပ္လပ္ကိင္မသေဘာတူစာခခ ပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ ဘ႑ာုႏွစ္၂၀၁၅ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္
အတြင္း MTSH သည္ TPD ၏ ရွယ္ယာ ၈၀% ကိ ပိင္ဆိင္မည္ဟူေသာ ယူဆခခက္ကိ အေျခခံ၍ TPD ၏ ဘ႑ာေရး ရလဒ္မခားုႏွင့္ အေနအထားကိ MTSH တြင္ တေပါင္းတည္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခခက္မခား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ရွယ္ယာမခားတြင္
ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားပါဝင္ၿပး

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံျခင္းုႏွင့္

ဆက္လက္ကိင္ေဆာင္ထားျခင္းတြင္

ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အေရးပါေသာ

ဆံးရံးုႏိင္ေျခတစ္ခခခင္းအား

နားလည္သူမခား အတြက္သာသင့္ေလခာ္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံရန္ မဆံးျဖတ္မ
ဤအပိင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေအာက္ပါဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အျခားအခခက္အလက္အားလံးတိ႔ကိ ဂ႐ိုတစိက္သံးသပ္သင့္ပါသည္။
ႀက ံေတြ႕ရသည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားအာလံးမဟတ္ေသးပါ။

ထိအခခက္မခားမွာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ရင္ဆိင္

အခခိ ႕ေသာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ မသိရရ
ွိ

ေသးသည့္အျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကအေရးပါျခင္းမရွိဟ ယခအခခိနတ
္ ြင္ယံၾကည္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိင္းတြင္
အေရးပါလာုႏိင္သည့္ အျခားဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားလည္း ရွိုႏိင္ပါသည္။

အဆိပါ မည္သည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမဆိ

အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္လာခြဲ့လွခင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ရလဒ္မခား၊ ေငြေၾကး စးဆင္းမ၊
စးပြားေရးလပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခားုႏွင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ
ထားမတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ

တိက္႐ိုိက္ျဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝိက္၍ျဖစ္ေစ၊

အေရးပါသည့္

မလိလားအပ္ေသာ

သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္လာုႏိင္ပါသည္။ ထိသိ႔ျဖစ္လာပါက ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာမခား၏ အေရာင္းအဝယ္
ေဈးုႏန္းသည္

မၾကာမၾကာေျပာင္းလြဲုႏိင္

သိ႔မဟတ္

ကခဆင္းုႏိင္ၿပး

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အစရွယ္ယာမခားတြင္

ျပ လပ္ထားသည့္ လူႀကးမင္း၏ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအားလံး သိ႔မဟတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိ ဆံး႐ိုံးသြားုႏိင္ပါသည္။
ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္ မေရရာမမခားပါဝင္ေနသည့္ ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားလည္း
ပါရွိသည္။

ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းအတြင္း

ဤအပိင္းုႏွင့္

အျခားေနရာတိ႔တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ရင္ဆိင္ရသည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားအပါအဝင္၊ အခခ ိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခခက္တိ႔ေၾကာင့္ ဤကမၸဏ၏
အမွန္တကယ္ရလဒ္မခားသည္

ထိေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားက

ေမွခာ္မွန္းထားသည့္

ရလဒ္မခားုႏွင့္

မခားစြာ

ကြာျခားုႏိင္ပါသည္။ လူႀကးမင္းအေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္း၏ "ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား" အပိင္းပါ
ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ သတိေပးခခက္ကိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္စားသင့္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အစရွယ္ယာမခားတြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္းမျပ မ

လူႀကးမင္း၏သးသန္႔အေျခအေနုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍

အႀကံေပးပဂ ိလ္မခားထံမွ အႀကံျပ ခခက္ ရယူသင့္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္လပ္ကင္
ိ မဆိင္ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား
ကၽြုႏ္ပ္တ႔သ
ိ ည္ MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚတြင္ မွခိေနပါသည္။
လည္ပတ္ေနေသာအျခားစးပြားေရးလပ္ငန္းမခားတြင္ ရွယ္ယာမခားပိင္ဆိင္ထားေသာ အမခားပိင္ကမၸဏတစ္ခ
အေနျဖင့္
အထူးသျဖင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

အျမတ္မခားသည္

အဆိပါလည္ပတ္ေနေသာအျခားစးပြားေရးလပ္ငန္းမခား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏လက္ေအာက္ခံကမၸဏမခား၏

ေနပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္

ေငြသားစးဆင္းမုႏွင့္

ေအာင္ျမင္စြာလည္ပတ္ုႏိင္စြမ္းအေပၚ

ဝင္ေငြမခားသည္

MJTD

ုႏွင့္

TPD

မူတည္

တိ႔မွထတ္ေပးေသာ

အျမတ္ေဝစမခား၊ Zone A ရွိ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံမခားအား ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္း
တိ႔အတြက္ရရွိေသာ

အခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားုႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္

MJTD

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္မမခားေပးျခင္းမွရရွိေသာ

အဓိကမွခိေနပါသည္။
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အား

၎၏တာဝန္မခားကိ

လိက္နာ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခမခားအေပၚတြင္

MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ အျမတ္ေဝစမခားေပးုႏိင္စြမ္းုႏွင့္ အျခားေပးေဝမမခားျပ လပ္ုႏိင္ျခင္းသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD
တိ႔၏ ဝင္ေငြမခားုႏွင့္ ေငြသားစးဆင္းမမခားအေပၚတြင္ မူတည္ုႏိင္ၿပး ျမန္မာုႏိင္ငံ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္
MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔ုႏွင့္သက္ဆိင္ေသာ ကန္႔သတ္ခခက္မခားပါဝင္သည့္ မည္သည့္ေခခးေငြ သေဘာတူခခက္မခား
အရမဆိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား အျမတ္ေဝစမခား
ေပးုႏိင္စြမ္းုႏွင့္အျခားေပးေဝမမခားျပ လပ္ုႏိင္ျခင္းအား မည္သည့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း သိ႔မဟတ္ တားျမစ္ျခင္းမဆိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ေငြေၾကးစးဆင္းမအေပၚ

ဆိးရြားေသာသက္ေရာက္မျဖစ္ေစုႏိင္သျဖင့္

၎၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေနုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္မခား၏ ရလဒ္မခားကိ ဆိးဆိးရြားရြားထိခိက္ေစုႏိင္ပါသည္။ MJTD
ုႏွင့္ TPD တိ႔အား စာရင္းရွငး္ လင္းဖခက္သိမ္းပါက ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားအား ျပန္လည္ရရွိုႏိင္ရန္
လံေလာက္သည့္ ရပိင္ခြင္မ
့ ခားမရွိျခင္းျဖစ္ေပၚုႏိင္ပါသည္။ အဆိပါ ေငြေၾကးျဖန္႔ေဝမမခားအားအကူအညေပးရန္
သိ႔မဟတ္ တိးတက္ေစရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ လပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိ
ျဖစ္ုႏိင္ေသာအတိင္းအတာအထိေစာင့္ၾကည့္၍ စမံခန္႔ခပ
ြြဲ ါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ခုႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ တူညေသာအျမတ္ေဝစပမာဏအတိင္း ရရွိမည္ဟ
ေမွခာ္မွန္းထားၿပး MJTD သည္ အျမတ္မခားအား အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုႏွံရန္
စစဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ
ရလိမ့္မည္ဟ မေမွခာ္လင့္ထားပါ။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔ဝ
ိ င္ေငြ၏ ႀကးမားေသာအစိတအ
္ ပိင္းကိ MJTD ၏ Zone A ရွေ
ိ ျမအိမယ
္ ာအေဆာက္အအံမခားအား
ေဈးကြကတ
္ င္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းအတြက္ ရရွေ
ိ သာ အခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားမွ ရရွပ
ိ ါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘ႑ာုႏွစ္တြင္ MJTD ၏ Zone Aရွိေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံမခားအား ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္
ေရာင္းခချခင္းအတြက္ရရွိေသာအခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားမွ ရရွိေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဝင္ေငြသည္ ေငြကခပ္
၁

၁၆၅

၇၇၃

၃၇၅

အထိရွိပါသည္။

MJTD

၏

Zone

A

ရွိေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံမခားအား

ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းအတြက္ရရွိေသာအခေၾကးေငြမခား/ဝန္ေဆာင္ခမခားသည္ သေဘာသဘာဝ
အရ အခါခါရရွမ
ိ ည္ မဟတ္ဘြဲ Zone A ရွိ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံမခားအားလံး အငွားထြက္သြားပါက
တျဖည္းျဖည္းေလခာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိသိ႔တျဖည္းျဖည္းေလခာ့နည္းသြားေသာဝင္ေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕၏လက္
ေအာက္ခံကမၸဏျဖစ္ေသာ TPD မွတဆင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတိ႔ကိ တည္ေဆာက္ျခင္း
ုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တြင္ Zone B Project အား Thilawa SMC ုႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ
တည္ေဆာက္ျခင္းကြဲ့သိ႔ေသာ အျခားေသာအိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္မ စမံကိန္းမခားကိ ေဆာင္ရြက္လခက္
ရွိပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏သင္းဖြ႕ြဲ မွတ္တမ္း၊သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းုႏွင့သ
္ က္ဆိင္ရာဥပေဒမခားတြင္ ခြင့္ျပ ထားသည့္အတိင္း သလဝါ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ုႏွင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္(သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အျပင္)

အျခားအိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိ းေရးတည္

ေဆာက္မစမံကိ္န္းမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံျခင္းျဖင့္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရည္ရွည္အကခိ းစးပြားကိ ဖန္တးရန္ုႏွင့္
ေသခခာမရွိေစရန္ အစအစဥ္မခားခခထားပါသည္။
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ကၽြုႏ္ပ္တ႔တ
ိ င
ြ ္ စက္မနယ္ေျမမခားုႏွင့္ အိမျ္ ခံေျမဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးတိ႔ုႏွင့ဆ
္ က္စပ္ေနသည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားရွေ
ိ နသည္။
ဤကမၸဏ၏အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမွာ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ရင္းုႏွးတည္ေထာင္ေရးအား Zone A
Project ကိ ရင္းုႏွးတည္ေထာင္ရန္ုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွိေသာ MJTD ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ

ရင္းုႏွးတည္ေထာင္ရန္ုႏွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွိေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

လက္ေအာက္ခံကမၸဏ TPD တိ႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားမွတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
စက္မနယ္ေျမအျဖစ္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံအမ
ိ ္ျခံေျမေဈးကြက္
တစ္ခလံးအေပၚအကခိ းသက္ေရာက္မရွိသည့္

ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားက

ဤကမၸဏအေပၚတြင္လည္း

အကခိ းသက္ေရာက္သည္။ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ရွိကမၸဏမခားအတြက္

တိက္ရိက္

စက္မ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရး

ဆိင္ရာ ေျမအိမ္ယာအေဆာက္အအံမခား၏ ဝယ္လိအားုႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေဈးုႏန္းမခားအေပၚ (ေယဘယခ
တိးတက္မအဆင့္အတန္း၊

ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမစဥ္ဆက္မျပတ္ရွိျခင္းုႏွင့္

အတိးုႏန္းမခား

အပါအဝင္)

ျမန္မာ့စးပြားေရး ခိင္မာမုႏွင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ စးပြားေရးလပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ေယဘယခအနည္းအမခားအဆင့္
အတန္းမခားက သက္ေရာက္မရွိပါသည္။
ျမန္မာ့စးပြားေရး ပြင့္လင္းလာမတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာ့စးပြားေရးကခဆင္းျခင္း၊ ျမန္မာ့အိမၿ္ ခံ
ေျမေဈးကြက္

ယိယြင္းလာျခင္း

ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္

စားမေလခာ့နည္းလာျခင္းတိ႔ရွိခြဲ့ပါက MJTD ုႏွင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား

စိတ္ဝင္

TPD တိ႔၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခားုႏွင့္ အနာဂတ္

တိးတက္မ တိ႔အေပၚ အေရးပါသည့္ မလိလားအပ္ေသာ အကခိ းသက္ေရာက္မမခား ရွိလာုႏိင္သည္။ ထိမွတစ္
ဆင့္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္
စမံကိန္းအေပၚမဆိ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္
ုႏိင္ပါသည္။ ထိအေၾကာင္းအခခက္မခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္း
တြင္မဆိ ျပ လပ္ထားေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမအေပၚလည္း သက္ေရာက္မရွိုႏိင္ပါသည္။
Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့စ
္ းပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စမံကန
ိ း္ မဆိ
တိ႔အား အခခိနမ
္ တည္ေထာင္ုႏိင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအခခက္မခိ းစံတိ႔အေပၚမူတည္ေနသည္။
ဤကုမၸဏ၏အဓိကစ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမရာ သလဝါအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အာ်ား ္င္်ားႏရ်ားတည္ေထာင္ျခင္်ားကို Zone A
Project အားရင္းုႏွးတည္ေထာင္မုႏွင့္လည္ပတ္မတိ႔အတြက္တာဝန္႐ိုွိေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏ MJTD
ုႏွင့္

လူေနထိင္ရာ

ုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအားရင္းုႏွးတည္ေထာင္မုႏွင့္လည္ပတ္ေရးတိ႔အတြက္

တာဝန္႐ိုွိေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လက္ေအာက္ခံကမၸဏ TPD တိ႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏
ိ
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမွတစ္ဆင့္
လပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
Zone A Projectုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတိ႔ကိ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မုႏွင့္ လည္ပတ္မအား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ုႏိင္စြမ္းုႏွင့္ ၿပးေျမာက္ုႏိင္စြမ္းတိ႔ကိ ကန္႔သတ္သည့္အေၾကာင္းအခခက္မခားက MJTD ုႏွင့္ TPD
တိ႔၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာစြမ္းေဆာင္မမခားအား သိသိသာသာ အကခိ းသက္ေရာက္ေစုႏိင္သည္။ MJTD ုႏွင့္ TPD
မွ

Zone

A

Project

ုႏွင့္

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတိ႔အား

တည္ေထာင္မကိ

ၿပးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ အခခိန္ုႏွင့္ ကန္ကခစရိတ္မခားအေပၚ ကန္ၾကမ္းမခား၊ လပ္သားုႏွင့္
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ပစၥည္းကိရိယာမခား

ျပတ္လပ္မ၊

ဆိးရြားေသာရာသဥတအေျခအေန၊

သဘာဝေဘးအုႏရာယ္မခား၊

ကန္ထ႐ိုိက္တာမခား၊ တစ္ဆင့္ခက
ံ န္ထ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ အလပ္သမား အျငင္းပြားမျဖစ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆမမခား၊
ဥပေဒေျပာင္းလြဲမမခားုႏွင့္

အျခားႀကိ တင္မသိျမင္ုႏိင္ေသာ

အေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတိ႔တြင္

ျပႆနာမခားုႏွင့အ
္ ေျခအေနမခားအပါအဝင္

မလိလားအပ္ေသာသက္ေရာက္မမခား
လယ္သမားမခား

သက္ဆိင္ရာျမန္မာုႏိင္ငံဥပေဒမခားုႏွင့အ
္ ည

ျဖစ္ေစုႏိင္သည္။

လက္ရွိေနထိင္ေနပါက၊

ျပန္လည္ေနရာခခထားုႏိင္ရန္

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

ထိသိ႔ေနထိင္သူမခားအား

TPD

မွာ

ေဆာင္႐ိုြက္စရာမခား

႐ိုွိလာုႏိင္ၿပး ေနာက္ထပ္ကန္ကခစရိတ္မခား ကန္ကခုႏိင္သည္။
ထိသိ႔ေသာ အေၾကာင္းအခခက္မခားေၾကာင့္ စမံကိန္းေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္းမခားုႏွင့္ ကန္ကခစရိတေ
္ ကခာ္လြန္ျခင္းမခား
ျဖစ္ုႏိင္ၿပး MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ လည္ပတ္မမခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မမခား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုႏွင့္
အလားအလာမခားအေပၚ

အေရးပါသည့္

ထိမွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက

MJTD

မလိလားအပ္ေသာအကခိ းသက္ေရာက္မမခား
ုႏွင့္

TPD

တြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ

ေပၚလာုႏိင္သည္။
မလိလားအပ္သည့္

သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။ ထိအေၾကာင္းအခခက္မခားသည္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းကိမဆိ
အခခိန္မတည္ေဆာက္ုႏိင္ျခင္းအေပၚလည္း သက္ေရာက္မ ရွိုႏိင္ပါသည္။
အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသတ
ူ ႔သ
ိ ည္ ရွယယ
္ ာမခားတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမထံမွ အကခ းိ အျမတ္မခားကိ ၎တိ႔
သင့္ေလခာ္သည္ဟ ယူဆေသာအခခိနက
္ ာလအတြငး္ ျပန္ရခခင္မွ ရုႏိင္မည္။
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားတြင္ ေမွခာ္လင့္ခခက္အမခိ းမခိ းရွိၾကရာ အခခိ ႕ေသာအစရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတိ႔
အေနျဖင့္ ၎တိ႔ကသင့္ေလခာ္သည္ဟထင္ေသာအခခိန္ကာလအတြင္း

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမထံမအ
ွ ကခ ိးအျမတ္မခား

ရခခင္မရ
ွ ုႏိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိအေျခအေနမခားတြင္အစရွယယ
္ ာမခားသည္ ကာလတိ ရင္းုႏွး ျမႇ ပ္ုႏွံရန္အတြက္
သင့္ေလခာ္မရွိခခင္မွရပ
ွိ ါမည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အျမတ္အစြန္းမရသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

အျမတ္အစြန္း

ရရွိရန္

ေမွခာ္မွန္းသည္ထက္ ပိၾကာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစရွယ္ယာရွင္မခားသိ႔မဟတ္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား အေနျဖင့္
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအားျပန္မရုႏိင္ျခင္း သိ႔မဟတ္ အကခ ိးအျမတ္မရုႏိင္ျခင္း ဟူသည့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခလည္း ရွိပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏
ိ အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအား ေအာင္ျမင္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ုႏ
္ ိင္စမ
ြ း္ သည္ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔
ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ စမံအပ္ခခ ပ္ေရးအဖြ႔တ
ြဲ ႔၏
ိ အားထတ္ႀက းိ ပမ္းမမခားအေပၚ မူတည္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ုႏိင္စြမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ စမံအပ္ခခ ပ္ေရးအဖြ႔တ
ြဲ ိ႔၏ ကၽြမ္းကခင္မုႏွင့္ အေတြ႔အႀက ံတိ႔အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ MJTD
ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ ၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ စမံအပ္ခခ ပ္ေရးအဖြ႔တ
ြဲ ိ႔က MJTD ုႏွင့္

TPD

၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္

လပ္ကိင္မမခားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ုႏိင္စြမ္းအေပၚ၌ လည္း ေကာင္းမူတည္ေန
ပါသည္။
၏

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔မ
ြဲ ွ ျဖစ္ေစ၊ စမံအပ္ခခ ပ္ေရးအဖြ႔မ
ြဲ ွ ျဖစ္ေစ၊ ုႏွင့/္ သိ႔မဟတ္ MJTD ုႏွင့္ TPD

ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔မ
ြဲ ွ

ျဖစ္ေစ၊

စမံအပ္ခခ ပ္ေရးအဖြ႔မ
ြဲ ွ

ျဖစ္ေစ၊

အေရးပါသည့္

အဖြ႔ဝ
ြဲ င္တစ္ဥးဥးအား

သင့္ေလခာ္သည့္အျခားပဂ ိလ္တစ္ဥးတစ္ေယာက္ျဖင့္ အခခိန္မအစားထိးုႏိင္ျခင္းမရွိဘြဲ လက္လြတ္ဆံး႐ိုံးခြဲ့ရပါက
MJTD ုႏွင့္ TPD ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏စးပြားေရးလပ္ငန္း၊ လည္ပတ္လပ္ကိင္မမခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္၊
ဘ႑ာေရးအေျခအေနုႏွင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားအေပၚ အေရးပါသည့္ မလိလားအပ္ ေသာ သက္ေရာက္မမခား
ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။
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ကၽြုႏ္ပ္တ႔သ
ိ ည္ ဖက္စပ္လပ္ကင္
ိ မမခားဆိင္ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။
MJTD ုႏွင့္ TPDတိ႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမေၾကာင့္ ဖက္စပ္လပ္ကိင္မမခားဆိင္ရာဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားသည္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေပၚကခေရာက္လာုႏိင္သည္။

ဖက္စပ္လပ္ကင္
ိ မမခားတြင္အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခား၏ဖက္စပ္လပ္ကိင္မမခား

အတြက္ ဘ႑ာေငြထည့္ဝင္ေရးတာဝန္အပါအဝင္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ
တာဝန္မခားအား ဖက္စပ္ပါဝင္သူမခားက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆုႏၵမရွိျခင္း သိ႔မဟတ္ မတတ္ုႏိင္ျခင္း
ကြဲ့သိ႔ေသာ စးပြားေရးဆိင္ရာဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။

ထိ႔ျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ဖက္စပ္ပါတနာမခားမွာ၊ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔ကမၸဏုႏွင့္မကိက္ညေသာ သိ႔မဟတ္ မတူကြြဲျပားေသာ စးပြားေရး သိ႔မဟတ္
လပ္ငန္းအကခိ းစးပြားမခား သိ႔မဟတ္ရည္မွန္းခခက္မခားရွိေနုႏိင္ရာ
အၾကား

အျငင္းပြားမမခား

ေပၚလာုႏိင္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ ုႏွင့္ဖက္စပ္ပါတနာမခား

ေနာင္အနာဂတ္တြင္

MJTD

ုႏွင့္

TPD

တိ႔ုႏွင့္

ပတ္သက္ၿပးထိသိ႔ေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စးပြားေရးလပ္ငန္း၊ လပ္ငန္းလည္ပတ္မမခား၊ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္၊
ဘ႑ာေရး အေျခအေနုႏွင့္ ေမွခာ္မွန္းခခက္မခားအေပၚ အေရးပါသည့္၊ မလိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခား
ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္သည့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔မေတြ႔ႀက ံရုႏိင္ပါဟ အာမခံခခက္မရွိပါ။
Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္မည္သည့္စမံကန
ိ း္ မဆိ
တိ႔သည္ ျပင္းထန္ေသာၿပ င
ိ ဆ
္ င္
ိ မုႏွင့္ ရင္ဆင္
ိ ရုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာ့စးပြားေရးစနစ္လခင္ျမန္စြာေျဖေလွခာ့ပြင့လ
္ င္းလာမေၾကာင့္

ေနာက္ထပ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ

သူမခားက ျမန္မာုႏိင္ငံအုႏွံ႕အျပားရွိ အခခက္အခခာကခေသာ ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ အေကာင္းဆံးေသာ ေနရာေဒသ
မခားတြင္ စက္မနယ္ေျမမခားုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာနယ္ေျမမခား တည္ေထာင္ လာုႏိင္ပါသည္။
ထိစက္မနယ္ေျမမခားုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာနယ္ေျမမခားသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ Zone A
Project

ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အတြင္းကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းုႏွင့မ
္ ဆိ
Zone

A

Project

၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

အၿပ ိင္အဆိင္

ျဖစ္လာၿပး၊

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းထံမွမဆိ အလားအလာရွိေသာ သံးစြသ
ြဲ ူမခား
ုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားအားစြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ သလဝါ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအေပၚ မလိ
လားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြက္

စစဥ္ထားသည့္

အေျခခံအေဆာက္အအုႏ
ံ ွင့္

အေထာက္အကူျပ

အေဆာက္အအမ
ံ ခား အၿပးသတ္တည္ေဆာက္မ ေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း သိ႔မဟတ္ မၿပးစးျခင္း
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြက္
အေဆာက္အအံမခားသည္
အာမခံခခက္မရွိပါ။

စစဥ္ထားသည့္

ေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း

သိ႔မဟတ္

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္
မၿပးစးမမခားျဖင့္

အေထာက္အကူျပ

ရင္ဆိင္ႀက ံေတြ႕ျခင္းမရွိေစရဟ

အကယ္၍ ရင္ဆိင္ႀက ံေတြ႔ခြဲ့ရပါက၊ MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းမဆိ

အလားအလာရွိေသာ

သံးစြသ
ြဲ ူမခား

သိ႔မဟတ္ ငွားရမ္းသူမခားကိ ဆြေ
ြဲ ဆာင္ရာတြင္ အခက္အခြဲ ျဖစ္ေပၚုႏိင္ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအေပၚ
မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ ုႏိင္ပါသည္။
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Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြငး္ အနာ
ဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္မည္သည့္စမံကန
ိ း္ တိ႔အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရာ၌ ခန္႔မန
ွ း္ ေျခအသံးစရိတထ
္ က္ ေကခာ္
လြနက
္ ာကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD က ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြုႏိင္ျခင္း။
Zone A Project ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတြင္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ အတိင္းအတာ
ုႏွင့္ သေဘာသဘာဝအရ၊ MJTDုႏွင့္TPD အေနျဖင့္ မခားျပားေသာ မတည္ေငြအသံးစရိတ္ ကခခံရန္ လိအပ္ပါ
သည္။

အမွန္တကယ္ကန္ကခသည့္ မတည္ေငြအသံးစရိတ္သည္ MJTDုႏွင့္TPD အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ

ကလခာထားသည့္အသံးစရိတ္၏

လက္ရွိပမာဏထက္

ေကခာ္လြန္ုႏိင္ပါသည္။

MJTDုႏွင့္TPDအေနျဖင့္

ထိသိ႔ေသာ အသံးစရိတ္ကိ ရွယ္ယာဝင္မခား၏ ထည့္ဝင္ေငြမခားုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွိေသာ
ေငြေၾကးတိ႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းုႏိင္ျခင္း ရွိခခင္မရ
ွ ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိနည္းတူစြာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္လည္း

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း မည္သည့္အနာဂါတ္တြင္ ခခြဲ႕ထြင္မည့္ စမံကိန္းကိမဆိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာ၌ မခားျပားေသာ မတည္ေငြရင္းအသံးစရိတ္ လိအပ္မည္ျဖစ္ၿပး လက္ရွိခန္႔မွန္းေျခထက္ေကခာ္လြန္ကာ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြုႏိင္ျခင္းျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။ ထိအခါ ေနာက္ထပ္ မတည္ေငြရင္း၊
ေႂကြးၿမ သိ႔မဟတ္ အျခားပံစံ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ လိအပ္ေကာင္းလိအပ္ုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD

အကယ္၍

အေနျဖင့္ ထိကြဲ့သိ႔ ေနာက္ထပ္ မတည္ေငြရင္း၊ ေႂကြးၿမ သိ႔မဟတ္

အျခားဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ကိ ရွာေဖြရယူုႏိင္ျခင္း မရွပ
ိ ါက၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏
စးပြားေရးလပ္ငန္း၊ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ရလဒ္မခား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မုႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေနအထားတိ႔အေပၚ
အေရးပါေသာ

မလိလားအပ္သည့္

သက္ေရာက္မမခား

ကခေရာက္သြားုႏိင္ပါသည္။

ထိမွတစ္ဆင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွး
ျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚမလိလားအပ္သည့္

သက္ေရာက္မမခား

အေရးပါေသာ

အတိင္းအတာအထိ

ကခေရာက္

ုႏိင္ပါသည္။
MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ Zone A Project ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း၏ သံးစြသ
ြဲ မ
ူ ခား သိ႔မဟတ္
ငွားရမ္းသူမခားထံမွ ေပးေခခမေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း သိ႔မဟတ္ ပခက္ကက
ြ ျ္ ခင္း ဆိင္ရာဆံးရံးုႏိင္ေျခ ရွပ
ိ ါသည္။
MJTDုႏွင့္TPD ၏ ဝင္ေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္ ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမခား အပါအဝင္ Zone A Projectုႏွင့္
လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း အသးသးအားအား လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွမ
ိ ည္ ျဖစ္ပါသည္။
သံးစြသ
ြဲ ူမခား

သိ႔မဟတ္

ငွားရမ္းသူမခားထံမွ

ေပးေခခမေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း

သိ႔မဟတ္

ပခက္ကြက္ျခင္းရွိခြဲ့ပါက၊

MJTDုႏွင့္TPD ၏ စးပြားေရးလပ္ငန္း၊ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မရလဒ္မခား၊ ေငြျဖစ္လြယ္ မုႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အေနအထားတိ႔ အေပၚ အေရးပါေသာ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ကခေရာက္ သြားုႏိင္ပါသည္။
ထိမွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက

MJTD

ုႏွင့္

TPD

တြင္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚမလိလားအပ္သည့္

သက္ေရာက္မမခားအေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
Zone

A

Project

၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

မည္သည့္အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္

စမံကန
ိ း္ အတြကမ
္ ဆိ အာမခံထားရွမ
ိ မလေ
ံ လာက္ျခင္း ရွေ
ိ နုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔သည္ ၎တိ႔အသးသး၏ ပိင္ဆိင္မမခားအေပၚ မး၊ ခိးမုႏွင့္ ေရႀကးျခင္း
ကြဲ့သိ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မခားေၾကာင့္ ထိခိက္ပခက္ဆးမုႏွင့္ ဆံး႐ိုံးမဆိင္ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခုႏွင့္ ၾကံ ေတြ႕
ေနပါသည္။

ထိျဖစ္ရပ္မခားေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊MJTD ုႏွင့္ TPDတိ႕၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ

ျပတ္ေတာက္ျခင္း သိ႔မဟတ္ ရပ္စြဲျခင္း ျဖစ္ေပၚုႏိင္ၿပး ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႕၏
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စးပြားေရးလပ္ငန္း

ေဆာင္ရက
ြ ္မ၊

ဘ႑ာေရး

စြမ္းေဆာင္ုႏိင္မုႏွင့္

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနတိ႔အေပၚ

အေရးပါေသာမလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊MJTD ုႏွင့္ TPD
၏ အာမခံေပၚလစမခားသည္ ၎တိ႔၏ပိင္ဆိင္မမခား ထိခိက္ ပခက္ဆးမအတြက္ အခခ ိ႕ေသာဆံး႐ိုံးမအား
ကာကြယ္လႊမ္းၿခ ံေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊MJTD ုႏွင့္ TPD အေပၚ ကခေရာက္ုႏိင္ေသာ

ဆံး႐ိုံးမအားလံးအတြက္ လံေလာက္ျခင္းရွိခခင္မရ
ွ ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိကြဲ့သိ႔ေသာ ဆံး႐ိုံးမမခားသည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊MJTD ုႏွင့္ TPD က ထတ္ယူထားရွိေသာ အာမခံေပၚလစမခားကေပးသည့္ အကာအကြယ္
လႊမ္းၿခ ံမထက္ ေကခာ္လြန္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ထိအကာအကြယ္မခားတြင္အကခ ံးမဝင္ျခင္းျဖစ္ေစရွိခြဲ့ပါက၊
ကမၸဏ၊MJTD ုႏွင့္ TPD ၏

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ုႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတိ႔အေပၚ အေရးပါေသာ

မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ကခေရာက္သြားုႏိင္ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊
TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္တိးခခြဲ႕မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခား အေပၚ မလိလားအပ္သည့္
သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD အေနျဖင့္ ကခန္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးုႏွင့္ ပတ္ဝန္းကခင္ဆင္
ိ ရာ
စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ စံုႏန္းမခားအား လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ုႏ
္ ိင္ျခင္း မရွမ
ိ ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။
Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းအားမဆိ ရင္းုႏွးတည္ေထာင္ရာတြင္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏
ကခန္းမာေရး၊

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးုႏွင့္

ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာ

စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္

စံုႏန္းမခား

ုႏွင့္အည

ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ထိစည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ စံုႏန္းမခားသည္ ေယဘယခအားျဖင့္ ေရဆိးစြန္႔ထတ္ျခင္း၊ ေလထထြဲ
သိ႔စြန္႔ထတ္ျခင္း၊

ေျမေပၚေျမေအာက္ သိေလွာင္ကန္မခား တည္ေဆာက္ျခင္းုႏွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း၊

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ

အစိင္အခြဲပစၥည္းမခား

သံးစြျြဲ ခင္း၊

သိေလွာင္ျခင္း၊

ကိင္တြယ္ျပ ျပင္ျခင္း၊

သယ္ယူ

ပိ႔ေဆာင္ျခင္းုႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ထိစြန္႔ပစ္မမခားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမအား ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတိ႔ုႏွင့္ သက္ဆိင္
ပါသည္။
Zone A Project ၏ ရင္းုႏွးတည္ေထာင္မ၌ (၃၉၆) ဟက္တာရွိသည့္ မတည္ေဆာက္ရေသးေသာ သိ႔မဟတ္
လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအား စက္မနယ္ေျမတစ္ခအျဖစ္ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းပါဝင္ပါသည္။ လူေနထိင္ရာုႏွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း၏ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မသည္ (၃၄.၈) ဟက္တာရွိသည့္ မတည္ေဆာက္ရေသးေသာ
သိ႔မဟတ္ လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအားလူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတစ္ခအျဖစ္ ေျပာင္းလြဲျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

စက္မနယ္ေျမုႏွင့္

လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာနယ္ေျမအား

တည္ေဆာက္ျခင္း

(ုႏွင့္

ေနာက္ပိင္းလပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း) သည္ ေျမသား ထိခိက္ပခက္စးျခင္းုႏွင့္ ေလထ၊ ေရထုႏွင့္ ေျမထညစ္ညမ္း
ျခင္းတိ႔ အပါအဝင္အျခားအရာမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။
ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းေဆာင္တာမခားသည္လည္း

သေဘာသဘာဝအရ

အႏၲရာယ္မကင္းသည့္အတြက္

လပ္ငန္းခြင္အတြင္း အနာတရျဖစ္မမခား သိ႔မဟတ္ အသက္ဆံး႐ိုံးမမခားလည္း ရွိုႏိင္ပါသည္။
သက္ဆိင္ရာ ကခန္းမာေရး၊ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးုႏွင့္ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာ စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ စံုႏန္းမခား၏
အေျပာင္းအလြဲမခား

သိ႔မဟတ္၎တိ႔အား

လိက္နာေဆာင္ရြက္မမရွိျခင္းေၾကာင့္၊

(ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲေရး

အာဏာပိင္မခားမွ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD အား စံစမ္းစစ္ေဆးမမခား စတင္လပ္ေဆာင္ျခင္းုႏွင့္
ဒဏ္႐ိုိက္ျခင္းတိ႔ အပါအဝင္) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD အေပၚ အေရးပါေသာမလိလားအပ္သည့္
သက္ေရာက္မမခား ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ သလဝါ
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အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ
မလိလားအပ္သည့္သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
အနာဂတ္တင
ြ ္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ စရိတမ
္ ခား ပိမိမခားျပားလာုႏိင္ၿပး၊
MJTD ုႏွင့္ TPD အေနျဖင့္ ထိသိ႔ ပိမိမခားျပားလာသည့္စရိတမ
္ ခားအား ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏
သံးစြသ
ြဲ မ
ူ ခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားထံသ႔ိ လႊြဲေျပာင္းရန္ မစြမး္ ေဆာင္ုႏိင္ျခင္း ရွုႏ
ိ ိင္ပါသည္။
ေလာင္စာ၊

ေရမးုႏွင့္ဆက္စပ္သံးစြမ
ြဲ မခား၊

လပ္အား၊

ေဆာက္လပ္ေရးသံးပစၥည္းမခားုႏွင့္

အာမခံေၾကးတိ႔

အပါအဝင္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ စရိတ္တိ႔သည္ ပံေသမဟတ္ဘြဲ၊ အနာဂတ္တြင္ ပိမိမခားျပားလာုႏိင္ပါသည္။
သက္ဆိင္ရာ သေဘာတူညခခက္မခားတြင္ အတိအကချပ႒ာန္းထားျခင္းမွ လြ၍
ြဲ ၊

MJTDုႏွင့္TPD အေနျဖင့္

ထိသိ႔ပိမိမခားျပားလာသည့္ စရိတ္မခားအား ၎၏သံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားထံသိ႔ လႊြဲေျပာင္းုႏိင္ လိမ့္မည္ဟ
အာမခံခခက္မရွိပါ။ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ သံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားထံသိ႔ လႊြဲေျပာင္းေပးျခင္း မျပ ုႏိင္ေသာ
တိးလာသည့္စရိတ္တစ္စံတစ္ရာသည္ MJTD ုႏွင့္ TPD ၏

ေငြသား စးဆင္းမုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ

ရလဒ္မခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာ အတိင္းအတာျဖင့္ ကခေရာက္သြားုႏိင္
ပါသည္။ အဆိပါ ဆံးရံးုႏိင္ေျချဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခခက္မခားသည္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းကိမဆိ သက္ေရာက္မရွိုႏိင္ပါသည္။ ထိမွ
တစ္ဆင့္ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ မၸဏက MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္သက္ေရာက္မ
မခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သည္

အမခားျပည္သဆ
ူ င္
ိ ရာ

ေရမးုႏွင့္

ဆက္စပ္သးစြ
ံ မ
ြဲ မခားုႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မမခား

ရရွုႏ
ိ ိင္မအေပၚ မူတည္ပါသည္။
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား အဆင္ေျပေခခာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ လပ္ကိင္ုႏိင္ေရးအတြက္

အမခားျပည္သူ

ဆိင္ရာ ေရမးုႏွင့္ဆက္စပ္သံးစြမ
ြဲ မခား အထူးသျဖင့္ ေရုႏွင့္ လွခပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးပိ႔ျခင္းမခားသည္ မရွိမျဖစ္
လိအပ္ပါသည္။ ထိဝန္ေဆာင္မမခား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရာ၌ ေုႏွာင့္ေုႏွးျခင္း သိ႔မဟတ္ အေရးပါသည့္
အတိင္းအတာျဖင့္ ေလခာ့နည္းျခင္း သိ႔မဟတ္ ၾကာရွည္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား
လည္ပတ္ လပ္ကိင္ျခင္းအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာ အတိင္းအတာျဖင့္
ကခေရာက္ သြားုႏိင္သည့္အျပင္၊ အခခ ိ႕ေသာ ငွားရမ္းသူမခားအား ၎တိ႔၏ Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္
မည္သည့္စမံကိန္း၌မဆိငွားယူထားမမခားအား အဆံးသတ္သြားေစုႏိင္ပါသည္။ အရန္လွခစ္စစ္ဂခင္နေရတာမခား
အသံးျပ ရျခင္းကြဲ့သိ႔ အစားထိးကစားမ အစအမံမခား စစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊
MJTD ုႏွင့္ TPD ၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မ စရိတ္မခားလည္း ျမင့္တက္သြားုႏိင္ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္၊ ထိအရန္
လွခစ္စစ္ဂခင္နေရတာမခားသည္

Zone

A

Project

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္
မည္သည့္စမံကိန္း၌မဆိ

တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံမခားအား လည္ပတ္ရန္ လိအပ္သည့္ လွခပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ လံေလာက္ခခင္မွ
လံေလာက္မည္ျဖစ္ရာ၊
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

Zone

အတြင္း

A

Project

၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္

သလဝါ

မည္သည့္စမံကိန္း၌မဆိ

တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံမခား ပံမွန္အတိင္း လည္ပတ္မမခား မျပ ုႏိင္ေသာ အကခ ိးဆက္မခား ျဖစ္ေပၚုႏိင္
ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္း
တြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ
ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။

39

ကၽြုႏ္ပ္တ႔အ
ိ ေနျဖင့္ ုႏိင္ငျံ ခားေငြလလ
ြဲ ယ
ွ မ
္ ဆိင္ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားုႏွင့္ ရင္ဆင္
ိ ရုႏိင္ပါသည္။
MJTD ုႏွင့္ TPD တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံထားမုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဝင္ေငြမခားကိ အေမရိကန္ေဒၚလာ
ျဖင့္ တန္ဖိးသတ္မွတ္ထားုႏိင္ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အခခ ိ႕ေသာ ပိင္ဆိင္မမခားုႏွင့္ အသံးစရိတ္မခာ၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ကခပ္ေငြျဖင့္ တန္ဖိးသတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ကခပ္ေငြသည္ စမံအပ္ခခ ပ္ေသာနည္းျဖင့္
အရွင္ထားေသာုႏန္းအေျခခံ (managed float basis) ျဖင့္ လည္ပတ္လခက္ရွိရာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာုႏွင့္
ယွဥ္လွခင္ ကခပ္ေငြတန္ဖိးမာလာျခင္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကခပ္ဝင္ေငြကိ ေလခာ့ကခေစသည့္အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ကခဆင္းေစုႏိင္ပါသည္။
ေငြေၾကးလြဲလွယ္ုႏန္း

အေျပာင္းအလြဲမခားသည္

ထိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ မွ ကခပ္ေငြသိ႔
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခားအတြက္အေမရိကန္ေဒၚလာမွ

ကခပ္ေငြသ႔ိ ေျပာင္းလြဲျပသရန္စာရင္းညွိုႏိင္းမွ၏ အကခိ းဆက္အပါအဝင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ
ရလဒ္မခားုႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတိ႔အေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။
Zone

A

Project

၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြငး္

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၏ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စမံကန
ိ း္ မဆိ အလားအလာရွေ
ိ သာသံးစြသ
ြဲ မ
ူ ခားုႏွင့္
ငွားရမ္းသူမခားအေျခစိက္ရာတိင္းျပည္မခား၏

စးပြားေရးစြမး္ ေဆာင္မုႏွင့ဆ
္ က္စပ္သည့္

ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားကိ

ႀကံ ရဖြယရ
္ ပ
ွိ ါသည္။
Zone A Projectုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း၏ ဝယ္လိအားအမခားစမွာ ုႏိင္ငံျခားသား
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားထြဲက ျဖစ္သျဖင့္ဂခပန္၊ ထိင္းုႏွင့္ထိင္၀မ္ကြဲ့သိ႔ေသာ အလားအလာရွိေသာသံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္
ငွားရမ္းသူမခား

အမခားအျပားေနထိင္ရာ

တိင္းျပည္မခားုႏွင့္

ေဒသမခား၏

စးပြားေရး

စြမ္းေဆာင္မ

ကခဆင္းျခင္းသည္ Zone A Projectုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း၏ ဝယ္လိအားအေပၚ
မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ကခေရာက္ုႏိင္ၿပး MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မ၊ ဘ႑ာေရး
စြမ္းေဆာင္ရည္ုႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနုႏွင့္ အလားအလာတိ႔အေပၚ မလိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခား
အေရးပါေသာ အတိင္းအတာတစ္ခအထိ ကခေရာက္သြားုႏိင္ပါသည္။ ထိသိ႔ေသာ စးပြားေရးကခဆင္းျခင္းသည္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းအေပၚမဆိ
လည္း သက္ေရာက္မရွိုႏိင္ပါသည္။ ထိမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္
ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရး
ပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
ေငြစာရင္းဆိင္ရာမူသေဘာတရားမခား သိ႔မဟတ္ စံုႏန္းမခား ေျပာင္းလြဲမ
ျမန္မာုႏိင္ငံစာရင္းေကာင္စ (“MAC”)
သတ္မွတ္ထတ္ျပန္ရန္

တာဝန္ရွိပါသည္။

ဖြင့ဆ
္ ိခခက္အသစ္မခားထတ္ုႏိင္ၿပး
အသစ္မခားုႏွင့္အည

သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဆိင္ရာစံုႏန္းမခား (“MFRS”) ကိ
MAC

သည္

အနာဂတ္တြင္

စံုႏန္းအသစ္မခားုႏွင့္

အဓိပၸာယ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD ုႏွင့္ TPD တိ႔ သည္ စာရင္းဆိင္ရာမူဝါဒ

လိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေငြစာရင္းဆိင္ရာမူဝါဒအသစ္မခား

သိ႔မဟတ္

MFRS

အသစ္မခား သတ္မွတ္မသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ MJTD သိ႔မဟတ္ TPD တိ႔၏ ဘ႑ာေရးအေနထားသိ႔မဟတ္
လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခားအေပၚ သိသာေသာ အကခိ းသက္ေရာက္မ ရွိုႏိင္ပါသည္။
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Zone B Project ုႏွင့္ TPD အတြက္ သလဝါ SMC ုႏွင့္ ခခ ပ္ဆရန္
ိ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားသည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏ
သေဘာတူစာခခ ပ္ အပါအဝင္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၏အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္စမံကန
ိ း္ မခားတြင္ မေရရာမမခား ရွၿိ ပး
အေကာင္အထည္မေပၚျခင္း ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အနာဂါတ္စမံကိန္းမခား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ျခင္း မေဖာ္ုႏိင္ျခင္းမွာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ထိန္းခခ ပ္မမွ

ေကခာ္လြန္ေနၿပး

သက္ဆိင္ရာဥပေဒမခားုႏွင့္

ေယဘယခေဈးကြက္

အေျခအေနမခားကြဲ့သိ႔

အနာဂါတ္ျဖစ္ရပ္မခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္စမံကိန္းမခား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား
သက္ေရာက္မရွိုႏိင္ပါသည္။
ထိ႔ျပင္

ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ

ေယဘယခစးပြားေရးပတ္ဝန္းကခင္ုႏွင့္

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္လာမ

ုႏွင့္

အထူးသျဖင့္ ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားသည္ ခန္႔မွန္းရခက္ခြဲုႏိင္ပါသည္။ အဆိပါ မေရရာမမခားေၾကာင့္ Zone B
Project ုႏွင့္ TPD အတြက္သလဝါ SMC ုႏွင့္ခခ ပ္ဆိရန္ရည္ရယ
ြ ္ထားသည့္ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္
အပါအဝင္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္စမံကိန္းမခားသည္

အေကာင္အထည္ေပၚလိမ့မ
္ ည္ဟ

အာမခံခခက္မရွိပါ။
စမံကန
ိ း္ အသစ္မခားုႏွင့္

တည္ေဆာက္မလပ္ငန္းမခားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္

ေျမရရိွေရးအတြက္

ၿပိ င္ဆိငမ
္ သည္

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ကမၸဏ၏ စးပြားေရး ကိ အကခိ းသက္ေရာက္မရိွုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ရည္ရွည္

ုႏွင့္

အျခား

အကခိ းအျမတ္

ျဖစ္ေပၚေစရန္ုႏွင့္

ထိန္းသိမ္းုႏိင္ရန္အတြက္

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္းေဒသမခားတြင္လည္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

သလဝါ

သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းုႏွင့္

သင္းဖြ႕ြဲ မွတ္တမ္းုႏွင့္ တည္ဆြဲဥပေဒမခားအရ ေဆာင္ရြက္ခြင့ရ
္ ိွသည့္အတိင္း အျခားေျမရာဖြံ႕ၿဖိ းမ စမံကိန္းမခား
ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္

မိမ၏
ိ

စမံကိန္းမခားအတြက္

ေျမရရိွေရးုႏွင့ပ
္ တ္သက္၍

ၿပိ င္ဆိင္မမခားစြာ

ေတြ႕ႀကံ ရပါသည္။ အဆိပါစမံကိန္းမခားဖြံ႕ၿဖိ းမအတြက္ ေျမရာဖြံ႕ၿဖိ းမစမံကိန္းမခားအတြက္ ကိက္ညမရိွသည့္
ေျမရရိွေရးသေဘာတူညမမခားရရိွေရးမွာ
ေျမေနရာအကခယ္အဝန္းုႏွင့္

မခားစြာ

အေရးႀကးပါသည္။

သင့္တင့္သည့္ေဈးုႏန္းျဖင့္ရရိွုႏိင္ေရး

ကမၸဏအေနျဖင့္

သင့္ေတာ္သည့္

အခက္အခြဲမခား ႀကံ ေတြ႕ုႏိင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ေတာ္သည့္ေျမေနရာအား သင့္ေတာ္သည့္ ေဈးုႏန္းမခားျဖင့္ မရရိွနိင္ခြဲ့ျခင္း သိ႔မဟတ္ ဖက္စပ္
ေဆာင္ရြက္သူမခားုႏွင့္

ေျမရာဖြံ႕ၿဖိ းမအား

လက္ခံုႏိင္သည့္

အကခိ းအျမတ္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ရန္

သေဘာတူညမ မရရိွခြဲ့ျခင္းတိ႔ကိ ႀကံ ေတြ႕ရပါက အဆိပါစမံကိန္းမခားလည္ပတ္ုႏိင္မ၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေန
ုႏွင့္

လပ္ငန္းဆိင္ရာ

အကခိ းရလာဒ္မခားအေပၚ

မလိလားအပ္သည့္

သက္ေရာက္မမခား

အေရးပါေသာ

အတိင္းအတာအထိ ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငဆ
ံ င္
ိ ရာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား
ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ုႏိင္ငေ
ံ ရး၊ လၿံ ခ ေ
ံ ရး၊ စးပြားေရးုႏွင့္ လူမေရး အေျခအေနမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔အ
ိ ေပၚ အကခိ းသက္
ေရာက္မ ရွုႏ
ိ ိင္ပါသည္။
(ေငြေရးေၾကးေရးက႑ုႏွင့္စာရင္းကိင္စနစ္တိ႔အပါအဝင္)ျမန္မာုႏိင္ငံ၏စးပြားေရးသည္
ထိ႔ျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ အျခားကမၸဏမခားသည္
အဆင္ေျပေခခာေမြ႔မုႏွင့္

ကန္ကခစရိတ္တိ႔အား

၎တိ႔၏ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း စးပြားေရးလပ္ကိရာတြင္

ထိခိက္ေစမည့္
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ဖြံ႕ျဖိ းဆြဲျဖစ္ပါသည္။

လံေလာက္မမရွိေသာ

ဆက္သြယ္ေရး၊

သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဥ၊
ဝန္ေဆာင္မမခားုႏွင့္ ရင္ဆိင္ၾကံ ေတြ႔ုႏိင္ပါသည္။
အစိးရ၏ ုႏိင္ငံေရး၊

ေရမးုႏွင့္ဆက္စပ္သံးစြမ
ြဲ မခားုႏွင့္ အျခား မရွိမျဖစ္

သိသာေသာတိးတက္မရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ ျမန္မာုႏိ္င္ငံ

စးပြားေရးုႏွင့္ လူမေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲျခင္းမခားသည္ ေရွ႕ဆက္သြားေနမည္ သိ႔မဟတ္

ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပတ္ဝန္းကခင္အေနအထားမခားသည္

ဆက္လက္တိးတက္ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္

တည္တံ့ခိင္ၿမြဲလိမ့္မည္ဟလည္းေကာင္း
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူ၏ယံၾကည္မုႏွင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမဆိင္ရာ

အာမခံုႏိင္ျခင္းမရွိပါ။

လူမခိ းစြြဲ

စးပြားေရးတိးတက္မုႏွင့္တည္ျငိမ္မတိ႔ကိ

သိ႔မဟတ္

ေရရွည္

ဂိဏ္းဂဏစြတ
ြဲ င္းမာမမခားသည္

အဟန့္အတားျဖစ္လာေစုႏိင္သည္။

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ုႏိင္ငံေရး၊ စးပြားေရးုႏွင့္ လူမေရး အေျခအေနမခားတြင္ မလိလားအပ္ေသာ အေျပာင္းအလြဲမခားုႏွင့္
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးုႏွင့္ လံၿခ ံေရးတိ႔အား ထိခိက္ုႏိင္ေသာ အေျခအေနမခားသည္လည္း Zone A Project
၊ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း အနာဂါတ္တြင္ ခခြဲ႕ထြင္မည့္
မည္သည့္စမံကိန္းမဆိ ၏ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူ ုႏိင္ငံျခားသားမခား ျဖစ္သည့္)
အလားအလာရိွေသာ

သံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္

ငွားရမ္းသူမခားအား

သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မအေပၚ

မလိလားအပ္သည့္

ထိအေျခအေနမခားတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ MJTD ၊ TPD ုႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမထံမွ ျပန္လည္ရရွေ
ိ သာ အကခိ းအျမတ္
အေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ဥပေဒစနစ္သည္ အရည္အေသြးျပည့္မရန္ ေျပာင္းလြဲေနဆြဲျဖစ္ကာ၊ ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ဥပေဒမခားုႏွင့္
စည္္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားအား အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ျခင္
ိ းုႏွင့္ ကခင့္သးံ ျခင္းတိ႔တင
ြ ္ မေသခခာမေရရာမမခား ရွေ
ိ နပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခားသည္ ျမန္မာုႏိင္္ငံ၏ဥပေဒျပ ေရးမ႑ ိင္က ျပ႒ာန္း
သည့္ ဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္၊ အစိးရ အာဏာပိင္မခားုႏွင့္ အစိးရ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း အမခ ိးမခ ိးတိ႔က
ထတ္ျပန္ေသာ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမခားုႏွင့္ လမ္း

ႊန္ခခက္မခားုႏွင့္အည ျဖစ္ေစရမည္။

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

ေခတ္မအားေကာင္းေစသည့္

တရားဥပေဒမူေဘာင္မခားအား

စည္းမခဥ္းမခားဆိင္ရာ

ထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလြဲမခား

လတ္တေလာကာလ၌

ျမန္မာုႏိင္ငံ

ဥပေဒမခားုႏွင့္

ျဖစ္ေပၚခြဲ့ၿပး၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဒါ႐ိုိက္တာမခားအေနျဖင့္ ထိသိ႔ေသာ အေျပာင္းအလြဲမခား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလိမ့မ
္ ည္ဟ ယံၾကည္ပါသည္။
သိ႔ေသာ္လည္း

ျမန္မာအစိးရအေနျဖင့္

ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားကိ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား၏

လိအပ္ခခက္မခားျဖင့္

အားေပးဆြေ
ြဲ ဆာင္ရန္အတြက္၎၏

ဥပေဒစနစ္ကိ

ကိက္ညမရွိေစရန္ုႏွင့္
တိးတက္ဖြံ႔ၿဖ ိးေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စးပြားေရးသည္ ၎၏ ဥပေဒစနစ္ထက္ ပိမိ လခင္ျမန္ေသာအရွိန္ျဖင့္
ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္ေနရာ

တည္ဆြဲဥပေဒမခားုႏွင့္

စည္းမခဥ္းမခားသည္

အခခ ိ႕ေသာ

ျဖစ္ရပ္မခား

သိ႔မဟတ္

အေျခအေနမခားတြင္ သက္ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိုႏွင့္ သက္ေရာက္ပါက မည္သိ႔သက္ေရာက္မည္ ဆိသည္တိ႔ုႏွင့္
စပ္လခဥ္း၍

မေသခခာမေရရာမမခား

ရွိေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္၊

ထိသိ႔ေသာ

ဥပေဒမခားုႏွင့္

စည္းမခဥ္းမခားဆိင္ရာ အေျပာင္းအလြဲမခားက ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒပိင္းုႏွင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲေရးပိင္း တိ႔အား
တိးတက္ေကာင္းမြန္ေစခြဲ့ေသာ္လည္း၊

အဆိပါ

ဥပေဒမခားုႏွင့္

စည္းမခဥ္းမခားသည္

စိးရိမ္ပူပန္မအားလံးကိ ေျဖရွငး္ ေပးုႏိင္မ ရွိခခင္မွရမ
ွိ ည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊

ျပည့္စလ
ံ ံေလာက္မုႏွင့္

အခခင္းခခင္း ဆန္႔ကခင္ ဝိေရာဓိ

ျဖစ္ေနျခင္း၊ မျပတ္မသားဒိြဟျဖစ္ျခင္းုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိမ အမခ ိးမခ ိးကြျြဲ ပားေနျခင္းတိ႔ ရွိေနုႏိင္ပါသည္။
ထိ႔ျပင္ ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိ တရားဝင္မဟတ္ေသာ သိ႔မဟတ္ ဌာနတြင္း ျဖစ္ေသာ
လမ္း

ႊန္ခခက္မခား၊ ကခင့္ထံးမခားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္းျပ ျပင္ျခင္းတိ႔ရွိုႏိင္ၿပး၊

လမ္း

ႊန္ခခက္မခား၊ ကခင့္ထံးမခားသည္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မရွိျခင္း၊ ေယဘယခ အားျဖင့္

အမခားျပည္သူကမရရွုႏ
ိ ိင္မုႏွင့္ တသမတ္တည္းကခင့္သံးျခင္းမရွိမတိ႔ ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။ အဆိပါလမ္း
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အဆိပါ
ႊန္ခခက္မခား၊

ကခင့္ထံးမခားအား တရား႐ိုံးမခားမွ စရင္ခခက္မခခဖူးျခင္း၊ ဥပေဒျပ ေရးနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္မွ မျပ႒ာန္းဖူးျခင္း
ျဖစ္ုႏိင္သည့္အျပင္၊ ႀက ိတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘြဲ သိ႔မဟတ္ လံေလာက္စြာအသိေပးျခင္းမရွိဘြဲ ေျပာင္းလြဲ
သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိျခင္း၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း သိ႔မဟတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍
အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာရွိပါသည္။

အဆိပါအခခက္သည္

စရင္ထံးသာဓကမခား မွာလည္း

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ဥပေဒမခားုႏွင့္

စည္းမခဥ္းမခားအား

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိျခင္းုႏွင့္ အသံးခချခင္းတိ႔တြင္ ေနာက္ထပ္ မေသခခာမေရရာမမခား ျဖစ္ေပၚလာေစုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ အေနျဖင့္ စရင္ထံးဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒုႏွင့္ ဓေလ့ထံးတမ္းဥပေဒ စနစ္မခားအား ေရာယွက္ကာ
လက္ခံကခင့္သံးေသာ္လည္း၊

ဥပေဒမခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိးရေပၚလစမခားက

လႊမ္းမိးပါသည္။ ထိ႔ျပင္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိ ကခင့္သံးရာုႏွင့္ စရင္ရာတြင္ အာဏာပိင္
မခား၏ ကိယ္ပိင္ဆင္ျခင္တံတရားအတိင္း
ေဒသႏၲရအစိးရ၊

ဆံးျဖတ္ျခင္းသည္

အစိးရအာဏာပိင္ုႏွင့္

အတိင္းအတာတစ္ခအထိ

အစိးရအဖြ႔အ
ြဲ စည္းအမခ ိးမခ ိးအလိက္

ပါရွိ

ေနုႏိင္ၿပး၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ပံ ကြျြဲ ပားမ ရွိုႏိင္ပါသည္။
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ လက္ရွိအခခိန္တြင္ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမဆိင္ရာ အျငင္းပြား
မမခားုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းတရား႐ိုံးမခားမွ တရား႐ိုံးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အုႏညာတနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္းေပး
ျခင္းမွာ နည္းပါးပါသည္။ စးပြားေရးဆိင္ရာ အျငင္းပြားမမခားုႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပး ျမန္မာုႏိင္ငံ တရားရံးမခား၏
အေတြ႕အၾကံ မွာ သိသိသာသာနည္းပါးပါသည္။ စးပြားေရးဆိင္ရာ အျငင္းပြားမမခားအား ဥးေဆာင္ေျဖရွင္းရန္
ကၽြမ္းကခင္မရွိသူျပည္တြင္းပညာရွင္

အနည္းငယ္မွခသာရွိပါသည္။

ျမန္မာုႏိင္ငံ

အေနျဖင့္

New

York

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 အား
မၾကာေသးမက

အတည္ျပ ဝင္ေရာက္ခြဲ့ေသာ္လည္း

မခားမၾကာေသးမကမွ

အုႏညာတစရင္ဆံးျဖတ္ျခင္း

ဥပေဒကိ ျပ႒ာန္းခြဲ့ေပရာ၊ ုႏိင္ငရ
ံ ပ္ျခားတြင္ခခမွတ္ေသာ အုႏညာတ ဆံးျဖတ္ခခက္မခားကိ ျမန္မာတရား႐ိုံးမခားမွ
အသိအမွတ္ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ေရးအတြက္

ထိဥပေဒက

ထိထိေရာက္ေရာက္

အေထာက္အကူ

ျပ ုႏိင္ျခင္း ရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ အေနျဖင့္ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) တြင္ ဝင္ေရာက္ထား
သူျဖစ္ၿပး၊ ဘရူုႏိင္း၊ အင္ဒိနးရွား၊ လာအိ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိင္း ုႏွင့္ ဗယက္နမ္ုႏိင္ငံတိ႔ုႏွင့္ လည္း
ုႏွစ္ုႏိင္ငံၾကားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမစာခခ ပ္မခားအသးသး

ခခ ပ္ဆိထားေလရာ၊

ထိသိ႔ေသာ

သေဘာတူညခခက္ုႏွင့္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမစာခခ ပ္မခားတြင္ အကခံ းဝင္ေေသာ အျငင္းပြားမမခားုႏွင့္ ေပးအပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မခားအား
ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒမခား သိ႔မဟတ္ တရား႐ိုံးမခားက မည္သိ႔ကိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္ ကိလည္း အလားတူစြာ
ယခထက္တိင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါ။
ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္အတြင္းရွိ မေသခခာမေရရာမမခားသည္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာုႏိင္ငံဥပေဒမခားုႏွင့္

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိရာုႏွင့္ ကခင့္သံးရာ၌ မေသခခာမေရရာမမခားသည္ လည္းေကာင္း၊
Zone A Project ၊လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းမဆိ ၏
ျမႇ ပ္ုႏွံလိသူ

ုႏိင္ငံျခားသားမခား

ျဖစ္သည့္)

(အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း ရင္းုႏွး

အလားအလာရွိေသာ

သံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။

ငွားရမ္းသူမခားအား

ထိအေျခအေနမခားတြင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ MJTD ၊ TPD ုႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ
ထားမအေပၚသိ႔လည္း မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚုႏိင္ပါသည္။
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ျမန္မာုႏိင္ငအ
ံ ေပၚ ခခမွတထ
္ ားေသာ တားဆးပိတဆ
္ ႔မ
ိ မခားက ကၽြုႏ္ပ္တ႔အ
ိ ေပၚ သက္ေရာက္မရွုႏ
ိ ိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငအ
ံ ေပၚခခမွတ္ေသာ တားဆးပိတ္ဆိ႔မမခား၏သက္ေရာက္မကိ ခံရုႏိင္ပါသည္။
(အားလံး မဟတ္ေသာ္လည္း) ထိကြဲ့သိ႔ တားဆးပိတ္ဆိ႔မအခခ ိ႕ကိ အၿပးတိင္ဖယ္ရွားျခင္းသိ႔မဟတ္ယာယ
ဆိင္းင့ံျခင္း လပ္ေဆာင္ၿပးျဖစ္သည္။ သိ႔ေသာ္လည္း ထိဆိင္းငံ့ထားမမခားအား သက္တမ္းတိးေပးရန္ ရွိမရွိမွာ
မေသခခာပါ။ ဤတားဆးပိတ္ဆိ႔မမခားကိ မၾကာမအနာဂတ္တြင္

ဖယ္ရွားုႏိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းအားတက္စရာ

အရိပ္လကၡဏာမခားေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ဤတားဆးပိတ္ဆိ႔မမခားအား အၿပးတိင္ဖယ္ရွားျခင္း ျပ မျပ ၊ သိ႔မဟတ္
ေနာက္ထပ္တားဆးပိတ္ဆိ႔မမခား ျပ မျပ မေသခခာေသးပါ။
လည္းေကာင္း၊

ထိသိ႔ဆက္ရွိေနသည့္ တားဆးပိတ္ဆိ႔မမခားသည္

ဆိင္းငံ့ထားသည့္တားဆးပိတ္ဆိ႔မမခားအား

သက္တမ္းတိးဆိင္းငံ့မေပးျခင္းသည္

လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္တားဆး ပိတ္ဆိ႔မမခားခခမွတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ စးပြားေရး
တိးတက္မကိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ၿပး၊
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

Zone A Project ၊လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

အတြင္းကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းမဆိ

၏

(အထူးသျဖင့္ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူုႏိင္ငံျခားသားမခားျဖစ္သည့္) အလားအလာရွိေသာ သံးစြသ
ြဲ ူ
မခားုႏွင့္ ငွားရမ္းသူမခားအား ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္
ပါသည္။

ထိမွတစ္ဆင့္ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္ မည္သည့္စမံကိန္း

တြင္မဆိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ မလိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မမခား အေရးပါေသာ အတိင္းအတာအထိ
ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငတ
ံ င
ြ ္

လပ္ေဆာင္မည့္စမံကန
ိ း္ တိ႔အတြက္

အမခားုႏွင့သ
္ က္ဆင္
ိ ေသာက႑ုႏွင့္

ပဂလိကက႑မွ

ဘ႑ာေငြရရွုႏ
ိ ိင္မ အရင္းအျမစ္မခား အားနည္းေနဆြဲ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ စမံကိန္းတိ႔အတြက္ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မုႏွင့္ အျခားဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မတိ႔ အနည္းအကခဥ္း
သာရွိၿပး၊ ဆက္လက္၍လည္းအနည္းအကခဥ္းသာရွိေနုႏိင္ပါသည္။

ဥပေဒမခားအရ လိင္စင္ရျပည္တြင္း

ဘဏ္မခားအား ုႏိင္ငံျခားေငြကိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့ုႏ
္ ွင့္ ျမန္မာကမၸဏမခားသိ႔ ုႏိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြေခခးခြင့မ
္ ခား
ခြင့ျ္ ပ ထားေပးၿပးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မခားအေနျဖင့္ မတည္ေငြရင္းႀကးမားေသာ ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွး
ျမႇ ပ္ုႏွံမျဖင့္ ျပ လပ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားအား ေခခးေငြေထာက္ပံ့ရန္ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိမရွိ
မေသခခာပါ။

အခခိ ႕ုႏိင္ငံျခားဘဏ္မခားအား

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

လပ္ကိင္ခြင့လ
္ ိင္စင္ထတ္ေပးထားေသာ္လည္း

ဤုႏိင္ငံျခားဘဏ္မခား၏လပ္ငန္းလည္ပတ္မအားကန္႔သတ္ထားၿပး

ေယဘယခအားျဖင့္

ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ

မျဖင့္ ျပ လပ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားကိသာေငြေခခးရန္ ခြင့္ျပ ထားေပသည္။ ထိ႔ျပင္ ေျမ၊ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ
ဆိင္ရာုႏွင့္ အျခားပိင္ဆိင္မမခားအား အာမခံအျဖစ္ထားျခင္း သိ႔မဟတ္ အေပါင္ထားျခင္းအတြက္ ဥပေဒယႏၲရား
မလံေလာက္ပါ။

ုႏိင္ငံျခားေခခးေငြဆိင္ရာစည္းမခဥ္းမခားထတ္ထားၿပးေသာ္လည္း

၎တိ႔အား

လက္ေတြ႕

ကခင့္သံးမသည္ ယခအခခိန္ထိ မေသခခာမေရရာျဖစ္ေနေသးကာ စည္းကမ္းႀကးၾကပ္သူမခားက ုႏိင္ငံျခားေခခးေငြ
ဆိင္ရာ

သေဘာတူခြင့္ျပ ျခင္းအား

ကိစၥရပ္တစ္ခခခင္းအလိက္သံးသပ္ဆံးျဖတ္ေပးေနသည္။

ထိသိ႔

ျပည့္စံလံေလာက္မမရွိေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္မခားက MJTD ၊ TPDုႏွင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရး ဇက္ဟိုန္အတြင္း
အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းအတြက္မဆိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေရြးခခယ္အသံးျပ ုႏိင္သည့္ ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့မ ရုႏိင္သည့္နည္းလမ္းမခားအေပၚ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္၊ Zone A Project ၊
လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းအနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္

မည္သည့္စမံကိန္းမဆိ ၏ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူ ုႏိင္ငံျခားသားမခား ျဖစ္သည့္)
အလားအလာရွိေသာ

သံးစြသ
ြဲ ူမခားုႏွင့္

သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။

ငွားရမ္းသူမခား

အား

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မအေပၚ

မလိလားအပ္သည့္

ထိအေျခအေနမခားတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၊ TPD ုႏွင့္
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အနာဂါတ္တြင္ခခြဲ႕ထြင္မည့္မည္သည့္စမံကိန္းတြင္မဆိ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအေပၚ

မလိလားအပ္သည့္သက္

ေရာက္မမခား ကခေရာက္ုႏိင္ပါသည္။
အစရွယယ
္ ာဆိင္ရာ ဆံူရံးုႏိင္ေျခမခား
အနာဂတ္တင
ြ ပ
္ မာဏမခားျပားေသာအစရွယယ
္ ာမခားအားေရာင္းခချခင္းေၾကာင့္ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔အ
ိ စရွယယ
္ ာမခား၏
ေဈးကြကေ
္ ပါက္ေဈးအေပၚ မလိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခားရွလ
ိ ာေစုႏိင္ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္

ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏
ိ အစရွယ္ယာမခားအား

တစ္စံတစ္ရာသည္

YSX

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာမခား၏

ေဈးကြက္တြင္ေရာင္းခခမ

ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကိ

သိ႔မဟတ္

ကခဆင္းေစမည့္

ရရွိုႏိင္မ
တြန္းအား

ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းၿပးေနာက္ ပမာဏမခားျပားေသာ အစရွယ္ယာမခားကိ YSX
တြင္ ေရာင္းခချခင္း သိ႔မဟတ္ ေရာင္းခခရလိမ့မ
္ ည္ဟ ထင္ျမင္ျခင္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အစရွယ္ယာမခား၏
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚ မလိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခားအေရးပါသည့္အတိင္းအတာအထိ ျဖစ္ေပၚ
ေစုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငေ
ံ ငြေခခးသက္ေသခံလက္မတ
ွ မ
္ ခားေဈးကြက၏
္
မခားုႏိင္မတိ႔ေၾကာင့္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသမ
ူ ခားသည္

ေကာင္းစြာမဖြ႕ံ ၿဖိ းေသးမုႏွင့္

၎တိ႔၏ရွယယ
္ ာမခားကိ

ေဈးအတက္အကခ

ဆုႏၵရသ
ွိ ည့္အခခိနတ
္ င
ြ ္

သိ႕မဟတ္

သင့္တင့္ေသာေဈးုႏန္းုႏွင့္ ေရာင္းခခုႏိင္ျခင္းအား သိသသ
ိ ာသာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစုႏိင္သည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားေဈးကြက္သည္ ေပၚလာကာစျဖစ္ၿပး ေဈးအတက္အကခမခား ုႏိင္
သည္။

ရည္ညႊန္းေဈးုႏန္းသည္၊

စာရင္းဝင္

အျဖစ္တင္သြင္းမၿပးသည့္ေနာက္

ဤရွယ္ယာမခားကိ

အေရာင္းအဝယ္လပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈးုႏွင့္ သိသိ သာသာ ကြာျခားုႏိင္ပါသည္။ ဤရွယ္ယာမခားကိ YSX
ေဈးကြက္တြင္စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမအား

သေဘာတူခြင့ျ္ ပ ၿပးေနာက္တြင္

ဤရွယ္ယာမခားအတြက္

တက္တက္ႂကြႂကြ အေရာင္းအဝယ္ျပ သည့္ေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းလာမည္ဟလည္းေကာင္း၊ ေဈးကြက္ဆက္လက္
တည္တံ့မည္ဟလည္းေကာင္းအာမခံခခက္မရွိပါ။

ရည္ညႊန္းေဈးုႏန္း

သည္၊

စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းၿပး

သည့္ေနာက္ ဤရွယ္ယာမခားကိ YSX တြင္ အေရာင္းအဝယ္လပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈးုႏွင့္ လိက္ေလခာ
ညေထြ ရွိမည္ဟလည္း အာမခံခခက္ မရွိပါ။ ရွယ္ယာပိင္ရွငမ
္ ခားသည္ ထိရွယ္ယာမခားကိ သင့္ေလခာ္သည္ဟ
ထင္သည့္ေဈးုႏန္းျဖင့္

သိ႔မဟတ္

သင့္ေလခာ္သည္

ဟထင္သည့္အခခိန္တြင္

ေရာင္းရလိမ့္မည္ဟ

အာမခံခခက္မရွိပါ။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔အ
ိ စရွယယ
္ ာမခား၏ေဈးုႏန္းသည္ အတက္အကခမခားုႏိင္သည့္အတြက္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သင
ြ း္ ၿပး
သည့္ေနာက္

အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခားတြငျ္ ဖစ္ေစ၊

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အစရွယယ
္ ာမခားအားဝယ္ယေ
ူ သာ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ

သူမခားတြငျ္ ဖစ္ေစ ႀကးမားေသာဆးံ ႐ိုံးမမခား ျဖစ္ေစုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာမခား၏

ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးသည္

အျခားအေၾကာင္းရင္းတိ႔အပါအဝင္

ေအာက္ပါ

အေၾကာင္းရင္းတိ႔ေၾကာင့္ ႀကးမားေသာအတိင္းအတာျဖင့္ လခင္ျမန္စြာ အတက္အကခရွိုႏိင္ပါသည္။


ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဘ႑ာေရးုႏွင့္

လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ

ရလဒ္အမွန္တိ႔ုႏွင့္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားုႏွင့္

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမခား ေမွခာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္တ႔အ
ိ ၾကား ကြာျခားမမခား၊


ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္မမခားအေပၚ ထင္ျမင္ေမွခာ္မွန္းခခက္မခား၊

45



စေတာ့ေဈးကြက္ေဈးုႏန္းမခားုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ အတက္အကခမခား၊



ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မရလဒ္မခားတြင္ အေျပာင္းအလြဲ ရွိမမခား၊



ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားေလ့လာဆန္းစစ္သူတိ႔ကျပ လပ္ေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဘ႑ာေရး

စြမ္းေဆာင္ရည္ုႏွင့္စပ္လခဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းခခက္ုႏွင့္ အႀကံျပ ေထာက္ခံခခက္ ေျပာင္းလြဲမမခား၊


အလားတူ ကမၸဏမခား၏ ေဈးကြက္တြင္ တန္ဖိးျဖတ္မ အေျပာင္းအလြဲမခား၊



တရားစြဆ
ြဲ ိမ တစ္စံတစ္ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း၊



ေသာ့ခခက္ကခ အေရးပါသည့္ ဝန္ထမ္း ေနာက္ထပ္ခန္႔ထားျခင္းမခား သိ႔မဟတ္ ထြက္ခြာျခင္းမခား၊ ုႏွင့္



အေထြထြ စးပြားေရးုႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္အေျခအေန ေျပာင္းလြဲမမခား။

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ

တိးခခြဲ႕ေရးစမံကန
ိ း္ မခားအတြက္

ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြမခား

လိအပ္ုႏိင္ကာ၊

ထိသိ႔ေသာ

ဘ႑ာေငြမခားရယူျခင္း သိ႔မဟတ္ အနာဂတ္တင
ြ ္ ရင္းုႏွးေငြထတ္ေရာင္းျခင္းက လူႀကးမင္း၏ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအား
တန္ဖးကခဆင္
ိ
းေစုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မမခားဖြ႔ံၿဖိ းတိးတက္ေစရန္ုႏွင့္ တိးခခြဲ႕ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ရန္အတြက္ အနာဂတ္တြင္
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြမခား လိအပ္လာုႏိင္ပါသည္။

ထိအေျခအအေနမခားတြင္ အဆိပါလပ္ငန္းတိးခခြဲ႕မ အခြင့္

အလမ္းမခားအား ေဖာ္ေဆာင္ုႏိင္ရန္ လိအပ္ေသာအရင္းအုႏွးရရွိုႏိင္ေရးအတြက္ အနာဂါတ္တြင္ ရင္းုႏွးေငြ
ေနာက္ထပ္ထတ္ေရာင္းရန္ လိအပ္လာုႏိင္ပါသည္။ အကယ္၍အစရွယ္ယာအသစ္မခားကိထတ္ေဝကာ ဝယ္ယူ
ရန္ဖိတ္ေခၚ၍အစရွယ္ယာရွငအ
္ သစ္မခား ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ လက္ရွိအစရွယ္ယာရွင္မခားထံသိ႔ ခခထား ေပးခြဲ့ပါက၊
ထိအစရွယ္ယာအသစ္တိ႔ကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာမခား၏ ထိအခခိန္ေပါက္ေဈးထက္နည္းေသာ ေလွခာ့ေဈးျဖင့္
ေဈးုႏန္းသတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ုႏိင္ပါသည္။

ထိအခါတြင္လက္ရွိအစရွယ္ယာရွင္မခား၏

အကြတ

အကခ ိးစးပြား ကခဆင္းသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ ဤရင္းုႏွးေငြအသစ္အား အသံးျပ
၍ ထိက္သင့္သည့္ ဝင္ေငြတိးတက္မရရွိေစရန္ မျပ လပ္ုႏိင္ခပ
ြဲ့ ါက၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာတစ္စလွခင္ ျပန္ရေငြ
ုႏန္းထား (Earning Per Share) သည္ ကခဆင္းသြားုႏိင္ၿပး၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အစရွယ္ယာမခား၏ ေပါက္ေဈး ကိလည္း
ကခဆင္းသြားေစုႏိင္ပါသည္။ေနာက္ထပ္ေႂကြးၿမျဖင့္ ဘ႑ာေငြရယူျခင္းတစ္စံတစ္ရာသည္ အတိးေငြ အတြက္
ကန္ကခစရိတ္ ုႏွင့္ မတည္ေငြရင္းတြင္ ေႂကြးၿမပါဝင္မအခခ ိးတိ႔အား တိးတက္မခားျပားေစျခင္း အျပင္၊ အျမတ္
ခြေ
ြဲ ဝမ၊ အနာဂတ္၌ ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္လပ္ေဆာင္မမခားုႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးပိင္းုႏွင့္ လပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ေရးပိင္း ကိစၥမခားတိ႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခခက္မခားပါဝင္ေသာ ဝန္ခက
ံ တိျပ ရျခင္းလည္း ပါရွိုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ

ရွယယ
္ ာအမခားဆံးပိင္ဆင္
ိ သမ
ူ ခား၊

ပတ္သက္သည္တ႔အ
ိ ပါအဝင္

ဒါ႐ိုိက္တာ

သိ႔မဟတ္

အလပ္အမေဆာင္အရာရွမ
ိ ခားုႏွင့္

မေကာင္းသတင္းသည္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔အ
ိ စရွယယ
္ ာမခား၏ေဈးုႏန္းအေပၚ

မလိလား

အပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခား ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား၊

ပတ္သက္သည့္

မေကာင္းသတင္း

သိ႔မဟတ္

ဒါ႐ိုိက္တာ

သိ႔မဟတ္

အလပ္အမေဆာင္အရာရွိမခားုႏွင့္

ေၾကညာခခက္တစ္္စံတစ္ရာသည္

ခိင္လံမမရွိသည္ျဖစ္ေစ

၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အစရွယ္ယာမခား၏ စြမ္းေဆာင္မအေပၚ မလိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမခား
ျဖစ္ေပၚေစုႏိင္ပါသည္။

ထိသိ႔ေသာ မေကာင္းသတင္း သိ႔မဟတ္ ေၾကညာခခက္တြင္ လူမစ
ြြဲ ာရင္းခံယူျခင္း

အမမခား၊ တရားရင္ဆိင္ရမမခား၊ အုႏိင္ဝယ္ျခင္းမခားုႏွင့္ ဖက္စပ္လပ္ကိင္ျခင္းမခားလပ္ေဆာင္ရန္ အားထတ္မ
မခားတြင္ မေအာင္ျမင္ျခင္းတိ႔တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမခား ပါဝင္ုႏိင္ပါသည္။
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ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔က
ိ မၸဏ၏

အဓိကရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခားုႏွင့္

ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏

အကခိ းစးပြားမခားသည္

အမခားျပည္သူ

ရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခားုႏွင့္ ကမၸဏကိယ္တင္
ိ ၏ အကခိ းစးပြားမခားုႏွင့္ ဆန္႔ကခင္ုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အဓိကရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ အကခိ းစးပြားမခားသည္ ကမၸဏ၏ အကခိ း
စးပြားမခား သိ႔မဟတ္ အျခားရွယ္ယာရွင္မခား၏ အကခိ းစးပြားမခားုႏွင့္ ညညြတ္မမရွိျခင္း ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။ ရွယ္ယာ
အမခားဆံး

ပိင္ဆိင္သူမခားုႏွင့္

အကခိ းစးပြားမခားုႏွင့္

ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္

ဆန္႔ကခင္ုႏိင္ေသာ

ဤကမၸဏအား

အမခားျပည္သူ

အေရာင္းအဝယ္ျပ လပ္မမခား

ရွယ္ယာရွင္မခား၏

လပ္ေဆာင္ရန္ုႏွင့္

သိ႔မဟတ္

ေဆာင္ရြက္မမခားျပ လပ္ရန္၊ မျပ လပ္ရန္ လႊမ္းမိးခခယ္လွယ္ေကာင္း ခခယ္လွယ္ုႏိင္ပါသည္။ “အကခိ းဆိင္ပဂိ လ္
ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာလပ္ေဆာင္မမခား”

ုႏွင့္

“ျဖစ္ုႏိင္ေျခရွေ
ိ သာ

အကခိ းစးပြားဆန္႔ကခင္မ”

အပိင္းမခားတြင့္

ဖြင့ဟ
္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိင္း အဆိပါ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ စးပြားေရး
လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစးပြားေရးလပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ သိ႔မဟတ္ ဤကမၸဏုႏွင့္
အလပ္သေဘာအရ

အေရာင္းအဝယ္ျပ လပ္မမခား

ကမၸဏမခားအပါအဝင္

MJTD၊

TPD

ုႏွင့္

ျဖစ္လာုႏိင္ေျခရွေ
ိ သာ

ျမန္မာုႏိင္ငံရွိကမၸဏမခားတြင္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပးေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
အကခိ းစးပြား

