ျမန္မာသီလဝါအက္(စ္)အီီးဇက္
အတြကဖ
္ င
ြ ့္

ီး္ဟ ဒင္ီးပတ္ဘလစ္လမ
ီ တ
္ က္ (MTSH) အာီး စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး

ေၾကျငာစာတမ္ီး ျပဳျပင္ျပင္ဆင္္ာီးခ်က္အာီး တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး အသ္ေပီးခ်က္

ရန္ကဟန္စေတာ့အ္ပခ
္ ်္န္ီး (YSX)

တြင္

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးရန္

အဆ္ဟျပဳ္ာီးသည့္

ရွယ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ီး၍

ယခင္

တင္သြင္ီး္ာီးၿပီီး ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ YSX မွသေဘာတူညီခ်က္ရရွ္္ာီးသည့္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ္ီးျခင္ီး
ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး (“ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး”) ေပၚတြင္ အနည္ီးငယ္မွ် အမွာီးျပင္ဆင္္ာီးသည့္အတြက္

MTSH သည္

ရန္ကဟန္စေတာ့အ္ပခ
္ ်္န္ီးတြင္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီး အတြက္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီးပါရွ္သည့္ ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး

(“ျပဳျပင္ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ ဖြင့္

ေၾကျငာ စာတမ္ီး”)အာီး ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ တင္သြင္ီးခ့ပါသည္။

ျပဳျပင္ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးတြင္ ္ည့္သြင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ အနည္ီးငယ္မွ်ေသာ အမွာီးျပင္ ဆင္ခ်က္မ်ာီး

အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္က္ဟ ဤအသ္ေပီးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ္္ဟအနည္ီးငယ္မွ်ေသာ အမွာီးျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ာီးသည္ ဖြင့္
စာတမ္ီး၏ အေၾကာင္ီးအရာက္ဟ ေျပာင္ီးလေစျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ေၾကျငာ

ဟတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ အာီး္္ခ္ဟက္ေစျခင္ီးမရွ္ပါ။ ္္ဟအမွာီးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီး

မွအပ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီး၊ မသက္ဆ္ဟင္ေၾကာင္ီးရွင္ီးလင္ီးခ်က္မ်ာီးပါအဝင္ ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးတြင္ အျခာီး

ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ မည့္သည့္အေၾကာင္ီး အရာမွ်ေျပာင္ီးလျခင္ီး၊ ္္ခ္ဟက္ျခင္ီး မရွ္ပါ။
ျပဳျပင္ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးတြင္ ္ည့္သြင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ အမွာီးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ေအာက္တြင္ နံပါတ္

စဥ္အလ္ဟက္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
၁။

ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး၏ စာမ်က္်ားႏွာ ၂၀ ရ္ွ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာီး - မ္တ္ဆက္ - ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ -

ဘ႑ာေရီးအေျခအေနရွင္ီးတမ္ီး တြင္ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန ရွင္ီးတမ္ီး၌ ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ ဇယာီးက္ဟ ေအာက္ပါ
အတ္ဟင္ီးျပင္ဆင္္ာီးပါသည္ဘ႑ာေရီးအေျခအေနရွငီး္ တမ္ီး
ေငြေၾကီး - က်ပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံဟီးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

၃၀ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅ အ္္

၂၀၁၅

၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

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 ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

စာရင္ီးမစစ္္ာီးေသာ
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

ရပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီးမ
ဟတ္ေသာရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမ်ာီး်ားႏွင့္
ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ေပီးရန္မ
တာဝန္မ်ာီး

ဟတ္ေသာ

စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး

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

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ

၁၁ ၃၂၆ ၂၂၆ ၆၁၇

၅၄ ၆၈၁ ၉၇၉ ၆၅၁

၅၄ ၆၇၇ ၀၆၀ ၄၃၈

၆၅ ၆၄၇ ၃၆၄ ၆၅၄

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ ်ားႏွင့္

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇

၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇

၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁

၇၀ ၈၇၇ ၈၈၅ ၅၀၅

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးေပီးရန္
တာ၀န္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ
္ဟတ္ေဝ၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး
မတည္ေငြရင္ီး
(အရံႈီး) ၊ အျမတ္
လက္က်န္

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
အာီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘ႑ာေရီးအေျခအေနရွင္ီးတမ္ီးျဖင့္ အစာီး္္ဟီးလ္ဟက္သည္-

ဘ႑ာေရီးအေျခအေနရွငီး္ တမ္ီး
ေငြေၾကီး - က်ပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံဟီးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

၃၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅
အ္္စာရင္ီး

၂၀၁၅

၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

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 ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

မစစ္္ာီးေသာ
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

ရပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီးမ
ဟတ္ေသာရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမ်ာီး်ားႏွင့္
ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ေပီးရန္မ
တာဝန္မ်ာီး

ဟတ္ေသာ

စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၁ ၈၆၅ ၄၆၁ ၃၅၆

၂ ၄၅၁ ၇၂၁ ၂၉၃

၁ ၃၂၆ ၂၆၀ ၈၅၂

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၂ ၁၉၉ ၅၆၁ ၃၅၆

၂ ၇၈၅ ၈၂၁ ၂၉၃

၅ ၂၃၀ ၅၂၀ ၈၅၂

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးေပီးရန္

၂ ၄၅၁ ၇၂၁ ၂၉၃

တာ၀န္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ
္ဟတ္ေဝ၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး

၁၁ ၇၉၀ ၀၀၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

-

-

-

၃ ၁၀၆ ၅၀၆ ၄၁၀

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃)

၁၅ ၇၅၂ ၈၂၉ ၆၅၁

၁၅ ၇၄၇ ၉၁၀ ၄၃၈

၂၃ ၆၁၁ ၇၀၈ ၂၄၄

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ

၁၁ ၃၂၆ ၂၂၆ ၆၁၇

၅၄ ၆၈၁ ၉၇၉ ၆၅၁

၅၄ ၆၇၇ ၀၆၀ ၄၃၈

၆၅ ၆၄၇ ၃၆၄ ၆၅၄

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ ်ားႏွင့္

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇

၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇

၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁

၇၀ ၈၇၇ ၈၈၅ ၅၀၅

မတည္ေငြရင္ီး
အျခာီး ရန္ပဟေ
ံ ငြ
(အရံႈီး) ၊ အျမတ္
လက္က်န္

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
၂။

ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး၏ စာမ်က္်ားႏွာ ၁၀၂ တြင္ရ္ွေသာ “စီမံခန္႔ခြမႈအဖြ႕၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန ်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈ

ရလဒ္မ်ာီးအေပၚေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္်ားႏွင့္စ္စစ္ခ်က္ - ဘ႑ာေရီးအေျခအေန - လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီး - ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅
ခဟ်ားႏွစ္” တြင္ရွသ
္ ည့္ စာပ္ဟဒ္အာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီးျပင္ဆင္္ာီးပါသည္၃၁

မတ္လ

၂၀၁၅

အ္္၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳလဟပ္္ာီးသည့္

လက္ငင္ီး

ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီးသည္

၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္ ျဖစ္ခသ
့ ည္။ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀က်ပ္မွ ၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္သ႔္ဟ လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီး
ေလ်ာ့က်သြာီးရျခင္ီးမွာ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္ ကာလအတြင္ီး ရရွ္ခ့သည့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလ်ာက္္ာီးျခင္ီး share
applications ပမာဏ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး အစာီး္္ဟီးလ္ဟက္သည္၃၁