သိ႔မဟတ္

ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ေသာ

စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္

အၿပိ င္အဆိင္

ပိင္ဆိင္ထားပါသည္။

ဤကမၸဏ၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား သိ႔မဟတ္ ဒါရိက္တာမခား၊ အမေဆာင္ အရာရွိမခား သိ႔မဟတ္ အျခားတာဝန္
ရွိသူမခားသည္ ဤကမၸဏအတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့အ
္ လမ္းမခား ကိ လမ္းညႊန္ျပသရန္ သိ႔မဟတ္
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ လပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟ အာမခံမမရွိပါ။
အဆိပါဆံး႐ိုံးုႏိင္ေျခမခားကိ ေလွခာ့ခခရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒ (၁၉၁၄ ခုႏွစ)္ တြင္
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အကာအကြယ္မခားကိ မွခိအားထားပါသည္။ အတိအကခဆိရလွခင္ ကမၸဏမွျဖစ္ေစ၊
ကမၸဏ၏ကိယ္စားျဖစ္ေစ ျပ လပ္ေသာ မည္သည့္ လပ္ေဆာင္ခခက္ မဆိတြင္ တိင္႐ိုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သြယ္ဝိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အကခိ းစးပြားသက္ဆိင္မရွိေသာ ဒါ႐ိုိက္တာတိင္းသည္ ၎တိ႔ုႏွင့္ သက္ဆိင္
ေသာအကခိ းစးပြား၏ သေဘာသဘာဝကိ

ထိလပ္ေဆာင္ခခက္ကိ ထတ္ေဖာ္ေဆြးေုႏြးေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခား

အစည္းအေဝးတြင္ သိ႔မဟတ္ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ အကခိ းစးပြားဆန္႔ကခင္မေပၚေပါက္ၿပးေနာက္ ပထမဥးဆံး
ျပ လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏အစည္းအေဝးတြင္ ဖြင့္ဟထတ္ေဖာ္ရမည္ဟ သတ္မွတ္ထားေသာ ပဒ္မ ၉၁(က)
ုႏွင့္ အကခိ းစးပြားသက္ဆိင္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခားအား ၎ုႏွင့္ အကခိ းစးပြားသက္ဆိင္ေသာ မည္သည့္ ပဋိညာဥ္
သိ႔မဟတ္ စမံခခက္တြင္မဆိ ဝင္ေရာက္မြဲေပးျခင္းမွတားျမစ္ထားၿပး မြဲေပးသည့္အခခိန္တြင္ အဆိပါအကခိ းစးပြား
သက္ဆိင္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ တက္ေရာက္မအား အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေအာင္ လာေရာက္ရမည့္
လူဥးေရျပည့္ေစရန္အလိ႔ငွာ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္းမျပ ရဟ သတ္မွတ္ထားေသာ ပဒ္မ ၉၁(ခ) တိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္

အကခိ းဆိင္ပဂိ လ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္မခားကိ

IPT

လပ္ထံး

လပ္နည္းမခား (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “အကခိ းဆိင္ပဂိ လ္မခားုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလပ္ေဆာင္ခခက္မခား” အပိင္းတြင္
ထပ္မံေလ့လာရန္)ုႏွင့္အည ျပန္လည္စိစစ္၍ ျဖစ္ုႏိင္ေျခရွိေသာ အကခိ းစးပြားဆန္႔ကခင္မမခားကိ စာရင္းစစ္
ေကာ္မတမွတဆင့္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “ေကာ္ပရိ
ိ တဆ
္ င္
ိ ရာ အပ္ခခ ပ္မ - စာရင္းစစ္ေကာ္မတ” အပိင္းတြင္
ထပ္မံေလ့လာရန္)
(ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္

ျပန္လည္စိစစ္ေသာ စနစ္ကိလည္း ကခင့္သံးပါသည္။ ထိ႔ျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏတြင္
အမေဆာင္အရာရွိမခားအပါအဝင္)

ဝန္ထမ္းမခား

လိက္နာရမည့္

ကခင့္ဝတ္စည္းကမ္း

ရွိပါသည္။ အဆိပါကခင့္ဝတ္စည္းကမ္းအရ (ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ အမေဆာင္အရာရွိမခား အပါအဝင္) ဝန္ထမ္းမခား
သည္ အကခိ းစးပြားဆန္႔ကခင္ေသာအေျခအေနမခားကိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိအပ္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေကာ္ပိရိတ္
ဆိင္ရာအပ္ခခ ပ္မလမ္းစဥ္မခားုႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းအရ အကခိ းစးပြားဆန္႔ကခင္မရွိေသာ ေဆာ္႐ိုက
ြ ္ခခက္တစ္ရပ္ရပ္
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ကိလည္း ရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္ သာမန္ထက္ထူးကြဲေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးဆံးျဖတ္
ခခက္ အရ ေဆာင္႐ိုြက္ုႏိင္ပါသည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြငပ
္ ါရွေ
ိ သာ ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသတ
ူ ႔အ
ိ ေနျဖင့္ ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတစ္ခလးံ ကိ

ဂ႐ိုတစိက္ဖတ္႐ိုသင့္ပါသည္။

ထိ႔ျပင္၊

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔ုႏ
ိ ွင္/့ သိ႔မဟတ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ ျခင္းုႏွင္ပ
့ တ္သက္၍ ပုႏ
ံ ွိပေ
္ ဆာင္းပါးမခား သိ႔မဟတ္ အျခား
မဒယာတိ႔တင
ြ ္ ေဖာ္ျပသည့္ မည္သည့္ သတင္းအခခက္အလက္တစ္စတ
ံ စ္ရာကိးကားယံၾကည္မမထားၾကရန္
ေလးနက္စာြ သတိေပးအပ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေၾကာင္းုႏွင့္ စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းျခင္းုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာုႏိင္ငံရွိအခခိ ႕ေသာ သတင္းစာ
ေစာင္မခားတြင္ေဖာ္ျပေရးသားမမခား ရွိခြဲ့ပါသည္။ ထိေဖာ္ျပေရးသားခခက္မခားတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ုႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္
အခခ ိ႕ေသာ

ဘ႑ာေရး

သတင္းအခခက္အလက္မခား၊

အျမတ္အစြန္း

အလားအလာခန္႔မွန္းေျခ

မခား၊

လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မဆိင္ရာ အလားအလာမွန္းေျခမခား၊တန္ဖးျဖတ္
ိ
မမခားုႏွင့္ အျခားသတင္း အခခက္အလက္
မခား ("သတင္းအခခက္အလက္မခား") ပါဝင္ပါသည္။အဆိပါ သတင္းအခခက္အလက္မခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ထံမွ
ခြင့ျ္ ပ ေပးအပ္ထားျခင္း

မဟတ္ေၾကာင္းုႏွင့္

၎တိ႔၏

မည္သည့္တာဝန္ကိမွခ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ခံယူမည္မဟတ္ေၾကာင္း

တိကခမွန္ကန္မုႏွင့္

ျပည့္စံမတိ႔အတြက္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူမခားအား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားလိပါသည္။ သတင္းအခခက္အလက္တစ္စံတစ္ရာုႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွယူဆခခက္
မခား၏ သင့္ေလခာ္မ၊ တိကခမွန္ကန္မ၊ ျပည့္စံမ သိ႔မဟတ္ ယံၾကည္ကိးစားထိက္မ ုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔က
တစ္စံတစ္ရာ ကိယ္စားျပ ျခင္းမရွိပါ။ ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းအခခက္အလက္
တိ႔ ုႏွင့္ အဆိပါ သတင္းအခခက္အလက္တိ႔၏ မကိက္ညမ သိ႔မဟတ္ ဝိေရာဓိျဖစ္မမွန္သမွခကိ
ျငင္းပယ္ပါသည္။

ယင္းုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍

အဆံးအျဖတ္မခားကိ

ကၽြုႏ္ပ္တ႔ိ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံလိသူမခားအေနျဖင့္ မိမိတ႔၏
ိ
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံေရးဆိင္ရာ

ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ

သတင္းအခခက္အလက္တိ႔တြင္သာ

အေျခခံလခက္ ခခမွတ္ ၾကရန္ုႏွင့္ အျခားမည္သည့္သတင္းအခခက္အလက္ကိမွခ ယံၾကည္ကိးစားျခင္းမျပ ၾကရန္
သတိေပး အပ္ပါသည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြငပ
္ ါဝင္ေသာ

စာရင္းအင္းကိနး္ ဂဏန္းမခားုႏွင့္

လပ္ငန္းက႑ွဆင္
ိ ရာ

အခခက္အလက္္မခားသည္ တိကခမမရွုႏ
ိ ိင္သျဖင့္ မထိက္ေလခာက္ေသာ ကိးစားမမျပ သင့္ပါ။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းပါ ျမန္မာုႏိင္ငံ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကလပ္ငန္းယွဥ္ျပိ င္လပ္ကိင္ေနသည့္ ကန္ထတ္
လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ေဈးကြက္မခားဆိင္ရာ

အခခိ ႕ေသာကိန္းဂဏန္းမခားအား

ထတ္ေဝၿပးစာအပ္စာတမ္းအမခိ းမခိ း၊

အထူးသျဖင့္ လပ္ငန္းက႑ဆိင္ရာအသင္းမခားုႏွင့္ သေတသနအဖြ႕ြဲ မခားကထတ္သည့္ စာအပ္စာတမ္းမခားမွ
ရယူထားပါသည္။ ဤသတင္းအခခက္အလက္မခားကိ သးျခားလြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းမျပ ရေသးရာ တိကခမ၊
ျပည့္စံမ၊ ေနာက္ဆံးျဖစ္ေပၚမ သိ႔မဟတ္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္း သိ႔မဟတ္ ျပင္ပတြင္ စစည္းျပ စထားေသာ
အျခားသတင္းအခခက္အလက္မခားုႏွင့္ ကိက္ညမတိ႔ ရွိခခင္မွ ရွိေပလိမ့္မည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အနာဂါတ္ရလဒ္မခားသည္

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္

ဘ႑ာေရးေမွခာ္မန
ွ း္ ခခက္မခားတြင္

ေဖာျ္ပ

ထားေသာ သိ႔မဟတ္ ညႊနျ္ ပထားေသာ ရလဒ္မခားုႏွင့္ အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိ ကြာျခားုႏိင္ပါသည္။
ဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္သည္မွာ

အမခိ းမခိ းေသာယူဆမမခားအေပၚ

အေျခခံထားေသာ

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့ဘ
္ ႑ာေရးေမွခာ္မွန္းခခက္မခားျဖစ္ပါသည္။ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အနာဂါတ္ရလဒ္မခားသည္ ေရွ႕
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ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ဘ႑ာေရးေမွခာ္မွန္းခခက္မခားတြင္

ေဖာျ္ပထားေသာ

သိ႔မဟတ္

ညႊန္ျပထားေသာ

ရလဒ္မခား ုႏွင့္ အေရးပါေသာအတိင္းအတာအထိကြာျခားုႏိင္ပါသည္။ အဆိပါေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္ ဆက္စပ္ေန
ေသာဆံးရံးုႏိင္ေျခမခား၏အေသးစိတ္အခခက္အလက္မခားကိဤဖြင့ဟ
္ ေၾကညာစာတမ္း၏“ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခ
က္မခား” အပိင္းတြင္ ေလ့လာပါ။
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စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ း္ သည့္အတြက္ ကန္ကခစရိတမ
္ ခား
စာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမမွဝင္ေငြ ရမည္ မဟတ္ေသာ္လည္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက ေအာက္ပါ ခန္႔မွန္း
ကန္ကခစရိတ္တိ႔ကိ ကခခံရလိမ့မ
္ ည္။
ခန္႔မန
ွ း္ ကန္ကခစရိတမ
္ ခား

ပမာဏ (ကခပ္ေငြျဖင့္)

YSX ကနဥးစာရင္းဝင္အျဖစ္တင္သြင္းမဝန္ေဆာင္စရိတ္မခား

၁၀၅ ၀၀၀ ၀၀၀

ဥပေဒေရးရာုႏွင့္ပညာရွင္လပ္ငန္းဆိင္ရာဝန္ေဆာင္စရိတ္မခား

၁၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀

လိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္္းအတြက္ကန္ကခစရိတ္မခား

၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀

အျခားစရိတ္မခား -

၃၅ ၀၀၀ ၀၀၀
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အျမတ္ေဝစမခား

ဤ "အျမတ္ေဝစမခား" အပိင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ေဖာ္ျပခခက္မခားအနက္ အတိတ္ကာလဆိင္ရာမဟတ္သည့္
အခခက္မခားသည္
ျဖစ္ေပၚသည့္

ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား

ရလဒ္မခားုႏွင့္

ျဖစ္ၾကပါသည္။အဆိပါေဖာ္ျပခခက္မခားတြင္အမွန္တကယ္

ေဟာကိန္းထတ္မွခာ္မွန္းထားသည့္

ရလဒ္တိ႔ၾကားအေရးပါသည့္ကြာျခားျခင္း

ျဖစ္ေစုႏိင္သည့္ မေသခခာမေရရာမုႏွင့္ ဆံးရံးုႏိင္ေျခမခားပါရွိေနုႏိင္ပါသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ
ထိသိ႔ေသာအခခက္အလက္မခားပါရွိျခင္းကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔သိ႔မဟတ္ အျခားသူတစ္ဥးတစ္ေယာက္က ျပ လပ္သည့္
ေနာက္ကြယ္ရွိ

ယူဆခခက္မခား၏တိကခမုႏွင့္ပတ္သက္ၿပး

ေဟာကိန္းထတ္ျခင္းအျဖစ္

တင္ျပျခင္း၊

ဝန္ခံကတိျပ ျခင္း

သိ႔မဟတ္

မယူဆသင့္ပါ။ဤစာတမ္း၏ရက္စတ
ြြဲ ြင္ရွိေနသည့္အတိင္းသာေဖာ္ျပသည့္

ဤေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခားအေပၚမထိက္သင့္သည့္ယံၾကည္ကိးစားမမထားရန္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအား
သတိေပးအပ္ပါသည္။

"ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသမ
ူ ခားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခခက္ - ေရွ႕ေမွခာ္ေဖာ္ျပခခက္မခား"

အပိင္းတြင္ ၾကည့္႐ိုပါ။
အတိတက
္ ာလမွ အျမတ္ေဝစမခား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ၊ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပ လပ္ခြဲ့သည့္ ုႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္
ရွယ္ယာတစ္စတန္ဖိး၏

၂၀%

ုႏန္းျဖင့္

သိ႔မဟတ္

အျမတ္ေဝစအားေပးရန္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက

ရွယ္ယာတစ္စတိင္းအတြက္

ကခပ္

ေၾကညာခြဲ့ပါသည္။အဆိပါအျမတ္ေဝစမခားကိ

၂၀၀၀

ျဖင့္

ကမၸဏ၏

ကန္႔သတ္မထားေသာစစည္းထားသည့္အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ုႏိ ဝင္ဘာလ၊(၂၃)ရက္ေန႔အစရွယ္ယာရွ
င္မွတ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အစရွယ္ယာရွင္မခားသိ႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အျမတ္ေဝစ ေပၚလစ
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏသည္
သဘာတူညခခက္ျဖင့္၊

အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

အစရွယ္ယာရွင္မခားအားေပးမည့္ အျမတ္ေဝစမခားကိ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ေၾကညာ

ႏိုင္ေသာ္လည္်ားကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါရိက္တာဘတ္အဖြ႕ြဲ ကေထာက္ခံေသာ
အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား

မေၾကညာရပါ။

ေငြပမာဏထက္

ေက ာ္လြန္ ၍

ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ အျမတ္ေဝစုအာ်ားလံု်ားကိကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ

ေၾကညာ၍ ေပးရမည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို အစရွယ္ယာရွင္မခား၏
သေဘာတူညခခက္မယူဘြဲ ေၾကညာုႏိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔အ
ြဲ ေနျဖင့္ ၎၏ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစခြေ
ြဲ ဝေပးေရးအား ေထာက္ခံတင္
ျပုႏိင္ပါသည္။
(Zone

A

Properties

အား

ေဈးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္

ေရာင္းခချခင္းမွအပ)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏ၏အဓိက

စးပြားေရးလပ္ငန္းမွာ MJTD ုႏွင့္TPD တြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္းျဖစ္သည့္ အားေလခာ္စြာ၊ အျမတ္ေဝစ ခြေ
ြဲ ဝေပးေရး
အားေထာက္ခံတင္ျပရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔က
ြဲ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ အဓိကအခခက္မွာ၊ MJTD
ုႏွင့T
္ PD မွ ေၾကညာၿပးထတ္ေပးုႏိင္သည့္ အျမတ္ေဝစမခားျဖစ္သည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ၂၀၁၅ ခုႏရစ္၊
ဒဇင္ဘာလတြင္ MJTD ထံမရ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစ ခန္႔မွန္းေျခ ကခပ္ ၇ ၁၇၃ ၆၈၇ ၀၀၀ ရရွိခြဲ့ပါသည္။
ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စအ
ြြဲ ထိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏက TPDထံမွ အျမတ္ေဝစတစ္စံတစ္ရာ
မရဖူးပါ။
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ
တူညေသာအျမတ္ေဝစပမာဏအတိင္း

ရရွိမည္ဟ

ေမွခာ္မန
ွ ္းထားၿပး

MJTD

သည္

အျမတ္မခားအား

အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုႏွံရန္ စစဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ ရလိမ့္မည္ဟ မေမွခာ္လင့္ထားပါ။
MJTD ၏ အျမတ္ေဝစ ေပၚလစသည္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD မွကခင့္သံးမည့္ အျမတ္ေဝစ ေပၚလစမွာ၊ MJTD ၏
အခါအားေလခာ္စြာရွိလာေသာ ခြေ
ြဲ ဝေပးုႏိင္သည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အျမတ္ေငြစစေပါင္းတြင္ (ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ
အပါအဝင္

ျဖစ္ေသာ)

ရွယ္ယာပိင္ရွင္တစ္ဥးစ၏

အကခ ိးပိင္ဆိင္မရာခိင္ုႏန္းုႏွင့္

အခခ ိးညစြာ

အျမတ္ေဝစမခားအားသက္ဆိင္ရာ ျမန္မာဥပေဒမခားအရ ခြေ
ြဲ ဝ သိ႔မဟတ္ ထတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္၊
ေအာက္ပါ

ကိစၥရပ္မခားအတြက္

လိအပ္ေသာ၊ကခိ းေၾကာင္းဆေလခာ္၍

အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ၊

ေငြသားေထာက္ပံ့မုႏွင့္ သးသန္႔ရန္ပံေငြတ႔ထ
ိ ားရွိၿပးမွသာ အျမတ္ေဝစအားခြေ
ြဲ ဝထတ္ေပးျခင္းျပ ရမည္ ●

အခြန္အတတ္မခား၊

●

MJTD က ေခခးယူထားမမခားအတြက္ ျပန္ဆပ္ရန္ ေငြမခား၊

●

ေငြလံးေငြရင္း အသံးစရိတ္မခားုႏွင့္ ေဆာက္လပ္ေရးဆိင္ရာ လိအပ္ခခက္မခား၊

●

MJTD ၏ လပ္ငန္း လည္ပတ္ေငြ လိအပ္ခခက္မခား ျဖည့္ဆည္းရန္ ေငြမခား၊ ုႏွင့္

●

MJTD ၏ ကတိကဝတ္မခား ျဖည့္ဆည္းရန္ လိအပ္သည့္ အျခားကိစၥ တစ္စံတစ္ရာ အတြက္ ေငြမခား။

TPD ၏အျမတ္ေဝစေပၚလစသည္ ၎၏သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ
ုႏွင္အ
့ ည

TPD

သည္

အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

သဘာတူညခခက္ျဖင့္၊

အစရွယ္ယာရွင္မခားအားေပးမည့္ အျမတ္ေဝစမခားကိ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ TPD
၏ဒါရိက္တာဘတ္အဖြ႕ြဲ ကေထာက္ခံေသာ ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား မေၾကညာရပါ။
TPDကအျမတ္ေဝစအားလံးကိကမၸဏ၏အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ ေၾကညာ၍ ေပးရမည္္။
ထိ႔အျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔က
ြဲ အျမတ္ေဝစခြဲြေဝေပးရမည့္ အခခိန္၊ နည္းလမ္းုႏွင့္ အျမတ္ေဝစပမာဏ
တိ႔အား ခခင့္ခခိန္ဆံးျဖတ္ရာ၌ ေအာက္ပါတိ႔အပါအဝင္ အေၾကာင္းအခခက္အမိခ းမခိ းကိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္ ●

ေငြသားပိင္ဆိင္မ၊

မတည္ေငြရင္းတြင္

ေႂကြးၿမပါဝင္မ၊

ရင္းုႏွးေငြရင္းုႏွးမအေပၚျပန္ရေငြုႏွင့္

စစည္းထားသည့္ဝင္ေငြမခား၏ ပမာဏအတိင္းအတာ၊
●

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ေမွခာ္မွန္းခခက္၊

●

MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD တြင္ ေနာက္ထပ္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမုႏွင့္
ေနာက္ထပ္
စမံကိန္းမခားတြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမုႏွင့္

သလ၀ါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

ေနာက္ထပ္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအပါအဝင္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမအစအစဥ္မခား၊ုႏွင့္
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TPDတြင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏အနာဂတ္
ေမွခာ္မွန္းထားေသာ

●

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဘ႑ာေရးအစအမံမခားအရ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေပၚကခေရာက္ုႏိင္ေသာ အျမတ္ခေ
ြဲြ ဝ
ေပးမအေပၚ ကန္႔သတ္ခခက္မခား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔က အျမတ္ေဝစတစ္စတ
ံ စ္ရာကိ ေငြသားျဖင့္ေပးေခခရန္ရွိပါက ကခပ္ေငြျဖင့္ ေပးေခခမည္။
အျမတ္ေဝစအေပၚေပးရမည့္ အခြန္အတတ္မခားဆိင္ရာ အခခက္အလက္မခားအတြက္ "အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ျခင္း"
အပိင္းတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္႐ိုပါရန္။
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ေငြလုႏ
ြဲ န္းမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ စာရင္းသံးေငြေၾကးအမခ ိးအစားမွာ ကခပ္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ေသာ္လည္း MJTD

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ MJTD၏ ရွယ္ယာမခားအတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ
US$ ျဖင့္ ထည္႔ဝင္ရန္ ကတိျပ ထားၿပး၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဝင္ေငြမခားကိ US$ျဖင့္လည္းသတ္မွတ္ုႏိင္ပါသည္။
ေနာက္အကခဆံးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စြမ
ြဲ တိင္မ (၆) လ အတြင္း လအလိက္အေမရိကန္ေဒၚလာ
US$ ုႏွင့္ ကခပ္္ေငြအၾကားေငြလြဲုႏန္း အျမင့္ဆံးုႏွင့္ အနိမ့ဆ
္ ံးတိ႔ကိ ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဇက္ဟိုယားက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ေဒၚလာျဖင့္ ေငြကခပ္မည္မခွ ဝယ္ယူရရွိုႏိင္သည္ကိ ျပသပါသည္။
ကခပ္/US$
လ

အျမင့္ဆးံ

အနိမ့ဆ
္ းံ

၂၀၁၅ ဇက္ဟိုြန္

၁၁၁၀

၁၀၉၀

၂၀၁၅ ဇက္ဟိုူလိင္

၁၁၁၀

၁၂၄၀

၂၀၁၅ ၾသဂတ္

၁၂၃၄

၁၂၈၅

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ

၁၂၇၃

၁၂၉၂

၂၀၁၅ ေအာက္တိဘာ

၁၂၇၇

၁၂၈၇

၂၀၁၅ ုႏိဝင္ဘာ

၁၂၇၇

၁၃၀၀

၂၀၁၅ ဒဇက္ဟိုင္ဘာ

၁၂၉၅

၁၃၀၇

ေနာက္အကခဆံးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စြြဲ၌ ေငြလုႏ
ြဲ န္းမွာ US$1 : ကခပ္ ၁၃၀၉ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအပိင္းတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေငြလုႏ
ြဲ န္းမခားမွာ

ျမန္မာုႏိင္ငံဗဟိဘဏ္၏

ဝက္ဘ္ဆိက္

(http://www.cbm.gov.mm) မွ ကိးကားထားျခင္းျဖစ္ၿပး၊ သိရွိုႏိင္ရန္အတြက္သာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
US$၁ သည္ ေဖာ္ျပပါ ကခပ္ အား ကိယ္စားျပ သည္ဟေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါုႏန္းမခားအတိင္း US$၁ ကိ
ကခပ္ သိ႔ လြဲလွယ္ုႏိင္သည္ဟေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ယူျခင္းမျပ ုႏိင္ပါ။
ဤအပိင္းတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေငြလုႏ
ြဲ န္းမခားအား

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းအား

မရွိသည့္အျပင္၊ ထိအခခက္အလက္မခားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမရွိပါ။
အဆိပါအခခက္အလက္မခားအား
စာတမ္းအတြင္း
ညညြတ္သည့္

သင့္ေလခာ္ေသာ

တိကခစြာ၊
ပံစံုႏွင့္

မွခတစြာ

ဤဖြင့္ဟေၾကညာ

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမရွေ
ိ စရန္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

မွန္ကန္မကိ ဒါ႐ိုိက္တာမခားက သးျခားလြတ္လပ္စြာ အတည္ျပ ထားျခင္းမရွိပါ။
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ခြင့္ျပ ခခက္ေပးထားျခင္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါ႐ိုိက္တာမခားအေနျဖင့္

ေကာက္ုႏတ္ေဖာ္ျပရန္ုႏွင့္

စကားစပ္တိ႔ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္မမခားျပ လပ္ထားေသာ္လည္း၊

ျမန္မာုႏိင္ငံ ဗဟိဘဏ္ အေနျဖင့္

ေၾကာင္းကခိ း

အခခက္အလက္မခား၏

တိကခ

သလ၀ါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ စမံကန
ိ း္ မခား
မိတဆ
္ က္

၂၀၁၁ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ
၂၀၁၁ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒကိ

၂၀၁၁ခုႏွစ္

ဇက္ဟိုန္နဝါရလတြင္

ျပ႒ာန္းခြဲ့ပါသည္။

၎ုႏွင့္တကြ

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခခက္မခားမွာ (အျခားအရာမခား အပါအဝင္) ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခား
ခြင့ျ္ ပ ရာတြင္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏အခခ ပ္အျခာအာဏာကိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ုႏိင္ေရးအတြက္ မူေဘာင္
တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ုႏွင့၊္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား တည္ေထာင္လပ္ကိင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏စးပြားေရး

အရွိန္အဟန္ ဖြ႔ၿံ ဖ ိးတိးတက္ေစရန္တိ႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလတြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ၿပး ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရး
ဇက္ဟိုန္ဥပေဒကိ ပယ္ဖခက္ခ႔ပ
ြဲ ါသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒတြင္ အမခိးသားစးပြားဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္ေရးစမံကိန္း၏ အေျခခံရည္မွန္းခခက္
မခားကိ အေထာက္အကူျပ ရန္၊ ျပည္သူအမခားအလပ္အကိင္ရရွိေစရန္၊ လူေနမအဆင့္အတန္း ျမွင့တ
္ င္ရန္၊
ကန္ထတ္လပ္မုႏွင့္ ျပည္ပပိ႔ကန္ျမွင့တ
္ င္ၿပး ုႏိင္ငံျခားဝင္ေငြ တိးတက္ေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာင္သူမခားုႏွင့္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခခံအတ္ျမစ္မခား ဖန္တးေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းုႏွင့္ုႏိင္ငံျခား
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမမခားအား အားေပးဆြေ
ြဲ ဆာင္ရန္၊ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း စက္မ၊ စးပြားေရးုႏွင့္လူမေရးက႑မခား
ဟန္ခခက္ညညဖြ႔ျံ ဖိ းတိးတက္ေစရန္အတြက္

အားေပး၊

ျမွင့တ
္ င္ကာ

မက္လံးမခားေပးရန္ဟူသည့္

ရည္မွန္းခခက္မခားပါရွပ
ိ ါသည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အထူးစးပြားေရး
ဇက္ဟိုန္တြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအတြက္ (အျခားအရာမခားအပါအဝင္) အခြန္သက္သာခြင့္အခခိ ႕လည္း ပါဝင္ပါ သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂတ္လတြင္ အမခိၱဴးသားစမံကိန္းုႏွင့္စးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိ းတိးတက္မဝန္ႀကးဌာနက ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထူး
စးပြားေရးဇက္ဟိုန္နည္းဥပေဒမခားကိ ျပ႒ာန္းခြဲ့သည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒုႏွင့္

၂၀၁၅ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္နည္းဥပေဒမခားုႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအတြက္

ေနာက္ဆက္တြ(ြဲ င)-သက္ဆင္
ိ ရာျမန္မာဥပေဒမခားုႏွင့န
္ ည္းဥပေဒမခား

အကခဥ္းခခ ပ္ ကိၾကည့္ရန္။

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔စအ
ြြဲ ရ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရန္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္
စစေပါင္း (၃) ခ ကိ သတ္မွတ္ေပးထားရာ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သည္ တစ္ခအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

(၂)

ခမွာ

ျမန္မာုႏိင္ငံေတာင္ပိင္း၊

တနသၤာရတိင္း

ေဒသႀကိးရွိ ထားဝယ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ုႏွင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံအေနာက္ဘက္ပိင္း၊ ရခိင္ျပည္နယ္ရွိ ေကခာက္ျဖၱဴ
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အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အေၾကာင္းကိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

မိတ္ဆက္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သည္ သံလခင္ၿမိ ႕နယ္ုႏွင့္ ေကခာက္တန္းၿမ ိ႕နယ္တိ႔ၾကား ရန္ကန္ၿမ ိ႕၏ေတာင္ဘက္
(၂၅) ကလိမတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိၿပး၊ ဧရိယာအကခယ္အဝန္း ဟက္တာေပါင္း ၂ ၄၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။
ျမန္မာအစိးရုႏွင့္

ဂခပန္အစိးရတိ႔သည္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ဖြံ႔ၿဖ ိးတိးတက္ေစေရးအတြက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါအတိင္း သေဘာတူညခြဲ့ၾကပါသည္။

သေဘာထားမွတ္တမ္း Memorandum of Intent
ျမန္မာုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာနုႏွင့္

ဂခပန္ုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာနမခားသည္

သလဝါေဒသအတြက္

စမံကိန္းခခ ပ္ ေရးဆြရ
ြဲ န္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ သေဘာထားမွတ္တမ္း တစ္ရပ္ကိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပလ
(၂၁) ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူခြဲ့ၾကပါသည္။

ထိသေဘာထားမွတ္တမ္းအရ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တြင္

ပါဝင္မည့္၊သလဝါေဒသရွိ

၂၄၀၀ခန္႔ရွိေသာ

ဟက္တာေပါင္း

ေျမအတြက္စမံကိန္းခခ ပ္

ေရးဆြရ
ြဲ ာတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တိ႔၏ သေဘာထားမခားကိ ေဖာ္ျပခြဲ့ၾကပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြနလ
္ ႊာ Cooperation Memorandum
အထက္ေဖာ္ျပပါ သေဘာထားမွတ္တမ္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ
(၂၁)

ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာနုႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ
္ ႊာကိ
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ခခ ပ္ဆိခြဲပ
့ ါသည္။

ဖြ႔ံၿဖ ိးတိးတက္ေစေရးအတြက္

ဂခပန္ုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာနမခားသည္
ထိစာခၽြန္လႊာအရ

ုႏွစ္ဥးုႏွစ္ဘက္မွ

ပူးေပါင္းလပ္ေဆာင္ၾကမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကညာခြဲ့ၾကပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ
္ ႊာအရ

ျမန္မာုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာန

ုႏွင့္

ဂခပန္ုႏိင္ငံသက္ဆိင္ရာ

ဝန္ႀကးဌာနမခားသည္္ (အျခားအခခက္မခားအျပင္) သေဘာတူညခြဲ့ၾကသည္မွာ ●

ျမန္မာုႏိင္ငံုႏွင့္

ဂခပန္ုႏိင္ငံတ႔မ
ိ ွ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခားက

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏

ဇက္ဟိုန္ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူအျဖစ္ ဖက္စပ္လပ္ငန္းတစ္ရပ္ တည္ေထာင္မည္၊
●

ျမန္မာအစိးရက

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ခြင့္ကိ အဆိပါဖက္စပ္လပ္ငန္းအား

ေပးမည္၊
●

အဆိပါဖက္စပ္လပ္ငန္းက သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းရွိမည့္

အေျခခံအေဆာက္အဥမခားုႏွင့္

အေထာက္အပံ့အေဆာက္အအမ
ံ ခားအား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မည္၊
●

ျမန္မာအစိးရက သလဝါေဒသရွိ ဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ုႏွင့္ ယင္းတိ႔ခခည္းသာမဟတ္ဘြဲ သလဝါအထူး
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စးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ျပင္ပတြင္တည္ရေ
ွိ သာ

သလဝါနယ္ေျမရွိ

ဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစေသာ နယ္ေျမျပင္ပအေျခခံအေဆာက္အအံမခားအား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မည္၊
●

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းရွိ
အေျခခံအေဆာက္အဥမခားုႏွင့္

နယ္ေျမတစ္စိတတ
္ စ္ေဒသအား

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ကာ၊

အရည္အေသြးျမင့္

အရည္အေသြးျမင့္

ကန္ထတ္လပ္ေရး

လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ ုႏိင္ငံစစက္
ံ
မလပ္ငန္းမခားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ၿပး၊ သလဝါအထူး
စးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

ေနာက္တစ္ေနရာတြင္

လမ္းမၾကးမခား၊

ေရမလႊမ္းမိးရန္ထိန္းသိမ္းေရး၊

ေရစးေရလာစနစ္တ႔ိ ပါဝင္ေသာ အဓိကကခေသာ အေျခခံအေဆာက္အဥမခားုႏွင့္ လပ္သားအေျချပ
လပ္ငန္းမခားျဖစ္ေသာ အထည္ခခ ပ္လပ္ငန္းုႏွင့္ အစားအစာလပ္ငန္း တိ႔အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္
တည္ေဆာက္မည္။
●

အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ဧရိယာမခား၏ အရြယ္အစားုႏွင့္ တည္ေနရာတိ႔အား စမံကန
ိ ္းခခ ပ္၊
ျဖစ္ုႏိင္ေျခေလ့လာခခက္မခားုႏွင့္ ဝယ္လိအားတိ႔အေပၚအေျခခံ၍ ဆံးျဖတ္မည္။

Zone A Project
ထိ႔ေနာက္
ရန္ကန္

ဒလ

သန္လခင္

အဆင့္ “က” နယ္ေျမ

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

သလဝါအထူးစးပြားေရး

ဇက္ဟိုန္အတြင္း

တည္ရွိေသာ

(၃၉၆)

ဟက္တာ

ကခယ္ဝန္းသည့္ZoneA

Area ကိZoneA Project အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားၿပး

စက္မနယ္ေျမ

တစ္ခအျဖစ္ ဖြ႔ံၿဖ ိးတည္ ေထာင္ရန္
ျမန္မာုႏိင္ငံုႏွင့္ ဂခပန္ုႏိင္ငံတိ႔မွ ရင္းုႏွး
တည္ေဆာက္သူမခား

ပူးေပါင္း

လပ္ေဆာင္မအတြက္

သးသန္႔

လခာထား ခြဲ့ပါသည္။ေျမပံတြင္ Zone
A Area ၏ တည္ေနရာအား

ႊန္ျပ

ထားပါသည္။
မူရင္း။ ျမန္မာုႏိင္ငံရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ေကာ္မရွင္မွ ထတ္ျပန္ထားေသာ
Myanmar Investment Guide, Chapter 3 (Industrial Zones
and Special Economic Zones)

ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ြဲ
Zone

A

Project

ပါဝင္လပ္ေဆာင္မည့္

၌

ျမန္မာုႏိင္ငံမွ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါင္း
ေကာ္ပိေရးရွင္း

အဖြ႔တ
ြဲ ြင္

ထိကိစၥ

အတြက္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏအားတည္
ေထာင္ခြဲ့ေသာ

ရွယ္ယာအမခားဆံး

ပိင္ဆိင္သူမခား ပါဝင္ၾက ပါသည္။
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Zone A Project ၌ ပါဝင္လပ္ေဆာင္မည့္ ဂခပန္ုႏိင္ငံမွရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား၏ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္း
အဖြ႔တ
ြဲ ြင္ ထိကိစၥအတြက္ MMSTD အားတည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni
Corporation

ုႏွင့္

Sumitomo

ျဖစ္ုႏိင္ေျခေလ့လာခခက္တစ္ရပ္

Corporation

တိ႔

ပါဝင္ၾကပါသည္။

ၿပးေျမာက္သည္အထိ

ZoneA

Project

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အလိ႔ငွာ

အတြက္
Mitsubishi

Corporation ၊ Marubeni Corporation ုႏွင့္ Sumitomo Corporation တိ႔သည္ MMST LLP ကိလည္း သးျခား
တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။
MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔ အေနျဖင့္ Zone A Project အား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ ၊ Thilawa SMC ၊
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္

လပ္ေဆာင္မည့္

တည္ေထာင္ျခင္းုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍

MJTD

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ
MJTD

တာဝန္ယူ

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္ကိ

ခခ ပ္ဆိခြဲၾ့ ကပါသည္။ ထိအေၾကာင္းကိ ေအာက္ပါ "ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ကမၸဏ" အပိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား သတ္မွတ္ျခင္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအရ အစိးရသည္ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သင့္ေလခာ္ေသာေနရာတြင္
ေျမဧရိယာ၊အတိင္းအတာုႏွင့္နယ္နိမိတ္မခားသတ္မွတ္၍အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခအား

တည္ေထာင္ုႏိင္ပါ

သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအရအစိးရသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္
အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ ျဖင့္ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား သတ္မွတ္ခြဲ႔ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ၊ ပဒ္မ ၉၃ တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအရ
ထတ္္ျပန္ခ႔ေ
ြဲ သာ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမခား၊ အမိ္န္႔မခား၊ ညႊန္ၾကားခခက္မခားုႏွင့္ လပ္ထံးလပ္နည္းမခားသည္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒုႏွင့္

မဆန္႔ကခင္သေရြ႕

ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္ဟ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ၊ ပဒ္မ ၉၃အရ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃)
ရက္ေန႔တြင္ ထတ္ျပန္ခြဲ႔ေသာ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရး
ဇက္ဟိုန္ဥပေဒုႏွင့္ မဆန္႔ကခင္သေရြ႕ ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေနပါမည္။
Zone A PROJECTုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း

ၿခံ ငံသံးသပ္ခခက္
Zone

A

Project

တြင္Zone

ပါဝင္ပါသည္။ေရတိတြငZ
္ oneA

A

Area

Project

အား

အေနျဖင့္

စက္မနယ္ေျမတစ္ခအျဖစ္

ဖြံ႔ၿဖ းိ တည္ေထာင္ျခင္း

အလပ္အကိင္အခြင့အ
္ လမ္းမခား

စက္မနယ္ေျမမခားတြင္

ထတ္လပ္ေသာ

ထြက္ကန္ပစၥည္းမခားအား

ရည္ရြယ္ခခက္တိ႔ျဖင့္

အေသးစားကန္ထတ္လပ္မက႑မွ

ျပည္ပသိ႔တင္ပိ႔မ

လပ္ငန္းရွင္မခားအား

ဖန္တးေရးုႏွင့္
အားေပးေရး
ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္ရန္

ေမွခာ္မွန္းပါသည္။ ေရရွည္တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ လပ္ငန္းက႑ေပါင္းစံရွိ ကန္ထတ္လပ္သူမခားအား ဆြေ
ြဲ ဆာင္
ုႏိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ အစအစဥ္
Zone A Project တြင္ ေအာက္ပါ အစိတ္အပိင္းမခား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ZoneA
Properties

 ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက ငွားယူ

စက္မနယ္ေျမမခား

လူေနထိင္ရာုႏွင့စ
္ းပြားေရးဆိင္ရာအပိင္း

အငွားစက္႐ိုမ
ံ ခား


သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တင
ြ ္

 ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက ၎တိ႔၏

အသံးျပ ုႏိင္္ သည့္ အဆင္သင့္

အလပ္လပ္သူမခားအတြင္ အိမ္ရာုႏွင့္

ကန္္ထတ္လပ္မ

ေဆာက္လပ္ၿပး စက္ရမခားျဖင္
ံ
့

အလပ္သမားမခားုႏွင့္ သလဝါ

အေဆာက္အအံမခား

ဖြံ႕႔ၿဖ ိးတိးတက္ ေစမည္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ရွိ စက္ရံမခားတြင္

ေဆာက္လပ္ုႏိင္ရန္ ကာလရွည္

ျဖစ္ပါသည္။

အလပ္လပ္ေသာ အလပ္သမားမခား

ငွားယူုႏိင္္ သည့္ စက္မလပ္ငန္း

အတြက္ အေဆာင္မခားုႏွင့္၊

နယ္ေျမမခား အျဖစ္

လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖ ိးတိးတက္ ေစမည္

အပိင္းအတြက္ သာယာေနေပခာ္ေရး

ျဖစ္ပါသည္။

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

အေဆာက္အအံမခား
အျဖစ္ဖ႔ၿြံ ဖ ိးတိးတက္ ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။

လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းုႏွင့္ပတ္သက္၍ MJTD သည္ တည္ေဆာက္ေရးအပိင္းကိ ကိယ္တိင္
လပ္ကိင္ခခင္မွလပ္ကိင္ပါမည္။

ယင္းအစားလူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအျဖစ္

တည္ေဆာက္ရန္

၎ကသင့္ေလခာ္သည္ဟထင္သည္႔နည္းလမ္းျဖင့္ ထိေျမကိတတိယပဂိ လ္အားေဆာင္ရြက္ေစုႏိင္သည္။ ထိ
အေျခအေနတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏကလူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးလပ္ငန္း ဆိင္ရာအပိင္းကိ တစ္ဆင့္ျပန္ငွားရန္
MJTD ုႏွင့္ သးသန္႔ႀကိ မွာျခင္းသေဘာတူညခခက္ခခ ပ္ဆိခြဲသ
့ ည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက Thilawa SMC ုႏွင့္
ဖက္စပ္၍လူေနထိင္ရာုႏွင့စ
္ းပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား

ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာင္ျခင္း၊

တည္ေဆာက္ျခင္း

၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းျခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ သးသန္႔ႀကိ မွာျခင္း သေဘာတူညခခက္ုႏွင့အ
္ ည
MJTD ုႏွင့္တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူညခခက္ခခ ပ္ဆိထားေသာကၽြုႏ္ပ္ တိ႔ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံ TPD
မွတစ္ဆင့္

တာဝန္ယူလပ္သြားမည္။

ထိအေၾကာင္းကိ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ေအာက္ပါ

"ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ

ကမၸဏ"

အပိင္းတြင္

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ အဆင့္မခား
Zone A Project အား ေအာက္ပါ အဆင့္မခားျဖင့္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သြားရန္ ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္ -

အဆင့္ (၁)

အဆင့္ (၂)

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စစေပါင္း

စးပြားေရးဆိင္ရာ
အပိင္း
တည္ေဆာက္သည့္

၂၁၁

၁၅၀

၃၅

၃၉၆

၁၆၉

၁၂၂

၃၅

၃၂၆

၀

၅

၀

၅

နယ္ေျမ
(ဟက္တာေပါင္း)
ေရာင္းုႏိင္မည့္ နယ္ေျမ
–
စက္မလပ္ငန္း နယ္ေျမ
(ဟက္တာေပါင္း)
ငွားရမ္းမည့္စက္ရံ
နယ္ေျမ
(ဟက္တာေပါင္း)

ေရာင္းုႏိင္မည့္နယ္ေျမသည္
ကိယ္စားျပ ပါသည္။

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားထံသိ႔

အမွန္တကယ္အငွားခခထားမည့္

ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စတ
ြြဲ ြင္

၂၄၇.၁

နယ္ေျမမခားကိ
ဟက္တာ

သိ႔မဟတ္ေရာင္းုႏိင္မည့္နယ္ေျမစစေပါင္း၏ ၇၆.၅%ကိ ငွားရမ္းၿပးျဖစ္သည္။ ေရာင္းုႏိင္မည့္နယ္ေျမျပင္ပရွိ
တည္ေဆာက္မတြင္ အမခားျပည္သူဆိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဥ၊ အမခားျပည္သူဆိင္ရာ ေရမးုႏွင့ဆ
္ က္စပ္
သံးစြမ
ြဲ မခားုႏွင့္ အျခားေသာ ဘံအေနျဖင့္ဝိင္းဝန္းအသံးျပ ုႏိင္မည့္ အေထာက္အပံ့အေဆာက္အအံမခားအျဖစ္
တည္ေဆာက္မည့္ ဘံအျဖစ္ဝိင္းဝန္းအသံးျပ ုႏိင္မည့္နယ္ေျမမခားပါဝင္သည္္။ Zone A Project တြင္ ေျမဧရိယာ
(၃၅) ဟက္တာခန္႔ရွိေသာ လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းလည္းပါဝင္ပါမည္။ Zone A Project တြင္
ေျမအသံးခခပံအား ေအာက္တြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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မူရင္း။

MJTD website

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

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မည့္ကာလ
လက္ရွိအခခိန္ဇက္ဟိုယားအေပၚ အေျခခံလခက္ အဆင့္ (၁) ၊ အဆင့္ (၂) ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
အပိင္းတိ႔တြင္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္းုႏွင့္ ေရာင္းခချခင္းတိ႔အတြက္ အခခိန္သတ္မွတ္မမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္အတိင္း ျဖစ္သည္။

အဆင့္(၁)

ေဆာက္လပ္ေရးကာလ

အေရာင္းကာလ

ျပးစးသည့္ကာလ

ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၃ မွ

၂၀၁၄ မွ၂၀၁၆ အထိ

ၾသဂတ္လ ၂၀၁၅

၂၀၁၆ မွ၂၀၁၈ အထိ

ဇက္ဟိုူလိင္လ ၂၀၁၆

၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အထိ

ဧျပလ ၂၀၂၀

ၾသဂတ္လ ၂၀၁၅ အထိ
အဆင့္(၂)

ေအာက္တိဘာလ ၂၀၁၄ မွ
၂၀၁၆ အထိ

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အထိ

စးပြားေရးလပ္ငန္း
ဆိင္ရာအပိင္း

Zone A Project အတြက္ ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိက္မဆန္းစစ္ခခက္ုႏွင့္ ေဆာင္လပ္ေရးအတြက္ပတ္ဝန္းကခင္
ေစာင့္ၾကည့္အကြဲခတ္ေရးအစအစဥ္ေရးဆြျြဲ ခင္းတိ႔ပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲခတ္မကိ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျပ လပ္ခြဲ့ပါသည္။
အဆင့္(၁) ပါေဆာက္လပ္ေရးကိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ုႏိဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေၾကညာခြဲ့သည္။ ၎ကိ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလတြင္ စတင္ျပး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစျပး (၁၀)ုႏွစ္ေကခာ္ ကာလ
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အတြင္း ေဆာက္လပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေမွခာ္မွန္းထားေသာ အငွားစက္ရမခား
ံ
ေဆာက္လပ္ေရး မွအပ)
ၿပးစးခြဲသ
့ ည္။
အဆင့္(၂)

ုႏွင့္လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတိ႔၏

ေဆာက္လပ္ေရးုႏွင့္

ေရာင္းခခေရးကာလကိ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခခက္တ႔မ
ိ ွာ ညႊန္ျပေသာသေဘာသာျဖစ္ျပး အထူးသျဖင့္ အေရာင္းကာလအတြင္း အမွန္
ေရာင္းရျခင္းမခားုႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဥုႏွင့္ ေရမးုႏွင့္ဆက္စပ္သံးစြမ
ြဲ မခား အသင့္ရရွိုႏိင္မတိ႔အေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလြဲုႏိင္ေပသည္။

ဖြံ႔ျဖိ းတည္ေဆာက္မအေျခအေန
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ Zone A Project သည္ စးပြားေရးသေဘာအရအလပ္ျဖစ္လာျပး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔႔တြင္ တရားဝင္ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ(၁၂) ရက္ေန႔႔အထိ MJTD သည္ Zone A Project ၏ေရာင္းုႏိင္ေသာဧရိယာ၂၄၇.၁
ဟတ္တာကိ ကမၸဏ (၅၆) ခုႏွင့္ သးသန္႔ႀကိ မွာျခင္း သေဘာတူညခခက္ေရးထိးျပးျဖစ္သည္။
ဂခပန္

၂၅

ထိင္၀မ္

၅

ထိင္း

၄

ျမန္မာ

၃

မေလးရွား

၃

အေမရိကန္

၁

တရတ္

၁

ျပင္သစ္

၁

ဆြဒင္

၁

ဗယက္နမ္

၂

စင္ကာပူ

၁

ကိရးယား

၁

ေဟာင္ေကာင္

၁

ျမန္မာ + ဂခပန္

၄

ျမန္မာ + ထိင္း

၃

ျမန္မာ + ၾသစေၾတးလခ

၁

စစေပါင္း

၅၆

ထိကမၸဏ (၅၆) ခထြဲတြင္ Thilawa SMC က ကမၸဏ (၄၈) ခအား ရင္းုႏွးျမ ပ္ုႏွံခြင့္ ပါမစ္မခားထတ္ေပးခြဲ့ျပး
ထိရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံခြင့္ ပါမစ္ရရွိထားၿပး ကမၸဏ (၄၈)ခအနက္ (၄၃) ခသည္ MJTD ုႏွင့္ေျမတစ္ဆင့္ငွား သေဘာ
တူညခခက္ေရးထိးၿပးျဖစ္သည္။ ကမၸဏ(၁၈) ခသည္ ၎တိ႔၏ စက္ရံမခားကိ စတင္ေဆာက္လပ္ေနျပ ျဖစ္
သည္။
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Zone A Project တြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားသည္ ပိ႔ကန္ဥးစားေပးလပ္ငန္းမခားအတြက္ အလပ္သမားခ သက္သာ
မုႏွင့္ မက္လံးေကာင္းေကာင္းေပးေသာအစအစဥ္မခားကိ ရွာေဖြေနသည့္ ကန္ထတ္လပ္မအ ေျခခံေသာ စးပြား
ေရးလပ္ငန္းမခားမွ ျဖစ္သည္။ ၎တိ႔၏လပ္ငန္းမခားမွာ ေအာက္ေျခလပ္သားအင္အားမခားစြာ လိအပ္ေသာ
အထည္ခခ ပ္လပ္ငန္းမွအစ သံမဏိုႏွင့္ အလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမခားအဆံး မခိ းစံျဖစ္သည္။1
Zone A Project တြင္ေတြ႕ရသည့္ လပ္ငန္းအမခိ းအစားမခားကိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေဆာက္လပ္ေရးသံးပစၥည္းထတ္လပ္မ



အထည္ခခ ပ္လပ္ငန္း



ေထာက္ပံ့ပိ႔ေဆာင္ေရးစမံမ ( ေလာ္ဂခစ္စတစ္ )



ကားုႏွင့္ကားပစၥည္းထတ္လပ္မ



ပလတ္စတစ္ကန္ပစၥည္းထတ္လပ္မ



ကတ္ထူပံးထတ္လပ္မ



လွခပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာထတ္လပ္မ



ရွးဖိနပ္ုႏွင့္ ဖိနပ္ထတ္လပ္မ



ေဆးဝါးထတ္လပ္မ



အရည္ထည့္စရာပစၥည္းထတ္လပ္မ



ကြန္ေဗရာခါးပတ္ျဖင့္ေရြ႕လခားေသာစနစ္



ဘးတပ္ကလားထိင္ထတ္လပ္မ



သတ္ေဆးထတ္လပ္မ



ေခခာဆုႏွင့္အမြဲဆထတ္လပ္မ



အသက္ေမြး၀မ္းေကခာင္းသင္တန္းဗဟိဌာန



ကင္မရာသံး သံးေခခာင္းေထာက္ ထတ္လပ္မ



ဆပ္ျပာအတြက္ ကန္ၾကမ္းပစၥည္းထတ္လပ္မ



စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအခြဲအား ျပ ျပင္သန္႔စင္ေပးသည့္ လပ္ငန္းစဥ္



လပ္ငန္းသံးဓါတ္ေငြ႕႔ထတ္လပ္မ



ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းသံး ယုႏရားမခားငွားသည့္လပ္ငန္း



စိက္ပခိ းေရးထတ္လပ္မ



ဆက္သြယ္ေရးလပ္ငန္း



အစားအစာုႏွင့္အေဖခာ္ယမကာ



ထရန္စေဖာ္မာ



ဓါတ္ေျမၾသဇက္ဟိုာ



သစ္



တိင္က



လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအေဆာက္အအံမခား တည္ေထာင္မ

1

Solidiance, Myanmar: The Next Manufacturing Hub, with a special focus on special economic zones,

http://www.solidiance.com/whitepaper/myanmar-manufacturing-hub-sez.pdf,၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္
ေနာက္ဆးံ ကိးကားထားသည္

63

Zone A Project က ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူ ၂,၂၂၁ ဥးအတြက္အလပ္အကိင္အခြင့အ
္ လမ္းမခား ဖန္တး ေပးခြဲ့
ၿပးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Zone A Project ၌ အလပ္အကိင္အခြင့အ
္ လမ္းအနည္းဆံး ၄၀,၀၀၀

ေပၚလာမည္ဟေမွခာ္မွန္း ထားၾကသည္။
လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအတြက္ TPD ကအလပ္သမားမခားအတြက္ ေနထိင္ေရးအဆင္ေျပ
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစျပး

ထိဇက္ဟိုန္ထြဲရွိစက္ရမခားသိ
ံ
႔

အလြယ္တကူသြား

ုႏိင္ေစမည့္

အေဆာင္မခား

တည္ေဆာက္ေရးကိ ဥးစားေပးေနသည္။ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း စးပြားေရးဆိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္
မအတြက္ TDP က ေဈးဆိင္မခား၊ ရံးခန္းအေဆာက္အဥးမခားုႏွင့္ ေရွာ႔ပင္းေမာလ္တိ႔ကိလည္း စတင္ေဆာက္လပ္
ေနပါသည္။ ထိသိ႔ေဆာက္လပ္ျခင္းမွာ လပ္သားအင္အားစ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သိ႔ အလပ္ရွာေဖြရန္
ေရႊ႔႕ေျပာင္းလာေစဖိ႔ုႏွင့္ လူေနထိင္ရာအေဆာက္အအံသစ္မခား တည္ေဆာက္မအတြက္ ဝယ္လိအား ဖန္တး
ရန္ျဖစ္သည္။
အိမ္ျခံေျမေရာင္းရံသက္သက္မွခသာမကဘြဲ

TPD

သည္

သလဝါအထူးစက္မနယ္ေျမတြင္

ေနအိမ္မခား၊

ကြန္ဒိမနယံမခား၊ ဝန္ေဆာင္မေပးေသာ အငွားတိက္ခန္းမခား၊ အလပ္သမားမခား၏ အိမ္ခန္းမခား၊ ဘက္စံသံး
ခန္းမမခား၊ ေရွာပ
့ င္းေမာလ္မခား ၊ ရံးခန္းအေဆာက္အအံမခား ၊ ရြဲစခန္းုႏွင့္ မးသတ္ဌာန ၊ ဘဏ္မခား၊ ဓာတ္ဆ
ဆိင္မခား၊ ေဆးခန္းမခား၊ ဟိတယ္မခား၊ အိမ္နးခခင္းမခားစေဝးရာဌာန၊ စားေသာက္ဆိင္မခားုႏွင့္ ေကခာင္းတစ္
ေကခာင္းတိ႔ပါဝင္ေသာ

သက္ေတာင့္သက္သာရွိ၍

ျပည့္စံေသာ

ေနထိင္မအဝန္းအ၀ိင္း

ဖန္တးေပးရန္

ရည္ရြယ္သည္။ TDP က ဤစမံကိန္းမခားကိ မိမိတစ္ဥးတည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားရင္းုႏွးျမ ွပ္ုႏွံသူမခားုႏွင့္ျဖစ္ေစ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
TDP က လူေနထိင္ရာုႏွင့စ
္ းပြားေရးဆိင္ရာအပိ္င္း တည္ေထာင္မစမံကိန္းမခားအတြက္အလိ႔ငွာ ပြင့္လင္း၍
ုႏိင္ငံတကာစံမခားုႏွင့္ညညြတ္ေသာ

တင္ဒါမခားေခၚထားၿပးျဖစ္သည္။

ထိစမံကိန္းမခားကိေအာက္ပါအတိင္း

လပ္ခြင့ခ
္ ခေပးခြဲပ
့ ါသည္။
စမံကန
ိ း္

တင္ဒါေခၚသည့္ေန႔

ေဆာက္ခင
ြ ့ရ
္ သူ

အလပ္သမားမခား၏အိမ္ခန္းမခား

၃ နိဝင္ဘာ ၂၀၁၄

Super Home Co., Ltd.
Myint Myat Thu Co., Ltd.
Dagon Construction Co., Ltd.

လမ္း၊ ပလက္ေဖာင္းုႏွင့္

၂၉ မတ္ ၂၀၁၅

ေရေျမာင္း
မိလာျပ ျပင္သန္႔စင္စက္ရံ
အနာဂတ္တးခခြဲ
ိ ႕မပေရာဂခက္။

Zaw Htet Paing Co., Ltd.
Myint Myat Thu Co., Ltd.

၂၁ ဇက္ဟိုူလိင္ ၂၀၁၅

Tesco Myanmar Co., Ltd.

။The Zone B Project

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္စတင္သည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၂၃ ) ရက္တြင္ ကြခန္ပ္တိ႔၏
ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔သည္ Zone B Project ကိအနာဂတ္တြင္ရင္းုႏွး တည္ေဆာက္
ေရးအတြက္ နားလည္မစာခြခန္လႊာကိ လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့ၾကပါသည္။

Zone B Project သည္ သလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ တြင္ ေနာက္ထပ္စက္မနယ္ေျမတစ္ခကိ ထပ္မံရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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Zone B Project သည္ ခန္႔မွနး္ ေျခအားျဖင့္(၅၀၀) ဟက္တာမွ (၇၀၀) ဟက္တာခန္႔အထိ ကခယ္ဝန္းပါသည္။
ယင္းအတြက္ ေျမေနရာေရြးခခယ္မ၊ပတ္ဝန္းကခင္ ထိခိက္မစမ္းစစ္မုႏွင့္ဒဇက္ဟိုိင္းတိ႔ကိ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနၿပ
ျဖစ္ပါသည္။ Zone B Project ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မကိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကန္ထက္ ေနာက္မကခေစဘြဲ စတင္
လပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
Zone B Project ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မသည္ စမံကိန္းေရးဆြမ
ြဲ အဆင့္တြင္ ရွိေနဆြဲျဖစ္သည္။သိ႔ျဖစ္၍Zone B

Project အပါအ၀င္ ကြခန္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အနာဂတ္တိးခခြဲ႕မ စမံကိန္းမခားသည္အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ဟ
အာမခံခခက္ မရွိပါ။
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ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔ိ ကမၸဏ
မိတဆ
္ က္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ျဖိ းေရးလပ္ငန္းမခားလပ္ကိင္ေသာကမၸဏမခားတြင္ အစရွယယ
္ ာမခားပိင္ဆိင္
၍ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမျပ လပ္ေသာ အမခားုႏွင့္သက္ဆိင္သည့္ ကမၸဏ တစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ျခံေျမလပ္ငန္းဆိင္ရာ
စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဝန္ေဆာင္မေပးျခင္းုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွ ပံ့ပိးေပးသည့္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္လပ္ေဆာင္မ
မခားအတြက္ အေရာင္းေကာ္မရွင္ ရရွိျခင္းတိ႔မွတစ္ပါး ကြခုႏ္ပ္တိ႔အျမတ္၏ ၾကးမားသည့္ အခခိ းအစားသည္
အိမ္ျခံေျမဖြ႔ံျဖိ းေရးလပ္ငန္းမခားလပ္ကိင္ေသာကမၸဏမခားတြင္ ကြခုႏ္ပ္တိ႔ပိင္ဆိင္သည့္အစရွယ္ယာမခားအတြက္
ရရွိသည့္ အျမတ္ေဝစတိ႔မွ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏကိ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမခားုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ ကမၸဏ တစ္ခ
အျဖစ္

၂၀၁၃ ခနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာုႏိင္ငတ
ံ ြင္ျမန္မာသလဝါ အက္စ္အးဇက္ဟိုက္ ဟိးလ္ဒင္း

ပတ္ဘလစ္လမိတက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited) အမည္ျဖင့္ ကမၸဏမခား
အက္ဥပေဒုႏွင့္အည ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ဤကမၸဏသိ႔ထတ္ေပးသည့္ ကမၸဏမွတ္ပံတင္လက္မွတ္
၏သက္တမ္းမွာ (၅) ုႏွစ္ျဖစ္ၿပး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ဆံးသည္။ ထိ႔ေနာက္ရင္းုႏွး
ျမႇ ပ္ုႏွံမုႏွင့္ကမၸဏမခားညႊန္ၾကားမဥးစးဌာနတြင္ သက္တမ္းတိးလိမ့္မည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတိင္း MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အရ Zone A Project အား
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏတြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမျပ လပ္ရန္အတြက္ ရွယ္ယာအမခားဆံး
ပိင္ဆိင္သူမခားက အဓိကအားျဖင့္ (သိ႔ေသာ္လည္း ၎တိ႔ခခည္းသာမဟတ္) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏကိ ဖြ႔စ
ြဲ ည္း
တည္ေထာင္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားမွာ ေအာက္ပါတိ႔ ျဖစ္ပါ
သည္။


First Myanmar Investment Company Limited သိ႔မဟတ္ FMI



Golden Land East Asia Development Limited သိ႔မဟတ္ GLAD



Myanmar Agribusiness Public Corporation(MAPCO)Limited သိ႔မဟတ္ MAPCO



Myanmar Agricultural & General Development Public Limited သိ႔မဟတ္MAGDPL



Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) Limited သိ႔မဟတ္MEICO



Myanmar Sugar Development Public Company Limited သိ႔မဟတ္ MSD



Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited သိ႔မဟတ္ MTI



National Development Company Group Limited သိ႔မဟတ္ NDCG



New City Development Public Company Limited သိ႔မဟတ္New City Development

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ခြင့ျ္ ပ မတည္ရွယ္ယာတန္ဖိး ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကိ၊ ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ စတန္ဖိးရွိ
ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခေ
ြြဲ ဝထားၿပး ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ထတ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပး အစရွယ္ယာ
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မတည္ေငြတင
ြ ္ အစရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ခ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
ရွယ္ယာအမခားဆံးျဖစ္သည့္ ္ ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ ကိ အမခားျပည္သူ ထည့္ဝင္ုႏိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏတြင္ လက္ေအာက္ခံကမၸဏတစ္ချဖစ္ေသာTPD ရွိပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD ၏
ထတ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပး မတည္ေငြစစေပါင္း၏ ၄၁% ကိလည္း ပိင္ပါသည္။
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ေရး အလိ႔ငွာ ျမန္မာ အစိးရုႏွင့္ ဂခပန္ အစိးရ တိ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြနလ
္ ႊာ (Cooperation Memorandum) အရ လက္တြြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မ၏
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာကိ "Zone A Project" အပိင္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။
MJTD

မိတ္ဆက္
Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လပ္ကိင္လည္ပတ္ျခင္း
အလိ႔ငွာ MJTD ကိ တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္
MMST LLP တိ႔ အၾကား နားလည္မမွတ္တမ္းလႊာ တစ္ရပ္ကိ ၂၀၁၃ ခနစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔၌
လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့ပါသည္။
အထက္တြင္ ရည္

ႊန္းခြဲ့သည့္ နားလည္မမွတ္တမ္းလႊာ အရ Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း အလိ႔ငွာ MJTD ကိ တည္ေထာင္ရန္ အတြက္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ႔သည္ ၂၀၁၃ ခနစ္ ေအာက္တိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔၌ MJTD
ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္အား ခခ ပ္ဆိဝင္ေရာက္ခြဲ့ၾကပါသည္။

MJTD
MJTD ကိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ပဂလိကပိင္ ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္
ကမၸဏအျဖစ္ ဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ့ၿပး ခြင့္ျပ မတည္ရွယ္ယာတန္ဖိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကိ၊မူလတန္ဖိး
အေမရိကန္ေဒၚလာ US$၁စရွိေသာ MJTD ရွယ္ယာ အစ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခေ
ြြဲ ဝခြဲ့ပါသည္။
Zone

A

Project

၏

ဖြံ႕ၿဖိ းတည္ေထာက္မ၊

တည္ေဆာက္မ၊

ေစခးကြက္တင္မ၊

ေရာင္းခခမုႏွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္မတိ႔ကိေဆာင္ရြက္ရန္ MJTD အား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ သလ၀ါ SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ႔ုႏွင့္
ဖက္စပ္ကမၸဏအျဖစ္တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။

MJTD

၏

၀င္ေငြသည္

ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခမခား

အပါအ၀င္ Zone A Project အား လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းမွ အဓိကရရွိပါသည္။

MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္
အခခ ိ႕ေသာ ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပးျခင္းအေပၚ မူတည္လခက္၊ မူလ

MJTD

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အရ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD တိ႔စေပါင္း၍ ကနဥး
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စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိMJTD၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀% ုႏွင့္ ၄၉.၀%
တိ႔စ အသးသး ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ ုႏွင့္ MMSTD တိ႔သည္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္ ၎တိ႔၏ အခခ ိးမခားကိ ေငြသားျဖင့္ အသးသး
ထည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Thilawa SMC ကမူ Zone A Area အေပၚ ေျမငွားယူအသံးျပ ေရး ဂရန္ကိ MJTD
သိ႔ ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္ ယင္း၏ အခခ းိ ကိ ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္တြင္ ဆိခြဲ့သည့္အတိင္း မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အရ၊ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔ကမၸဏသည္
MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ ကိထည့္ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အား ျပင္ဆင္ခခက္မခား
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔သည္၊ MJTD
တြင္ JICA ပါဝင္ုႏိင္ေရးအတြက္မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အားျပင္ဆင္မကိ သေဘာတူ
ခခ ပ္ဆိ ခြဲ့ၾကပါသည္။မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အားပထမအၾကိမ္ျပင္ဆင္ခခက္အရ JICA
သည္ MJTD ပိင္ထားသည့္ MMSTDအစရွယ္ယာမခားထြဲမွ MJTDအကခိ းစးပြား ၁၀.၀% ကိဝယ္ျခင္းျဖင့္၊ MJTD
တြင္ ၁၀.၀% အကခိ းစးပြား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ မၸဏ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔က၊
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အား ဒတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္မကိ သေဘာတူခခ ပ္ဆိၿပး၊ မူလ
MJTD

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္ုႏွင့္

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အား

ပထမအၾကိမ္

ျပင္ဆင္ခခက္တ႔၏
ိ အခခိ ႕ေသာ အပိင္းမခားကိ ျပင္ဆင္ခၾြဲ့ ကသည္။

ကနဥး ရွယ္ယာထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ သတ္မွတ္ခခက္ ေျပာင္းလြဲမ
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္တြင္ အေရးပါသည့္ျပင္ဆင္ခခက္တစ္ရပ္မွာ MJTD ၏ ကနဥး
ရွယ္ယာ

ထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ

သတ္မွတ္ခခက္အား

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၅၀

၀၀၀

၀၀၀

မွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ သိ႔ ေျပာင္းလြဲမျဖစ္သည္။Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရန္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ လိအပ္မည္ဟ ကနဥး ဆံးျဖတ္ခြဲ့ၾကသည္။ သိ႕ေသာ္လည္းZone A Project
၌

အနာဂတ္တြင္

ေနရာယူလပ္ကိင္မည့္သူမခားက

ႀကိ တင္စာရင္းေပးထားျခင္းုႏွင့္

သးသန္႔မွာယူ

ထားျခင္းအမခားအျပား ရွိလာေသာေၾကာင့္ MJTD တြင္ ခိင္မာသည့္ ေငြသားစးဆင္းမရွိသည္ဟ ေနာက္ပိင္းတြင္
သိရွိလာသည္။ သိ႔ျဖစ္၍ Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မအား

ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္

ရင္းုႏွးေငြမခား လိအပ္မည္ မဟတ္သျဖင့္ (ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မကိ ေနရာ ႀကိ တင္စာရင္း ေပးထားျခင္းုႏွင့္
သးသန္႔မွာယူထားျခင္းတိ႔မွ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္) ထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြအား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀
သိ႔

ေလွခာ့ခခလိက္သည္။

MJTD

ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားအား

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပးျခင္း

အေပၚ

(ျပင္ဆင္ၿပး)
မူတည္လခက္၊

အရ၊

အခခ ိ႕ေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊

Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔ စေပါင္း၍ မူလအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အစား ကနဥး
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စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ MJTD၏ ရွယ္ယာမခားတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀%
ုႏွင့၁
္ ၀.၀% တိ႔စ အသးသး ပိင္ဆိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ JICA က ယင္း၏အခခိ းကခ MJTD ရွယ္ယာမခားကိ
MMSTD မွ ေငြသားေပးၿပး ရယူရပါမည္။
ထိ႔ေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ MJTD ရွယ္ယာမခားတြင္စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ အစား
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀ ကိ ထည့္ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခား
အထက္တြင္ ရည္


ႊန္းခြဲ့သည့္ ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားမွာ ေအာက္ပါ အတိင္း ျဖစ္ပါသည္ -

MJTD တည္ေထာင္ျခင္းုႏွင့္ Zone A Project တည္ေထာင္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္း တိ႔သည္
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ုႏွင့္ သက္ဆိင္ေၾကာင္း Thilawa SMC သိ႔မဟတ္ အျခား
သက္ဆိင္ရာ အစိးရေအဂခင္စ တစ္ရပ္ရပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိးရက အတည္ျပ ျခင္း၊



MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္စာခခ ပ္ဝင္မခား၏ Zone A Project တြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမ မခားုႏွင့္
၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ျမန္မာုႏိင္ငံအထူးကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ အရ MJTD အား"အထူး ကမၸဏ" တစ္ရပ္အျဖစ္
မွတ္ပံတင္မအပါအဝင္ MJTDအား သက္ဆိင္ရာျမန္မာုႏိင္ငံဥပေဒမခားုႏွင့္ အည မွတ္ပံ တင္မတိ႔အား
သက္ဆိင္ရာ ျမန္မာအစိးရအာဏာပိင္ အားလံးက အတည္ျပ ၿပးျခင္း၊



Zone A Project ုႏွင့္ Zone A Area တိ႔ အတြက္ သးသန္႔ ျပ လပ္ထတ္ျပန္ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္
ထိခိက္ုႏိင္မသံးသပ္ခခက္ကိ လည္းေကာင္း၊ ယင္းသံးသပ္ခခက္က အေထာက္အထားျပ သည့္ အတိင္း
Zone A Project ုႏွင့္ Zone A Area တိ႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိခိက္မ အေရးကိစၥ
တစ္စံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္းကိ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိင္ရာ ျမန္မာအစိးရအာဏာပိင္ အားလံးက
လက္ခံ အတည္ျပ ျခင္း၊ ုႏွင့္



Zone A Area အား အနည္းဆံး ုႏွစ္ေပါင္း (၅၀) သက္တမ္း အတြင္း လြတ္လပ္စြာ အေုႏွာင့္အယွက္မြဲ့
အသံးျပ ခြင့္ အခိင္အမာ အပ္ုႏွင္းသည့္ ေျမငွားရမ္းမ သေဘာတူစာခခ ပ္ တစ္ရပ္၏ ပံစံုႏွင့္ ပါဝင္ရမည့္
အေၾကာင္းအရာတိ႔

အေပၚ

MJTD

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္

စာခခ ပ္ဝင္မခားုႏွင့္

ျမန္မာအစိးရတိ႔ အၾကား သေဘာတူညမ ရရွိထားၿပး ျဖစ္ျခင္း။
ႀက ိတင္သတ္မွတ္ခခက္မခားကိ ျဖည့္ဆည္းၿပးျဖစ္ကာ၊ကနဥးမတည္ေငြရင္း စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂၇

၀၀၀ ၀၀၀ တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔၏ ထည့္ဝင္ရမည့္ ကနဥး
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ကတိက၀တ္ကိ ျဖည့္ဆည္းၿပးျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္းမ
MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေငြ လိအပ္ခခက္မခားသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္ ကနဥး မတည္ေငြရင္း
စစေပါင္း ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ုႏွင့္ Zone A Project အတြင္းရွိ မေရႊ႕မေျပာင္းုႏိင္ေသာ ပိင္ဆိင္မမခားအား
ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့/္ သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း စမံျခင္းတိ႔မွ ရရွိသည့္ အသားတင္ ေငြေၾကး စးဆင္းမ
ထက္ ေကခာ္လြန္ခြဲ့ပါက၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၊ Thilawa SMC ုႏွင့္ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔အေနျဖင့္ MJTD တြင္

ထပ္မံ၍ရွယ္ယာထည့္ဝင္ရန္

သိ႔မဟတ္

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္
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ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းရန္

ေဆြးေုႏြးတိင္ပင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
Zone A Properties မခားအား ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း
MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္တြင္၊ Zone A Project အေပၚ MJTD ၏ ငွားယူ အသံးျပ ခြင့က
္ ိ
ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း စမံျခင္းတိ႔ လပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္
ဂခပန္ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႕ြဲ ၀င္မခားျဖစ္သည့္Mitsubishi

Corporation

၊

Sumitomo Corporation

ုႏွင့M
္ arubeni Corporation (စေပါင္း၍ "ဂခပန္ေဈးကြကျ္ မွင့တ
္ င္ေရးေအးဂခင့္မခား" ဟ ရည္

ႊန္းမည္) တိ႔အား

သးျခားခခ ပ္ဆိမည့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္ တစ္ရပ္အရ သးသန္႔ ေအးဂခင့္မခားအျဖစ္
ခန္႔ထားရန္ုႏွင့္ ယင္းစာခခ ပ္၏စည္းကမ္းခခက္မခားုႏွင့အ
္ ည၊ ထိသိ႔ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္တိင္း၏ စာခခ ပ္ပါ
တန္ဖိး၏

သတ္မွတ္ထားသည့္

ရာခိင္ုႏန္းကိ

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္

ဂခပန္ေဈးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရး ေအးဂခင့္မခား ထံသိ႔ MJTD မွ ေပးရန္ သေဘာတူထားပါသည္္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ဂခပန္ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး
ေအးဂခင့္မခားတိ႔ုႏွင့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆိင္ရာသေဘာတူညခခက္တစ္ရပ္ခခ ပ္ဆိၿပး ZoneA Projectperty
အေပၚ MJTD ၏ ငွားယူအသံးျပ ခြင့က
္ ိ ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း စမံျခင္းတိ႔
ေဆာင္ရြက္ရန္

အတြက္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္

ဂခပန္ေဈးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရး

ေအးဂခင့္မခားအား

သးသန္႔ာ

ေအးဂခင့္မခားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။
ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိင္ရာ ေအးဂခင့္ကိယ္စားလွယ္မခား ုႏွစ္ဖက္စလံးသည္ Zone A
Project

ေရာင္းခချခင္း၊

အငွားခချခင္းတိ႔လပ္ကိင္ရန္

MJTD

၏သးသန္႔ခန္႔အပ္ထားေသာ

ကိ္ယ္စားလွယ္မခားျဖစ္ၾကပါသည္။ သိ႔ပါေသာေၾကာင့္ MTSH ုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရးဆိင္ရာ ေအးဂခင့္
ုႏွစ္ဖက္စလံးသည္

Zone

၄င္းတိ႔တစ္ဖက္ခခင္းသးသန္႔

A

Project
ရွာေဖြ

တြင္ျဖစ္ုႏိင္ေခခရွိေသာ

လပ္ကိင္ုႏိင္ခြင့ရ
္ ွိပါသည္။

ေနရာရွာေပးသူမခား
အကယ္၍

(Locator)အား

MTSH

သိ႔မဟတ္

ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရး ေအးဂခင့္မခား တစ္ဖက္ဖက္မွ ေနရာရွာေပးသူမခားုႏွင့္ လပ္ငန္းေသခခာၿပျဖစ္ပါက
တစ္ဖက္စသည္ Zone A Project ရွိေျမေနရာငွာရမ္းျခင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ အျပးသတ္ခခ ပ္ဆိေသာ
စာခခ ပ္တစ္ချခင္းစပါ စာခခ ပ္ေစခးုႏန္းေပၚတြင္ အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

MJTD ၏ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အရ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ MJTD အား၊ သးျခား စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ
နားလည္မ စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ုႏွင့္အည၊ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဝန္ေဆာင္မေပးရန္ သေဘာတူထားၿပး၊ ထိ စာခၽြန္လႊာ၏
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းုႏွင့္အည ၊ MJTD သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသိ႔ လိပ္မူထားေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္၊ MJTD ၏
ဒါရိက္တာအဖြ႕ြဲ သည္

၂၀၁၄

ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္း

ခုႏွစ္

ဇက္ဟိုန္နဝါရလ

(၁၀)

ရက္ေန႔မွ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္မေပးသည့္အတြက္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ဇက္ဟိုန္နဝါရလ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား

(၁၀)

အေမရိကန္

ေဒၚလာ ၆၅၆ ၀၀၀ ကိစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္ အတည္ျပ သည့္ ဆံးျဖတ္ခခက္ခခခြဲေ
့ ၾကာင္း အတည္ျပ
ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ေနာက္ထပ္စာတစ္ေစာင္ထတ္ၿပး MJTD ၏
ဒါရိက္တာအဖြ႕ြဲ သည္

၂၀၁၆

ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္း

ခုႏွစ္

ဇက္ဟိုန္နဝါရလ

(၁၀)

ရက္ေန႔မွ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္မေပးသည့္အတြက္
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၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇက္ဟိုန္နဝါရလ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား

(၁၀)

အေမရိကန္

ေဒၚလာ US$ ၆၅၆ ၀၀၀ ကိစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္ လက္ခံခြင့္ျပ သည့္ ဆံးျဖတ္ခခက္ခခခြဲေ
့ ၾကာင္း၊
အတည္ျပ ေပးသည္။

MJTD တြင္အစ႐ိုွယ္ယာမခား ထည့္ဝင္ျခင္း
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁
၀၇၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ MJTD၏ အစရွယ္ယာမခားကိ ထည့္ဝင္ၿပး ျဖစ္ပါသည္။
ကနဥးအေနျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ထည့္ဝင္ရန္ကတိကဝတ္ျပ ထားသည့္ စစေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀
တန္ဖိးရွိ MJTD အစရွယ္ယာမခား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိင္းျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၂၇၂ ၈၇၈ တန္ဖိးရွိ MJTD
၏အစရွယ္ယာမခားကိ ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္
စစေပါင္းေဒၚလာ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ တန္ဖိးရွိ MJTD ၏အစရွယ္ယာမခားကိ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ စစေပါင္းေဒၚလာ ၃ ၆၉၀ ၃၀၀ တန္ဖးရွိွ MJTD ၏ အစ႐ိုွယ္ယာမခားကိ
ထပ္မံထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စစေပါင္း ေဒၚလာ ၁၀ ၅၃၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ MJTD
၏အစရွယ္ယာမခားကိ MMSTD မွလည္း ထည့္ဝင္ၿပး ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္
၏အစရွယ္ယာမခားကိ

ေန႔ရက္တြင္

ထည့္ဝင္ရန္Zone

A

စစေပါင္း ေဒၚလာ ၂၇၀၀

Area

အား

MJTD

သိ႔

၀၀၀

တန္ဖိးရွိ

အငွားခခထားသည့္

MJTD

ေျမအျဖစ္

ခြင့ျ္ ပ ေပးျခင္းအားျဖင့္ Thilawa SMC သည္ေငြသားအစား ပစၥည္း သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မေပးျခင္းျဖင့္
ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။
JICA သည္လည္း ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စစေပါင္းေဒၚလာ ၂ ၇၀၀ ၀၀၀ ႐ိုွိ MJTD၏
အစ႐ိုွယ္ယာကိ ရ႐ိုွိၿပးျဖစ္ပါသည္။
သိ႔ျဖစ္ရာ ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔ရက္တြင္MJTD တြင္ ထတ္ေဝၿပး၊ ထည့္ဝင္ၿပး မတည္ေငြရင္း
စစေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂၇

၀၀၀

၀၀၀

႐ိုွိၿပး၊

၄င္းထတ္ေဝထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္

MJTD

၏

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ မတည္ေငြရင္းတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏမွ ၄၁.၀%၊ Thilawa SMC မွ
၁၀.၀%၊ MMSTD မွ ၃၉.၀% ုႏွင့္ JICA မွ ၁၀.၀% အသးသး ပိင္ဆိင္ၾကပါသည္။
TPD

မိတ္ဆက္
Zone A Project ၏လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းကိ တစ္ဆင့္အငွားခခထားရန္အတြက္
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၺဏသည္ MJTD ုႏွင့္ သးသန္႔ထားျခင္းဆိင္ရာ
သေဘာတူစာခခ ပ္ တစ္ရပ္ကိျပ လပ္ခြဲ့ပါသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏက
TPD ကိတည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏကလူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
အစိတ္အပိင္း၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ၊

လပ္ငန္းလည္ပတ္မတိ႔ကိ

တာဝန္ယူသြားမည္

ေဆာက္လပ္ေရး၊
ျဖစ္ပါသည္။
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ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး၊
TPD

၏

၀င္ေငြသည္

အေရာင္းုႏွင့္
ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးလပ္ငန္းဆိင္ရာအပိင္းအား လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းမခားမွ
အဓိကရရွိပါသည္။

TPD
TPD ကိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပဂလိကပိင္လမိတက္ကမၸဏအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြဲပ
့ ါသည္။
ခြင့ျ္ ပ ထားသည့္ မတည္ေငြရင္းသည္ ကခပ္ ၃၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပး ယင္းမတည္ေငြရင္းကိ တစ္စလွခင္
မူလတန္ဖိး ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ ရွိသည့္ အစ႐ိုွယ္ယာေပါင္း ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ ခြေ
ြဲ ဝခြဲပ
့ ါသည္။ TPD သည္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံကမၸဏတစ္ချဖစ္ပါသည္။

TPD ဆိင္ရာဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္
TPD

၏

ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္၏

ပထမအဆင့္အရ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ကမၸဏမွ

TPD

၏

ထတ္ေဝ၍ထည့္ဝင္ၿပးသည့္ မတည္ရင္းုႏွးေငြ၏ ၁၀၀% ုႏွင့္ ညမွခေသာ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အား
အစရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ အစရွယ္ယာ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
TPD ၏ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္၏ ဒတိယအဆင့္အရ Thilawa SMC မွ ကခပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
ုႏွင့ည
္ မွခေသာ အစရွယ္ယာ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပါ အစရွယ္ယာထည့္ဝင္မအား လက္ရိွအခခိန္အထိ
မေဆာင္ရြက္ရေသးေသာ္လည္း

ေဆာင္ရြက္ၿပးသည့္အခခိန္တင
ြ ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွ

TPD

၏

စစေပါင္း

ထတ္ေဝ၍ ထည့္ဝင္ၿပးသည့္ အစရွယ္ယာ စစေပါင္း၏ ၈၀% ကိ ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ၿပး ကခန္ရွသ
ိ ည့္ အစရွယ္ယာ
၂၀% ကိ Thilawa SMC မွ ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူညခခက္
Zone

A

Project

၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊
လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာ

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

လပ္ေဆာင္ေပးရန္အလိ႔ငွာ

TPD

ုႏွင့္

အစိတ္အပိင္းအား

တစ္ဆင့္ငွားျခင္း၊

ေရာင္းခချခင္းနွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္

MJTD

တိ႔သည္

သးသန္႔ႀကိ တင္မွာျခင္း

သေဘာတူညခခက္သက္တမ္းမကန္ဆံးမကာလျဖစ္ေသာ၂၀၁၅ခနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဆင့္
အငွားခခထားျခင္းစာခခ ပ္ကိ လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့ၾကပါသည္။
တစ္ဆင့္အငွားခခထားျခင္းသည္
အငွားခခထားျခင္း

၂၀၆၄ခနွစ္၊

ဇက္ဟိုြန္လ

သေဘာတူညခခက္၏

သက္တမ္းတိးုႏိင္ပါသည္။

သိ႔ရာတြင္Zone

(၄)

ရက္

ေန႔အထိ

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း
A

Project၏

ပင္မငွားရမ္းမကိ

သက္တမ္းရွိၿပး၊

တစ္ဆင့္

သတ္မွတ္ခခက္တိ႔နွင့္အည
MJTDအေနျဖင့္

ဥးစြာ

သက္တမ္းတိးုႏိင္ရန္ လိအပ္ပါသည္။

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမပါမစ္
Zone A Project ၏လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား ရင္းနွးတည္ေဆာက္မ၊ ေဆာက္လပ္ေရး၊
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

ေရာင္းခချခင္းနွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းတိ႔

လပ္ကိင္ရန္အတြက္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ

ခြင့ျ္ ပ ခခက္ကိ TPD အား Thilawa SMC မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇက္ဟိုူလိင္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ထတ္ေပးခြဲ့ပါသည္။
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TPD တြင္ အစရွယ္ယာမခားထည့္ဝင္ျခင္း
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ စစေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာUS$ ၂၄
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ TPD ၏အစရွယ္ယာမခားအား ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္ပါသည္။
ကနဥးအေနျဖင့္ TPD ဖြ႕ြဲ စည္းၿပးသည့္အခါ ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ မၸဏသည္ စစေပါင္း ကခပ္ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ
TPD၏အစရွယ္ယာ မခားအား ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ခနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ စစေပါင္း ကခပ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
တန္ဖိးရွိ TPD ၏ အစရွယ္ယာမခားအားထပ္ေဆာင္းထည့္ဝင္ခပ
ြဲ့ ါသည္။
၂၀၁၆ခနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ TPD ၏ထတ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပး မတည္ေငြရင္း ရွယ္ယာ
စစေပါင္းသည္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပး၊ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက ၁၀၀.၀% ပိင္ဆိင္ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သိ႔ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမတန္ဖိး ကခပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္တစ္ခ
ခခ ပ္ဆိထားပါသည္။ အဆိပါအစရွယ္ယာထည့္ဝင္မကိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပးပါက ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏမွ TPD ၏အကခိ းစးပြား ၈၀.၀% ကိ ပိင္မည္ျဖစ္ၿပး၊ ကခန္သည့္ ၂၀.၀% ကိ Thilawa SMC က
ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

TPD ၏ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
TPD ကိ စတင္တည္ေထာင္သည့္အခခိန္မွစ၍ ဥးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမး ဥးထြန္းလြင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္
စမံခန္႔ခြမ
ြဲ အဖြ႕ြဲ သစ္ကိ ဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ့ပါသည္။ ဥးထြန္းလြင္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာတစ္ဥးလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

အနးကပ္ႀကးၾကပ္ုႏိင္ရန္အလိ႔ငွာ

စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္း၏
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွ

တာဝန္ေပးထားပါသည္။ ယင္းတိ႔မွာ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မကိ

အမေဆာင္ပေရာဂခက္ဒါရိက္တာ

ုႏွစ္ဥးကိလည္း

(၁) ပေရာဂခက္ ဒါရိက္တာ (အပ္ခခ ပ္ေရး) အျဖစ္ ေဒါက္တာ

ဥာဏ္သစ္လိင္ ုႏွင့္ (၂) ပေရာဂခက္ဒါရိက္တာ (နည္းပညာ) အျဖစ္ ဥးသူရိန္ေအာင္တ႔ိ ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ
ဥာဏ္သစ္လိင္ သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာတစ္ဥးလည္း ျဖစ္ၿပး၊ ဥးသူရိန္ေအာင္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏ အမေဆာင္ဒါရိက္တာတစ္ဥးလည္းျဖစ္ပါသည္။ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရး ဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းကိ
ုႏိင္ငံတကာအဆင့္ုႏွင့္အည တည္ေဆာက္ုႏိင္ရန္ အေတြ႕အၾကံ ရွိ အင္ဂခင္နယာမခားုႏွင့္ ၾကးၾကပ္ေရးမွၱဴးမခားကိ
လည္း ရွာေဖြခန္႔အပ္ထား ပါသည္။
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ MTSH ရွယယ
္ ာမခားကိ အမခားျပည္သသ
ူ ႔ိ ကမ္းလွမး္ ျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စကိ ထည့္ဝင္ုႏိင္ရန္ အမခားျပည္သူသိ႔
ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းေဈးုႏန္းမွာ ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပး ထိရွယ္ယာမခား၏ မူလ (ရွယ္ယာေပၚက ပံုႏွိပ္)
ေဈးုႏန္းအေပၚ

အေျခခံထားပါသည္။

ႀကးၾကပ္ျပ လပ္ခြဲ့ေသာ

၂၀၁၄

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ရွယ္ယာမခား

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိဘာလတြင္

ေရာင္းဝယ္ျခင္းကိ

ဤကမၸဏ၏ရံးမခား၌

အဆင္ေျပေခခာေမြ႕ေစမည့္

လပ္ထံး

လပ္နည္းအား စတင္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ရံးတြင္ ရွယ္ယာမခားအား ဝယ္လိသူုႏွင့္ ေရာင္းလိသူအၾကား
ေရာင္းဝယ္ျခင္းအား

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

အခန္းက႑သည့္

ေရာင္းသူ၏ကမ္းလွမ္းမုႏွင့္ ဝယ္သူ၏ ကမ္းလွမ္းမအား ေစ့စပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အစရွယယ
္ ာ၏ေဈးုႏန္းအား
ေဈးကြက္တြန္းအားမခားမွတဆင့္ ဝယ္သူမခားုႏွင့္ ေရာင္းသူမခားမွ သးျခားဆံးျဖတ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ၎၏ရံး၌ ေရာင္းလိသူမခား စာရင္းစာအပ္ကိ သူတိ႔၏ရွယ္ယာမခားအား ေရာင္းခခရန္
ကမ္းလွမ္းေနေသာ

ရွယ္ယာရွင္မခား၏

အခခက္အလက္မခားကိ

ထိန္းသိမ္းထားၿပး

ေနာက္ထပ္စာရင္းစာအပ္ကိရွယ္ယာမခားအားဝယ္ယူရန္ေဈးအၿပိ င္ေပးေနေသာ

ဝယ္လိသူမခားအတြက္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားုႏွင့္တကြ

ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ေရာင္းသူမခားုႏွင့္ ဝယ္သူမခားအၾကား ေစ့စပ္ေပးရန္အလိ႔ငွာ
ကိက္ညမရွိမရွိကိ ေသခခာေစရန္ စာရင္းစာအပ္အား ပံမွန္စစ္ေဆးသြားပါမည္။ ထိအခခိန္မွစၿပး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေအာက္တိဘာလအထိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေပါင္း ၁၇၉၈ ခ ကိ ဝန္ေဆာင္မ
ေပးခြဲ့ၿပ ျဖစ္ပါသည္။
အမခားျပည္သူမခားအား

ရွယ္ယာမခားကိဝယ္ယူရန္

ကမ္းလွမ္းခြဲ့ၿပးေနာက္

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)

ရက္ေန႔တြင္ အဆံးသတ္ေသာ ဘ႑ာုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ US$ 11 841 470 000 အထိ
တန္ဖိးရွိေသာ အစရွယ္ယာေပါင္း ၁ ၁၈၄ ၁၄၇ စ အတြက္ ရွယ္ယာေလွခာက္ထားမမခားကိ လက္ခံရရွိ ခြဲပ
့ ါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ရွယ္ယာေပါင္း ၂ ၁၃၇ ၉၁၅ တြင္ ထည့္ဝင္ျခင္းအားခြင့ျ္ ပ ေပးခြဲ့ၿပး ပိလွခံေသာ
ရွယ္ယာေလွခာက္လႊာမခားမွရရွသ
ိ ည့္ ေငြမခားကိ ျပန္လည္ေပးအပ္ခြဲ့ပါသည္။
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ကမၸဏဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံ
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စြြဲအရ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ေအာက္ပါအတိင္း ျဖစ္ေပသည္။

75

ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံမွာ

စးပြားေရးလပ္ငန္း
ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ စးပြားေရးအား ျခံ ငံသံးသတ္ခခက္
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာုႏိင္ငဟ
ံ
တရားဝင္သိထားၾကသည့္ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိးရမွ
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစိးရသိ႔ အသြင္ေျပာင္းခြဲ့ပါသည္။ ပထ၀ဝင္အလိအားျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္
အိုႏိၵယ၊ တရတ္ျပည္သူ႔သမၼတုႏိင္ငံ၊ ထိင္း၊ လာအိ ုႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ုႏိင္ငံတိ႔ုႏွင့္ နယ္နမ
ိ ိတ္ျခင္း ထိဆက္
ေနၿပး ဤေဒသ၏ အေရးပါေသာ ကန္သြယ္ေရး ဗဟိအခခက္အခခာ ေနရာတစ္ချဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏
လူဥးေရသည္

(၅၁.၄)

သန္း

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္း၏တဆက္တည္း

အိမ္နးခခင္းုႏိင္ငံမခား

အပါအဝင္

ေဒသဆိင္ရာ အလားအလာ ရွိသည့္ ေဈးကြက္အရြယ္အစားမွာ လူဥးေရ (၂.၉၁) ဘလယံကိ ကိယ္စားျပ သည္။
ယင္းတိ႔၏ ေပါင္းစည္းထားသည့္ စစေပါင္းျပည္တြင္းထတ္ကန္တန္ဖိး (ဂခဒပ) (ပပပ) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
(၁၃.၀၅) ထရလယံ (တစ္ထရလယံ = သန္း တစ္သန္း) ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 2 ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ အဖိးတန္
ေကခာက္မခက္၊ ေကခာက္စိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေၾကးန၊ နကယ္သတ ၊ သံျဖၱဴ၊ ေရႊ ၊ ေငြ၊ သြပ္ တိ႔ကြဲ့
သိ႔ေသာ သဘာဝသယံဇက္ဟိုာတပစၥည္းမခားုႏွင့္ အျခားကန္ၾကမ္းပစၥည္းမခား ႂကြယ္၀သည့္ တိင္းျပည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ စိက္ပိခ းေရးုႏွင့္ ငါးေမြးျမၱဴေရးဆိင္ရာ အရင္းအျမစ္မခားလည္း ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအစိးရတက္လာသည္မွစၿပး ျမန္မာုႏိင္ငံအစိးရသည္ စးပြားေရး၊ ုႏိင္ငံေရးုႏွင့္
လူမေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား စတင္လပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ ရည္မွန္းခခက္ ႀကးမားေသာ ဤျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲေရး
အားထတ္မမခားေၾကာင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

စးပြားေရးသည္

၂၀၁၄/၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးုႏွစ္တြင္

အားကခဖြယ္

ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္ုႏန္း ၈.၅% ကိလည္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုူလိင္လ ေရလႊမ္းမိးမေၾကာင့္ ၂၀၁၅
ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ တိးတက္ုႏန္းသည္ အနည္းငယ္မွခ ေလခာ့နည္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တိးတက္မွနွန္းသည္
၆.၅% ျဖစ္ရန္ေမွခာ္လင့္ထား ဆြဲျဖစ္သည္။ 3 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ုႏိဝင္ဘာလတြင္ျပ လပ္ခြဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ
ေရြးေကာက္ပမ
ြြဲ ခားုႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လကန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အစိးရသစ္လက္ထက္
ဆက္လပ္မည့္ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခားုႏွင့္အတူ တိးတက္မ အရွိနအ
္ ဟန္သည္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္ရွိေနမည္ဟ
ေမွခာ္မွန္းေပသည္။
တိးတက္မျဖစ္ထြန္းကာ ထိန္းသိမ္းထားုႏိင္ရန္ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ တိင္းျပည္၏ ုႏိင္ငံေရး၊ စးပြားေရး ုႏွင့္ လူမေရး
က႑မခားတြင္ ဘက္စံျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမွမခား ျပ လပ္ေနေပသည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံ စးပြားေရးျပ ျပင္ ေျပာင္းလြဲ
မမခားတြင္ ဘ႑ာေရးက႑ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခားပါဝင္သည္။ ယင္းတိ႔မွာ ကြပ္ကြဲထားေသာ ေဈးကြက္စမံရာ
ေငြလုႏ
ြဲ န္းကိ သံးျခင္း၊ ုႏိင္ငံျခားဘဏ္မခားအား အခိခ ႕ေသာ ဘဏ္လပ္ငန္းေဆာင္တာမခား လပ္ခြင့ျ္ ပ ျခင္းျဖင့္
ဘဏ္ုႏွင့္ေငြေၾကးက႑ကိ တျဖည္းျဖည္းဖြင့္ေပးျခင္းုႏွင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံဗဟိဘဏ္၏ အခန္းက႑ကိ အားျဖည့္
ေပးျခင္းတိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ ယင္း၏ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ဥပေဒမခားုႏွင့္ ုႏွစ္ (၁၀၀) သက္တမ္းရွိ ကမၸဏ
မခားအက္ဥပေဒ တိ႔ကိလည္း ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား လပ္ေနေပသည္။

2World

Data Bank ၊ The World Bank Group၊ ၃၁ ဒဇက္ဟိုင္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္ကိးကားထားသည္။

3World

Bank Group ၊ Myanmar Economic Outlook ( ရန္ကန္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ရန္ကန္ရး၊ံ ေအာက္တိဘာ

၂၀၁၅ )
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ဤသိ႔ေသာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခားေၾကာင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံအေပၚရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခား၏ ယံၾကည္မျမင့္မားလာပါ
သည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္စးပြားေရးတိးတက္လာကာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိဝင္ဘာလတြင္ စစေပါင္းရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ
အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄၇.၈၉) ဘလယံ ရွိလာသည္။4 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုႏွစ္တြင္ စစေပါင္း ကန္သြယ္မ
ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၄.၉၆၃ ) ဘလယံ ရွိေပသည္။5
ျမန္မာ့စးပြားေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား၏ ေနာက္ထပ္တိးတက္မလကၡဏာမွာ လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံသည္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ Doing Business Index တြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ (၁၀) ဆင့္ျမင့္တက္လာျပး
(၁၆၀) ေျမာက္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ သိသာေသာ တိးတက္မကိ ရရွိေနၿပး စးပြားေရးျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား ဆက္လက္လပ္ေဆာင္
မည့္ ရည္ရြယ္ခခက္ကိ ေပၚလြင္ေအာင္ျပသုႏိင္ခြဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္တိးတက္ရန္ လိအပ္သည့္ အေရးပါ
ေသာ အပိင္းက႑မခား ရွိေနသည္။ ယင္းတိ႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံမခားတြင္ ဆက္လက္ရင္း ုႏွးျမွ ပ္နွံျခင္း ၊
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ စးပြားေရးလပ္ငန္းလပ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ဥပေဒျပ ေရး မူေဘာင္ကိ ဆက္လက္
တိးတက္ေစျခင္း၊ အျခားတိင္းျပည္မခားုႏွင့္ ုႏိင္းယွဥ္လွခင္ ငယ္ရြယ္ေသာ လပ္သား အင္အားစ၏ လပ္ုႏိင္စြမ္းုႏွင့္
ကြခမ္းကခင္မဖြံ႕႔ျဖိ းတိးတက္ေရးုႏွင့္ စးပြားေရးလပ္ငန္းတိးတက္မ အဆင္ေျပေစရန္ ေငြေၾကးေဈးကြက္မခား စနစ္
တကခဖြံ႕႔ျဖိ းတိးတက္ေစရန္တိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ ယင္း၏တိးတက္မအရွိန္အဟန္ကိ ထိန္းုႏိင္ရန္ုႏွင့္တည္တံ့ေသာစးပြားေရးတိးတက္မ ရရွိေစ
ရန္ လိအပ္သည့္အဓိကအပိင္းမခားကိ ကိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္အားထတ္ ႀကိ းပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
လက္တေလာုႏွစ္မခားအတြင္း ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ တစ္သမတ္တည္းအားထတ္မမခားုႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္မ မခားက
အခိင္အမာအခခက္ျပလိက္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္င႐ို
ံ ွိ စက္မဖန္မခားုႏွင့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခားကိ ၿခံ ငံသံးသပ္ခခက္
ျမန္မာုႏိင္ငံ

စးပြားေရး

ျမန္မာုႏိင္ငံ႐ိုွိ

အစဥ္မျပတ္

တိးတက္မျဖစ္ေပၚေစမည့္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ကြဲ့သိ႔ေသာစက္မဇက္ဟိုန္မခားုႏွင့္

တြန္းအားုႏွင့္

လိအပ္ခခက္တစ္ရပ္မာွ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား

ရင္းုႏွးတည္

ေဆာက္မခားအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံ ေဆာက္လပ္ေရးုႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑တိ႔တြင္ ရင္းုႏွးတည္
ေဆာက္မ ျဖစ္သည္။ ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမ ပ္ုႏွံမမခားနွင့္ ကန္ထတ္လပ္မက႑ တိးတက္မတိ႔ကိ ပံ့ပိးကူညရန္
ရည္႐ိုြယ္လခက္

လတ္တေလာ

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

စက္မဇက္ဟိုန္

(၂၆)

ခ

(ယင္းတိ႔အနက္

(၁၉)

ခသည္

တည္ေဆာက္ၿပး လပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပ)ုႏွင့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ (၃) တိ႔ ႐ိုွိေနေပသည္။ ယင္းဇက္ဟိုန္ (၃) ခမွာ
တည္ေဆာက္ဆြဲ အဆင့္အမခိ းမခိ းတြင္ ႐ိုွိေနသည္။6 အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ (၂) ခမွာ
(၁) ထားဝယ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ - ျမန္မာုႏိင္ငံေတာင္ပိင္း တနသၤာရေဒသႀကးတြင္႐ိုွိၿပး၊ ထိင္းရင္းနွးျမွ ပ္ုႏွံ
သူမခားက ရင္းနွးတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ (၂) ေကခာက္ျဖၱဴအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ - ျမန္မာုႏိင္ငံအေနာက္ပင္
ိ း
ရခိင္ျပည္နယ္တြင္႐ိုွိၿပး၊ တ႐ိုတ္ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားက ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။

4

DICA, “Foreign Investment by Sector, November 2015“ http://dica.gov.mm.x-aas.net/ ၅

ဇက္ဟိုန္နဝါရ ၂၀၁၅ တြင္ကိးကားထားသည္။
5ဗဟိစာရင္းအင္းအဖြ႔၊ြဲ

“Myanmar Statistical Yearbook 2015“ (ေနျပည္ေတာ္၊ ဗဟိစာရင္းအင္း အဖြ႔၊ြဲ

၂၀၁၅ )
6DICA

Myanmar Investment Guide (Yangon: DICA, 2014)
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ျမန္မာုႏိင္ငံ႐ိုွိ စက္မဇက္ဟိုန္မခားစာရင္းကိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁။

ရန္ကန္အေ႐ိုွ႕ပိင္းစက္မဇက္ဟိုန္
(က) ေတာင္ဒဂံ စက္မဇက္ဟိုန္ (၁)
(ခ) ေတာင္ဒဂံ စက္မဇက္ဟိုန္(၂)
(ဂ) ေတာင္ဒဂံ စက္မဇက္ဟိုန္ (၃)
(ဃ) ေ႐ိုႊေပါက္ကန္ စက္မဇက္ဟိုန္
(င) ေျမာက္ဥကၠလာပ စက္မဇက္ဟိုန္
(စ) ေတာင္ဥကၠလာပ စက္မဇက္ဟိုန္
(ဆ) သာေကတ စက္မဇက္ဟိုန္
(ဇက္ဟို) ဒဂံဆိပ္ကမ္း စက္မဇက္ဟိုန္
(ဈ) အေ႐ိုွ႕ဒဂံ စက္မဇက္ဟိုန္

၂။

ရန္ကန္အေနာက္ပင္
ိ း စက္မဇက္ဟိုန္

၃။

ရန္ကန္ေတာင္ပိင္း စက္မဇက္ဟိုန္

၄။

ရန္ကန္ေျမာက္ပင္
ိ း စက္မဇက္ဟိုန္
(က) လိင္သာယာ စက္မဇက္ဟိုန္
(ခ) ေ႐ိုႊျပည္သာ စက္မဇက္ဟိုန္
(ဂ) မဂၤလာဒံ စက္မဇက္ဟိုန္

၅။

မုႏေလး စက္မဇက္ဟိုန္

၆။

မိတလာ စက္မဇက္ဟိုန္

၇။

ျမင္းၿခံ စက္မဇက္ဟိုန္

၈။

ေရနံေခခာင္း စက္မဇက္ဟိုန္

၉။

ပခကၠၱဴ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၀။

ျပည္ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၁။

ဟသၤာတ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၂။

ေျမာင္းျမ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၃။

ပသိမ္ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၄။

မံ႐ိုြာ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၅။

ေ႐ိုႊဘိ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၆။

ကေလး စက္မဇက္ဟိုန္

၁၇။

ေမာ္လၿမိ င္ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၈။

ၿမိတ္ စက္မဇက္ဟိုန္

၁၉။

ေတာင္ႀကး စက္မဇက္ဟိုန္

၂၀။

ေနျပည္ေတာ္ စက္မဇက္ဟိုန္

၂၁။

ပဏၰားကၽြန္း စက္မဇက္ဟိုန္

၂၂။

ျမဝတ စက္မဇက္ဟိုန္

၂၃။

ဘရားသံးဆူ စက္မဇက္ဟိုန္

၂၄။

ဖားအံ စက္မဇက္ဟိုန္

၂၅။

ရတနာပံ စက္မဇက္ဟိုန္

၂၆။

နန္းတံ စက္မဇက္ဟိုန္
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စက္မနယ္ေျမမခားုႏွင့္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မသဘာဝအရ၊

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မလပ္ငန္း တို်ားတက္ေ္်ားအေပၚအက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္ဖြယ္႐ိုရိေသာ အဓိကအေၾကာင္်ားအခ က္
မ ာ်ားမရာ

အေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ား

ျဖစ္ေပမည္။

အေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္

္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံသူ တစ္ေယာက္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ္င္်ားနရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံ္န္ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္အေပၚ ၾသဇာသက္ေ္ာက္မႈ
္ရိပါသည္။
သက္ဆိုင္္ာ

ထိုအေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္
ျပည္တြင္်ားေဈ်ားကြက္ႏရင့္

ခ ိတ္ဆက္ေပ်ားမည့္

အေျခခံ

စက္မဇက္ဟိုန္မ ာ်ားႏရင့္

ေဒသဆိုင္္ာေဈ်ားကြက္ႏရင့္

အေဆာက္အအံုမ ာ်ား

အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ားအာ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္္ာ

စဥ္ဆက္မျပတ္

ေဈ်ားကြက္မ ာ်ားသို႔

္င္်ားႏရ်ားတည္ေဆာက္္န္

လိုအပ္ခ က္အေပၚလည္်ား ၾသဇာသက္ေ္ာက္ပါသည္။
ဤစက္မႈနယ္ေျမမ ာ်ားႏရင့္

အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အေျခခံအေဆာက္

အဥမ ာ်ား ္င္်ားႏရ်ားတည္ေဆာက္္န္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အာ်ားထုတ္မႈမ ာ်ားႏရင့္၊ ႏိုင္ငံျခာ်ား္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈမ ာ်ားႏရင့္ ျပည္တြင္်ား
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အတြက္ ေယဘုယ စ်ားပြာ်ားေ္်ားကိုင္္န္ အေျခအေနမ ာ်ား တို်ားတက္ေစ္န္ အာ်ားထုတ္မႈ
တို႔အေပၚ မူတည္ေနေပလိမ့မ
္ ည္။ ္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံ္န္ အလာ်ားအလာ႐ိုရိသူမ ာ်ားအာ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဆြေ
ြဲ ဆာင္ႏိုင္မရ
သာလရ င္ သက္ဆိုင္္ာ စ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမ ာ်ားႏရင့္ ္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈမ ာ်ားကို ဆြေ
ြဲ ဆာင္္န္လည္်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့မ
္ ည္။
ထိုစ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမ ာ်ားႏရင့္

္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံသူမ ာ်ားသည္

ကူ်ားသန္်ားေ္ာင္်ားဝယ္ေ္်ားဆိုင္္ာႏရင့္

အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္

လက္လအေ္ာင္်ားဆိုင္္ာ

အမ ိ်ဳ်ားမ ိ်ဳ်ားတြင္

စက္မႈဆိုင္္ာ၊

္င္်ားႏရ်ားတည္ေဆာက္မႈမ ာ်ားကို

အသံု်ားျပ်ဳသည့္

ဝယ္သူေဖာက္သည္မ ာ်ား ျဖစ္လာေပမည္။
စးပြားေရးလပ္ငန္းဆိင္ရာ ၿခံ ငံသံးသပ္ခခက္္
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အဓိက စးပြားေရး လပ္ငန္းေဆာင္တာမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကိ၊ Zone A Project တြင္ ပါဝင္လပ္ကိင္ရန္၊ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားက
ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက စးပြားေရး လပ္ငန္းေဆာင္တာမခားမွာ ေအာက္ပါ

အတိင္း ျဖစ္ပါသည္ -

●

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ MJTD တြင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမည္ ျဖစ္ၿပး၊ MJTDသည္ Zone A Project အား
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္

ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္

လပ္ငန္း

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္း တိ႔ကိ လပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္MJTD
သေဘာတူညခခက္အရ၊

၏

MJTD

အစရွင္ တစ္ဥး ျဖစ္သည့္

အျပင္၊ MJTD

၏

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္

စမံအပ္ခခ ပ္မတြင္လည္း

ဖက္စပ္ကမၸဏ
ရွပ
ိ ါသည္။

အထူးအားျဖင့္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူညခခက္အရ MJTD

၏

အခခ ိ႕ေသာ အလပ္အမေဆာင္ ရာထူးမခား အတြက္ ေရြးခခယ္ရန္ အမည္တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။ MJTD
ဖက္စပ္ကမၸဏ သေဘာတူညခခက္အရ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက MJTD အား MJTD ုႏွင့္ ခခ ပ္ဆိမည့္
သးျခားစမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးစာခၽြန္လႊာုႏွင့္အည၊
သည္။

MJTD

က

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဝန္ေဆာင္မေပးရန္လည္း

သက္ဆိင္ရာ
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စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည

သေဘာတူ

ထား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ MJTD ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက သးျခား
စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးသေဘာတူညခခက္တစ္ရပ္ကိ ခခ ပ္ဆိၿပးျဖစ္ပါသည္။
အခခက္အလက္မခားပိသိရန္

ေအာက္ပါ

"MJTD

၏

အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းေဆာင္တာမခား"

အပိင္းတြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုပါ။
●

Zone

A

Properties

မခားကိ

MJTD

၏

တစ္ဥးတည္းေသာ

ဂခပန္ေဈးကြက္တင္ေအးဂခင့္မခားုႏွင့အ
္ တူေဈးကြက္ျမွင့္တင္

ေအးဂခင့္ကိယ္စားလွယ္အျဖစ္

ေရာင္းခခမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ၿပး၊

ျမန္မာဆက္ုႏြယ္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂခပန္ဆက္ုႏြယ္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း ေသာ္လည္းေကာင္း
မဟတ္သည့္ ပါတမခားထံသိ႔ ဂခပန္ေဈးကြက္တင္ေရး ေအးဂခင့္မခားုႏွင့္ ပူးတြလ
ြဲ ခက္ ေဈးကြက္တင္
ေရာင္းခခမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ ကိစၥ အလိ႔ငွာ MJTD၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ဂခပန္ေဈးကြက္

ျမွင့တ
္ င္ေရးေအးဂခင့္မခားၾကား

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရး

သးျခားသေဘာတူညခခက္

တစ္ရပ္ကိ

ခခ ပ္ဆိၿပးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရးေအးဂခင့္မခားသည္ Zone A
Project

၏

ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္

ငွားရမ္းျခင္းမခားအတြက္

MJTD

၏

လြတ္လပ္ေသာ

သးသန္႔ေအးဂခင့္မခားျဖစ္ပါသည္။ ဆိလိသည္မွာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ေရး
ေအးဂခင့္မခားသည္

Zone

A

Project

၏

အလားအလာရွိေသာ

ငွားရမ္းသူမခား/

ေနရာယူလပ္ကိင္သူမခားကိ သတ္သတ္စရွာေဖြရယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ
သိ႔မဟတ္ ဂခပန္ေစခးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရးေအးဂခင့္မခားသည္ ငွားရမ္းသူ/ ေနရာယူလပ္ကိင္သူတစ္ဥးအား
ရရွိပါက ေအာင္ျမင္စြာခခ ပ္ဆိုႏိင္ေသာစာခခ ပ္ေစခးုႏန္ေပၚတြင္ အေရာင္း၀န္ေဆာင္ခကိ္ တစ္ဥးစမွ
ရရွိၾကပါမည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း စာခခ ပ္ခခ ပ္ဆိၿပး အေရာင္း၀န္ေဆာင္ခ
အမွန္တကယ္ရရွိမေသာအခါ အေရာင္း၀န္ေဆာင္ခအား ၀င္ေငြ အျဖစ္ ယူဆပါသည္။
●

ကၽြန္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာမခားသည္ ၄င္းတိ႔၏ လပ္ပိင္ခြင့အ
္ ရ ဆံးျဖတ္ကာ (Zone A Area မွအပ)
သလဝါအထူး

စးပြားေရးဇက္ဟိုုႏ္ုႏွင့္၄င္း၏

မည့္သည့္အစိတ္အပိင္းတြင္မဆိ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ

လပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
●

Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ၊
ေဆာက္လပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အေရာင္းုႏွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္မ တိ႔လပ္ကိင္မည့္ TPD
တြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံပါမည္။
အခခက္အလက္မခားပိသိရန္ ေအာက္ပါ "TPD ၏ အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းေဆာင္တာမခား" အပိင္းတြင္
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုပါ။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏၀င္ေငြကိ

MJTD

အိမ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံမခားအား

ုႏွင့္

TPD

တိ႔မွထတ္ေပးေသာ

ေစခးကြက္တင္ျခင္းုႏွင့္

အျမတ္ေ၀စမခား၊
ေရာင္းခချခင္းတိ႔မွ

Zone

A

ရရိွေသာ

အခေၾကးေငြမခား/၀န္ေဆာင္ခမခားုႏွင့္ MJTD သိ႔စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေပးျခင္းမွရရွိေသာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ၀န္ေဆာင္ခမခားမွ
အဓိကအားျဖင့္ရရွိပါသည္။

80

MJTD ၏အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းမခား
MJTD ုႏွင့္TPD တိ႔တြင္ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံျခင္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔စးပြားေရးလပ္ငန္း၏ အဓိကအစိတ္ပိင္းျဖစ္ေလရာ၊
MJTD

ုႏွင့္TPD

တိ႔၏

အဓိကစးပြားေရးလပ္ေဆာင္မမခားုႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အခခက္အလက္မခားကိ

ဤအပိင္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
MJTD ၏ အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္း ေဆာက္႐ိုြက္မမခားမွာ Zone A Project အား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ၊
ေဆာက္လပ္ေရး၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ငွားျခင္းုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ တာဝန္ယူရန္
ျဖစ္သည္။ တိတိကခကခေဖာ္ျပရလွခင္ MJTD သည္ ေအာက္ပါတိ႔ကိ လပ္ကိင္ရပါမည္။
●

Zone A Area အား စက္မနယ္ေျမမခား၊

အငွားစက္႐ိုံမခားုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ

အစိတ္အပိင္း တိ႔အျဖစ္ ဖြံ႕႔ၿဖ ိးတိးတက္လာေစရန္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊
●

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအေနျဖင့္ ကိယ္ပိင္ ကန္ထတ္လပ္မ အေဆာက္အအံမခား တည္ေဆာက္ုႏိင္ေရး
အလိ႔ငွာ စက္မနယ္ေျမမခားအား ၎တိ႔ထံမွ ကာလရွည္ အတြက္ ေငြ တစ္လံးတစ္ခြဲတည္း လက္ငင္း
ေပးေခခ ေစျခင္းျဖင့္ ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္းျဖင့္ စမံျခင္း၊

●

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားက အဆင္သင့္ ေဆာက္လပ္ထားၿပး စက္႐ိုံမခား အျဖစ္ ခခက္ခခင္း အသံးျပ ုႏိင္ရန္
အလိ႔ငွာ အငွားစက္႐ိုံမခားအား ၎တိ႔ထံ ကာလတိ အတြက္ လစဥ္ ငွားရမ္းခ သိ႔မဟတ္ အျခား
အခခိန္မွန္ ငွားရမ္းချဖင့္ အငွားခခထားျခင္း၊

●

လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္းတိ႔အား၄င္း၏ အဆံးအျဖတ္အတိင္း စမံျခင္း၊

●

Zone A Project တြင္ ေနထိင္လပ္ကိင္ေနသူမခားမွ စမံခန္႔္ခေ
ြြဲ ရး အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မျဖင့္
၎တိ႔အတြက္ Zone A Project အား စမံ ခန္႔္ခြြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

MJTD ၏ ၀င္ေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္ ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္ Zone A Project ကိ
လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းမွရရွိပါသည္။
Zone A Properties မခားကိအငွားခခထားျခင္း
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးတစ္ေယာက္သည္ Zone A Project တြင္ MJTD ထံမွ ငွားရမ္းမ ျပ လပ္လိလခင္
MJTDထံတြင္ မွတ္ပံတင္၍ ကမၺဏဆိင္ရာအခခက္အလက္မခားကိ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေနာက္တြင္
MJTD

သည္

၄င္းရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူုႏွင့္

ေစခးုႏန္းျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

MJTD

ုႏွင့္

ေတြ႔ဆံေမးျမန္းမည္ျဖစ္ၿပး

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူၾကား

ေစခးုႏန္း

ငွားရမ္းမအတြက္

သေဘာတူညခခက္ရရွိလခင္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူသည္ MJTD ုႏွင့္ သးသန္႔ထားျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္ကိ ခခ ပ္ဆိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သးသန္႔ထားျခင္းဆိင္ရာသေဘာတူစာခခ ပ္
ျခင္းဆိင္ရာသေဘာတူညခခက္ရရွိရန္

ခခ ပ္ဆိရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ

လိအပ္သည့္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမပါမစ္ကိ

သူအားမထတ္ေပးမ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဖ႔ျြံ ဖိ းတည္ေဆာက္သူ
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တဆင့္ငွားရမ္း
TSMC

မွရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံ

(MJTD) ထံမွ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူ

အေနျဖင့္

ကနဥးခြင့္ျပ ခခက္ကိ

စာျဖင့္ရယူရမည္ဟ

တြင္ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္
ထိ႔အျပင္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္နည္းဥပေဒ

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမပါမစ္မရွလ
ိ ခင္

ုႏိင္ငံျခား

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူအေနျဖင့္ ကမၺဏမွတ္ပံတင္၍ဖြ႔စ
ြဲ ည္းျခင္း မျပ လပ္ုႏိင္ပါ။ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ မွတ္ပံတင္ ထားသည့္
ကမၺဏဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ၿပးမွသာ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူသည္ ယင္းကမၺဏ အေနျဖင့္ တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာ
သေဘာတူစာခခ ပ္ ခခ ပ္ဆိုႏိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပိင္ဆိင္မငွားရမ္းျခင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ေသခခာေစေရးအတြက္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူသည္ သးသန္႔ ထားျခင္းဆိင္ရာ
သေဘာတူစာခခ ပ္အရ

တဆင့္ငွားရမ္းမအတြက္

သးသန္႔ထားျခင္းအတြက္အခေၾကးေငြအေနျဖင့္

ခခ ပ္ဆိသည့္

စာခခ ပ္ပါ

ေစခးုႏန္း၏

ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၀.၀%ကိ

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူအေနျဖင့္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမပါမစ္ရရွိၿပး မွတ္ပံတင္ဖ႔စ
ြြဲ ည္းထားသည့္ ျမန္မာကမၺဏ သည္ တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းစာခခ ပ္အရ
စာခခ ပ္ပါေစခးုႏန္းကိ အျပည့္အဝေပးေခခၿပးလခင္ သးသန္႔ ထားျခင္းအခေၾကးေငြ ၃၀.၀% ကိရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူထံ
ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၺဏမွ MJTD သိ႔မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ငွားရမ္းသူ သိ႔မဟတ္
ေနရာခခထားေပးသူျဖစ္လခင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၺဏသည္

စာခခ ပ္ပါေစခးုႏန္းေပၚတြင္

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခ

ေစခးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူစာခခ ပ္အရ

တဆင့္ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာ

သေဘာတူစာခခ ပ္ခခ ပ္ဆိ၍ ငွားရမ္းသူ သိ႔မဟတ္ ေနရာခခထားေပး သူသည္ စာခခ ပ္ပါေစခးုႏန္းအတိင္း ၁၀၀.၀%
ေပးေခခၿပးၿပဟ

သိရွိလခင္

MTSH

သည္

MJTD

ထံသိ႔

အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခအတြက္

ေငြေတာင္းခံလႊာထတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MTSH သည္ MJTD ထံသိ႔ ေငြေတာင္းခံလႊာထတ္ျပန္ၿပးလခင္
အေရာင္းဝန္ေဆာင္ခကိ ဝင္ေငြအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။
MJTD မွ Zone A အိမ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံအားငွားရမ္းျခင္း၏ လပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ အဆင့္ဆင့္ကိ
ေအာက္ပါအတိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံလိုသူအျဖစ္မရတ္တမ္်ား
တင္ျခင္်ား

အေ္ာင္်ားအဆိုျပ်ဳလႊာမူၾကမ္်ားအာ်ား
ျပင္ဆင္ျခင္်ား

သလဝါ SMC မရ
္င္်ားႏရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံမႈပါမစ္္ယူျခင္်ား

သ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ားအတြက္ေငြေပ်ား
သြင္်ားျခင္်ား

တဆင့္ဌာ်ား္မ္်ားျခင္်ားစာခ ်ဳပ္အာ်ားလ
က္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား ႏရင့္
သက္ဆိုင္္ာအေ္ာင္်ားျမရင့္တင္ေ္်ား
ေအ်ားဂ င့္၏ အေ္ာင္်ားဝန္ေဆာင္ခ
၆.၀% အာ်ားေပ်ားေခ ျခင္်ား

ဌာ်ား္မ္်ားခေငြအာ်ား ၁၀၀%
ေပ်ားေခ ၍ ေျမအာ်ား
လႊေ
ြဲ ျပာင္်ားေပ်ားအပ္ျခင္်ား
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အျပ်ားသတ္အေ္ာင္်ားအဆိုျပ်ဳလႊာ
အာ်ားလက္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား

သ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ားဆိုင္္ာသေဘာတူစာခ ်ဳပ္အာ်ား
လက္မရတ္ေ္်ားထို်ားျခင္်ား

္င္်ားႏရ်ားျမ်ဳပ္ႏရံသူေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္်ားႏရင့္ေဆာ
က္လုပ္ေ္်ား်ားစတင္ျခင္်ား ႏရင့္ MJTD မရ
သ်ားသန္႔ထာ်ားျခင္်ား အတြက္ေပ်ားေငြ
အာ်ား္င္်ားႏရ်ားျမ်ဳပ္ႏရံသူသို႔ ျပန္ေပ်ားျခင္်ား

TPD ၏ အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္းေဆာင္႐ိုက
ြ မ
္ မခား
TPD ၏ အဓိကစးပြားေရးလပ္ငန္း ေဆာင္႐ိုြက္မမခားမွာ Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
အစိတ္အပိင္းအား

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ၊

လပ္ငန္းလည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ

ေဆာက္လပ္ေရး၊

တာဝန္ယူရန္

ျဖစ္သည္။

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

တိတိကခကခေဖာ္ျပရလွခင္

TPD

သည္

ေအာက္ပါတိ႔ကိ လပ္ကိင္ရပါမည္။


Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္းအား ရင္းုႏွးတည္ ေဆာက္မတြင္
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံျခင္းကိ ကန္သြယ္ေရးဗဟိဌာန၊ ေနအိမ္မခား၊ ႐ိုံးခန္းတာဝါမခားုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မတိ႔အား

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္

ငွားရမ္းျခင္းအားျဖင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။


ေျမသားစမ္းသပ္မမခား၊

ဒဇက္ဟိုိင္းုႏွင့္

ကန္ကခစရိတ္ခန္႔မွန္းျခင္းကြဲ့သိ႔ေသာ

အင္ဂခင္နယာဆိင္ရာ

ပဏာမအလပ္မခား၊ ေဆး႐ိုံမခား၊ ေကခာင္းမခား၊ ေနအိမမ
္ ခား၊ ႐ိုံးမခား၊ စက္႐ိုမခား၊
ံ
အလပ္႐ိုံမခား၊ လမ္းမခား၊
တံတားမခား၊ ရထားဘူတာ႐ိုံမခား၊ ဘတ္စ္ကားရပ္နားစခန္းမခား၊ ဆိပ္ကမ္းမခား၊ ဆိပ္ခံတံတားမခား၊
ကန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမခား၊

ေဈးမခား၊

ကန္ေလွာင္နယ္ေျမမခား၊

ကန္ေလွာင္႐ိုမခား၊
ံ

ဟိတယ္မခား၊

မိတယ္မခား၊ အင္းမခား၊ တည္းခိခန္းမခား၊ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမခား၊ တာဝါမခား၊ ေရေလွာင္ကန္မခား၊
ဆည္ေျမာင္းမခား

စသည္တိ႔ကိ

ျပင္ဆင္မုႏွင့္

ထိန္းသိမ္းမ၊

ေဆာက္လပ္ေရးုႏွင့္ဆက္စပ္သည့္

ေရ/သန္႔႐ိုွင္းေရးုႏွင့္ လွခပ္စစ္တပ္ဆင္ေရး လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ အျခားေဆာက္လပ္ေရးုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
အင္ဂခင္နယာအလပ္မခား ေဆာင္႐ိုြက္ပါမည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းမခား

ကန္ၾကမ္းပစၥည္းမခား၊

ကန္ေခခာပစၥည္းမခား၊

အပိပစၥည္းမခားအား

ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္

စက္ယုႏရားမခား၊
ဝယ္ယူျခင္း၊

လိအပ္သည့္

ပစၥည္းကိရိယာမခား၊
ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

ယာဥ္မခားုႏွင့္

ေရာင္းခချခင္းတိ႔

လပ္ကိင္ပါမည္။


ကမၸဏအားတိက္႐ိုိက္ သိ႔မဟတ္ သြယ္ဝိက္ေသာအားျဖင့္ အကခိ း႐ိုွိေစုႏိင္စြမ္းရွိေသာ စးပြားေရး
လပ္ငန္း သိ႔မဟတ္ အေရာင္းအဝယ္တစ္စံတစ္ရာကိ လပ္ကိင္ေနသည့္ သိ႔မဟတ္ ပါဝင္ေနသည့္
သိ႔မဟတ္ လပ္ကိင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ရန္ျဖစ္ေစ႐ိုွိသည့္ လူတစ္စံတစ္ေယာက္ သိ႔မဟတ္၊ ကမၸဏတစ္စံ
တစ္ရာုႏွင့္ အစစပ္လပ္ျခင္း၊ သိ႔မဟတ္ အျမတ္ခေ
ြြဲ ဝေရး၊ အကခိ းစးပြားပူးေပါင္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာက္
႐ိုြက္ေရး၊

ဖက္စပ္လပ္ငန္း

သိ႔မဟတ္

အျပန္အလွန္လက္
ိ ေလခာခြင့ျ္ ပ ခခက္ေပးေရး

အျခားနည္းျဖစ္ေသာ အစအစဥ္တစ္ရပ္ရပ္ တြင္ သေဘာတူပါဝင္ပါမည္။
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သိ႔မဟတ္



ေျမုႏွင့္ အေဆာက္အအံအပါအဝင္ ပိင္ဆိင္မ၊ အခြင့္အေရးမခား၊ လပ္ငန္းခြေ
ြဲ ဝလပ္ကိင္ခြင့္ (Franchise)
မခား၊ လိင္စင္မခား၊ အိမ္ေျမရာဂရန္မခား၊ ကန္အမွတ္တံဆိပ္မခား၊ တထြင္မမူပိင္ခင
ြ ့မ
္ ခားကိ ဝယ္ယူျခင္း
သိ႔မဟတ္

အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္

ရယူျခင္းတိ႔

ျပ လပ္၍

ထိသိ႔ေသာ

ပိင္ဆိင္မမခားုႏွင့္

ယင္းုႏွင့္သက္ဆိင္သည့္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ခြင့္မခားကိ အကခိ း႐ိုွိ႐ိုွိ အသံးျပ ပါမည္။
TPD

၏

၀င္ေငြသည္

အဓိကအားျဖင့္

ငွားရမ္းခမခားုႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခမခားအပါအ၀င္

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းမရရွိပါသည္။
လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရန္ TDP ၏ ဘ႑ာေငြ လိအပ္ခခက္
မခားသည္ TPD ၏ ရင္းုႏွးေငြအား ေကခာ္လြန္ုႏိင္ပါသည္။ သိ႔ေသာ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရာတြင္ စစေပါင္းကန္ကခစရိတ္အတြက္ ထပ္မံလိအပ္ေသာ
ဘ႑ာေငြ၏

တဝက္နးပါးေလာက္ကိ

မေရႊ႕ေျပာင္းုႏိင္ေသာ

ပိင္ဆိင္မမခားအား

လူေနထိင္ရာုႏွင့္
ေရာင္းျခင္း၊

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတြင္
ငွားရမ္းျခင္း

ုႏွင့/္ သိ႔မဟတ္

တည္ရွိေသာ
အျခားနည္းျဖင့္

ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္းမွ ရရွိလာမည့္ အသားတင္ေငြေၾကးစးဆင္းမမွရရွိမည္ဟ ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။ သိ႔ေသာ္လည္း
လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းအား

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ရန္

TDP

၏

ဘ႑ာေငြ

လိအပ္ခခက္မခားသည္ TPD ၏ ရင္းုႏွးေငြုႏွင့္ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ
မေရႊ႕ေျပာင္းုႏိင္ေသာ

ပိင္ဆိင္မမခားအား

ေရာင္းျခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္း

ုႏွင့/္ သိ႔မဟတ္

အျခားနည္းျဖင့္

ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္းမွ ရရွိလာမည့္ အသားတင္ေငြေၾကးစးဆင္းမထက္ ေကခာ္လြန္ေနပါက ထပ္မံလိအပ္ေသာ
ဘ႑ာေငြကိ အစရွယ္ယာရွငမ
္ ခား၏ထည့္ဝင္မ သိ႔မဟတ္ ျပင္ပေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ (ဆိလိသည္မွာ
ဘဏ္ေခခးေငြ) သိ႔မဟတ္ ုႏွစမ
္ ခိ းစလံးထံမွ ရယူပါမည္။ေနာက္ထပ္အခခက္အလက္မခားအား “The Zone A
Project” အပိင္းတြင္ ၾကည့္႐ိုပါရန္။

မဟာဗခၱဴဟာ
ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ေရရွညအ
္ ကခိ းစးပြားတန္ဖိး ဖန္တးျမွင့တ
္ င္ုႏိင္ေရးအတြက္ ကြခုႏ္ပ္တိ႔၏ သင္းဖြ႔မ
ြဲ ွတ္တမ္း၊
သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းုႏွင့္ သက္ဆိင္သည့္ ဥပေဒမခားမွခင
ြ ့ျ္ ပ ထားသည့္ အတိင္းအတာအထိ
ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္းရွိ

(သလဝါ

SEZ

အျပင္)

သလဝါ SEZ ုႏွင့္

အိမ္ျခံေျမဖြ႔ျံ ဖိ းေရးလပ္ငန္းမခားတြင္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံရန္

စစဥ္ထားပါသည္။ ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဝင္ေငြအမခားစသည္ ေနာင္ုႏွစ္အနည္းငယ္အထိ MJTD၊ TPD ုႏွင့္
လက္ရွိ

ပေရာဂခက္မခားမွ

ဝင္ေငြရရွိရန္ုႏွင့္

ရရွိမည္ဟ

ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မခား

ယံၾကည္ထားေသာ္လည္း
မခားျပားလာေစရန္

စဥ္ဆက္မျပတ္

ကမၸဏအေနျဖင့္

အားထားုႏိင္ေသာ

လပ္ငန္းခခြဲ႕ထြင္မသည္

အေရးၾကးေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
ၿပိ င္ဆင္
ိ မကိ စိစစ္ေလ့လာခခက္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏
နယ္ပယ္

(၂)

ျပိ င္ဆိင္မမခားသည္ျပည္တင
ြ ္းေဈးကြက္ုႏွင့္

ခတြင္႐ိုွိေနပါသည္။ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကိ
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ၾကည့္ပါက

ေဒသဆိင္ရာေဈးကြက္ဟူသည့္
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္သည္

ျမန္မာုႏိင္ငံ႐ိုွိထိသိ႔ေသာဇက္ဟိုန္မခားထြဲက (၁) ခသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ ေကခာက္ျဖၱဴအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ုႏွင့္
ထားဝယ္အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဟူ၍ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ေနသည့္ အဓိကစမံကိန္းႀကး (၂) ခ ႐ိုွိေနေပသည္။
သည့္အျပင္ ရန္ကန္ၿမိ ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဆြဲ အျခားစက္မဇက္ဟိုန္မခားလည္း ႐ိုွိေသးသည္။ သိ႔ျဖစ္ရာ ရန္ကန္႐ိုွိ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

(၂)

ျမွ ပ္ုႏွံမမခားအတြက္

ခုႏွင့္

စက္မဇက္ဟိုန္မခားသည္လည္း

အလားအလာ႐ိုွိေသာေနရာမခား

ယင္းတိ႔၏လပ္ငန္းမခားကိ

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

ျမန္မာုႏိင္ငံသိ႔ဝင္လာမည့္
ျဖစ္လာၿပး၊

မည္သည့္ေနရာ၌

ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွး

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအေနျဖင့္

တည္ထာ်ားမည္ကို

ဆံု်ားျဖတ္္ာ၌

စဥ္်ားစာ်ား္မည့္အခ က္ ျဖစ္ေပမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထိုသံု်ားခုအနက္ သလဝါအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္သည္ ္န္ကုန္တြင္
တစ္ခုတည္်ားေသာ အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ျဖစ္သည္။ အျခာ်ားအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ႏရစ္ခုမရာ ပထဝအေနအထာ်ားအ္
သလဝါ အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ႏရင့ေ
္ ဝ်ားကြာၿပ်ား သလဝါ အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အေပၚ တိုက္႐ိုိုက္ၿခိမ္်ားေျခာက္မႈ မ႐ိုွိ
ုႏိင္ေပ။
လူေနထိုင္္ာႏရင့္ စ်ားပြာ်ားေ္်ားဆိုင္္ာ အစိတ္အပိင
ု ္်ားအတြက္ ယင္်ား၏ၿပိ်ဳင္ဖက္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ ာ်ားမရာ Star City
Project ကြဲ့သိ႔ေသာ သလဝါနယ္ေျမအတြင္း႐ိုွိ လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ
မခားျဖစ္သည္။ Star City Project မွာ ကလိမတာ (၂၀) အကြာတြင္ရွိ၍ (၄၆၅) ဧကနယ္ေျမတြင္ လူေနအိမ္
ယူနစ္ (၉၀၀၀) ေက ာ္ တည္ေဆာက္္န္ စမံခ က္ ႐ိုရိထာ်ားပါသည္။
ၿပိ င္ဆိင္မကိ စိစစ္ေလ့လာခခက္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ အေရးပါသည့္ အခခက္မွာ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြက္
အလားအလာ႐ိုွိေသာ

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားသည္

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ေဈးကြက္မခားတြင္သာမကဘြဲ၊

ေဒသဆိင္ရာ

ေဈးကြက္မခားတြင္လည္း ပါဝင္လပ္႐ိုွားသည္ ဟူေသာအခခက္ ျဖစ္ပါသည္။ ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူမခားအတြက္
တိင္းျပည္မခား၏

ဆြေ
ြဲ ဆာင္အားသည္

အေၾကာင္းအခခက္အမခိ းမခိ းအေပၚ

မူတည္ေနသည္။အခြန္စနစ္၊

သြင္းကန္ခြန္ုႏွင့္ ေျမအငွား စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေလ့အထမခားုႏွင့္ ေဆာင္႐ိုြက္မမခား
သည္လည္း ေဒသတြင္းုႏိင္ငံမခားတြင္ ကြာျခားခခက္မခားစြာရွိေနပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းုႏိင္ငံမခား၏
ုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ဆိင္ရာဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္စြမ္းကိ သက္ေရာက္မရွိမည့္ အခခက္မခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ ုႏွင့္
သလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တိ႔က

၎တိ႔၏ယွဥ္ၿပိ င္ုႏိင္စြမ္းအေနအထားကိ

စဥ္းစားရမည့္အခခက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
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တန္ဖိးျဖတ္ရာ၌ထည့္သြင္်ား

ကေမၠာဒးယားုႏွင့္ လာအိုႏိင္ငတ
ံ ိ႔႐ိုွိ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား႐ိုွိ မက္လံးမခားကိ ျမန္မာုႏိင္ငံုႏွင့္ ုႏိင္းယွဥ္မ

ကေမၻာဒးယား

7

လာအိုႏိင္ငံ

ျမန္မာုႏိင္ငံ

Poipet

Koh Kong

Savan=seno

VITA Park

ဘန္ေကာက္သိ႔ အကြာအေဝး

၃၀၀ ကလိမတာ

၄၈၀ ကလိမတာ

၆၉၀ ကလိမတာ

၆၅၀ ကလိမတာ

တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္

၂၀၀၅

၂၀၀၆

၂၀၀၈

၂၀၁၁

၂၀၁၅

၂၀%

၂၀%

၂၄%

၂၄%

၂၅%

အမခားဆံး ၉ ုႏွစ္

အမခားဆံး ၉ ုႏွစ္

အမခားဆံး ၁၀ ုႏွစ္

အမခားဆံး ၁၀ ုႏွစ္

အမခားဆံး ၇ ုႏွစ္

၂၀%

၂၀%

၈% သိ႔မဟတ္ ၁၀%

၈% သိ႔မဟတ္ ၁၀%

၅ ုႏွစ္အတြက္ ၁၂.၅%

၀% မွ ၂၀% သိ႔

၀% မွ ၂၀% သိ႔

၂၄%

၂၄%

၀% မွ ၂၅% သိ႔

ပံမွန္

ကမၸဏအခြန္ဆိင္ရာ
မက္လံးမခား

ကင္းလြတ္ခြင့္
ျပ ခြဲ့သည့္ုႏွစ္မခား
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပ
ၿပးေနာက္

ပဂလိကဝင္ေငြခန
ြ ္

ပံမွန္
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-

အထူးစးပြားေရး

၀% မွ ၂၀% သိ႔

ဇက္ဟိုန္မခား

ပိ႔ကန္ေဇက္ဟိုာင္းေပးသည့္
္သြင္းကန္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

လပ္ေဆာင္မမခားအတြက္
ကန္ၾကမ္းပစၥည္းမခားုႏွင့္

၀% မွ ၂၀% သိ႔

ကန္ၾကမ္းပစၥည္းမခားနွင့္
ပစၥည္းကိရိယာမခား

ပစၥည္းကိရိယာမခား

၅%

၇%

ကန္ၾကမ္းပစၥည္းမခား၊

သြင္းကန္ပစၥည္းမခားအား

ပစၥည္းကိရိယာုႏွင့္

လံး

၀% မွ ၂၅% သိ႔

မတူညေသာ
လပ္ငန္းမခားအတြက္
မတူညေသာ မက္လံးမခား

အစိတ္အပိင္း

ကန္သြယ္လပ္ငန္းခြန္
-

၀%

ထပ္တိးတန္ဖိးခြန္ (VAT)

-

၀%

-

-

ပိ႔ကန္မခားုႏွင့္

ပိ႔ကန္မခားုႏွင့္

တင္သြင္းသည့္

တင္သြင္းသည့္

စက္ယုႏရားမခားအတြက္ စက္ယုႏရားမခားအတြက္
၀%

ေျမငွားသည့္စည္းကမ္းမခား

အမခားဆံးုႏွစ္(၇၀)
(ေနာက္ထပ္
တိးျမွင့္ုႏိင္သည္။)

အမခားဆံးုႏွစ္(၇၀)
(ေနာက္ထပ္
တိးျမွင့္ုႏိင္သည္။)

-

၀%

အမခားဆံး (၇၅) ုႏွစ္ (ုႏွစ္ အမခားဆံး(၇၅)ုႏွစ္
၃၀

ေကခာ္အတြက္ (ေနာက္ထပ္

စာခခ ပ္ပါက

ပထမ

ုႏွစ္အတြက္ အခမြဲ)့

JCCM Policy Task Force, “Policy Discussion & Investment Attractiveness ”, June 2015, UMFCCI, Yangon.
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၅%

၁၂ တိးျမွင့္ုႏိင္သည္။)

အမခားဆံး (၇၅) ုႏွစ္

ယွဥၿ္ ပ င
ိ ုႏ
္ ိင္စမ
ြ း္ အားသာခခက္မခား
သလဝါ SEZ သည္ မဟာဗခၱဴဟာ ကခေသာ တည္ေနရာတြင္ ရွျိ ခင္း
Zone A Project တည္ရွိေသာ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံ သည္ လက္ရွိ သလဝါဆိပ္ကမ္း အနး ကပ္လခက္တြင္
တည္ရွိပါသည္။

သလဝါဆိပ္ကမ္းသည္ ေရနက္ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခ ျဖစ္ၿပး၊ ေရစူးနက္သည့္

ေရယာဥ္ႀကးမခားုႏွင့္ ကန္စည္ အမခ ိးအစား မခားစြာကိ လက္ခံ ကိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ုႏိင္ပါသည္။
ထိ႔အျပင္၊ သလဝါ SEZ သည္ ရန္ကန္ၿမိ ႕နွင့္ ရန္ကန္ဆိပ္ကမ္းတိ႔မွ ၂၅ကိလိမတာခန္႔သာ ကြာေဝးသည့္
ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ရန္ကန္ၿမိ ႕သည္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင့္ စက္မလပ္ငန္းဆိင္ရာ
အခခက္အခခာေနရာျဖစ္ၿပိး

ျမန္မာ့

ကိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

နိင္ငံျခားကန္သြယ္မ၏

သလဝါဆိပ္ကမ္းနွင့္

ႀကးမားေသာ

ရန္ကန္ဆိပ္ကမ္း

အခခိ းအစားကိ

နွစ္ခေပါင္းသည္

ျမန္မာ့

နိင္ငံျခားကန္သြယ္မ၏ ၈၀%အား ကိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သလဝါ SEZသည္ ရန္ကန္ အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ ေလဆိပ္ုႏွင့္လည္း ၄၅မိနစ္သာ ကြာေဝးပါသည္။
အျခားစက္မဇက္ဟိုံမခားနွင့္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံမခားနွင့္

ုႏိင္းယွဥ္လွခင္၊

သလဝါ

SEZသည္

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတိင္း အခခက္အခခာကခေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္း၏ ကန္ထတ္လပ္ငန္းမခား
ဆိင္ရာ

စက္မဇက္ဟိုံတစ္ရပ္အျဖစ္

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မကိ

အထူးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ယံၾကည္ပါသည္။
ထိ႔အျပင္ သလဝါ SEZသိ႔ဥးတည္သည့္ အဓိက စၾကၤန္လမ္းနွင့္ သလဝါ ေရေလွာင္ကန္တိ႔အၾကား တည္ရွိေသာ
လူေနထိင္ရာနွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာ

အစိတ္အပိ္င္းတိ႔သည္လည္း

ျမိ ႕ျပအျဖစ္

ဖြံ႕ျဖိ းတိးတက္လာမည့္

အခခက္အခခာကခသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
မဟာဗခၱဴဟာကခေသာ တည္ေနရာ


အလပ္အကိင္၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ ဖန္တးေပးုႏိင္မည့္ စစေပါင္း ဖြံ႕ျဖိ းေရးေဆာင္ရြက္မ ဧရိယာ ၂၄၀၀
ဟက္တာ



ရန္ကန္ျမိ ႕မွ ၂၀ ကလိမတာအကြာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္



လက္ရွိ သလဝါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနွင့္ ခခိတ္ဆက္ထားျခင္း



သန္လခင္ျမိ ႕၏ ေတာင္ဘက္ပိင္း - ေနထိင္သူ ၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ - နိင္ငံေတာ္အဆင့္နွင့္ ေဒသအဆင့္
တကၠသိလ္မခား
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ျမန္မာုႏိင္င၏
ံ ကန္ထတ္လပ္မ အေျခခံ က႑ ႀကးပြားတိးတက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျခင္း
ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ မၾကာေသးမ အခခိန္ အထိ စးပြားေရးအရ ုႏိင္ငံတကာုႏွင့္ ခခိတ္ဆက္မ နည္းပါးခြဲ့ေသာ္လည္း
ကန္ထတ္လပ္မ လပ္ငန္းမခားသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္း မဟတ္ပါ။

ျမန္မာုႏိင္ငံ အေနျဖင့္

ေဈးကြက္ ဥးတည္ေသာ မူဝါဒမခားကိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မခား ကတည္းက ကခင့္သံးလာခြဲ့ရာ၊ ၿပးခြဲ့သည့္ ုႏွစ္မခား အတြင္း
စးပြားေရး

ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား

လာခြဲ့ပါသည္။

ယင္းက႑၏

လပ္ေဆာင္လခက္

ဖြံ႔ၿဖ ိးုႏန္း

ကန္ထတ္လပ္မက႑

ေုႏွးေကြးေနခြဲ့ရျခင္းမွာ

(အျခား

တစ္ရပ္ကိ

ထူေထာင္

အေၾကာင္းရင္းမခားအနက္)

ျမန္မာုႏိင္ငံသည္ စးပြားေရးအားျဖင့္ ျပင္ပကမာၻမွ ကင္းကြာေနခြဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ကန္ထတ္လပ္မ က႑သည္ စးပြားေရအရ အခခိတ္အဆက္နည္းပါးမမွ တေျဖးေျဖး လြတ္ေျမာက္
လာမုႏွင့္ စးပြားေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမမခား အရွိန္အဟန္ ျမင့္လာမ တိ႔ အေပၚ အခြင့ေ
္ ကာင္းယူလခက္၊ လပ္ငန္း
လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိမိ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ အေျခအေနမခားအား အသံးခခၿပး ကန္ထတ္လပ္မ
လပ္ငန္းမခား တိးခခြဲ႕လပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ဟ ယံၾကည္ပါသည္။ ယင္းအခခက္မခားသည္ Zone
A Project ုႏွင့္ Zone B Project ကြဲ့သိ႔ေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ ပေရာဂခက္
ခခြဲ႕ထြင္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္အား အကခိ းျဖစ္ေစမည္ဟလည္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ယံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရ တိ႔၏ ေထာက္ခအ
ံ ားေပးမ
Zone A Project ၊ လူေနထိင္ရာနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတအ
္ ပိင္းနွင့္ ေနာင္ခခြဲ႕ထြငမ
္ ည့္ Zone B Projectတိ႔
သည္လည္း

တစ္စိတ္တစ္ပင္
ိ း

ဖြံ႔ၿဖ ိးတိးတက္ေစေရး

အတြက္

အျဖစ္ပါဝင္ေသာ
ျမန္မာအစိးရုႏွင့္

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံ
ဂခပန္အစိးရတိ႔က

သလဝါ

SEZ

အား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခၽြန္လ႔ာႊ

Cooperation Memorandum အရ ေကခာေထာက္ေနာက္ခံျပ အားေပးကူညလခက္ ရွိပါသည္။ သလဝါ SEZကိ
ျမန္မာရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား

ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ေသာ
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္

ဂခပန္

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား

ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ေသာ

MMSTD

တိ႔က

လက္တပ
ြြဲ ူးေပါင္းကာ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ အစိးရ အေနျဖင့္ MJTD မွဖက္စပ္ကမၸဏ ရွယ္ယာမခားအား အဖိးစားနား အျဖစ္ ရရွိျခင္း အလိ႔ငွာ Zone
A Area ေျမေနရာကိ ငွားယူကိင္စြြဲ အသံးျပ ခြင့္ အကခ ိးစပ္ဆိင္မအား MJTD ကိေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ သလဝါ SMC
မွ တစ္ဆင့္ Zone A Project တြင္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂခပန္အစိးရသည္လည္း JICA မွတစ္ဆင့္ Zone A
Project တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
သလ၀ါ SMC နွင့္ JICA တိ႔သည္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project ရင္းနွးတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္
စပ္လခဥ္း၍လည္း ေဆြးေုႏြးေနၾကပါသည္။
ျမန္မာအစိးရုႏွင့္ ဂခပန္အစိးရတိ႔ ပါဝင္ေနျခင္းက Zone A Project ုႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project
တြင္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္းအား အဆင္ေျပ ေခခာေမြ႔ေစလခက္၊ Zone A Projectုႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္
Zone B Project တိ႔၏ ပံရိပ္ကိလည္း တိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ အတြက္ Project ုႏွစ္ခစလံးေအာင္ျမင္ရန္
အခြင့အ
္ လမ္းမခားကိလည္း ပိမိ မခားျပားေစမည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ယံၾကည္ပါသည္။

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သမ
ူ ခားေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ြြဲ ည္းထားေသာ ေတာင့္တင္းခိင္မာသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္ပေရးရွ
ိ
ငး္ အဖြ႔ြဲ
Zone A Project ကိ ျမန္မာုႏွင့ဂ
္ ခပန္ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္သူမခား ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ြြဲ ည္းထားေသာ ေတာင့္တင္း
ခိင္မာသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိကကခေသာ ရွယ္ရာရွင္မခားအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာဘက္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔မ
ြဲ ွ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခားသည္
အမခားုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ ကမၸဏမခား ျဖစ္ၾကလခက္၊ အားလံးအေနျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ စးပြားေရးလပ္ငန္း
လပ္ကိင္ျခင္းဆိင္ရာ အေတြ႔အႀက ံ သိသာထင္ရွားစြာ ရရွိပိင္ဆင္
ိ ္ထားၿပး၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ အတြင္း လပ္ငန္းကိင္ငန္း
အေျခအေနမခားုႏွင့္ ယဥ္ပါးၿပးသူမခားလည္း ျဖစ္္ၾကပါသည္။

ဂခပန္ဘက္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔မ
ြဲ ွ

အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခား ျဖစ္ၾကေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ုႏွင့္ Sumitomo Corporation
တိ႔သည္ က႑ေပါင္းစံတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စးပြားေရး အကခ ိးစပ္ဆိင္မမခား ပိင္ဆိင္လခက္ ဂခပန္ုႏိင္ငံ၏ အႀကးဆံး
ကမၸဏအပ္စႀကးမခားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ုႏွင့အ
္ ည၊
တတ္သိနားလည္မုႏွင့္

ုႏိင္ငတ
ံ ကာစံုႏန္းုႏွင့အ
္ ည

ဖက္စပ္လပ္ငန္းသိ႔ နည္းပညာဆိင္ရာ ကၽြမ္းကခင္မ၊

အေကာင္းဆံး

ကခင့္ထံးမခား

ေဆာင္ၾကဥ္း

လာမည္

ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ ဂခပန္ ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔တ
ြဲ ိ႔သည္ ၎တိ႔ အသးသးတြင္ရွိေသာ
ကၽြမ္းကခင္မ၊ အေတြ႔အႀက ံ၊ တတ္သိနားလည္မ၊ ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မခားအား ေကာင္းစြာ
အသံးခခလခက္ MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္ အရ Zone A Projectုႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone
B Project တိ႔အား ထိေရာက္စာြ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ ုႏိ္င္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ယံၾကည္ပါသည္။
အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံ
သလဝါ SEZ တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ကန္ထတ္လပ္မ လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ နိင္ငံေပါင္းစံတြင္ အေျခစိ္က္သည့္
စက္မလပ္ငန္းမခား၊ လပ္သားအင္အား အမခားအျပား အသံးျပ ရသည့္ အထည္ခခ ပ္နွင့္ အစားအေသာက္
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လပ္ငန္းကြဲ့သိ႔ေသာ စက္မလပ္ငန္းမခား အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စမံထားရွိမမခားကိ
ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိးေပးထားပါသည္။
သလဝါ SEZ ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအံနွင့္ စမံထားရွိမမခားတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ပါဝင္သည္။


၆၀၀၀

ကဗမတာ

ပမာဏဆန္႔သည့္

ေရသန္႔စင္စက္ရုႏွ
ံ င့္တကြ

ဇက္ဟိုာမဏ

ေရသိေလွာင္ကန္မွ

ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိသည့္ ေရေပးေ၀ေသာ စနစ္


၄၈၀၀ ကဗမတာ ပမဏဆန္႔သည့္ အညစ္အေၾကး သန္႔စင္စက္ရံ



လွခပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀သည့္ စနစ္



အညစ္အေၾကး အဆိင္အခြဲ သန္႔စင္သည့္ အေဆာက္အအံ



အင္တာနက္ ခခိတ္ဆက္မပါရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္



နိင္ငံတကာနွင့္ ေထာက္ပ့ံပိ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္ စင္တာမခား

သလဝါ SEZ တြင္ ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခားအတြက္ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္သက္သာ ေစနိင္ရန္ အဓိက ပင္မ
အေဝးေျပးလမ္းမမခား နွင့္ခခိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းကြန္ယက္လည္း ပါရွိသည္။
ဂခပန္အစိးရ၏ ုႏိင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႕ျဖိ းေရး အေထာက္အကူျပ

ရန္ပံေငြမွ သက္ဆိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမခား

အသံးျပ ၍ ျမန္မာအစိးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သလဝါ SEZ အတြက္ လက္တေလာ တည္ေဆာက္ဆြဲ
အျခားဖြံ႕ျဖိ းေရး လပ္ငန္းမခားတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ပါဝင္သည္ 

၅၀ မဂါဝက္ ထတ္နိင္ေသာ လွခပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ရနွ
ံ င့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိက္လိင္း တည္ေဆာက္ျခင္း



သန္လခင္တံတားမွ သလဝါ SEZအထိ ကားလမ္းခခြဲ႕ထြင္ျခင္း လပ္ငန္းမခား



ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း



ေရေပးေဝသည့္စနစ္အား တိးခခြဲ႕ျခင္း



အလင္းဖန္မွခင္ၾကိ း Optical Fiber အသံးျပ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

သလ၀ါ SEZ တြင္ တည္ရွိသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံနွင့္ စမံထားရွိမမခားသည္ အျခား
စက္မဇက္ဟိုံမခား၊ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံမခားနွင့္ ုႏိင္းယွဥ္လွခင္၊ သလ၀ါ SEZ ၏ ကန္ထတ္လပ္ငန္းမခား ဆိင္ရာ စက္မဇက္ဟိုံ
တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မကိ အထူး သာလြန္ေကာင္းမြန္ ေစသည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ယံၾကည္ပါသည္။
သိ႔ပါေသာေၾကာင့္၊

Zone

A

Project

၊

လူေနထိင္ရာနွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာ

အစိတ္အပိင္းနွင့္

ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project တိ႔ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမခားကိလည္း ပိမိ မခားျပားေစပါသည္။
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ ဝန္ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာန
သလဝါ SEZ၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ ဌာနသည္ အစိးရ၏ ခြင့္ျပ ခခက္မခားနွင့္
သေဘာတူညခခက္မခား ေလွခာက္ထားျခင္းရာတြင္ အခခိန္ကန္မ နည္းပါးေစုႏိင္ပါသည္။
သလဝါ SEZတြင္ အစိးရ ခြင့ျ္ ပ ခခက္မခားနွင့္ သေဘာတူညခခက္မခား ေလွခာက္ထားျခင္း (ရင္းနွးျမွပ္နွံျခင္းအတြက္
ခြင့ျ္ ပ ခခက္ မွစ၍ ကမၸဏမွတ္ပံတင္ျခင္း၊ သြင္းကန္/ပိ႔ကန္ ေၾကညာျခင္း၊ အခြန္အတြက္ မွတ္ပံတင္ျခင္း၊
အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့ဗ
္ ဇက္ဟိုာ၊ ေနထိင္ခြင့္ စသျဖင့္) အား သလဝါရွိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံ
ဝန္ေဆာင္မေပးသည့္
အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားုႏွင့္

ဌာနမွတဆင့္
ဝန္ၾကးဌာနမခားသိ႔

ေဆာင္ရြက္နိင္သည္။
ကိယ္တိင္ကိယ္ကခ

ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခားသည္
ဆက္သြယ္ရန္

သိ႔မဟတ္

အျခားအစိးရ
သြားေရာက္ရန္

မလိအပ္ေပ။ ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခား လိအပ္သည့္ သေဘာတူညခခက္၊ ခြင့ျ္ ပ ခခက္ုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မ တစ္ရပ္ရပ္အား
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ ဌာနမွ ရယူနိင္သည္။
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ထိ႔အျပင္

သလဝါ

SMC

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိင္ရာ
သတင္းအခခက္အလက္မခား

အင္တာနက္

စာမခက္နာွ မွ

လပ္ထံးလပ္နည္းမခား
အားလံး

-

ရယူနိင္သည့္

ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခား၏

(ေလွခာက္ထားျခင္းဆိင္ရာ

စံသတ္မွတ္ထားေသာ
လက္စစ
ြြဲ ာအပ္

လပ္ထံးလပ္နည္းမခား၊

တြင္

လိအပ္သည့္

စာရြက္စာတမ္းမခား၊ အခခိန္ကာလနွင့္ အဖိးအခမခား) ကိ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခခိ ႕ေသာ
ခြင့ျ္ ပ ခခက္မခားအတြက္

Online

ေလွခာက္လႊာ

ပံစံမခားကိလည္း

ယင္းအင္တာနက္

စာမခက္နွာမွ

ရနိင္ပါေသာေၾကာင့္ ရင္းနွးျမွပန
္ ွံသူမခားသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ ဌာနသိ႔ပင္
လာေရာက္ရန္ မလိအပ္ေတာ့ေပ။ လိအပ္ေသာ ေငြေပးေခခမမခားကိလည္း အလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခခေရး
စနစ္မွတဆင့္ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္နိင္သည္။
တစ္ေနရာတည္းတြင္

ဘက္စံ၀န္ေဆာင္မေပးသည့္

ဌာနသည္

သလ၀ါ

SEZ၏

ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခားအား

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္မကိ အထူးသာလြန္ ေကာင္းမြန္ ေစသည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ယံၾကည္ပါသည္။ သိ႔ပါေသာေၾကာင့္၊ Zone
A Project ၊ လူေနထိင္ရာနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္းနွင့္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ Zone B Project စသည္တိ႔
ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္းမခားကိလည္း ပိမိ မခားျပားေစပါသည္။
ခခြဲ႕ထြငရ
္ န္ုႏွင့္ တိးတက္မအလားအလာ
TPD ကြဲ့သိ႔ေသာ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အ
ြ စည္းမခားမွတစ္ဆင့္ လပ္ကိင္ေဆာက္ရြက္မည့္ အိမ္ျခံေျမဖြ႔ျံ ဖိ းေရးလပ္
ငန္း မခားတြင္

Zone

A

Project

၏လူေနထိင္ရာုႏွင့္စးပြားေရးဆိင္ရာအစိတ္အပိင္းုႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ုႏိင္ေခခရွိသည့္ Zone B Project ကြဲ့သိ႔ေသာ ဝင္ေငြအေျမာက္အမခားရရွိေစုႏိင္မည္ဟ
ေမွခာ္မွန္းထားသည့္ လပ္ငန္းမခားပါဝင္ပါသည္။ ယင္းလပ္ငန္းမခားသည္ ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအား အလယ္အလတ္
ကာလတစ္ခအတြင္းမွာပင္ ၾကးပြားတိးတက္မ ရရွိေစုႏိင္ပါလိမ့မ
္ ည္။
အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္မခား
ေအာက္ပါ

ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္တိ႔သည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏမွ

ခခ ပ္ဆိခြဲ့ၿပးျဖစ္သည့္

လပ္႐ိုိးလပ္စဥ္အတိင္း

လပ္ငန္းလည္ပတ္ လပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခခ ပ္ဆိေသာ ပဋိညာဥ္မခား မဟတ္ဘြဲ အေရးပါေသာ သိ႔မဟတ္
အေရးပါုႏိင္ေခခရွိသည့္ ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္မခား ျဖစ္ၾကပါသည္ ၁။

Zone A Project အား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္
ကိင္ျခင္းတိ႔ အလိ႔ငွာ MJTD တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏုႏွင့္ MMST LLP တိ႔အၾကား
ျပ လပ္ခြဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ နားလည္မ စာခၽြန္လႊာ၊

၂။

MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ (ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိင္း)

၃။

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၄။

ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၅။

သးသန္႔ထားျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၆။

နားလည္မ စာခၽြန္လႊာ ုႏွင့္

၇။

Zone A

Project ၏

လူေနထိင္ရာုႏွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
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၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မတ္လ

၃၀

ရက္ေန႔တြင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္

Thilawa

SMC

တိ႔မွ

လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္
အိမျ္ ခံေျမမခားနွင့္ မေရြ႕ေျပာင္းနိငသ
္ ည့္ ပစၥညး္ မခား
ေနာက္အကခဆံး

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္

ေန႔စတ
ြြဲ ြင္၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏသည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အိမ္ျခံေျမအား ငွားရမ္းပါသည္။
ေနရာ

ငွားရမ္းကာလ

ခန္႔မန
ွ း္ ေျခ

သေဘာတူထားသည့္ ငွားရမ္းခ

ဧရိယာ
အခန္းနံပါတ္ ၁၁၀၃၊ ၁၁

၃၆ လ (၁ ရက္

၂၄၇၇

ပထမ ၁၂လအတြက္ ကခပ္ေငြ

ထပ္၊ UMFCCI ရံးတာဝါ၊

ေအာက္တိဘာ

စတရန္းေပ

၁,၆၂၄,၉၁၂.၆၀။

အမွတ္၂၉၊

၂၀၁၃မွ ၃၀ ရက္

ေနာက္လာမည့္ ၁၂လသက္တမ္း

မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊

စက္တင္ဘာ

၂ခတြင္ သက္တမ္းတစ္ခ

လမ္းမေတာ္ ၿမိ ႕နယ္၊

၂၀၁၆ အထိ)

ခခင္းစအတြက္ ငွားရမ္းခသည္

ရန္ကန္၊ ျမန္မာ

အိမျ္ ခံေျမ

အငွားခခ

အသံးျပ မ

သူ

ရံးဥပစာ

UMFCCI

ၿပးခြဲ့သည့္ ၁၂လ၏ ငွားရမ္းခထက္
၁၀.၀% တိးရမည္။

အေရာင္းနွင့္ ေဈးကြကျ္ မွင့တ
္ င္ျခင္း
ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ Class A Propertyရွိ MJTD ၏ ငွားယူကိင္စြြဲ အသံးျပ ခြင့္
အကခိ းစပ္ဆိင္မအား ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းနွင့/္ သိ႔မဟတ္ အျခား စမံခန္႔ချြြဲ ခင္းမခားအတြက္ MTSH နွင့္
ဂခပန္လူမခိ း

ေဈးကြက္

ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ

ေအးဂခင့္

ကိယ္စားလွယ္မခားအား

သးသန္႔

ေအးဂခင့္

ကိယ္စားလွယ္မခားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပးျဖစ္ပါသည္။
သေတသနနွင့္ ဖံြ႕ျဖိ းေရး
ဒဇက္ဟိုိင္းထတ္ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ျခင္းနွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ ရင္းနွးျမွပ္နွံထားသည့္ စမံကိန္းမခား တည္ေဆာက္
ျခင္းတိ႔ေပၚတြင္ ျဖစ္နိင္ေျခေလ့လာမမခား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔မွအပ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စးပြားေရးလပ္ငန္း၏ သေဘာ
သဘာဝ အရ နက္နြဲသည့္ သေတသနနင့္ ဖံြ႕ျဖိ းေရး ေဆာင္ရက
ြ ္မ တစ္ရပ္ရပ္အား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္
မလိအပ္ေပ။ ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္အထိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ျဖစ္ုႏိင္ေျခေလ့လာမမခားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပး ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္
၁