မတ္လ

၂၀၁၅

အ္္၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳလဟပ္္ာီးသည့္

လက္ငင္ီး

ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီးသည္

၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္ ျဖစ္ခသ
့ ည္။ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀က်ပ္မွ ၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္သ႔္ဟ လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီး
ေလ်ာ့က်သြာီးရျခင္ီးမွာ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္ ကာလအတြင္ီး ရရွ္ခ့သည့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလ်ာက္္ာီးျခင္ီး share
applications ပမာဏ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၃။

ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး၏ စာမ်က္်ားႏွာ ၉၉ တြင္ရ္ွေသာ ရည္ညႊနီး္ စာအာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး ျပင္ဆင္္ာီးပါသည္-

၂၀၁၅

ဘ႑ာ်ားႏွစ္အတြက္

စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳစဟ္ာီးသည့္

ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမွ

အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ

ကဟမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမွ

အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ

ကဟမၸဏီ၏

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳစဟ္ာီးသည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္ရန္ အသံဟီးျပဳ္ာီးပါသည္။

အာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး အစာီး္္ဟီးလ္ဟက္သည္၂၀၁၅

ဘ႑ာ်ားႏွစ္အတြက္

စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳစဟ္ာီးသည့္

တေပါင္ီးတည္ီးျပဳစဟ္ာီးသည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္ရန္ အသံဟီးျပဳ္ာီးပါသည္။

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီးအတြက္ ဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး၊ ေန႔စြ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔၊

(ရန္ကန
ဟ ္ စေတာ့အတ
္ ခ
္ ်္နီး္ သ္႔ဟ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ တင္သင
ြ ီး္ သည္။)
ဤစာတမ္ီးသည္အေရီးႀကီီးပါသည္္။ လူႀကီီးမင္ီးအေနျဖင့္ မည္သ႔ေ
္ဟ ဆာင္ရက
ြ သ
္ င့္ေၾကာင္ီး သံသယတစ္စဟတ
ံ စ္ရာရွပ
္ ါက လူႀကီီးမင္ီး၏
ဥပေဒဆ္င
ဟ ရ
္ ာ၊ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ၊ အခြနအ
္ ေကာက္္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္ အျခာီး ဆ္င
ဟ ရ
္ ာကၽြမီး္ က်င္ပညာရွင္ အႀကံေပီး ပဟဂဳ္လ်ားႏ
္ ွင့္

ေဆြီးေ်ားႏြီးတ္င
ဟ ပ
္ င္သင့္္ပါသည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးက္ဟ

ျမန္မာသီလဝါအက္စ္အီီးဇက္

္ဟီးလ္ဒင္ီးပတ္ဘလစ္လီမ္တက္

("MTSH"

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

"ကဟမၸဏ"ီ ) ကကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ယင္ီး၏ အစဟရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ က္ဟ ရန္ကဟန္ စေတာ့အ္တ္ခ်္န္ီး ("YSX") သ္ဟ႔ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္
တင္သြင္ီးျခင္ီးအတြက္ ္ဟတ္ေ၀ျခင္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ ဤကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေဝ၊ေရာင္ီးခ်ၿပီီး အစဟရွယယ
္ ာမ်ာီး၏ ၁၀၀.၀% က္ဟ
က္ဟယ္စာီး ျပဳသည္။ ("စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး")
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး ္ဟတ္ေ၀သည့္ေန႔စတြ
ြ င္ ဤကဟမၸဏီ၌ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္ီးတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀က္ဟ

ရွယ္ယာတစ္ခဟလွ်င္က်ပ္၁၀၀၀၀်ားႏႈန္ီးျဖင့္ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခြေဝ္ာီးၿပီီး၊ ဤကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေဝ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး ရွယ္ယာ
ေငြရင္ီး တြင္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ပါဝင္သည္။
အစဟရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီးအာီး အဆ္ဟပါ်ားႏႈန္ီး္ာီးျဖင့္သတ္မွတ္္ာီးၿပီီး ္္ဟအစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ၾကလ္မ့္မည္
ျဖစ္ရာစာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးၿပီီးသည့္အခါ ္္ဟအစဟရွယ္ယာမ်ာီးသည္ေဈီးကြက္တြင္ အလြယ္တကူေရာင္ီးခ််ားႏ္ဟင္ ေလာက္မည္

ဟ

ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ယံဟၾကည္ပါသည္။ အက်္ဳီးဆက္အေနျဖင့္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈေၾကာင့္ ္ဟတ္ေဝ၊ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး အစဟရွယ္ယာ
မ်ာီး၏ စဟစဟေပါင္ီးအေရအတြက္သည္ အေျပာင္ီးအလရွ္မည္မ

ဟတ္ပါ။ မည္သ္ဟ႔ပင္ဆ္ဟေစကာမူ စာရင္ီးဝင္ တင္သြင္ီးသည့္အခါ

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ရည္ညႊန္ီးအဖြင့ေ
္ ဈီး်ားႏႈန္ီး ("ရည္ညန
ႊ ီး္ ေဈီး်ားႏႈနီး္ ") သည္ ဘ႑ာေရီးအတ္ဟင္ပင္ခံပဂ
ဟ ္ဳလ္်ားႏွင့္ ေငြေခ်ီးသက္ေသ
ခံလက္မွတ္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ ဦီးေဆာင္က္ဟယ္စာီးလွယ္ ေအီးဂ်င့္ ျဖစ္သည့္ CB Securities မွ သတ္မွတ္သည့္ ်ားႏႈန္ီး္ာီးျဖစ္ပါသည္။
စာရင္ီးဝင္အျဖစ္မတင္သြင္ီးမီက
စေတာ့အ္ပ္ခ်္န္ီး သ္ဟ႔မ

ဤအစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခာီးေနရာတြင္ျဖစ္ေစရွ္ေသာ မည္သည့္

ဟတ္ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ အ္ပ္ခ်္န္ီးတြင္မွ် စာရင္ီးဝင္အျဖစ္ တင္သြင္ီးျခင္ီး၊ ေဈီး်ားႏႈန္ီး

ေဖာ္ျပျခင္ီး မျပဳခ့ပါ။ သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး ဤကဟမၸဏီသည္ အစဟရယ
ွ ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စဟက္ဟ အမ်ာီးျပည္သူအာီး ယခင္က ကမ္ီးလွမ္ီးခ့
ပါသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီးလံဟီးက္ဟ အမ်္ဳီးအစာီးခြမ္ာီးဘ ္ပ္တူညီေသာ အခြင့္အေရီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အ္ူီးအခြင့္အေရီးမ်ာီး
ရွ္ေနၾကသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအာီး ေနာက္ဆက္တြ ္ဟတေ
္ ဝျခင္ီး သ္႔မ
ဟ
တစ္စဟတ
ံ စ္ရာတ္႔က
ဟ ္ဟ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ သ
ံ ာီးမ်ာီး

သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္

တ
ဟ ္ လႊေျပာင္ီးျခင္ီး သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္ အျခာီးနည္ီးစီမျံ ခင္ီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ သ
ံ ာီးမ်ာီးအျပည့္အဝပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ ္ေသာ

ကဟမၸဏတ
ီ ႔အ
္ဟ တြကသ
္ ာ

လဟပေ
္ ဆာင္်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။သက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ဥ
ံ ပေဒမ်ာီးက ခြင့ျ္ ပဳလာေသာအခါတြင၊္ ခြင့ျ္ ပဳသည့္အတ္င
ဟ ီး္ ဤအစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး အာီး
်ားႏ္ဟငင
္ ျံ ခာီးသာီးမ်ာီးသ္႔ျဟ ဖစ္ေစ၊

်ားႏ္ဟငင
္ ျံ ခာီးကဟမၸဏမ
ီ ်ာီးသ္႔ျဟ ဖစ္ေစ၊

လႊေျပာင္ီးျခင္ီး သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္ အျခာီးနည္ီးစီမျံ ခင္ီးတ္႔က
ဟ ္ဟ လဟပေ
္ ဆာင္

်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္ ။
ဤအစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအာီးအစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအာီး ေရာင္ီးဝယ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္ီး်ားႏွင့္ ေပီးေခ်မႈတ႔က
္ဟ ္ဟ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ လဟပေ
္ ဆာင္
ရပါမည္ ။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး၏ မ္တၱဴတစ္ေစာင္က္ဟ YSX တြင္ ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပဟံတင္ရန္ YSX

သ္ဟ႔ တင္သြင္ီးၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ေရီးသာီးေဖာ္ျပခ်က္၊ ပါဝင္သည့္အစီရင္ခံစာ သ္ဟ႔မ

္င္ျမင္ခ်က္တစ္စဟတ
ံ စ္ရာတ္ဟ႔၏ မွန္ကန္မႈအတြက္ YSX မွ တာဝန္မယူပါ။

ဤဖြင့္

ဟတ္ ေဖာ္ျပသည့္

ေၾကညာစာတမ္ီးက္ဟYSX သ္ဟ႔ တင္သြင္ီးျခင္ီး

အာီးျဖင့္ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒက္ဟ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး လလွယ္ေရာင္ီးဝယ္ေရီး ဥပေဒက္ဟျဖစ္ေစ၊ အျခာီး
ဥပေဒ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးဆ္ဟင္ရာ လ္ဟအပ္ခ်က္တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟျဖစ္ေစ လ္ဟက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿပီီးျဖစ္သည္

ဟ မွတ္ယူ

်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးမရွပ
္ ါ။ YSX သ္ဟ႔ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈက္ဟ လက္ခံျခင္ီးသည္ ဤအစဟရွယ္ယာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ဤကဟမၸဏီတ္ဟ႔၏ အရည္

အေသြီးမ်ာီးေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာအျဖစ္ မမွတ္ယူရပါ။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးသည္

ကမ္ီးလွမ္ီးျခင္ီးမ

ဟတ္သလ္ဟ၊

အညီေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊
ျပဳမည္မ

ဤကဟမၸဏီ၏

ရွယ္ယာမ်ာီး

ကမ္ီးလွမ္ီးမႈမ်ာီးက္ဟဖ္တ္ေခၚရန္
ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး

ရည္ရြယ္္ာီးျခင္ီးလည္ီးမ
မည္သည့္

ရွယ္ယာက္ဟမွ်

ဟတ္ပါ။

ဤဖြင့္

ခြေဝျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

အတြက္

ေၾကညာ
ဟတ္

စာတမ္ီး

္ဟတ္ေဝျခင္ီး

ဟတ္ပါ။

အ္က္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္မွအပကဟမၸဏီအေနျဖင့္ ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးက္ဟ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ဆက္စပ္

ေသာ အျခာီးစာရြက္စာတမ္ီး တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ အျခာီးမည္သည့္စီရင္ပ္ဟငခ
္ ြင့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွ် တင္သြင္ီး္ာီးျခင္ီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ မွတ္ပဟံတင္္ာီးျခင္ီးမရွ္ပါ။ ဤအစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီးစာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈအာီးခြင့္ျပဳရန္၊ ကမ္ီးလွမ္ီးခြင့္ သ္ဟ႔မ

ေရာင္ီးခ်ခြင့ရ
္ ွ္ရရန္၊ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဤ ဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးအာီး လက္ဝယ္္ာီးရွ္မႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ ျဖန္႔ခ်္မႈတ႔က
္ဟ ္ဟခြင့္ျပဳေစရန္

စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခဟခဟအလ္ဟ႔ငွာ မည္သည့္စီရင္ပင
္ဟ ္ခြင့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွ် တစ္စဟံတစ္ရာ လဟပ္ေဆာင္ ္ာီးျခင္ီးမရွ္သက့သ္ဟ႕၊
လဟပ္ေဆာင္မည္လည္ီးမ

ဟတ္ပါ။

သ္ဟ႔ျဖစ္၍

သက္ဆ္ဟင္ရာစီရင္ပ္ဟင္ခြင့န
္ ယ္ပယ္၏ဥပေဒအရ

လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးအတ္ဟင္ီး

လ္ဟက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွအပမည္သည့္ စီရင္ပ္ဟင္ခင
ြ ့န
္ ယ္ပယ္တြင္မွ် အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီး၊ ကမ္ီးလွမ္ီးျခင္ီး၊
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

လက္ေရာက္ေပီးအပ္ျခင္ီးက္ဟလည္ီးေကာင္ီး၊

ဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးအာီး

ျဖန္႔ခ်္ျခင္ီးက္ဟလည္ီးေကာင္ီး တ္ဟက္႐ို္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ျဖစ္ေစ လဟပ္ေဆာင္်ားႏ္ဟင္မည္ မ
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီးသ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္ ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ ျ္ ခင္ီး၌

ဖြင့္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ပါ။

ေၾကညာစာတမ္ီး၏"ဆံဟီးရံီးႈ ်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္

အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး" အပ္င
ဟ ီး္ တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္တ႔အ
္ဟ ပါအဝင္စန
ြ ႔စ
္ ာီးရမႈမ်ာီး ရွပ
္ ါသည္။
မ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး သ္႔မ
ဟ

ျဖန္႔ေဝျခင္ီး

္္အ
ဟ ပ္င
ဟ ီး္ ၌ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ

တ
ဟ ္ ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ ျ္ ခင္ီး်ားႏွင့ဆ
္ က္စပ္၍ ္ည့္သင
ြ ီး္ စဥ္ီးစာီးရမည့္ အေၾကာင္ီးအခ်က္အခ်ဳ္႕အာီး ေဆြီးေ်ားႏြီး

တင္ျပ္ာီးပါသည္။

ျမန္မာသီလဝါအက္(စ္)အီီးဇက္

ီး္ဟ ဒင္ီးပတ္ဘလစ္လမ
ီ တ
္ က္

(ကဟမၸဏီမွတ္ပဟံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄)
(ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံေတာ္၌၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေပီးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္္ာီးလ်က္
ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္သည္)
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာေပါင္ီး ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး
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အေရီးႀကီီးေသာမွတခ
္ ်က္မ်ာီး
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး မ္ဟတေ
္ ဝျခင္ီး အသ္ေပီးခ်က္
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးသည္ ဤကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