အမည္

ေန႔စြြဲ

ျမန္မာ သလဝါ SEZ
အဆင့္

၁

လူေနထိင္ရာနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
-

လူေနထိင္ရာနွင့္

၁၁ရက္ ၾသဂတ္လ ၂၀၁၄

စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း
၂

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ခက္
အစိတ္အပိင္း အတြက္ စမံကိ္န္း
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက္

ျမန္မာ သလဝါ SEZ

၃၀ရက္ ေအာက္တိဘာလ

သလဝါ

SEZတြင္

အဆင့္ ၂ - စက္မလပ္ငန္း ဧရိယာ

၂၀၁၄

အေဆာက္အအံ

အေျခခံ

တိးခခြဲ႕ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခခက္

93

သလဝါ SEZ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း

၁၉ရက္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၂၀၁၅

(အစံ ၁ - ကန္းေျမနွင့္ တူးေျမာင္း)
သလဝါ SEZ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း
၃

(အစံ

၂

-

လမ္း၊

ေရနတ္ေျမာင္းနွင့္

အညစ္အေၾကး ထတ္စနစ္)

၁၀ရက္

ေဖေဖာ္ဝါရလ

၂၀၁၅

အေျခခံ

အေဆာက္အအံ

တည္ေဆာက္ျခင္း

အတြက္

ဒဇက္ဟိုိင္းဆိင္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္

သလဝါ SEZ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း
(အစံ

၃

-

ေသာက္ေရ၊

လွခပ္စစ္နွင့္

၆ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္)
ေအာက္ပါတိ႔ပါဝင္ေသာ သလဝါ
၄

စမံကိ္န္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက္နွင့္

SEZတြင္ အေျခခံေဆာက္အအံ

အေျခခံ အေဆာက္အအံဆိင္ရာ

၁၃ရက္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၂၀၁၆

ျဖစ္နိင္ေခခေလ့လာမ အစရင္ခစ
ံ ာ (Zone B

တိးခခြဲ႕ျခင္း အတြက္
လမ္းညႊန္ခခက္ -

Project)
Zone B Project ေနရာတြင္
အေဆာက္အအံ
အေျခအေနမခားအား ဆန္းစစ္ခခက္
Zone B Project အတြက္
အင္ဂခင္နယာလပ္ငန္းဆိင္ရာ
သေဘာတရားမခားနွင့္ စမံကိန္း
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခခက္

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏

အေကာင္းဆံး သိရွိနားလည္ထားမ အရ၊ ဤကမၸဏ အေနျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏

သက္ဆိင္ရာ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား အားလံးကိ လိက္နာလခက္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ျမန္မာုႏိင္ငံ အတြင္း
လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခားအတြက္ အေရးပါေသာ လိင္စင္၊
ခြင့ျ္ ပ မိန႔ုႏ
္ ွင့္ သေဘာတူညခခက္ အားလံးကိ ရယူထားၿပး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ အတြင္း လပ္ေဆာင္မည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မမခား အေပၚ
သက္ေရာက္မ ရွိေသာ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား၏ အကခဥ္းခခ ပ္ကိ ေနာက္ဆက္တြြဲ-င
သက္ဆင္
ိ ရာ ျမန္မာုႏိင္ငံ ဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား
အထက္တြင္ုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြြဲ-င တြင္

အကခဥ္းခခ ပ္

ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထတ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွအပ၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ အတြင္း

လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခား အေပၚ အေရးပါသည့္ သက္ေရာက္မ ရွိေသာ အထူး ေပၚလစ၊
ျပ႒ာန္းဥပေဒ သိ႔မဟတ္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကြဲမ မခားေအာက္သိ႔ ကခေရာက္ျခင္း မရွိပါ။
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ဝန္ထမ္းမခား
ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္၌ ဤကမၸဏတြင္ အမေဆာင္ အရာရွိမခားမွ လြလ
ြဲ ွခင္ ဝန္ထမ္း
(၅၂) ဥးရွိၿပး၊ ယင္းတိ႔အနက္မွ (၂၇) ဥးသည္ ကမၸဏအတြက္ သးသန္႔ျဖစ္ၿပး ကခန္ (၂၅) ဥးသည္ TPD၏
ဝန္ထမ္းမခားျဖစ္ပါသည္။ ဒါရိက္တာမခား၊ အမေဆာင္ အရာရွိမခားနွင့္ ကမၸဏ၏ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးအဖြ႕ြဲ မွလႊြဲ၍
ကမၸဏရွိ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းကမွခ ကမၸဏ၏ အဓိကကခသည့္ နွင့္ / သိ႔မဟတ္ မဟာဗခၱဴဟာ ေျမာက္သည့္
စမံျခင္းနွင့္ ဆံးျဖတ္ခခက္ခချခင္း ေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိးမ မရွိနိင္ေပ။

တရားစြဆ
ြဲ ျခင္
ိ း
ဤကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ႔မဟတ္ အျမတ္ရရွိုႏိင္စြမ္း အေပၚ ကမၸဏ အခခက္အလက္
ထတ္ေဖာ္မ စာတမ္း ထတ္သည့္ေန႔ နွင့္ကပ္လခက္ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ ရွိခြဲ့လခက္
သိ႔မဟတ္ ရွိုႏိင္လခက္၊ ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ျဖစ္ေသာ သိ႔မဟတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွခာ္မွန္းေသာ အမကိစၥ
တိ႔အပါအဝင္ မည္သည့္ တရားေရး သိ႔မဟတ္ အုႏညာတခံ႐ိုံးျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး အမကိစၥတြင္မွခ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
အေနျဖင့္ (တရာလိ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားၿပ ိင္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ပါဝင္
ပတ္သက္ေနျခင္း မရွိပါ။

95

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ အဖြ႕ြဲ ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန ုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္မရလဒ္မခားအေပၚေဆြးေုႏြးခခက္ုႏွင့စ
္ စ
ိ စ္ခခက္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေုႏြးခခက္၊ ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ အေနအထား ေလ့လာသံးသပ္ခခက္နွင့္ လပ္ငန္း
လည္ပတ္ျခင္းမွ ရလာဒ္မခားကိ၊ ဤကမၸဏအခခက္အလက္ ထတ္ေဖာ္မ စာတမ္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြြဲ အေနျဖင့္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကမၸဏ၏ စာရင္းစစ္ၿပးေသာ ဘ႑ာေရး အစရင္ခံစာမခား၊ အဖြ႕ြဲ ၏ စာရင္းစစ္ၿပးေသာ
ေပါင္းစည္း ဘ႑ာေရး အစရင္ခံစာမခားနွင့္ မွတ္ခခက္မခား ပါဝင္သည့္ “ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ အခခက္အလက္”
အပိဒ္ နွင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခား ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ အခခက္အလက္ တိ႔နွင့္ အတူတကြ
ေလ့လာဖတ္ရသင့္သည္။

ေနာက္ေၾကာင္းအေျခခံ

ေလ့လာသံးသပ္ခခက္တိ႔တြင္

စြန႔စ
္ ားရုႏိင္ေျခမခား၊

အခခက္အလက္မခား
မေရရာမမခားနွင့္

အျပင္၊

ေဆြးေုႏြးခခက္နွင့္

ထင္ျမင္ယူဆခခက္မခား

ပါဝင္ေသာ

လပ္ငန္းအနာဂါတ္ုႏွင့္ သက္ဆိင္သည့္ အစရင္ခံစာမခား ပါဝင္နိင္သည္။ ဤကမၸဏအခခက္အလက္ ထတ္ေဖာ္မ
စာတမ္း၏ “စြန႔စ
္ ားရမ ျဖစ္ေစသည့္ အခခက္မခား” အပိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မခားနွင့္ အျခားေနရာမခားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္႔အခခက္မခားအပါအဝင္ အခခိ ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းမခား၏ အကခိ းဆက္အေနျဖင့္၊ ကမၸဏ၏
အမွန္စင္စစ္ ရလာဒ္မခားသည္ အဆိပါ အနာဂါတ္အား ေျမာ္ျမင္ ေတြးဆထားသည့္ အစရင္ခံစာမခားတြင္
ၾကိ တင္ေမွခာ္မွန္းထားေသာ ရလာဒ္မခားနွင့္ သိသိသာသာ ကြျြဲ ပားနိင္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔ိ ကမၸဏ၏ ၂၀၁၄ နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစအ
္ တြက္ ုႏိင္းယွဥျ္ ပ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ စြမး္ ေဆာင္မ
ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္

၂၀၁၅

၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးနွစ္

ဘ႑ာေရးနွစ္
တစ္ေပါင္းတည္း

စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဝန္ေဆာင္ခမခား

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

အေရာင္း ေကာ္မရွင္

-

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

အတိး

-

၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉

၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉

အျခား ဝင္ေငြ

-

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၁၆,၂၄၃,၂၈၄

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

(၃၅၃,၁၈၀,၀၂၃)

၂,၅၁၃,၇၇၅,၈၂၈

၂,၅၀၈,၈၅၆,၆၁၅

စစေပါင္း ဝင္ေငြ
အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အရံး)
ထတ္ေဝထားသည့္
ရွယ္ယာ

သာမန္အစ

-

၃,၅၁၆,၄၃၇

-

၄,၆၁၂

အေရအတြက္ေျပာင္းလြဲမ

အေပၚ ခခိန္ဆတြက္ခခက္ ထားသည့္
ပွခမ္းမွခအစရွယ္ယာ အေရအတြက္
(Weighted Average of Number of
Ordinary Shares Outstanding)
အစရွယရ
္ ာ တစ္ခခခင္းစအတြက္
ဝင္ေငြမခား
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လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ရလာဒ္မခား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အပိဒ္သည္

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

၂၀၁၄နွင့္

ရလာဒ္မခားနွင့္

၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

အေနအထားတိ႔နွင့္

ကမၸဏ၏

ပတ္သက္သည့္

အခခက္အလက္မခားကိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဝင္ေငြမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အဓိကကခသည့္ စးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခခက္မခားသည္ အဓိကအားျဖင့္ MJTDတြင္
ရင္းနွးျမွပ္နွံမ၊ TPDတြင္ ရင္းနွးျမွပ္နွံမ၊ Zone A Properties အတြက္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ အေရာင္း၊ နွင့္
MJTDအား စမံခန္႔ချြြဲ ခင္း တိ႔ျဖစ္သည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ရလာဒ္မခားသည္ MJTDနွင့္ TPD တိ႔၏
လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ရလာဒ္မခားနွင့္ နးကပ္စြာ ဆက္ုႏႊယ္ေနပါသည္။ တိကခစြာေဖာ္ျပရလွခင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏ ဝင္ေငြသည္ MJTDနွင့္ TPDတိ႔ ထံမွရရွိေသာ အစရွယ္ရာ အျမတ္ေငြမခား၊ Zone A Properties ၏
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ အေရာင္းအတြက္ ရရွိေသာ အဖိးအခ/ေကာ္မရွင္ခ တစ္စံတစ္ရာနွင့္ MJTDအား
စမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရး ဝန္ေဆာင္မမခား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတိ႔ အတြက္မွ အဓိကအားျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇက္ဟိုယားတြင္ ၂၀၁၄နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ဝင္ေငြ အမခိ းအစားအလိက္ ခြျြဲ ခမ္း
စိပ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄

စစေပါင္း

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး

စစေပါင္း

၂၀၁၅

စစေပါင္း

ဘ႑ာေရး နွစ္

၏

နွစ္

၏

ဘ႑ာေရးနွစ္

၏

%

တစ္ေပါင္းတည္း

%

%
စမံခန္႔ခြမ
ြဲ

-

-

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

၂၁%

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

၂၁%

-

-

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

၂၉%

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

၂၉%

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%

စစေပါင္း ဝင္ေငြ

၁၆,၂၄၃,၂၈၄

ဝန္ေဆာင္ခမခား
အေရာင္း ေကာ္မရွင္
အတိး

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ဝန္ေဆာင္ခမခား
ကမၸဏသည္

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိင္ရာ

သေဘာတူစာခခ ပ္

တစ္ရပ္အား

ဝန္ေဆာင္မမခား
ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည္။

ေပးရန္အတြက္
ယင္း

MJTDနွင့္

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိင္ရာ

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိင္ရာ
သေဘာတူစာခခ ပ္ပါ

စည္းကမ္းခခက္မခားအရ၊ ကမၸဏအေနျဖင့္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိင္း
စမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရး

စရိတ္မခားအား

ရယူခြင့ရ
္ ွိသည္။

ထိ႔ေၾကာင့္၊
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MJTDအတြက္

တာဝန္

ေပးအပ္ထားသည့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမထမ္းမခားအတြက္ ကန္သြယ္ခြန္ပါဝင္ေသာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝန္ေဆာင္ခမခားအား ၁၀ရက္
ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၂၀၁၄မွ ၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ ကာလအတြက္ MJTDထံမွ လက္ခံရရွိခြဲ့ပါသည္။
၁။ ဥကၠ႒
၂။ ဒတိယ ဥကၠ႒ (ျမန္မာျပည္ ဘက္မွ)
၃။ ဘ႑ာေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဌာန၏ အၾကးအကြဲ
၄။ စမံအပ္ခခ ပ္ေရးနွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန၏ အၾကးအကြဲ

ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္

နွစ္

နွစ္

တစ္ေပါင္းတည္း

၁၀ရက္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၂၀၁၄ မွ ၃၁ရက္

-

၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉

၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉

-

၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀

၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀

-

၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉

၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉

မတ္လ ၂၀၁၄ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁၅၅,၅၃၇ @ ၁၀၂၇ ကခပ္)
၁ရက္ ဧျပလ ၂၀၁၄ မွ ၃၁ရက္
မတ္လ ၂၀၁၅
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈၈,၈၀၀ @
၁၀၂၇ ကခပ္)
စစေပါင္း

အေရာင္း ေကာ္မရွင္
ကမၸဏသည္ MJTDအား ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မမခား ေပးရန္ ယင္းနွင့္ ေဈးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ျခင္းဆိင္ရာ

သေဘာတူစာခခ ပ္

တစ္ရပ္

ခခ ပ္ဆခြဲ
ိ ပ
့ ါသည္။

ယင္းေဈးကြက္

သေဘာတူစာခခ ပ္၏ စည္းကမ္းခခက္မခားအရ၊ ကမၸဏသည္ စာခခ ပ္ေဈးုႏန္းေပၚတြင္

ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ

အေရာင္း ဝန္ေဆာင္ခ

ရယူခြင့ရ
္ ွိသည္။ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ စာခခ ပ္၏သက္တမ္းသည္ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရလ ၂၀၁၅ မွစ၍
၅ုႏွစ္တာကာလ (စာခခ ပ္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား၏ သေဘာတူညခခက္ျဖင့္ ဆက္လက္ သက္တမ္းတိးနိင္သည္) သိ႔မဟတ္
Zone A Properties အားလံး အငွားခခထားၿပးသည့္ အခခိနက
္ ာလ နွစ္ခတိ႔အနက္ ပိမိေစာသည့္ ကာလဟ
သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္၊ ကမၸဏက ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပိးေပးသည့္ ေနရာရွာေပးသူမခား (locators) နွင့္
စာခခ ပ္မခားအား

ေအာင္ျမင္စာြ

အဆံးသတ္

ခခ ပ္ဆိနိင္ချြဲ့ ခင္းအတြက္

ကမၸဏအေနျဖင့္

MJTDထံမွ

အေရာင္းေကာ္မရွင္ခမခားအား ေအာက္ပါအတိင္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္၊ ကမၸဏက ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပိးေပးသည့္
ေနရာရွာေပးသူမခား (locators) နွင့္ စာခခ ပ္မခားအား ေအာင္ျမင္စြာ အဆံးသတ္ ခခ ပ္ဆန
ိ ိင္ခြဲ့ျခင္းအတြက္
ကမၸဏအေနျဖင့္ MJTDထံမွ အေရာင္းေကာ္မရွင္ခမခားအား ေအာက္ပါအတိင္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။
ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္
တစ္ေပါင္းတည္း
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အေရာင္းေကာ္မရွင္

-

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

-

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

(အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁,၁၉၁,၈၈၀ @
၁၀၂၇ကခပ္)
စစေပါင္း

အတိး
နိင္ငံတြင္းဘဏ္မခားရွိ ကမၸဏ၏ စေဆာင္းေငြမခားမွ အတိးရရွိပါသည္။

အျခားဝင္ေငြ
ကမၸဏ၏ အျခားဝင္ေငြတင
ြ ္ ေအာက္ပါတိ႔ပါဝင္သည္ ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄

ဘ႑ာေရး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္

နွစ္
အစရွယ္မခားနွင့္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္
တစ္ေပါင္းတည္း

-

၃၀,၀၅၁,၃၅၆

၃၀,၀၅၁,၃၅၆

တင္ဒါ ဝင္ေငြ

-

၄,၁၀၀,၀၀၀

၄,၁၀၀,၀၀၀

သတင္းစာမခားနွင့္

-

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၁၂,၁၈၀,၈၅၆

၄၆,၁၄၉

၄၆,၁၄၉

၁၂,၁၈၀,၈၅၆

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

သက္ဆိင္သည့္ ဝင္ေငြ

မဂဇက္ဟိုင္း
နိင္ငံျခားေငြေၾကး
အျမတ္ (အရံး)
စစေပါင္း

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစအ
္ ား ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္ နွင့ယ
္ ဥ
ွ ၍
္ သံးသပ္ျခင္း
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ လပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ရံမွခ ရွိေသးသည့္အတြက္ ၂၀၁၄
ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စစေပါင္းဝင္ေငြသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စစေပါင္းဝင္ေငြနင
ွ ့္ ုႏိင္းယွဥ္လွခင္ ပမာဏမခားစြာ
ကြာျခားေနသည္ကိ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။ ထိ႔အျပင္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးုႏွစ္၏ စစေပါင္းဝင္ေငြတင
ြ ္ MTSH၏
စမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရး ဝန္ေဆာင္မမခား နွင့္သက္ဆိင္သည့္ စမံခန္႕ခြေ
ြဲ ရး အဖိးအခမခားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမခား၊ MJTDနွင့္
ခခ ပ္ဆ္သ
ိ ည့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္အရ ရရွိမည့္ အေရာင္းေကာ္မရွင္ စသည္တိ႔
မပါဝင္ပါ။ ဤသိ႔အားျဖင့္၊ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ စစေပါင္း ဝင္ေငြတင
ြ ္ ဘဏ္မခားရွိ အပ္နွံေငြမခားမွ
အတိးအေနျဖင့္ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအျပင္၊ ေငြေၾကးလြဲလွယ္ျခင္းမွ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ရရွိသည့္
အျမတ္ေငြ တိ႔သာပါရွိပါသည္။

99

၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးနွစ္

တြင္ရရွိခြဲ့သည့္

၁၆,၂၄၃,၂၈၄ကခပ္

နွင့္

ုႏိင္းယွဥ္လွခင္

တစ္ေပါင္းတည္း

ဝင္ေငြစစေပါင္းသည္ ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉ကခပ္ ပမာဏ အထိေရာက္ရွိခြဲ့ၿပး ၂၄,၃၇၅.၀% အထိတိးပြားခြဲ့သည္။
တစ္ေပါင္းတည္း အသားတင္ အျမတ္ေငြ စစေပါင္းသည္ ၂,၅၀၈,၈၅၆,၆၁၅ကခပ္ ပမာဏအထိ ေရာက္ရွိခြဲ့ၿပး၊
ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ အသားတင္အရံး ျဖစ္သည့္ ၃၅၃,၁၈၀,၀၂၃ကခပ္ ထက္ ၈၁၀.၀%
ျမင့္မားခြဲ့သည္။ ယခနွစ္၏ တိးတက္ုႏန္းသည္ ကမၸဏ၏ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ဝန္ေဆာင္မမခား နွင့္သက္ဆိင္ေသာ
စမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရး အဖိးအခမခားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမခားနွင့္ ကမၸဏက ခခိတ္ဆက္ ပ့ံပိးေပးသည့္ ေနရာရွာသူမခား
(locators) နွင့္ စာခခ ပ္မခားအား ေအာင္ျမင္စာြ အဆံးသတ္ ခခ ပ္ဆိနိင္ခြဲ့ျခင္းအတြက္ MJTDထံမွ ရရွိသည့္
အေရာင္းေကာ္မရွင္မခား

စသည္တိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးနွစ္၏

အတိးဝင္ေငြသည္လည္း

သိသာထင္ရွားစြာ တိးပြားလာခြဲ့သည္။
၄င္းတိ႔၏

ရလာဒ္ျဖစ္သည့္

အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပး

တစ္ေပါင္းတည္း

အသားတင္ဝင္ေငြသည္

၁၆,၂၁၁,၆၈၃,၈၂၁ကခပ္ ပမာဏျဖစ္လာၿပး ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပး အသားတင္ အရံး
၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃ကခပ္ မွ ၃၅၉၆.၀% ျမင့္တက္ခြဲ့သည္။
ကန္ကခစရိတန
္ င
ွ ့္ အသံးစရိတမ
္ ခား
တစ္ေပါင္းတည္း

ျပ လပ္ထားသည့္

၁,၄၅၀,၃၈၇,၅၆၄ကခပ္
၃၇.၀%အား

အေထြေထြနွင့္

ပမာဏအထိရွိခြဲ့ၿပး၊

ကိယ္စားျပ သည္။

စမံအပ္ခခ ပ္ေရးဆိင္ရာ

ယင္းတိ႕သည္

အသံးစရိတ္မခား

အသံးစရိတ္မခားသည္

ေပါင္းစည္းထားသည့္

သံးစြမ
ြဲ သည္

စစေပါင္းဝင္ေငြ၏

၂၉၃.၀%

တိးတက္ခြဲ့သည္။

ပိမိတိးပြားလာသည့္ အသံးစရိတ္မခား ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ လပ္ငန္းလည္ပတ္မ မရွိသည့္ ကမၸဏတစ္ခမွ လပ္ငန္း
အျပည့္အ၀

လည္ပတ္သည့္

ကမၸဏအျဖစ္သိ႔

ျမင့္တက္လာျခင္းနွင့္

TPD၏

တိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လစာမခား

ေရာက္ရွိၿပး

အသံးစရိတ္မခားအား
ျမင့္တက္ျခင္းမွာ

ဝန္ထမ္း

စးပြားေရးဆိင္ရာ

တစ္ေပါင္းတည္း
ဥးေရသည္

ေဆာင္ရြက္မမခား

ျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေရအတြကအ
္ ားျဖင့္

၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ၁၆ဥးမွ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ၅၂ဥးအထိ ၂၆၂.၅% တိးပြားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
MJTD ရွိအသားတင္အျမတ္ (အရံး) အစရွယ္ယာသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္၏ ၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀ကခပ္ အရံးမွ
ေန၍

အေပါင္းလကၡဏာျပ

ဝင္ေငြ

၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈ကခပ္

အထိ

မွတ္တမ္းတင္ခြဲ့သည္။

အဆိပါ

တိးတက္မသည္ Zone A Project ၿပးစးျခင္းနွင့္ MJTD အေနျဖင့္ ယင္းZone A Project မွ ရရွိခြဲ့သည့္
အငွားခခထားျခင္းအတြက္ ဝင္ေငြတိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
MJTD မွ အျမတ္/အ႐ိုံးအေပၚ ခြေ
ြဲ ဝမ
MJTD မွ အသားတင္အျမတ္ (သိ႔မဟတ္ အ႐ိုံး) တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ၄၁% ခြေ
ြဲ ဝမသည္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ အ႐ိုံး ကခပ္ ၁၁၀ ၅၉၃ ၃၆၀ ျဖစ္ေပၚခြဲရ
့ ာမွ ကခပ္ ၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈ (၁ ေဒၚလာ လွခင္ ၁၀၂၇
ကခပ္ုႏန္းထားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၃ ၉၇၀ ၁၇၈) အေပါင္းျပခြဲ့ပါသည္။ အဆိပါတိးတက္မသည္ Zone A Project
ၿပးစးခြဲ့ျခင္းုႏွင့္ Zone A Properties မွ MJTD အေနျဖင့္ရရွိေသာ ငွားရမ္းခဝင္ေငြေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
MJTD (ေငြေၾကး – US$)

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ဝင္ေငြ

၃၉ ၄၁၄ ၀၀၀
အသံးစရိတ္

၅ ၃၄၁ ၀၀၀

အျမတ္/(အ႐ိုံး)

၃၄ ၀၇၄ ၀၀၀

MTSH ပိင္ဆိင္မ

၄၁.၀%
100

အျမတ္/(အ႐ိုံး) ခြေ
ြဲ ဝမ

၁၃ ၉၇၀ ၀၀၀

ဝင္ေငြခန
ြ ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း
အသားတင္ အရံးရွိခြဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစတ
္ ြင္ ဝင္ေငြခန
ြ ္ အသံးစရိတ္ မရွိခြဲ့ေသာ္လည္း
တစ္ေပါင္းတည္း ဝင္ေငြခြန္ အသံးစရိတ္သည္ ၆၄၄,၅၄၆,၀၇၂ကခပ္ ပမာဏအထိ ရွိလာသည္ကိ ကမၸဏ
အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ဘ႑ာေရး အေျခအေန
ေငြျဖစ္ရန္ မလြယက
္ ေ
ူ သာ ရပိင္ခင
ြ ့မ
္ ခား (Non-Current Assets)
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ရပိင္ခြင့မ
္ ခားတြင္ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ MJTDရွိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ရင္းနွးျမွပ္နွံမမခား

ရံးသံးပစၥည္းကိရိယာ၊

ပါဝင္သည္။

ပရိေဘာဂ၊

ပိင္ဆိင္ပစၥည္းနွင့္

စက္ယုႏရားမခားနွင့္

ပစၥည္းကိရိယာမခားတြင္

ေမာ္ေတာ္ယဥ္မခား

အဓိကအားျဖင့္

ပါဝင္သည္။

MJTDတြင္

ရင္းနွးျမွပ္နွံျခင္း၌ MJTD၏ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္ အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ထြဲမွ ၄၁.၀%အား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ MJTD၏ အသားတင္ အရံးတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔ိ ကမၸဏ၏ အခခိ းကခ
အစရွယ္ယာပါဝင္မ တိ႔ပါဝင္သည္။
ပိင္ဆိင္ပစၥည္းနွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမခားအား စေပါင္းရရွိထားသည့္ တန္ဖိးေလခာ့မ ုႏတ္ထားသည့္ စရိတ္ (cost

less accumulated depreciation) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တန္ဖိးေလခာ့မအား ပိင္ဆိင္မပစၥည္း၏ ခန္႔မွန္း
အသံးဝင္မည့္ကာလေပၚတြင္

ပံေသတန္ဖိးေလခာ့ုႏန္းထား

တြက္ခခက္နည္း

(straight-line

method)

အသံးျပ ၿပး တြက္ခခက္ထားပါသည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ရပိင္ခင
ြ ့မ
္ ခားသည္ ၇,၂၆၄,၄၀၂,၂၂၅ကခပ္
ျဖစ္ခြဲ့ၿပး ယင္းတိ႔တြင္ ၈၀,၁၆၂,၁၃၅ တန္ဖိးရွိ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ ၇,၁၈၄,၂၄၀,၀၉၀
တန္ဖိးရွိ MJTDတြင္ ရင္းနွးျမွပ္နွံမ တိ႔ပါဝင္သည္။ MJTDတြင္ ရင္းနွးျမွပ္နွံမ၌ ၇ ၂၉၄ ၈၃၃ ၄၅၀ ကခပ္
(အေရာင္းအဝယ္ျပ လပ္သည့္ေဈးုႏန္းျဖင့္

တြက္ခခက္ထားၿပး

အေရာင္းအဝယ္ျပ လပ္သည့္ကန္ကခစရိတ္အပါအဝင္) နွင့္ ညမွခသည့္ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
စစေပါင္းတန္ဖိးရွိ MJTD အစရွယ္ယာမခားအား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏက ဝယ္ယူျခင္းပါဝင္ပါသည္။ ထိ႔ေနာက္
အေမရိကန္

၁ေဒၚလာလွခင္

၉၈၈.၅၀ကခပ္

ေငြလုႏ
ြဲ န္းျဖင့္

တြက္ခခက္ထားေသာ

၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀ကခပ္

နွင့ည
္ မွခသည့္ MJTD၏ အသားတင္ အရံး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇၂,၈၇၈ ၏ ၄၁.၀% ကိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရင္းုႏွးျမႇပ္ုႏွံမအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္း ျပ လပ္ထားသည့္ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ
ရပိင္ခြင့မ
္ ခားသည္ ၂၅,၄၂၈,၅၇၀,၂၃၈ကခပ္ ျဖစ္ခြဲ့ၿပး၊ ယင္းတြင္ ၃၀၆,၂၉၄,၉၇၀ ကခပ္တန္ဖိးရွိ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း၊
ပစၥည္းကိရိယာမခားနွင့္ ၂၅,၁၂၂,၂၇၅,၂၆၈ ကခပ္တန္ဖိးရွိ MJTDတြင္ ရင္းနွးျမွပ္နမ
ွံ တိ႔ပါဝင္သည္။
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ေငြျဖစ္ရန္မလြယ္ကူေသာ ရပိင္ခြင့မ
္ ခား တိးပြားလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမခားမွာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ုႏွင့္ TPD ၏
လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမခား တိးတက္မခားျပားလာသည့္အတြက္ ပိင္ဆိင္မပစၥည္းဥစၥာမခားုႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ
မခားတြင္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ တိးျမွင့္လာရျခင္းအျပင္ MJTD တြင္ ျမန္မာေငြ ၃,၅၉၀,၆၆၁,၉၀၀ ကခပ္ုႏွင့္ ညမွခသည့္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃,၆၉၀,၃၀၀ တန္ဖိးရွိ

ရင္းုႏွးျမွပ္ုႏွံမ ထပ္မံထည့္ဝင္ျခင္းုႏွင့္ MJTD ၏အျမတ္တြင္

အခခိ းကခပိင္ဆိင္ေသာ ျမန္မာေငြ ၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈ကခပ္ုႏွင့္ ညမွခသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄,၀၇၃,၆၀၆
တန္ဖိးရွိ အျမတ္ဝစတိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြျဖစ္လယ
ြ ေ
္ သာ ရပိင္ခင
ြ ့မ
္ ခား (Current Assets)
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိင္ခြင့မ
္ ခားတြင္ ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခား၊ ကန္သြယ္ျခင္းနွင့္
အျခားေသာ ရရန္ရွိသည္မခား၊ စရံေငြနင
ွ ့္ ၾကိ တင္ေပးေခခမမခား၊ ေဆာင္ရြက္ဆြဲလပ္ငန္းနွင့္ လက္ဝယ္ရွိကန္မခား
တိ႔ပါဝင္သည္။
ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခားတြင္ လယ္ဝယ္ရွိ ေငြသားနွင့္ ျပည္တြင္း ဘဏ္အသးသးရွိ အပ္နွံေငြမခား
ပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိင္ခြင့မ
္ ခားသည္ ၁၅,၉၁၂,၇၄၄,၃၉၂ကခပ္ ျဖစ္ခြဲ့ၿပး
အဓိကအားျဖင့္ ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္ အလားတူမခား၊ ကန္သြယ္ျခင္းုႏွင့္ အျခားေသာ ရရန္ရွိသည္မခား
ပါဝင္သည္။

ေငြသား၊

၁,၂၃၈,၅၃၆,၁၈၀

ေငြသားုႏွင့္

ကခပ္ေငြပမာဏရွိ

အလားတူမခားသည္
ကန္သြယ္ျခင္းုႏွင့္

၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂ကခပ္

အျခားေသာ

ပမာဏရွိသည္။

ရရန္ရွိသည္မခားတြင္

MTSH

မွ

ၾကိ တင္ေပးေခခမမခားအတြက္ MJTD ထံမွ ရရန္ရွိသည္မခား ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္း ျပ လပ္ထားသည့္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပိင္ခြင့မ
္ ခားသည္
၃၂,၀၃၄,၃၁၁,၄၉၃ကခပ္ ျဖစ္ခသ
ြဲ့ ည္။ အဆိပါ တိးပြားမသည္ အမခားအားျဖင့္ ၁၆,၂၅၃,၁၈၄,၈၃၆ကခပ္ ပမာဏရွိ
လူေနထိင္ရာနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိ္င္းအတြက္ TPD ၏ရယူျခင္းနွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိင္ရာ
ကန္ကခစရိတ္မခားနွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ တည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ပစၥည္းမခားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခား (Current Liabilities)
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

လက္ငင္း

ေပးရမည့္တာဝန္မခားတြင္

အဓိကအားျဖင့္

၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း

ကန္သြယ္ျခင္းနွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိသည္မခားနွင့၊္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလခာက္ထားျခင္း (share applications)
တိ႔ပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခားသည္ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀ ကခပ္ျဖစ္ခၿြဲ့ ပး
ယင္းတိ႔တြင္ ၁၁,၈၄၁,၄၇၀,၀၀၀ ကခပ္ပမာဏရွိ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ေလခာက္ထားျခင္း (share applications)
နွင့္ ၉,၄၅၀,၀၀၀ကခပ္ ပမာဏရွိ ကန္သြယ္ျခင္းနွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိသည္မခား ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္
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၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ တစ္ေပါင္းတည္းျပ လပ္ထားသည့္ လက္ငင္း ေပးရမည့္တာဝန္မခားသည္
၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆ကခပ္

ျဖစ္ခသ
ြဲ့ ည္။

ေပးရမည့္တာဝန္မခား

၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀ကခပ္မွ

ေလခာ့ကခသြားရျခင္းမွာ

၂၀၁၄

၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆ကခပ္သိ႔

ဘ႑ာေရးနွစ္

လက္ငင္း

ကာလအတြင္း

ရရွိခြဲ့သည့္

ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလခာက္ထားျခင္း share applications ပမာဏ ပါဝင္မေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
Equity ကိင္ေဆာင္သမ
ူ ခား ုႏွင့္ သက္ဆင္
ိ သည့္ Equity
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ Equity တြင္ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္ အစရွယ္ရာ မတည္ေငြရင္းနွင့္ မခြေ
ြဲ ဝသည့္
အျမတ္ေငြမခား / စေပါင္းထားသည့္ အရံး တ႔ိပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ Equity သည္ ၁၁,၃၂၆,၂၂၆,၆၁၇ကခပ္ ပမာဏ ရွိခသ
ြဲ့ ည္။ ယင္းတြင္
၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀ကခပ္

ပမာဏရွိ

ထတ္ေ၀၊

ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္

အစရွယ္ရာ

မတည္ေငြရင္း

နွင့္

၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃ကခပ္ ပမဏရွိ စေပါင္းရရွိထားသည့္ အရံးတိ႔ ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ Equity သည္ ၅၄,၆၇၇,၀၆၀,၄၃၈ကခပ္ ပမာဏ ရွခ
ိ ြဲ့သည္။ ဤကြဲ့သိ႔
တိးပြားလာသည့္

အေၾကာင္းရင္းမခားမွာ

ရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခခမ

ျပ လပ္ခြဲ့သည့္အတြက္

ရွယ္ယာထည့္ဝင္ျခင္းၾကာင့္ ထတ္ေဝ၊ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္း ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ကခပ္အထိ
တိးပြားလာျခင္းုႏွင့္ မခြေ
ြဲ ဝသည့္ အျမတ္ေငြကခပ္ ၁၅,၇၄၇,၉၁၀,၄၃၈ တိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြသားအျဖစ္ ေျပာင္းလြဲနင္
ိ မနွင့္ မတည္ေငြ အရင္းအျမစ္မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စးပြားေရးလပ္ငန္း၏ တိးတက္ခခြဲ႕ထြင္မမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လပ္ငန္းလည္ပတ္မမခားမွ ရရွိေသာ
ေငြသားတိ႔ပါဝင္သည့္ ကမၸဏတြင္းေငြအရင္းျမစ္မခားုႏွင့္ အစရွယ္ယာဝင္မခား ပိင္ဆိင္သည့္ Equity အဓိက
ပါဝင္သည့္ ကမၸဏျပင္ပေငြအရင္းအျမစ္မခားတိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံရင္းုႏွးမ ျပ လပ္ထားပါသည္။ ေနာက္အကခဆံး
ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္၌ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ဒါရိက္တာမခား၏ အေကာင္းဆံး သိရွိနားလည္ထားမ အရဆိလခင္
လက္ရွိေငြသားပမာဏ၊

ဘဏ္လက္ကခန္မခား၊

လပ္ငန္းလည္ပတ္မမွရရွိေသာ

ေငြမခားကိ

လက္ရွိလိအပ္ခခက္မခားအတြက္

လံေလာက္ေသာ

အစရွယ္ရာရွင္မခား၏

ရန္ပေငြ
ံ မခား

ထည့္သြင္းခခင့္ခခိနၾ္ ကည့္လခင္
လပ္ငန္းသံးမတည္ေငြရင္းရွိသည္ဟ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔တြင္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဒါရိက္တာမခားမွ ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
ေငြေၾကးစးဆင္းမ ရွငး္ တမ္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ေငြေၾကးစးဆင္းမအား ေအာက္တြင္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေငြေၾကး - ကခပ္ေငြ

၃၁ရက္ မတ္လ တြင္ ကန္ဆးသည္
ံ
့ ဘ႑ာေရးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး နွစ္
တစ္ေပါင္းတည္း
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ုႏွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း
မွရရွိသည့္

(၁,၅၇၈,၃၀၄,၄၈၆)

(၁၂,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇)

(၁၃,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇)

(၇,၃၇၉,၂၈၀,၃၀၂)

(၄,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆)

(၃,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆)

၂၃,၆၃၁,၄၇၀,၀၀၀

၁၅,၂၉၇,၆၈၀,၀၀၀

၁၅,၂၉၇,၆၈၀,၀၀၀

၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂

(၁,၆၆၁,၀၈၃,၄၆၃)

(၁,၆၆၁,၀၈၃,၄၆၃)

၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂

၁၃,၀၁၂,၈၀၁,၇၄၉

၁၃,၀၁၂,၈၀၁,၇၄၉

(အတြက္

အသံးျပ သည့္)
အသားတင္ ေငြသား
ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမလပ္ငန္းမခား
မွရရွိသည့္

(အတြက္

အသံးျပ သည့္)
အသားတင္ ေငြသား
ရင္းုႏွးေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္းလပ္ငန္း
မခား မွရရွိသည့္ (အတြက္
အသံးျပ သည့္)
အသားတင္ ေငြသား
ေငြသား၊ ေငြသားုႏွင့္
အလား တူမခား
အသားတင္ တိးပြား
လာမ (ေလခာ့ကခသြားမ)
နွစ္ကန္ရွိ ေငြသား၊
ေငြသားုႏွင့္ အလား
တူမခား

နိင္ငျံ ခားေငြေၾကး လြဲလယ
ွ မ
္ ဆိငရ
္ ာ အကခိ းသက္ေရာက္မ
ကမၸဏတြင္ ကခပ္ေငြမဟတ္ေသာ ေငြေၾကး၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္၊ တန္ဖိးသတ္မွတ္ထားသည့္
ဝင္ေငြနင
ွ ့္

အသံးစရိတ္မခားေၾကာင့္

ေငြေၾကးမခားျဖင့္

ေငြေၾကးနွင့သ
္ က္ဆိင္သည့္

တန္ဖိးသတ္မွတ္ထားသည့္

အျခားေသာ

ဆံးရံးနိင္ေျခ

ရွိပါသည္။

ေငြေၾကးဆိင္ရာ

နိင္ငံျခား

ရရန္တာဝန္မခားနွင့္

ေပးရန္တာဝန္မခားနွင့္ စပ္လခဥ္း၍၊ ကာလတိ မညမွခမမခား (short-term imbalances) အား ေျဖရွင္းရန္
လိအပ္သည့္အခါတြင္ နိင္ငံျခားေငြေၾကးမခားအား လက္ငင္းေဈးုႏန္းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း သိ႔မဟတ္ ေရာင္းခချခင္း
စသည္တိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကမၸဏသည္ ယင္း၏ အသားတင္ အကခိ းသက္ေရာက္မအား လက္ခံနိင္သည့္
အတိင္းအတာ

တစ္ခအတြင္း

ရွိေနေစရန္

ေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။

သိ႔ရာတြင္၊

ဆံးရံးနိင္ေျခသည္

သိသာထင္ရွားသည့္ အေနအထားအထိ ေရာက္ရွိမည္ဟ ကမၸဏ အေနျဖင့္ မေမွခာ္မွန္း ထားေသာေၾကာင့္၊
ကမၸဏသည္ ယင္း၏ နိင္ငံျခားေငြေၾကး အကခိ းသက္ေရာက္မအား အျပည့္အဝအကာအကြယ္ယူထားျခင္း
(Foreign exchange hedge) မျပ လပ္ထားပါ။
ေနာက္ဆက္တြြဲ ျဖစ္စဥ္မခား
တစ္စခခင္းစ (par value per share) ၏ ၂၀.၀% ုႏန္းထားရွိသည့္ အျမတ္ဝစ (အစရွယယ
္ ာ တစ္စတိင္း
အတြက္ ေငြကခပ္ ၂၀၀၀ ပမာဏရွိသည့္ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား) ေပးမည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ အေနျဖင့္
ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။

အဆိပါ

အျမတ္ေငြမခားအား

ကမၸဏ၏

ကန္႔သတ္မထားေသာ

မခြေ
ြဲ ဝထားသည့္

အျမတ္ေငြမခားမွ ၂၃ရက္ နိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ အထိ စာရင္းရွိ အစရွယ္ယာရွင္မခား ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မခားထံ
ခြေ
ြဲ ပးရမည္ျဖစ္သည္။
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ဘတ္အဖြ႕ြဲ သည္

ကမၸဏ

တည္ေထာင္သည့္

၂၀၁၃ခနွစ္

ကတည္းက

ရွိခြဲ့သည့္

အစရွယ္ယာ

အျမတ္ေငြမခားအား ခြေ
ြဲ ၀ေပးရန္ မဆံးျဖတ္မ၊ ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမခားကိ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆြးေုႏြးခြဲ့ပါသည္။ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ခြေ
ြဲ ၀ၿပးသည့္တိင္၊ ကမၸဏသည္ ေငြေၾကးစးဆင္းမွေကာင္းမြန္
ေနၿပး

ေငြသားနွင့ဘ
္ ဏ္လက္ကခန္မခား၏

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမခားမွရရွသ
ိ ည့္ေငြသား

လက္ရွိပမာဏ၊
စသည္တိ႔အား

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

ရန္ပေငြ
ံ မခားနွင့္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပးလခင္ပင္

လက္ရွိလိအပ္

ခခက္မခား အတြက္ လံေလာက္ေသာ လပ္ငန္းသံးမတည္ေငြရင္း ရွိသည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာမခားက
ယံၾကည္ ပါသည္။ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ခြေ
ြဲ ၀ျခင္း မတိင္မ နိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္ အထိ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏတြင္ ေငြကခပ္ ၂၁,၈၇၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏအထိ ေငြသား လက္ကခန္ ရွိပါသည္။
ထိ႔အျပင္၊ ကမၸဏသည္ ၇,၁၇၃,၆၈၇,၀၀၀ ကခပ္ခန္႔မွခပမဏရွိသည့္ ၾကားျဖတ္ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြ
တစ္ရပ္အား MJTD ထံမွ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္တင
ြ ္ ရရွခ
ိ ြဲ့ပါသည္။ အကခိ းဆက္အားျဖင့္၊ ကမၸဏတြင္
အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား အားလံး ခြေ
ြဲ ၀ၿပးအခခိန္တြင္ အေပါင္းလကၡဏာျပ ေငြသား စးဆင္းမ ေငြကခပ္
၂၁,၄၆၇,၅၃၃,၀၀၀ ကခန္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းရရွိခြဲ့ေသာ
တူညေသာအျမတ္ေဝစပမာဏအတိင္း

ရရွိမည္ဟ

ေမွခာ္မန
ွ ္းထားၿပး

MJTD

သည္

အျမတ္မခားအား

အလားအလာရွိေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္ုႏွံရန္ စစဥ္ထားသျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာုႏွစ္
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ MJTD ထံမွ အျမတ္ေဝစ ရလိမ့္မည္ဟ မေမွခာ္လင့္ထားပါ။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ကခပ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖိးရွိ TPD
အစရွယ္ယာမခားကိ

ထပ္မံဝယ္ယူခြဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရလ

၂၄

ရက္ေန႔အထိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ကခပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ုႏွင့္ညမွခေသာ TPD ၏ စစေပါင္း ထတ္ေဝၿပး
မတည္ရွယ္ယာအရင္အုႏွး စစေပါင္း၏ ၁၀၀% ကိ ပိင္ဆိင္ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သိ႔ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမတန္ဖိး ကခပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္တစ္ခ
ခခ ပ္ဆိထားပါသည္။

လက္ရိွအခခိန္တြင္

အဆိပါ

သေဘာတူစာခခ ပ္ကိ

အေကာင္အထည္

မေဖာ္ေဆာင္၍ေသးေသာ္လည္း အဆိပါရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ထည့္ဝင္ၿပး၍ အစရွယ္ယာခြေ
ြဲ ဝမကိ ကမၸဏမွတ္ပံတင္
ဥးစးဌာန၌ မွတ္ပံတင္ၿပးပါက ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက TPD ၏အကခိ းစးပြား ၈၀.၀% ကိ ပိင္မည္ျဖစ္ၿပး၊ ကခန္သည့္
၂၀.၀% ကိ Thilawa SMC က ပိင္ဆိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
MTSH အေနျဖင့္ အနည္းဆံး ေနာင္၂နွစ္ အတြက္ MJTD ထံမွ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ဝန္ေဆာင္ခမခားအား ဆက္လက္
ရရွိရန္

ေမွခာ္လင့္ထားပါသည္။

MTSH

သည္၄င္းစစဥ္ေထာက္ပံေ
့ ပးသည့္

အငွား

စာခခ ပ္မခား

ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ျခင္းအတြက္ အေရာင္း ေကာ္မရွင္နွင့္ ဘဏ္မခားတြင္ ရွိသည့္ အပ္နွံေငြသား အတြက္
အတိးဝင္ေငြအား ဆက္လက္ ရရွိမည္ဟလည္း ေမွခာ္မွန္းထားပါသည္။
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စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံ
စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးအဖြ႔၏
ြဲ အစရင္ခတ
ံ င္ျပမ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံ
ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္ရွိ ဤကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ အမေဆာင္အရာရွိမခား၏
အစရင္ခံတင္ျပမ

လမ္းေၾကာင္းုႏွင့္

လပ္ငန္းတာဝန္မခားကိ

ေအာက္ပါ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ

ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံ

ဇက္ဟိုယားျဖင့္

ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ -

ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ ြဲ ဥကၠ႒ ဥးဝင္းေအာင္

အပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိက္တာဥးသိနး္ ဟန္ (ေခၚ) ကိဟန္သန
ိ း္

ဘ႑ာေရး အရာရွခ
ိ ခ ပ္
-

ဥးထြနး္ ထြနး္

အပ္ခခ ပ္ေရးုႏွင့္
လူ႔အရင္းအျမစ္
ဒါရိက္တာ ဥးေအးဝင္း

အေရာင္းနွင့္
ေဈးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ေရး
ဒါ႐ိုိက္တာ ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္
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ပေရာဂခက္
ဒါ႐ိုိက္တာ (သလဝါ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္)
- ဥးသူရန
ိ ္ေအာင္

ပေရာဂခက္
ဒါ႐ိုိက္တာ(TPD) –
ေဒါက္တာ
ဥာဏ္သစ္လင္
ိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အေသးစိတ္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းဆိင္ရာ ယားကြက္ / ဖြ႔စ
ြဲ ည္းပံ အတြက္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအား ၾကည့္ရပါ ဘတ္အဖြ႔ေ
ြဲ ကာ္မတမခား

ဘတ္အဖြ႔အ
ြဲ ေထြေထြ

၁. စာရင္းစစ္ျခင္းုႏွင့္ဆံးရွံးုႏိင္ေျခတြတ္

ဒါရိက္တာမခားဘတ္အဖြ႔ြဲ

ခခက္မွဆိင္ရာေကာ္မတ

အတြြင္းေရးမွးရံး

၂. အခေၾကးေငြဆိင္ရာေကာ္မတ
MJTD အတြက္ကိယ္

TPD အတြက္ကိယ္

စားျပ ဒါရိက္တာမခား

စားျပ ဒါရိက္တာမခား

၃. အမည္တင္သင
ြ ္းေရးေကာ္မတ

ဘတ္အဆင့္
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ွအဖြ႔ြဲ

အမွေဆာင္အရာရွိခခ ပ္/ဥး
ေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွး

MJTD အတြက္ကိယ္
စားျပ အမွေဆာင္အရာ
ရွိမခား

စမံအပ္ခခ ပ္ေရး

ဘ႑ာေရး

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

အရာရွိခခ ပ္

ဥပေဒုႏွင့အ
္ ည

အရာရွိခခ ပ္

ဆိင္ရာအရာရွိခခ ပ္

ကိက္ညမွရွိေရးစစ္
ေဆးျခင္းဆိင္ရာ

စမံအပ္ခခ ပ္ေရး
ဌာန

ဘ႑ာေရး

ပေရာဂခက္ဌာန

ဌာန
လူ႔စြမ္းအားရင္း

အေရာင္းုႏွင့္ေစခးကြက္

ျမစ္ဌာန

ျမင့္တင္ေရးဌာန

ရင္းုႏွးျမ ပ္ုႏွံသူ

စးပြားေရးအခြင့အ
္ လမ္း

မခားုႏွင့္ဆက္ဆံ

တည္ေထာင္ျခင္းဆိင္ရာ

ေရးဌာန

ဌာန
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အရာရွိ

TPD အတြက္ကိယ္
စားျပ အမွေဆာင္အရာ
ရွိမခား

ဒါရိက္တာမခား
ဤကမၸဏ၏ ဥးတည္ခခက္ုႏွင့္ အလံးစံ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးတိ႔အတြက္တာဝန္ကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာအဖြ႔အ
ြဲ ား
အပ္ုႏွင္းထားပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါရိက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနုႏွင့္ လပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္မကိ လိအပ္သည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္အေလခာက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးကာ ျပန္လည္သံးသပ္
ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာမခားအားလံးသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံသားမခားျဖစ္ၿပး ၄င္းတိ႔ုႏွင့္သက္ဆိင္သည့္ အခခက္အလက္
မခားကိ ေအာက္ပါဇက္ဟိုယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခန္႔အပ္သည့္
အမည္
ဥးဝင္းေအာင္

ဥးသိမ္းေဝ (ေခၚ)

အသက္ လိပစ
္ ာ
၆၃

၆၃

Mr Serge Pun

ဥးခင္ေမာင္ေအး

၅၂

ရာထူး

ေန႔ရက္

အမွတ္ (၁၀၅)၊ တကၠသိလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာ႐ိုြတ္ၿမ ိ႕နယ္၊

ုႏိဝင္ဘာလ

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (၂)၊ Jasmine Place, ပန္းလိင္

ဒတိယ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Golf Estate၊ လိင္သာယာၿမ ိ႕နယ္၊

ုႏိဝင္ဘာလ

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (စ/၁)၊

ဒတိယ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ကမၻာေအးဗလာ၊ ကမၻာေအးဘရားလမ္း၊

ုႏိဝင္ဘာလ

မရမ္းကန္းၿမ ိ႕နယ္၊

(၁) ရက္ေန႔

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။
ဥးသိန္းဟန္ (ေခၚ)

၆၅

ကိဟန္သိ္န္း

တိက္အမွတ္ (၆၇၊ ေအ)၊
ပထမထပ္၊ ဗဟိစည္အိမ္ရာ၊

အပ္ခခ ပ္မ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ဒါ႐ိုိက္တာ

ုႏိဝင္ဘာလ

ဝါးတန္းလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊

(၁) ရက္ေန႔

လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊
ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။
ေဒါက္တာ

၇၁

ေအာင္ထြန္းသက္

အမွတ္ (၁၃၅/ဒ-၁)၊ သံလြင္လမ္း၊

လြတ္လပ္ေသာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ကမာရြတ္ျမိ ႕နယ္၊

ဒါ႐ိုိက္တာ

ုႏိဝင္ဘာလ

ရန္ကန္တိင္းေဒသၾကး။
ဥးတင္ထြဋ္ဥး

၆၈

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္(၅၃)၊ ေျမညထပ္၊

လြတ္လပ္ေသာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ေအာက္ဘေလာက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊

ဒါ႐ိုိက္တာ

ုႏိဝင္ဘာလ

လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊

(၁) ရက္ေန႔

ရန္ကန္တိင္းေဒသၾကး။
ဥးညခင္

၅၃

အမွတ္ (၄၁၇)၊ ၂၃-လမ္း၊ ၆၃ ုႏွင့္ ၆၄

ဒါ႐ိုိက္တာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္

လမ္း အၾကား၊ အုႏွိပ္ေတာ္ ရပ္ကြက္၊

ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ

ေအာင္ေျမသာစံၿမ ိ႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

မုႏေလးတိင္း ေဒသႀကး။
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ဥးထြန္းလြင္

၄၈

အမွတ္ (၇၈၅-၇၈၇)၊ ၁၁-လႊာ၊

ဒါ႐ိုိက္တာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္

မဟာဗုႏၶ လလမ္း၊

ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ

(၆) ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမ ိ႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။
ေဒါက္တာ

၄၆

ဉာဏ္သစ္လိင္

အမွတ္ (၅၅က)၊

ဒါ႐ိုိက္တာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္

သနုႏၵာ-၄ လမ္း၊ သမဂၤလာအိမ္ရာ၊

ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမ ိ႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။
ဥးေအာင္စိးသာ

ဥးတင္ေမာင္လိင္

၃၅

၅၀

အမွတ္ ၁၄၈ အး, ၁၀ (ဘ-၉)

ဒါ႐ိုိက္တာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ေအ၀မ္းလမ္း၊ ကိးမိင္၊ မရမ္းကန္းျမိ ႕နယ္

ုႏိဝင္ဘာလ

ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (၇/၂)

ဒါ႐ိုိက္တာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ေစာမဟာလမ္း၊ ဗိလ္ခခ ရ
ိ ပ္ကက
ြ ္-၂၊

ုႏိဝင္ဘာလ

ဗဟန္းၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္ကန္တိင္းေဒသႀကး။

(၁) ရက္ေန႔

အထက္ပါ ဒါ႐ိုိက္တာမခားကိ ခန္႔ထားရန္ အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဆိျပ ေကာ္မတက အမည္တင္သြင္း
ခြဲ့ၾကပါသည္။
"အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား" အပိင္းတြင္ ထတ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွ အပ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား အနက္
မည္သူကမွခ အခခင္းခခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမေဆာင္ အရာရွိ တစ္ဥးဥးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြမခ ိး
ေတာ္စပ္ျခင္း မရွိပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ အလပ္အကိင္ အေတြ႔အႀက ံတိ႔နွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ အခခ ိ႕
အခခက္အလက္မခားကိ ေအာက္ပါ အတိင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဥးဝင္းေအာင္
ဥးဝင္းေအာင္သည္ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႕ြဲ ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Golden Land East Asia Development
Limited ၏ဥကၠဌတစ္ဥး လည္းျဖစ္ပါသည္။ Golden Land East Asia Development Limited သည္
အေထြေထြကန္သြယ္မ လပ္ကိင္သည့္ အမခားပိင္ ကမၺဏတစ္ချဖစ္ၿပး တရတ္နိင္ငံနွင့္ ASEAN နိင္ငံမခား
အၾကား ကန္သြယ္ေရးနွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ ျမွင့တ
္ င္ရန္နွင့္ စးပြားေရးနွင့္
လူေနထိင္မအတြက္ အိမ္ယာဖြ႕ံျဖိ းေရး လပ္ငန္းမခား တည္ေထာင္ရန္၊ တရတ္နိင္ငံ ေတာင္ပိင္းရွိ နန္နင္းတြင္
ျမန္မာ စးပြားေရး ကိယ္စားလွယ္ရံးအား တည္ေထာင္ထားသည့္ ကမၸဏျဖစ္ပါသည္။
ဥးဝင္းေအာင္သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အထူးအားျဖင့္ Greater Mekong Sub-Region
("GMS") အတြင္း စးပြားေရးလပ္ငန္း ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း ဆိင္ရာ ုႏွစ္ေပါင္း မခားစြာေသာ အေတြ႔အႀက ံကိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါသည္။
သူသည္ Dagon Group of Companies အားတည္ေထာင္ခြဲ့ၿပး ဥကၠ႒ုႏွင့္ အမေဆာင္ အရာရွိခခ ပ္ အျဖစ္
ကမၸဏ စတင္ တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၀ ကတည္းကစ၍ ဆက္တိက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ Dagon
Group of Companies သည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ျဖိ းေရး စမံကိန္းမခားကိ ၁၉၉၃ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ Dagon Group of Companies သည္ အိမ္ၿခံေျမ လပ္ငန္း၊
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စးပြားေရး တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဟိတယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံပါဝင္သည့္ လယ္ယာ စိက္ပခိ းေရး
လပ္ငန္း၊

တန္ဖိးျမွင့္ စားေသာက္ကန္လပ္ငန္း၊

ေထာက္ပံ့ပ႔ေ
ိ ဆာင္ျခင္းနွင့္

ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္း၊

ေမာ္ေတာ္ကား

ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္း၊ ေရနံ ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္းနွင့္ အျခား စးပြားေရး က႑မခား အပါအဝင္ လပ္ငန္းက႑ မခ ိးစံတြင္
လပ္ကိင္လခက္ ရွိ္ပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခခ်ဳပ္ UMFCCI ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္်ားေဆာင္ခၿြဲ့ ပ်ား၊ ယင္်ားတြင္
အာ္ရပစိဖိတ္ ေဒသ ဖြ႔ၿံ ဖ်ဳိ်ားတို်ားတက္ေ္်ား ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား ျဖစ္သည့္ အာ္ရႏရင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ
ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ စ်ားပြာ်ားေ္်ားႏရင့္ လူမႈေ္်ား ေကာ္မ္ရင္နရင့္ အနးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခြဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရၿပး၊ ယေန႔အထိ ဥကၠ႒ အျဖစ္
ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ဆြဲ ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အတြင္း Greater Mekong Subregion (“GMS”) Business Forum ၏
ဥကၠ႒ ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခနွစ္အထိ ၎သည္ GMS Business Forum ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထပ္မံ
ခန္႔ထားျခင္း

ခံရပါသည္။

GMS

ကန္သည္ႀကးမခားအသင္းတိ႔၏
ကန္သြယ္ေရးုႏွင့္

Business

Forum

သည္

GMSုႏိင္ငံ

ေျခာက္ုႏိင္ငံမွ

ပူးေပါင္း လပ္ရွားမ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပး၊ ေဒသအတြင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေကခာ္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံေရး

အဆင္ေျပေခခာေမြ႔ေစေရးအတြက္

အေရးပါေသာ

အခန္းက႑မွ

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သူသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံ ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ ဟိတယ္ လပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၊
ျမန္မာုႏိင္ငံ လယ္ယာထြက္ကန္ ထတ္လပ္သူမခား အသင္းုႏွင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ သစ္သးဝလံုႏွင့္ ဟင္းသးဟင္းရြက္
ထတ္လပ္သူုႏွင့္ တင္ပ႔သ
ိ ူမခား အသင္းတိ႔ တည္ေထာင္ရာတြင္ အျခားသူတိ႔ုႏွင့္ အတူ ဥးေဆာင္ ပါဝင္ခြဲ့ ပါသည္။
ဥးဝင္းေအာင္သည္ National Economic and Social Advisory Council of Myanmar (“NESAC”)
တြင္လည္းေကာင္း၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (“UNESCAP”) ၏ စးပြားေရးလပ္ငန္း အႀကံေပး ေကာင္စတြင္ လည္းေကာင္း၊ ASEAN Business Advisory Council
("ABAC") တြင္လည္းေကာင္း အဖြ႔ဝ
ြဲ င္တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ABAC ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခနွစ္မွ
၂၀၁၄ခနွစ္ အထိ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။
ဥးသိမး္ ေဝ (ေခၚ) Mr Serge Pun
ဥးသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun သည္ ကမၸဏ ဒါရိက္တာအဖြ႕ြဲ ၏ ဒတိယ ဥကၠ႒ တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။
၎သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား ထြဲမွတစ္ဥးျဖစ္သည့္ FMI ၏ အမေဆာင္ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။
Mr. Pun သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံသား တစ္ဥး ျဖစ္ကာ၊ SPA Group ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္
Serge Pun & Associates Limited ကိ ေဟာင္ေကာင္ုႏိင္ငံ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ၿပး၊ ထိအခခိန္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ေရး လပ္ငန္းုႏွင့္ အတိင္ပင္ခံလပ္ငန္း တိ႔တြင္ အဓိက လပ္ေဆာင္္ခြဲ့ပါသည္။

Mr. Pun

သည္ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ေရး လပ္ငန္းုႏွင့္ အတိင္ပင္ခံလပ္ငန္း အမခားအျပားကိ ဥးေဆာင္
လပ္ကိင္ခြဲ့ပါသည္။

အဆိပါ

အစစပ္လပ္ငန္းမခားတြင္

သူသည္

ပေရာဂခက္

အားလံး၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လံေဆာ္တင္ျပျခင္းုႏွင့္ စမံခန္႔ချြြဲ ခင္းတိ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခြဲ့ပါသည္။
ခုႏွစ္၌

ဖြ႔စ
ြဲ ည္းျခင္း၊
၁၉၈၈

Serge Pun & Associates Limited အေနျဖင့္ ပထမဆံး ုႏိင္ငံရပ္ျခား ႐ိုံးခြက
ြဲ ိ ဘန္ေကာက္ၿမ ိ႕တြင္

ဖြင့လ
္ ွစ္ခြဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိင္း ုႏွစ္မခားတြင္ ႐ိုံးခြုႏ
ြဲ ွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားကိ ရွန္ဇက္ဟိုန္ၿမ ိ႕ (၁၉၈၈)၊

ကြာလာလမ္ပူၿမ ိ႕ (၁၉၉၀)ုႏွင့္ ခခန္းဒူးၿမ ိ႕ (၁၉၉၂) တိ႔တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြဲ့ပါသည္။
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၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ Mr Pun က ၎၏ ေမြးရပ္ဇက္ဟိုာတိ ျဖစ္ရာ ျမန္မာုႏိင္ငံသိ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္ ဆံးျဖတ္ၿပး၊
SPA Group ကိ တည္ေထာင္ခြဲ့ရာ၊ ယေန႔အခခိန္တြင္ SPA Group အေနျဖင့္ တိင္းျပည္ အတြင္း ထိပ္တန္း
ေကာ္ပိေရးရွင္းမခား အနက္ တစ္ခ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္ အထိ ဖြ႔ံၿဖ ိးတိးတက္လာခြဲ့ၿပ ျဖစ္ပါသည္။ SPA Group
တြင္ ကမၸဏေပါင္း (၄၀) ေကခာ္ ပါဝင္လည္ပတ္ေနၿပး၊ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မ လပ္ငန္း (Yoma Bank
Limited)၊ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ လပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပ ျပင္ေရးုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးေရး လပ္ငန္း၊
လယ္ယာစိက္ပခ ိးေရး လပ္ငန္း၊ ကန္ထတ္လပ္မ လပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မမခား လပ္ငန္း၊ ကမာၻလွည့္ ခရးသြား
လပ္ငန္း၊ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရး လပ္ငန္းုႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ လပ္ငန္းတိ႔
အပါအဝင္၊ အေရးပါေသာ လပ္ငန္းက႑ (၈) ခတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ လပ္ကိင္ ေဆာင္ရြက္လခက္ ရွိပါသည္။
ပေရာဂခက္ အမခားစကိ SPA Group ၏ ေဒသတြင္း ဂဏ္ေဆာင္ကမၸဏ ျဖစ္ေသာ FMI ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၎၏ ုႏိင္ငံရပ္ျခား ဂဏ္ေဆာင္ကမၸဏ ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings Limited
("YSH") ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လက္တြြဲ ပူးေပါင္းကာ တာဝန္ယူ လပ္ကိင္ပါသည္။ FMI သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
တည္ေထာင္ခြဲ့သည့္ အမခားုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ ျမန္မာ ကမၸဏ ျဖစ္ၿပး၊ အစ ရွယ္ယာရွင္ေပါင္း (၅,၀၀၀) ေကခာ္
ရွိပါသည္။ YSH အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက Singapore Exchange Securities Trading Limited ၏
အဓိက စာရင္းဝင္မခား အပ္စႀကးတြင္ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ခြဲ့ၿပး Mr Pun သည္ ယင္း၏ အမေဆာင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။
Mr. Pun အား

စင္ကာပူ ုႏိင္ငံတကာ လပ္ငန္းအဖြ႔၏
ြဲ

ျမန္မာုႏိင္ငံ ဆိင္ရာ စးပြားေရး လပ္ငန္းပိင္း

ဂဏ္ထူးေဆာင္ ကိယ္စားလွယ္ (Honorary Business Representative of International Enterprise
Singapore for Myanmar) အျဖစ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ခန္႔ထားျခင္း ခံခြဲ့ရပါသည္။

သူသည္

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက၊ တ႐ိုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတုႏိင္ငံ၊ Chinese People Political Consultative Conference
of Dalian ၏ အဖြြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ စးပြားေရးဖိရမ္၏ ျမန္မာုႏိင္ငံမွ ပထမဥးဆံး

ကမကထျပ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခား အနက္ တစ္ဥး အျဖစ္ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited ကိ ေရြးခခယ္
တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခ့ရ
ြဲ ပါသည္။
ဥးခင္ေမာင္ေအး
ဥးခင္ေမာင္ေအး သည္ ကမၸဏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႕ြဲ ၏ ဒတိယ ဥကၠ႒တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္ ကြခုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားထြဲမွ တစ္ဥးျဖစ္သည့္ New City Development ၏ ဥကၠ႒
ျဖစ္သည္။ New City Development ကမၸဏသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ေကခးလက္ေဒသ လူေနမအဆင့္အတန္း
တိးတက္ေစရန္ ုႏွင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ၿမိ ႕ၾကးမခားတြင္ လူဥးေရ ထူထပ္မ ဖိအားမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး
ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ ၿမိ ႕ျပစမံကိနး္ ေရးဆြျြဲ ခင္းုႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံ တည္ေဆာက္ေရး လပ္ငန္းမခားကိ
လပ္ေဆာင္သည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏ တစ္ချဖစ္သည္။
ဥးခင္ေမာင္ေအး သည္ Kaytumadi Co., Ltd. ကိ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ၿပး Kaung Myanmar Aung
အပ္စ၏ တည္ေထာင္သူုႏွင့္ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Kaung Myanmar Aung Group
ုႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ KMA Shipping Co.,Ltd၊ Citizen Business Insurance Public Limited၊ Myanmar
Microfinance Bank Limited ုႏွင့္ Golden Myanmar Airlines Public Company Limited တိ႕၏ ဥကၠ႒
လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Co-Operative Bank Limited ၏ ဥကၠ႒ ုႏွင့္ အမေဆာင္ အရာရွိခခ ပ္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ဥးခင္ေမာင္ေအးသည္ ၄ရက္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ကခင္းပသည့္ ျမန္မာုႏိင္ငံ ဘဏ္မခားအသင္း၏ (၁၅)
ၾကိမ္ေျမာက္

နွစ္ပတ္လည္

အေထြေထြ

အစည္းအေဝးတြင္

အသင္း၏

ဥကၠ႒

အျဖစ္ေရြးေကာက္

တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။ သူသည္ Central Co-operative Society ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ျခင္း
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ခံခြဲ့ရပါသည္။ သူသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိင္ငံ ဟိတယ္ဆိင္ရာ လပ္ငန္းရွင္မခား အသင္း၏ ဒတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပး
ုႏွင့္ Parami Hospital ၏ နာယကလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥးခင္ေမာင္ေအးသည္ NESAC၏ ဒတိယ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။
မခားျပားလွေသာ စြန္႔ဥးတထြင္ျခင္းဆိင္ရာ ကိစၥမခားလပ္ကိင္ရံသာမက၊ သူသည္ လူသိမခားသည့္ ပရဟိတ
လပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဥးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ လူသားအကခိ းျပ လပ္ငန္းမခားကိ မတူထူးျခားသည့္
စိတ္အားထက္သန္မနွင့္ တထြင္ၾကံဆမတိ႔ျဖင့္ ၿပိးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။
ဥးခင္ေမာင္ေအးသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကန္တကၠသိလ္မွ သိပၸံဘြ႕ြဲ (သခခၤာ) Q2 ဘြ႔ြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခြဲ့ ပါသည္။
ဥးသိနး္ ဟန္ (ေခၚ) ကိဟန္သန
ိ ္း
ဥးသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိဟန္သိန္း သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္
ကြခုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားထြဲမွတစ္ဥးျဖစ္သည့္ MEICO ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။
MEICOသည္

စားသံးဆုႏွင့္

ဆုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ပစၥည္းမခားကိ

ထတ္လပ္ျခင္း၊

တင္သြင္းျခင္း၊

တင္ပိ႕ျခင္းမခားကိ လပ္ကိင္ေသာ စက္မလပ္ငန္း လပ္ကိင္သည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏ တစ္ချဖစ္သည္။
သူသည္ ၁၉၉၀တြင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ Golden Horse Company Limited ၏ အပ္ခခ ပ္မဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္ၿပး၊
Golden Horse Industry Company Limited ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကမၸဏ ုႏွစ္ခလံးသည္
နွမ္းေစ့မခား၊ ေျမပြဲမခား၊ niger seeds၊ ေျမပြဲဆ၊ နွမ္းဆနွင့္ စားအန္းဆစသည့္ ဆုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ထတ္ကန္ပစၥည္းမခား ကိထတ္လပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပိ႕ျခင္း၊ ျဖန္႔ခချခင္းမခား လပ္ကိင္ပါသည္။ သူသည္
Shwe Taung Cement Company Limited ုႏွင့္ Future Engergy Limited ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ၿပး၊
ယင္းကမၸဏ ုႏွစ္ခလံးသည္ ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ Shwe Taung Group တြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဥးသိန္းဟန္သည္

ျမန္မာုႏိင္ငံ စားသံးဆ ကန္သည္ႀကးမခား အသင္း (Myanmar Edible Oil Dealers' Association) ၏ နာယက
ျဖစ္ၿပး၊ UMFCCI တြင္လည္း ဒတိယ ဥကၠ႒

အေနျဖင့္ တာဝန္ ယူထားပါသည္။ သူသည္ MJTD

ဒါရိက္တာအဖြ႕ြဲ ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာဝန္ ယူထားပါသည္။
ဥးသိန္းဟန္သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံ (ဓာတေဗဒ) ဘြ႔ျြဲ ဖင့္ ရန္ကန္တကၠသိလ္မွ ေအာင္ျမင္ခြဲ့ပါသည္။
ေဒါက္တာ ေအာင္ထန
ြ း္ သက္
ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္သည္ ကမၸဏ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာတစ္ဥးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ နိဝင္ဘာလ
၁ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရထားရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနိင္ငံ ရင္းနွးျမွပ္နမ
ွံ ေကာ္မရွင္ ၏ အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဥး
အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား
အသင္်ားခခ်ဳပ္၏ အၾကံေပ်ား အေနျဖင့္ လည္်ားေကာင္်ား၊ ္န္ကုန္
္ ရိ UN Resident Coordinator’s Office ၏
အၾကးတန္း အၾကံေပး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကန္ စးပြားေရး တကၠသိလ္၊ ရန္ကန္ တကၠသိလ္နွင့္
အမခိ းသား ကာကြယ္ေရး ေကာလိပ္တိ႕၏ ဧည့္ပါေမာကၡ တစ္ဥးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါနိင္ငံ
ဗန္ကူးဘားျမိ ႕ရွိ University of British Columbia တြင္ ဂဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
အိုႏၵိယနိင္ငံ နယူးေဒလၿမိ ႕ရွိ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(“UNESCO”)-India Mahatama Gahdhi Institute of Education for Peace and Sustainable
Development တြင္ အပ္ခခ ပ္ေရး ဘတ္အဖြ႕ြဲ ဝင္ တစ္ဥးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
သူသည္ သမၼတ ဥးသိန္းစိန္၏ စးပြားေရးဆိင္ရာ အၾကံေပးလည္းျဖစ္ၿပး၊ သမၼတ ဥးသိန္းစိန္၏ NESAC တြင္
ဒတိယ ဥကၠ႒ တစ္ဥးလည္း ျဖစ္သည္။
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ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္သည္ ရန္ကန္ တကၠသိလ္မွ စးပြားေရးဘြ႕ြဲ အားလည္းေကာင္း၊ University of
Brighton မွ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ ဘြ႕ြဲ လြန္ ဒစ္ပလိမာ အားလည္းေကာင္း၊ University of Warwick မွ
သိပၸံမဟာဘြ႕ြဲ (Operations Research) အားလည္းေကာင္း၊ University of Marburg မွ ပါရဂူဘြ႕ြဲ
(Management Sciences) အားလည္းေကာင္း ရရွိခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ ရန္ကန္ စးပြားေရး တကၠသိလ္မွ
ခခးျမွင့သ
္ ည့္ ဂဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြ႕ြဲ (D.Litt. degree) အားလည္း ၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ရရွိခြဲ့ပါသည္။
ဥးတင္ထဋ
ြ ဥ
္ း
ဥးတင္ထြဋ္ဥးသည္ ကမၸဏ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခနွစ္ ုႏိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္
ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါသည္။ သူသည္ Yoma Strategic Holdings Ltd လယ္ယာစိက္ပခိ းေရး အဖြ႕ြဲ နွင့္
Agribusiness and Rural Development Consultants တိ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ သူသည္ သမၼတ ဥးသိန္းစိန္၏
စးပြားေရး အၾကံေပး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ NESAC၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
သူသည္ ကလသမဂ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားတြင္ အတိင္ပင္ခံ အေနျဖင့္ အလပ္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ၿပး၊ ၂၀၀၉ ခနွစ္မွ
၂၀၁၁ ခနွစ္အထိ အထူးလိအပ္ခခက္မခား ရွိသည့္ နိင္ငံမခားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးယူနစ္ တြင္လည္းေကာင္း၊
အမေဆာင္ အတြင္းေရးမးရံး တြင္လည္းေကာင္း၊ UNESCAP တြင္လည္းေကာင္း အတိင္ပင္ခံုႏွင့္ အၾကးတန္း
အၾကံေပး အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေဒသဆိင္ရာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားျဖစ္သည့္ 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”) တိ႔တြင္လည္း
အမေဆာင္ ေကာ္မတ အဖြ႕ြဲ ဝင္ ရာထူးမခား ရရွိခြဲ့ပါသည္။ သူသည္ လယ္ယာစိက္ပခိ းေရး စမံကိန္း ဌာန၏
အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမးခခ ပ္ တစ္ဥးျဖစ္ၿပး၊ ယင္းမတိင္မ ၁၉၇၄ခနွစ္ ကတည္းက လယ္ယာစိက္ပခိ းေရးနွင့္
ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကးဌာနတြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။
သူသည္ စမံအပ္ခခ ပ္ေရး က႑၌ အေကာင္းဆံး စြမ္းေဆာင္ရည္ဆ (ပထမအဆင့္)အား ၂၀၀၂ခနွစ္တြင္
ခခးျမွင့ျ္ ခင္း ခံရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနိင္ငံ မုႏေလးၿမိ ႕ရွိ လယ္ယာစိက္ပခိ းေရး အင္စတကခ မွ ပထမဘြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စရွိ Ohio State University မွ မဟာဘြ႕ြဲ အား ရရွိထားပါသည္။
ဥးထြနး္ လြင္
ဥးထြန္းလြင္သည္

ကမၸဏ၏

ဒါ႐ိုိက္တာ

တစ္ဥး

ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏ၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားအနက္မွ တစ္ဥးျဖစ္သည့္ MAGDPL ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၁၂ခနွစ္ ကတည္းက
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ MAGDPL သည္ အမခားပိင္ ကမၸဏတစ္ခ ျဖစ္ကာ (အျခားလပ္ငန္းမခားအပါအဝင္)
ကြန္တိန္နာမခား နွင့္ အေထြေထြကန္စည္ ကိင္တြယ္ျခင္း လပ္ကိင္သည့္ သလဝါ ဆိပ္ကမ္း အကြက္ ၂၉ ရွိ
အျပည္ျပည္ဆိင္ရာဂိတ္ အား ေဆာက္လပ္ျခင္း ုႏွင့္ စမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကိ လပ္ကိင္ပါသည္။
သူသည္ MAPCOုႏွင့္ MEICO တိ႕၏ အမေဆာင္ ဒါရိက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပး MAPCOနွင့္
MEICO

တိ႔သည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားစာရင္းတြင္

ပါဝင္ၾကပါသည္။

သူသည္

Myanmar Citizens Bank Limited ၏အမေဆာင္ ဒါရိက္တာတစ္ဥးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ National
Resources Development Company Limited ၏ ဒတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ ပြဲမခိ းစံုႏွင့္ ုႏွမ္းကန္သည္မခားအသင္း၏ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ၿပး၊ UMFCCI ုႏွင့္ Myanmar-Japan
Association တိ႔တြင္လည္း ဘ႑ာေရးမႉး အျဖစ္ တာဝန္ ယူထားပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၅ ခနွစ္ကတည္းက ေရႊမြဲကမၺဏ ၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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သူပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကမၸဏမခားသည္ လယ္ယာစိက္ပခိ းေရး ထတ္ကန္မခား တင္ပိ႔ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ေရး
ပစၥည္းမခားနွင့္ အေထြေထြကန္စည္မခား တင္သြင္းျခင္း၊
ေထာက္ပံ့ပိ႔ေဆာင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္

ဝန္ေဆာင္မမခား
ကၽြန္းသစ္

ေပးျခင္း၊

စိက္ပခိ းေရး

အေခခာသပ္ သစ္ထတ္ကန္မခား ထတ္လပ္ျခင္း၊
သလဝါ

အပါအဝင္

ဆိပ္ကမ္းဂိတ္တြင္

စးပြားေရး

တည္ေဆာက္ေရး

က႑မခိ းစံတြင္

လပ္ငန္းမခား

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ဥးညခင္
ဥးညခင္ သည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏ၏

ဒါ႐ိုိက္တာ

တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၺဏ၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားအနက္မွ တစ္ဥးျဖစ္သည့္ MSD၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ MSD သည္ သၾကားုႏွင့္
သၾကားဆိင္ရာ လပ္ငန္းက႑ရွိ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားက ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ခြဲ့ၾကၿပး၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ အတြင္း
သၾကားုႏွင့္

သၾကားဆိင္ရာ

စားေသာက္ကန္

လပ္ငန္းမခား

ထတ္လပ္ေရး

တိးတက္ဖြံ႔ၿဖ ိးလာေစရန္

လပ္ငန္းက႑မွ

ုႏွစ္ဆယ့္ငါး

ရည္ရြယ္ပါသည္။

(၂၅)

ုႏွစ္ေကခာ္

သူ႔အေနျဖင့္

အေတြ႔အႀက ံမခား

ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါသည္။
ဥးညခင္သည္ ေရႊျပည္ေအာင္ အမည္ျဖင့္ သၾကားစက္သံးခ ကိ ပိင္ဆိင္ၿပး လပ္ငန္းလပ္ကိင္လွခက္ ရွိပါသည္။
ဥးတင္ေမာင္လင္
ိ
ဥးတင္ေမာင္လိင္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MAPCO၏ အမေဆာင္
ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္းျဖစ္ပါသည္။ MAPCOသည္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား
အနက္မွတစ္ဥးျဖစ္ၿပး၊ အမခားျပည္သူ၏ စေဆာင္းေငြမခားအား စစည္း၍ ျမန္မာနိင္ငံ၏ လယ္ယာစိက္ပခိ းေရးနွင့္
စိက္ပခိ းေရး အေျခခံေသာ စက္မလက္မ လပ္ငန္းမခားတြင္ ကခယ္ျပန္႔စြာ ရင္းနွးျမွပ္ုႏွံျခင္းကိ အားေပးရန္
ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏတစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မခား ထတ္လပ္ျခင္းနွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးျခင္းမခားကိ ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Automobile
Development Public Company Limitedတြင္ အမေဆာင္ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။
သူသည္ Evergreen Autos Co.,Ltd တြင္ ကမၸဏစတင္ တည္ေထာင္ကတည္းက အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လွခက္ရွိပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑မခား ဖြံ႕ျဖိ းတိးတက္မ
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးကူညျခင္းကိ အေလးထားသည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏတစ္ချဖစ္ေသာ Myanmar National
Telecom Holdings Public Ltd တြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။
ဥးတင္ေမာင္လိင္သည္ Myanmar-Japan Association တြင္လည္း ဗဟိ အလပ္အမေဆာင္ ေကာ္မတ
အဖြ႕ြဲ ဝင္အျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၈ုႏွစ္တြင္ ရန္ကန္တကၠသိလ္မွ ရူပေဗဒ
သိပၸံဘြ႔ြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခပ
ြဲ့ ါသည္။ သူသည္ ဂခပန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းကခင္စြာ ေျပာဆိနိင္ပါသည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လင္
ိ
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိင္သည္ ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ၿပး Zone A Project၏ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြာေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ TPD ပေရာဂခက္ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္းျဖစ္သည္။
သူသည္ လက္ရွိတြင္ NDCG၏ ပူးတြအ
ြဲ ပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏
ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား

အနက္မွတစ္ဥးျဖစ္ၿပး
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အဓိကအားျဖင့္

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္း၊

ကန္သြယ္ျခင္းလပ္ငန္းနွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား ကိေဆာင္ရြက္သည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏတစ္ခ
ျဖစ္သည္။
သူသည္ Proven Technology Industrial Co.,Ltd. ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ၿပး၊ Zodiac E Corridor
Company Limited ၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation ၏
အတြင္းေရးမွူးျဖစ္ၿပး၊

Myanmar

Construction

Entrepreneur

Association

၏

တြဘ
ြဲ က္

အတြင္းေရးမွူးျဖစ္ကာ၊ Peti Foundation ၏ ဘ႑ာေရးမႉ်ား လည္်ားျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိင္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကန္ ေဆးတကၠသိလ္ အမွတ္ (၁) မွ Bachelor of
Medicine ဘြ႔ျြဲ ဖင့္ ေအာင္ျမင္ခပ
ြဲ့ ါသည္။
ဥးေအာင္စးသာ
ိ
ဥးေအာင္စိးသာသည္ ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MJTD ၏ ဒါရိက္တာတစ္ဥးလည္း
ျဖစ္သည္။
သူသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား အနက္မွ တစ္ဥးျဖစ္သည့္ MTI ၏ဒါရိက္တာ
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ MTIသည္ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ သတင္းအခခက္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လကြန္း
ဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လကြန္း ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ဆက္ုႏႊယ္သည့္ က႑မခားတြင္ ရင္းနွးျမွပန
္ ွံၿပး ဥးေဆာင္သူ
တစ္ဥးျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ အမခားပိင္ကမၸဏ တစ္ချဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၂ခနွစ္
ကတည္းက Myanmar Information Technology Pte Ltd ၏ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္းျဖစ္သည္။
ဥးေအာင္စိးသာ သည္ သတင္းအခခက္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးုႏွင့္ နည္းပညာ က႑၊ စိက္ပခ ိးေရး ပစၥည္းမခား
ကန္သြယ္ျခင္းလပ္ငန္း၊ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမခားုႏွင့္ အျခားကန္မခ ိးစံ ကန္သြယ္ျခင္းလပ္ငန္း တိ႔ လပ္ကိင္ေနေသာ
Myanmar ComBiz အပ္စ ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္္။ Myanmar ComBiz အပ္စသည္္ ခရသြားလပ္ငန္း အစရွိေသာ
ဝန္ေဆာင္မ လပ္ငန္းမခားတြငလ
္ ည္း ပါဝင္လပ္ေဆာင္ပါသည္။
သူသည္ UMFCCI ၏ ဗဟိ အမေဆာင္ ေကာ္မတဝင္ တစ္ဥး ျဖစ္ကာ၊ Myanmar Young Entrepreneurs
Association တြင္ ဒတိယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Computer Industries Association တြင္ ဒတိယဥကၠ႒
တာဝန္၊ Yangon Region Computer Industries Association တြင္ ဒတိယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Rice
Industry Association တြင္ တြဘ
ြဲ က္ဘ႑ာေရးမႉ်ား တာဝန္ တိ႔ကိလည္း ထမ္းေဆာင္လခက္ ရွိပါသည္။
ဥးေအာင္စိးသာသည္ ASEAN Outstanding Entrepreneur Award အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ဗယက္နမ္ုႏိင္္ငံတြင္
အပ္ုႏွင္းျခင္း ခံခြဲ့ရပါသည္။
သူသည္ ရန္ကန္စးပြားေရး တကၠသိလ္မွ MBA ဘြ႔က
ြဲ ိလည္းေကာင္း၊ စးပြားေရးပညာဘြ႕ြဲ ကိလည္းေကာင္း၊ IT
ပညာ ဘြ႔ြဲကိ လည္းေကာင္း ရရွထ
ိ ားပါသည္။
ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ ယခင္ုႏွင့္ လက္ရွိ ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္္ တာဝန္ယမ
ူ မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏတြင္

ထမ္းေဆာင္ခြဲ့သည္မခား

မွအပ၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ဒါ႐ိုိက္တာမခားက

ေနာက္အကခဆံး

ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္ မတိင္မ ကပ္လခက္ လြန္ခြဲ့ေသာ ငါးုႏွစ္ အတြင္း အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခြဲ့မမခားမွာ ေအာက္ပါ အတိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
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အမည္
ဥးဝင္းေအာင္

လက္ရွိ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ယခင္ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ရာထူးမခား

ရာထူးမခား

GLAD
Dagon International Ltd.

ဥးသိမ္းေဝ

7 Foucs Investment Ltd.

Group Synergetic Force

(ေခၚ)

FMI

Co., Ltd.

Mr. Serge Pun

FMI Air Ltd
FMI Garden Development Ltd.

Meeyahta International

FMI Syndication Ltd.

Hotel Ltd.

Hlaing River Golf & Country Club Co., Ltd.
JJ-Pun Ltd.

Seven Golden Gates

Myanmar Agri-Tech Ltd.

Co., Ltd.

Pun Hlaing Capital Co., Ltd.
Pun Hlaing International Hospital Ltd.

Yangon Sand Industries

Pun Hlaing Links Services Co., Ltd.

Ltd.

Pun Plus Projects Ltd.
Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd.

Agribusiness and Rural

SPA Project Management Ltd.

Development Consultant

Thanlyin Estate Development Ltd.

Co.,Ltd.

Yangon Land Co., Ltd.
Yangon Nominees Ltd.

Myanmar Agri-Tech

Yoma Bank Ltd.

Carbon Capital Ltd.

Yoma Telecom Co., Ltd.
Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd.

SPA Project Management

Access Myanmar Distribution Company

Ltd.

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
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Yoma Telecom Co.,Ltd.

အမည္

လက္ရွိ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ယခင္ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ရာထူးမခား

ရာထူးမခား

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
ဥးခင္ေမာင္ေအး

New City Development

မရွိပါ။

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
ဥးသိန္းဟန္

MJTD

(ေခၚ)

MEICO

ကိဟန္သိန္း

မရွိပါ။

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

ေဒါက္တာ

ၤFMI

မရွိပါ။

မရွိပါ။

မရွိပါ။

ေအာက္ထြန္းသက္
ဥးတင္ထြဋ္ဥး

ဥးထြန္းလြင္

Shwe Me’ Co., Ltd.

မရွိပါ။

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

လက္ရွိ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ယခင္ အဓိက ဒါ႐ိုိက္တာ

ရာထူးမခား

ရာထူးမခား

MAGDPL
Myanmar Citizens Bank Limited
ဥးညခင္

MSD

မရွိပါ။

Shwe Own Pwint Co.,Ltd.
ဥးတင္ေမာင္လိင္

MAPCO

Myanmar Automobile

Evergreen Autos Co., Ltd.

Development Public
Company

ေဒါက္တာ

NDCG

မရွိပါ။

ဉာဏ္သစ္လိင္

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

ဥးေအာင္စိးသာ

MJTD

မရွိပါ။

MTI
Myanmar ComBiz Group

ရာထူးသက္တမ္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းအရ ကမၸဏ၏ ေနာင္ကခင္းပေသာ ုႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတိင္း
တြင္ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကြၽုႏ္ပ္တိ႔ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ ၃ပံ၁ပံ (သိ႔တည္းမဟတ္၊ ယင္းတိ႔၏ အေရ
အတြက္သည္ သံးျဖင့္စား၍ မျပတ္ပါက ၃ပံ၁ပုႏ
ံ ွင့္ အနးစပ္ဆံး အေရအတြက)္ က ရာထူးမွ အလွည့္ကခ
မျဖစ္မေန အနားယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ုႏွစ္စဥ္ အနားယူရမည့္ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္ ၎တိ႔ကိ ေနာက္ဆံး ေ႐ိုြးေကာက္ခြဲ့ေသာ အခခိန္မွ
ရာထူးသက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံး ျဖစ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခား ျဖစ္ရပါမည္။ သိ႔ရာတြင္ တစ္ရက္တည္း ဒါ႐ိုိက္တာ
ျဖစ္လာၾကသူမခား အၾကားတြင္ (ယင္းတိ႔အခခင္းခခင္း အျခားနည္းအားျဖင့္ သေဘာတူထားျခင္း မရွိပါက)
အလွည့္ကခ အနားယူရမည့္သူမခားကိ မြဲခြ၍
ြဲ ဆံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာမခားအနက္မွ ၃ဥးသည္ ၂၀၁၅ခနွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကခင္းပသည့္
နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ အေရြးေကာက္ခံခြဲ့ရၿပး ထိရက္တြင္ပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏

ဒါရိက္တာမခား

ျဖစ္လာခြဲ့ပါသည္။

လာမည့္

နွစ္ပတ္လည္

အေထြေထြ

အစည္းအေဝးတြင္

အနားယူမည့္သူမခားကိ (ယင္းတိ႔အခခင္းခခင္း အျခားနည္းအားျဖင့္ သေဘာတူထားျခင္း မရွိပါက)
ဆံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အနားယူေသာ ဒါ႐ိုိက္တာသည္ ျပန္လည္ အေ႐ိုြးခံခြင့္ ရွိပါသည္။
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မြဲခြ၍
ြဲ

အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အမေဆာင္ အရာရွိမခား၏ တာဝန္မွာ ေန႔စဥ္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

အမေဆာင္

အရာရွိမခားနွင့္

သက္ဆိင္သည့္

အခခက္အလက္မခားကိ

ေအာက္ပါ

ဇက္ဟိုယားတြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အမည္္

အသက္

လိပစ
္ ာ

ရာထူး

ဥးထြန္းထြန္း

၄၁

အမွတ္ (O22A) ၊ Orchid Garden ၊ FMI ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္
City ၊ လိင္သာယာၿမ ိ႕နယ္္၊ ရန္ကန္ၿမ ိ႕။

ဥးေအးဝင္း

၄၇

အမွတ္ ၄၂၊ ေရႊသရဖရိပ္မြန္၊

အပ္ခခ ပ္ေရးုႏွင့္

ဘရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမ ိ႕နယ္္၊

လူ႔အရင္းအျမစ္ ဒါ႐ိုိက္တာ

ရန္ကန္ၿမ ိ႕။
ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္

၄၂

အမွတ္ ၁၁၊ ရတနာမြန္ ၃လမ္း၊

အေရာင္းနွင့္ ေဈးကြက္

ေအးရိပ္မြန္ အိမ္ယာ၊ လိင္ျမိ ႕နယ္၊

ျမွင့တ
္ င္ေရး ဒါရိက္တာ

ရန္ကန္ျမိ ႕။
ဥးသူရိန္ေအာင္

၃၃

အမွတ္ (၁၀၅) ၊ တကၠသိလ္ ရိပ္သာလမ္း၊ ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိက္တာ
(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမ ိ႕နယ္္၊

(သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္)

ရန္ကန္ၿမ ိ႕။
ေဒါက္တာ
ဉာဏ္သစ္လိင္

၄၆

အမွတ္ ၅၅(ေအ)၊ သနုႏၵာ ၄လမ္း၊

ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိက္တာ

သမဂၤလာ အိမ္ယာ၊ သဏၤန္းကၽြန္း

(TPD)

ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ျမိ ႕။

ေအာက္တြင္ ထတ္ေဖာ္ေၾကညာ ထားသည္မွအပ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ မည္သည္႕ အမေဆာင္ အရာရွက
ိ မွခ အခခင္းခခင္း
သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ ေဆြမခ ိး ေတာ္စပ္ျခင္း မရွိပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ပေရာဂခက္ဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္သည့္ ဥးသူရိန္ေအာင္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဥးဝင္းေအာင္၏
သား ျဖစ္ပါသည္္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အမေဆာင္ အရာရွိမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏတစ္ခတည္းအတြက္ သးသန္႕ အလပ္လပ္ေနျခင္း
မဟတ္ပါ။ “အလပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညခခက္ုႏွင့္ အခေၾကးေငြ” အပိဒ္တြင္ ၾကည္႕ရပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အမေဆာင္ အရာရွတ
ိ ိ႔၏ စးပြားေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ အလပ္အကိင္ အေတြ႔အႀက ံမခားကိ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္ ဥးထြနး္ ထြနး္
ဥးထြန္းထြန္းသည္ ဤကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
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ဥးထြန္းထြန္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား အနက္မွ တစ္ဥး ျဖစ္သည့္ SPA Group ုႏွင့္
FMI ၏ အမေဆာင္ ဒါ႐ိုိက္တာုႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ SPA Group သိ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
ေုႏွာင္းပိင္းတြင္

ဝင္ေရာက္ခြဲ့ၿပး

ရာထူးတာဝန္အမခိ းမခိ းကိ

ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။

နယ္ပယ္မခားစြာတြင္

ထိေတြ႔လပ္ကိင္ကာ ေကာ္ပိေရးရွင္း ဆိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ အစရွယ္ယာ မွတ္ပံတင္ျခင္း၊ secretarial practice၊
ဥပေဒ ေရးရာ၊ ေကာ္ပိေရးရွင္း စမံအပ္ခခ ပ္ပံ မူေဘာင္မခား၊ သတင္းအခခက္အလက္ နည္းပညာ၊ အိမ္ၿခံေျမ
ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ စမံခန္႔ချြြဲ ခင္္း၊ ရာျဖတ္ျခင္း၊ ကမၸဏခခင္း ပူးေပါင္းျခင္းုႏွင့္ ရယူျခင္း၊
စးပြားေရး အခြင့အ
္ လမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းုႏွင့္ စေတာ့အပ
ိ ္ခခိန္း တြင္ အစရွယ္ယာ တင္သြင္းျခင္း တိ႔
ပါဝင္ပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ Institute of Chartered Secretaries & Administrators (United Kingdom) မွ
ဘြ႔ရ
ြဲ ရွိခြဲ့ၿပး၊ လက္ရွိအခခိန္တြင္ ထိအဖြ႔အ
ြဲ စည္း၌ associate member တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္။
ဥးေအးဝင္း
ဥးေအးဝင္းသည္ ဤကမၸဏ၏ အပ္ခခ ပ္ေရးုႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
ဥးေအးဝင္းသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား အနက္ တစ္ဥး ျဖစ္သည့္ MEICO တြင္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္က စတင္၍ အပ္ခခ ပ္မ ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ MEICO သည္ စားသံးဆ
ုႏွင့ဆ
္ ထြက္ပစၥည္း အမခိ းမခိ းအား ထတ္လပ္ျခင္း၊ ကန္သြယ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းုႏွင့္ တင္ပိ႔ျခင္း တိ႔အား
ေဆာင္ရြက္ေသာ ကမၸဏတစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ တျပိ င္တည္းတြင္ Thuriya Win Co., Ltd ၏ အပ္ခခ ပ္မ
ဒါ႐ိုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Thuriya Win Co., Ltd.သည္ စားေသာက္ကန္ ထတ္လပ္ျခင္းလပ္ငန္း၊
ျဖန္႕ခချခင္းလပ္ငန္း၊

လယ္ယာစိက္ပခ ိးေရး

လပ္ငန္းကိ

အဓိကထား၍

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သူသည္

စက္မလက္မ ဖြ႔ျံ ဖိ းေရးက႑၊ သတင္းအခခက္အလက္နွင့္ တယ္လကြန္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မနွင့္
စြမ္းအင္က႑တြင္ စးပြားေရးလပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Industries Alliances Public Limited
အား တည္ေထာင္သူမခား အနက္မွတစ္ဥးျဖစ္ၿပး၊ ယင္း Limited၏ ဘတ္အဖြ႕ြဲ ဝင္ တစ္ဥးျဖစ္သည္။
သူသည္ UMFCCI ၏ လက္ရွိ ဗဟိ အမေဆာင္ ေကာင္မတဝင္ တစ္ဥးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Myanmar Food
Processors and Exporters Association ၏ အတြင္းေရးမႉ်ားခ ်ဳပ္ရာထူးုႏွင့္ Myanmar Industrial Association
၏ ဗဟိ အလပ္အမေဆာင္ ေကာင္မတဝင္ ရာထူးတာဝန္မခားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လခက္ ရွိပါသည္။
ဥးေအးဝင္းသည္ ၁၉၉၂ုႏွစ္တြင္ Bachelor of Commerce ဘြ႔ျြဲ ဖင့္ ရန္ကန္ စးပြားေရး တကၠသိလ္မွ
ေအာင္ျမင္ခြဲ့ပါသည္။
ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္
ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အေရာင္းနွင့္ ေဈးကြက္ ျမွင့တ
္ င္ေရး ဒါရိက္တာ ျဖစ္သည္။
ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္သည္ MAGDPL ၏ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးျဖစ္သည္။ သူသည္ သြင္းကန္နွင့္ ပိ႔ကန္ လပ္ငန္း စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
အေတြ႔အၾကံ နွစ္၂၀ ရွိပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၆ခနွစ္ ကတည္းက Lim Family Co., Ltd ၏ ဒါရိက္တာ တစ္ဥး
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွခက္ရွိပါသည္။ သူသည္ Aung Si Linn International (Trading House) နွင့္ စားအံးဆ
တင္သြင္းျခင္းနွင့္ လက္ကားျဖန္႔ခချခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာေရႊရတနာေျမကမၺဏလိမိတက္ တြင္လည္း
အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ၂၀၀၆ခနွစ္တြင္၊ သူသည္ Proven Technology
Industry Co.,Ltd တြင္လည္းေကာင္း၊ Yangon Metal Industry Ltd., တြင္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Poly
World Ltd., တြင္လည္းေကာင္း၊ Green Myanmar Group Limited တြင္လည္းေကာင္း ဒါရိက္တာ
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တစ္ဥးျဖစ္လာခြဲ့ပါသည္။

သူသည္

ရန္ကန္

တကၠသိလ္မွ

သိပၸံဘြ႕ြဲ

(ဓါတေဗဒ)

ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခၿြဲ့ ပး၊

၂၀၁၄ခနွစ္တြင္ University of Thai Chamber of Commerce မွ Masters Degree in Business
Adiminstration (MBA) အားရရွိခြဲ့ပါသည္။
ဥးသူရန
ိ ေ
္ အာင္
ဥးသူရိန္ေအာင္သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ သိလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ ပေရာဂခက္ ဒါ႐ိုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
ဥးသူရိန္ေအာင္သည္ Dagon group ၌ (၁၀) ုႏွစ္ေကခာ္ အလပ္အကိင္ အေတြ႔အႀက ံ ရွိပါသည္။

Dagon

Group သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြငး္ ေရွ႕ေဆာင္ ကမၸဏ အပ္စႀကးမခား အနက္တစ္ခ ျဖစ္ကာ၊ အိမ္ၿခံေျမုႏွင့္
ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္း၊ ဧည့္ဝတ္ေကခပြန္ေရး လပ္ငန္း၊ သစ္လပ္ငန္း၊ စိက္ပခ ိးေရး လပ္ငန္း၊ ကန္စည္
အေရာင္းအဝယ္ လပ္ငန္း၊ စိက္ခင္းလပ္ငန္း၊ လက္လအေရာင္းုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴးေရး လပ္ငန္း၊ ေရနံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
လပ္ငန္းုႏွင့္ စားေသာက္ကန္ လပ္ငန္း တိ႔ အပါအဝင္ လပ္ငန္းက႑ မခ ိးစံတြင္ လပ္ကိင္လခက္ ရွိ္ပါသည္။
သူ၏ အဓိက တာဝန္မွာ ျမိ ႕ျပစမံကိ္န္း ခခမွတ္ျခင္း၊ စးပြားေရးနွင့္ လူေနထိင္မဆိင္ရာ ဖြ႕ံျဖိ းေရး လပ္ငန္းမခား
အပါအဝင္ အိမ္ေျခေျမ စမံကိန္းမခားတြင္ စမံကိန္း ခခမွတ္ျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတိ႔ျဖစ္သည္။
အိ္မ္ျခံေျမ ဖြံ႕ျဖိ းေရးက႑ အတြင္း ၁၀နွစ္ လပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံ ရွိျခင္းေၾကာင့္ စမံကိန္း စမံခန္႔ခမ
ြြဲ နွင့္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း လပ္ငန္းမခားကိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာင္းစြာ ကြခမ္းကခင္နားလည္ပါသည္။
သူသည္ Dagon group ၏ လပ္ငန္း ဆိင္ရာ မဟာဗခၱဴဟာုႏွင့္ တိးခခြဲ႕ေရး စမံကိန္းမခားကိ တာဝန္ယူၿပး၊ Dagon
group

တိးခခြဲ႕လပ္ကိင္ုႏိင္မည့္

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အျဖစ္

စးပြားေရး

နယ္ပယ္သစ္မခား

ေဖာ္ထတ္

သတ္မွတ္မကိ

အထူးျပ

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ Dagon group က လပ္ငန္းသစ္မခား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပဂလိကပိင္

ေျပာင္းလြဲျခင္းုႏွင့္

ဝယ္ယူျခင္းတိ႔

ျပ လပ္ျခင္းအားျဖင့္

တိးခခြဲ႕လပ္ကိင္ုႏိင္မည့္

လပ္ငန္းက႑

အသစ္မခား၏ ျဖစ္ုႏိင္ေျခ ေလ့လာခခက္မခားကိ တက္ၾကြစြာ ဥးေဆာင္ လပ္ကိင္လခက္ ရွိပါသည္။
သူသည္ Westminister တကၠသိလ္ မွ Business Information Management in Finance ဘာသာရပ္ဆိင္ရာ
Bachelor of Arts (Honours) ဘြ႔က
ြဲ ိ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခြဲ့ပါသည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လင္
ိ
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိင္သည္ ကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာတစ္ဥး ျဖစ္ၿပး၊ Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ TPD ပေရာဂခက္ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္း
ျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္ရွိတြင္ NDCG ၏ တြဖ
ြဲ က္ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏ၏

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား

အနက္မွတစ္ဥးျဖစ္ၿပး၊

ေဆာင္လပ္ေရး၊

ကန္သြယ္ေရးနွင့္

အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မ လပ္ငန္းမခားအား အဓိက ေဆာင္ရြက္သည့္ အမခားပိင္ ကမၸဏ တစ္ချဖစ္သည္။
သူသည္ Proven Technology Industrial Co., Ltd ၏ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္းျဖစ္ၿပး၊ Zodiac E Corridor
Company Limited ၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation တြင္
အတြင္းေရးမး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Costruction Entrepreneur Association တြင္ တြဖ
ြဲ က္
အတြင္းေရးမး

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

Peti

Foundation

ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
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တြင္

ဘ႑ာေရးမွၱဴး

အျဖစ္လည္းေကာင္း

ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား၏ ယခင္ ုႏွင့္ လက္ရွိ ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္္ တာဝန္ယမ
ူ မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အမေဆာင္ အရာရွိမခား၏ ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္ မတိင္မ ငါးုႏွစ္ အတြင္း
ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြဲ့မမခားမွာ ေအာက္ပါ အတိင္း ျဖစ္ပါသည္ အမည္

ဥးထြန္းထြန္း

လက္ရွိ အဓိက

ယခင္ အဓိက

ဒါ႐ိုိက္တာ ရာထူးမခား

ဒါ႐ိုိက္တာ ရာထူးမခား

7 Focus Investment Ltd

First Myanmar

Chindwin Investments Ltd

Construction Co., Ltd.

Convenience Prosperity Co., Ltd
FMI

Hicom Co., Ltd.

FMI Air Ltd
FMI Garden Development Ltd

Asia Green Valley Co.,Ltd

FMI Pearl City Development Ltd

Butterfly Trading Co.,Ltd

FMI Riverside Development Ltd

Group Synergetic Force

FMI Syndication Ltd

Co.,Ltd

Hexagon System Co., Ltd

May Enterprise Ltd

Hlaing River Golf & Country Club Co., Ltd

Norther Island Co.,Ltd

JJ-Pun Ltd

Smart & Trust Services

Mandalay Cement Industries Co., Ltd

Co., Ltd

May Enterprise Ltd

Thanlyin Estate

Meeyahta International Hotel Ltd

Development Ltd.

Myanmar Agri - Tech Ltd

Trusted Persons Co., Ltd.

Northern Island Co., Ltd

Yoma Bank Ltd.

Pun Hlaing Capital Co., Ltd
Pun Hlaing International Hospital Ltd
Pun Hlaing Landscaping Ltd

Yoma Yarzar
Manufacturing Co., 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
ဥးေအးဝင္း

MEICO

မရွိပါ။

Thuriya Win Manufacturing Co., Ltd
Thuriya Win International Co.,Ltd
Unity Force International Co., Ltd
Myanmar Industries Alliance Public Ltd
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ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္

Myanma Agriculture and General Development မရွိပါ။
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

ဥးသူရိန္ေအာင္

Dagon InternationlaLtd

မရွိပါ။

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
ေဒါက္တာ

NDCG

မရွိပါ။

ဉာဏ္သစ္လိင္

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

ဒါရိက္တာမခားနွင့္ အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား ပိင္ဆင္
ိ သည့္ အစရွယယ
္ ာမခား
ေနာက္အကခဆံးေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ၊ မည္သည့္ ဒါရိက္တာ၊
အမေဆာင္ အရာရွိ တစ္ဥးတစ္ေယာက္မွခ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏတြင္ အစရွယ္ယာမခား ပိင္ဆိင္ထားျခင္း မရွိပါ။
အမည္

ဒါရိက္တာ/အမေဆာင္အရာရွိ

ဒါရိက္တာ/အမေဆာင္အရာရွ၏
ိ

နာမည္ျဖင့္

အကခိ းစးပြားုႏွင့္ သက္ဆင္
ိ သည္

မွတပ
္ တင္
ံ
ထားသည့္

အစရွယယ
္ ာ အေရအတြက္

ဟမွတယ
္ ရ
ူ မည့္ အစရွယယ
္ ာ
အေရအတြက္

ဥးဝင္းေအာင္

၂၅,၆၃၄

၂၂၀,၇၅၀

ဥးထြန္းလြင္

၅၂,၃၈၅

၁၉၇,၁၀၁

ဥးသိန္းဟန္

မရွိပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဥးသိမ္းေ၀

မရွိပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဥးညခင္

မရွိပါ

၁၉၅,၀၀၀
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မရွိပါ

၁၉၅,၅၁၆

ဥးခင္ေမာင္ေအး

မရွိပါ

၁၉၈,၃၃၆

ဥးေအာင္စိးသာ

မရွိပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဥးတင္ေမာင္လိင္

မရွိပါ

၁၉၅,၆၁၀

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

မရွိပါ

မရွိပါ

ဥးတင္ထြဋ္ဥး

မရွိပါ

မရွိပါ

၄၉,၃၅၄

၁၄,၃၁၅

ဥးသူရိန္ေအာင္
ဥးေအးဝင္း

၁,၁၀၂

ဥးျမင့္ေဇက္ဟိုာ္

၁,၁၂၁

ဥးထြန္းထြန္း

မရွိပါ

ဒါရိက္တာမခား၊ အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခားနွင့္ အလပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညခခက္ုႏွင့္ အခေၾကးေငြ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား (အမေဆာင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ အတိင္းအတာ အထိသာ) သိ႔မဟတ္
အမေဆာင္ အရာရွိမခား အနက္ မည္သူကမွခ ဤကမၸဏနွင့္ အလပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညခခက္အား
ခခ ပ္ဆ္ထ
ိ ားျခင္း မရွိပါ။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ အမေဆာင္ အရာရွိမခားအား အမည္တင္သြင္းျခင္း
ေကာ္မတက (သက္ဆိင္သည့္ အတိင္းအတာ အထိသာ) အမည္တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပး ဤကမၸဏ၏
အမေဆာင္ ရာထူးတာဝန္မခားကိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ အခေၾကးေငြ
ရရွိျခင္းမရွိဘြဲ ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။
ဒါရိက္တာမခားနွင့္ အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား ရရွသ
ိ ည့္ အခေၾကးေငြနင
ွ ့္ ေထာက္ပေ
ံ့ ၾကး စစေပါင္း
၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး နွစမ
္ ွ ၂၀၁၄

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး နွစမ
္ ွ ၂၀၁၅

ဘ႑ာေရး နွစအ
္ ထိ

ဘ႑ာေရး နွစအ
္ ထိ

ဒါရိက္တာမခား
အမေဆာင္ အရာရွိမခား

၂၉,၈၈၅,၇၀၀ ကခပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၆,၇၉၄

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄၈,၀၀၀

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပး ကမၸဏဝင္ေငြ၏ ၂%အား အပိဆေၾကး အေနျဖင့္
ရရွိခြဲ့ပါသည္။ ယင္းအပိဆေၾကးအား ၁၈ရက္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ကခင္းပသည့္ နွစ္ပတ္လည္
အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အစရွယ္ယာရွင္မခားက ခြင့္ျပ ေပးခြဲ့ၾကပါသည္။
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ေကာ္ပရိ
ိ တဆ
္ င္
ိ ရာအပ္ခခ ပ္မ
မိတဆ
္ က္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္ လပ္ငန္း စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္မခားုႏွင့္
တာဝန္ခံမ

စံုႏန္းမခား

ျမင့္မားေအာင္

ထားရွိထိန္းသိမ္းရန္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွင္မခား အေပၚ

အေရးႀကးေၾကာင္းကိ

သိရွိနားလည္ၿပး၊

ုႏိင္ငံတကာတြင္ လက္ရွိ ကခင့္သံးေနေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမခားနွင့္ ကိက္ညသည့္ ေကာ္ပိေရးရွင္း
စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္မခားဆိင္ရာ

အေလ့အထမခားအား

ျမန္မာနိင္ငံရွိ

ျပည္တြင္း အေျခအေနမခားအား

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပး ကခိ းေၾကာင္းဆေလွခာ္ေသာ အတိင္းအတာအထိ လက္ခံကခင့္သံးပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏအေနျဖင့္ လပ္ငန္း စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္အား ကမၸဏ၏ ထံးတမ္းအစဥ္အလာတစ္ခ
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာမခားဘတ္အဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ ထိပ္ပိင္းအဆင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ တိ႔မွ
တစ္ဆင္လပ္ငန္းစမံအပ္ခခ ပ္မအား
လပ္ငန္းစမံအပ္ခခ ပ္မ

တစ္စိက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မူေဘာင္ဆိင္ရာ

လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္

ေပၚလြငေ
္ စသည့္

လမ္းျပေျမပံတစ္ရပ္တိ႔ကိ

ကမၸဏက

လက္ခံကခင့္သံးခြဲ့ပါသည္။ ေကာ္ပိရိတ္စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ဆိင္ရာ လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္ လမ္းျပေျမပံတြင္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လပ္ငန္းစမံအပ္ခခ ပ္မအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ေရး အတြက္
လပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အဆင့္မခားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လပ္ငန္းစမံအပ္ခခ ပ္မ

မူေဘာင္ဆိင္ရာ

လပ္ငန္းစမံအပ္ခခ ပ္မအား

လမ္းညြန္ခခက္မခားုႏွင့္

လမ္းျပေျမပံတြင္

ေကာင္းမြန္သည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ေရးအတြက္

ဥးတည္ခခက္ုႏွင့္

ရည္မွန္းခခက္မခား

ပါဝင္ပါသည္။
ဥးတည္ခခက္
၁။

ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမ၊

တာဝန္ခံမ၊

လြတ္လပ္မုႏွင့္

မွခတမစသည့္

သေဘာတရားမခားအား

အေျခခံ၍ စမံအပ္ခခ ပ္မမွ တစ္ဆင့္ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ုႏိင္မ ရရွိုႏိင္ရန္
၂။

အေထြေထြအစရွယ္ယာရွင္မခား၏ အစည္းအေဝး၊ ဒါရိက္တာမခားဘတ္အဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ အမေဆာင္
အဆင့္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ

အစရွိသည့္

ေကာ္ပိရိတ္အစအဖြဲြ႔တစ္ဖ႔စ
ြြဲ ၏

လပ္ငန္းေဆာင္တာုႏွင့္

လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ုႏိင္မတိ႔အတြက္ လပ္ပိင္ခြင့ေ
္ ပးျခင္းအား အားေပးရန္
၃။

ေကာ္ပိရိတ္အစအဖြ႔မ
ြဲ ခားအားလံး

အေနျဖင့္

ဆံးျဖတ္ခခက္မခားခခမွတ္ျခင္းုႏွင့္

ယင္းဆံးျဖတ္ခခက္မခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမင့္မားသည့္ ကိယ္ကခင့္တရား
ဆိင္ရာ တန္ဖိးမခား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္
အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္
ရည္မန
ွ း္ ခခက္မခား
၁။

ပိမိေကာင္းမြန္သည့္

ဆံးျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ျခင္း

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိင္ရာ

ကၽြမ္းကခင္မ

ဆိင္ရာ

ပိမိတိးတက္ေစရန္

လပ္ငန္းစဥ္မခား၊
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္

အကခိ းစးပြား သက္ဆိင္သူမခားထံ ေပးအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မမခားအား ပိမိေကာင္းမြန္ရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စသည္တိ႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိမိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၂။

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ
အကခိ းစပ္ဆိင္မ

စြမ္းေဆာင္ရည္
ပဋိပကၡမခား
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ပိမိိေကာင္းမြန္ေအာင္

ပါ၀င္သည့္

ရင္းနွးျမွပ္နွံမ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္
ဆံးျဖတ္ခခက္ဆိင္ရာ

ဆံးရံးနိင္ေျခမခားအား ေလွခာ့ခချခင္းတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ တန္ဖိးအား
ပိမိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
၃။

ရင္းနွိးျမွပ္နွံသူမခား၏ ယံၾကည္မအား ပိမိခိင္ျမြဲေစရန္

၄။

ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ တန္ဖိးမခားနွင့္ ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခား ရရွိျခင္းတိ႔ေၾကာင့္
အကခိ းစပ္ဆိင္သူမခား ေကခနပ္မရရွိေစရန္

ေကာင္းမြန္သည့္ လပ္ငန္း စမံအပ္ခခ ပ္မလက္ေတြ႕ကခင့္သံးျခင္းအား တစ္စိက္မတ္မတ္ုႏွင့္ တစ္သတ္မတ္တည္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္၊

စးပြားေရး

ပိမိေကာင္းမြန္ေစမည္ဟ

စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ

အေနျဖင့္

ေရရွည္တည္တံ့သည့္

ယံၾကည္ပါသည္။

ဖြ႕ံျဖိ းမအား

ထိသိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ေနာက္ဆံးတြင္၊ အစရွယ္ယာရွင္မခားနွင့္ အျခားေသာ အကခိ းစပ္ဆိင္သူမခား အတြက္ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ တန္ဖိး
ပိမိျမင့္တက္လာပါလိမ့္မည္။
လပ္ငန္း

စမံအပ္ခခ ပ္မ

မူေဘာင္ဆိင္ရာ

လမ္းညႊန္ခခက္မခားနွင့္

လမ္းျပေျမပံသည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

အပ္ခခ ပ္မမူေဘာင္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံနွင့္ နည္းလမ္း စသည္တိ႔အတြက္လည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးၿပး၊ ယင္းဖြ႕ြဲ စည္းပံနွင့္
နည္းလမ္းမခားအား အဆင့္အလိက္ မည္ကြဲ့သိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ကိလည္း ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။
ထိ႔အျပင္

ေကာ္ပိရိတ္

စမံအပ္ခခ ပ္မ

မူေဘာင္ဆိင္ရာ

လမ္းညႊန္ခခက္မခားသည္

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

အေထြေထြ အစည္းအေ၀း၊ ဒါရိက္တာမခား ဘတ္အဖြ႕ြဲ ၊ အမေဆာင္အဆင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ၊ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ
သိ႔မဟတ္

အမေဆာင္

အရာရွိခခ ပ္နွင့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

ဥကၠဌ

စသည္တိ႔၏

အခန္းက႑မခားနွင့္

တာ၀န္မခားကိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္

လပ္ငန္း

စမံအပ္ခခ ပ္မမူေဘာင္

အတြက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဖြ႕ြဲ စည္းပံမခားနွင့္

မူ၀ါဒမခားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံ

မူေဘာင္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံ

အစရွယ္ယာရွင္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း

ေကာ္ပိရိတ္ စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ဆိင္ရာ
လမ္းျပေျမပံ

ဒါရိက္တာမခား ဘတ္အဖြ႕ြဲ

ေကာ္ပိရိတ္ စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ဆိင္ရာ ကခင့္၀တ္

အမေဆာင္အဆင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ

ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း လမ္းညြန္

ဘတ္အဖြ႕ြဲ အေထာက္အပံ့ ေကာ္မတမခား

ေကာ္မတတည္ေထာင္မဆိင္ရာ စာတမ္း

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ
ေကာ္ပိရိတ္ စမံအပ္ခခ ပ္မေကာ္မတ
အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ
အခေၾကးေငြဆိင္ရာ ေကာ္မတ
ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမးရံး

ကမၸဏတြင္း

စာရင္းစစ္

တည္ေထာင္မဆိင္ရာ

စာတမ္း
ဆံးရံးနိင္ေျခ စမံခန္႕ခြမ
ြဲ

အကခိ းစပ္ဆိင္မ ပဋိပကၡဆိင္ရာ မူ၀ါဒ

ကမၸဏတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိင္ရာ မူ၀ါဒ

ကမၸဏျပင္ပမွ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ဆိင္ရာ ဖြ႕ြဲ စည္းပံနွင့္ နည္းလမ္းတိ႔အား ေအာက္ပါအတိင္း
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ဥးေဆာင္ဥးရြက္ျပ စမံအပ္ခခ ပ္မွ
မူေဘာင္
အစဥ္တစိက္တိးတက္ေကာင္းမြန္
ကတိက၀တ္

ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ကမၸဏ၏စမံအပ္ခခ ပ္မွေဘာင္
ဆိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံ



စနစ္

တည္ေဆာက္ျခင္း



အကြဲျဖတ္ျခင္း



စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း



ေဆာင္ရြက္မည့္ရက္ရွည္



CGအေနျဖင့္ေကာ္ပိရိတ္
၏

ထံးတမ္းစဥ္လာျဖစ္လာျခင္း

ကမၸဏအစိတ္အပိင္း
မခား



အေထာက္အပံံ့ေကာ္မ
တမခား



CG လမ္းညြန္



ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း



တည္ေထာင္မဆိင္ရာ
စာတမ္း



စနစ္ုႏွင့္လပ္ထံးလပ္
နည္း

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂
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အဆင့္ ၃

အစရွယ္ယာရွင္မခား

ခန္႔အပ္ျခင္း
အစရင္ခံျခင္း

ေရြးေကာက္

အစရင္ခံျခင္း

တင္ေျမာက္ျခင္း

တာ၀န္ခံျခင္း

ဒါရိက္တာမခားဘတ္အဖြ႔ြဲ
အစရင္ခံျခင္း

အစရင္ခံျခင္း
ခန္႔အပ္ျခင္း

အစရင္ခံျခင္း

တာ၀န္လႊြဲအပ္ျခင္း

အၾကံေပးျခင္း

အစရင္ခံျခင္း

စာရင္းစစ္ျခင္းအစအစဥ္
ၾကးၾကပ္ျခင္း

အေထြေထြ

လမ္းညႊန္ျခင္း

အတြင္းေရး
မွးရံးအဖြ႔ြဲ

သတင္းအခခက္အလက္
ကမၸဏအတြင္း

ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာအေ

စာရင္းစစ္ျခင္း

ထြေထြအတြင္းေရးမွးရံး

စာရင္း

ၾကးၾကပ္ျခင္း

စစ္ျခင္း

လမ္းညႊန္ျခင္း

အစရင္ခံျခင္း

အမွေဆာင္အဆင့္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ွ

ုႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ျခင္း

128

ၾကးၾကပ္ျခင္း
လမ္းညႊန္ျခင္း

တာ၀န္ခံျခင္း

အစရင္ခံျခင္း

/

အစရင္ခံျခင္း

အစရင္ခံျခင္း

ဘတ္အဖြ႔မ
ြဲ ခားေကာ္မတ

ကမၸဏျပင္ပမွ
စာရင္းစစ္

လမ္းညႊန္ျခင္း

လပ္ငန္းဆိငရ
္ ာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း
လပ္ငန္း စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္ဆိင္ရာ လမ္းညႊန္ခခက္မခားနွင့္ လမ္းျပေျမပံအား လိက္နာ၍၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္း ျဖစ္သည့္
စးပြားေရးနွင့္

လပ္ငန္းခြင္ဆိင္ရာ

ကခင့္၀တ္အတြက္

လမ္းညႊန္ခခက္မခားအား

လက္ခံကခင့္သံးခြဲ့ပါသည္။

(လပ္ငန္းဆိင္ရာကခင့္ဝတ္စည္းကမ္းမခား)
လပ္ငန္းဆိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္းတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ေမွခာ္မွန္းခခက္၊ ဥးတည္ခခက္နွင့္ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ
တန္ဖိးမခားအား ခခမွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာ္ပိရိတ္ဆိင္ရာ ကခင့္၀တ္စည္းကမ္းတြင္ စးပြားေရးဆိင္ရာ
ကခင့္၀တ္၊ အျပ အမူဆိင္ရာ စည္းမခဥ္းမခား၊ လပ္ငန္းခြင္ဆိင္ရာ ကခင့္၀တ္နွင့္ ဖြင့ဟ
္ ထတ္ေဖာ္ျခင္းဆိင္ရာ
လမ္းညြန္

စသည္တိ႔အားလည္း

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ပါသည္။

ယင္းတိ႔အား

ဒါရိက္တာမခား

ဘတ္အဖြ႕ြဲ နွင့္

အမေဆာင္ ဒါရိက္တာမခား အပါအ၀င္ MTSH၏ အဖြ႕ြဲ ၀င္မခားအားလံးက မျဖစ္မေန လိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေမွခာ္မန
ွ း္ ခခက္
ျမန္မာနိင္ငံ၏ လူမေရးနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ ဘက္စံဖြ႕ံျဖိ းတိးတက္ေရး အတြက္ သလ၀ါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္
ရင္းနွးတည္ေထာင္ျခင္းတြင္ ရင္းနွးျမွပ္နွံရန္နင
ွ ့္ ျပည္ပတိက္ရိက္ ရင္းနွးျမွပ္နွံမမခားအား စြေ
ြဲ ဆာင္ုႏိင္သည့္
ေဒသတြင္း ဥးေဆာင္သူတစ္ဥး ျဖစ္ရန္
ဥးတည္ခခက္
ေရရွည္ဖ႔ျြံ ဖိ းမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးုႏိင္မည့္ တာ၀န္ယမ
ူ ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ အေလ့အထမခားနွင့္
ေကာင္းမြန္သည့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ

စမံအပ္ခခ ပ္မ

မူေဘာင္မခားအေပၚ

အေျခခံအေဆာက္အအံ

အေျခခံေသာ

ကမာၻ႕အဆင့္မ

ရင္းနွးတည္ေထာင္ျခင္းမွတဆင့္

စက္မလပ္ငန္းနွင့္
ရင္းနွးျမွပ္နွံျခင္းနွင့္

ယံၾကည္စိတ္ခခရၿပး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စးပြားေရး ဝန္းကခင္တစ္ခ ဖန္တးေပးျခင္းျဖင့္ အကခိ းစပ္ဆိင္သူမခား၊
ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခား၊ အကခိ းတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမခား၊ ၀န္ထမ္းမခားနွင့္ လူမအသိက္အဝန္းတစ္ရပ္လံး
အတြက္ တန္ဖိး ဖန္တးေပးနိင္ရန္
ေကာ္ပရိ
ိ တဆ
္ ိငရ
္ ာ တန္ဖးမခား
ိ
ေရရွည္တည္တံ့နိင္မ၊ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမ၊ တာ၀န္ယူမ၊ ကၽြမ္းကခင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိင္မ၊ သတိျပ မိေစျခင္း၊
ရည္မွန္းခခက္ ေရွးရမ၊ ေလ့လာသင္ၾကားမ၊ ကခန္းမာေရးနွင့္ ေဘးအုႏရာယ္ ကင္းရွင္းေရး။
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
၀န္ထမ္းမခားအား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ကမၸဏ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ၏ မေလခာ္ကန္ေသာ လပ္ရပ္ တစ္စံတစ္ရာအား
အသိေပးနိင္ရန္

အသိေပး

အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိင္ရာ

မူ၀ါဒတစ္ရပ္အားလည္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏက

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြဲ့ပါသည္။
လြတလ
္ ပ္ေသာ ဒါရိက္တာမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႕သည္ ခိင္မာၿပး လြတ္လပ္မရွိေသာ ဘတ္အဖြဲ႔ြ စနစ္တစ္ရပ္အား အစပခိ းသည့္ ရေထာင့္ျဖင့္
လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာ (၂) ဥးအား ဘတ္အဖြ႕ြဲ တြင္ ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာ (၃)
ဥးအထိ ခန္႕ထားရန္ ရည္ရြယ္ၿပး၊ ယင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္ ကမၸဏေရးရာ ကိစၥရပ္မခားတြင္
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မွခတေသာ အကြဲျဖတ္ခခက္မခားအား အထူးသျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အပ္ခခ ပ္မ အဖြ႕ြဲ ုႏွင့္ အဓိက အစ
ရွယ္ယာရွင္မခား၏ ၾသဇက္ဟိုာမွ ကင္းလြတ္ၿပး ခခမွတ္ေဆာင္ရြက္ နိငလ
္ ိမ့္မည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာမခားမွာ - ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္နွင့္ ဥးတင္ထြဋ္ဥး
တိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယင္းတိ႔သည္

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

အစည္းအေဝးတြင္

ဥးစြာခန္႔အပ္ျခင္း

ခံရၿပး၊

၁၈ရက္

ပထမဥးဆံး
ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ

နွစ္ပတ္လည္

အေထြေထြ

၂၀၁၅ခနွစတ
္ ြင္

ကခင္းပသည့္

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏ ေနာက္ဆံး နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျခင္း
ခံရပါသည္။
ဘတ္ေကာ္မတမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ အေနျဖင့္ (က) စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ၊ (ခ) အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတုႏွင့္ (ဂ)
အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ ဟူေသာ ေကာ္မတ သံးရပ္ကိ ထူေထာင္ထားပါသည္။
စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ
စာရင္းစစ္ ေကာ္မတတြင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ဥးခင္ေမာင္ေအးနွင့္ ဥးသိန္းဟန္ (ေခၚ) ကိဟန္သိန္းတိ႔
ပါဝင္ၾကသည္။

စာရင္းစစ္

ေကာ္မတ၏

ဥကၠ႒မွာ

ေဒါက္တာ

ေအာင္ထြန္းသက္

ျဖစ္ၿပး၊

ကမၸဏ၏

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ကမၸဏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ ၄င္းတိ႔၏ တာဝန္မခားျဖစ္သည့္ ဤကမၸဏ၏ ရရန္ပိင္ခြင့္ မခားအား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

လံေလာက္သည့္

စာရင္းမခား ထားရွိထိန္းသိမ္းေရးုႏွင့္

ကမၸဏတြင္း ထိေရာက္သည့္

ထိန္းခခ ပ္ကြပ္ကြဲေရးစနစ္မခား ေဖာ္ထတ္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတက
အေထာက္အကူျပ မည္
ထိေရာက္မရွိေသာ

ျဖစ္ပါသည္္။

ထိန္းခခ ပ္ကြပ္ကြဲေရး

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

စမံအပ္ခခ ပ္သူမခားအေနျဖင့္

အေျခအေနတစ္ရပ္ကိ

ဤကမၸဏအတြင္း

တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေစေရးအတြက္

ေရွးရရည္ရြယ္ပါသည္။
စာရင္းစစ္ျခင္း ဆိင္ရာကိစၥမခားစမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔၊ြဲ စမံအပ္ခခ ပ္သူမခားုႏွင့္
ျပင္ပစာရင္းစစ္သူတ႔ိ အၾကား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတသည္ ေအာက္ပါ လပ္ငန္းတာဝန္မခား ေဆာင္ရြက္ရန္ အလိ႔ငွာ အခခိန္မွန္
ေတြ႔ဆံစည္းေဝး ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္ (က)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မခား (ရွိပါက)ုႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တိ႔မွ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏတြင္း
ထိန္းခခ ပ္ကြပ္ကြဲေရး စနစ္ အေပၚ အကြဲျဖတ္ သံးသပ္ထားမ အပါအဝင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏဝန္ထမ္း
စာရင္းစစ္မခား (ရွိပါက)ုႏွင့္ ျပင္္ပစာရင္းစစ္တ႔၏
ိ လပ္ငန္း အစအစဥ္မခားကိ စိစစ္သံးသပ္ျခင္း၊

(ခ)

ုႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း ေပါင္းခခ ပ္မခားုႏွင့္ ယင္းတိ႔ျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တိ႔၏
အစရင္ခံစာအား
စာရင္း

စိစစ္သံးသပ္ကာ၊

စာရင္းစစ္မခားကေဆြးေုႏြးလိေသာ

ထူးျခားသည့္

ႇိျပင္ဆင္ခခက္ မခား၊ အဓိက အုႏၲရာယ္ရွိ နယ္ပယ္မခား၊ စာရင္းကိင္မူ အေျပာင္းအလြဲမခား၊

ဘ႑ာေရး

အစရင္ခံစာ

စာရင္းစစ္ရာမွ

ဆိင္ရာ

ေပၚေပါက္လာသည့္

သင့္ေလခာ္သည္႕
အေလးဂ႐ိုျပ ဖြယ္

ုႏိင္ငံတကာ

စံုႏန္းမခားအား

အေရးကိစၥတိ႔

အပါအဝင္

လိက္နာမ၊
မည္သည့္

အေၾကာင္းအရာတိ႔ကိမဆိ ဤကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ထ
ြဲ ံ မတင္ျပမ လိအပ္လွခင္ စမံအပ္ခခ ပ္သူမခား
မပါရွိေစဘြဲေဆြးေုႏြးျခင္း၊
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(ဂ)

အ႐ိုံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းမခား၊ လက္ကခန္ရွင္းတမ္းမခားုႏွင့္ ဥပေဒ အရ လိအပ္ေသာ အျခား အလားတူ
သတင္းအခခက္အလက္မခား ပါဝင္သည့္ ကာလ အလိက္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း ေပါင္းခခ ပ္မခားအား
ဤကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ထ
ြဲ ံ မတင္ျပမ စိစစ္သံးသပ္ျခင္း၊

(ဃ)

ဤကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ႔မဟတ္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ ရလာဒ္မခား အေပၚ ျဖစ္ေစ၊
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စမံအပ္ခခ ပ္သူမခား၏ တ႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မ အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ
ရွိုႏိင္သည့္

လိမ္လည္ထားေၾကာင္း

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း
တစ္စံတစ္ရာနွင့္

မသကၤာဖြယ္

တစ္စံတစ္ရာျဖင့္
ပတ္သက္၍

စပ္လခဥ္း၍

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အမ၊

သက္ဆိင္ရာ

နည္းလမ္းမကခမ
ကမၸဏဝန္ထမ္း

ဥပေဒ၊

သိ႔မဟတ္

နည္းဥပေဒ၊
ေဖာက္ဖခက္မ

စာရင္းစစ္မခား

(ရွိပါက)၊

ျပင္ပစာရင္းစစ္မခား တိ႔ျဖင့္ စိစစ္သံးသပ္ ေဆြးေုႏြးတိင္ပင္ျခင္း၊
(င)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စမံအပ္ခခ ပ္သူမခားက ျပင္ပစာရင္းစစ္မခားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မအား စိစစ္သံးသပ္ျခင္း၊

(စ)

ျပင္ပစာရင္းစစ္မခား ခန္႔ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ ခန္႔ထားျခင္းတိ႔အား စဥ္းစားသံးသပ္ျခင္း။

(ဆ)

အကခ ိးဆိင္ ပဂ ိလ္ ဆိင္ရာ လပ္ေဆာင္ခခက္မခားဆိင္ရာ လပ္ထံးလပ္နည္း (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည့္ “အကခ းိ ဆိင္ ပဂ လ
ိ ္ ဆိင္ရာ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား” အပိင္းတြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာရန္) ုႏွင့္
အည စိစစ္သံးသပ္ အတည္ျပ ေပးျခင္း ၊

(ဇက္ဟို)

အကခ ိးစပ္ဆိင္မ ပဋိပကၡ ရွိုႏိင္ေသာ အေျခအေနမခားအား စိစစ္သံးသပ္ျခင္း၊

(ဈ)

ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥ အစရင္ခံ တင္ျပမမခား သိ႔မဟတ္ အျခား ကိစၥမခားတြင္ မသမာမမခား ရွိုႏိင္ျခင္း
အား စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ဥကၠ႒ထံ ဤကမၸဏ၏ ဝန္ထမ္းမခားက လွခိ ဝွက္ သတင္းေပးုႏိင္ေစမည့္
လပ္ထံးလပ္နည္းမခားအား စိစစ္သံးသပ္ကာ၊ ထိသိ႔ သတင္းမခားျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ သးျခားလြတ္လပ္စြာ
စံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းုႏွင့္ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔ အတြက္ အစအစဥ္မခား စမံထားရွိမ
ေသခခာေစျခင္း၊

(ည)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔က
ြဲ
ေတာင္းဆိေသာ အျခား စိစစ္သံးသပ္ခခက္မခားုႏွင့္ ပေရာဂခက္မခားကိ
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းုႏွင့္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မ လိအပ္သည့္
ကိစၥမခားနွင့္ စပ္လခဥ္း၍ ေတြ႔ရွိခခက္မခားကိ အခါအားေလခာ္စြာ အစရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ုႏွင့္

(ဋ)

ဥပေဒ အရ လိအပ္နိင္သည့္ အျခား လပ္ငန္းမခားနွင့္ တာဝန္မခားကိ ေယဘယခအားျဖင့္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မခား အျပင္၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတသည္ ဤကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန
သိ႔မဟတ္ လပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ ရလဒ္မခား အေပၚ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ ရွိုႏိင္သည့္ လိမ္လည္မ
ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမကခမ ျဖစ္ေစ၊ ကမၸဏတြင္း ၾကပ္မတ္ထိန္းခခ ပ္မမခား အလပ္မလပ္မ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း တစ္စံတစ္ရာအား ေဖာက္ဖခက္မ ျဖစ္ေစ စသည္တိ႔နွင့္ စပ္လခဥ္း၍
မသကၤာဖြယ္ ကိစၥ တစ္စံတစ္ရာ အေပၚ ကမၸဏတြင္း စံစမ္းစစ္ေဆးမမခားအား အမိန္႔ခခမွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစ
ၿပး၊ ေတြ႔ရွိခခက္ မခားအား စိစစ္သံးသပ္ုႏိင္ပါသည္။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ၏ အဖြ႕ြဲ ဝင္ တစ္ဥးခခင္းစသည္ ၎

အကခ ိးစပ္ဆိင္မ ရွိေနသည့္ ကိစၥမခားျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ ဆံးျဖတ္ခခက္တြင္ မဆိ ပါဝင္မြဲ ေပးျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခနွစ္တြင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတသည္ အစည္းအေဝး ၃ ရပ္ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။
အမည္တင္သင
ြ း္ ေရးေကာ္မတ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတတြင္ ဥးတင္ေမာင္လိင္၊ ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လိင္ုႏွင့္ ဥးညခင္တိ႔
ပါဝင္ၾကပါသည္။

အမည္တင္သြင္းေရး

ေကာ္မတ၏

ဥကၠ႒မွာ

ဥးတင္ေမာင္လိင္

ျဖစ္ပါသည္။

အမည္

တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ၏ ဥကၠ႒သည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥး ျဖစ္ရမည္ဟ ဘတ္အဖြ႔အ
ြဲ ေနျဖင့္

131

လက္ရွိတြင္ ရည္ရြယ္ထားၿပး ခန္႔အပ္ထားရွိမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာ သံးဥးအနက္မွ တစ္ဥးကိ အမည္
တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႕အပ္ရန္ ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတသည္ (က) ဒါရိက္တာ၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ေပၚမူတည္၍ ယင္းတိ႔အား ျပန္လည္ အမည္တင္သြင္းျခင္း၊ (ခ) ဒါရိက္တာတစ္ဥးသည္ လြတ္လပ္ေသာ
ဒါရိက္တာ ျဖစ္၊ မျဖစ္အား နွစ္စဥ္ ဆံးျဖတ္ျခင္း၊ (ဂ) ဒါရိက္တာသည္ လပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိ၊မရွိနွင့္
ဒါရိက္တာ တစ္ဥးအေနျဖင့္ ယင္း၏ တာဝန္၀တရားမခားကိ ေကခပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိ၊မရွိအား
ဆံးျဖတ္ျခင္း၊ စသည္တိ႔ ေပၚတြင္ တာဝန္ ရွိပါသည္။
အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတသည္ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔၏
ြဲ
စြမ္းေဆာင္ရည္အား မည္သိ႔အကြဲျဖတ္ သံးသပ္
ရမည္ကိ ဆံးျဖတ္ကာ၊ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ အေနျဖင့္ အစရွင္မခား၏ ေရရွည္ အကခ ိးစးပြားအား မည္မွခ တန္ဖိး
ျမႇင့တ
္ င္ ေပးုႏိင္ခြဲ့သည္ဆိသည္ကိ စဥ္းစားဆံးျဖတ္ုႏိင္ရန္ အကြဲျဖတ္စံုႏန္းအခခက္မခားကိ ဒါရိက္တာအဖြ႔ြဲ
အတည္ျပ ရန္အတြက္ အဆိျပ တင္ျပရပါမည္။ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ တစ္ခလံး၏ ထိေရာက္မကိ လည္းေကာင္း၊
ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥးခခင္းစက ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ တစ္ခလံး၏ ထိေရာက္မ အလိ႔ငွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ုႏိင္မကိ
လည္းေကာင္း၊ အကြဲျဖတ္သံးသပ္ရာတြင္ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတက

ကခင့္သံးရမည့္ လပ္ငန္းစဥ္

တစ္ရပ္အားစမံထားရွိမည္ဟ ဒါရိင္တာအဖြ႔အ
ြဲ ေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတဝင္
တစ္ဥးခခင္းစသည္ ၎ကိယ္တိင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကြဲျဖတ္သံးသပ္ျခင္း သိ႔မဟတ္ ဒါ႐ိုိက္တာ အျဖစ္
အမည္တင္သြင္းျခင္းျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ

အမည္တင္သြင္းေရး

ေကာ္မတ၏

ဆင္ျခင္သးသပ္
ံ
မတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ႔အတြက္ အႀကံျပ ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတိ႔ ဆိင္ရာ
ဆံးျဖတ္ခခက္ တစ္ခခ အလိ႔ငွာ မြဲေပးျခင္းမွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတသည္ အစည္းအေဝး နွစ္ရပ္အား
ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။
အခေၾကးေငြေကာ္မတ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတတြင္ ဥးတင္ထြဋ္ဥး၊ ဥးဝင္းေအာင္၊ ဥးသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Punုႏွင့္
ဥးေအာင္စိးသာတိ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ၏ ဥကၠ႒မွာ ကမၸဏ၏ လြတ္လပ္ေသာ
ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥးျဖစ္သည့္ ဥးတင္ထြဋ္ဥး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတသည္ ဒါ႐ိုိက္တာမခားုႏွင့္ အေရးပါေသာ အလပ္အမေဆာင္မခား အတြက္
အခေၾကးေငြ ဆိင္ရာ မူေဘာင္ တစ္ရပ္အား ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ိ႔ အႀကံျပ တင္ျပရန္ လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ိုိက္တာ
တစ္ဥးခခင္းစုႏွင့္

အေရးပါေသာ

အလပ္အမေဆာင္မခား

သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း

တာဝန္ရွိပါသည္။

အတြက္

အခေၾကးေငြ

အခေၾကးေငြ

ေကာ္မတမွ

အတိအကခတိ႔အား
အႀကံျပ ခခက္မခား

ကိတင္ျပ၍ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ တစ္ခလံး၏ အတည္ျပ ခခက္ကိ ရယူရပါမည္။ ဒါ႐ိုိက္တာေၾကး၊ လစာ၊ ခြင့္ျပ စရိတ္၊
ဆေၾကး၊

ေရြးခခယ္ပိင္ခြင့ုႏ
္ ွင့္

ပစၥည္းအားျဖင့္

အကခ ိးခံစားခြင့္

အပါအဝင္

အခေၾကးေငြ

ဆိင္ရာ

႐ိုေထာင့္အားလံးကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတက ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသည္။ အခေၾကးေငြ
ေကာ္မတဝင္

တစ္ဥးခခင္းစသည္

၎ကိယ္တိင္၏

အခေၾကးေငြစျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ

အခေၾကးေငြ

ေကာ္မတ၏ ဆင္ျခင္သးသပ္
ံ
မတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အႀကံျပ ျခင္း
မွလည္းေကာင္း၊ ယင္းဆိင္ရာ ဆံးျဖတ္ခခက္ တစ္ခခအလိ႔ငွာ မြဲေပးျခင္းမွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အခေၾကးေငြ ေကာ္မတသည္ အစည္းအေဝး နွစ္ရပ္ ကခင္းပခြဲ့ပါသည္။
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အျခားေသာ ေကာ္ပေရးရွ
ိ
ငး္ စမံအပ္ခခ ပ္မဆိငရ
္ ာ အားထတ္ၾကိ းပမ္းမမခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏ၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမ၊

ေကာ္ပိေရးရွင္း

စမံအပ္ခခ ပ္မ

မူေဘာင္၊

ေကာ္ပိေရးရွင္း၏

လူမေရးဆိင္ရာ တာဝန္ယူမ စသည္တိ႔ေပၚတြင္ အာမခံ ေဆာင္ရြက္နိင္မအား ပိမိခိင္ျမြဲေစရန္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏသည္ ေကာ္ပိေရးရွင္း၏ လူမေရးဆိင္ရာ တာဝန္ယူမ မူဝါဒတစ္ရပ္ကိလည္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခြဲ့ပါသည္။ ကြခုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၺဏသည္ United Nations Global Impact သိ႔ဝင္ေရာက္ခြဲ့ၿပးျဖစ္ပါသည္။
United Nations Global Impact သည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလပ္သမား လပ္ငန္းခြင္ အခင္းအကခင္းနွင့္ ျခစားမ
တိက္ဖခက္ေရး စသည္တိ႔နွင့္ သက္ဆိင္သည့္ ကမာၻလံးဆိ္င္ရာ စည္းမခဥ္းမခား နွင့္အည ကမၸဏမခားအေနျဖင့္
၄င္းတိ႔၏

မဟာဗခၱဴဟာမခား၊

ေကာ္ပိေရးရွင္းဆိင္ရာ

ေရရွည္

လပ္ငန္းလည္ပတ္
အကခိ းျဖစ္ထြန္းမ

ေဆာင္ရြက္မမခားအား
ရရွိရန္

ထိန္းညိွရန္

မိမိသေဘာအေလွခာက္

အလိ႔ငွာ၊

ေဆာင္ရြက္သည့္

အဖြ႔တ
ြဲ စ္ရပ္ပါျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ပိေရးရွင္း စမံအပ္ခခ ပ္မ မူေဘာင္နွင့္ ေကာ္ပိေရးရွင္း၏ လူမေရးဆိင္ရာ
တာဝန္ယူမ တိ႔ေပၚတြင္ ေဆြးေုႏြးသည့္ နွးေနွာဖလွယ္ပမ
ြြဲ ခားနွင့္ သင္တန္းမခားကိ ဒါရိက္တာ အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားနွင့္
အလပ္သမား ရာထူး အဆင့္ဆင့္တိင္း အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခြဲ့ၿပးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ ကမၸဏ၏ အလပ္သမားဆိင္ရာ မူဝါဒမခား၊ လပ္ထံးလပ္နည္းမခားနွင့္ အလပ္သမားမခား
အားလံး လိက္နာရမည့္ နည္းဥပေဒမခားနွင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား စသည္တိ႔ ပါဝင္သည့္ အလပ္သမား
လက္စြစ
ြဲ ာအပ္အားလည္း ထတ္ေ၀ထားၿပး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ YSX တြင္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ၾကိ တင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အတြင္းသတင္း
အသံးခခ၍ ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္မ ကာကြယ္ျခင္း ကခင့္ဝတ္စည္းကမ္း တစ္ရပ္ကိလည္း လက္ခံကခင့္သံး
ခြဲ့ပါသည္။
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အကခ းိ ဆိင္ပဂ လ
ိ ုႏ
္ ွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား
မိတဆ
္ က္
ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္ အထိ၊ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ အမခားုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ ျမန္မာ
ကမၸဏ တစ္ခ သိ႔မဟတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာ သိ႔မဟတ္ အဓိက
အစရွယ္ယာရွင္ တစ္ဥးနွင့္ ဆက္ုႏႊယ္ေနသည့္ ပဂိ လ္တစ္ဥးဥးတိ႔ အၾကား ဆက္ဆံ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား
အေပၚ တိက္ရိက္ လႊမ္းမိးသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒပိင္းဆိင္ရာ သိ႔မဟတ္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းပိင္းဆိင္ရာ
မူေဘာင္ တစ္စံတစ္ရာမွခ မရွိေသးပါ။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏသည္ အစရွယ္ယာ အနည္းစသာ ပိင္ဆိင္ေသာ အစရွင္မခား ပါဝင္သည့္ အမခားုႏွင့္
သက္ဆိင္ေသာ ကမၸဏ တစ္ခ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား အေနျဖင့္ အစရွယ္ယာ
အနည္းစသာ ပိင္ဆိင္ေသာ အစရွင္မခား၏ အကခ ိးစးပြားမခားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ လိအပ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ ျပ ပါသည္။
(ေအာက္တြင္

ေရွ႕တြင္ ဆိခြဲ့သည္တိ႔အား ေထာက္႐ိုလခက္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္

ေဖာ္ျပပါရွိေသာ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္မခား

“IPT”

လပ္ထံးလပ္နည္းမခားကိ ကခင့္သံးရန္ ယင္းတိ႔၏ သေဘာဆုႏၵအေလွခာက္ အတည္ျပ ခြဲပ
့ ါသည္။
ထိ႔အျပင္၊ ျမန္မာနိင္ငံ စာရင္းအင္းဆိင္ရာ စံုႏန္း ၂၄ အရ သက္ဆိင္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း ထတ္ေဖာ္
ေၾကျငာျခင္းဆိင္ရာ

လိအပ္ခခက္မခားုႏွင့အ
္ ည

ကမၸဏ၏

ဘ႑ာေရးဆိင္ရာ

ရွင္းတမ္းမခားတြင္

ယင္း၏

သက္ဆိင္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း လပ္ေဆာင္ခခက္မခားအား ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပးျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆင္
ိ သည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း လပ္ေဆာင္ခခက္မခား
၂၀၁၅ခနွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္တြင္ အဆံးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အဖြ႕ြဲ ၏ စာရင္းစစ္ၿပး
တစ္ေပါင္းတည္း

ဘ႑ာေရး

ရွင္းတမ္းမခားတြင္

ေဖာ္ျပထားခြဲ့သည့္အတိင္း

ေအာက္ပါတိ႔သည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ သက္ဆိင္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း လပ္ေဆာင္ခခက္မခား ျဖစ္ပါသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစအ
္ တြက္ ဤကမၸဏ၏ စာရင္းစစ္ၿပး

ပမာဏ

တစ္ေပါင္းတည္း ဘ႑ာေရး ရွငး္ တမ္းအရ ဆက္စပ္သည့္
အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား (ကန္စည္နင
ွ ့္ ဝန္ေဆာင္မ
အေရာင္းအဝယ္)
Myanmar Japan Thilawa Development (“MJTD”)

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂၂,၉၁၉.၈၈

အျခား ဆက္စပ္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား
ကမၸဏ၏

လက္ေအာက္ခံ

*၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃ ကခပ္

အဖြ႕ြဲ အစည္းျဖစ္သည့္

Thilawa

၁,၄၆၇,၃၆၄,၇၆၁ ကခပ္

Property Development (“TPD”) ကိယ္စား ေဆာင္ရြက္သည့္
ေပးေခခမမခား
MJTD ထံမွ ရရွိခြဲ့သည့္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ဝန္ေဆာင္ခမခား
MJTD ထံမွ ရရွိခြဲ့သည့္ အေရာင္း ေကာ္မရွင္

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀၄,၁၃၀
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၁၃၅,၁၂၅
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*အျခား

ဆက္စပ္သည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားတြင္

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ဤကမၸဏ၏

အဓိက

စမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရးဆိင္ရာ ပဂိ လ္မခားက ထိန္းခခ ပ္သည့္ သိ႔မဟတ္ သိသာထင္ရွားစြာ ၾသဇက္ဟိုာသက္ေရာက္သည့္
ကမၸဏမခား အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္သည္။
အမွတ္

ကမၸဏ အမည္နင
ွ ့္

ဆက္စပ္သည့္

ကမၸဏတြငး္

လပ္ေဆာင္ခခက္

အဓိက

ရာထူး

ကခပ္ေငြ ပမာဏ

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆိငရ
္ ာ
ပဂိ လ္မခား
၁။

Dagon International Limited

ဥးဝင္းေအာင္

ဥကၠ႒

၃၀၈,၆၀၉,၂၁၂

ဥးဝင္းေအာင္

ဥကၠ႒

၄၅,၇၂၈,၇၅၀

ဥးထြန္းလြင္

ဒါရိက္တာ

၂၅,၅၂၅,၃၂၀

ဥးေအာင္ဝင္း

MJTD၏

၂၈,၆၃၈,၆၂၂

(စက္ယုႏ ယားမခားငွားယမ္းျခင္း)
၂။

Thuriya

Energy

Management
Limited

Depot

Comapany

(သြဲမခားစပံထားရွိရန္

ေျမေနရာ ငွားယမ္းျခင္း)
၃။

Shwe Pyi General Trading
(ကြန္တိမ္နာ အဖိးအခမခား)

၄။

Myint

Myat

Htut

Khaung

Co.,Ltd (ဒဇက္ဟိုယ္ ဝယ္ယူျခင္း)

ဘ႑ာေရး
အရာရွိခခ ပ္

၅။

Union

of

Myanmar

Federation of Chamber of
Commerce

&

Industry

ဥးဝင္းေအာင္

ဥကၠ႒

ဥးသိန္းဟန္

ဒ ဥကၠ႒

၁၇,၂၂၄,၀၆၉

(ရံးခန္းငွားယမ္းျခင္း)
စစေပါင္း

၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အေနျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား (အလပ္အမေဆာင္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွခ) နွင့္
ျဖစ္ေစ၊ အမေဆာင္ အရာရွိမခားနွင့္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အလပ္ခန္႔ထားေရး သေဘာတူညခခက္ တစ္ရပ္ရပ္မွခ
ခခ ပ္ဆိထားျခင္း မရွိပါ။ “စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဖြ႕ြဲ စည္းပံ - ဒါ႐ိုိက္တာမခား၊ အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခားနွင့္ အလပ္ခန္႔ထားေရး
သေဘာတူညခခက္မခား၊

နွင့အ
္ ခေၾကးေငြ”

အပိင္းတြင္

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း

မွအပ၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ဒါ႐ိုိက္တာမခား အားလံး၊ အမေဆာင္ အရာရွိမခား အားလံးတိ႕သည္ အခေၾကးေငြ မယူဘြဲ ယာယအားျဖင့္
ဤကမၸဏ၏

အမေဆာင္

ရာထူးမခား၌

လပ္ကိင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အမည္တင္သြင္းေရး

ေကာ္မတက အမည္ တင္သြင္းၾကပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အဓိကဘဏ္မခားမွာ APEX Bank ၊ Kanbawza Bank Limited, Yoma Bank Limited ုႏွင့္
Co-operative Bank Limited တိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒတိယ ဥကၠ႒ ဥးသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge
Pun သည္ Yoma Bank Limited အဓိက အစရွယ္ယာရွင္ုႏွင့္ ဒါ႐ိုိက္တာ တစ္ဥး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕၏
ဒါ႐ိုိက္တာျဖစ္ေသာ ဥးခင္ေမာင္ေအးသည္ Co-operative Bank Limited၏ အဓိက အစရွယယ
္ ာရွင္ုႏွင့္ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။
အထက္တြင္

ထတ္ေဖာ္

ေၾကျငာထားသည္

မွအပ၊

အျခားအကခ ိးသက္ဆိင္သည့္

လပ္ေဆာင္ခခက္မခား ရွိလာလိမ့္မည္ဟ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားက လက္ရွိတြင္ မေမွခာ္လင့္ပါ။
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အဖြ႔အ
ြဲ စည္း

IPT လပ္ထးံ လပ္နည္းမခား
အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္မခားသည္ သာမန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စံုႏန္းမခား
အတိင္း

ျဖစ္ေရး၊

တတိယပဂိ လ္

တစ္ဥးဥးျဖင့္

လပ္ေဆာင္ျခင္းထက္

ပိမိမခက္ုႏွာသာ

ေပးသည့္

စည္းကမ္းခခက္မခားုႏွင့္ ေဈးုႏန္းမခားအရ မဟတ္ဘြဲ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အတိင္းကခင့္သံးေရးမူ အေျချပ ကာ
လပ္ေဆာင္ေရး၊

ထိ႔ျပင္၊

အစရွယ္ယာရွင္တ႔၏
ိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာ အနည္းစသာ ပိင္ဆိင္ေသာ

အကခ ိးစးပြားအား

နစ္နာမ

မရွိေစေရးတိ႔ကိ

ေသခခာေစရန္

အလိ႔ငွာ၊

IPT

လပ္ထံးလပ္နည္းမခား မခားအား အတည္ျပ ရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခားက ဆံးျဖတ္ခြဲ့ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္

IPT

လပ္ထံးလပ္နည္းမခားအား

ဘတ္အဖြ႕ြဲ မွ

စဥ္းစား၍

အခါအားေလခာ္စြာ

ျပင္ဆင္နိင္ပါသည္။
၁။

အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခခက္မခား
ေရွ႕ေနာက္ စကားစပ္ အရ အျခားနည္းအားျဖင့္ လိအပ္သည္မွ အပ၊ IPT လပ္ထံးလပ္နည္းမခား
အလိ႔ငွာ "ဆက္ုႏြယသ
္ "ူ ဆိသည္မွာ (က)

(လူပဂ ိလ္ တစ္ဥးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္) ဤကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အမေဆာင္

ဒါရိက္တာ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သိ႔တည္းမဟတ္

ထိန္းခခ ပ္ေသာ

အစရွယ္ယာရွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဥးဥးျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ (၁)

၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ၊

(၂)

၎ကိယ္တိင္ သိ႔မဟတ္ ၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ၏ အကခ ိးခံစားခြင့ရ
္ ွိသူ အျဖစ္
ပါဝင္သည့္ ယံၾကည္အပ္ုႏွံမအဖြ႔ြဲ တစ္ရပ္ရပ္၏ လူႀကးမခား၊ သိ႔တည္းမဟတ္
၄င္းကိယ္တိင္ သိ႔မဟတ္ ၄င္း၏အနးစပ္ဆံး မိသားစသည္ အကခိ းခံစားခြင့ရ
္ ွိသူ
(discretionary

object)

အျဖစ္ပါဝင္သည့္

လြတ္လပ္စြာ

ဆံးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္နိင္ေသာ ယံၾကည္အပ္နွံမအဖြ႕ြဲ တစ္ရပ္ရပ္၏ (discretionary trust)
လူၾကးမခား ၊
(၃)

၎ုႏွင့္ ၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မိသားစ အတူတကြ တိ႔က (တိက္႐ိုိက္ ျဖစ္ေစ၊
သြယ္ဝိက္၍ ျဖစ္ေစ) အကခ ိးစးပြား ၃၀% ုႏွင့္ အထက္ ရရွထ
ိ ားသည့္ ကမၸဏ
တစ္ရပ္ရပ္၊

(ခ)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏကိ ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစရွယ္ယာရွင္ ကမၸဏ တစ္ခချဖင့္ စပ္လခဥ္း၍
ယင္းကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ မိခင္ကမၸဏ
က

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အဆိပါ

မိခင္ကမၸဏ၏

လက္ေအာက္ခံ

အဖြ႔အ
ြဲ စည္းက

ယင္းကမၸဏ ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ အျခား အလားတူ ကမၸဏ တစ္ခ

သိ႔မဟတ္ ကမၸဏမခားက (တိက္႐ိုိက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ ျဖစ္ေစ) Equity ၏ ၃၀% ုႏွင့္
အထက္ ရွိေသာ အကခ ိးစးပြား ပိင္ဆိင္ျခင္း ခံရသည့္ အျခား မည္သည့္ ကမၸဏ တစ္ရပ္ရပ္
ျဖစ္ေစကိ ဆိလိပါသည္။
"ဆက္ုႏြယသ
္ ည့္ ကမၸဏ" ဆိသည္မွာ ၎ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ သိ႔မဟတ္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္စက အနည္းဆံး ၂၀% ထက္ မနည္း၊ ၅၀% ထက္ မမခားဘြဲ ကိင္စထ
ြြဲ ားသည့္ ကမၸဏ
တစ္ခကိ ဆိလိပါသည္။

136

ကမၸဏ တစ္ခခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ထိနး္ ခခ ပ္ျခင္း" ဆိသည္မွာ ၎ကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရးပိင္းုႏွင့္
လပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္မပိင္း

ေပၚလစမခားုႏွင့္

စပ္လခဥ္း၍

အဆံးအျဖတ္

ခခမွတ္ျခင္းတြင္

တိက္ရိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ျဖစ္ေစ လႊမ္းမိးုႏိင္ျခင္းကိ ဆိလိပါသည္။
"ထိနး္ ခခ ပ္ေသာ အစရွယယ
္ ာရွင"္ ဆိသည္မွာ (က)

ဤစာပိဒ္ျဖင့္

ကိက္ညေသာ

ပဂ ိလ္

တစ္ဥးဥးသည္

ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစရွယ္ယာရွင္

မဟတ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔က
ြဲ ေၾကာင္းကခ ိးသင့္ျမတ္စြာ သတ္မွတ္ ဆံးျဖတ္သည္မွ အပ၊
ဤကမၸဏ၏ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္ အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း စစေပါင္း၏ ၁၅%
ုႏွင့္ အထက္အား တိက္႐ိုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ျဖစ္ေစ ကိင္စထ
ြြဲ ားလခက္၊
(ခ)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ အေပၚ အမွနတ
္ ကယ္လည္း ထိန္းခခ ပ္ေသာ ပဂ ိလ္ ကိဆိလိပါသည္။

"ထိခက္
ိ ုႏိင္သည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း" ဆိသည္မွာ (က) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၊ (ခ) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ဘတ္အဖြ႕ြဲ က
အသိအမွတ္ျပ သည့္ မည္သည့္ စေတာ့အိပ္ခခိန္း သိ႔မဟတ္ ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခား
လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး တြင္မွခ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ တင္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာ ကၽႊန္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏
လက္ေအာက္ခံအဖြ႔အ
ြဲ စည္းတစ္ခ၊ သိ႔တည္းမဟတ္ (ဂ) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အပ္စက ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အပ္စုႏွင့္

၎၏

ကၽႊန္ပ္တိ႔ဘတ္အဖြ႕ြဲ က
ေငြေခခးသက္ေသခံ

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ(္ မခား)က
အသိအမွတ္ျပ ေသာ

လက္မွတ္မခား

ေသာ္လည္းေကာင္း

မည္သည့္

လြဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး

ထိန္းခခ ပ္ုႏိင္ေသာ၊

စေတာ့အိပ္ခခိန္း
တြင္မွခ

စာရင္းဝင္

သိ႔မဟတ္
အျဖစ္

တင္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏနွင့္ ဆက္ုႏႊယ္သည့္ ကမၸဏ တစ္ခကိ ဆိလိပါသည္။
“အပ္စ” ဆိသည္မွာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၊ ုႏွင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား (ရွလ
ိ ွခင္)
လူပဂ ိလ္ တစ္ဥးုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ "အနးစပ္ဆးံ မိသားစ" ဆိသည္မွာ ၎ပဂိ လ္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊
သားသမး၊ ေမြးစား သားသမး၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ပါ သားသမး၊ ညအစ္ကိ၊ ေမာင္နွမ ုႏွင့္ မိဘတိ႔ကိ
ဆိလိပါသည္။
"အကခ းိ ဆိင္ပဂ လ
ိ "္ ဆိသည္မွာ (က) ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာ၊ အပ္ခခ ပ္မဒါ႐ိုိက္တာ သိ႔မဟတ္
ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစရွယ္ရာရွင္၊ သိ႔တည္းမဟတ္ (ခ) ထိသိ႔ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာ၊ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ
သိ႔မဟတ္ ထိန္းခခ ပ္ေသာ အစရွယ္ယာရွင္၏ ဆက္ုႏြယ္သူ တစ္ဥးဥးကိ ဆိလိပါသည္။
"အကခ းိ ဆိင္ပဂ လ
ိ ျ္ ဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္" ဆိသည္မွာ ထိခိက္ုႏိင္သည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း
တစ္ခုႏွင့္ အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ တစ္ဥး အၾကား ျပ လပ္သည့္ လပ္ေဆာင္ခခက္ကိ ဆိလိပါသည္။ ထိ႔ျပင္ "လပ္ေဆာင္ခခက္" တြင္ ေအာက္ပါတိ႔ပါဝင္သည္၊ သိ႔ရာတြင္ ယင္းတိ႔နွင့္သာ ကန္႔သတ္မထားေပ။
(က)

ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း သိ႔မဟတ္ ယူျခင္း၊

(ခ)

ရရန္ပိင္ခြင့မ
္ ခား ရယူျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္း သိ႔မဟတ္ ငွားရမ္းျခင္း၊

(ဂ)

ဝန္ေဆာင္မ ေပးျခင္း သိ႔မဟတ္ ယူျခင္း၊

(ဃ)

ေငြေခခးသက္ေသခံ စာခခ ပ္မခား ထတ္ေဝျခင္း သိ႔မဟတ္ ထည့္ဝင္ျခင္း၊

(င)

ေရြးခခယ္ အသံးခခပိင္ခြင့မ
္ ခား (Options) ေပးျခင္း သိ႔မဟတ္ အေပးခံျခင္း၊ ုႏွင့္

(စ)

ဖက္စပ္လပ္ငန္းမခား သိ႔မဟတ္ ပူးတြရ
ြဲ င္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခား ထူေထာင္ျခင္း၊
သာမန္

စးပြားေရးလပ္ငန္း

မဟတ္လွခင္

ျဖစ္ေစ၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာခခ ပ္တိက္ရိက္
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တြင္ျဖစ္ေစ၊