အတြက္ ကမ္ီးလွမ္ီးျခင္ီးမ
ဤဖြင့္
မ

ဟတ္ အျခာီးေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး

ဟတ္သလ္ဟ၊ ကမ္ီးလွမ္ီးမႈမ်ာီးက္ဟဖ္တ္ေခၚရန္ ရည္ရြယ္္ာီးျခင္ီးလည္ီး မ

ေၾကညာစာတမ္ီး်ားႏွင့္ ဆက္်ားႏြယ္၍ အစဟရွယ္ယာ အသစ္ ခြေဝျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ပါ။

ဟတ္ ္ဟတ္ေဝျခင္ီး ျပဳလဟပ္မည္

ဟတ္ပါ။ သ္ဟ႔ျဖစ္ပါ၍ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈေၾကာင့္ ္ဟတ္ေဝ၊ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ စဟစဟေပါင္ီး

အေရအတြက္သည္ အေျပာင္ီးအလရွ္မည္မ

ဟတ္ပါ။

ဘာသာစကာီး
ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးအာီး အဂၤလ္ပ္၊ ျမန္မာ ်ားႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ္ဟတ္ေဝမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး၏ အဂၤလ္ပ္ဘာသာ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆ္ဟမႈ အၾကာီးကြလြမႈ တစ္စံဟတစ္ရာ ရွ္ပါက၊ အဂၤလ္ပ္
ဘာသာျဖင့္ ေရီးသာီး္ာီးသည့္ ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးက အတည္ျပဳလႊမ္ီးမ္ဟီးပါမည္။

မသက္ဆင
္ဟ ေ
္ ၾကာင္ီးရွငီး္ လင္ီးခ်က္
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္္ည့္သြင္ီးပါဝင္ျခင္ီးမရွေ
္ သာ

သတင္ီးအခ်က္အလက္တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟေပီးရန္

အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ခံတင္ျပခ်က္တစ္စဟံတစ္ရာအာီးလဟပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစမည္သည့္ပဟဂဳ္လ္တစ္ဦီးဦီးက္ဟမွ်
အခြင့အ
္ ာဏာအပ္်ားႏွင္ီး္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါ။ ္္ဟ႔ျပင္ ္္ဟသ္ဟ႔္ည့္သြင္ီးပါဝင္ျခင္ီးမရွ္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္
သ္ဟ႔မ
သည္

ဟတ္ ဝန္ခံတင္ျပခ်က္က္ဟမွ် ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟယ္တ္ဟင္ သ္ဟ႔မ
ဟ ယံဟမွတ္ျခင္ီးမျပဳရပါ။ ဖြင့္

ကမ္ီးလွမ္ီးမႈ၊ေရာင္ီးခ်မႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟယ္စာီးသေဘာတူ ခြင့္ျပဳ္ာီး

ေၾကညာစာတမ္ီးအာီးေပီးပ္ဟ႔ျခင္ီးကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ဤစာတမ္ီးအရ

ဟတ္ လႊေျပာင္ီးမႈတစ္စဟံတစ္ရာလဟပ္ေဆာင္ျခင္ီးက ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ မည္သည့္

အေျခအေနတြင္မွ် ဤစာတမ္ီးတြင္ပါဝင္ေသာသတင္ီးအခ်က္အလက္သည္ ဤစာတမ္ီးပါရက္စြ ေနာက္ပ္ဟင္ီး
မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္မဆ္ဟမွန္ကန္ေနမည္

ဟ အဓ္ပၸာယ္မသက္ေရာက္သလ္ဟ၊ ဤစာတမ္ီးပါရက္စြ ေနာက္ပ္ဟင္ီး၌

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အေရီးက္စၥမ်ာီး၊ အေျခအေနမ်ာီး၊ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီး သ္ဟ႔မ
မလ္ဟလာီးအပ္သည့္
သ္ဟ႔မ

ႀကီီးမာီးေသာေျပာင္ီးလမႈ

ဟတ္ တ္ဟီးတက္မႈတစ္စဟံတစ္ရာရွ္မည္မ

အ္္ဟက္အေလ်ာက္

ဟတ္

ပါဝင္်ားႏ္ဟင္ေခ်ရွေ
္ သာ

အေျပာင္ီးအလ

ဟ ေဖာ္ျပျခင္ီး မေျမာက္ပါ။ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာအေျပာင္ီးအလမ်ာီး

ျဖစ္ေပၚကာ၊ အေရီးပါၿပီီး၊ အက်ဳံီးဝင္သည့္ဥပေဒမ်ာီးအရ ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ
ဖြင့္

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီးအေပၚ

ဟတ္ အစ္ဟီးရအာဏာပ္င
ဟ ္တစ္ရပ္ရပ္အာီး

္ဟတ္ေဖာ္ရန္ လ္ဟအပ္ပါက၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ္္ဟအေျပာင္ီးအလ မ်ာီး်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍ ေၾကညာခ်က္

္ဟတ္မည္ျဖစ္ၿပီီး၊

လ္ဟအပ္ပါက

ယင္ီးအာီးအစာီး္္ဟီးေသာဖြင့္

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ယင္ီး၏ျဖည့္စြက္ခ်က္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေၾကညာစာတမ္ီးအာီး ျပဳလဟပ္မည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ က္ဟ ္ဟတ္ျပန္၍ေလွ်ာက္္ာီး

ပါမည္။ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအေနျဖင့္ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီးက္ဟ သတ္မူသင့္ၿပီီး၊
အဆ္ဟပါေၾကညာခ်က္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီးက္ဟ ္ဟတ္ျပန္ျခင္ီးျဖင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး အသ္ေပီး

အေၾကာင္ီးၾကာီးၿပီီး

ဟမွတ္ယူရပါမည္။

ျဖစ္သည္

္ာီးသည္မွအပ၊ ဤဖြင့္
သ္ဟ႔မ

သက္ဆ္ဟင္ရာဥပေဒမ်ာီးတြင္

အျခာီးနည္ီးဆန္႔က်င္ျပ႒ာန္ီး

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး၏ မွန္ကန္တ္က်မႈ

ဟတ္ ျပည့္စဟံမႈတ္ဟ႔်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ က္ဟယ္တ္ဟင္ကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ္