သိ႔မဟတ္

ယင္းသိ႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သြယ္၀ိက္ခခ ပ္ဆိျခင္း

ျဖစ္ေစ၊

ယင္းသိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟတ္လွခင္ ျဖစ္ေစ (ဥပမာ။ ။ ၾကားဝင္ရပ္တည္ အဖြ႕ြဲ အစည္း
တစ္ဖ႕ြြဲ သိ႔မဟတ္ တစ္ဖ႕ြြဲ ထက္ပိေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား မွတဆင့္)
၂။

အေထြေထြ လပ္ထံးလပ္နည္းမခား
အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္မခားျဖင့္

စပ္လခဥ္း၍

ေအာက္ပါ

လပ္ထံးလပ္နည္းမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္စက အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ (က)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ တစ္ဥးထံမွ ကန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မ ရယူျခင္း
လပ္ေဆာင္ေသာ အခါ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အပ္စ၏ အကခ ိးစးပြားုႏွင့္ အစရွယ္ယာ အနည္းစသာ
ပိင္ဆိင္ေသာ အစရွယ္ယာရွငမ
္ ခား၏ အကခ ိးစးပြားတိ႔ နစ္နာျခင္း မရွိေစေရး အတြက္
ုႏိင္းယွဥ္ၾကည့္ရရန္

အလိ႔ငွာ

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္

မဟတ္သူမခားထံမွ

ေနာက္ထပ္

အေရာင္းအဆိျပ လႊာ ၂ခရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေရြးခခယ္မည့္ ဝယ္ေဈး
သိ႔မဟတ္

ဝန္ေဆာင္ခသည္

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ မဟတ္သူ

မခားထံမွရယူထားသည့္

ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိျပ လႊာ ၂ခအနက္ ယွဥ္ၿပ ိငမ
္ အရွိဆံး ေဈးုႏန္း သိ႔မဟတ္
ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိမိ မခားျပားျခင္း မရွိေစရပါ။ ယွဥ္ၿပ ိင္မ အရွိဆံးေဈးုႏန္း သိ႔မဟတ္
ဝန္ေဆာင္ခအား ေဖာ္ထတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အရည္အေသြး၊ လိအပ္ခခက္မခား၊ စံုႏန္း
သတ္မွတ္ခခက္မခား၊ ေပးပိ႔ရန္ ၾကာျမင့္ခခိန္ုႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇက္ဟိုဝင္တ႔ိ အပါအဝင္ ုႏွင့္
ယင္းတိ႔ခခည္းသာ မကဘြဲ အျခား သက္ဆိင္သည့္ အခခက္မခားကိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္
ျဖစ္ပါသည္၊
(ခ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ တစ္ဥးထံသိ႔ ကန္ပစၥည္း ေရာင္းခချခင္း သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မ ေပးျခင္း
လပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အပ္စ၏ အကခ ိးစးပြားုႏွင့္
ပိင္ဆိင္ေသာ

အစရွင္မခား၏

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္

အကခ ိးစးပြားတိ႔

မဟတ္သူမခားနွင့္

ေအာင္ျမင္စြာ

အစရွယ္ယာ အနည္းစသာ

နစ္နာျခင္း

မရွိေစေရး

ျပ လပ္ခြဲ့ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္ ၂ရပ္ျဖင့္ ုႏိင္းယွဥ္ ၾကည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အတြက္

အျခားအလားတူ

ကန္ပစၥည္းမခား၏ ေရာင္းေဈး

သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မမခားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခသည္ အကခ းိ ဆိင္ပဂ ိလ္ မဟတ္သူ မခားနွင့္
ေအာင္ျမင္စြာ

ျပ လပ္ခြဲ့ေသာ

အျခား

အလပ္ေဆာင္ခခက္

၂ရပ္တ႔ိ

အနက္

အနည္းဆံးျဖစ္သည့္ ေရာင္းေဈး သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိမိ ေလခာ့နည္းျခင္း မရွိေစ
ရပါ၊
(ဂ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ တစ္ဥးထံသိ႔ သိ႔မဟတ္ ထံမွ {ေျမ/အေဆာက္အဥး} ပိင္ဆိင္ ပစၥည္းမခား
ငွားရမ္းေသာအခါ၊ သက္ဆိင္ရာ ငွားရမ္းခသည္ ေဈးကြက္အတြင္း လက္ရွိ ေပါက္ေဈးုႏန္း
ထားမခားျဖင့္ ကိက္ညေရး ေသခခာေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမခားျဖင့္ စမံ
လပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမခား ဆိရာ၌ အလားတူ ပိင္ဆိင္
ပစၥည္းမခား၏ ပိင္ရွင္မခားထံ ဆေလခာ္စြာ ေမးျမန္းစံစမ္းျခင္း၊ (လိအပ္ သည္ဟ ထင္မွတ္ပါက
ပိင္ဆိင္ပစၥည္းဆိင္ရာ ရာျဖတ္ထံမွ သးျခားလြတ္လပ္စြာ ျပ လပ္ ထားေသာ ရာျဖတ္
အစရင္ခံစာ အပါအဝင္) ပိင္ဆိင္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းျခင္း ေအးဂခင့္မခား ထတ္ျပန္ထား
ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အစရင္ခံစာမခား သိ႔မဟတ္ သံးသပ္ခခက္မခား ရယူျခင္း ကြဲ့သိ႔
နည္းလမ္းမခားကိ ဆိလိပါ သည္။ သက္ဆိင္ရာ ေမးျမန္းစံစမ္းထားမ တိ႔၏ ရလဒ္တ႔က
ိ ိ
အေျခခံလခက္ အရြယ္အစား၊ အသံးျပ မည့္ ရည္ရြယ္ခခက္ုႏွင့္ တည္ေနရာတိ႔ အလိက္
ယွဥ္ၿပ ိင္မအရွိဆံး

ငွားရမ္းခအေပၚ

အေျချပ ၍

ေပးရမည့္

ငွားရမ္းခတန္ဖိးေငြကိ

သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ)

သက္ဆိင္ရာ ကန္ပစၥည္း သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မတိ႔ကိ အကခ ိးဆိင္ ပဂ ိလ္တစ္ဥးထံမွသာ
ရရွိုႏိင္သည္

ျဖစ္ကာ၊

လပ္ေဆာင္ခခက္မခားပါ

ဆက္ုႏြယ္ျခင္း
ေဈးုႏန္း
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မရွိသည့္

တတိယပဂိ လ္အဖြ႔အ
ြဲ စည္း

သတ္မွတ္ခခက္မခားျဖင့္

ုႏိင္းယွဥ္ျခင္း

တိ႔၏

မျပ ုႏိင္ေသာ

ကိစၥတိ႔တြင္၊ သက္ဆိင္ရာ အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္ကိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အမေဆာင္

အရာရွိခခ ပ္

သိ႔မဟတ္

ေငြေရးေၾကးေရး

အရာရွိခခ ပ္၏

ခြင့ျ္ ပ ခခက္ျဖင့္သာ လပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိသိ႔ အတည္ျပ ုႏိင္ေရး အတြက္
ခြင့ျ္ ပ သူသည္ အဆိပါ လပ္ေဆာင္ခခက္ တြင္ အကခ ိးစပ္ဆိင္မ မရွိေစရပါ။ အကခ ိးစပ္ဆိင္မ
ရွိေနခြဲ့ပါက၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ၏ ခြင့္ျပ ခခက္ျဖင့္သာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ သာမန္

စးပြားေရးဆိင္ရာ အေလ့အထနွင့္ မူဝါဒမခား အတိင္း လပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆိင္ရာ ကန္ပစၥည္း ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ ဝန္ေဆာင္မအတြက္ သက္ဆိင္ရာ အကခ ိးဆိင္
ပဂ ိလ္ထံသိ႔ ေပးရမည့္

လပ္ေဆာင္ခခက္ဆိင္ရာ ေဈးုႏန္းကိ ေဖာ္ထတ္ သတ္မွတ္ရာ၌

အေရအတြက္၊ လိအပ္ခခက္ မခားုႏွင့္ စံုႏန္း သတ္မွတ္ခခက္မခား စသည္တိ႔ကိ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။

ျပန္လည္စိစစ္သံးသပ္ျခင္းုႏွင့္ ခြင့္ျပ ျခင္း ဆိင္ရာ လပ္ထံးလပ္နည္းမခား
(က)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အပ္စမွ

ဝင္ေရာက္ခခ ပ္ဆိသည့္

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္နွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္ အားလံးကိ ေအာက္ပါ အတိင္း အမခ ိးအစား ခြျြဲ ခားသတ္မွတ္ပါမည္ (၁)

အမခ ိးအစား(၁) - ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္စပိင္ ေနာက္ဆံး စာရင္းစစ္ အတည္ျပ ၿပး
အသားတင္ ျဒပ္ရွိ ရရန္ပိင္ခြင့၏
္ ၃.၀% ုႏွင့္ အထက္ တန္ဖိးရွိသည့္

အကခ ိးဆိင္

ပဂ ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္။
(၂)

အမခ ိးအစား(၂) - ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္စပိင္ ေနာက္ဆံးစာရင္းစစ္ အတည္ျပ ၿပး
အသားတင္

ျဒပ္ရွိ

ရရန္ပင္
ိ ခင
ြ ့္၏

၃.၀%

ေအာက္

ေလခာ့နည္းေသာ္လည္း၊

ကခပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ုႏွင့္ အထက္ တန္ဖိးရွိသည့္ အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္
ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္။
(၃)

အမခ ိးအစား(၃) - ကခပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ေလခာ့နည္းေသာ တန္ဖိးရွိသည့္
အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္။

(ခ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္ အမခ ိးအစားတစ္ခခခင္းစ အတြက္
သက္ဆိင္ရာ တန္ဖိးကန္႕သတ္ခခက္မခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဘတ္အဖြ႕ြဲ မွ အခါအားေလခာ္စြာ
သင့္ေလခာ္သည္ဟ ထင္ျမင္သည္႕အတိင္း ေျပာင္းလြဲ ျပင္ဆင္ုႏိင္သည္။

(ဂ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္

အမခ ိးအစား(၁)

ကိ

ခခ ပ္ဆိ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ ႀက ိတင္ ခြင့္ျပ ခခက္ လိအပ္ပါသည္။
(ဃ)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္

အမခ ိးအစား(၂)

ကိ

ခခ ပ္ဆိ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ၏ ႀက ိတင္ ခြင့္ျပ ခခက္ လိအပ္ျခင္း မရွိပါ။
သိ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ သိ႔မဟတ္ ဘ႑ာေရး အရာရွိခခ ပ္၏ ႀက ိတင္
ခြင့ျ္ ပ ခခက္ လိအပ္သည့္ အျပင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတက သံးလ တစ္ႀကိမ္
ျပန္လည္ စိစစ္ သံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(င)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္

အမခ ိးအစား(၃)

ကိ

ခခ ပ္ဆိ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ
ထံမွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဘ႑ာေရးအရာရွိခခ ပ္ထံမွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႀက ိတင္

ခြင့ျ္ ပ ခခက္ မလိအပ္ပါ။ သိ႔ရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတက သံးလ တစ္ႀကိမ္
ျပန္လည္ စိစစ္ သံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(စ)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတသည္ အကခ ိးဆိင္ ပဂ ိလ္ုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္
ခခက္ ရွိသမွခ အားလံးကိ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအတိင္း ျပ လပ္မရွိ၊ မရွိကိ သံးလ တစ္ႀကိမ္
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ျပန္လည္ စိစစ္သံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကိန္းဂဏန္းျဖင့္

မေဖာ္ျပုႏိင္ေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတသည္

သက္ဆိင္ရာ

အခခက္အလက္မခား

အားလံးကိ

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္ လပ္ထံးလပ္နည္း အတိင္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဆ)

ဤကမၸဏ အေနျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ ျပန္လည္ စိစစ္သံးသပ္မမခားတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ သက္ဆိင္ရာ သတင္းအခခက္အလက္မခား အားလံးကိ စမံ ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ျဖစ္ၿပး

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္

အားလံးကိ မွတ္ပံတင္စာရင္း တစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပါ
လပ္ေဆာင္ခခက္မခား ေဆာင္ရက
ြ ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိလည္း မွတ္ပတင္
ံ
စာရင္းတြင္
မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိျပ တင္သြင္းသည့္ေဈးုႏန္းမခားနွင့္ လပ္ေဆာင္ခခက္မခား
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိ အေထာက္အပံံ့ျပ မည့္ အျခား အေထာက္အထား
မခားကိလည္း မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။
(ဇက္ဟို)

အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္ အမခ ိးအစား အားလံး၏ ျပန္လည္
စိစစ္သံးသပ္ျခင္းုႏွင့္ ခြင့္ျပ ျခင္း လပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတိ႔ အကခ ံးဝင္ပါသည္ (၁)

သက္ဆိင္ရာ လပ္ေဆာင္ခခက္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အပ္ခခ ပ္မ ဒါရိက္တာ သိ႔မဟတ္
ဘ႑ာေရးအရာရွိခခ ပ္က
သက္ဆိင္ရာ

အကခ ိးစပ္ဆိင္မ

အကခ ိးဆိင္ပဂ လ
ိ ္မွ

ရွိေနလွခင္ေသာ္

အခါအားေလခာ္စြာ

ထားသူတစ္ဥး ျဖစ္လွခင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လည္း

အမည္

ေကာင္း၊
တင္သြင္း

ျပန္လည္ စိစစ္ သံးသပ္ျခင္းုႏွင့္

ခြင့ျ္ ပ ျခင္း လပ္ငန္းစဥ္ကိ ကၽြုႏ္ပတ
္ ိ႔၏ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ ၎က
အဆိပါ ကိစၥအတြက္ အခါအားေလခာ္စြာ ေရြးခခယ္သတ္မတ
ွ ္သည့္ စာရင္းစစ္
ေကာ္မတတစ္ဥးဥးက

ျဖစ္ေစ

တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

(သိ႔ရာတြင္ ထိသိ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆိင္ရာ လပ္ေဆာင္ခခက္
တြင္ အကခ ိးစပ္ဆိင္မ မရွိေစရမည့္အျပင္

သက္ဆိင္ရာ အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္မွ

အမည္တင္သြင္းထားသူလည္း မျဖစ္ေစရပါ။)
(၂)

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတဝင္ တစ္ဥးသည္ လပ္ေဆာင္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္
အကခ ိးစပ္ဆိင္မ ရွိေနလွခင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိင္ရာ အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္
မွ

အခါအားေလခာ္စြာ

အမည္တင္သြင္းထားသူ

တစ္ဥးျဖစ္လွခင္

ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ အဆိပါ လပ္ေဆာင္ခခက္ျဖင့္ စပ္လခဥ္း၍ စာရင္းစစ္ေကာ္မတက
ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ စိစစ္သံးသပ္ျခင္းုႏွင့္ ခြင့္ျပ ျခင္း လပ္ငန္းစဥ္တြင္
ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရပါ။
၄။

ဖြင့ဟ
္ ေၾကညာျခင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔သည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ုႏွစ္စဥ္ အစရင္ခံစာတြင္ ထိဘ႑ာေရး ုႏွစ္အတြင္း လပ္ေဆာင္ခြဲ့ေသာ
အကခ ိးဆိင္ပဂ ိလ္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လပ္ေဆာင္ခခက္ စစေပါင္းတန္ဖိးကိ ဖြင့္ဟေၾကညာ ေပးပါမည္။
အကခ ိးဆက္ဆိင္ေသာ

ပဂိ လ္

တစ္ဥးခခင္းစုႏွင့္

လပ္ေဆာင္ေသာ

စစေပါင္းတန္ဖိး

ကိလည္း

(ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏
ိ ဒါရိက္တာအဖြ႕ြဲ မွ သင့္ေလခာ္သည္ဟ ထင္ျမင္သည့္အတိင္း) ဖြင့္ဟေၾကညာ ေပးပါမည္။
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အကခ းိ စးပြားုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ုႏိငေ
္ ခခရိွေသာ ပဋိပကၡမခား
မိတဆ
္ က္
ကုမၸဏမ ာ်ား

အက္ဥပေဒတြင္

ျပ႒ာန္်ားထာ်ားသည့္

အနည္းငယ္မွခေသာ

အေျခအေနအခ ိ်ဳ႕တြင္မရအပ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ေျဖ္ရင္်ားသည့္ သို႔မဟုတ္
စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားတြင္
ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား

စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ား္ာတြင္

ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ား

စည္်ားမ ဥ္်ားစည္်ားကမ္်ား

မူေဘာင္

ေဆာင္္ြက္္န္

မ္ရိေပ။

ေအာက္တြင္

အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္ပတ္သက္၍

လုိအပ္ေစသည့္
ေဖာ္ျပထာ်ားသည့္

ဥပေဒ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ

မူေဘာင္

သုိ႔မဟုတ္

အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္

ပတ္သက္၍

ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ားသည္ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားက မိမတ
ိ ို႔ ဆႏၵျဖင့္သာ
လိုလာ်ားစြာ ေဆာင္္ြက္ျခင္်ားျဖစ္ပါ~၍ ၿပ်ားျပည့္စံမရိွမည္ဟ အာမမခံုႏိင္ပါ။ ၿပးၿပည့္စျခင္
ံ းမရွိေသာ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ား
ပဋိပကၡ ဖြင့္ဟခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ နရင့/္ သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟျခင္်ား မ္ရိခြဲ့သည့္ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ား ပဋိပကၡ တစ္္ပ္္ပ္ အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘတ္အဖြဲ႔က
ြ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
အကခ းိ စးပြားုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ုႏိငေ
္ ခခရိွေသာ ပဋိပကၡမခား (Potential Conflict of Interests)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္

ပတ္သက္၍

ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ

ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား

သက္ဆိုင္္ာ

အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားနရင့္ ဘတ္အဖြဲ႕ြ အတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒါရိက္တာမခားက ဖြင့္ဟ ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။
၁။

FMIနွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခား ("FMI Group") သည္ SPA Group ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိင္း ျဖစ္ၿပ်ား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒတိယဥကၠ႒ Mr. Serge Pun (ေခၚ) ဥးသိမ္းေဝက
ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္္။ Mr. Punသည္ FMI၏ အမေဆာင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး
အရာရွိခခ ပ္ ဥးထြန္းထြန္း သည္ FMI၏ အမေဆာင္ ဒါရိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
FMI Group သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံအတြင္း အိမ္ၿခံေျမဆိင္ရာ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ ပေရာဂခက္မခားအား
(အျခား လပ္ငန္းမခား အၾကားတြင္) လပ္ကိင္ လခက္ရွိသည္ ကိလည္းေကာင္း၊ လိင္သာယာၿမ ိ႕နယ္ရွိ
ပန္းလိင္ Golf Estate ုႏွင့္ FMI City projects၊ သံလခင္ၿမ ိ႕နယ္ရွိ Thanlyin Star City ုႏွင့္ ပန္းလိင္
Links project၊ ပန္းဘြဲတန္းၿမ ိ႕နယ္၊ ရန္ကန္တိ္င္းေဒသၾကးရွိ The Landmark project စသည္တိ႔
အပါအဝင္

ပေရာဂခက္မခားအား

တည္ေဆာက္ခြဲ့ၿပး

သိ႔မဟတ္

တည္ေဆာင္ဆြဲ

ျဖစ္သည္

ကိလည္းေကာင္း FMIက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ ဘတ္အဖြဲ႔ထ
ြ ံ အေၾကာင္း ၾကားထားပါသည္။ FMI
Group သည္ MJTD, TPDနွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ စးပြားေရး လပ္ငန္းမခားနွင့္ အၿပိ်ဳငအ
္ ဆိုင္
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္္ရိသည့္ အိမ္ၿခံေျမဆိင္ရာ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မ ပေရာဂခက္မခားအား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၂။

Dagon International Ltd. ုႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြ႔တ
ြဲ ြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏမ ာ်ား (“Dagon Group”) အာ်ား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဥကၠဌ ဥ်ားဝင္်ားေအာင္က ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္။ ဥ်ားဝင္်ားေအာင္သည္ Dagon International
Ltd.၏ ဥကၠဌနရင့္ အမေဆာင္ အရာရွိခခ ပ္ ျဖစ္ၿပး၊ ကၽြႏ္ုပတ
္ ုိ႔၏ ပေ္ာဂ က္ ဒါ္ိုက္တာျဖစ္ေသာ
ဥးသူရိန္ေအာင္သည္ ယင္းကမၸဏ၏ ဒါရိက္တာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
Dagon Group သည္ MJTD၊ TPD ုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏ၏ စ်ားပြာ်ားေ္်ား လုပ္ငန္်ားမ ာ်ားနရင့္ ျပိ်ဳငဆ
္ ိုင္ဖြယ္
္ိရနိင
ု ္သည့္

ရန္ကန္

အိမ္ျခံေျမ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း

စမံကိန္းမခားတြင္

ဥးဝင္းေအာင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ ဘတ္အဖြဲ႔ထ
ြ ံ အေၾကာင္း ၾကားထားပါသည္။
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ပါဝင္ေနသည္ဟ

အစရွယယ
္ ာ မတည္ေငြရင္းုႏွင့္ အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အစရွယယ
္ ာ မတည္ေငြရင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ (မွတ္ပံတင္အမွတ္ - ၄၈၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄) ကိ ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒုႏွင့အ
္ ည ေပးရန္
တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမခားုႏွင့္သက္ဆိင္ေသာ ကမၸဏတစ္ခအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited

အမည္ျဖင့္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္း တည္

ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕၏ ခြင့ျ္ ပ ခခက္ ရရွိထားသည့္
အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ ကခပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၍၄င္းကိ အစရွယ္ယာေပါင္း ၅၀,၀၀၀,၀၀၀
ခအျဖစ္ ခြထ
ြဲ ားၿပး၊ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပး မတည္ေငြရင္း စစေပါင္းမွာ ကခပ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ရွိ၍
အစရွယ္ယာေပါင္း ၃,၈၉၂,၉၁၅ခ အျဖစ္ ခြထ
ြဲ ားပါသည္။ ယင္းတိ႕အနက္ ၄၅.၀% ျဖစ္သည့္ အစရွယ္ယာ
၁,၇၅၅,၉၀၀

ခအား

၅၅.၀%ျဖစ္သည့္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
အစရွယ္ယာ

ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားမွ

၂,၁၃၇,၀၁၅

ခအား

အမခားျပည္သူ

ပိင္ဆိင္ထားၾကၿပး
အစရွယ္ယာရွင္မခားက

ပိင္ဆိင္ထားၾကသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏတြင္ အစရွယယ
္ ာ အမခိ းအစား အေနျဖင့္ အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းတြင္ တစ္စလွခင္ ေငြကခပ္
၁၀,၀၀၀ တန္ဖိးရွိေသာ သာမန္အစရွယ္ယာ (ordinary shares) အမခိ းအစားတစ္မခိ းတည္းသာ ရွိပါသည္။
ေနာက္အကခဆံး

ေဆာင္ရက
ြ ္နိင္သည့္

ေန႔ရက္တြင္၊

မည္သည့္

ျပန္လည္ေရြးယူခြင့္ရွိေသာ

အထူးခံစားခြင့္ရွိသည့္ အစရွယ္ယာ (redeemable preference shares) ကိမွခ ထတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခခက္
မရွိပါ။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အစရွယ္ယာမခား

အတြက္

အခြင့္အေရးုႏွင့္

ခံစားခြင့မ
္ ခားကိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္မခဥ္းအကခဥ္းခခ ပ္အား ေနာက္ဆက္တြြဲ ခ - ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ
သင္းဖြ႕ြဲ မွတတ
္ မ္းုႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္း အကခဥ္းခခ ပ္ တြင္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တည္ေထာင္သူမခား၏
အစရွယ္ယာ (founder share)၊ စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ူမခား၏ အစရွယ္ယာ (management share)၊ ေနာက္ခခန္
အစရွယ္ယာ (deferred share) ဟူ၍ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ တြင္မရွိပါ။
ရွယယ
္ ာအမခားဆံးပိင္ဆင္
ိ သမ
ူ ခား
ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခားသည္ စစေပါင္း ကခပ္ေငြပမာဏ ၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀ ကခပ္တန္ဖိးရွိ စစေပါင္း
အစရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၁,၁၇၉,၀၀၀ စ (ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏ ဖြ႕ြဲ စည္း တည္ေထာင္စဥ္က ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မခား ထည့္ဝင္ခြဲ့သည့္ စစေပါင္း အစရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၉၀၀၀ အပါအဝင္) အား
ပဏာမ အေနျဖင့္ ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။ ယင္းကြဲ့သိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပသည့္ေနာက္၊ ရွယ္ယာအမခားဆံးပိင္ဆိင္သူမခား
သည္ ထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္ စစေပါင္း ကခပ္ေငြတန္ဖိး ၅,၇၆၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမဏရွိ စစေပါင္း အစရွယ္ယာ
အေရအတြက္ ၅၇၆,၀၀၀ စအား ထည့္ဝင္ခြဲ့ပါသည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာရွင္မခား၏ စစေပါင္း အစရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ျခင္းတြင္ အစရွယ္ယာ တစ္စခခင္းစ ေဈးုႏန္း
ေငြကခပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ စစေပါင္း ကခပ္ေငြတန္ဖိး ၁၇,၅၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏရွိသည့္ စစေပါင္း အစရွယ္ယာ
အေရအတြက္ ၁,၇၅၅,၀၀၀ စပါဝင္သည္။
အမခားျပည္သအ
ူ တြက္ အစရွယယ
္ ာ ကမ္းလွမး္ ျခင္း
၂၀၁၄ခနွစ္ မတ္လတြင္၊ ရွယ္ယာ အမခားစျဖစ္ေသာ ၅၅.၀% သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာ
၂,၁၄၅,၀၀၀ စအား အမခားျပည္သူမခား ဝယ္ယူနိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခြဲ့ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေဈးုႏန္းသည္
ေငြကခပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ခြဲ့ၿပး၊ ယင္းေဈးုႏန္းသည္ အစရွယ္ယာတစ္ခခခင္းစ၏ မူလတန္ဖိး (par value) ေပၚတြင္
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ခနွစ္ ေအာက္တိဘာလတြင္၊ ကမၸဏသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခား
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ေရာင္းဝယ္လြဲလွယ္မေဆာင္ရက
ြ ္ခခက္မခားအား ေထာက္ပံ့ရန္ လပ္ထံးလပ္နည္း တစ္ရပ္အား ေဖာ္ေဆာင္ခြဲ့၍
ကမၸဏ၏ ရံးခန္းမခားမွတစ္ဆင့္ စမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေရာင္းရန္ဆုႏၵရွိသူနွင့္ ဝယ္ရန္ဆုႏၵရွိသူ တိ႔အၾကား
ယင္းတိ႔၏

အစရွယ္ယာမခား

ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိင္ရာ

ကိစၥမခား

ၿပးေျမာက္ေစနိင္သည့္

တစ္ရပ္အားလည္း MTSH သည္ ယင္း၏ရံးခန္းတြင္ ပံံ့ပိးေပးထားသည္။
ေရာင္းသူ၏

ကမ္းလွမ္းမအား

အစရွယ္ယာ

သက္ဆိင္ရာ

ေစခးုႏန္းကိ

ဝယ္သူ၏

အစရွယ္ယာမခား

၀န္ေဆာင္မ

MTSH ၏အခန္းက႑သည္

ကမ္းလွမ္းခခက္နွင့္
ဝယ္သူမခားနွင့္

တြဖ
ြဲ က္ေပးရန္

ျဖစ္သည္။

ေရာင္းခခသူမခားအေနျဖင့္

ေစခးကြက္ဝယ္လိအားေရာင္းလိအား တစ္ခတည္းအရသာလခင္ သတ္မွတ္ပါသည္။
ယင္းတိ႔၏

အစရွယ္ယာမခားအား

ေရာင္းရန္ကမ္းလွမ္းေနသည့္

အခခက္အလက္မခားပါရွိသည့္

ေရာင္းရန္ဆုႏၵရွိသူမခား၏

ထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္အျပင္၊

အစရွယ္ယာမခားအား

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

မွတ္တမ္းစာအပ္အား
ေလလံဆြြဲ

MTSH

အေသးစိတ္

ကယင္း၏ရံးတြင္

ေစခးျပိ င္ေပးေနေသာ

သးသန္႔

ရင္းနွးျမွပ္နွံသူမခား၏ အေသးစိတ္အခခက္အလက္မခားပါရွိသည့္ ဝယ္ရန္ဆုႏၵရွိသူမခား၏ မွတ္တမ္းစာအပ္အား
လည္းထပ္မံ ထားရွိပါသည္။ MTSHသည္ ေရာင္းခခသူမခားနွင့္ ဝယ္သူမခားအၾကား ကိက္ညမ တစ္စတစ္
ံ
ရာ
ရွိ၊မရွိအား စိစစ္ရန္ ယင္းမွတ္တမ္းစာအပ္အား ပံမွန္ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခနွစ္တြင္ အမခားျပည္သူထံ
ကမ္းလွမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပး အခခိန္မွစ၍၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏသည္ ၂၀၁၅ခနွစ္ ေအာက္တိဘာလအထိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အစရွယ္ယာမခား အေရာင္းအဝယ္ေဆာင္ရြက္မ ၁,၇၉၈ခကိ ဝန္ေဆာင္မ ေပးခြဲၿ့ ပးျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္နင္
ိ သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပး အစရွယ္ယာ
မတည္ေငြရင္း စစေပါင္းသည္ ေငြကခပ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပး၊ ရွယ္ယာအစေပါင္း ၃,၈၉၂,၉၁၅ အစ
အျဖစ္ခြထ
ြဲ ားပါသည္။ ယင္းရွယ္ယာမခား၏ ၄၅.၀%ျဖစ္သည့္ အစရွယ္ယာ ၁,၇၅၅,၉၀၀အား ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ရွယ္ယာအမခားဆံး

ပိင္ဆိင္သူရွယ္ယာရွင္မခားက

ပိင္ဆိင္ထားၾကၿပး၊

၅၅.၀%

၂,၁၃၇,၀၁၅ အား အမခားျပည္သူ အစရွယ္ယာရွင္မခားက ပိင္ဆိင္ၾကပါသည္။
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ျဖစ္သည့္

အစရွယ္ယာ

အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခား
ေနာက္ဆံးအကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေနရက္ရွိ အမခားဆံးပိင္ဆိင္သည့္ အစရွယ္ယာရွင္ ၁၀ဥး၏ အစရွယ္ယာဆိင္ရာ အကခ ိးစးပြား စပ္ဆိင္မကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အတိင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္ စဥ္

အမည္

ဥကၠ႒ အမည္ / အဖ

နိငင
္ ံ သား

အမည္

အလပ္

လိပစ
္ ာ

အကိင္

နိငင
္ သ
ံ ား စိစစ္ေရး

အစရွယယ
္ ာ

%အေနျဖင့္

လက္မတ
ွ /္ ကမၸဏ

အေရအတြက္

အစ ရွယယ
္ ာ

မွတပ
္ တင္
ံ
လက္မတ
ွ ၏
္

/ အမခိ း အစား

အေရအတြက္
၅.၀၁%

ရက္စြြဲ နွင့္ နံပါတ္
၁

Golden Land East Asia

အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊

၁၃၇၂ / ၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၉၅,၀၀၀

လမ္းမေတာ္ ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္

(၂၈-၂-၂၀၀၇)

သာမန္

FMI စင္တာ၊ (၁၀-၁၁) ထပ္၊ အမွတ္ ၃၈၀၊

၁၅၉ / ၁၉၉၂-၁၀၀၃

၁၉၅,၀၀၀

ဗိလ္ခခ ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘြဲတန္း

(၃-၇-၁၉၉၂)

သာမန္

အမွတ္ ၃၊ ဘေလာက္ ၁၆၄၊ ၂၃ လမ္း၊

၁၁၃၈ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

Development Public

၈၀နွင့္ ၈၁လမ္းၾကား၊ ျပည္ၾကး

(၂၂-၆-၂၀၁၂)

သာမန္

Company Limited

ကခက္သေရ ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံ

ဝင္းေအာင္၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

Development Limited

တိင္းေဒသၾကး
၂

First Myanmar

သိမ္းေ၀၊ ဥး (ေခၚ)

Investment Company

Mr. Serge Pun

ျမန္မာ

ကန္သည္

Limited
၃

Myanmar Sugar

၅.၀၁%

ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ တိင္းေဒသၾကး
ညခင္၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

ျမိ ႕နယ္၊ မုႏေလးတိင္း ေဒသၾကး

144

၅.၀၁%

၄

Myanmar Edible Oil

သိန္းဟန္ (ေခၚ)

အမွတ္-ဘ (၈၁/၈၂)၊ ကန္႔ေကာ္လမ္း၊

၂၆၀၉ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

Industrial Public

ဟန္သိန္း၊ ဥး

ဘရင့္ေနာင္ပရ
ြြဲ ၊ံ မရမ္းကန္းျမိ ႕နယ္၊

(၂၇-၉-၂၀၁၂)

သာမန္

UMFCCI တာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊

၂၃၄၆ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

General Development

အခန္းအမွတ္ ၈၀၃၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊

(၁၁-၉-၂၀၁၂)

သာမန္

Public Limited (MAGDPL)

လမ္းမေတာ္ ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္

အမွတ္ ၃/ေအ၊ သံသမာလမ္း၊ သ၀ဏၰ

၅၆၇ / ၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၉၅,၀၀၀

လမ္းစံ၊ သဏၤန္းကၽြန္း ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္

(၂၅-၈-၁၉၉၈)

သာမန္

၅ လႊာ၊ ဆရာစံ ပလာဇက္ဟိုာ၊ တကၠသိလ္

၃၀၅၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

ရိပ္သာလမ္းသစ္ေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိ ႕နယ္၊

(၂၄-၁၀-၂၀၁၂)

သာမန္

အမွတ္ ၆၁၅(စ)၊ မာလာလမ္းသြယ္၊

၃၄၉၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

and Investment

ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိ ႕နယ္၊

(၂၆-၁၁-၂၀၁၂)

သာမန္

Corporation Limited

ရန္ကန္တိင္းေဒသၾကး

ျမန္မာ

ကန္သည္

Corporation (MEICO)

၅.၀၁%

ရန္ကန္တိင္း ေဒသၾကး

Limited Company
၅

Myanmar Agricultural &

ထြန္းလြင္၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

၅.၀၁%

တိင္းေဒသၾကး
၆

National Development

ဉာဏ္သစ္လိင္၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

Company Group Limited

၅.၀၁%

တိင္းေဒသၾကး
၇

New City Development

ခင္ေမာင္ေအး၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

Public Company Limited

၅.၀၁%

ရန္ကန္ တိင္းေဒသၾကး
၈

Myanmar Technologies

ေအာင္စိးသာ၊ ဥး
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ျမန္မာ

ကန္သည္

၅.၀၁%

၉

Myanmar Agribusiness

တင္ေမာင္လိင္၊ ဥး

ျမန္မာ

ကန္သည္

Public Corporation

အမွတ္ ၁၇၊ ကခံ းၾကးလမ္း၊

၁၃၄ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ျမိ ႕

(၅-၄-၂၀၁၂)

သာမန္

အမွတ္ ၁၇၁၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၇)

၁၂/လမတ (နိင္)

၅၂,၅၉၈

ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမိ ႕

၀၁၁၇၅၄

သာမန္

၅.၀၁%

Limited
၁၀

နိင္မိး၊ ဥး

Aung Youk Mo @
Jaw Ni, U
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ျမန္မာ

ကန္သည္

၁.၃၅%

အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခားဆိငရ
္ ာ စာရင္းအင္းမခား
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ုႏိဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ရွိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အစ ရွယ္ယာရွင္မခားဆိင္ရာ စာရင္းအင္းမခားအား
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ အစရွယယ
္ ာ အပိင္းအျခား

အစရွယယ
္ ာရွင္

ရာခိင္ုႏန္း

အစရွယယ
္ ာ

ရာခိငုႏ
္ န္း

အေရအတြက္

(%)

အေရအတြက္

(%)

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

၁၆,၇၂၀

၁၀၀.၀%

၃,၈၉၂,၉၁၅

၁၀၀.၀%

စစေပါင္း
အစရွယယ
္ ာ အျမတ္ေငြ ခြေ
ြဲ ၀ျခင္း

၁၈ရက္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္ တြင္ကခင္းပသည့္ နွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကမၸဏသည္ ရွယ္ယာတစ္စခခင္းစ မူလတန္ဖိး၏ ၂၀.၀% ုႏန္းထားျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စခခင္းစ တိင္းအတြက္
ေငြကခပ္ ၂၀၀၀ ကိ အစရွယယ
္ ာ အျမတ္ေငြအျဖစ္ ေပးမည္ဟ ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။ အဆိပါ အျမတ္ေငြမခားကိ
၂၃ရက္ နိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္အထိ စာရင္းရွိ အစရွယ္ယာရွင္မခား ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မခားထံ ကမၸဏ၏
ကန္႔သတ္မထားေသာ စစည္းထားသည့္ အျမတ္ေငြမခားထြဲမွ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမခားနွင့္ ယင္းတိ႔၏ မူဝါဒနွင့္ စပ္လခဥ္းသည့္ အခခက္အလက္မခား အတြက္၊
“အစရွယယ
္ ာ အျမတ္ေငြနင
ွ ့္ အစရွယယ
္ ာ အျမတ္ေငြဆိငရ
္ ာ မူဝါဒ” ဟေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အပိင္းအား
ေကခးဇက္ဟိုူးျပ ၿပး ၾကည့္ရပါ။
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ဥပေဒ ေရးရာ ကိစၥမခား
ဤစေတာ့အိပ္ခခိန္းတြင္

စာရင္းဝင္ျခင္းုႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

ျမန္မာနိင္ငံ

ဥပေဒေရးရာ

ကိစၥရပ္မခားနွင့္

စပ္လခဥ္းသည့္ ဥပေဒဆိင္ရာ ကိစၥရပ္အခခ ိ႕အား Kelvin Chia Yangon Ltd က ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အတြက္ ဆံးျဖတ္
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Kelvin Chia Yangon Ltd အေနျဖင့္ ဤဖြင့္ဟေၾကျငာ စာတမ္းတြင္ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခခက္ကိမွခ မျပ လပ္ပါ
သိ႔မဟတ္ ျပ လပ္ရန္ မရည္ရယ
ြ ္ပါ။ ထိ႔ျပင္ ၎က ျပ လပ္ထားသည့္ ေဖာ္ျပခခက္ တစ္ရပ္အေပၚ အေျချပ သည္
ဆိေသာ

မည္သည့္ေဖာ္ျပခခက္

တစ္ရပ္ရပ္မခွ ဤစာတမ္းတြင္

ပါရွိသည္ဟ

မသိရွိထားပါ။

ထိ႕ျပင္လည္း

ဤစာတမ္းတြင္ အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ အရိပ္ အႁမြက္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းထားေသာ သိ႔မဟတ္ ထည့္သြင္း
မထားေသာ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခခက္နွင့္ စပ္လခဥ္း၍မွခ ကိယ္စားျပ ျခင္း မျပ ပါ၊ တာဝန္မယူပါ။
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အေထြေထြုႏွင့္ ဥပေဒအရ လိအပ္သည့္ အခခက္အလက္မခား
လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏတြင္ လက္ေအာက္ခံအဖြ႕ြဲ အစည္းျဖစ္သည့္ TPD အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္
ကၽြုႏပ္တိ႔ တစ္ဥးတည္းပိင္ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕ြဲ အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံတင္ ဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ့ပါသည္။ သိ႔ေသာ္
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ ုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သိ႔ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမတန္ဖိး ကခပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ထည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္တစ္ခ
ခခ ပ္ဆိထားပါသည္။

အဆိပါ

သေဘာတူ

စာခခ ပ္အား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပးပါက

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ကမၸဏက TPD ၏ အကခိ းစးပြား ၈၀.၀ % ကိ ပိင္မည္ျဖစ္ၿပး၊ ကခန္သည့္ ၂၀.၀% ကိ Thilawa SMC က
ပိင္လိမ့မ
္ ည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၊ သလဝါ SMC ၊ MMSTD ုႏွင့္ JICA တိ႔က MJTD အစရွယ္ယာမခားအား ထပ္မံထည့္ဝင္
ၿပးေနာက္တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏသည္ လက္ရွိတြင္ MJTD၏ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပး အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း
စစေပါင္း၏ ၄၁.၀% သာပိင္ဆိင္ပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္၊ MJTDသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕ြဲ အစည္း
မဟတ္ေတာ့ပါ။
အစရွယယ
္ ာ မတည္ေငြရင္း
၁။

“ကၽြုႏ္ပ္တ႕က
ိ မၸဏ”
ထတ္ေဖာ္

ုႏွင့္

"အစရွယယ
္ ာ

ေၾကညာထားသည္

မတည္ေငြရင္းုႏွင့္

မွအပ၊

အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခား"

ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္သည့္

ေန႔ရက္မွ

အပိင္းတိ႔တြင္

ေနာက္အကခဆံး

ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္အထိ ကာလအတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏုႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ
အဖြ႔အ
ြဲ စည္းတိ႔၏ ထတ္ေ၀၊ ထည့္ဝင္ၿပးျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္းတြင္ အေျပာင္းအလြဲ မရွိခြဲ့ပါ။
၂။

"အစရွယယ
္ ာ မတည္ေငြရင္းုႏွင့္ အစရွယယ
္ ာဝင္မခား" အပိင္းတြင္ ထတ္ေဖာ္ ေၾကညာထားသည္
မွအပ၊ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ ေန႔ရက္ အထိ
ကာလ

အတြင္း

အစရွယယ
္ ာမခားကိ

လည္းေကာင္း၊

ဒဘင္ခခာ

ေငြေခခး

လက္မွတ္မခားကိ

လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးမဟတ္ေသာ အဖိးစားနား အတြက္ ျဖစ္ေစ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏက ထတ္ေဝျခင္း သိ႔မဟတ္ ထတ္ေဝရန္ သေဘာတူျခင္း မရွိခြဲ့ပါ။
အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္မခား
ေအာက္ပါ

ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္တိ႔သည္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏမွ

ခခ ပ္ဆိခြဲ့ၿပးျဖစ္သည့္

လပ္႐ိုိးလပ္စဥ္အတိင္း

လပ္ငန္းလည္ပတ္ လပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခခ ပ္ဆိေသာ ပဋိညာဥ္မခား မဟတ္ဘြဲ အေရးပါေသာ သိ႔မဟတ္
အေရးပါုႏိင္ေခခရွိသည့္ ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္မခား ျဖစ္ၾကပါသည္ ၁။

Zone A Project အား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔
အလိ႔ငွာ MJTD တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏုႏွင့္ MMST LLP တိ႔အၾကား ျပ လပ္ခြဲ့ေသာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ နားလည္မ စာခၽြန္လႊာ၊

၂။

MJTD ဖက္စပ္ကမၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္ (ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိင္း)

၃။

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၄။

ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၅။

သးသန္႔ထားျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

၆။

နားလည္မ စာခၽြန္လႊာ ုႏွင့္
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၇။

Zone

A

Project

၏

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မတ္လ

၃၀

ရက္ေန႔တြင္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္

Thilawa

SMC

တိ႔မွ

လက္မွတ္ေရးထိးခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္
တရားစြဆ
ြဲ ျခင္
ိ း
ဤကမၸဏ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သိ႔မဟတ္ အျမတ္ရရွိုႏိင္စြမ္း အေပၚ ဖြင့္ဟေၾကျငာ စာတမ္း
ထတ္သည့္ေန႔ နွင့က
္ ပ္လခက္ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မ ရွိခြဲ့လခက္ သိ႔မဟတ္ ရွိုႏိင္လခက္၊
ေဆာင္ရြက္ဆြဲ ျဖစ္ေသာ သိ႔မဟတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွခာ္မွန္းေသာ အမကိစၥ တိ႔အပါအဝင္ မည္သည့္ တရားေရး
သိ႔မဟတ္ အုႏညာတခံ႐ိုံးျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး အမကိစၥတြင္မွခ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ အေနျဖင့္ (တရာလိ အျဖစ္ျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားၿပ ိင္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္း မရွိပါ။
အေထြေထြ
၁။

ေနာက္အကခဆံး ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြန္ပ္တ႔က
ိ မၸဏသည္ Win Thin & Associates
အား ကမၸဏ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ခြဲ့ပါသည္။

၂။

ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းတြင္

ေဖၚျပထားသည္မခားမွအပ၊

မည္သည့္ဒါရိက္တာ

တစ္ဥးဥးကမွခ

မိမိကိယ္တိင္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔ဝ
ြ င္ပါတနာ တစ္ဥး အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကမၸဏ၏ တိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကမၸဏက ရယူပိင္ဆိင္မည့္ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း
တစ္ရပ္ရပ္

အားျဖစ္ေစ

မည္သည့္

ဤဖြင့္ဟေၾကျငာစာတမ္းတြင္

အကခိ းခံစားခြင္မ
့ ွခ

ေဖၚျပထားသည္မခားမွအပ၊

ေမွခာ္ကိးျခင္း
ကမၸဏ

မရွိပါ။

ထိ႔အျပင္

ထူေထာင္ျခင္း၊

ကမၸဏ၏

တိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ႔ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ ဒါရိက္တာ တစ္ဥးဥး သိ႔မဟတ္ ယင္း၏ ကမၸဏအား
ဝန္ေဆာင္မေပးေစရန္အလိ႔ငွာ၊

သိ႔မဟတ္

ဒါရိက္တာရာထူးရယူေစရန္၊

ဒါရိက္တာအေနျဖင့္

ေရြးခခယ္ုႏိင္ေစရန္အလိ႔ငွာ ဒါရိက္တာတစ္ဥး သိ႔မဟတ္ ၄င္း၏ကမၸဏအား အဖိးစာနား ေပးခြဲ့ျခင္း
သိ႔မဟတ္

ေပးရန္သေဘာတူခြဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ဒါရိက္တာမခားအားလံးသည္

ေနာက္အကခဆံး

ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္

ဘတ္အဖြ႔တ
ြဲ ြင္ခန္႔အပ္ထားျခင္းအတြက္

ေန႔ရက္တြင္၊
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတမွ အဆိျပ ျခင္းခံခြဲ့ရပါသည္။
ၾကည့္႐ို စစ္ေဆးုႏိင္ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမခား
ဤဖြင့္ဟ

ေၾကျငာစာတမ္းအား

စာရြက္စာတမ္းမခား၏

မိတၱဴမခား

YSX

ထံတင္သြင္းသည့္

(သိ႔မဟတ္

ေန႔ရက္မွ

လွခိ ႕၀ွက္ထားရမည့္

(၆)

လ

အတြင္း၊

သေဘာမရွိေသာ

ေအာက္ပါ

ခြင့ျ္ ပ ခခက္ရရွၿိ ပး

ယင္းစာရြက္ စာတမ္းမခား၏ ေကာက္နတ္ခခက္မခား) အားဤကမၸဏ၏ မွတ္ပံတင္ ႐ိုံးခန္းျဖစ္ေသာ အခန္းအမွတ္
၁၁၀၃၊ ၁၁လႊာ၊ UMFCCI Office Tower ၊ အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိၱဴ႕နယ္၊ ရန္ကန္ၿမိ ႕၌
ပံမွန္ ႐ိုံးခခိန္မခား အတြင္း ၾကည့္႐ို စစ္ေဆးုႏိင္ပါသည္ ၁။

ကၽြန္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ သင္်ားဖ႕ြြဲ မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖ႕ြြဲ စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊

၂။

ကၽြန္ပ္တိ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕ြဲ အစည္း TPD၏ သင္်ားဖ႕ြြဲ မွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖ႕ြြဲ စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊ နွင့္

၃။

"အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္မခား" အပိင္းတြင္ ရည္
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ႊန္းထားေသာ အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္စာခခ ပ္မခား။

အဓိပၸါယ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ခက္မခား
ကမၸဏမခား၊ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားုႏွင့္ ေအဂခင္စမခား
"ကမၸဏ"

- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited
အက္စ္အးဇက္ဟိုက္ဟိးလ္ဒင္း

ပတ္ဘလစ္လမိတက္)

"ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏" ၊ "ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ကမၸဏ"၊

(ျမန္မာသလဝါ

။

"ကၽြုႏ္ပ္တိ႔"

၊

"ကၽြုႏ္ပ္တိ႔အား" ဟူေသာ

စကားရပ္မခားတြင္ အလားတူ အဓိပၸါယ္ ရွိသည္။
"FMI"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အဓိက

အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား

အနက္

တစ္ဥ်ား

ျဖစ္သည့္

တစ္ဥ်ား

ျဖစ္သည့္

- “ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ ကမၸဏ - ဖက္စပ္ကမၸဏ သေဘာတူညခခက္ -

Zone A

First Myanmar Investment Company Limited
"GLAD"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အဓိက

အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား

အနက္

Golden Land East Asia Development Limited
“Japanese Marketing
Agents”

Properties မခားအား ေဈးကြကတ
္ င္ျခင္း” အပိင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္
အဓိပၸါယ္ အတိင္း ျဖစ္သည္။

“JICA”

- Japan International Cooperation Agency
ဂခပန္ အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ ေအဂခင္စ

“MJTD”

- UBC Tower ၊ အခန္း ၀၁-၀၉၊ အထပ္ ၁၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗိလ္ခခိ ရပ္ကြက္
(ဂခပန္သံရးံ အနး)၊ ဗဟန္းျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္ျမိ ႕တြင္ မွတ္ပတင္
ံ
ထားသည့္
ရံးခန္းတည္ရွိ သည့္ “Myanmar Japan Thilawa Development Ltd”
အမည္ျဖင့္

ျမန္မာနိင္ငံ

ဥပေဒမခားနွင့္

အည

တည္ေထာင္သည့္

ဖက္စပ္ကမၸဏ
"MMSTD"

- Zone

A

Project

တည္ေဆာက္သူမခား၏

တြင္

ပါဝင္
ပူးေပါင္း

လပ္ကိင္ရန္

ဂခပန္ုႏိင္ငံမွ

ရင္းုႏွး

ေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ြဲ

က

တည္ေထာင္ထားေသာ MMS Thilawa Development Co. Ltd.
"MMST LLP"

- Zone

A

Project

ၿပးေျမာက္ေအာင္
တည္ေဆာက္သူမခား၏

အတြက္
တာဝန္ယူ

ျဖစ္ုႏိင္ေျခေလ့လာခခက္
ေဆာင္ရြက္ရန္

တစ္ရပ္

ဂခပန္ုႏိင္ငံမွ

ရင္းုႏွး

ပူးေပါင္းေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႔ြဲ

တည္ေထာင္ထားသည့္ MMS Thilawa Limited Liability Partnership
“MAGDPL”

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Agricultural & General Development Public Limited

"MAPCO"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Limited

"MEICO"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO)
Limited
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က

"MSD"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Sugar Development Public Company Limited

"MTI"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited

"NDCG"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
National Development Company Group Limited

"New City Development"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
New City Development Public Company Limited

"ရွယယ
္ ာအမခားဆံးပိင္ဆင္
ိ သူ
မခား"

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အဓိက အစရွယ္ယာရွင္ (၉)ဥး ျဖစ္သည့္
FMI၊ GLAD၊ MAPCO၊ MAGDPL၊ MEICO၊ MSD၊ MTI၊ NDCG ုႏွင့္
New City Development

"ဂခပန္ုႏိင္ငမ
ံ ွ သက္ဆင္
ိ ရာ
ဝန္ႀကးဌာနမခား"

- ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ သက္ဆိင္ရာ ဝန္ႀကးဌာနျဖင့္ Cooperation Memorandum
ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည့္ ဂခပန္ုႏိင္ငံမွ စးပြားေရး၊ ကန္သြယ္ေရးုႏွင့္ စက္္မလက္မ
ဝန္ႀကးဌာန၊ ုႏိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကးဌာန တိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

"ျမန္မာုႏိင္ငမ
ံ ွ သက္ဆင္
ိ ရာ
ဝန္ႀကးဌာန"

- ဂခပန္ုႏိင္ငံမွ သက္ဆိင္ရာ ဝန္ႀကးဌာနတိ႔ျဖင့္ Cooperation Memorandum
ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည့္

ျမန္မာုႏိင္ငံမွ

အမခ ိးသား

စမံကိန္းုႏွင့္

စးပြားေရး

ဖြံၿဖ ိးတိးတက္မ ဝန္ႀကးဌာန ျဖစ္သည္။
"SPA Group"

- Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd ုႏွင့္ ၎၏အပ္စဝင္
ကမၸဏမခား။

"TPD"

- အခန္းအမွတ္ ၁၁၀၃၊ ၁၁ ထပ္၊ UMFCCI ရံးတာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊
မင္းရြဲေကခာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိ ႕နယ္၊ ရန္ကန္၊ ျပည္ေထာင္စ သမၼတ
ျမန္မာနိင္ငံတြင္

မွတ္ပတင္
ံ
ထားသည့္

ရံးခန္းတည္ရွိသည့္

“Thilawa

Property Development Limited” အမည္ျဖင့္ ျမန္မာနိင္ငံ ဥပေဒမခားနွင့္
အည တည္ေထာင္သည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏ
"Thilawa SMC"

- အမွတ္ (၅၅)၊ ရာဇက္ဟိုသကၤဟလမ္း၊ (ျမန္မာနိင္ငံ ဗဟိဘဏ္)၊ သလဝါ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ေကာ္မတရံး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာတြင္
တည္ရွိသည့္

သလဝါ

ယင္းေကာ္မတမွတစ္ဆင့္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္
ျမန္မာုႏိင္ငံ

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးေကာ္မတ။
အစိးရသည္

သလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည္။
"UMFCCI"

- ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ စးပြားေရးလပ္ငန္း ဆိင္ရာ အႀကးဆံး အသင္းခခ ပ္ ျဖစ္သည့္
ျပည္ေထာင္စု

သမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္

စက္မႈလက္မႈ

လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခခ်ဳပ္ (Union of Myanmar Federation of
Chambers of Commerce and Industry)
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အေထြေထြ
"အကခ းံ ဝင္ဥပေဒမခား"

- အစိးရ အာဏာပိင္ တစ္ရပ္ရပ္၏ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊

ႊန္ၾကားခခက္၊

လပ္ထံးလပ္နည္းုႏွင့္ မူဝါဒေပၚလစ အားလံး အပါအဝင္ လက္တေလာတြင္
အတည္ျဖစ္

အာဏာ

သက္ေရာက္လခက္

ရွိသည့္

ဥပေဒမခား၊

ျပ႒ာန္းဥပေဒမခား၊ နည္းဥပေဒမခား၊ စည္းမခဥ္း စည္္းကမ္းမခား ုႏွင့္ စည္းကမ္း
ဥပေဒမခား
"သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းမခား"

- ္ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခား

"စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ"

- ္ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ

"ဘတ္အဖြ႕ြဲ ” သိ႔မဟတ္

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား ဘတ္အဖြ႕ြဲ

“ဒါ႐ိုိက္တာမခား ဘတ္အဖြ႕ြဲ "
"ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒ"

- (အခါအားေလခာ္စြာ ျပ ျပင္ ျဖည့္စြက္ ထားသည့္) ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာုႏိင္ငံ
ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒ

"Cooperation Memorandum" - ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ သက္ဆိင္ရာ

ဝန္ႀကးဌာနုႏွင့္ ဂခပန္ုႏိင္ငံမွ သက္ဆိင္ရာ

ဝန္ႀကးဌာနမခား အၾကား လက္မွတ္ေရးထိးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ
(၂၁)

ရက္ေန႔

ရက္စပ
ြြဲ ါ

သလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မဆိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြနလ
္ ႊာ
"ဒါ႐ိုိက္တာမခား"

- ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္း၏ ရက္စတ
ြြဲ ြင္ ပါရွေ
ိ သာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏
ဒါ႐ိုိက္တာမခား

“ဖြင့ဟ
္ ေၾကျငာစာတမ္း”

- ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စပ
ြြဲ ါ ဤထတ္ေဖာ္ေၾကျငာစာတမ္း

"အမေဆာင္ အရာရွမ
ိ ခား"

- ဤဖြင့္ဟ

ေၾကျငာစာတမ္း

ထတ္ျပန္သည့္ေန႔

ရက္တြင္

ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ အမေဆာင္ အရာရွိမခား
"FY"

- သင့္ေလွခာ္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္
ကန္ဆံးခြဲ့သည့္ သိ႔မဟတ္ ကန္ဆံးမည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္

"အစိးရ အာဏာပိင္"

- ေရွ႕ေနာက္ စကားစပ္ သိ႔မဟတ္ ဤစာတမ္းပါ စည္းကမ္းခခက္မခား အရ
လိအပ္သည့္ အတိင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စအဆင့္၊ ုႏိင္ငံအဆင့္၊
ျပည္နယ္/တိင္း အဆင့္၊ နယ္ေျမလိက္ အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သိ႔မဟတ္
ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ အစိးရ အာဏာပိင္၊ အစိးရ သေဘာေဆာင္ အာဏာပိင္၊
တရား႐ိုံး၊

အစိးရပိင္း

သိ႔မဟတ္

ေကာ္မရွင္၊ အနညာတခံ႐ိုံး၊
ကြပ္ကြဲေရးပိင္း၊

ကိယ္ပိင္စည္းမခဥ္းခံ

အဖြ႔အ
ြဲ စည္း၊

အပ္ခခ ပ္ေရးပိင္း

အဖြ႔အ
ြဲ စည္း၊

သိ႔တည္းမဟတ္

သိ႔မဟတ္

အျခား

ၾကပ္မတ္္
ေအဂခင္စ၊

သိ႔တည္းမဟတ္ ေရွ႕ဆိခြဲ့သည္တိ႔၏ ုႏိင္ငံေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အျခားနည္း အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြျြဲ ခမ္းထားသည့္ အစိတ္အပိင္း၊ ဌာန
သိ႔မဟတ္ ဌာနခြြဲ တစ္ရပ္ရပ္။
"စက္မ နယ္ေျမမခား"

- ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား

အေနျဖင့္

၎တိ႔၏

ကိယ္ပိင္

ကန္ထတ္လပ္မ

အေဆာက္အအံမခား ေဆာက္လပ္ုႏိင္ရန္ စက္မလပ္ငန္း နယ္ေျမမခား အျဖစ္
တည္ေထာင္မည့္ Zone A Area ပါ အစိတ္အပိင္းမခား
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"အကခ းိ ဆိင္ ပဂ လ
ိ မ
္ ခား"

- "အကခ းိ ဆိင္ပဂ လ
ိ ုႏ
္ ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္မခား

-

IPT

လပ္ထးံ လပ္နည္းမခား" အပိင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္ အတိင္း
ျဖစ္သည္။
“အကခ းိ ဆိင္ ပဂ လ
ိ န
္ င
ွ ့္

- "အကခ းိ ဆိင္ပဂ လ
ိ ုႏ
္ ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ေဆာင္ခခက္မခား

-

IPT

ပတ္သက္ေသာ

လပ္ထးံ လပ္နည္းမခား" အပိင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္ အတိင္း

လပ္ေဆာင္ခခက္”

ျဖစ္သည္။

"ဂခပန္ ကမၸဏ"

- ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားလခက္ ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ မထားဘြဲ ျဖစ္ေစ၊
ဂခပန္ုႏိင္ငံ

ဥပေဒမခား

အရ

ဖြ႕ြဲ စည္း

တည္ေထာင္

ထားေသာ

ကာဘူရွကကိင္ရွာ (kabushiki kaisha) သိ႔မဟတ္ ကမၸဏ၊ ေကာ္ပိေရးရွင္း
သိ႔မဟတ္ အျခား မည္သည့္ ပံစံျဖင့္မဆိ ရွိေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း
“ေနာက္အကခဆံး
ေဆာင္ရက
ြ န
္ ိငသ
္ ည့္ ေန႔ရက္”
“စာရင္းဝင္ အျဖစ္
တင္သင
ြ း္ ျခင္း”

- ဤဖြင့္ဟ ေၾကျငာစာတမ္းအား YSX ထံမတင္သြင္းမ၊ ေနာက္အကခဆံး
ေဆာင္ရြက္နိင္သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ ၃၁ရက္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္
- ကမၸဏ၏ ထတ္ေ၀၊ ေရာင္းခခၿပး အစရွယ္ယာမခား၏ ၁၀၀.၀% ျဖစ္သည့္
အစရွယ္ယာ ၃,၈၉၂,၉၁၅ခုႏွင့္ ကမၸဏကိ YSXတြင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္
တင္သြင္းျခင္း

“စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခခ ပ္”

- ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္ုႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၃၁ရက္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ
ကြခုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏမွ

MJTDထံ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဆိင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မမခား

ေပးျခင္းအား အတည္ျပ ထားသည့္ စာမခား
“ေဈးကြက္ ျမွင့တ
္ င္ျခင္း ဆိင္ရာ - MJTD၊
သေဘာတူစာခခ ပ္”

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏနွင့္

ဂခပန္

ေဈးကြက္

ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ

ေအးဂခင့္မခား အၾကား ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရလ ၂၀၁၅ခနွစ္တြင္ ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည့္
ေဈးကြက္

ျမွင့္တင္ျခင္းဆိင္ရာ

သေဘာတူစာခခ ပ္၊

ေရာင္းခချခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္း နွင့္/သိ႔မဟတ္ Zone A Project ရွိ MJTD၏ အျခား
ငွားရမ္းျခင္းဆိ္င္ရာ အကခိ းစးပြားမခားအား စမံေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
သးသန္႔ေအးဂခင့္မခားအျဖစ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏနွင့္

ဂခပန္

ေဈးကြက္

ျမွင့တ
္ င္ျခင္းဆိင္ရာ ေအးဂခင့္မခားကိသာ ခန္႔အပ္ၿပး ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည္။
“စာခၽြနလ
္ ာႊ ”

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ နားလည္မ စာခၽြန္လႊာ

“နားလည္မ စာခၽြနလ
္ ာႊ ”

- Zone

B

Project

၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တိ႔အတြက္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၊ သလဝါ SMC၊ MMSTDနွင့္ JICA တိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိသည့္
၂၃ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ခနွစ္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ နားလည္မ စာခၽြနလ
္ ႊာ၊၂၃ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရ ၂၀၁၅တြင္ ျပင္ဆင္ျပး သိ႔မဟတ္ ျဖည့္စြက္ျပးသည့္အတိင္း။
“MJTD ဖက္စပ္ ကမၸဏ
သေဘာတူစာခခ ပ္”

- Zone

A

Project

၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တိ႔အတြက္
၂၃ရက္ ဧၿပလ ၂၀၁၄ခနွစ္နင
ွ ့္ ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရလ ၂၀၁၅ခနွစ္ တိ႔တြင္
ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၊ သလဝါ SMC နွင့္ MMSTD
တိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိခြဲ့သည့္ ၂၉ရက္ ေအာက္တိဘာလ ၂၁၀၃ခနွစ္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ
ဖက္စပ္ ကမၸဏ သေဘာတူစာခခ ပ္
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“MJTD အစရွယယ
္ ာမခား”

- MJTD ၏ မတည္ေငြရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သာမန္ ရွယ္ယာမခား

“ျမန္မာ ကမၸဏ”

- ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒ သိ႔မဟတ္ (၁၉၅၀ ခုႏွစ္) ျမန္မာုႏိင္ငံ

အထူး

ကမၸဏ အက္ဥပေဒ အရ ဖြ႔စ
ြဲ ည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ကမၸဏ
“အမည္ တင္သင
ြ း္ ေရး

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ အမည္တင္သြင္းေရး ေကာ္မတ

ေကာ္မတ”
“မူလ MJTD ဖက္စပ္ ကမၸဏ
သေဘာတူစာခခ ပ္”

- Zone

A

Project

၏

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္း တိ႔အတြက္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၊ သလဝါ
၂၉ရက္

SMC နွင့္ MMSTD တိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိသည့္

ေအာက္တိဘာလ

၂၀၁၃ခနွစ္

ေန႔စပ
ြြဲ ါ

ဖက္စပ္

ကမၸဏ

သေဘာတူစာခခ ပ္
“ရည္ညန
ႊ း္ ေဈးုႏန္း”

- အမည္တင္သြင္းသည့္ အခခိနတ
္ ြင္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအၾကံေပးုႏွင့္ ေငြေခခး
သက္ေသခံလက္မွတ္မခားဆိင္ရာ

ဥးေဆာင္ေအးဂခင့္ ကိယ္စားလွယ္ CB

Securities တိ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အစရွယ္ယာမခား၏

ညႊန္ျပ

ရည္ညႊန္း အဖြင့္ ေဈးုႏန္း၊ ရွယ္ယာတစ္စလွခင္ [*] ကခပ္
“အခေၾကးေငြ ေကာ္မတ”

- ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏ၏ အခေၾကးေငြ ဆိင္ရာ ေကာ္မတ

“အငွား စက္႐ိုမ
ံ ခား”

- ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား ခခက္ခခင္း အသံးျပ ုႏိင္မည့္ အဆင္သင့္ ေဆာက္လပ္
ထားၿပး စက္႐ိုံမခား ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္မည့္ Zone A Area ပါ အစိတ္အပိင္း
မခား

“လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိငရ
္ ာ အစိတအ
္ ပိင္း”

- လူေနအိမ္ရာမခား၊ အေဆာင္မခားုႏွင့္ သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ တြင္
အလပ္ လပ္ကိင္ေနသူမခား အတြက္ စမံထားရွိမမခား အျဖစ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အ
ြ စည္း TPD မွရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ မည့္ Zone A Area
ပါ အစိတ္အပိင္းမခား

“သးသန္႔ထားျခင္း ဆိငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခခ ပ္”

- Zone A Project ၏ ၃၅ ဟက္တာ ကခယ္ဝန္းသည့္ လူေနထိင္ရာနွင့္
စးပြားေရးဆိင္ရာ

အစိတ္အပိင္းအား

ကၽြုႏ္ပ္တိ႕ကမၸဏနွင့္
ေအာက္တိဘာလ

MJTD
၂၀၁၄ခနွစ္

တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း

တိ႔အၾကား
ေန႔စပ
ြြဲ ါ

ခခ ပ္ဆိသည့္
သးသန္႔ထားျခင္း

အတြက္
၂၉ရက္
ဆိင္ရာ

သေဘာတူစာခခ ပ္
“အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အမိန႔ေ
္ ၾကျငာစာ အမွတ္ ၁/၂၀၁၅ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

၂၇ရက္ေန႔တြင္

နည္းဥပေဒ ၂၀၁၅ ခုႏွစ”္

ဝန္ၾကးဌာနမွ

အမခိ းသားစမံကိန္းုႏွင့္
ထတ္ျပန္သည့္

စးပြားေရးဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္မ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ

၂၀၁၄ခုႏွစ္၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒ
ွ“အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ
၂၀၁၁ ခုႏွစ”္
“အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ
၂၀၁၄ ခနွစ”္

- အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျဖင့္ ရပ္သိမ္းခြဲ့ေသာ ျမန္မာနိင္ငံ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ အမွတ္ ၈/၂၀၁၁
- ျမန္မာုႏိင္ငံ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ (သိ႕မဟတ္) ထိ
ဥပေဒအား

အခါအားေလခာ္စာြ

ျဖည့္စြက္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ္
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ျပင္ဆင္ခခက္

တစ္ရပ္ရပ္

သိ႔မဟတ္

“အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခား”

- အစရွယ္ယာမခား ပိင္ဆိင္သူ အျဖစ္ မွတ္ပံတင္ စာရင္းဝင္သူမခား

“အစရွယယ
္ ာမခား”

- တစ္စလွခင္ကခပ္ ၁၀,၀၀၀ ုႏန္းျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ မတည္ေငြရင္းပါ
သာမန္ အစရွယ္ယာမခား

“တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆိငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခခ ပ္”

- Zone A Project ၏ လူေနထိင္ရာနွင့္ စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္းအား
တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း၊

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လပ္ျခင္း၊

ေဈးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာင္းခချခင္းနွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း တိ႔အတြက္
MJTDနွင့္ TPD တိ႔အၾကား ခခ ပ္ဆိသည့္ ၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ခနွစ္ ေန႔စပ
ြြဲ ါ
တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္
“TPD ဖက္စပ္ကမၸဏဆိင္ရာ

Zone

A

Project

၏

သေဘာတူစာခခ ပ္”

ရင္းုႏွးတည္ေဆာက္ျခင္း၊

လူေနထိင္ရာုႏွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာအပိင္းကိ

ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခချခင္း၊

ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

လည္ပတ္လပ္ကိင္ျခင္းတိ႔ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔က
ိ မၸဏုႏွင့္ Thilawa SMC တိ႔မွ လက္မွတ္
ေရးထိးခြဲ့သည့္ ဖက္စပ္ကမၸဏသေဘာတူစာခခ ပ္
“TPD အစရွယယ
္ ာမခား”

- TPD ၏ မတည္ေငြရင္းပါ သာမန္ အစရွယ္ယာမခား

“Zone A Area”

- ိသလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အတြင္းရွိ

Zone

A

Project

တြင္

ရင္းနွးတည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ ရာထားသတ္မွတ္ခြဲ့သည့္ ခန္႔မွန္းေျခအား
ျဖင့္ ၃၉၆ ဟတ္တာ ရွိေသာ ဧရိယာ
“Zone A Project”

- “The Zone A Project” အပိင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပခြဲသ
့ ည့္အတိင္း
ဖက္စပ္ကမၸဏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြန္လႊာအရ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းခြဲ့သည့္
ဖက္စပ္ကမၸဏမွ Zone A Area အား စက္မဇက္ဟိုံတစ္ချဖစ္ေပၚလာေစရန္
ရင္းနွးတည္ေထာင္ျခင္း

“Zone A Properties”

- စက္မလပ္ငန္း

ဧရိယာမခား၊

အငွားစက္ရံမခား၊

လူေနထိင္ရာနွင့္

စးပြားေရးဆိင္ရာ အစိတ္အပိင္း စသည္တိ႔ အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္သည့္္၊
Zone

A

Area

တြင္တည္ရွိေသာ

မေရြ႕ေျပာင္းနိင္ေသာ

ပစၥည္းမခား

Zone
သိ႔မဟတ္

A

Project

အတြင္းရွိ

မေရြ႕ေျပာင္းနိင္ေသာ

အေဆာက္အအံမခား
“Zone B Project”

- “The Zone B Project” အပိင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပခြဲသ
့ ည့္အတိင္း
နားလည္မ စာခၽြန္လႊာအား အရ သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ အတြင္း
ေနာက္ထပ္ စက္မဇက္ဟိုံ တစ္ခရင္းနွးတည္ေထာင္ျခင္း

ေငြေၾကး အမခ းိ အစားမခား၊ အတိင္းအတာ ယူနစ္မခားုႏွင့္ အျခား
"ဟက္တာ"

- စတရန္းမတာ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ညမွခသည့္ မက္ထရစ္စနစ္ ဧရိယာ
အတိင္းအတာ ယူနစ္

“ကခပ္”

- ျပည္ေထာင္စ သမၼတ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး အမခ ိးအစား
(ကခပ္)

"ရာခိင္ုႏန္း" သိ႔မဟတ္ "%"

- ရာခိင္ုႏန္း
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"US$"

- အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး အမခ ိးအစား
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) - ကၽြုႏ္ပတ
္ ႔၏
ိ အစရွယယ
္ ာမခားအေၾကာင္း
ေအာက္ပါ

ေဖာ္ျပခခက္တ႔သ
ိ ည္

ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ဥပေဒမခားုႏွင့္

သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခားအရ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

ရွယ္ယာပိင္ရွင္မခားထံ အပ္ုႏွင္းေသာ အခြင့အ
္ ေရးမခားုႏွင့္ အခြင့္ထူးမခား အေၾကာင္း အကခဥ္းခခ ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းေဖာ္ျပခခက္တ႔တ
ိ ြင္ အဆိပါ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခား၏ အေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခားအား အကခဥ္း႐ိုံး
ေဖာ္ျပထားသည္။

သိ႔ရာတြင္၊

ယင္းေဖာ္ျပခခက္တိ႔အား

အဆိပါ

သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခား

နွင့္အည

ရည္ညႊန္းမွသာလခင္ အျပည့္အ၀ ကိက္ညမရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ အစု္ယ
ရ ယ
္ ာမ ာ်ား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏတြင္ သာမန္အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား ဟူေသာ အစု္ရယ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွိပါသည္။
သာမန္အစု္ရယ္ယာတိင္းတြင္ရေ
ွိ သာ

အခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားသည္

အလံု်ားစံုထပ္တူျဖစ္ၿပး၊

သာမန္အစု္ရယ္ယာ

မ ာ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခ အဆင့္အတန္်ား ထပ္တူညမွချဖစ္သည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာ အသစ္မ ာ်ား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏတြင္ အစု္ရယ္ယာ အသစ္မ ာ်ားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏရွိ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ား၏ အေထြေထြ
အစည္်ားအေဝ်ား

တစ္ရပ္တြင္

ႀက်ဳိတင္

အတည္ျပ်ဳခခက္ျဖင့္သာ

အတည္ျပ ေသာ အဆိပါ ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္တြင္
အစု္ရယ္ယာ

အသစ္

အားလံးကိ

ထုတ္ေဝခြင့္

ရွိပါသည္။

ထတ္ေဝခြင့္

အျခားဆန္႔က င္၍ ၫႊန္ၾကာ်ားထားျခင္း မရွိပါက၊ ထိသိ႔ေသာ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

လက္ရွိ

အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားထံ

၎တိ႔တစ္ဥးခခင္းစ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏတြင္ ပိင္ဆိင္ေသာ အကခ ိးစးပြား ပမာဏအတိင္း အခခ ိးကခ ဥးစြာကမ္းလွမ္းေရာင္းခခရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ အစု္ရယ္ယာ အားလံးကိ ခြေ
ြဲ ဝခခထားၿပးခခိန္တြင္ အျပည့္အဝ ေပးသြင္းၿပးျဖစ္ရပါမည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာ္ရငမ
္ ာ်ား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏

အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားမရတ္ပံုတင္

အစရွယ္ယာရွင္မခား

အေရာင္းအဝယ္

ျပ လပ္သည့္

အျဖစ္

စာရင္းတြင္

မွတ္ပံတင္ထားၿပး

အသိအမွတ္

သက္ဆိင္ရာ

ျပ ပါသည္။

စေတာ့အိတ္ခခိန္းက

ျဖစ္ေသာ

ကမၸဏ၏

ပဂ ိလ္မခားကိသာ

အစရွယ္ယာမခားအား

သတ္မွတ္ေသာ

နည္းဥပေဒမခားနွင့္

စည္းမခဥ္းမခား နွင့အ
္ ည ကမၸဏရွိ အစရွယ္ယာမခားကိ ရယူခြဲ့သည့္ မည္သည့္ပဂိ လ္ တစ္ဥးဥးကိ မဆိ
မွတ္ပံတင္ထားသည့္ အစရွယ္ယာရွင္ အေနျဖင့္ အကခံ းဝင္ေစရမည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာမ ာ်ား လႊြဲေျပာင္်ားျခင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစု္ရယ္ယာမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳထာ်ားေသာ မည္သည့္
သံု်ားစြဲၿြ မြဲျဖစ္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက ျဖစ္ေသာ ပံုစံကိုမဆို အသံု်ားျပ်ဳကာ လႊြဲေျပာင္်ားုႏိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊
စနစ္တက ဖြ႕ြဲ စည္်ားထာ်ားေသာ (YSX ကြဲ့သိ႔ေသာ) စေတာ့အတ
ိ ္ခ ိန္်ားတြင္ စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင္်ားနရင့္
အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလုပ္ျခင္်ား ေဆာင္္ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားအတြက္၊ ကုမၸဏတြင္်ား အစု္ရယ္ယာ တစ္္ပ္္ပ္
လႊြဲေျပာင္်ားျခင္်ားသည္ သက္ဆုိင္္ာ စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက ျဖစ္ေစ၊ ေငြအပ္နရံသည့္ ေန္ာတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ ၊
စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက

သတ္မရတ္ေပ်ားထာ်ားေသာ

တာဝန္ယူ

ေျဖရွင္းေပးသည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္်ား

(clearing

organization) ကျဖစ္ေစ စသည္တုိ႔က သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ သံု်ားစျြြဲ မြဲျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သမ္ို်ားက ျဖစ္ေသာ
ပံုစံႏရင့္အည

ျဖစ္္မည္။

စနစ္တက

ဖြ႕ြဲ စည္်ားထာ်ားေသာ

(YSX

ကြဲ့သိ႔ေသာ)

စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားတြင္

စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင္်ားနရင့္ အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလပ
ု ္ျခင္်ား ေဆာင္္ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားနရင့္
စပ္လ ဥ္်ားျခင္်ား မရလြြဲ၍၊ လႊြဲေျပာင္်ားမမခား မွတ္ပံတင္ျခင္းအား သာမန္ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား
တစ္ရပ္ရပ္ မတိင္မ ကပ္လခက္ (၁၄) ရက္ အတြင္း ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ဆိုင္်ားငံ့ထားခြင့္ ရွိပါသည္။
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အစရွယယ
္ ာရွငမ
္ ခား၏ အေထြေထြ အစည္းအေဝး
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

အစရွယ္ယာရွင္မခား၏

သာမန္

အေထြေထြ

အစည္းအေဝးကိ

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔

ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ (၁၈) လ အတြင္း ကခင္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၸဏ

ထိ႔ေနာက္တြင္၊ ုႏွစ္စဥ္

အနည္းဆံး တစ္ႀကိမ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏက သတ္မွတ္သည့္ အခခိန္ုႏွင့္ ေနရာတြင္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး
ကခင္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိကြဲ့သိ႔ေသာ အေထြေထြ အစည္းအေဝးကိ မည္သည့္ အစရွယ္ယာရွင္ ုႏွစ္ဥးက

မဆိ ဆင့္ေခၚကခင္းပုႏိင္ပါသည္။
ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ ၎တိ႔အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္ဟ ထင္သည့္အခါတိင္းတြင္၊
အစည္းအေဝးအား ေခၚယူကခင္းပ ုႏိင္ပါသည္။

အထူး အေထြေထြ

ထိ႔ျပင္၊ အစရွင္ အားလံး၏ မြဲေပးခြင့္ စစေပါင္းမ၏ ၁၀%

ထက္မနည္း ကိယ္စားျပ ေသာ အစရွယ္ယာရွင္မခားက ယင္းကြဲ့သိ႔ အစည္းအေဝး ေခၚယူ ကခင္းပေပးရန္ စာျဖင့္
ေတာင္းဆိပါက ေခၚယူ ကခင္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒအရ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခားအရ

ေသာ္လည္းေကာင္း

အျခားနည္းအားျဖင့္

လိအပ္သည္ မွအပ၊ အေထြေထြ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္တြင္ မြဲခြဆ
ြဲ ံးျဖတ္ျခင္းကိ ထိအစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ
မြဲတိ႔အနက္ အမခားစ ေထာက္ခံမြဲ
ဒါ႐ိုိက္တာမခား

ခန္႔အပ္ျခင္း

စာရင္းရွင္းဖခက္သိမ္းျခင္း၊

ရရန္သာလိသည့္ သာမန္ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြကပ
္ ါသည္္။ ဥပမာ၊

အတြက္

သာမန္ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္

သင္းဖြ႔မ
ြဲ ွတ္တမ္းုႏွင့္

လံေလာက္ပါသည္။

သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခားအား

ဆုႏၵအေလခာက္

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

ေကာ္ပိေရးရွင္း

အမည္ေျပာင္းျခင္းုႏွင့္ အစရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ေလွခာ့ခချခင္းတိ႔ အပါအဝင္ အခခ ိ႕ေသာ ကမၸဏမခား
အက္ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္

ကိစၥတိ႔အတြက္ ထိအစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ မြဲတ႔အ
ိ နက္ ေထာက္ခံမြဲ

အနည္းဆံး ၇၅% ရရန္လိသည့္ အထူးဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ဆံးျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ရန္အလိ႔ငွာေခၚယူသည့္အေထြေထြအစည္းအေဝးတိင္းအတြက္
အနည္းဆံး

(၁၄)

ရက္

ႀကိ တင္၍

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ

ဤကမၸဏသည္

ုႏိ႔တစ္စာေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးဆံးျဖတ္ခခက္မခားအတြက္ ေယဘယခအားျဖင့္ အနည္းဆံး (၂၁) ရက္ ႀကိ တင္၍ စာျဖင့္ေရးသား
ထားေသာ ုႏိ႔တစ္စာ ေပးရန္ လိအပ္ပါသည္။
အခခိန္နာရတိ႔ကိ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ုႏိ႔တစ္တြင္ အစည္းအေဝး ကခင္းပမည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက္ုႏွင့္
ထိ႔ျပင္၊

အထူးကိစၥကိ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွပ
ိ ါက ယင္းကိစၥ၏

ေယဘယခသေဘာသဘာဝအေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္ ခခမွတ္ရန္ အလိ႔ငွာ ေခၚယူသည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ကုမၸဏသည္

အနည္်ားဆံု်ား

(၁၄)

္က္

ႀကိ တင္၍

အေၾကာင္းၾကားစာ

ေပးရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အထူးဆုံ်ားျဖတ္ခ က္မခား အတြက္ ေယဘယခအားျဖင့္ အနည္်ားဆံု်ား (၂၁) ္က္ ခြာ၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးရန္
လိအပ္ပါသည္။

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပမည့္ ေန္ာ၊ ေန႔္က္ႏရင့္ အခ ိန္နာ္တို႔ကို

ေဖာ္ျပ္မည့္အျပင္အထူ်ား ကိစၥကို ေဆာင္္ြက္္န္ ္ိရပါက ယင္်ားကိစၥ၏ ေယဘုယ သေဘာသဘာဝ အေၾကာင္်ား
ေဖာ္ျပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မြဲေပးပိင္ခင
ြ ့္
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏ၏ အစရွင္မခား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ မဆိ တက္ေရာက္
ေျပာၾကား မြဲေပးပိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ဤကုမၸဏ၏ အစရွငမ
္ ခားသည္ ၎တိ႔၏ မြဲေပးပိင္ခင
ြ ့္ကိ ကိုယ္တိုင္

သို႔မဟုတ္ မြဲေပ်ားခြင့္္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္ ကခင့္သံးုႏိင္ၿပး၊ မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ အစရွင္ ျဖစ္ရန္ မလိပါ။
မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္တစ္ဥးခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းုႏွင့္ ကိယ္စားလွယ္လႊြဲစာ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား
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အခြင့အ
္ ာဏာ

အပ္ႏရင္်ားသည့္

လႊြဲအပ္စာ(ရွိခြဲ့ပါက)

တိ႔ကိ

၄င္း၏ေအာက္ေျခတြင္

လက္မွတ္ေရးထိးျပး၊

မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္က မြဲေပးရမည့္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပ္န္အတြက္ သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ အခ ိန္မတိုင္မ
ခနစ္ဆယ့္ုႏရစ္ နာ္ထက္ ေနာက္မက ေစဘြဲ ဤကုမၸဏ ၏ မွတ္ပံတင္ထားေသာ ႐ိုုံ်ားခန္်ားတြင္ ေပ်ားအပ္ထာ်ား္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
အျမတ္ေဝစု
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကုမၸဏသည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ၎၏ အစရွင္မခားက ခခမွတ္ေသာ သာမန္ဆံးျဖတ္
ခခက္ခခမွတ္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။

သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား ထတ္ေပးခြင့္ မရွိပါ။ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္
္္ိရမႈအေျခအေနကို ေထာက္႐ို၍
ႈ ၎တိ႔က မရ တမရန္ကန္သည္ဟ ထင္ျမင္ေသာ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏ၏ အစရွငမ
္ ခားသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။

မည္သိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု

မွန္သမရ ကိ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ၊ ေၾကညာထားၿပး ေပးရန္ ကခန္ရွိေသာ
မည္သည့္ အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ကမၸဏမရ အတို်ားေပးရန္တာဝန္ရွမ
ိ ည္ မဟုတ္ပါ။
ဆေၾကးအစရွယယ
္ ာမခားုႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရးေပး အစရွယယ
္ ာမခား ထတ္ေဝျခင္း
အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား တစ္ရပ္တြင္ အစရွငမ
္ ခား၏ အတည္ျပ်ဳခခက္ျဖင့္ ဒါ႐ိုိုက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ မည္သည့္
ရန္ပံေငြကိ မဆိ မတည္ေငြရင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလြဲကာ၊ ဆေၾကးအစရွယ္ယာမခား အျဖစ္ ေပးေဝ၍ ယင္းေငြကိ
အစရွင္မခားက ၎တိ႔ပိင္ဆိင္ေသာ အစရွယ္ယာ

အခခ ိးအစားအလိက္ ကမၸဏသိ႕ေပးသြင္းရမည့္ မတည္

ေငြရင္းတြင္ ေပးသြင္းခြင့္ ရွိပါသည္။
လက္လြဲရ
ႊ ယူျခင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကိ အနာဂတ္တြင္ ေျပာင္းလြဲျခင္း သိ႕မဟတ္ အမခားပိင္ ကမၸဏ တစ္ခကြဲ့သိ႔ ထိန္းခခ ပ္မကိ
ေျပာင္းလြဲျခင္းျပ ရာတြင္ ေုႏွာင့္ေုႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္း သိ႔မဟတ္ တားဆးပိတ္ပင္ုႏိင္ျခင္း ျပ ုႏိင္သည့္ ဥပေဒမခား
သိ႔မဟတ္ နည္းဥပေဒမခား တစ္စံတစ္ရာမွခ ျမန္မာုႏိင္ငံ၌ မရွိပါ။
စာရင္းရွငး္ လင္းဖခက္သမ
ိ း္ ျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္းျဖင့္ မတည္ေငြရင္း ျပန္ထတ္ေပးျခင္း
ဤကမၸဏအား

စာရင္းရွင္းလင္းဖခက္သိမ္းျခင္း

ျပ လွခင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မတည္ေငြရင္း ျပန္လည္ ထတ္ေပးျခင္းျပ လွခင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခား တစ္နည္းနည္း ျဖင့္

အစရွငမ
္ ခားသည္ ၄င္းတိ႔ပိင္ဆိင္ေသာ

အစရွယ္ယာ အခခိ းအစားအရုႏွင့္ အျခား အစရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္ရပ္ရပ္အား အပ္ုႏွင္းထားသည့္
အထူးအခြင့္အေရး တစ္ခခအရ ပိလခံေသာ ပိင္ဆိင္မမခားအား ခြေ
ြဲ ဝျခင္းတြင္ အခခ ိးညစြာ ပါဝင္ခံစားခြင့္
ရွိပါသည္။
အစရွယယ
္ ာ ပိင္ဆင္
ိ ခင
ြ ့ုႏ
္ ွင့္ အစရွယယ
္ ာုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြဲေပးျခင္းတိ႔ အေပၚ ကန္႔သတ္ခခက္မခား
လက္ရွိ ဥပေဒမခား အရ၊ ဤကမၸဏတြင္ ျမန္မာုႏိင္ငံသားကိသာလွခင္ အစရွယ္ယာ ပိင္ဆိင္ခြင့္ သိ႔မဟတ္
အစရွယ္ယာ ပိင္ဆိင္မအရ မြဲေပးခြင့္တိ႔ကိ္ ခြင့္ျပ ထားပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (ခ) - ဤကမၸဏ၏ သင္းဖြ႔ြဲမတ
ွ တ
္ မ္းုႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခား အကခဥ္းခခ ပ္

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏကိ ျမန္မာနိင္ငံကမၸဏမခားမွတ္ပံတင္ရးတြ
ံ င္ ကမၸဏမွတ္ပံတင္လက္မွတ္ အမွတ္
၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္ မွတ္ပတ
ံ င္ထား ပါသည္။
သင္်ားဖ႔မ
ြြဲ တ
ွ တ
္ မ္း

ေပးရန္တာ၀န္ ကန္႕သတ္ျခင္း
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏ၏ သင္်ားဖ႔ြမ
ြဲ ွတ္တမ္း၌ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခားအျပင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏရွိ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခား
၏ ေပးရန္တာဝန္ကိ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ ဤကမၸဏ၏ ခြင့္ျပ မတည္ေငြရင္းမွာ တစ္ခလွခင္ ကခပ္ ၁၀၀၀၀
ုႏန္းရွိ အစရွယ္ယာေပါင္း ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ ခြစ
ြဲ ိတ္ထားလခက္ ကခပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း
စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

ဤကမၸဏ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ခက္မခား
ဤကမၸဏ၏ သင္်ားဖ႔ြမ
ြဲ ွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယခ
္ ခက္မခားကိ ခခမွတ္ထားျပး ယင္းအတြက္ ဤကမၸဏအား
ဖြ႔စ
ြဲ ည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၁။ ျပည္ေထာင္စ သမၼတ ျမန္မာုႏိင္ငံ၊ ရန္ကန္ တိင္းေဒသႀကး၊ ေကခာက္တန္း ၿမ ိ႕နယ္ အတြင္း တည္ရွိေသာ
သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံ (Thilawa Special Economic Zone) အား တည္ေထာင္လပ္ကိင္ျခင္းတြင္ ပါဝင္
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံရန္။
၂။ သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံ တည္ေထာင္ လပ္ကိင္ျခင္း အလိ႔ငွာ လိအပ္သည့္ အစအစဥ္မခား ျပ လပ္ျခင္း၊
ေျမေနရာအား ရွင္းလင္းေရး အတြက္ ေငြေပးေခခမမခား ျပ လပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ရန္ပေငြ
ံ မခား ေခခးယူျခင္းမခား
အပါအဝင္ (သိ႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွိ) အဆင္ေျပ ေခခာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အျခား ကူညေဆာင္ရြက္မမခား
လပ္ေဆာင္ရန္။
၃။

ဤကမၸဏ၏

အျမတ္အစြန္း

ရရွိုႏိင္စြမ္း

တိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး

တြက္ဆလခက္

မည္သည့္

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္း၊ စက္မလပ္ငန္း၊ ကန္သြယ္ေရးုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခ ိးတြင္ မဆိ ယင္းအခခိန္တြင္
အာဏာတည္လခက္ ရွိေသာ ဥပေဒမခားုႏွင့္ အည ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံရန္ုႏွင့၊္

အထက္ပါ ရည္ရယ
ြ ္ခခက္ တစ္ခခ

သိ႔မဟတ္ ရည္ရြယ္ခခက္မခား ေအာင္ျမင္ေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပ်ဳေသာ သိ႔မဟတ္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
အျခား အ္ာအာ်ားလံု်ားကို ယင္းအခခိန္တြင္ အာဏာတည္လခက္ ရွိေသာ ဥပေဒမခားုႏွင့္ အည လုပ္ေဆာင္္န္။
သိ႔ရာတြင္

ယင္း

လပ္ေဆာင္ခခက္မခားသည္

သလဝါ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုံ

အတြင္း

လပ္ေဆာင္ျခင္း

သိ႔တည္းမဟတ္ ယင္းဇက္ဟိုံအား တည္ေထာင္လပ္ကိင္မျဖင့္ ဆက္ုႏြယ္၍ လပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေစရမည္။
၄။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြ႔အ
ြဲ စည္း တစ္ရပ္ရပ္၏ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း၊
အခြင့အ
္ ေရးမခားုႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မခား အနက္ တစ္စံတစ္ရာကိ ျဖစ္ေစ၊ အားလံးကိ ျဖစ္ေစ ရယူုႏိင္ေရး
အတြက္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏအား

တိက္႐ိုိက္

ျဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝိက္၍

ျဖစ္ေစ

အကခ ိးရွိေစမည္ဟ တြက္ဆထားဟန္ ရွိေသာ အျခား ရည္ရယ
ြ ္ခခက္ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း
မည္သည့္ ကမၸဏ တစ္ခ သိ႔မဟတ္ ကမၸဏမခားကိ မဆိ ကမကထျပ ရန္။
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၅။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိင္း မည္သည့္ ကမၸဏ တစ္ရပ္ရပ္ သိ႔မဟတ္ မည္သည့္
ပဂ ိလ္မခား မဆိ၏ စးပြားေရးလပ္ငန္း၊ ပိင္ဆိင္ပစၥည္းုႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မခား အနက္ တစ္စံတစ္ရာကိ ျဖစ္ေစ၊
အားလံးကိ ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စသမၼတ ျမန္မာုႏိင္ငံ၏ ဥပေဒမခားုႏွင့္ အည ဝယ္ျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း
ရယူ ျခင္း ျပ ကာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၆။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏ၏ ္ည္္ယ
ြ ္ခ က္မ ာ်ားုႏွင့္ အျပည့္အဝ သိ႔မဟတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အလားတူသည့္
ရည္ရြယ္ခခက္မခား

ရွိေသာ

အျခား

မည္သည့္

ကမၸဏုႏွင့္

မဆိ

ေပါင္းစည္းျခင္း

ကိ

လည္းေကာင္း၊

အျမတ္အစြန္းမခား ေဝမွခခံစားရန္၊ အကခ ိးစးပြား ေပါင္းစပ္ရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖက္စပ္ျပ ရန္ သိ႔မဟတ္
အကခ ိးခံစားခြင့္ အျပန္အလွန္ ေပးရန္ အလိ႔ငွာ ဤကမၸဏက လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေသာ သိ႔တည္းမဟတ္
ဤကမၸဏ အေနျဖင့္ အကခ ိးခံစားခြင့္ တစ္စံတစ္ရာကိ တိက္႐ိုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ ျဖစ္ေစ ရရွိမည့္ သိ႔မဟတ္
ရုႏိင္ဖြယ္ ရွိေသာ စးပြားေရးလပ္ငန္း သိ႔မဟတ္ လပ္ရပ္ တစ္စံတစ္ရာကိ လပ္ကိင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ အျခား
မည္သည့္ ကမၸဏ တစ္ခချဖင့္ မဆိ အစစပ္ျပ ျခင္း သိ႔တည္းမဟတ္ တစ္စံတစ္ရာ စစဥ္ျခင္းကိ လည္းေကာင္း၊
ထိကြဲ့သိ႔ေသာ ကမၸဏ တစ္ခခအား ေခခးေငြ ထတ္ေပးျခင္း၊ ၎၏ပဋိညာဥ္မခားကိ အာမခံေပးျခင္း၊ ၎အား
အျခားနည္း

အေထာက္အကူ

ေပးျခင္း

ျပ ရန္ုႏွင့္၊

ထိကြဲ့သိ႔ေသာ

ကမၸဏ၏

အစရွယ္ယာမခား၊

ေငြေခခးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခားအား ရယူျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း ပိင္ဆိင္ရရန္ လပ္ျခင္း အျပင္၊
ယင္းတိ႔အား ေရာင္းခချခင္း၊ ကိင္စထ
ြြဲ ားျခင္း၊ အာမခံ ပါလခက္ ျဖစ္ေစ မပါဘြဲ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထတ္ေဝျခင္း
သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း စမံျခင္းကိ လည္းေကာင္း လပ္ေဆာင္ရန္။
၇။ သင့္ေတာ္သည္ ထင္ေသာ အဖိးစားနား(ရွိခြဲ့ပါက) အထူးအားျဖင့္၊ အျခား ပဂ ိလ္ သိ႔မဟတ္ ကမၸဏ
တစ္ရပ္ရပ္၏

(အျပည့္အဝ

ေပးသြင္းၿပးေသာ

သိ႔မဟတ္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ေပးသြင္းၿပးေသာ)

ေငြေခခးသက္ေသခံစာခခ ပ္မခား အလိ႔ငွာ၊ ဤကုမၸဏ၏ လပ္ငန္း၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္်ား ဆိင္ရာ အခြင့အ
္ ေရးမခား၊
္ပိုင္ခြင့မ
္ ာ်ားုႏွင့္ ပိင္ဆိင္သည့္ပစၥည္းမခားမရ အာ်ားလံု်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္်ားကို ျဖစ္ေစ ေ္ာင္်ားခ ျခင္်ား၊
ပိုမို ေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ား၊ ဖံြၿဖ်ဳိ်ားတိးတက္ေစျခင္်ား၊ ေငြစာ္င္်ားေျပာင္်ားျခင္်ား၊ လြဲလရယ္ျခင္်ား၊
လည္းေကာင္း၊
အသံးျပ ခြင့္

ယင္းတိ႔ုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ

ခခထားေပးျခင္းကိ

အငွားခခထားျခင္းကိ

လိုင္စင္၊ သက္သာခြင့္ ႏရင့္ အျခာ်ား အခြင့အ
္ ေ္်ားမ ာ်ားအာ်ား

လည္းေကာင္း၊

ယင္းတိ႔အား

အျခာ်ားနည္်ား

စမံျခင္်ားကိ

လည္းေကာင္း

လပ္ေဆာင္္န္။ ထိ႔ျပင္ ထိ အဖိးစားနားအား ခခ ပ္ကိင္ထားျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း သိ႔မဟတ္ အျခားနည္း စမံျခင္း
ျပ ရန္။
၈။ အိမ္ရာေျမကြက္ သိ႔မဟတ္ အကခ ိးစးပြားစပ္ဆိင္မ အလိ႔ငွာ မည္သည့္ ပိင္ဆိင္ပစၥည္း သိ႔မဟတ္
အေျခပစၥည္းမခား၊ လိက္ေလခာမမခား၊ လိုင္စင္မ ာ်ား၊ ခြင့ျ္ ပ်ဳခ က္မ ာ်ား၊ တထြင္မမူပိင္ခြင့မ
္ ာ်ား၊ ကန္အမွတ္တံဆိပ္မ ာ်ား၊
စာေပအုႏပညာမူပိင္ခြင့္
အခြင့အ
္ ေရးကိ

ဝယ္ျခင္း

တိးတက္ေကာင္းမြန္
လည္းေကာင္း၊

သိ႔မဟတ္

သိ႔မဟတ္

အဖိးတန္ေစၿပး

ယင္းတိ႔ုႏွင့္

အျခားအထူးသးသန္႔အခြင့အ
္ ေရး
အျခားနည္း

သင့္သည္

စပ္လခဥ္း၍

သိ႔မဟတ္

ရယူျခင္းအား

ထင္ေသာ

မည္သည့္

နည္းလမ္းေပါင္းစံျဖင့္

သးသန္႕မဟတ္ေသာ

လည္းေကာင္း၊
နည္းျဖင့္
စမ္းသပ္ျခင္း

ယင္းတိ႔ကိ

မဆိ

စမံျခင္းအား

စစ္ေဆးျခင္းုႏွင့္

သေတသနျပ ျခင္းတိ႔အား လည္းေကာင္း လပ္ေဆာင္ရန္။

သင္းဖြ႕ြဲ မွတတ
္ မ္းတြင္ လက္မတ
ွ ထ
္ းမည္
ိ
႕သူမခား
သင္းဖြ႕ြဲ မွတ္တမ္းတြင္

လက္မွတ္ထိးသူမခားုႏွင့္

၄င္းတိ႕၏

အေရအတြက္မခားကိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အခခက္အလက္မခား၊ပိင္ဆိင္ေသာ

ရွယ္ယာ

စဥ္

လက္မွတ္ေရးထိးသူမခား၏ အမည္ုႏွင့္

ုႏိင္ငံသားုႏွင့္ ေဖာ္ျပခခက္

လိပ္စာ
၁။

ထည့္ဝင္ေသာ
ရွယ္ယာေပါင္း

Golden Land East Asia Development

Company

Limited

incorporated in

၁ ၀၀၀

Myanmar

No. 29, Min Ye Kyaw Swar Road
Lanmadaw Township
Yangon Region

Merchant / Myanmar

Represented by:

Citizen

U Win Aung
No. 105, University Avenue
10 Ward, Kamaryut Township
Yangon Region
၂။

Myanmar Sugar Development Public

Company

Company Limited

incorporated in
Myanmar

No. 3, Block 164
23rd Street between 80 and 81
Street
East of Pyigyikyethayay Ward
Aung Myay Thar San Township
Mandalay Region

Represented by:

Merchant / Myanmar

U Nyi Khin

Citizen

No. 417
23rd Street between 63 and 64
Street
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၁ ၀၀၀

Ahhnake Taw Ward
Aung Myay Thar San Township
Mandalay Region
၃။

Myanmar Edible Oil Industrial Public

Company

Corporation (MEICO) Limited

incorporated in

၁ ၀၀၀

Myanmar

No. B (81/82), Kantkaw Street
Bayint Naung Warehouse
Mayangone Township
Yangon Region

Represented by:
U Thein Han (a) Ko

Merchant / Myanmar

Han Thein

Citizen

Building No. 67A
1st Floor Bahosi Housing, Wardan
Street
10 Ward, Lanmadaw Township
Yangon Region
၄။

First Myanmar Investment Company

Company

Limited

incorporated in
Myanmar

FMI Centre, 10-11 Floor
No. 380, Bogyoke Aung San Road
Pabedan Township
Yangon Region

Represented by:
U Theim Wai @ Mr. Serge Pun
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၁ ၀၀၀

No. 2, Jasmine Place, Pun Hlaing

Merchant / Myanmar

Golf Estate

Citizen

Hlaing Thar Yar Township
Yangon Region
၅။

Myanmar Agricultural & General

Company

Development Public Limited

incorporated in

၁ ၀၀၀

Myanmar

UMFCCI Tower, Room No. 803
No. 29 Min Ye Kyaw Swar Street
Lanmadaw Township
Yangon Region

Represented by:
Merchant / Myanmar

U Tun Lwin

Citizen

No. 785/787
11th Floor, Maharbandoola Road
6 Ward, Lanmadaw Township
Yangon Region
၆။

National Development Company

Company

Group Limited

incorporated in
Myanmar

No. 3/A, Thanthumar Road
Thuwana Junction
Thingangyun Township
Yangon Region

Represented by:
Merchant / Myanmar

U Zay Thiha

Citizen
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၁ ၀၀၀

No. 77F Universities Avenue Road,
Shwe Taung Kyar 1 Ward
Bahan Township
Yangon Region
၇။

New City Development Public

Company

Company Limited

incorporated in

၁ ၀၀၀

Myanmar

5th Floor, Saya San Plaza
Corner of New University Avenue
Bahan Township
Yangon Region

Represented by:
Merchant / Myanmar

U Khin Maung Aye

Citizen

No. C/1 Kabaraye Villa
Kabaraye Pagoda Road
Mayangone Township
Yangon Region
၈။

Myanmar Technologies and

Company

Investment Corporation Limited

incorporated in
Myanmar

No. 615(F), Mar Lar Lane, Pyay
Road, Kamayut Township
Yangon Region

Represented by:
Merchant / Myanmar

U Aung Soe Tha

Citizen

No. 362, Yin Mar Myaing Street
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၁ ၀၀၀

23 Ward, Thingangyun Township
Yangon Region
၉။

Myanmar Agribusiness Public

Company

Corporation (MAPCO) Limited

incorporated in

၁ ၀၀၀

Myanmar

No. 29, Room No. 901/903
Min Ye Kyaw Swar Road
Lanmadaw Township
Yangon Region

Represented by:
U Aung Than Oo

Merchant / Myanmar
Citizen

No. 18, Phoe Myay Street
Myo Ma Taung Ward
Thanlyin Township
Yangon Region

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားမွ

ေကာက္ုႏတ္ခခက္

အခခ ိ႕ကိ

ေအာက္တြင္

အကခဥ္းခခ ပ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိေကာက္ုႏတ္ခခက္မခားတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ လႊြဲေျပာင္းပိင္ခြင့ရ
္ ွိေသာ ကၽြန္ ပ္တိ႕၏

အစရွယ္ယာမခားုႏွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ အခြင့္အေရးမခား၊ ဥးစားေပး အခြင့အ
္ ေရးမခားုႏွင့္ ကန္႔သတ္ခခက္မခား
အေၾကာင္း၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစရွင္မခား ရရွိေသာ မြဲေပးပိင္ခြင့ုႏ
္ ွင့္ အျခား အခြင့အ
္ ေရးမခား အေၾကာင္း၊
ဤကမၸဏ၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား ကခင့္သံးုႏိင္ေသာ ေငြေခခးပိင္ခင
ြ ့ုႏ
္ ွင့္ အျခား လပ္ပိင္ခင
ြ ့အ
္ ာဏာမခား အေၾကာင္းတိ႔
ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။

ထိ႔ျပင္၊ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ မတည္ေငြရင္း ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလြဲျခင္းုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍

ဤကမၸဏ၏ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား ကိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဆိပါ ေကာက္ုႏတ္ခခက္မခားမွာ အထက္ အေၾကာင္းအရာတိ႔ုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကခဥ္း႐ိုံး ေဖာ္ျပခခက္မခားသာ
ျဖစ္ၿပး၊ ဤကမၸဏ၏

သင္းဖြ႔မ
ြဲ ွတ္တမ္းုႏွင့္

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား

ကသာ

လံးဝ

ဤကမၸဏ၏ သင္းဖြ႔မ
ြဲ ွတ္တမ္းုႏွင့္ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား မိတၱဴကိ ဤလပ္ငန္း

လႊမ္းမိးမွန္ကန္ပါသည္။

ႊန္းတမ္း၏ "အေထြေထြုႏွင့္

ဥပေဒအရလိအပ္ခခက္မခား" အပိင္း ေအာက္ရွိ "ၾကည့္႐ိုစစ္ေဆးုႏိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမခား" စာပိဒ္တိ႔ုႏွင့္
အည ဤကမၸဏ၏ မွတ္ပံတင္ ထားေသာ ႐ိုံးခန္းတြင္ ၾကည့္႐ိုစစ္ေဆးုႏိင္ပါသည္။
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ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ အရည္အခခင္း၊ ခန္႔ထားျခင္း၊ ထတ္ပယ္ျခင္းတိ႔ ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ဥကၠဌုႏွင့္ သးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုိက္တာမခား အပါအဝင္၊ (၇) ထက္
မနည္်ား၊ (၁၅) ထက္ မမ ာ်ားေသာ ဒါ႐ိုိုက္တာ အေ္အတြက္ကိ ခြင့ျ္ ပ ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္

ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥးအျဖစ္အရည္အခခင္းျပည္႕မရန္

အနည္းဆံး

ရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀၀ ပိင္ဆိင္ရမည္ျဖစ္ျပး ကမၸဏဥပေဒ ပဒ္မ-၈၅ ပါ ျပဌာန္းခခက္မခားကိ လိက္နာရန္မွာ
ယင္း၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံး အလပ္လပ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏ၏ဒါ႐ိုိက္တာမခားသည္
ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥးအျဖစ္

အရည္အခခင္းျပည့္ရန္

ဤစည္းမခဥ္းအရ

လိအပ္ေသာ

အနည္းဆံး

ရွယ္ယာ

မခားကိမပိင္ဆိင္ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာမခားသည္ တစ္ဥးလွခင္ အစရွယ္ယာေပါင္း ၁၃၁ ၀၀၀ ကိ
ပိင္ဆိင္ေသာ အဓိကအစရွယယ
္ ာပိင္ရွင္မခားက ခန္႔အပ္ထားေသာသူမခား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလိအပ္ခခက္ကိ
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔က
ြဲ မႀကာမ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားကို ျပင္ဆင္၍ ပယ္ဖခက္မည္ကိေမွခာ္လင့္ပါသည္။
သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခားတြင္ ဒါ႐ိုိက္တာအဖြ႔ြဲ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခားကိ အလွည့္ကခ ေရြးခခယ္ျခင္း အတြက္ ျပ႒ာန္းထားရာ၊
ဤကုမၸဏ၏ ပထမ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အာ်ားလံု်ား ္ာထူ်ားမရ
အနာ်ားယူ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိ႔ျပင္၊ ေနာက္ထပ္ ႏရစ္စဥ္ က င္်ားပေသာ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား၏ သံု်ားပံု တစ္ပံုက အနာ်ားယူ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္၊ အနာ်ားယူေသာ
ဒါ႐ိုိုက္တာသည္ ျပန္လည္ အေ္ြ်ားခံခြင့္လည္း ရွိပါသည္။
မည္သည့္

ဒါ႐ိုိုက္တာကို

မဆို

၎၏

္ာထူ်ား

သက္တမ္်ား

မကုန္ဆံု်ားမ

လြန္ကြဲေသာဆံးျဖတ္ခခက္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ္ာထူ်ားမရ ဖယ္္ရာ်ားႏိုင္ပါသည္။

တင္ေျမရာက္ခြဲ့ေသာ

္က္တြငပ
္ င္

ဒါ႐ိုိုက္တာတစ္ဦ်ား

သာမန္ထက္

ထို႔ျပင္ ၎၏ ေန္ာတြင္ အျခာ်ား ပုဂ်ဳိလ္

တစ္ဦ်ားအာ်ား သာမန္ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ျဖင့္ အစားထိးခန္႔ထာ်ားႏိုင္ပါသည္။
ပုဂ်ဳိလ္သည္ ၎အာ်ား လူစာ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထာ်ားခြဲ့ေသာ

အစရွင္မခား၏

ထိုသို႔ အစားထိးခန္႔ထာ်ားခံ္ေသာ

ေန္ာမရ ဒါ႐ိုိုက္တာကို
ျဖစ္လာဘိသကြဲ့သို႔

ေနာက္ဆံု်ား ေ္ြ်ားေကာက္

ယင္်ား၏မူလရာထူး

သက္တမ္း

အတိုင္်ားပင္ အနာ်ားယူေစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌ၊ ဒတိယဥကၠဌ ုႏွင့္ ဥးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွၱဴး ခန္႔အပ္ျခင္းဆိင္ရာ သတ္မွတ္ခခက္မခား
ဒါရိက္တာမခားသည္ အခါအားေလခာ္စြာ မိမိတိ႔အခခင္းခခင္းအနက္မွ ဥကၠဌတစ္ဥး၊ ဒတိယဥကၠဌ ုႏွစ္ဥး ုႏွင့္
အပ္ခခ ပ္မဒါရိက္တာတစ္ဥးတိ႕ကိ

ခန္႔အပ္ပါမည္။

ထိ႔ျပင္

ဒါရိက္တာမခားသည္

ရွယ္ယာပိင္ရွင္မဟတ္သူမခားအထြဲမွ ဒါရိက္တာမခားကိ သတ္မွတ္ေသာ ကာလအတြက္ သတ္မွတ္ေသာ အခေငြ
(လစာ

သိ႔မဟတ္

ေကာ္မရွင္

သိ႔မဟတ္

ယင္းနည္းတစ္မခိ းုႏွင့္အျခားတစ္နည္း
လစ္လပ္ေသာ

ေနရာတစ္ခတြင္

စတင္ခန္႔အပ္သည့္ေန႔တြင္

အျမတ္ေငြမွ

ေပါင္းစပ္လခက္)ျဖင့္
ျဖည့္စြက္

အခခိ းအစား
သင့္ေလခာ္သလိ

ခန္႔ထားခံရသည့္

စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘိ

သကြဲ႔သိ႔

တနည္းနည္းျဖင့္

သိ႔မဟတ္

ခန္႔အပ္ပါမည္။

သိ႔ရာတြင္

ဒါရိက္တာသည္
ထိမူလဒါရိက္တာ

မူလဒါရိက္တာကိ
အနားယူရမည္႔

ေန႔ရက္တြင္ပင္ အနားယူရပါမည္။

ဒါရိက္တာမခား၏ မြဲေပးခြင့ုႏ
္ ွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ ဒါရိက္တာမခားသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏုႏွင့္ ၄င္းကိယ္တိင္အၾကား သိ႔မဟတ္ ၄င္းအဖြြဲ႔ဝင္ အျဖစ္
ရိွေသာကမၸဏ သိ႔မဟတ္ ၄င္းကအစဝင္ျဖစ္သည့္ကမၸဏ သိ႔မဟတ္ ကမၸဏအတြက္လပ္ေပးေသာ အလပ္
သိ႔မဟတ္ ၄င္းက လပ္ေပးေသာအလပ္ုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍ မည္သည့္စာခခ ပ္ကိမဆိ မြဲ ေပးခြင့္ရိွမည္မဟတ္
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ေသာ္လည္း ယင္းသိ႕ပတ္သက္ေၾကာင္းကိ ထတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မြဲေပးခြဲ့ပါက
၄င္း၏မြဲကိ ထည့္သြင္း ေရတြက္မည္မဟတ္ပါ။

ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏ လပ္ပိင္ခြင့အ
္ ာဏာကိ ငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခား
သင္းဖြ႔ြဲစည္းပံစည္းမခဥ္းမခားအရ

ကမၸဏအတြက္ရည္ရြယ္၍

လက္ရိွဆပ္ရန္ကခန္ရွေ
ိ နသည့္

ေငြပမာဏသည္

ရယူေသာ

သိ႔မဟတ္

(ရွယ္ယာေငြအရင္းအုႏွးမွလြ၍
ြဲ )

အေဝးတြင္ ကမၸဏ၏ခြင့ျ္ ပ ခခက္မရဘြဲ မည္သည့္အခခိန္တြငမ
္ ဆိ

ေခခးငွားထားေသာ
အေထြေထြအစည္း

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ ကမၸဏ၏ ထတ္ေဝထားျပး

အျပည့္အဝေပးေခချပးေသာ ရွယ္ယာအရင္းအုႏွးထက္ မေကခာ္လြန္ေစရ။

အစရွင္မခား၏ မြဲေပးပိင္ခြင့္ ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ဤကုမၸဏတြင္ သာမန္အစု္ယ
ရ ္ယာမ ာ်ား ဟူေသာ အစု္ယ
ရ ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွိၿပး၊ သာမန္
အစု္ရယ္ယာတိင္းတြင္ အလံးစံ ထပ္တူ ျဖစ္ေသာ အခြင့အ
္ ေ္်ားမ ာ်ား ရွိၿပး၊ သာမန္အစု္ရယ္ယာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခ
အဆင့္အတန္်ား တူညပါသည္။
ဤကမၸဏ၏ အဖြ႔၀
ြဲ င္မခား မရတ္ပံုတင္ စာရင္းတြင္ မွတ္ပံတင္ထားၿပး ျဖစ္ေသာ ပဂ ိလ္မခားကိသာ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
အစရွင္မခား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပ ပါသည္။ မွတ္ပံတင္ထားေသာ အစရွင္တစ္ဥးသည္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမျပ မည့္
ျပဌာန္းထားသည့္

ရွယ္ယာမခားကိ

စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းုႏွင့္

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည

ကမၸဏတြင္

လိက္ေလခာညေထြျဖစ္ေစရန္

အစရွယ္ယာမခားကိ

ရယူထားသည့္

မည္သူမဆိ ပါဝင္ပါသည္။
ဤကုမၸဏ၏ အစရွင္မခား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ မဆိ တက္ေရာက္ ေျပာၾကား
မြဲေပးပိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ဤကုမၸဏ၏ အစရွငမ
္ ခားသည္ ၎တိ႔၏ မြဲေပးပိင္ခြင့က
္ ိ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္

မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္

ကခင့္သံးုႏိင္ၿပး၊

မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ

အစရွင္

ျဖစ္ရန္

မလိပါ။

မြဲေပးခြင့ရ
္ ကိယ္စားလွယ္တစ္ဥးခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းုႏွင့္ ကိယ္စားလွယ္လႊြဲစာ သိ႔မဟတ္ အျခား
အခြင့အ
္ ာဏာ

အပ္ုႏွင္းသည့္

လႊြဲအပ္စာ(ရွိခြဲ့ပါက)

တိ႔ကိ

၄င္း၏ေအာက္ေျခတြင္

လက္မွတ္ေရးထိးျပး၊

မြဲေပးခြင့ရ
္ ကိယ္စားလွယ္က မြဲေပးရမည့္ အစည္းအေဝး ကခင္းပရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခခိန္မတိင္မ
ခနစ္ဆယ့္ုႏွစ္ နာရထက္ ေနာက္မကခေစဘြဲ ဤကမၸဏ၏ မွတ္ပံတင္ထားေသာ ႐ိုံးခန္းတြင္ ေပးအပ္ထားရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္းမခဥ္းမခားတြင္ အျခားနည္း ျပ႒ာန္းထားသည္ မွ အပ၊ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား မဆိ
အထေျမာက္ရန္ အတြက္ အစရွင္ ငါးဥးုႏွင့္ အထက္က တက္ေရာက္ရန္ လိအပ္ပါသည္။

အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ား၌ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ မြဲခြ္
ြဲ ာတြင္ လက္ေထာင္ျပေသာ နည္်ားျဖင့္ ဆံု်ားျဖတ္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔္ာတြင္၊ (လက္ေထာင္ျပေသာနည္်ား၏ ္လဒ္ကို မေၾကညာမ ျဖစ္ေစ၊ ေၾကညာေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ)
အစရွင္ အနည္းဆံး ုႏွစ္ဥးတို႔က ေတာင္်ားဆိုခြဲ့လရ င္ မြဲေ္တြက္ဆံု်ားျဖတ္ျခင္်ားကို လုပ္ေဆာင္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္်ားကြဲ့သို႔ မြဲေ္တြက္ ဆံု်ားျဖတ္္န္ ေတာင္်ားဆိုျခင္်ား မ္ိရပါက၊ လက္ေထာင္ျပ၍ ဆံု်ားျဖတ္ေစခြဲရ
့ ာ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ကို
အတည္ျပ ခြဲ့ေၾကာင္်ား၊ သို႔တည္်ားမဟုတ္ ႐ိုႈံ်ားနိမ့္ခြဲ့ေၾကာင္်ား သဘာပတိက ေၾကညာျခင္း (ထိ႔ေနာက္၊ ဤကမၸဏ၏
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 ျဖစ္ေစ၊ မြဲ အေ္အတြက္ တူေနပါက၊ ထိ အစည္်ားအေဝ်ား၏ သဘာပတိသည္ အႏိုင္မြဲ
တစ္မြဲ ေပ်ားပိုင္ခြင့္ ္ိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာမခား အတန္းအစား ခြျြဲ ခားျခင္းုႏွင့္ ထတ္ေဝျခင္း ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
အစရွယ္ယာမခားကိ ဦ်ားစာ်ားေပ်ား၊ ဆိုင္်ားငံ့ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား

အထူးအခြင့္အေရးမခားျဖင့္ ထတ္ေဝုႏိင္ပါသည္။

ထိသိ႔ ထတ္ေဝျခင္းကိ ယင္းကိစၥတြက္ ခခမွတ္ေသာ အထူးဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ျပင္ ဥးစားေပး အစရွယ္ယာမခားကိ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏက ေၾကြးျမေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ယူမည့္ သတ္မွတ္သည့္
စည္းကမ္းခခက္မခားျဖင့္ ထတ္ေဝုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ ကမၸဏမခား အက္ဥပေဒအရ ဤကမၸဏ၏ အစု္ရယ္ယာမခားကိိ အတန္းအစားခြဲျြ ခား ထတ္ေ၀
မည္ဆိပါက၊ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ခုခုသို႔ စြဲက
ြ ပ္ထာ်ားသည့္ အထူ်ားအခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားကို ယင္်ား အတန္်ားအစာ်ားျဖင့္
ထုတ္ေဝၿပ်ားေသာ အစု္ရယ္ယာမခား၏ မြဲေပးပိင္ခြင့္ စုစုေပါင္်ား အနက္ ေလ်ားပံု သံု်ားပံု၏ ပိုင္္ရင္မ ာ်ားထံမရ စာျဖင့္
သေဘာတူ ခြင့္ျပ်ဳခ က္ျဖင့္ ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား၊

ယင္်ားအတန္်ားအစာ်ား အစု္ရယ္ယာ ပိုင္္ရင္မ ာ်ား၏ သ်ားျခာ်ား

အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမရ ခ မရတ္ေသာ သာမန္ထက္ပိုေသာ အထူ်ားဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ပ္၏ ခြင့ျ္ ပ်ဳခ က္ျဖင့္
ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား ေျပာင္်ားလြဲ သိ႔မဟတ္ ပယ္ဖခက္ႏိုင္ပါသည္။

ယင္်ားကြဲ့သို႔ေသာ သ်ားျခာ်ား အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ဤကမၸဏ၏ သင္းဖြ႔စ
ြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားပါ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမခား ဆိင္ရာုႏွင့္
ယင္းတိ႔၏ လပ္ထံးလပ္နည္းဆိုင္္ာ ျပ႒ာန္်ားခ က္မ ာ်ားသည္ လိုအပ္သလို ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်ားလြဲ၍ အက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္
ေစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔္ာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား အထေျမာက္္န္ လိုအပ္သည့္ ဦ်ားေ္သည္ အနည္းဆံး သံးဦး
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပး

ယင္းတိ့သည္

သက္ဆိုင္္ာ

အစု္ရယ္ယာ

အတန္်ားအစာ်ားအတြက္

ထုတ္ေဝၿပ်ားေသာ

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ အနည္်ားဆံု်ား သံု်ားပံုတစ္ပံုကို ပိင္ဆိင္ေသာ သူမခား သိ႔မဟတ္ ယင္းတိ့ကိ ကိယ္စားျပ ေသာ
မြဲေပးခြင့ရ
္ ကိယ္စားလွယ္မခားျဖစ္္မည္။

ေငြေၾကးအရင္းအုႏွးတြင္ ေျပာင္းလြဲမမခားုႏွင့္ စပ္လခဥ္းေသာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ရွယ္ယာမတည္အရင္းအုႏွးကိ တိးျမွင့္ရန္ သာမန္မဟတ္ေသာ အေထြေထြဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏
သေဘာတူညမကိ ရယူ ရန္လိအပ္သည္။
(က) လက္ရိွရွယ္ယာမခားထက္ ပိမိမခားျပားသည့္ပမာဏရိွေသာ ရွယ္ယာမခားျဖစ္လာရန္စေပါင္းျခင္း၊
ခြထ
ြဲ တ္ျခင္း၊
(ခ) လက္ရိွရွယ္ယာမခား သိ႔မဟတ္ ယင္းတိ႔ထြဲမွ ရွယ္ယာတစ္ခခကိ ထပ္မံခေ
ြြဲ ဝျခင္း သိ႔မဟတ္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏
ရွယ္ယာအရင္းအုႏွးတစ္ခလံး သိ႔မဟတ္ အစိတ္အပိင္း တစ္ခကိ သင္းဖြ႔မ
ြဲ ွတ္တမ္း တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ပမာဏထက္ ပိမိနည္းရန္ခေ
ြြဲ ဝျခင္း သိ႔ေသာ္ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ၏ သက္ဆိင္ရာ ျပဌာန္းခခက္မခားကိ
လိက္နာရမည္ သိ႔မဟတ္
(ဂ)

ဆံးျဖတ္ခခက္ခခသည့္အခခိန္တြင္

မည္သူမွခရယူထားျခင္းမရိွေသာ

သိ႔မဟတ္

ရယူရန္သေဘာတူ

ထားျခင္းမရိွေသာ ရွယ္ယာမခားကိဖခက္သိမ္းျခင္းမခားျပ လပ္ရာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏ သာမန္ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္
ခခမွတ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သေဘာတူည ခခက္ကိ ရယူရန္လိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာ

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည

ဤကမၸဏ၏ မတည္ အစရွယ္ယာမခားကိ

ေလခာ့ခချခင္းျပ ပါက အစရွင္မခားက အထူးဆံးျဖတ္ခခက္ခခမွတ္အတည္ျပ ေပးရန္ လိအပ္ပါသည္။
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ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစရွယ္ယာမခား လႊြဲေျပာင္းျခင္းုႏွင္ ထပ္ဆင့္လြေ
ြဲ ျပာင္းျခင္း ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစု္ရယ္ယာမခားကိ လႊြဲေျပာင္းျခင္းုႏွင့္ ထပ္ဆင့္လႊြဲေျပာင္းရာတြင္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏
ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳေသာ မည္သည့္ သံု်ားစြဲြၿမြဲ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက

ပံုစံကို မဆို အသံု်ားျပ်ဳကာ

လုပ္ေဆာင္ုႏိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာ္င္်ားဝင္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားုႏွင့္ စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းအရ သင္႔တင္႔ေလခာ္ပတ္စြာ
ဖြ႕ြဲ စည္းထားေသာ (ရန္ကန္စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္းကြဲ့သိ႕) ရွယ္ယာမခားကို ေ္ာင္်ားဝယ္ျခင္်ားအတြက္ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔
ကုမၸဏ၏တြင္္ရိေသာ

မည္သည့္

အစု္ရယ္ယာကိုမဆို

သက္ဆိုင္္ာ

စေတာ့အိတ္(စ)ခ န
ိ ္်ား

သို႕မဟုတ္

ပစၥည္းသိေလွာင္ထားရာ ေနရာ သိ႔မဟတ္ စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္း မွ သတ္မွတ္ေသာ စာရင္းရွင္းလင္းေရး
အဖြ႔အ
ြဲ စည္းက သတ္မွတ္ေသာ သံးစြဲြဲၿြ မြဲ သိ႔မဟတ္ သမ႐ိုိးကခ ပံစံ ျဖစ္ရမည္။ စာရင္းဝင္ အစရွယ္ယာမခားုႏွင့္
စေတာ့အိတ္(စ)ခခိန္း အရ သင္႔တင္႔ေလခာ္ပတ္စြာ ဖြ႕ြဲ စည္းထားေသာ (ရန္ကန္စေတာ့အတ
ိ ္(စ)ခခိန္းကြဲ့သိ႕)
ရွယ္ယာမခားကိ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွတပါး ကၽြန္ပ္တိ႕၏ ဒါရိက္တာမခားသည္ အနးကပ္ဆံး သာမန္ ုႏွစ္ပတ္လည္
အေထြေထြအစည္းအေဝးမတိင္မ ၁၄ ရက္အတြင္း အစရွယ္ယာလႊြဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပံတင္ျခင္းကိ ဆိင္းငံ့
ထားနိင္သည္။
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မတ
ရ ္ပံုတင္ စာရင္းတြင္ မွတ္ပံတင္ထားၿပး ျဖစ္ေသာ အစရွင္ကိသာ သက္ဆိင္ရာ
အစရွယ္ယာအား အမည္ေပါက္ ပိင္ေရးဆိင္ခြင့္ ရွိသူ အျဖစ္ ဤကမၸဏက အသိအမွတ္ျပ ပါသည္။
ဤကမၸဏ၏

အစရွယ္ယာမခားကိ

လႊြဲေျပာင္းရာ၌

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား

လႊြဲေျပာင္်ားယူသူ၏

ထိ႔ျပင္၊
အမည္ကို

အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မရတ္ပုတ
ံ င္ စာ္င္်ားတြင္ ထည့္သြင္်ားၿပ်ားသည္ အထိ လႊြဲေျပာင္်ားေပးသည့္ အစရွင္အား သက္ဆိုင္္ာ
အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ ပိုင္္ရင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ မွတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ အစရွင္မခား အျမတ္ေဝစ ရပိင္ခြင့္ ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကုမၸဏသည္

အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ားတြင္

၎၏

ဆံးျဖတ္ခခက္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။

အစရွင္မခားက

ခခမွတ္ေသာ

သာမန္

သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား ထတ္ေပးခြင့္ မရွိပါ။

ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ၏

အျမတ္မ ာ်ားကို ေထာက္႐ိုႈ၍ ၎တိ႔က မရ တမရန္ကန္သည္ဟ ထင္ျမင္ေသာ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို
ဤကုမၸဏ၏ အစရွင္မခားသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ မည္သိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု မွန္သမရ
ကိ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပးမည္ ျဖစ္ကာ၊

ေၾကညာထားၿပး ေပးရန္ ရွိေသာ မည္သည့္

အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ ဤကုမၸဏမရ အတို်ား ေပးရမည့္တာဝန္ရွေ
ိ စမည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြုႏ္ပ္တိ႔ကမၸဏ၏ စာရင္းစာအပ္မခားုႏွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမခားအား အစရွင္မခားက ၾကည့္႐ိုစစ္ေဆး
ပိင္ခြင့္ ဆိင္ရာ ျပ႒ာန္းခခက္မခား
ဤကုမၸဏ၏ စာရင္းစာအပ္မခားုႏွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမခားအား ဤကုမၸဏ၏ မွတ္ပံတင္႐ိုံးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊
ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားမွ သင့္သည္ ထင္ေသာ အျခား တစ္ေနရာရာတြင္ ျဖစ္ေစ ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာအပ္စာတမ္းမခားကိ ဒါ႐ိုိက္တာမခားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ယင္း

ဤကုမၸဏ၏ အေထြေထြ အစည္း အေဝး

တစ္ရပ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သးသန္႔ခြင့္ျပ ခခက္ရမွသာ အစရွင္မခား စစ္ေဆ်ား ၾကည့္႐ိုႈုႏိင္္န္ ဖြင့ေ
္ ပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဂ) - အခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္း
ေအာက္ပါေဆြးေုႏြးခခက္မခားသည္ အစရွယ္ယာ ပိင္ဆိင္မုႏွင့္ စပ္ုႏြယ္၍ ေနာက္ဆက္တြြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အခြန္ကိစၥမခားအားလံးကိ

ျပးျပည့္စေသာစိ
ံ
တ္ျဖာေလ့လာခခက္

ျဖစ္ေစရန္

မရည္ရြယ္ပါ။

ျမန္မာနိင္ငရ
ံ ွိ

လက္ရွိအခြန္ဥပေဒမခားအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြန္ကိစၥတခခိ ႔ကိ ေဆြးေုႏြးထားျခင္းျဖစ္ျပး ၄င္းသည္ ဥပေဒ
သိ႔မဟတ္ အခြန္ဆိင္ရာ အၾကံေပးခခက္မဟတ္ပါ။ ဤေဆြးေုႏြးမကိ ေနာက္ဆံး
တြင္

တရားဝင္အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ

တစ္ရပ္အျဖစ္

တည္စြဲ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိင္ပါသည္။

စမံခန္႔ခြရ
ြဲ န္အတြက္
ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိျခင္းကိ

တာဝန္ရွိေသာ

ဥပေဒမခား၏

သိ႔ေသာ္

မွန္ကန္ေသာ

တရားရံးမခား

ေငြေရးေၾကးေရးဆိင္ရာ

သေဘာတူညလိမ့္မည္

သိ႔မဟတ္

လက္ေတြ႔အသံးျပ သည့္ေန႔

အဆိပါ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိျခင္း

သိ႔မဟတ္

အဆိပါဥပေဒကိ

မည္သည့္

အာဏာပိင္ကမွခ

ဥပေဒမခားတြင္ ထိ

ေျပာင္းလြဲမ

ျဖစ္ေပၚလာလိမ့မ
္ ည္မဟတ္ဟ မည္သည့္အာမခံျခင္းကိမွခ မေပးနိင္ပါ။ ဥပေဒမခားုႏွင့္ အျခားနည္းဥပေဒမခား၊
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခား၊ သိ႔မဟတ္ တရားဝင္အမိန႔ေ
္ ၾကျငာစာမခား၊ သိ႔မဟတ္ တရားမဝင္ေသာ သိ႔မဟတ္
အတြင္းလမ္းညႊန္ခခက္မခားရွိေကာင္းရွိနိင္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတိ႔ကိ ပံုႏိွပ္ထတ္ေဝျခင္းမရွိေၾကာင္း သိ႔မဟတ္
အမခားျပည္သူက ေယဘူယခအားျဖင့္ မရရွိနိင္ေၾကာင္းုႏွင့္ ထိသိ႔ရွိေနမသည္ ဤေနရာတြင္ ေဆြးေနြးျခင္းအေပၚ
အကခိ းသက္ေရာက္မရိွနိင္ပါသည္။
ဤေဆြးေနြးမသည္ ျမန္မာနိင္ငတ
ံ ြင္ ျမန္မာရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူမခားကပိင္ဆိင္ေသာ အစရွယ္ယာမခားုႏွင့္ စပ္လခဥ္း၍
အခခိ ႕ေသာ အခြန္ေနာက္ဆက္တက
ြြဲ ိစၥမခား၏ ေယဘူယခ ျပဌာန္းခခက္တစ္ရပ္ကိ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္းုႏွင့္၊
အစရွယ္ယာမခားကိ ၀ယ္ယူျခင္း လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း သိ႕မဟတ္ ထခြေ
ြဲ ရာင္းခခမ ျပ ရန္ ဆံးျဖတ္ခခက္
တစ္ရပ္ုႏွင့္ စပ္လခဥ္းျပး အခြန္ဆိင္ရာ စဉ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမခား အားလံး၏

ျပးျပည့္စံေသာ သိ႔မဟတ္

ျပည့္စံေစ့စပ္ေသာ ေဖာ္ျပခခက္ တစ္ချဖစ္ေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။
အစရွယ္ယာမခားကိ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူမခားသည္ အစရွယယ
္ ာမခား ပိင္ဆိင္မ
သိ႔မဟတ္ ထခြေ
ြဲ ရာင္းခခမ၏ ျမန္မာအခြန္အကခိ းဆက္မခား သိ႕မဟတ္ အျခားအခြန္ အကခိ း ဆက္မခားုႏွင့္
စပ္လခဉ္း၍ ၄င္းတိ႔၏ ကိယ္ပိင္ အခြန္အၾကံေပးမခားုႏွင့္ တိင္ပင္သင့္ပါသည္။ ကၽြုႏ္ပ္တိ႔၏ကမၸဏ၊ ကၽြန္ပ္တိ႕၏
ဒါရိက္တာမခား သိ႔မဟတ္ ဤကမ္းလွမ္းမတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အျခားသူ တစ္ဥးဥးက အစရွယ္ယာမခားကိ
ဝယ္ယူျခင္း၊

လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

အကိခ းသက္ေရာက္မမခား

သိ႔မဟတ္

သိ႕မဟတ္

ထခြေ
ြဲ ရာင္းခချခင္း

အသင္းဝင္ေၾကးမွ

အတြက္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

အခြန္ဆိင္ရာ

တာဝန္ရွိမမခားကိ

လက္ခံလိမ့္မည္မဟတ္ေၾကာင္း အေလးထားရေပမည္။
အခြနအ
္ ေကာက္ဆင္
ိ ရာနယ္ပယ္
ေဖာ္ျပပါေဆြးေုႏြးခခက္မခားသည္

ျမန္မာနိင္ငံ၏

ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္းၾကပ္မ၊

အျမတ္ေဝစအေပၚ

အခြန္၊

မတည္ရင္းုႏွးေငြမွ အျမတ္မခားုႏွင့္ အစရွယ္ယာပိင္ဆိင္မုႏွင့္ ထခြေ
ြဲ ရာင္းခခမမခားအတြက္ အသင္းဝင္ေၾကးမခား၏
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဆိင္ရာ အကခိ းဆက္မခားကိ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဥးခခင္း ဝင္ေငြခန
ြ ္
ျမန္မာနိင္ငံသားအားလံးသည္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မရည္ရြယ္ခခက္မခားအတြက္ ေနထိင္သူမခားကိ
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္းၾကပ္မတြင္ လပ္ခ လစာမခား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေကခာင္းလပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြခန
ြ ္မခား၊ စးပြားေရး
လပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ဝင္ေငြမခားုႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမခား ပါဝင္ပါသည္။
၀င္ေငြခန
ြ ္နန္းထားမခားမွာ ေအာက္ပါအတိင္း ျဖစ္ပါသည္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ သက္သာခြင့မ
္ ခား ထတ္နတ္ျပး

ဝင္ေငြခန
ြ ုႏ
္ န္းထား

ဝင္ေငြ
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၊ အေဆာက္အဥးုႏွင့္ တိက္ခန္းမခား ငွားရမ္းျခင္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအတြက္ ဝင္ေငြခန
ြ ္မာွ ခြင့္ျပ ထားေသာ
သက္သာခြင့္မခားနတ္ယူျပးေနာက္ စစေပါင္းဝင္ေငြမွ ၁၀% ျဖင့္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပနိင္သည့္ ဝင္ေငြအားလံးကိ ၃၀%ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ပေရးရွ
ိ
ငး္ (အသင္းအဖြဲြ႔)ုႏွင့္ ဆိင္ေသာ ဝင္ေငြခန
ြ ္
ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ေသာ၊ မွတ္ပံတင္ထားေသာ ကမၸဏတစ္ခကိ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ
သိ႔မဟတ္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ အျခားဥပေဒအရ ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ျပး၊ ၄င္း၏မတည္အစရွယ္ယာ
မခားကိ ျမန္မာနိင္ငံသားမခားက အထူးသးသန္႔ ပိင္ဆိင္ပါက ျမန္မာနိင္ငံသား တစ္ဥးျဖစ္ဘိသကြဲ့သိ႕ စဥ္းစားျပး
ဝင္ေငြခန
ြ ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အဆိပါကမၸဏမခားကိ

ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္းၾကပ္ရန္

ရည္ရြယ္ခခက္အတြက္

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ေနထိင္သူ တစ္ဥးကြဲ့သိ႕ စဥ္းစားျပး ကမာၻလံးဆိင္ရာအေျခခံျဖင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ ျဖစ္သည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ထိက္ေသာ

၀င္ေငြဟ

ဆိရာတြင္

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား

လပ္ကိင္ျခင္း၊

ပိင္ဆိင္သည့္

ပစၥည္းမခားေရာင္းခချခင္းုႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမခားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအားလံး ပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံ၌တည္ရိွေနေသာ ျမန္မာုႏိင္ငံကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရဖြ႕ြဲ စည္းထားေသာ ကမၸဏမခား၊ ၁၉၅၀
ခုႏွစ္ အထူးကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ၊ ျမန္မာုႏိင္ငံရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ေကာ္မရွင္မွ ထတ္ေပးသည့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမပါမစ္၊
သမဝါယမအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားဥပေဒ

အရဖြ႕ြဲ စည္းထားေသာ

သမဝါယမအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားုႏွင့္

အစိးရပိင္

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအားလံးမွာ ၎တိ႔၏ ဝင္ေငြေပၚ၌ ဝင္ေငြခြန္ ၂၅% ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျမတ္ေဝစ ခြေ
ြဲ ဝျခင္း
အစရွင္ လက္ဝယ္ရွိ ကမၸဏတစ္ခမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ေဝစမခားသည္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္
ရရွိပါသည္။
အစရွယယ
္ ာမခားကိ ထခြေ
ြဲ ရာင္းခချခင္းမွရရွသ
ိ ည့္ အကခိ းအျမတ္မခား
ျမန္မာနိင္ငံသားမခားမွ

အစရွယ္ယာမခားကိ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကမၸဏမခားမွ

ထခြေ
ြဲ ရာင္းခချခင္းမွရရွိသည့္

အစရွယ္ယာမခားကိ
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အကခိ းအျမတ္မခားတြင္

လႊြဲေျပာင္းျခင္းမွလႊြဲ၍

၁၀.၀%ျဖင့္

ေရနံုႏွင့္

တြက္ခခက္ျပး

မတည္ရင္းုႏွးေငြမွ ရရွိသည့္ အကခိ းအျမတ္အျဖစ္ အခြန္စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။ မတည္ေငြမွ ရရွိသည့္
အျမတ္ေငြအား အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ ေရာင္းခချခင္းမွ ရရွိေငြုႏွင့္ အစရွယ္ယာ ကန္ကခစရိတ္ျခားနားခခက္ကိ
အေျခခံ၍ တြက္ခခက္မည္ျဖစ္သည္။
အစရွယ္ယာ ေရာင္းခခရေငြ စစေပါင္း သည္ ကခပ္ ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ (ကခပ္ သိန္း၁၀၀) လက္ မေကခာ္ပါက အခြန္
စည္းၾကပ္မည္မဟတ္ပါ။

ေရာင္းခခသည့္

အစရွယ္ယာ

ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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တန္ဖိး၏

၀.၃%

ကိ

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အျဖစ္

ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဃ) - ျမန္မာနိင္င၏
ံ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မတ
ွ ေ
္ စခးကြက္
ျမန္မာနိင္ငံ၏ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္ေစခးကြက္အား အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုူလိင္လ ၃၁
ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့သည့္ ျမန္မာေငြေခခး သက္ေသခံ လက္မွတ္မခား လြဲလွယ္ေရး ဥပေဒ (SEL) ုႏွင့္ ယင္းကိ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုူလိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ေသာ နည္းဥပေဒအရ
အပ္ခခ ပ္ေစမည္

ျဖစ္သည္။

လြဲလွယ္ေရးလပ္ငန္း

(SEL)

ကျပဌာန္းထားသည္မွာ-

ၾကးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္

ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမေစခးကြက္မခား၏

အဓိက

(SECM)အား

ၾကးၾကပ္သူအျဖစ္

ေငြေခခးသက္ေသခံ

ဖြ႕ြဲ စည္း၍

လက္မွတ္မခား

၎သည္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပး၊

ျမန္မာေငြေၾကး
ေယဘူယခအားျဖင့္

အမခားဆိင္ကမၸဏမခား၊ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္ ကမၸဏမခား၊ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္ ေစခးကြက္ုႏွင့္
စေတာ့အိတ္ခခိန္းကိ ၾကးၾကပ္ပင္
ိ ခြင့္ ရွိပါသည္။
ဘ႑ာေရးုႏွင့္ အခြန္ ဝန္ၾကးဌာန၏ ၾကးၾကပ္မေအာက္တြင္ SECM ကိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္
ဖြ႕ြဲ စည္းခြဲ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့စးပြားေရးဘဏ္၊ Daiwa Institute of Research Ltd., ုႏွင့္ Japan
Exchange Group, Inc. တိ႔ ဖက္ဆပ္၍ YSX ကိ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေထာင္ျပး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧျပလတြင္ YSX က
ေငြေခခးသက္ေသခံ
ခခ ပ္ကိင္ျပး

လက္မွတ္မခား

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမအတြက္

ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လြဲလွယ္ခြင့္

ျမန္မာနိင္ငံ၏

လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

ပထမဆံး

SECM

က

ဗဟိက

ခြင့ျ္ ပ ခခက္

ေပးခြဲ့ပါသည္။

YSX ကိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒဇက္ဟိုင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ စတင္ဖြင့လ
္ စ္ခြဲ့ပါသည္။ မိမိတိ႔ MTSH အပါအဝင္
အမခားပိင္ကမၸဏမခားမွ YSX တြင္ မွတ္ပံတင္ရန္ ဆုႏၵရိွေၾကာင္း ထတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါသည္။ YSX ၌
အစရွယ္ယာမခား ေရာင္းဝယ္မကိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ုႏွစ္ဥးပိင္းတြင္ စတင္မည္ဟ ခန္႔မွန္းရပါသည္။

အစရွယယ
္ ာမွတတ
္ မ္းတြင္ စာရင္းေရးသြငး္ ျခင္း၊ စာရင္းရွငး္ လင္းျခင္းုႏွင့္ (SETTLEMENT) ေရာင္းသူမွ ဝယ္သသ
ူ ႕ိ
ရွယယ
္ ာလႊြဲေျပာင္းမ ုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ လပ္ငန္းစဥ္မခား ျပးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊
SEL ၏ ပဒ္မ-၅၁ အရ YSX သည္ SEC ၏ခြင့္ျပ ခခက္ ရယူရန္မလိဘြဲ ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခားကိ
ထိမ္းသိမ္းထားျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းသူမွ ဝယ္သူသိ႕ ရွယ္ယာလႊြဲေျပာင္းမ ုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ
လပ္ငန္းစဥ္မခား ျပးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တိ႕ကိ ေဆာင္ရြက္နိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထိကြဲ့သိ႔ YSX
သည္ စာအပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ လႊြဲေျပာင္းျခင္း ဆိင္ရာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း (Book-Entry Transfer
Institution)

တစ္ရပ္

စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊

အျဖစ္

ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္မခား

လႊြဲေျပာင္းျခင္း

ဆိင္ရာလပ္ငန္းမခားကိ

လႊြဲေျပာင္းမမခားကိ
မိမိကိယ္တိင္

စာအပ္တြင္
ေဆာင္ရြက္ရန္

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

စာအပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းဆိင္ရာ စည္းမခဥ္းမခား- SEC ၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅
(၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လ (၇) ရက္)
YSX က ျပ စထားေသာ စာရင္းုႏွင့္ ကိးကားခခက္မခားအေပၚ ကၽြန္ပ္တိ႕၏ အစရွယ္ယာမခားကိ YSX ၏
စာအပ္တြင္ ေရးသြင္းျခင္း၊ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ (SETTLEMENT) ေရာင္းသူမွ ဝယ္သူသိ႕ ရွယ္ယာ
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လႊြဲေျပာင္းမ ုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ လပ္ငန္းစဥ္မခား ျပးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစနစ္အရ ေရာင္းဝယ္မ
ျပ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔ျပင္ YSX မွတဆင့္ ကၽြန္ပ္တိ႕၏ အစရွယ္ယာမခားကိ လႊြဲေျပာင္းမုႏွင့္ ေငြေပးေခခမ
လပ္ငန္းစဥ္မခားအားလံးကိ

ေငြေခခး

သက္ေသခံလက္မွတ္မခားစာရင္းကိ

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

YSX

၏စည္းမခဥ္း စည္းကမ္းမခားုႏွင့္ အခါအားေလခာ္စြာ ျပ လပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခခက္မခားုႏွင့္အည ျပ လပ္ရမည္။

YSX တြင္ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ျပးေနာက္ ကၽြန္ပ္တိ႔၏ ရွယ္ယာမခားအတြက္ မည္သည့္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမွခ
ထတ္ေပးမည္ မဟတ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တိ႔၏ ရွယ္ယာမခားကိ ကိယ္စားျပ ေသာ ရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မခားကိ
YSX တြင္ ကနဥး စတင္ စာရင္းသြင္းျပး၊ ထိရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မခားတြင္ ပါရွေ
ိ သာ မည္သည့္
အခြင့အ
္ ေရးကိမဆိ

Book-Entry

Transfer

Institution

၏

လႊြဲေျပာင္းမ

စာအပ္တင
ြ ္

သက္ဆိင္ရာ

ေငြေခခးသက္ေသခံလက္မွတ္ စာရင္းတြင္ book-entry shares စာရင္းေရးသြင္းျပးေသာ ရွယ္ယာမခားအျဖစ္
မွတ္တမ္းတင္ျပးေသာ အစရွယ္ယာမခားျဖစ္လာသည့္ အခခိနတ
္ ြင္ ပခက္ျပယ္ရမည္။ ရွယ္ယာမခား၏ပိင္ဆိင္မ
အခြင့အ
္ ေရးမခားသည္ Book-Entry Institution ုႏွင့္ Account Management Institution ၏ လႊြဲေျပာင္းမ
စာရင္းစာအပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အခခက္အလက္မခားအားျဖင့္ ဆံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။
YSX တြင္

ေရာင္းခခရန္ ရည္ရြယ္ေသာ

ပိင္ဆိင္ေသာ

ကၽြန္ပ္တိ႔

ရွယ္ယာရွငမ
္ ခားသည္

သက္ေသခံလက္မွတ္မခား

ရွယ္ယာမခား၏

လိင္စင္ရ

စာရင္းဖြင့လ
္ ွစ္ရန္

ရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိ

သက္ေသခံလက္မွတ္ကမၸဏ၌

လိအပ္ပါသည္။

၄င္းတိ႕

ဆုႏၵရွိေသာ

ေငြေခခး
ေရာင္းဝယ္မ

အကခိ းမသက္ေရာက္မ ၄င္းတိ႔၏ သက္ဆိင္ရာ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းတြင္ အပ္ုႏွံထားေသာ
၄င္းတိ႔၏ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ကိ အသိအမွတ္ျပ မုႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားရမည္။ မိမိတိ႔၏ ရွယ္ယာမခားကိ
ဝယ္ယူလိသူမခားအေနျဖင့္လည္း လိင္စင္ရ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကမၸဏ၌ ေငြေၾကးသက္ေသခံ လက္မွတ္မခား
စာရင္းဖြင့ရ
္ န္ လိအပ္ပါသည္။
ထိ Book –entry အရ ရွယ္ယာမခားကိ လႊြဲေျပာင္းရာတြင္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ
ျပးျပတ္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္

ျခင္းကိ

လႊြဲေျပာင္းျခင္းအတြက္

စာအပ္တြင္

စာရင္းေရးသြင္းေပးရန္

ေလွခာက္ထားရာတြင္ ေရာင္းသူ၏ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းမွ ေရာင္းခခလိက္ေ သာ ေငြေခခး
သက္ေသခံလက္မွတ္မခား အေရအတြက္ကိ

နတ္ယူျပး၊ ဝယ္သူ၏ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား

စာရင္းတြင္ ဝယ္ယူေသာ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းကိ ေရးသြင္းရမည္။ ဝယ္သူ၏ ေငြေခခး
သက္ေသခံလက္မွတ္မခား စာရင္းတြင္ အဆိပါ လႊြဲေျပာင္းမုႏွင့အ
္ တူ ပါရွိေသာ အေရအတြက္ကိ တိးျမွင့္
မွတ္တမ္းတင္ျပးေသာအခါ လႊြဲေျပာင္းမသည္ စတင္ အကခိ းသက္ေရာက္သည္။

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ျပးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
YSX သည္ ေငြေခခး သက္ေသခံလက္မွတ္မခား လြဲလွယ္မ၏ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ
ျပးျပတ္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္

ေရြးခခယ္ထားပါသည္။

ျခင္း

ကေမာၻဇက္ဟို

လပ္ငန္းစဥ္ကိ

ေဆာင္ရြက္ရန္

ဘဏ္လမတက္သည္

ကေမာၻဇက္ဟို

အေရာင္းအဝယ္ျပ ရန္

ဘဏ္လမတက္

သေဘာတူသည့္အခါ

ရွယ္ယာမခား ေရာင္းခချခင္းအတြက္ ေငြေပးေခခမဆိင္ရာမခားကိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
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ကိ

အစရွယ္ယာမခား ေပးအပ္ျခင္းုႏွင့္ လက္ခံရရိွျခင္းတိ႔ကိ လႊြဲေျပာင္းမ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းျပ လပ္ရန္ လိအပ္ၿပး
လႊြဲေျပာင္းမ အတြက္ ေငြေပးေျခမကိ YSX မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြစာရင္း ရွင္းလင္းေပးသည့္ဘဏ္
(ကေမာၻဇက္ဟိုဘဏ္)မွ တဆင့္ ေငြစာရင္း လႊြဲေျပာင္း၍ ျပ လပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
YSX ၏ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းုႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥၿပးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လပ္ငန္းမခားဆိင္ရာ
လမ္းညႊန္ အပါအဝင္အျခား စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရိွလိပါက https://ysxmm.com/en/ သိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာုႏိင္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (င) - သက္ဆင္
ိ ေသာ ျမန္မာုႏိင္ငဥ
ံ ပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခား အကခဥ္းခခ ပ္

ကၽြန္ပ္တိ႔၏

စးပြားေရးုႏွင့္

ဥပေဒမခားုႏွင့္

လပ္ငန္းလည္ပတ္မမခားကိ

စည္းမခဥ္းမခား၏

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ႔ကိ

လပ္ကိင္ရာတြင္

သက္ဆိင္ရာက႑မခားအကခဥ္းခခ ပ္ကိ

ဥပေဒအၾကံေပးျခင္းအျဖစ္

မရည္ရြယ္သလိ

ျမန္မာုႏိင္ငံ၌

ေအာက္တြင္

လိက္နာရမည့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း

မဟတ္ပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ႔သည္ အားလံးေသာ အေျခအေနမခား၊ အဓိပၸာယ္ကန္႔သတ္ခခက္မခားုႏွင့္ ခၽြင္းခခက္မခား
ပါဝင္ရန္

မရည္ရြယ္သလိ၊

ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မခားုႏွင့္

စပ္လခဥ္း၍

ဥပေဒမခား၊

စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားအားလံးအား အလံးစံၿပးျပည့္စေသာ
ံ
သံးသပ္ခခက္မဟတ္ပါ။ ဤအကခဥ္းခခ ပ္ကိ
ေနာက္အကခဆံးလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ုႏိင္သည့္ေန႔စြြဲတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ တည္ဆြဲဥပေဒမခား၊
စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္

မခားကိ

အေျခခံထားပါသည္။

ဥပေဒမခား၊စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားသည္ မည္သည့္အခခိန္ တြင္မဆိ ေျပာင္းလြဲနိင္ျပး၊ မည္သည့္ေျပာင္းလြဲမမဆိ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

သက္ေရာက္မ

ရွိနိင္ပါသည္။

ဤေဆြးေုႏြးခခက္ကိ

အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ

တည္ဆြဲဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားအား မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခခက္မခားအျဖစ္ မွတ္ယူန္ေသာ္လည္း၊
တရားရံးမခား သိ႔မဟတ္ အဆိပါဥပေဒ၊ စည္းမခဥ္းမခားအား ခိင္မာေစရန္ုႏွင့္ စမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ
မည္သည့္ုႏိင္ငံေတာ္ အာဏာပိင္ကမွခ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိျခင္းကိ သေဘာတူညလိမ့္မည္ သိ႔မဟတ္ အဆိပါ
ဥပေဒမခားတြင္ ထိေျပာင္းလြဲမမခားျဖစ္ေပၚလာလိမ့မ
္ ည္မဟတ္ဟ မည္သည့္အာမခံျခင္းကိမွခ မေပးနိင္ပါ။
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ

မိတ္ဆက္
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ ကမၸဏမခားုႏွင့္ ေယဘယခအားျဖင့္ သက္ဆိင္ေသာ အဓိကဥပေဒတစ္ရပ္မွာ ကမၸဏမခား
အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ အဆိပါ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒကိ ၁၉၄၀ ျပည့္ုႏွစ္ ကမၸဏမခားနည္းဥပေဒမခားုႏွင့္
ကမၸဏမခားစည္းမခဥ္းမခား ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခြဲ့သည္။

အေထြေထြ
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္ ေယဘယခအားျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံရက
ွိ မၸဏမခား၏ ဖြ႕ြဲ စည္းျခင္းုႏွင့္ မွတ္ပံတင္ျခင္း၊
ရွယ္ယာရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း၊

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ုႏွင့္

အပ္ခခ ပ္မ၊

ဖခက္သိမ္းျခင္းုႏွင့္

အဆံးသတ္ျခင္းတိ႔ုႏွင့္စပ္လခဥ္း၍

ျပ႒ာန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္ (အျခားကိစၥမခားအနက္) ေအာက္ပါကိစၥ မခားကိ
ျပ႒ာန္းထားသည္

ဤကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ ဖြ႕ြဲ စည္းမွတ္ပံတင္ုႏိင္ေသာ မတူညသည့္ ကမၸဏအမခိ းအစားမခား
(အေျခခံအားျဖင့္

(၁)

ရွယ္ယာကန္႔သတ္ထားေသာ

ကမၸဏမခား၊

အာမခံကန္႔သတ္ထားေသာ

ကမၸဏမခားုႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေသာ ကမၸဏမခား၊ (၂) ပဂလိကုႏွင့္ အမခားပိင္ကမၸဏမခားုႏွင့္ (၃)
ျမန္မာကမၸဏမခားုႏွင့္ ုႏိင္ငံျခားကမၸဏမခား)ုႏွင့္ ၎တိ႔ုႏွင့္ သက္ဆိင္ေသာ လိအပ္ခခက္မခား။


ရွယ္ယာမခားခြေ
ြဲ ၀ျခင္း၊ ထတ္ေ၀ျခင္းုႏွင့္ လႊြဲေျပာင္းျခင္း၊ အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မခား၏ မွတ္ပံတင္မကိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
ရွယ္ယာမတည္ေငြအား ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ရင္းုႏွးမတည္ေငြအား ေလွခာ့ခချခင္းုႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မခား၏
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အခြင့အ
္ ေရးမခားေျပာင္းလြဲျခင္းအပါအဝင္

ကမၸဏမခား၏

ရွယ္ယာမတည္ေငြုႏွင့္

ပတ္သတ္၍

ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။


ဒါ႐ိုိက္တာမခား

ခန္႔ထားမ၊

ထတ္ပယ္မုႏွင့္

လစ္လပ္မုႏွင့္

ဒါရိက္တာမခား၏

အခခိ ႕ေသာ

လပ္ေဆာင္မမခားုႏွင့္ တာဝန္ရွမ
ိ ။


ရွယ္ယာရွင္မခား၏ အစည္းအေဝးမခားုႏွင့၊္ ရွယ္ယာရွင္အစည္းအေဝးမခား၏ ေဆာင္ရြက္ခခက္မခားုႏွင့္
မြဲေပးျခင္းုႏွင့္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမခား။



စာရင္းစာအပ္မခားုႏွင့္

ဥပေဒအရ လိအပ္ေသာမွတ္ပတင္
ံ
စာအပ္မခားအပါအဝင္ ကမၸဏမွတ္တမ္း

မခားကိ ထိန္းသိမ္းျခင္းုႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမဆိင္ရာလိအပ္ခခက္မခား။


ျမန္မာုႏိင္ငံတရား႐ိုံးမခား သိ႔မဟတ္ တာဝန္ရွိေသာစာရင္းရွငး္ လင္းဖခက္သိမ္းေရး အာဏာပိင္မခားက
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဆေလခာ္ေသာလပ္ထံးလပ္နည္းမခားအပါအဝင္ ဖခက္သိမ္းျခင္းုႏွင့္ အဆံးသတ္ျခင္း။

အမခားပိင္ကမၸဏမခား
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္ “အမခားပိင္ကမၸဏ” ကိ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ (သိ႔မဟတ္ အခခိ ႕ေသာ
ယခင္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမခားအရ) ဖြ႕ြဲ စည္းထားသည့္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိထားသည္။

“ပဂလိကကမၸဏ”

ကိ

“ပဂလိကကမၸဏ’’ မဟတ္ေသာကမၸဏဟ

၎၏ပဒ္မမခားအရ

(က)

ရွယ္ယာမခား(ရွိလွခင္)

လႊြဲေျပာင္းခြင့က
္ ိ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ (ခ) ကမၸဏ၏အဖြ႕ြဲ ဝင္အေရအတြက္ကိ ကမၸဏတြင္ အလပ္လပ္ေသာ
အလပ္သမားမခား မပါဝင္ဘြဲ ၅၀ အထိ ကန္႔သတ္ထားေသာုႏွင့္ (ဂ) ကမၸဏ၏ ရွယ္ယာမခား သိ႔မဟတ္
ဒဗင္ခခာ(ေခၚ)ေငြေခခးစာခခ ပ္မခားကိ ဝယ္ယူရန္အတြက္ အမခားျပည္သူအား ဖိတ္ေခၚျခင္းမွ တားျမစ္ထားေသာ
ကမၸဏဟ

အဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိထားသည္။

ကြခုႏ္ပ္တိ႔၏

ကမၸဏသည္

ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ

ဖြ႕ြဲ စည္းမွတ္ပံတင္ထားေသာ အမခားပိင္ကမၸဏတစ္ခ ျဖစ္သည္။
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္

ေအာက္ပါတိ႔အပါအဝင္

အမခားပိင္ကမၸဏမခားုႏွင့္သက္ဆိင္ေသာ

သးျခား

ျပ႒ာန္းခခက္မခား ပါဝင္ပါသည္။


အမခားျပည္သူပိင္ကမၸဏတစ္ခသည္

ေခခးေငြအားျဖင့္၊

ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္

အျခားနည္းအားျဖင့္

သိ႔မဟတ္

အာမခံမအားျဖင့္၊

အာမခံပစၥည္းမခား

ကမၸဏ၏မည္သည့္ရွယ္ယာကိမဆိ

ပဂိ လ္တစ္ဥးက ဝယ္ယူျခင္း သိ႔မဟတ္ ဝယ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခခက္ျဖင့္ သိ႔မဟတ္ ပတ္သက္၍
ေငြေၾကးအကူအည ေထာက္ပံ့မကိ တိက္႐ိုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိက္၍ျဖစ္ေစေပးျခင္းမွ (ကမၸဏမခား
အက္ဥပေဒတြင္ သးျခားခြင့္ျပ ထားသည္မွအပ) တားျမစ္ထားသည္။


အမခားပိင္ကမၸဏမခားမွ ဒါ႐ိုိက္တာမခား သိ႔မဟတ္ အမခားပိင္ကမၸဏ၏ လက္ေအာက္ခံကမၸဏ မခားမွ
ဒါ႐ိုိက္တာမခားအား

ကမၸဏုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ

အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္

ကမၸဏ၏

သေဘာတူညခခက္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပ (က) ကမၸဏ၏တာဝန္ခံမကိ ေရာင္းခချခင္း သိ႔မဟတ္
ထခြျြဲ ခင္း၊

သိ႔မဟတ္

(ခ)

ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥးမွေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ

ပယ္ဖခက္ေပးျခင္းတိ႔ကိခြင့္ျပ မထားပါ။
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ေႂကြးၿမကိမဆိ



အစည္းအေဝး

ႀကိ တင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

ဆုႏၵမြဲခံယူေရးအတြက္ေတာင္းဆိမအပါအဝင္

အေၾကာင္းၾကားမ

ကာလအပိင္းအျခားုႏွင့္

အျခားျပ႒ာန္းခခက္မခားကိ

အမခားပိင္ကမၸဏမခား၏

ရွယ္ယာရွင္မခား အစည္းအေဝးတြင္ လိက္နာကခင့္သံးရမည္။


ကမၸဏ၏ဒါ႐ိုိက္တာ သိ႔မဟတ္ ထိဒါ႐ိုိက္တာက အစစပ္ပါဝင္ထား ေသာလပ္ငန္းတစ္ခ သိ႔မဟတ္
ထိဒါ႐ိုိက္တာက ဒါ႐ိုိက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခား ပဂလိကကမၸဏတစ္ခသိ႔ မည္သည့္
ေခခးေငြ သိ႔မဟတ္ မည္သည့္ေခခးေငြအား အာမခံျခင္းကိမွခမျပ လပ္ရန္ အမခားပိင္ကမၸဏတစ္ခအား
တားျမစ္ထားသည္။



ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ
ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ဥးသည္
ပတ္သက္ေနေသာ

အတိအလင္း

၎က

ခြင့ျ္ ပ ုႏိင္သည္မွလြ၍
ြဲ

တိက္႐ိုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သိ႔မဟတ္

အမခားပိင္ကမၸဏတစ္ခ၏

သြယ္၀ိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

အကခိ းစးပြားသက္ဆိင္ေနေသာစာခခ ပ္

သိ႔မဟတ္

အစအစဥ္

တစ္ရပ္တြင္ ဒါ႐ိုိက္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္ မြဲေပးျခင္းမျပ ရမည့္အျပင္ ထိသိ႔မြဲေပးသည့္ အခခိန္တြင္
အထေျမာက္ေစရန္

သတ္မွတ္ထားသည့္

အနည္းဆံးလူဥးေရကိ

ေရတြက္ရာတြင္

၎၏

တက္ေရာက္မကိ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပ ရ။ အဆိပါ ဒါရိက္တာက မြဲေပးခြဲ့လွခင္ ထိမြဲကိ
ေရတြက္ျခင္း မျပ ရ။

သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းမခား
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒအရ သင္းဖြ႕ြဲ စည္းမခဥ္းမခားတြင္ ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒ ဇက္ဟိုယား (က)(ပထမဇက္ဟိုယား) တြင္
ပါဝင္ေသာေဖာ္ျပထားသည့္
ျပဌာန္းုႏိင္သည္ဟ

စည္းမခဥ္းမခားအားလံးကိျဖစ္ေစ၊

ျပ႒ာန္းထားသည္။

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ

အေထြေထြအစည္းအေဝးမခားတြင္မြဲေပးျခင္း၊
ဒါ႐ိုိက္တာမခား၏လပ္ပိင္ခြင့မ
္ ခား၊

တစ္စတစ္
ံ
ခကိျဖစ္ေစ၊
ကမၸဏတစ္ခသည္

ထည့္သြင္း
ရွယ္ယာရွင္

ကိယ္စားလွယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္စာခခ ပ္မခားတင္သြင္းျခင္း၊