အဖြ႔အစည္ီး၊ ဒါ႐ို္ဟက္တာ၊ အရာရွ္၊ဝန္္မ္ီး၊ ေအီးဂ်င့္က္ဟယ္စာီးလွယ္၊ က္ဟယ္စာီးလွယ္ သ္ဟ႔မ
ကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး မည္သည့္ဝန္ခံခ်က္၊ အာမခံမႈ သ္ဟ႔မ
အရ္ပ္အႁမြက္အာီးျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳျခင္ီးမရွ္ပါ။

i

ဟတ္ အႀကံေပီးပဟဂဳ္ လ္

ဟတ္သေဘာတူညီမႈက္ဟမွ် အတ္အလင္ီးျဖစ္ေစ၊

္္ဟ႔ျပင္ဤစာတမ္ီးအတြင္ီးပါဝင္ေသာ

မည္သည့္အေၾကာင္ီးအခ်က္က္ဟမွ်

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟယ္တ္ဟင္ကေသာ္

လည္ီးေကာင္ီး ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဆက္စပ္အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီး၊ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာမ်ာီး၊ အရာရွ္မ်ာီး၊ ဝန္္မ္ီးမ်ာီး၊ ေအီးဂ်င့္
က္ဟယ္စာီးလွယ္မ်ာီး၊ က္ဟယ္စာီးလွယ္မ်ာီး သ္ဟ႔မ
ကတ္၊ ဝန္ခံခ်က္သ႔မ
္ဟ

ဟတ္ အႀကံေပီးပဟဂဳ္လ္မ်ာီးကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး ျပဳလဟပ္ေသာ

ဟတ္ သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ ယံဟမွတ္ျခင္ီးမျပဳရပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟယ္တ္ဟင္ကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏မည္သည့္ဆက္စပ္အဖြ႔အစည္ီး၊ ဒါ႐ို္ဟက္တာ၊ အရာရွ္၊
ဝန္္မ္ီး၊ ေအီးဂ်င့္က္ဟယ္စာီးလွယ္၊ က္ဟယ္စာီးလွယ္ သ္ဟ႔မ
အစဟရွယ္ယာရွင္တစ္ဦီးဦီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အႀကံေပီးပဟဂဳ္လ္မ်ာီးကေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးဦီးအာီး၊ အဆ္ဟပါ

အစဟရွယ္ယာရွင္၏ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဤစာတမ္ီးပါစာရင္ီးဝင္အျဖစ္ တင္သြင္ီးမႈသည္ ဆီေလ်ာ္သည့္

ဥပေဒေရီးရာ၊

သ္ဟ႔မ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈဆ္ဟင္ရာ

ဟတ္

အလာီးတူဥပေဒမ်ာီးအရ၊

စပ္လ်ဥ္ီး၍မည္သည့္ဝန္ခံခ်က္၊ တာဝန္ခံခ်က္က္ဟမွ်မျပဳလဟပ္ပါ။ ္္ဟ႔ျပင္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအေနျဖင့္

ဥပေဒ်ားႏွင့္ညီ

ႊတ္မႈရွ္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး်ားႏွင့္

၎၏

ေနာက္ဆက္တမ်ာီးတြ
ြ
င္ပါရွ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ဥပေဒဆ္ဟငရ
္ ာ၊ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ၊ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ၊ အခြန္ဆ္ဟင္ရာ
သ္ဟ႔မ
ဤဖြင့္

ဟတ္ အျခာီးသက္ဆ္ဟင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္အျဖစ္မမွတ္ယူသင့္ပါ။
ေၾကညာစာတမ္ီးအာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔မွ ေပီးအပ္သည့္သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔မွ ယံဟၾကည္

စ္တ္ခ်ရသည္

ဟ

ယူဆသည့္

ျပဳစဟ္ာီးျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။

သတင္ီးအရင္ီးအျမစ္မ်ာီးမွ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

သတင္ီးအခ်က္အလက္တ္ဟ႔အေပၚ

ဥပေဒဆဟ္င္ရာအတ္င
ဟ ္ပင္ခံပဂ
ဟ ္ဳလ္်ားႏွင့္

အေျခခံ၍

ဘ႑ာေရီးအတ္ဟင္ပင္ခံပဟဂဳ္ လ္

(၎တ္ဟ႔်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ပရ
္ဟ တ
္ ဆ
္ င
္ဟ ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ာီး တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္) တ္ဟ႔မွ ဤဖြင့္
ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ပါဝင္သည့္
အတ္အလင္ီးျဖစ္ေစ၊
ဤဖြင့္

သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး၏

သြယ္ဝ္ဟက္၍

ေၾကညာစာတမ္ီး၊ ဖြင့္

ျဖစ္ေစ

ဝန္ခံျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

တ္က်မႈ်ားႏွင့္
ဟတ္

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ျပည့္စံဟမႈ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အာမခံျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ

မျပဳလဟပ္ပါ။

ဟတ္ ဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးအေပၚ

အေျခခံသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္ပါဝင္သည့္မည္သည့္ အခ်က္အလက္က္ဟမဆ္ဟ အတ္အလင္ီး မသက္ဆ္ဟင္
ေၾကာင္ီးရွင္ီးလင္ီး္ာီးျခင္ီး မျပဳပါ။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ဥပေဒဆ္ဟင္ရာ အတ္ဟင္ပင္ခံပဟဂဳ္ လ္်ားႏွင့္
ဘ႑ာေရီးအတ္ဟင္ပင္ခံ

ပဟဂ္ဳလ္တ္ဟ႔မွ

အခ်က္အလက္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ပါဝင္သည့္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး၊

သတင္ီး

ဟတ္ သံဟီးသပ္ခ်က္မ်ာီးမွ ျဖစ္ေစ၊ ၎တ္ဟ႔က္ဟ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစ တစ္စံဟတစ္ေယာက္

္ ႈတ္ဟ႔က္ဟ တာဝန္မယူပါ။
အေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေပီးေခ်ရန္ တာဝန္ရွမ
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအေနျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ရင္်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍ ေငြေၾကီးဆ္ဟင္ရာ ဆံဟီးရႈံီး
်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးအာီး အခ်္န္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မရွ္ဘ ၾကံဳေတြ႔ရ်ားႏ္ဟင္သည္က္ဟ သတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး

ဆက္လက္ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး၏

ဥပေဒဆ္ဟင္ရာ၊

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ၊

ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ၊ အခြန္ဆ္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ ဆက္်ားႏြယ္ေသာ က္စၥမ်ာီးအတြက္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး အေနျဖင့္ ၎တ္ဟ႔၏
က္ဟယ္ပ္ဟင္အႀကံေပီးပညာရွင္မ်ာီးျဖင့္ ေဆြီးေ်ားႏြီးတ္ဟင္ပင္သင့္ပါသည္။

ii

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး
သတင္ီးမီဒီယာ ေၾကာ္ျငာမ်ာီးတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဤကဟမၸဏီက သ္ဟ႔မ
ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၊

အလဟပ္အမႈေဆာင္

ေျပာဆ္ဟခ်က္မ်ာီး၊

ဤဖြင့္

အရာရွ္မ်ာီး

သ္ဟ႔မ

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ပါရွ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး ေဖာ္ျပျခင္ီးမ

ဟတ္

ဟတ္ ကဟမၸဏီ၏ က္ဟယ္စာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဝန္္မ္ီးမ်ာီး၏

္ဟတ္ျပန္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအာီးလဟံီးသည္

သမ္ဟင္ီးေၾကာင္ီး

ဟတ္သ၍ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး ျဖစ္ၾကပါသည္။ လူႀကီီးမင္ီးအေနျဖင့္

္္ဟေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳ္႕က္ဟ "ေမွ်ာ္မန
ွ ္ီးသည္" ၊ "ေမွ်ာ္လင့္သည္" ၊

"ယဟံၾကည္သည္" ၊

"စီစဥ္္ာီးသည္" ၊

"စီမံ္ာီးသည္" ၊ "ရည္ရြယ္သည္" ၊ "ခန္႔မွန္ီးသည္" ၊ "ျဖစ္်ားႏ္ဟင္သည္" ၊ "ျဖစ္လ္မ့္မည္" သ္ဟ႔မ
အလာီးတူ

ေရွ႕ေမွ်ာ္စကာီးရပ္အသဟံီးအ်ားႏႈံီးမ်ာီးအရ

သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

သ္ဟ႔ရာတြင္၊

ဟတ္ အျခာီး
္္ဟစကာီးရပ္

အသဟံီးအ်ားႏႈံီးမ်ာီးမွာ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအာီး ေဖာ္ျပ်ားႏ္ဟင္သည့္ တစ္ခဟတည္ီးေသာ နည္ီးလမ္ီးမ

ဟတ္ေၾကာင္ီး

လူႀကီီးမင္ီးတ္ဟ႔က သတ္ျပဳရပါမည္။ ဤကဟမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာဘ႑ာေရီးအေျခအေန၊ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
မ

ာဗ်ၱဴ

ာ၊

အစီအစဥ္မ်ာီး၊

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး

ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီးေသာ

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအာီးလဟံီးသည္

ေအာက္ပါတ္႔်ားႏ
ဟ ွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ီးေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး

အပါအဝင္

အဆ္ဟပါေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးသည္ ခန္႔မွန္ီးမႈမ်ာီးသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။


ဤကဟမၸဏီ၏ ဝင္ေငြ်ားႏွင့္ အျမတ္ရရွ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး၊



Zone A Project အာီး တည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္၊



လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီး တည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္၊



အဆ္ဟျပဳ္ာီးေသာ Zone B Project အာီး တည္ေဆာက္မႈ



MTSH ၏ ဘ႑ာေရီးမွန္ီးေျခမ်ာီး၊



MJTD ၏ ဘ႑ာေရီးမွန္ီးေျခမ်ာီး၊



TPD ၏ ဘ႑ာေရီးမွန္ီးေျခမ်ာီး၊



ဤကဟမၸဏီ၏ အျမတ္ေဝစဟ ေပၚလစီ၊



ဤကဟမၸဏီ၏ တ္ဟီးတက္ၾကီီး္ြာီး်ားႏ္ဟင္မႈ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္၊



ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသည့္လဟပ္ငန္ီးဦီးတည္ရာမ်ာီး၊



ဤကဟမၸဏီ၏ အခြင့္အလမ္ီး အလာီးအလာမ်ာီး၊ ်ားႏွင့္



ဤဖြင့္
မ

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ေဆြီးေ်ားႏြီးတင္ျပ္ာီးေသာ သမ္ဟင္ီးေၾကာင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး

ဟတ္သည့္ အျခာီးက္စၥရပ္မ်ာီး။

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္ အဆ္ဟပါ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအရ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာ၊ အတ္အလင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အရ္ပ္အႁမြက္

ဟတ္

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

အနာဂတ္ရလဒ္မ်ာီး၊စြမ္ီးေဆာင္ရည္သ္ဟ႔မ

ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးအာီး အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီး၊ စြမ္ီးေဆာင္ရည္ သ္ဟ႔မ
ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္သည့္

သ္္ာီးေသာ

အျခာီးအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး
အျခာီးအေၾကာင္ီးအခ်က္အခ်ဳ္႕က္ဟ
အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး"

သ္ဟ႔မ

ဟတ္မသ္်ားႏ္ဟင္ေသီးေသာ

ပါဝင္ေန်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ဤဖြင့္

အပ္ဟင္ီးတြင္

ဟတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ ကျြ ပာီးခ်က္မ်ာီး
ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္

အ္ူီးသျဖင့္

ပ္ဟမ္ဟအေသီးစ္တ္ေဆြီးေ်ားႏြီး္ာီးပါသည္။

iii

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခ၊

မေရရာမႈမ်ာီး်ားႏွင့္
မေရရာမႈ်ားႏွင့္

"ဆံဟီးရံီးႈ ်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္
သ္ဟ႔ရာတြင္

ယင္ီးေဆြီးေ်ားႏြီး

ခ်က္မ်ာီးသည္

အလံဟီးစံဟမ

ဟတ္ဘ၊

ရလဒ္မ်ာီး၊ စြမ္ီးေဆာင္ရည္ သ္ဟ႔မ

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ အျခာီးအပ္ဟင္ီးမ်ာီးတြင္လည္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဟတ္ ေအာင္ျမင္မမ
ႈ ်ာီးအေပၚ မ်ာီးစြာ္္ခ္ဟက္ေစ်ားႏ္ဟင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြ

ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊ မေရရာမႈမ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ျခာီးအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးအာီး ေဖာ္ျပ္ာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ယခဟအခ်္န္တြင္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔မသ္ရွ္ရေသီးေသာ၊

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကအေရီးပါျခင္ီးမရွ္

ဟ

ယခဟယဟံၾကည္

္ာီးေသာ္လည္ီး

ေနာက္ပ္ဟင္ီးတြင္အေရီးပါလာ်ားႏ္ဟငေ
္ သာ အျခာီးဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊ မေရရာမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး အေၾကာင္ီးအခ်က္
မ်ာီးလည္ီး ေပၚေပါက္လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ဤကဟမၸဏီက သ္ဟ႔မ
ျပဳလဟပ္ေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပဳလဟပ္ရာေရာက္ေသာ ဤဖြင့္

ဟတ္ ဤကဟမၸဏီ၏က္ဟယ္စာီး တစ္စဟံတစ္ေယာက္က

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအာီးလဟံီး၏

အဓ္ပၸာယ္်ားႏွင့္ရည္ညႊန္ီးခ်က္မ်ာီးအာီး အဆ္ဟပါ ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊ မေရရာမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး
အာီးလဟံီးတ္ဟ႔အရ အတ္အလင္ီး ကန္႔သတ္ ္ာီးပါသည္။ အဆ္ဟပါ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးသည္ ဤဖြင့္
ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ရက္စတြ
ြ င္သာ အက်ဳံီးဝင္ပါသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရရွ္မည့္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးသည္
အတ္အလင္ီး သ္ဟ႔မ

ဤဖြင့္

အနာဂတ္ရလဒ္မ်ာီး၊

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ

စြမ္ီးေဆာင္ရည္မ်ာီး

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာ၊

ဟတ္ အရ္ပအ
္ ႁမြက္ေဖာ္ျပ္ာီးသည္မ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ာီးစြာကြာီးျခာီးေစ်ားႏ္ဟင္သည့္ ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊

မေရရာမႈမ်ာီးေၾကာင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္

ယဟံၾကည္က္ဟီးစာီးမႈမ္ာီးရန္

လူႀကီီးမင္ီးအာီး

အႀကံျပဳပါသည္။

္္ဟေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအေပၚ

မ္္ဟက္သင့္သည့္

ဤကဟမၸဏီ၏အနာဂတ္၌အမွန္တကယ္

ျဖစ္ေပၚရရွ္သည့္

ရလဒ္မ်ာီး၊ စြမ္ီးေဆာင္ရည္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးသည္္္ဟေရွ႕ေမွ်ာ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္ ေဆြီးေ်ားႏြ