ဒါ႐ိုိက္တာမခားအလွည့က
္ ခအနားယူျခင္း၊

အျမတ္ေ၀စမခား၏

ရင္းျမစ္ုႏွင့္

ထတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ရွယ္ယာရွင္မခားမွ ကမၸဏ၏စာအပ္မခားကိစစ္ေဆးျခင္း၊ အ႐ိုံးအျမတ္စာရင္းမခားတြင္
ပါဝင္ေသာ

ေဖာ္ျပခခက္မခားုႏွင့္

ကမၸဏ၏ရွယ္ယာရွင္မခားုႏွင့္

ဒါ႐ိုိက္တာမခားအား

အေၾကာင္းၾကားသည့္

နည္းလမ္းတိ႔ ုႏွင့္စပ္လခဥ္းေသာ ဇက္ဟိုယား (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႕ စည္းမခဥ္းမခားုႏွင့္ ထပ္တူညသည္ သိ႔မဟတ္
အလားတူအကခိ းသက္ေရာက္မရိွသည့္ စည္းမခဥ္းမခားထည့္သြင္းထားသည္ဟ မွတ္ယူရမည္။

အခခိ ႕ေသာ အစရင္ခံမဆိင္ရာ လိအပ္ခခက္မခား
ကမၸဏမခားအက္ဥပေဒတြင္

ေအာက္ပါတိ႔အပါအဝင္

ကမၸဏအားလံးအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာ

အစရင္ခံမုႏွင့္ မွတ္တမ္းထားရွိမဆိင္ရာ မျဖစ္မေနလိက္နာရမည့္ လိအပ္ခခက္မခားကိ ေဖာ္ျပထားသည္ 

ကမၸဏတိင္းသည္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းၿပး ၁၈ လအတြင္းုႏွင့္ ထိမွစ၍တစ္ုႏွစ္လွခင္ အနည္းဆံး တစ္ႀကိမ္
ကမၸဏမခား

မွတ္ပံတင္႐ိုံး

တစ္ခတည္းေသာ

(CRO)

တြင္

-

အေထြေထြအစည္းအေဝးအရ

(၁)

ုႏွစ္တစ္ုႏွစ္၏

ပထမဆံး

သိ႕မဟတ္

ရွယ္ယာရွင္မခား အားလံးစာရင္းုႏွင့္၊

(၂)

ေနာက္ဆံးစာရင္းတင္သြင္းထားေသာေန႔အထိ ရွယ္ယာရွင္အျဖစ္မွ ုႏတ္ထြက္ေသာ ပဂိ လ္မခား
၏ အမည္စာရင္းကိ တင္သြင္းရမည္။ အဆိပါ ုႏွစ္စဥ္တင္ျပခခက္ကိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံစံျဖင့္
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ျပ စရမည္ျဖစ္ၿပး၊ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ေန႔တြင္ရိွေသာ အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား၏ တစ္ဥးခခင္းစ ပိင္ဆိင္ေသာ
ရွယ္ယာအေရအတြက္ ပါဝင္ရမည္။


အထူးသျဖင့္

အမခားျပည္သူပင္
ိ ကမၸဏတိင္းသည္

အဖြ႕ြဲ ဝင္အမည္မခား၏

အ

ႊန္းတစ္ခအား

ထိန္းသိမ္းရန္လိအပ္ၿပး အဆိပါအဖြ႔ဝ
ြဲ င္မွတ္ပတင္
ံ
စာရင္းတြင္ အေျပာင္းအလြဲရွသ
ိ ည့္ေန႔ရက္မွ
ေနာက္(၁၄)ရက္အတြင္း အ


ႊန္းတြင္ လိအပ္ေသာေျပာင္းလြဲမမခားကိ ျပ လပ္ရမည္။

ကမၸဏတိင္းသည္ ရွယ္ယာမခားခြေ
ြဲ ၀ခခထားျခင္းကိ ထိကြဲ့သိ႔ခေ
ြြဲ ၀ခခထားၿပး (၁) လ အတြင္း CRO
သိ႔

တင္ျပရမည္။

ထိသိ႔တင္ျပျခင္းကိ

သတ္မွတ္ထားေသာပံစံျဖင့္

ျပ စရ

မည္ျဖစ္ၿပး

ခြေ
ြဲ ၀ခခထားျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွယ္ယာအေရအတြက္ုႏွင့္ ပမာဏ၊ ခြေ
ြဲ ၀ယူသူမခား၏ ေဖာ္ျပခခက္
ုႏွင့္ ရွယ္ယာတစ္ခခခင္းစအတြက္ ေပးေခခေသာပမာဏ သိ႔မဟတ္ ကခသင့္ေသာ ပမာဏ ုႏွင့္
ေပးရန္ရွေ
ိ သာ ပမာဏတိ႔ကိ ေဖာ္ျပရမည္။


ကမၸဏတိင္းသည္ ယင္း၏ ဒါ႐ိုိက္တာမခား၊ မန္ေနဂခာမခား သိ႔မဟတ္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ သာ ေအးဂခင့္မခား
အေျပာင္းအလြဲရွတ
ိ ိင္း ထိခန္႔အပ္မ သိ႔မဟတ္ ေျပာင္းလြဲသည့္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ အတြင္း CROသိ႔
တင္ျပအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိသိ႔အေၾကာင္းၾကားျခင္းကိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံစံျဖင့္ ျဖည့္စြက္
တင္ျပရမည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ုႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
နည္းဥပေဒ

မိတ္ဆက္
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇက္ဟိုန္နဝါရလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခြဲ့ျပး၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအား

အစားထိးျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒကိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ နည္းဥပေဒမခားကိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္
အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ အမခိ းသား စမံကိန္းုႏွင့္ စးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္မ ဝန္ၾကးဌာနက
ထတ္ျပန္ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၎၏ ရည္ရယ
ြ ္ခခက္မခားမွာ (အျခားရည္ရယ
ြ ္ခခက္မခားအနက္)
အမခိ းသား

စးပြားေရး

ဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္မစမံကိန္း၏

အေျခခံရည္မွန္းခခက္မခားကိ

အေထာက္အကူျပ ေရး၊

ျပည္သူအမခားအျပားအတြက္ အလပ္အကိင္ဖန္တးေရးုႏွင့္ လူေနမအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ ထန္ကန္ုႏွင့္
ပိ႔ကန္ ျမင့္မားေစေရးုႏွင့္ ုႏိင္ငံျခားဝင္ေငြ ျမင့္တက္လာေစေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေဆာင္ရြက္သူမခားုႏွင့္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ
သူမခားအတြက္

ခိင္မာေသာ

အေျခခံအတ္ျမစ္မခား ဖန္တးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမမခားအား

ဆြေ
ြဲ ဆာင္ေရး၊ ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ စက္မ၊ စးပြားေရးုႏွင့္ လူမေရးက႑မခား ဟန္ခခက္ညည တိးတက္လာေစရန္
အားေပးျမွင့တ
္ င္ေရးုႏွင့္ မက္လံးေပးေရး ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
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အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၏ စမံအပ္ခခ ပ္မ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား တည္ေထာင္ရန္ အဆိပါဥပေဒ၌
ပါဝင္သည့္ လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ တာဝန္မခားထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ပဂိ လ္တစ္ဥးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ၿပး
သက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာနမခားုႏွင့္ အစိးရဌာနမခားုႏွင့္ အစိးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ သင့္ေတာ္ေသာ ပဂိ လ္မခားက
အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားအျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာုႏိင္ငံအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဗဟိအဖြ႕ြဲ (Central Body) ကိ ဖြ႕ြဲ စည္းရန္
ျပ႒ာန္းထားသည္။
ဗဟိအဖြ႕ြဲ သည္ 

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခားုႏွင့္
အေထာက္အကူျပ ရန္

ဆက္စပ္ေသာလပ္ငန္းမခားကိ

သက္ဆိင္ရာ

အစိးရဌာနမခားုႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိ

အစိးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ

ပဂိ လ္မခား

ပါဝင္ေသာ ျမန္မာုႏိင္ငံအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဗဟိလပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ (Central Working Body) ကိ အစိးရ၏
အတည္ျပ ခခက္ုႏွင့အ
္ တူ ဖြ႕ြဲ စည္းၿပး


၂၀၁၄-ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒပါ လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ တာဝန္မခားကိထမ္းေဆာင္ရန္ သက္ဆိင္ရာ
အစိးရဌာနမခား၊

အစိးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ

ျပင္ပပဂိ လ္မခား

ပါဝင္ေသာ

(Management

Committee)

ပဂိ လ္မခား၊

ျပင္ပအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ

စးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခစအတြက္
ကိ

ဖြ႕ြဲ စည္းရမည္။

ပဂိ လ္မခားုႏွင့္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတတြင္

တစ္ရပ္စ
သက္ဆိင္ရာ

တိင္းေဒသႀကး သိ႔မဟတ္ ျပည္နယ္အစိးရအဖြ႔မ
ြဲ ွ ကိယ္စားလွယ္တစ္ဥးလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ ဗဟိအဖြ႕ြဲ ၊ ဗဟိလပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ ုႏွင့္ စမံခန္႔ခြြဲမ
ေကာ္မတတိ႔ကိ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ုႏွင့္အည ဖြ႕ြဲ စည္းသည္ဟယူဆသည္။

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား ထူေထာင္ျခင္း
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အရ ဗဟိအဖြ႕ြဲ သည္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပါ
ျပ႒ာန္းထားေသာမူကိ

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခထူေထာင္ေရး

သင့္ေတာ္ေသာေဒသ

အဆိျပ ခခက္ကိ

သိ႔မဟတ္

ေနရာတြင္

အတည္ျပ ခခက္ရရိွေရးအတြက္

အစိးရအဖြ႕ြဲ ၏

သေဘာတူညခခက္ျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံလႊတ္ေတာ္သိ႔ တင္ျပုႏိင္သည္။ ျမန္မာုႏိင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပ ခခက္
ရရိွၿပးေနာက္

ဗဟိအဖြ႕ြဲ သည္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ခုႏွစ္

၏

ရည္ရြယခ
္ ခက္မခားအတြက္

သက္ဆိင္ရာေဒသ သိ႔မဟတ္ တည္ေနရာတြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခကိ သတ္မွတ္ုႏိင္ပါသည္။
အထက္တြင္မည္သိ႔ေဖာ္ျပထားေစကာမူ ဗဟိအဖြ႕ြဲ သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူမခားုႏွင့္မကိက္ညသည့္တိင္
အစိးရအဖြ႕ြဲ ၏ အတည္ျပ ခခက္ုႏွင့အ
္ ည ုႏိင္ငံေတာ္ုႏွင့္ အမခားျပည္သူမခားအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ုႏိင္စြမ္းရိွၿပး
အကခိ းရိွမည္ဟ ယူဆပါက အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ရပ္ကိ သတ္မွတ္ုႏိင္သည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရ အစိးရသည္ ုႏိင္ငံေတာ္၏ စးပြားေရး အရွိန္အဟန္အား
ထပ္မံျမင့္မားေစရန္
ပိင္းျခားသတ္မွတ္ကာ

သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထတ္ျပန္၍
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အကခယ္အဝန္း၊

အတိင္းအတာုႏွင့္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အား

နယ္ေျမကိ

တည္ေထာင္ုႏိင္သည္။

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရ ထတ္ျပန္ထားေသာ
အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမခား၊ အမိန႔မ
္ ခား၊

ႊန္ၾကားခခက္မခားုႏွင့္ လပ္ထံးလပ္နည္းမခားကိ မဆန္႔ကခင္သ၍ ဆက္လက္

အာဏာတည္ရမည္ဟ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထတ္ျပန္ထားေသာ

ထိ႔ေၾကာင့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တည္ေဆာက္မဆိင္ရာ

ဥပေဒ ၂၀၁၁

မည္သည့္

ခုႏွစ္ အရ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခခက္မဆိ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ုႏွင့္မဆန္႔ကခင္သမွခ ဆက္လက္အာဏာ တည္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ သိ႔မဟတ္ လပ္ငန္းျမႇင့တ
္ င္ေရးဇက္ဟိုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
သက္ဆိင္ေသာ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတသည္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခအတြင္း

ကြျြဲ ပားေသာနယ္ေျမမခားကိ

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ (“Exemption Zone”) သိ႔မဟတ္ လပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟိုန္ (“Promotion Zone”) အျဖစ္
သတ္မွတ္ုႏိင္သည္။
ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ တစ္ခသည္
ျမန္မာနိင္င၏
ံ
ထိေနရာသည္

ျမန္မာနိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ဌာန အာဏာပိင္မခား၏ တာဝန္ုႏွင့္ ပတ္သက္၍

အခြန္စည္းၾကပ္နိင္ေသာ
နိင္ငံ၏

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္တြင္

နယ္ေျမ

အျပင္ဘက္

ဧရိယာ

ျပင္ပတြင္

တည္ရွိသကြဲ့သိ႔

၄င္း၏

ထတ္လပ္ေသာ

ကန္စည္မခားုႏွင့္

ယင္းတိ႕ကိ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏

အျပင္ဘက္သိ႔

(

ဆိလိသည္မွာ-

အျဖစ္

သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပး၊

အခြန္တာဝန္မခားကိ

ထမ္းေဆာင္ရမည္။

လပ္ငန္းျမွင့တ
္ င္ေရးဇက္ဟိုန္

ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း

သိ႔မဟတ္

စားသံးရန္အတြက္)

လႊြဲေျပာင္းမည္ဆိပါက နိင္ငံရပ္ျခားမွ တင္သြင္းေသာ ကန္စည္ကြဲ့သိ႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
ထိေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ သြင္းကန္ုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေကာက္ခြန္ကိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပး၊ သလဝါ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အတြက္

သက္ဆိင္ရာ

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး

လပ္ထံးလပ္နည္းမခား

ကိ

လိက္နာကခင့္သံးရေပမည္။ အလားတူ တိးတက္ေရးဇက္ဟိုန္ သိ႔မဟတ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ အျပင္ဘက္မွ
ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္အတြင္းသိ႔ လႊြဲေျပာင္းေသာ ကန္စည္မခားကိလည္း ပိ႕ကန္အျဖစ္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
လပ္ငန္းျမွင့တ
္ င္ေရးဇက္ဟိုန္သည္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း၌တည္ရိွေသာ ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္ ုႏန္းထားမခား
အတိင္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဧရိယာ ျဖစ္သည္။
သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတသည္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ သိ႔မဟတ္ လပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇက္ဟိုန္အျဖစ္ သးျခား
သတ္မွတ္ုႏိင္ျခင္း မရိွလွခင္ ပိ႔ကန္အေျချပ လပ္ငန္းတစ္ခခခင္းစအား ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္လပ္ငန္းမခား (“Exemption
Zone

Enterprises”)

အျဖစ္သတ္မွတ္ုႏိင္သည္။

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္လပ္ငန္းတစ္ခသည္

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္တြင္

လည္ပတ္ေနေသာ လပ္ငန္းတစ္ခကြဲ့သိ႔ အကခိ းခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။
ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္အတြင္းတည္ရိွေနေသာ
လပ္ငန္းမခားသည္

အဓိကအားျဖင့္

ကန္ထတ္လပ္မလပ္ငန္းမခား
ပိ႔ကန္အေျချပ

သိ႔မဟတ္

ကန္ထတ္လပ္မလပ္ငန္းမခား

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္
ျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပး

လပ္ငန္းျမႇင္တ
့ င္ေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းရိွ ကန္ထတ္လပ္မလပ္ငန္းမခားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိ
ဥးတည္ၾကေသာ္လည္း ၎တိ႔ကိ တိက္႐ိုိက္တင္ပိ႔ျခင္း သိ႔မဟတ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ လပ္ငန္းမခားသိ႔ ေရာင္းခချခင္း
ျပ လပ္ုႏိင္သည္။ ထိအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒုႏွင့္အည အိးအိမ္၊ ကန္တိက္မခား၊ ဘဏ္မခား၊ ေကခာင္းမခား၊
ေဆးရံ၊ အပန္းေျဖေနရာမခားုႏွင့္ အျခားထူေထာင္မမခား ပါဝင္နိင္သည္။ သိ႕ေသာ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ လပ္ငန္းမခားသိ႔
တိက္ရိက္ တင္ပိ႔ျခင္း သိ႔မဟတ္ ေရာင္းခချခင္းကိလည္း ေဆာင္ရြက္နိင္ပါမည္။
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စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခတြင္
ထတ္လပ္ျခင္း၊

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္

ကန္ပစၥည္းအဆင့္ဆင့္ထတ္လပ္ျခင္း၊

(အျခားအရာမခားအနက္)

ကန္ေလွာင္႐ိုလ
ံ ပ္ငန္း

ကန္ေခခာပစၥည္း

လပ္ကိင္ျခင္း၊

သယ္ယူ

ပိ႔ေဆာင္ျခင္းုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မေပးျခင္းလပ္ငန္းမခားကိ ေဆာင္ရက
ြ ္ုႏိင္ၾကသည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တြင္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံရန္
(အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ပါမစ္)

ရရွိရန္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ၊

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမ
၂၀၁၅

လပ္ငန္းလပ္ကိင္ခြင့္

ခုႏွစ္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒ ုႏွင့္ သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတတိ႔မွ ထတ္ျပန္ထားသည့္
ေၾကညာခခက္မခားုႏွင့အ
္ ည

သက္ဆိင္ရာ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြက္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ

စမံခန္႔ခမ
ြဲြ ေကာ္မတသိ႔

ေကာ္မတမွာ

ေလွခာက္ထားရမည္။

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

သလဝါ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတ

ျဖစ္ပါသည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ပါမစ္ကိ

အခြင့အ
္ ေရးတစ္ရပ္

အေနျဖင့္

ခြင့္ျပ ျခင္းမဟတ္ေပ။

ေလွခာက္ထားမမခားကိ

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျပ မည္ျဖစ္ျပး၊ ေလွခာက္လႊာကိ ကိင္တြယ္သည့္ သက္ဆိင္ရာစမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ေကာ္မတက
အတည္ျပ မည္ ျဖစ္သည္။ ထိ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ပါမစ္အတြက္ အရည္အခခင္း ျပည့္မေစရန္ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူ
ရည္ရြယ္သည့္ လပ္ငန္းတြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္ထားသည့္ ေအာက္ပါလပ္ရွားမမခားမွ
အနည္းဆံး တစ္ခ ပါဝင္ရမည္

ကန္ေခခာထတ္လပ္ျခင္း၊

ထတ္လပ္မ

လပ္ငန္းစဥ္အလိက္

ထတ္လပ္ျခင္း၊

သိေလွာင္မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ျခင္းုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မ လပ္ငန္းမခား၊


ျပည္တြင္းမွ သိ႔မဟတ္ ျပည္ပမွ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ အတြင္းသိ႔ ကန္ၾကမ္းမခား၊ ထတ္ပိးပစၥည္းမခား၊
စက္ပစၥည္းမခား၊ ကရိယာမခားုႏွင့္ ေလာင္စာမခားကိ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ျခင္း၊



ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမေဆာင္ရြက္မမခားမွ

ထတ္လပ္လိက္ေသာ

ကန္စည္မခားကိ

ျပည္တြင္း

သိ႕မဟတ္

နိင္ငံတကာ ကန္သြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊


အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမ လပ္ငန္းမခားုႏွင့္ နိင္ငတ
ံ ကာ
ဝန္ေဆာင္မ စင္တာမခား တည္ေထာင္ျခင္း။



နိင္ငံေတာ္က တားျမစ္ထားျခင္းမဟတ္သည့္ အျခားစးပြားေရး လပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊

ထိ႔အျပင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒမခားက ေအာက္ပါစးပြားေရး လပ္ငန္းမခားကိ
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း တြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့ျ္ ပ ေၾကာင္း စာရင္းျပ စထားပါသည္

အေရာင္းအဝယ္လပ္ငန္း



အိမ္ယာမခား၊

ဟိတယ္မခား၊

ေစခးဝယ္စင္တာမခားအတြက္

ေဆာက္လပ္ေရး

လပ္ငန္းမခား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊


နည္းပညာုႏွင့္ ဒဇက္ဟိုိင္း



ကန္စည္မခားသိေလွာင္ျခင္းုႏွင့္ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မမခား



သေတသနုႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖိ းေရး ဝန္ေဆာင္မ



ကြန္ပခၱဴတာ ေဆာ့ဖ္ဝြဲ



စးပြားေရးလပ္ငန္းကိစၥမခားေဆြးေုႏြးရန္အတြက္ အစည္းအေဝးေနရာမခား၊ သတင္းအခခက္အလက္မခား
ပံ့ပိးေပးျခင္း၊ လူစေဆာင္းေပးျခင္း၊ အာမခံ၊ ဥပေဒေရးရာ သိ႕မဟတ္ ေဆးဘက္ဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မ၊
ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမခား၊ အခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္း၊ အကူအညေပးေရးစင္တာမခား၊ ကြန္ယက္ခခိတ္ဆက္မ
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ဖြ႔ံျဖိ းတိးတက္မ၊ ဒဇက္ဟိုိင္းုႏွင့္ အထူးျပ လပ္ခခက္မခားုႏွင့္ သတင္းအခခက္အလက္ုႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိးေရး
ဝန္ေဆာင္မ


လက္လလက္ကားျဖန္႔ဖခၱဴးေရးဝန္ေဆာင္မ



ေငြေၾကးဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မ



ဥပေဒေရးရာုႏွင့္ စာရင္းအင္းမွလြ၍
ြဲ ကၽြမ္းကခင္မကိ အေျခခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မ



ငွားရမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မ



အတိင္ပင္ခံုႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မ



ေဆာက္လပ္ေရးုႏွင့္ အျခား ဆက္ုႏြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မမခား ဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္ေစရန္၊



ပညာေရးဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မ



သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မ



ေဆးရံုႏွင့္ အျခားေဆးဘက္ဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မ



ခရးသြားလာေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ



ေဖခာ္ေျဖေရးုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ



ယဥ္ေကခးမုႏွင့္ အားကစားမခားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မုႏွင့္



သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ

ေလွခာက္လႊာမခားကိ

စးပြားေရးလပ္ငန္း၏သေဘာသဘာဝ

မတည္ေငြရင္းလိအပ္ခခက္ကိလည္း

အေပၚအေျခခံ၍

စးပြားေရးလပ္ငန္း၏သေဘာသဘာဝ

အကြဲျဖတ္ျပး၊

ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမ

အေပၚမူတည္၍

အမခိ းမခိ း

ကြျြဲ ပားၾကသည္။
အတည္ျ႔ပ ခခက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အေျခအေနတစ္ခအျဖစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအရ ေနာက္ထပ္
လိအပ္ခခက္မွာ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူသည္- (က) ျပးျပည့္စံေသာ ေဆာက္လပ္ေရးစြမ္းရည္ကိ ပိင္ဆိင္ရမည္။ (ခ)
သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ေကာ္မတက သတ္မွတ္ေပးေသာ ကာလအတြင္း ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမ၏ စးပြားျဖစ္
လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကိ စတင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေလွခာက္ထားသူကိ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒအရ
သက္ဆိင္ရာ

စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး

ေကာ္မတက

လက္ရွိလပ္ထံးလပ္နည္းမခားအရ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ပါမစ္

ထတ္ေပးမည္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခာဖြ႕ြဲ စည္းထူေထာင္ျခင္း

ျဖစ္သည္။
အတြက္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ပါမစ္ကိ ပထမဥးစြာ ထတ္ေပးျခင္းျဖစ္ျပး၊ ကမၸဏမခားမွတ္ပတင္
ံ
ရံးမွ ထတ္ေပးသည့္
ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ပဂလိက ကမၸဏ အျဖစ္ ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေထာင္ေသာ မွတ္ပံတင္သက္ေသခံ
လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္ဥးခခင္းအား သတ္မွတ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းမခားကိလည္း လိက္နာရမည္။
အမခိ းသားစမံကိန္းုႏွင့စ
္ းပြားေရးဖြံ႕ၿဖိ းတိးတက္မဝန္ႀကးဌာနမွ သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားကိလည္း ထတ္ျပန္ခြဲ့ပါသည္။ အဆိပါ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း တစ္ခမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ေအာက္တိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၁/၂၀၁၄ ျဖစ္ပါသည္။
(သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ စည္းမခဥ္းမခား)
သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

စည္းမခဥ္းမခားမွ

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားကိ ေအာက္ပါအတိင္းေဖာ္ျပထားပါသည္

ကန္သြယ္မလပ္ငန္း
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လပ္ကိင္ခြင့ရ
္ ိွသည့္



အိမ္ယာ၊ ဟိတယ္ုႏွင့္ ေဈးမခား အစရိွသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံတည္ေဆာက္ေရး လပ္ငန္း



နည္းပညာုႏွင့ဒ
္ ဇက္ဟိုိင္း



ကန္စည္သိေလွာင္မုႏွင့္ သယ္ယူပိ႔ေဆာင္ေရး ေထာက္ပံမ
့ လပ္ငန္း



သေတသနုႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလပ္ငန္း



ကြန္ပခၱဴတာေဆာ့ဖ္ဝြဲဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္း



စးပြားေရးဆိင္ရာ

အစည္းအေဝးမခားအတြက္

ေနရာဌားရမ္းျခင္း

ဆိင္ရာဝန္ေဆာင္မမခား၊

သတင္းအခခက္အလက္ ပံ့ပိးမမခား၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မဆိင္ရာ အာမခံမ
ေပးျခင္းမခား၊ ဥပေဒဆိင္ရာ အခခက္အလက္မခား ပံ့ပိးျခင္း၊ ေဆးစစ္ မွတ္တမ္းမခား ုႏွင့္ ေငြေၾကးဆိင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမခား

စာရင္းျပ စ

ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊

အေဝးမွ

ထိန္းခခ ပ္ျခင္း

ဆိင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား၊ အခြနအ
္ ေကာက္ဆိင္ရာ စာရင္းမခား ျပ စေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့မ စင္တာမခား၊
ဝက္(ဘ္) ဆိဒ္ေရးဆြေ
ြဲ ပးေရးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား အစရိွသည့္ သတင္းအခခက္အလက္ဆိင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား


လက္လလက္ကား ကန္စည္ျဖန္႔ေဝေရး ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္း



ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ဥပေဒအႀကံေပးျခင္းုႏွင့္ စာရင္းစစ္မွလြ၍
ြဲ အျခားကၽြမ္းကခင္မဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



အၾကံေပးလပ္ငန္းအပါအဝင္ အျခား န္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ပညာေရးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ေဆးရံုႏွင့္ ကခန္းမာေရးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ခရးသြားလပ္ငန္းမခား



အပန္းေျဖအနားယူမဆိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ယဥ္ေကခးမုႏွင့အ
္ ားကစားဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား



ပိေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခား

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဆိင္ရာ

စည္းမခဥ္းမခား၌

သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတထံမွ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ပါမစ္ ေလွခာက္ထားရမည့္ လပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တိ႔ကိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေလွခာက္ထားရမည့္

လပ္ငန္း

အဆင့္ဆင့္တိ႔၏

အေသးစိတ္

ပံစံကိ

“သလဝါအထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စဝန္
ံ ေဆာင္မ ေပးသည့္ဌာန” ုႏွင့္သက္ဆိင္သည့္ အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မခား
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ခုႏွစ္

တြင္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခတြင္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံ၍

လပ္ငန္း

လည္ပတ္ေသာ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္ ေယဘယခအားျဖင့္ ထိလပ္ငန္းအား ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္ အတြင္း
သိ႔မဟတ္

လပ္ငန္းျမႇင့တ
္ င္ေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခအတြင္း

ေဆာင္ရက
ြ ္ထားသည္ေပၚမူတည္၍

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

မခားကိ ခံစားထိက္သည္ဟ ျပ႒ာန္း ထားသည္။
အထူးသျဖင့္္

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္တြင္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ သိ႔မဟတ္ ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္လပ္ငန္း လပ္ကိင္

ေနေသာ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္ စးပြားေရးလပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ (၇) ုႏွစ္ အတြက္
ဝင္ေငြခန
ြ ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

လပ္ငန္းျမႇင့တ
္ င္ေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း

186

စးပြားေရးလပ္ငန္းလပ္ကိင္

ေနေသာ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးအား

စးပြားေရးလပ္ငန္း

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ

(၅)

ုႏွစ္

အထိ

ဝင္ေငြခြန္

ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးုႏိင္သည္။
မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိ

လပ္ငန္းမွရရွိေသာအျမတ္ေငြမခားအား

သးျခားရန္ပံေငြတင
ြ ္

ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

သိ႕မဟတ္ သးသန္႔ရန္ပံေငြထားၿပး (၁) ုႏွစ္ အတြင္း ျပန္လည္ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံျခင္း ျပ လပ္ပါက အထက္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကန္ဆံးၿပးေနာက္ ဒတိယ (၅) ုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္၏ ၅၀%၊ တတိယ
(၅)

ုႏွစ္အတြက္

ဝင္ေငြခြန၏
္

၅၀%

ကိ

သက္သာခြင့္ေပးသည္။

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူသည္

ဝင္ေငြခြန္

ေပးေဆာင္ၿပးေသာ ျပည္တြင္းအျမတ္မခားအနက္မွ အကခိ းအျမတ္ေ၀စမခား ခြေ
ြဲ ၀ေပးျခင္းုႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဝင္ေငြခန
ြ ္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိ ေလွခာက္ထားုႏိင္သည္။ ထိ႔အတူ ကန္သြယ္လပ္ငန္းုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ
သြယ္၀ိက္ အခြန္မခားအတြကလ
္ ည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွခာက္ထားုႏိင္သည္။ သိ႔ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ကာလအတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ရမည္။
ထိ႔ျပင္

ကင္းလြတ္ဇက္ဟိုန္တစ္ခအတြင္း၌

စက္ပစၥည္းမခား၊

လပ္ကိင္ေနေသာ

ပစၥည္းကိရိယာမခားုႏွင့္

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္

ကန္ထတ္လပ္မတြင္

အသံးျပ မည့္

ကန္ၾကမ္းမခား၊

မရိွမျဖစ္လိအပ္ေသာ

အေထာက္အကူပစၥည္းမခား၊ စက္႐ိုံ၊ သိေလွာင္႐ိုုႏွ
ံ င့္ ကိယ္ပိင္႐ိုးခန္
ံ းမခားေဆာက္လပ္ေရးတြင္ အသံးျပ မည့္
ေဆာက္လပ္ေရးပစၥည္းမခား၊ုႏွင့္ လပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ အသံးျပ ရန္ ယာဥ္မခား တင္သြင္းမုႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေကာက္ခြန္မခားုႏွင့္

အျခားအခြန္အခမခားမွ

ကန္စည္မခားတင္သြင္းျခင္း၊

ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားုႏိင္သည္။

ေရာင္းၿပးမွေငြေခခမည့္

ကန္စည္မခား၊

ကန္သြယ္မ

လပ္ငန္းတြင္

ျပ လပ္မည့္
အသံးျပ မည့္

လပ္ငန္းသံးယာဥ္မခားုႏွင့္ အခြန္လြတ္လက္ကားေရာင္းခချခင္းလပ္ငန္းတြင္ အသံးျပ ေသာ အျခားပစၥည္းမခား၊
ပိ႔ကန္လပ္ငန္းုႏွင့္

ေထာက္ပံ့ပ႔ေ
ိ ဆာင္ေရးကြဲ့သိ႔

ဝန္ေဆာင္မလပ္ငန္းမခားုႏွင့္

ပတ္သက္၍

အေကာက္ခြန္

ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွခံစားုႏိင္သည္။
လပ္ငန္းျမႇင္တ
့ င္ေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခအတြင္း
စက္ပစၥည္းမခားုႏွင့္

လပ္ငန္းလပ္ကိင္ေနေသာ

ပစၥည္းကိရိယာမခားုႏွင့္

မရိွမျဖစ္လိအပ္ေသာ

ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္လည္း
ပစၥည္းမခား၊

စက္႐ိုံ၊သိေလွာင္႐ိုံမခားုႏွင့္

ကိယ္ပိင္႐ိုံးခန္းေဆာက္လပ္ေရးတြင္အသံးျပ မည့္ ေဆာက္လပ္ေရးပစၥည္းမခား၊ လပ္ငန္းလည္ပတ္မအတြက္
အမွန္တကယ္လိအပ္ေသာ

ယာဥ္မခား၊

မခားအျပင္

ကန္သြယ္မျပ လပ္ရန္မဟတ္ေသာ

အျခားပစၥည္းမခား

တင္သြင္းမုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္မခားုႏွင့္ အျခားအခြနအ
္ ခမခားအား လပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္သည္ေန႔မွ
ပထမ

(၅)

ုႏွစ္အတြက္

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ုႏွင့္

ေနာက္ထပ္ဆက္တိက္

(၅)

ုႏွစ္

အတြက္

၅၀%

ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားုႏိင္သည္။
(SEZ Developer) အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ နယ္ေျမကိ ဖံြ႔ျဖိ းတိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဥး သည္
ေအာက္ပါဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မခားကိ ခံစားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္-

လပ္ငန္း စးပြားျဖစ္ စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႕မွစ၍ ပထမ ၈ုႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္

-

ဒတိယ

၅ုႏွစ္အတြက္

သက္ဆိင္ရာ

ဥပေဒအရ

သတ္မွတ္သည့္

ဝင္ေငြခြန္ုႏန္းမွ

၅၀%

အထိ

သက္သာခြင့္ုႏွင့္
-

အရံ ရန္ပေငြ
ံ အျဖစ္စးပြားေရး လပ္ငန္းတြင္ တစ္ုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံခြဲ့လွခင္ လပ္ငန္းမွ
ရရွိသည့္

အျမတ္ေငြအေပၚ

တတိယ

၅ုႏွစ္အတြက္

ဝင္ေငြခန
ြ ္ုႏန္းမွ ၅၀%အထိ သက္သာခြင့္။
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သက္ဆိင္ရာ

ဥပေဒအရ

သတ္မွတ္သည့္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အရ ေျမငွားျခင္းုႏွင့္ အသံးျပ ျခင္းဆိင္ရာ စည္းမခဥ္းမခား

မိတ္ဆက္
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ ေျမယာုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေဘာင္သည္ ေျမယာုႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သးျခားက႑မခား
သိ႔မဟတ္ ကိစၥရပ္မခားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဥပမာအခခိ ႕ေပးရလွခင္ (ေကခးရြာအက္ဥပေဒ (၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္သည္)၊ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂) ုႏွင့္ မၾကာေသးမက ျပ႒ာန္းေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ
(၂၀၁၂)

အစရွိျဖင့္)

ဥပေဒအမခိ းမခိ းတြင္

ျပ႒ာန္းထားၿပး

အျခားေျမယာုႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပ႒ာန္းထားသည့္သးသန္႔ဥပေဒဟူ၍ မရိွေပ။

ေျမယာတြင္ အကခိ းခံစားမအမခိ းအစားမခား
ေယဘယခအားျဖင့္ ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္ ေျမယာအကခိ းခံစားခြင့မ
္ ခားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုိး႐ိုိးအခေၾကးေငြအရ
ပိင္ဆိင္ေသာေျမယာ ုႏွင့္ ငွားရမ္းမအရေနထိင္ခင
ြ ့ရ
္ ွိေသာေျမယာမခား ဟူ၍ အမခိ းအစား (၂) မခိ း ရိွသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

႐ိုိး႐ိုိးအခေၾကးေငြအရ

ဘိးဘြားပိင္ေျမဟလည္းသိရိွၾကၿပး

ပိင္ဆိင္ေသာေျမယာမခား

အစိးရက

(ဥပမာ

-

ဘိးဘြားပိင္ေျမမခား)အား

အဆိပါ႐ိုိး႐ိုိးအခေၾကးေငြအရ

ပိင္ဆိင္ေသာေျမမခားကိ

ထပ္မံခခထားျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ ၎အစား အစိးရသည္ သးျခားေျမကြက္ အစိတ္ အပိင္းမခားကိ ုႏွစ္ေပါင္းမခားစြာ
ငွားရမ္းခြင့္ရွေ
ိ သာ

ေျမမခားအျဖစ္

ဆင္ျခင္တတရားအရ
ံ

ဂရန္မခားထတ္ေပးပါသည္။

ကြျြဲ ပားျခားနားၾကၿပး

ဂရန္ထတ္ေပးေသာ

ဂရန္၏

သက္တမ္းသည္

စာခခ ပ္ေပၚတြင္

မူတည္ေလ့

အစိးရ၏
ရိွသည္။

မည္သည့္အေျခအေန တြင္မဆိ ဂရန္ေျမသည္ လႊြဲေျပာင္းုႏိင္ၿပး ပိင္ဆိင္သူ အမည္ ေျပာင္းုႏိင္သည္။ ထိသိ႔
လႊြဲေျပာင္းရာတြင္

ေျမမခားအား

ငွားရမ္းျခင္းဆိင္ရာ

(ေကာ္ပိေရးရွင္းအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအပါအဝင္)

အကခိ းအျမတ္မခားကိ

လူပဂိ လ္အဖြ႕ြဲ အစည္းမွ

အဆိပါ

ပိင္ဆိင္ေသာ

အကခိ းအျမတ္

မခားကိ

ခြျြဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ တစိတ္တပိင္းအားလႊေ
ြဲ ျပာင္းျခင္းုႏွင့္ အခခိ ႕ေသာကိစၥရပ္မခားတြင္ အာမခံ ထားျခင္းမခား
ျပ လပ္ ုႏိင္ပါသည္။
ျမန္မာုႏိင္ငံသားမခားုႏွင့္

ကမၸဏမခားသည္

(ေျမဂရန္၏

ထတ္ေပးျခင္းမွတစ္ပါး)

အစိးရထံမွ

မည္သည့္

ေနာက္ထပ္ သိ႕မဟတ္ အထူးခြင့္ျပ ခခက္ကိမွမလိဘြဲ သက္ဆိင္ရာဂရန္မခားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား
သည့္အတိင္း

ေျမဂရန္အား

ကာလတစ္စံတစ္ရာအထိ

ရရိွုႏိင္ပါသည္။

ုႏိင္ငံျခားတစ္သးပဂလမခားုႏွင့္

ကမၸဏမခားသည္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒအရ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ ဗဟိအဖြ႔ြဲ သိ႔မဟတ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာုႏိင္ငံုႏိင္ငံျခားရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမဥပေဒအရ
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမပါမစ္ရွိမွသာလွခင္

ဖြ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ

ေျမယာငွားရမ္းျခင္းုႏွင့္

ျမန္မာုႏိင္ငံရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမေကာ္မရွင္၏

အသံးျပ ျခင္းအတြက္

ကာလရွည္

သေဘာတူည

ခခက္မခားကိ ခခ ပ္ဆိုႏိင္ၾကပါသည္။ အဆိပါရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမပါမစ္ မရိွပါက ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေရႊ႕ေျပာင္းုႏိင္ေသာ
ပစၥည္း

လႊြဲေျပာင္းျခင္းကိ

ကာလအတြက္သာ

ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ

ျပ လပ္ုႏိင္သည္။

ေျမငွားရမ္းျခင္းကိ

မည္သည့္ကိစၥကိမဆိ

တစ္ုႏွစ္ထက္

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

မပိေသာ

ုႏိင္ငံျခားသားမခားအား

ေျမပိင္ဆိင္ခြင့မ
္ ျပ ပါ။

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခားရိွ ေျမယာမခား
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားအတြက္ (ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ သိ႔မဟတ္ ျပည္ပျဖစ္ေစ) အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္မခား၌ ၎တိ႔၏
စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားကိ တည္ေထာင္ရန္ုႏွင့္ ထိေနရာတြင္ ေျမယာငွားရမ္းရန္ ရည္ရြယပ
္ ါက ၂၀၁၄-ခုႏွစ္
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အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒတြင္ ေျမငွားရမ္းမ သိ႔မဟတ္ အသံးျပ မကိ အနည္းဆံး ုႏွစ္ ၅၀ ုႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၂၅ုႏွစ္ တိးျမွင့ခ
္ ြင့္ျပ ုႏိင္ခြင့အ
္ ား သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး ေကာ္မတ ကိ လပ္ပိင္ခင
ြ ့္ အပ္ုႏွင္းထားသည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္၌ ခြင့ျ္ ပ ထားေသာ ေျမယာမခားအား မည္သည့္
ငွားရမ္းမ သိ႔မဟတ္ အသံးျပ မတိ႔အတြက္မဆိ ေအာက္ပါသးျခားလိက္နာရမည့္အခခက္အလက္မခားကိ ျပ႒ာန္း
ထားသည္။


ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမည္သူသည္
ခံရဖြယ္ရွသ
ိ ည့္

အဆိပါ ေျမငွားရမ္းမ သိ႔မဟတ္ အသံးျပ မေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း

မည္သည့္

ေနထိင္သူမခားကိမဆိ

ေလခာ္ေၾကးေပးျခင္းအပါအဝင္

ေျမယာ

အေပၚတြင္ တည္ရိွရေသာ အိမ္မခား၊ အေဆာက္အဥမခား၊ လယ္ေျမမခားုႏွင့္ ဥယခာဥ္ၿခံမခား၊
ေျမယာေရႊ႕ေျပာင္းမအတြက္ ကန္ကခစရိတ္ုႏွင့္ အသံးစရိတ္မခားကိ ကခခံေပးရမည္။


ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူသည္

ေျမုႏွင့ပ
္ ူးတြ၍
ြဲ

ထတ္ျပန္ထားေသာ

စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားုႏွင့္အည

သာလွခင္ အဆိပါေျမကိ အသံးျပ ရမည္ ျဖစ္သည္။


ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူသည္
စးပြားေရးဇက္ဟိုန္တြင္
သိ႔မဟတ္

ကခန္ရိွေနေသးသည့္

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား

လႊြဲေျပာင္းျခင္းျပ ုႏိင္သည္။

ငွားရမ္းသက္တမ္းကာလအတြက္

လပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
အဆိပါ

အထူး

ထိေျမကိ

အေပါင္ခံျခင္း

ကိစၥရပ္မခားအားလံးအား

သက္ဆိင္ရာ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတ၏ အတည္ျပ ခခက္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူသည္ သက္ဆိင္ရာစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတထံမွ ႀကိ တင္ခြင့ျ္ ပ ခခက္မရိွဘြဲ အဆိပါ
ေျမအား ျပ ျပင္ျခင္း သိ႔မဟတ္ ႐ိုပ္ပိင္းဆိင္ရာ အေျခအေန သိ႔မဟတ္ ေျမမခက္ုႏွာသြင္ျပင္ကိ
ျပ ျပင္ ေျပာင္းလြဲျခင္း မျပ ရ။



ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူသည္

ထိေျမေပၚတြင္

ရတနာမခား၊

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမခားုႏွင့္

တြင္းထြက္

သတ မခားရွာေဖြေတြ႔ရိွမအား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပး ေတြ႕ရိွေသာ ပစၥည္း အားလံးကိ
အစိးရက ပိင္ဆိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတသည္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူအား
၎၏လပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ထိေျမကိ ဆက္လက္ အသံးျပ ရန္ သိ႔မဟတ္
အျခား ေျမကြက္သိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေရြးခခယ္ခြင့ျ္ ပ ုႏိင္သည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ေဆာက္လပ္ေရးမခားၿပးစးမုႏွင့္

ခုႏွစ္

တြင္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္းရိွ

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား၏

စတင္လည္ပတ္မတိ႔အတြက္

တိကခေသာကာလကိ

ေဖာ္ျပထားုႏိင္ပါသည္။ ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္း သိ႔မဟတ္ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ခိင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခခက္ တစ္စံတစ္ရာမရိွဘြဲ ေုႏွာင့္ေုႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါက သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
ေကာ္မတသည္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံမပါမစ္ကိ ႐ိုပ္္သိမ္းုႏိင္သည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တစ္ခအတြင္း

တည္ရိွေသာ

ေျမငွားရမ္းျခင္းစာခခ ပ္မခားကိ

စာခခ ပ္စာတမ္း မွတ္ပံတင္ျခင္းအက္ဥပေဒုႏွင့္အည မွတ္ပတင္
ံ
ရမည္။
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ျမန္မာုႏိင္ငံ

အလပ္သမားုႏွင့္ လူသားအင္အားစည္းမခဥ္းမခား
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္တြင္ လည္ပတ္ေသာ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအတြက္ အလပ္သမားမခား ခန္႔အပ္ရာတြင္
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားသည္ ေအာက္ပါတိ႔အပါအဝင္ အလပ္သမားုႏွင့္ အလပ္ခန္႔ထားမတိ႔ုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
အေထြေထြ ဥပေဒမခား၊ အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမခား၊ စည္းမခဥ္းမခားကိ လိက္နာရန္ လိအပ္သည္။


ခြင့ရ
္ က္ုႏွင့္ အလပ္ပိတ္ရက္မခား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၂)



အနိမ့ဆ
္ ံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ (၂၀၁၃)



လူမဖူလံေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၄)



အလပ္သမားမခား ေလခာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၄)



အလပ္႐ိုံမခား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)



အလပ္သမားအဖြ႕ြဲ အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)



အလပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)



အလပ္အကိင္ုႏွင့္ ကၽြမ္းကခင္မ ဖြံ႔ျဖိ းတိးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)



ဆိင္မခားုႏွင့္ အလပ္ဌာနမခားဥပေဒ (၁၉၅၁)

အထက္ပါတိ႔တြင္ လပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ ၁၅ရက္အတြင္း အလပ္သမားမခားအား ျမန္မာုႏိင္ငံ
လူမဖူလံေရးအဖြ႕ြဲ တြင္ မွတ္ပတင္
ံ
ရန္ တာဝန္ရိွျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ဥပေဒ တြင္ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူမခားက လိအပ္ေသာ ုႏိင္ငံသားုႏွင့္ ုႏိင္ငံျခားသား
အလပ္သမားမခားကိ ငွားရမ္းအသံးျပ ရာတြင္ လိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခခက္မခားကိ ရွင္းလင္းထားပါသည္။
အဆိပါဥပေဒတြင္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ရွိ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏံွသူမခားသည္ ကြခမ္းကခင္မမရိွေသာလပ္သားမခားအတြက္
ုႏိင္ငံသားမခားကိသာ

ငွားရမ္းရန္

ျပ႒ာန္းထားသည္။

ုႏိင္ငံျခားသားအလပ္သမားမခား ခန္႕ထားျခင္းကိ

ကြခမ္းကခင္ေသာလပ္သားမခားအတြက္မူ

ခြင့ျ္ ပ ထားေသာ္လည္း

ဥပေဒအရ

စးပြားေရးလပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္

ပထမ (၂) ုႏွစ္အတြက္ ကြခမ္းကခင္ လပ္သားအားလံး၏ (၂၅%) သည္ ျမန္မာုႏိင္ငံသားမခားသာျဖစ္ရမည္။
စးပြားေရးလပ္ငန္း
ငွားရမ္းထားသည့္

လည္ပတ္သည့္

စတတုႏွစ္ကန္တြင္

ျမန္မာုႏိင္ငံသား

ကြခမ္းကခင္မလိေသာလပ္ငန္းမခားအတြက္

လပ္သားမခားအေရအတြက္သည္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူ၏

ကၽြမ္းကခင္လပ္သားအင္အား စစေပါင္း၏ (၅၀%) ရိွရမည္ျဖစ္ၿပး ဆ႒မုႏွစ္ကန္တြင္ အဆိပါအေရအတြက္သည္
ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခား၏

ကြခမ္းကခင္သူ

လပ္သားအင္အားစစေပါင္း၏

(၇၅%)

အထိ

ျမင့္တက္လာရမည္။

မည္သိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆိပါ လူအင္အားလိအပ္ခခက္မခားအတြက္ ကြခမ္းကခင္ေသာလပ္ငန္းုႏွင့္ မကြခမ္းကခင္ေသာ
လပ္ငန္းကိ ခြျြဲ ခားရန္ မည္သည့္ လမ္း

ႊန္ခခက္မွ မရိွေပ။

ျမန္မာုႏိင္ငံ ပတ္ဝန္းကခင္ဆင္
ိ ရာ စည္းမခဥ္းမခား
ျမန္မာုႏိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာစည္းမခဥ္းသည္ သမိင္းတစ္ေလွခာက္ အမခိ းသားအဆင့္ုႏွင့္ ေဒသအဆင့္
က႑အလိက္စည္းမခဥ္းမခားစြာ ေပါင္းစပ္ထားၿပး ယခအခါ ပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
(“ECL”)

အား

ျပ႒ာန္းၿပးေနာက္

ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာစည္းမခဥ္းသည္

ပိ၍လိက္ေရာညေထြျဖစ္ကာ

တစတစည္းတည္း ျဖစ္လာခြဲ့သည္။ ECL သည္ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ (“ECC”) ကိ ဖြ႕ြဲ စည္း
တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။
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ပတ္ဝန္းကခင္ထိမ္းသိမ္းေရးုႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကးဌာန(“MOECAF”)သည္ ECL အရ အစိးရအဖြ႔ုႏ
ြဲ ွင့္ ECC
တိ႔၏

အတည္ျပ ခခက္ုႏွင့္

အျခားေသာကိစၥရပ္မခားအျပင္

ေျမမခက္ုႏွာျပင္၊

ကမ္းရိးတန္း

ုႏွင့္

ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊ ေလထအရည္အေသြး၊ အသံညစ္ညမ္းမ၊ ဓာတ္ေငြ႕ထတ္လပ္မုႏွင့္ အစိင္အခြဲုႏွင့္
အရည္အညစ္အေၾကး

ထြက္ရွိမုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာုႏန္းစံမခားကိ

သတ္မွတ္ရန္

ပတ္ဝန္းကခင္

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ (“ECC”) ကိ လပ္ပိင္ခြင့္ အာဏာေပးထား ပါသည္။
ECL အရ အဆိပါ “ညစ္ညမ္းမအရင္းအျမစ္မခား” ကိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားသည္ သတ္မွတ္
ထားေသာ ပတ္ဝန္းကခင္ဆိင္ရာ အရည္အေသြး စံခခိနစ
္ ံုႏန္းမခားုႏွင့္အည ညစ္ညမ္းမမခားကိ ထတ္လႊတ္ျခင္း၊
စြန႔ထ
္ တ္ျခင္း ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတိ႔အား လိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ုႏွင့္ ညစ္ညမ္းမမခားကိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊
ထိန္းခခ ပ္ရန္၊ စမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္၊ ေလခာ့ခခရန္၊ ုႏွင့္/သိ႔မဟတ္ ဖယ္ရွားရန္ ပစၥည္းကိရိယာမခားကိ တပ္ဆင္ရန္
လိအပ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ရွိ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား လည္ပတ္မသည္ ေအာက္ပါသးျခားတာဝန္မခား
ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။


သက္ဆိင္ရာအသံးျပ သူမခား၏ ေပးေခခမမခားုႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မခားအသံးျပ ျခင္း အတြက္
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ အခေၾကးေငြမခား
ေပါင္းစည္းထားသည့္

အပါအဝင္

သက္ဆိင္ရာ

ထိန္းသိမ္းေရးအစအစဥ္

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ရိွ

အတြက္

ရန္ပေငြ
ံ မခားုႏွင့္

ECL

အရ

အရင္းအျမစ္မခား

ထည့္ဝင္ျခင္း။


သဘာဝအရင္းအျမစ္မခား

ကာကြယ္ေရးအတြက္

ေကာ္မတတိ႔က ထတ္ျပန္ထားေသာ
ECL

အရ

ျမန္မာုႏိင္ငံတြင္

ုႏွင့္သက္ဆိင္ရာ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ

ႊန္ၾကားခခက္မခားုႏွင့္ တိကခစြာလိက္နာျခင္း။

လပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္

ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိက္မဆန္းစစ္ခခက္အစရင္ခစ
ံ ာ

MOECAF

ႀကိ းပမ္းေနေသာ

(“EIA”)

ျပ စရန္

စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအတြက္
လိအပ္ခခက္ကိ

MOECAFမွ

သတ္မွတ္ုႏိင္သည္။
ထိ႔ျပင္ ECL သည္ MOECAF အား ပတ္ဝန္းကခင္ကိ အထူးသျဖင့္ ထိခိက္ေစုႏိင္ေသာ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားကိ
သတ္မွတ္ရန္ုႏွင့္ သက္ဆိင္ရာ အစိးရ ေအဂခင္စ (ဥပမာ - အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အရ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
ေကာ္မတ) ထံမွ ထိလပ္ငန္းမခားအတြက္ သက္ဆိင္ရာ ပါမစ္ သိ႔မဟတ္ ခြင့ျ္ ပ ခခက္ကိ မရရိွမ MOECAFထံမွ
ႀကိ တင္ခြင္ျ့ ပ ခခက္ရယူရန္လိအပ္ေၾကာင္း

ႊန္ၾကားရန္ ခြင့္ျပ ထားသည္။

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိ ပတ္ဝန္းကခင္ထိခိက္မဆန္းစစ္ခခက္ အစရင္ခစ
ံ ာတင္သြင္းရန္ လိအပ္ေသာ
သိ႔မဟတ္ ECC ထံမွ ႀကိ တင္ခြင္ျ့ ပ ခခက္ရယူရန္ လိအပ္ေသာ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအား ပတ္ဝန္းကခင္ကိ
ထိခိက္ေစုႏိင္ေသာမေတာ္တဆမမခားအားလံးအတြက္

လံေလာက္သည့္

အာမခံကိထားရွိရမည္ဟ

(the

“ECR”)၏ အခန္းက႑ကိ ျဖည့္စြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇက္ဟိုြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ MOECAF ၏
အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ သိ႔မဟတ္ ပတ္ဝန္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမခား (၂၀၁၄)
ထတ္ျပန္ခြဲ့ပါသည္။

ECR အခန္း ၁၁

ကိ

တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ MOECAF သည္ EIA ကိ ေဆာင္ရြက္ရန္
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လိအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခား အပါအဝင္ စမံကိန္းမခား သိ႔မဟတ္ စးပြားေရး
လပ္ငန္းလပ္ေဆာင္မ

အမခိ းအစားမခားကိ

အမခိ းအစားမခားတြင္

မပါရွိေသာ

သတ္မွတ္ရမည္။

စမံကိန္းတစ္ခ

သိ႔မဟတ္

EIA

လိအပ္ေသာ

စးပြားေရး

စးပြားေရးလပ္ငန္း

လပ္ေဆာင္ခခက္တစ္ခအတြက္

MOECAFသည္ EIA လိအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံးျဖတ္ရန္ IEE ကနဥး ပတ္ဝန္းကခင္ ဆန္းစစ္ခခက္ တစ္ရပ္ ျပ လပ္ေစရန္
ျပ႒ာန္းုႏိင္ပါသည္။

အကယ္၍

စမံကိန္းတစ္ခ

သိ႔မဟတ္

စးပြားေရးလပ္ေဆာင္ခခက္တစ္ခသည္

EIA

လိအပ္ေသာ အမခိ းအစားမခားေအာက္ဝင္လွခင္ ရင္ုႏွးျမႇပ္ုႏွံသူသည္ EIA ျပ လပ္ရန္ တတိယျပင္ပ အဖြ႕ြဲ အစည္း
(the “EIA Organization”)ုႏွင့္ ကန္ထ႐ိုိက္ျပ လပ္ေဆာင္႐ိုက
ြ ္ရမည္။

ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူသည္ EIA အဖြ႕ြဲ ၏

အဆိျပ ခခက္အေပၚ MOECAF ၏ ၾကိ တင္အတည္ျပ ခခက္ ရယူရန္ ေတာင္းခံရမည္။ အဆိျပ ထားေသာ EIA
အဖြ႕ြဲ သည္ EIA ကိ တာဝန္ယူရန္ အရည္အခခင္းျပည့္မျခင္းရွိမရွက
ိ ိ MOECAF က စစ္ေဆးရမည္။ EIA အဖြ႕ြဲ ၏
အကြဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ခခက္ုႏွင့္ ပတ္သက္၍ MOECAF ၏ မည္သည့္ ဆံးျဖတ္ခခက္မဆိ ေနာက္ဆးံ ဆံးျဖတ္ခခက္ဟ
မွတ္ယူရမည္။
အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း လပ္ငန္းလပ္ကိင္ရန္ ေတာင္းခံသည့္ ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူသည္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္
အတြင္း ၄င္းတိ႕၏ စးပြားေရး လပ္ငန္းကိ လပ္ကိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံမ ခြင့္ျပ ခခက္ တစ္ရပ္ကိ
ရရိွရန္အတြက္

လိအပ္ခခက္အေနျဖင့္

စည္းကမ္းခခက္ျပ႒ာန္း၍

EIA

ဗဟိေကာ္မတသည္

တစ္ရပ္ကိ

ျပင္ဆင္၍

သက္ဆိင္ရာ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ေကာ္မတမွတဆင့္

တင္သြင္းေစရန္

ေတာင္းဆိုႏိင္ပါသည္။

အမခိ းသားစမံကိန္းုႏွင့္ စးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိ းတိးတက္မ ဝန္ၾကးဌာန၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈/၂၀၁၄ အရ
သလဝါ အထူးစးပြားေရး ဇက္ဟိုန္အတြင္း ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူသည္ ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရး အစအမံမခားုႏွင့္
၄င္း၏လပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းကခင္ုႏွင့္ လူမေရး အကခိ းသက္ေရာက္မမခားကိ ကာကြယ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းေရးုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စမံကိန္း (“ECCP”) တစ္ရပ္ကိ တင္ျပရန္ လိအပ္ပါသည္။ ECCP
အား အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ခြင့ျ္ ပ ခခက္မကခမ မည္သည့္အခခိနတ
္ ြင္မဆိ Thilawa SMC အားတင္ျပုႏိင္သည္။
ထိ႔ေနာက္

MOECAF

သည္

ECCP

ကိ

စိစစ္ၿပး

စးပြားေရးလပ္ငန္းအတြက္

IEE

သိ႔မဟတ္

EIA

ထပ္မံလိအပ္ပါမည္။
ထိေနာက္ MOECAF သည္

ECCP အား သံးသပ္ျပး၊ လပ္ငန္းအတြက္ IEE သိ႔မဟတ္ EIA ကိ

ထပ္မံလိအပ္မရွိမရွိကိ ဆံးျဖတ္ရမည္။သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ကိ ထိခိက္နိင္ေသာ အျဖစ္အပခက္မခားအတြက္
ေကခနပ္ေလာက္ေသာ အာမခံခခက္ ထားရွိေစရန္ MOECAF က ဆံးျဖတ္သည့္အတိင္း သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္
အကြဲျဖတ္ခခက္ အစရင္ခံစာ သိ႔မဟတ္ ၾကိ တင္ခြင့ျ္ ပ ခခက္ ကိ တင္ျပရန္ ECL သည္ စးပြားေရးလပ္ငန္းမခားအား
ညႊန္ၾကားနိင္သည္။
ECL အျပင္ ရင္းုႏွးျမႇ ပ္ုႏွံသူမခားသည္ ေျမေအာက္ေရ အက္ဥပေဒ (၁၉၃၀)၊ ေရအရင္းအျမစ္ုႏွင့္ ျမစ္ေခခာင္းမခား
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒုႏွင့္ ၎ုႏွင့္ဆက္စပ္ေသာနည္းဥပေဒမခားအျပင္ စးပြားေရးလပ္ငန္းအား ႀကးၾကပ္ေသာ
သက္ဆိင္ရာဝန္ႀကးဌာန (ဥပမာ - ေရနံုႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လပ္ငန္းမခားအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကးဌာန သိ႔မဟတ္
ထတ္လပ္မ အေျချပ လပ္ငန္းမခားအတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကးဌာန) ုႏွင့္ အဆိပါလပ္ငန္းမခား
လည္ပတ္ေသာ

နယ္ပယ္အတြင္းရွိ

အပ္ခခ ပ္မအာဏာပိင္

(ဗဟိအဖြ႕ြဲ ကြဲ့သိ႔)

နည္းဥပေဒမခားုႏွင့္ စည္းမခဥ္းမခားကိလည္း ဆက္လက္လိက္နာရပါမည္။
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က

ထတ္ျပန္ထားသည့္

ျမန္မာနိင္ငတ
ံ င
ြ း္ ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းမခားအတြက္ ေယခဘယခ စည္းမခဥ္္းမခား
လက္ရွိ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းမခားအတြက္ ျပည့္စံေသာ အမခိ းသားအဆင့္ ဥပေဒ
မရွိေသးပါ။ ထိ႕ေၾကာင့္ ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းမခားကိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္း
မူဝါဒမခား ခခမွတ္ လပ္ေဆာင္ေနပါသည္

ဝန္ၾကးဌာနအဆင့္ (ဥပမာ- ေဆာက္လပ္ေရး ဝန္ၾကးဌာန) ျမိ ႕ရြာုႏွင့္ အိးအိမ္ဖ႔ျြံ ဖိ းေရးဥးစးဌာန
မွတဆင့္ တိက္ရိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိက္၍ ျဖစ္ေစ၊(“DHSHD”)



အမခိ းမခိ းေသာ ျမိ ႔ျပ ဖြံ႔ျဖိ းေရး ေကာ္မတမခား (ဤမွေနာက္တြင္ ဖြံ႔ျဖိ းေရးေကာ္မတဟ ရည္ညႊန္းမည္)၊
သိ႔မဟတ္



ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္း လပ္ကိင္မည့္ သိ႔မဟတ္ ေျမတည္ရွိသည့္ ေနရာုႏွင့္ သက္ဆိင္သည့္
အမခိ းမခိ းေသာ ေဒသဆိင္ရာ အစိးရမခား

ေယဘူယခအားျဖင့္

ေဆာက္လပ္ေရး

လပ္ငန္းမခားအတြက္

ပါမစ္

ုႏွစ္မခိ း

လိအပ္ပါသည္။

(၎သည္

ေယဘူယခအားျဖင့္ စမံကိန္း တစ္ခခခင္း၏ အေျခခံေပၚမွာ လိအပ္ေသာ ပါမစ္ျဖစ္ျပး) ကန္ထရိက္တာ လိင္စင္
(၎သည္ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းမခားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လိင္စင္ ျဖစ္ပါသည္)။
သက္ဆိင္ရာ

ဝန္ၾကးဌာနမခား၏

လက္ရွိ

မူဝါဒအေပၚ

အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္

ပါမစ္ရရွထ
ိ ားေစကာမူ

ေလွခာက္ထားျခင္းမွ

တားျမစ္ခံေနရစြဲ

အေျခခံ၍

နိင္ငံျခားသားပိင္

ေဆာက္လပ္ေရးပါမစ္ုႏွင့္

ျဖစ္ျပး၊

ကမၸဏမခားသည္

ကန္ထရိက္တာ

ျမန္မာနိင္ငံသားမခားကိသာ

လိင္စင္ကိ

အဆိပါ

လိင္စင္မခား

ေလွခာက္ထားခြင့္ျပ ပါသည္။
ေဆာက္လပ္ေရးပါမစ္အား

ေယဘူယခအားျဖင့္

မွတ္ပံတင္ထားေသာ

ေျမပိင္ရင
ွ ္

သိ႔မဟတ္

၄င္း၏

သေဘာတူညခခက္ျဖင့္ စမံကန
ိ ္းတစ္ခခခင္းအေပၚ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေဆာက္လပ္ေရး ပါမစ္ကိ
ထိေျမေပၚတြင္

စရင္ပိင္ခြင့ရ
္ ေ
ွိ သာ

ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍

ဖြံ႕ျဖိ းေရးေကာ္မတမခားမရွိပါက

သိ႔မဟတ္
ထိေျမေပၚတြင္

သက္ဆိင္ရာ

ၾကးၾကပ္ခြင့ရ
္ ွိေသာ

ဖြံ႕ျဖိ းေရး

ေကာ္မတမခားထံမွ

စရင္ပိင္ခြင့ရ
္ ွိေသာ

သိ႔မဟတ္

ၾကးၾကပ္ခြင့္ရွိေသာ

အစိးရ

ေအဂခင္စထံမွ

လိအပ္ေသာ

ပါမစ္ကိ

ရယူရန္လိအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ဥပေဒအရ သက္ဆိင္ရာ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ
ေကာ္မတ)
ေဆာက္လပ္ေရး လပ္ငန္းမခားကိ လႊမ္းမိးမည့္ ေယဘူယခ ဥပေဒမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္
National Building Code (မူၾကမ္း) ကိ အတည္ျပ ရန္ ဆိင္းငံ့လခက္ရွိပါသည္။
ျမန္မာအဂတိလက္
ိ စားမ တားျမစ္ေရးဥပေဒ
ျမန္မာ့

အဂတိလိက္စားမ

သက္ေရာက္ျပး

တိက္ဖခက္ေရးဥပေဒ

သည္

အကခင့္ပခက္ခခစားမတိက္ဖခက္ေရးဥပေဒ၏

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ၾသဂတ္လတြင္

ေခတ္မမွေတာ့ျခင္းုႏွင့္

စတင္အာဏာ
အသံးျပ မမရွိျခင္း

တိ႕ေၾကာင့္ အစားထိးျပဌာန္းခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမခားျပည္သူုႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ အစိးရ
တာဝန္ရွိသူမခား၏ လာဒ္စားမကိ ပစ္မွတ္ထား၍ ဥပေဒအသစ္ကိ ျပဌာန္းျပး၊ အခခိ ႕ေသာ တာဝန္ရွိသူမခား၏
ပိင္ဆိင္မအစရင္ခံစာမခားကိ ုႏွစ္စဥ္ တင္ျပရန္ လိအပ္သည့္ အခြင့အ
္ ာဏာကိ ေပးအပ္၍ အဂတိလိက္စားမ
တိက္ဖခက္ေရး

ေကာ္မရွငက
္ ိ

ထူေထာင္နိင္ခြဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္

အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားုႏွင့အ
္ မခားျပည္သူုႏွင့္

ဆက္ဆံရေသာ အစိးရ တာဝန္ရွိသူမခားသည္ ယခအခါ ၎တိ႕ကိယ္တိင္ုႏွင့္ ၎တိ႕ မိသားစဝင္မခား၏
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အမည္ျဖင့္ ပိင္ဆိင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းကိ ျပ စျပး သမၼတရံးသိ႔ တင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္က အမိန႔ေ
္ ပးခြဲ့ပါသည္။
ေကာ္မရွင္အားခြင့ျ္ ပ ထားေသာ
သိမ္းယူဖမ္းဆးရန္၊

အျခားအခြင့အ
္ ာဏာမခားတြင္

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႔အ
ြဲ စည္းမခားတြင္

သက္ေသခံ

၎တိ႕၏

အေထာက္အထားမခား

ေငြစာရင္းမခားကိ

စစ္ေဆးရန္၊

စံစမ္းစစ္ေဆးမ၏ လပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေငြေၾကးုႏွင့္ အျခားပိင္ဆိင္မ ပစၥည္းမခားကိ
သိမ္းဆည္းရန္

တိ႕ပါဝင္ပါသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက

အမခားျပည္သူုႏွင့္

ဥပေဒအသစ္အရ

အကခင့္ပခက္ခခစားျခင္းျဖင့္ရရွိခြဲ့သည့္

ဆက္ဆံရေသာ
ေထာင္ဒဏ္

ပစၥည္းမခားအား

အစိးရ

တာဝန္ရွိသူမခားတြင္

၁၅ုႏွစ္

ခခမွတ္ခံရမည့္အျပင္

သမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဂတိလိက္စားမ

တိက္ဖခက္ေရးဥပေဒသည္ အကခင့္ပခက္ခခစားမကခၱဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခြဲ့ေသာ အမခားျပည္သူုႏွင့္
ဆက္ဆံရေသာ အစိးရ တာဝန္ရွိသူမခား မဟတ္သူမခားုႏွင့လ
္ ည္း သက္ဆိင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စအစိးရ၏

အဂတိလိက္စားမတိက္ဖခက္ေရးလပ္ငန္းစဥ္မခားုႏွင့္အည

ျပည္ေထာင္စသမၼတ

ျမန္မာုႏိင္ငံ၊ ုႏိင္ငံေတာ္သမၼတရံးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဧၿပလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ “လက္ေဆာင္မခား လက္ခံျခင္းုႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခားကိ ထတ္ျပန္ေၾကညာခြဲ့ပါသည္။ အဆိပါ စည္းမခဥ္းမခားအရ အစိးရ
အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား၊

အစိးရမွ

ဖြ႕ြဲ စည္းထားသည့္

ုႏိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမခားအေနျဖင့္

ေကာ္မရွင္မခားုႏွင့္အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏

ေယခဘူယအားျဖင့္

၎တိ႔၏

လက္ေဆာင္မခားကိ

လက္ခံျခင္းကိ

တားျမစ္ထားပါသည္။

အေျခအေနတိ႔တြင္

လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္းကိ

အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား

တာဝန္ုႏွင့ရ
္ ာထူးုႏွင့္ဆက္ုႏြယ္၍
သိ႔ေသာ္

ခြင့ျ္ ပ ထားပါသည္-

ရရိွသည့္

အဆိပါစည္းမခဥ္း၌
(က)

ုႏွင့္

ေအာက္ပါ

ကခပ္ေငြတန္ဖိး

၂၅၀၀၀

ထက္မမခားသည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္ၿပး တစ္ုႏွစ္လွခင္ လူပဂိ လ္တစ္ဥးသိ႔မဟတ္ အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ခမွ ရရိွသည့္
လက္ေဆာင္မခား၏ တန္ဖိးမွာ ကခပ္ ၁၀၀ ၀၀၀ ထက္မမခားျခင္း၊ (ခ) မိမိ၏ ရာထူးတာဝန္ေၾကာင့္မဟတ္ဘြဲ
မိမိုႏွင့္

မိသားစသိ႔မဟတ္

ပဂိ လ္ေရးအရ

ရင္းုႏွးသူမခားမွ

ေပးအပ္သည္လက္ေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊

(ဂ)

တစ္ုႏွစ္လွခင္တစ္ႀကိမ္ အခါႀကး ရက္ႀကးမခားတြင္ ေပးအပ္သည့္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ၿပး တန္ဖိးမွာ ကခပ္ေငြ
၁၀၀ ၀၀၀ ထက္ မမခားျခင္း (ဥပမာ သတင္းကၽြတ္ သိ႔မဟတ္ ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္)ျဖစ္ျခင္း။
သလဝါ စးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စဝန္
ံ ေဆာင္မေပးသည့္ဌာန
သလဝါ စးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ဌာန သည္ အစိးရ၏ ပါမစ္ုႏွင့္
အတည္ျပ ခခက္မခားကိ

ေလွခာက္ထားျခင္းအတြက္

ရွင္းလင္းပစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

သလဝါ

ရွည္လခားေသာ

စးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏အတြင္း

လပ္ထံးလပ္နည္းမခားကိ

အစိးရ၏

ပါမစ္ုႏွင့္

ဖယ္ထတ္

အတည္ျပ ခခက္မခားကိ

ေလွခာက္ထားျခင္းကိ (အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ပါမစ္မစ
ွ ၍ ကမၸဏ မွတ္ပံတင္ျခင္း၊ ပိ႕ကန္သြင္းကန္ ေၾကျငာလႊာ၊
အခြန္မွတ္ပတင္
ံ
ျခင္း၊
စးပြားေရးဇက္ဟိုန္၏

အမခိ းမခိ းေသာ

ျပည္ဝင္ခြင့မ
္ ခား၊

တစ္ေနရာတည္းတြင္

ေနထိင္ခြင့ပ
္ ါမစ္

အစရွိသည့္)

ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ဌာနတြင္

တိ႕ကိ

သလဝါ

ေလွခာက္ထားနိင္ပါသည္။

ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူမခားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းဥပေဒ
ုႏွင့အ
္ ည အျခား အစိးရဌာနမခား သိ႔မဟတ္ ဝန္ၾကးဌာနမခားသိ႕ သြားစရာမလိဘြဲ မည္သည့္ အတည္ျပ ခခက္
ပါမစ္သိ႕မဟတ္

ဝန္ေဆာင္မကိမဆိ

တစ္ေနရာတည္းတြင္

ဘက္စံဝန္ေဆာင္မ

ေပးသည့္ဌာနတြင္

ရယူနိင္ပါသည္။
ထိ႕ျပင္

သတင္းအခခက္အလက္အားလံး

စာရြက္စာတမ္းမခား၊

အခခိန္ဇက္ဟိုယားုႏွင့္

လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မဆိင္ရာ

(ေလွခာက္ထားမဆိင္ရာ
အခေၾကးေငြတိ႕ုႏွင့္

စံျပလပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမခားျဖင့္

လပ္ထံးလပ္နည္းမခား၊

စပ္လခဥ္း၍)

ကိ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထင္သာျမင္သာရွိေသာ
ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူမခား၏

လက္စြစ
ြဲ ာအပ္ကိ Thilawa SMC website တြင္ရယူနိင္ပါသည္။ အခခိ ႕ေသာ ပါမစ္မခားကိ
ေလွခာက္လႊာမခားျဖင့္ ရယူနိင္ျပး ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူသည္
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လိအပ္ေသာ

Online မွ

တစ္ေနရာတည္းတြင္ဘက္စံဝန္ေဆာင္မေပးသည့္ဌာန

သိ႔ပင္

လာေရာက္ရန္မလိဘြဲ

ရယူနိင္ပါသည္။

လိအပ္ေသာ

ေငြေပးေခခမကိ

onlineမွ

တစ္ဆင့္

အလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခခမစနစ္ျဖင့္ ျပ လပ္နိင္ပါသည္။
သလဝါ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္အတြင္း ရင္းုႏွးျမပ္ုႏွံသူတစ္ဥးသည္ အထူးစးပြားေရးဇက္ဟိုန္ ပါမစ္အား ေလွခာက္ထား
ရာတြင္ လိအပ္ေသာ လပ္ထံးလပ္နည္းမခားကိ ေအာက္ပါအတိင္း ရပ္ပံျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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MJTD ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမုႏွင့္ ေဆာက္လပ္ေရး

လပ္ငန္း စမံႀကးၾကပ္ေရး

ခြင့ျ္ ပ မိန႔္ ရရိွေရးဆိင္ရာ လပ္ငန္း

ဆိင္ရာလပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

အဆင့္ဆင့္

စက္ရံေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းမခား မစတင္မ ေဆာင္ရြက္ရန္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံသူ
၁
၂

သးသန္႔ထားျခင္း

*

၃၀ ရက္

၁

ဆိင္ရာ သေဘာတူစာခခ ပ္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္ုႏွံမ ခြင့ျ္ ပ ခခက္

၃

ကမၸဏမွတပ
္ တင္
ံ
ျခင္း

၄
၁

၅

တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္းဆိငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခခ ပ္

၉

စးပြားေရးလပ္ငန္း

အနည္းဆံးမတည္
၇

၁ ရက္

*၁

မတည္ရင္းုႏွးေငြ ထည့္ဝင္ျခင္း

*

၃၀ ရက္ခန္႔

၈

၁၀ ရက္ခန္႔

၁

အေဆာက္အအံ

လႊြဲေျပာင္းျခင္း
(အမိန႔ေ
္ ၾကျငာစာ အမွတ္

၁၀

၈၁ ၏ အခန္း ၁၀ အရ)

ထိနး္ သိမ္းေရးုႏွင့ ္ ထိခက္
ိ မ

မးေဘးလံၿခံ ေရး

ဒဇက္ဟိုိင္း ခြင့ျ္ ပ ခခက္

ရင္းုႏွးေငြ

၃၀ ရက္ခန္႔

သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ ဆိင္ရာ

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္း ခြင့ျ္ ပ မိန႔္

ေဆာက္လပ္ေရးဆိင္ရာ

၆

အခြနထ
္ မ္းမွတပ
္ တင္
ံ
အမွတ္

ဗဇက္ဟိုာ/ေနထိင္ခင
ြ ့ ္ ပါမစ္

ကာကြယေ
္ ရး အစအစဥ္

လက္မတ
ွ ္

၁ ရက္*

(EPP)*

၁၈၀ ရက္
၁၁

စစေပါင္းမတည္

အေဆာက္အအံ

ရင္းုႏွးေငြမွ

ေဆာက္လပ္ခင
ြ ့္ ျပ မိန႔ ္

ုႏိင္ငျံ ခားလပ္သား မွတပ
္ တင္
ံ

လႊြဲေျပာင္းရန္
ကခန္ရွသ
ိ ည့္
ပမာဏအား

၁၂
၁၄

လႊြဲေျပာင္းျခင္း
တည္ေဆာက္သူ

၅ ရက္

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းမခား

မွတပ
္ တင္
ံ
ျခင္း

၁၃

ေဆာက္လပ္ေရးတြင္ အသံးျပ မည့္

စတင္ရန္ ခြင့ျ္ ပ ခခက္

ပစၥညး္ မခား တင္သင
ြ း္ ရန္ မွတပ
္ တင္
ံ
ျခင္း
၁၅

စမံကန
ိ း္ အခခက္အလက္မခား
တင္သင
ြ း္ ျခင္း*

ေဆာက္စဥ္ ကာလ
ံ
စက္ရတည္

၁၉

၁၇

၁၈

စက္ရအေဆာက္
ံ
အဥးုႏွင့္

ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းုႏွင့္ မးေဘး

သဘာဝပတ္ဝန္းကခင္ ဆိငရ
္ ာ

ပါဝင္ပစၥည္းမခား စစ္ေဆးျခင္း

ကာကြယ္မစနစ္စစ္ေဆးျခင္း

စစ္ေဆးျခင္း*

ၾကားကာလတြင္

လွခပ္စစ္ဓါတ္အား

စစ္ေဆးျခင္း*

ေပးမ မွတပ
္ တင္
ံ
လက္မတ
ွ ္

အၿပးသတ္ စစ္ေဆးျခင္း

ဘြိ င္လာ မွတပ
္ တင္
ံ
လက္မတ
ွ ္
၂၁

၂၀

အေဆာက္အအံ ေဆာက္လပ္မ

အေျခခံအေဆာက္အအံ

ၿပးဆးျခင္း လက္မတ
ွ ္

မခားုႏွင့ ္ ခခိတဆ
္ က္ျခင္း

၂၂

အေထြေထြၿပးဆးမ

၂၃

လည္ပတ္မ

စးပြားျဖစ္

မွတပ
္ တင္
ံ
လက္မတ
ွ *
္

ရင္းုႏွးျမွ ပ္နွံသူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မခား

လပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခ ဆက္ုႏြယ္မ
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၁ ရက္*

၂၄

စက္ရလ
ံ ပ္ငန္းလည္ပတ္မ

လပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္

ခြင့ျ္ ပ စာ

ေၾကာင္း သတင္းပိ႔ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြြဲ (စ) - စာရင္းစစ္ေဆးျပးေသာ ဘ႑ာေရးရွငး္ တမ္းမခား

၁။ မိမိတ႔က
ိ မၸဏ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၁၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပးဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပး
ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမခား၊
၂။ မိမိတ႔က
ိ မၸဏ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပးဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပး
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမခား၊
၃။ မိမိတိ႔ အဖြ႕ြဲ ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပးဆံးသည့္ ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပးေသာ
ေပါင္းစည္း ဘ႑ာေရး အစရင္ခံစာမခား၊
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (ဆ) - MJTD ၏ ဘ႑ာေရးဆိင္ရာခန္႔မန
ွ း္ ေျခမခား
ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ အျမတ္ အ႐ိုံးရွငး္ တမ္း (US$ ျဖင့္)
ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ဝင္ေငြ

၇၀,၉၄၉,၇၁၈

၆၈,၁၄၆,၈၉၈

၄၄,၄၃၁,၆၄၈

၃၉,၆၄၅,၃၇၅

ကန္ကခစရိတ္ုႏွင့္

၃၆,၈၇၉,၇၂၂

၄၆,၁၀၉,၀၈၉

၂၉,၀၁၄,၄၀၀

၂၅,၃၆၃,၆၀၅

၃၄,၀၆၉,၉၉၆

၂၂,၀၃၇,၈၀၉

၁၅,၄၁၇,၂၄၈

၁၄,၂၉၀,၇၇၀

၀

၀

၀

၀

၃၄,၀၆၉,၉၉၆

၂၂,၀၃၇,၈၀၉

၁၅,၄၁၇,၂၄၈

၁၄,၂၉၀,၇၇၀

အသံးစရိတ္မခား
အခြန္မေဆာင္မ
အသားတင္ဝင္ေငြ
ဝင္ေငြခန
ြ ္ (၂၀၂၂
ခုႏွစ္ အထိ
သက္သာခြင့္)
အသားတင္ဝင္ေငြ

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ ဘ႑ာေရးရွငး္ တမ္း (US$ ျဖင့္)
ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ရပိင္ခြင့္

၁၆၇,၄၇၉,၇၉၀

၇၉,၀၃၈,၀၂၂

၉၄,၁၅၀,၁၆၅

၁၀၈,၅၉၀,၉၃၆

ေပးရန္တာဝန္

၁၀၆,၆၇၉,၀၆၂

၁၂,၆၉၇,၆၀၇

၁၂,၈၄၇,၆၀၇

၁၂,၉၉၇,၆၀၇

၆၀,၈၀၀,၇၂၈

၆၆,၃၄၀,၄၁၅

၈၁,၃၀၂,၅၅၈

၉၅,၅၉၃,၃၂၉

ရွိမမခား
ရင္းုႏွးေငြမခား

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ုႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ ေငြေၾကးစးဆင္းမ (US$ ျဖင့္)

ေငြေၾကးအဝင္

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာုႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

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

၅၅,၄၃၁,၁၄၇

(၂၃,၉၃၄,၉၁၂)

၁၈,၉၅၂,၁၀၅

၃၂,၇၂၈,၉၁၆

၆၄,၄၇၆,၄၅၄

၄၀,၅၄၁,၅၄၂

၅၉,၄၉၃,၆၄၇

၉၂,၂၂၂,၅၆၃

ေငြေၾကးစးဆင္းမ
လက္ကခန္ေငြေၾကး
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