ီးတင္ျပ္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီးျဖစ္လ္မ့္မည္

ဟ ဤကဟမၸဏီကျဖစ္ေစ၊ အျခာီးပဟဂ္ဳလ္တစ္ဦီးဦီးကျဖစ္ေစ လူႀကီီးမင္ီးအာီး

ေဖာ္ျပအာမခံျခင္ီးမရွ္ပါ။

ဤကဟမၸဏီ၏အနာဂတ္အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီး၊

စြမ္ီးေဆာင္ရည္မ်ာီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ာီးသည္ ္္ဟေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအရ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသည္ မ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ာီးစြာကြာျခာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္္ဟ႔ျပင္

သတင္ီးအခ်က္အလက္အသစ္မ်ာီးရရွ္လာျခင္ီး

ေပၚေပါက္ျခင္ီးတ္႔ရ
ဟ ွ္ပင္ရွ္ျငာီးလည္ီး၊

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအေပၚ

ဟတ္

မည္သည့္အေၾကာင္ီးေၾကာင့္မဆ္ဟ

တ္ဟီးတက္မႈမ်ာီး၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ာီး၊ အေျခအေနမ်ာီးက္ဟ္င္
အခ်္န္်ားႏွင့္တစ္ေျပီးညီျဖစ္ေစေရီးအတြက္

သ္ဟ႔မ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

အမ်ာီးျပည္သူသ္ဟ႔

က္ဟေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက တာဝန္ယူ လဟပ္ေဆာင္မည္ မ

iv

အျခာီးျဖစ္ရပ္မ်ာီး
အနာဂတ္

ပ္ေစရန္ အဆ္ဟပါ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအာီး

ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလျခင္ီးက္ဟ

တစ္စဟံတစ္ရာျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈအာီး

အနာဂတ္တြင္

ဟတ္ပါ။

အဆ္ဟပါေရွ႕ေမွ်ာ္

္ဟတ္ျပန္ေၾကညာေပီးျခင္ီး

အဓ္ပၸာယ္ သတ္မတ
ွ သ
္ ီးဟံ စြေသာ စကာီးရပ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အသဟီးံ အ်ားႏႈံီးအခ်ဳ္႕
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးက္ဟ က်ပ္ေငြျဖင့္ ္ဟတ္ျပန္ပါသည္။
"က်ပ္"

ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး၌

ူေသာ အသဟံီးအ်ားႏံႈီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ တရာီးဝင္ေငြေၾကီး အမ်ဳ္ီးအစာီးက္ဟ ရည္

ႊန္ီးၿပီီး "US$"

ူေသာ အသဟံီးအ်ားႏံႈီးသည္ အေမရ္ကန္ျပည္ေ္ာင္စဟ၏ တရာီးဝင္ေငြေၾကီးအမ်ဳ္ီးအစာီးက္ဟ ရည္
ဤဖြင့္

ႊန္ီးပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္ီး၌ ေရွ႕ေနာက္စကာီးစပ္အရ အျခာီးနည္ီးလ္ဟအပ္သည္မွအပ၊ "ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ"၊

"ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔" ၊ "ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟ/ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အာီး" ၊ "ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏" ၊ "ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ က္ဟယ္တ္ဟင္"
ျမန္မာသီလဝါအက္(စ္)အီီးဇက္
Limited)အာီး ရည္

ဟ သဟံီး်ားႏႈံီးေဖာ္ျပမႈမ်ာီးသည္

္ဟီးဒင္ီးပတ္ဘလစ္လီမ္တက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public

ႊန္ီးပါသည္။ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏ၏
ီ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအာီး အသီီးသီီး ရည္

ဟ သဟံီး်ားႏႈံီးေဖာ္ျပမႈမ်ာီးသည္

ႊန္ီးပါသည္။

တစ္ခု၊တစ္ေယာက္စသည့္ ဧကဝဟစ္ အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသဟံီးအ်ားႏႈံီးတြင္သင့္ေလ်ာ္ပါက အမ ာ်ား စသည့္
ဗ

ဟဝဟစ္အနက္အဓိပၸာယ္လည္်ား ပါဝင္ေစ္မည့္အျပင္၊ အျပန္အလရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား ္္ဟနည္ီးတူျဖစ္ေစ္ပါမည္။

အမ ်ဳ်ား္ သာ်ား၊ ေယာက္ ာ်ား က့သ္ဟ႔ ပဟလ္င္အနက္အဓိပၸာယ္္ရိသည့္အသဟံီးအ်ားႏႈံီးတြင္သင့္ေလ်ာ္ပါက အမ ဳ္်ားသမ်ား၊မိန္်ားမ
စသည့္ဣတိလိင္ႏရင့္
္္ဟနည္ီးတူ

နပဟလ္ငအ
္ နက္အဓိပၸာယ္လည္်ား

ျဖစ္ေစ္ပါမည္။လူပုဂိ်ဳလ္ဟုရည္

ပါဝင္ေစ္မည့္အျပင္

ႊန္ီးရာတြင္

ကုမၸဏ၊

အျပန္အလရန္အာ်ားျဖင့္လည္်ား

ေကာ္ပိုေ္်ား္ရင္်ားတ္ဟ႔လည္ီး

အပါအဝင္

ျဖစ္ပါမည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ပါရွ္ေသာ ဥပေဒ သ္ဟ႔မ

အခါအာီးေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္္ာီးေသာ

ျပ႒ာန္ီးခ်က္အာီး

ရည္

ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ
ဤဖြင့္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ ျပ႒ာန္ီးခ်က္တစ္စဟံတစ္ရာအာီး ရည္
ျပန္လည္ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္

ႊန္ီးခ်က္သည္

္္ဟဥပေဒ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ႊန္ီးျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးလလွယ္ေရာင္ီးဝယ္ေရီးဥပေဒ၊
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ယင္ီးအာီးျပင္ဆင္္ာီးသည့္

ဥပေဒတြင္

အဓ္ပၸာယ္သတ္မွတ္္ာီးၿပီီး

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္အသဟံီးျပဳ္ာီးသည့္ မည္သည့္အသဟံီးအ်ားႏႈံီးမဆ္ဟ သင့္ေလ်ာ္ပါက ေငြေခ်ီးသက္ေသ

ခံလက္မွတ္မ်ာီး လလွယ္ေရာင္ီးဝယ္ေရီးဥပေဒ၊ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ယင္ီးအာီး ျပင္ဆင္္ာီး

သည့္ ဥပေဒတြင္ ဆီေလ်ာ္သလ္ဟသတ္မွတ္သည့္ အဓ္ပၸာယ္အတ္ဟင္ီး ရွ္ေစရပါမည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ေန႔တစ္ေန႔ရွ္ အခ်္န္တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ ရည္

ႊန္ီးရာ၌ အျခာီးဆန္႔က်င္ ေဖာ္ျပသည္

မွလြ၍ ျမန္မာစံေတာ္ခ်္န္က္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
ျမန္မာအကၡရာစာလဟံီးမ်ာီးျဖင့္ ေရီးသာီးသည့္အမည္အခ်ဳ္႕က္ဟ အဂၤလ္ပ္စာျဖင့္ေရီးသာီးသည့္အမည္မ်ာီး အျဖစ္
ဘာသာျပန္္ာီးပါသည္။ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာဘာသာျပန္ခ်က္မ်ာီးသည့္ လူႀကီီးမင္ီး၏ အဆင္ေျပမႈအတြက္သာျဖစ္ၿပီီး၊
ျမန္မာအာဏာပ္ဟင္မ်ာီး္ံတြင္ မွတ္ပဟံတင္္ာီးျခင္ီး ရွ္ခ်င္မွရွ္မည္ျဖစ္ၿပီီးအဂၤလ္ပ္စာျဖင့္ ေရီးသာီးသည့္ အမည္မ်ာီး
သည္သက္ဆ္ဟင္ရာ ျမန္မာအကၡရာတ္ဟ႔အာီး က္ဟယ္စာီးျပဳေဖာ္ျပ္ာီးျခင္ီးျဖစ္သည္
ဤဖြင့္

ဟ မမွတ္ယူသင့္ပါ။

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ဇယာီးမ်ာီး၊ ဂရပ္ပမ
ဟံ ်ာီး၊ ပဟံစံကာီးခ်ပ္မ်ာီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ စာရင္ီးတင္သြင္ီး

္ာီးေသာတန္ဖ္ဟီးမ်ာီး်ားႏွင့္

၎တ္ဟ႔၏

စဟစဟေပါင္ီးတန္ဖ္ဟီးမ်ာီးတ္ဟ႔အၾကာီး

ေျပာင္ီးလမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြင့္

ကြာျခာီးမႈမ်ာီးသည္

က္န္ီးျပည့္အျဖစ္

ေၾကညာစာတမ္ီးအတြင္ီး၌ က္န္ီးျပည့္ေျပာင္ီးမႈ နည္ီးနာအခ်ဳ္႕ကဟ္

အသဟံီးျပဳ္ာီးပါသည္။ သ္ဟ႔ျဖစ္၍၊ အခ်ဳ္႕ေသာ ဇယာီး၊ ဂရပ္ပဟံ သ္ဟ႔မ

v

ဟတ္ ပဟံစံကာီးခ်ပ္တ္ဟ႔တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

စဟစဟေပါင္ီးက္န္ီးဂဏန္ီးတန္ဖ္ဟီးသည္ ၎တ္ဟ႔ေရွ႕တြင္ရွ္ေသာ က္န္ီးဂဏန္ီးတန္ဖ္ဟီးမ်ာီး၏ သခ်ၤာေပါင္ီးလဒ္်ားႏွင့္ ္ပ္တူ
ညီခ်င္မွ ညီပါမည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ

အျခာီးအသဟံီးအ်ားႏႈံီးမ်ာီးအတြက္

ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။

vi

"အဓ္ပၸာယ္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ာီး"

အပ္ဟင္ီးအာီး

ေကာ္ပရ
္ဟ တ
္ ္ ဆ္င
ဟ ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ာီး
ေလွ်ာက္္ာီးသူအမည္
ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာအဖြ႔

- ျမန္
- မာသီလဝါအက္(စ္)အီီးဇက္

္ဟီးဒင္ီးပတ္ဘလစ္လီမ္တက္

- ဦီးဝင္ီးေအာင္

ဥကၠ႒

ဦီးသ္မ္ီးေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun

ဒဟတ္ယဥကၠ႒

ဦီးခင္ေမာင္ေအီး

ဒဟတ္ယဥကၠ႒

ဦီးသ္န္ီး

န္ (ေခၚ) က္ဟ

န္သ္န္ီး

ေဒါက္တာေအာင္္ြန္ီးသက္

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာ

ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာ

ဦီး္ြန္ီးလြင္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ဦီးညီခင္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာ

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ကဟမၸဏမ
ီ တ
ွ ပ
္ တ
ဟံ င္လက္မတ
ွ ္ အမွတ္ - ၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄

စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးစတင္မႈ အမွတ္ ကဟမၸဏ႐ို
ီ ီးဟံ ခန္ီး်ားႏွင့္ အဓ္က လဟပင
္ န္ီး
တည္ေနရာ

၆၆/၂၀၁၃-၂၀၁၄
- - အခန္ီးနံပါတ္ (၁၁၀၃)၊ ၁၁-လႊာ၊
UMFCCI Office Tower ၊
အမွတ္ (၂၉)၊ မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊
လမ္ီးမေတာ္ၿမဳ္႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕၊
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္င။ံ

အင္တာနက္ စာမ်က္်ားႏွာ
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ လႊေျပာင္ီးေရီး ႐ိုဟီးံ ခန္ီး

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ို္ဟက္တာ

http://www.mtshmyanmar.com/
- အခန္ီးနံပါတ္ (၁၁၀၃)၊ ၁၁-လႊာ၊
UMFCCI Office Tower ၊
အမွတ္ (၂၉)၊ မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊
လမ္ီးမေတာ္ၿမဳ္႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕၊
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္င။ံ

vii

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၏
ီ ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ
ဥပေဒမ်ာီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ဥပေဒ အႀကံေပီး

- Kelvin Chia Yangon Limited
အလႊာ (8-A)၊ Union Financial Center (UFC)၊
မ

ာဗ်ားႏၶဳလလမ္ီး်ားႏွင့္ သ္မ္ျဖၱဴလမ္ီးေ္ာင့္၊

ဗ္ဟလ္တေ္ာင္ၿမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕၊
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္င။ံ
စာရင္ီးစစ္မ်ာီး်ားႏွင့္

Win
- Thin & Associates

အစီရင္ခစ
ံ ာရင္ီးက္င
ဟ မ
္ ်ာီး

အခန္ီး(2B/2C) ပ္မ္ပ္၊ ်ားႏွင္ီးဆီကြန္ဒ္ဟ
အမွတ္ (၁၈၂/၁၉၄) ဗ္ဟလ္တေ္ာင္ဘဟရာီးလမ္ီး၊
ပဟစြန္ေတာင္ၿမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕၊
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္င။ံ

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မတ
ွ မ
္ ်ာီး
ဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ဦီးေဆာင္ေအီးဂ်င့္
က္ယ
ဟ စ
္ ာီးလွယမ
္ ်ာီး

CB- Securities
အလႊာ ၃-၄၊ Union Financial Center (UFC)၊
မ

ာဗ်ားႏၶဳလလမ္ီး်ားႏွင့္ သ္မ္ျဖၱဴလမ္ီးေ္ာင့္၊

ဗ္ဟလ္တေ္ာင္ၿမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕၊
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္င။ံ

viii

အ်ားႏွစခ
္ ်ဳပ္

ဤအ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္

ဤကဟမၸဏီ၏

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးျဖင့္

စပ္လ်ဥ္ီးေသာ

အေရီးႀကီီးသည့္အခ်က္မ်ာီးက္ဟ

မီီးေမာင္ီး္္ဟီးတင္ျပ္ာီးပါသည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္ ္္ဟတင္ျပခ်က္သည္ အႂကြင္ီးမ့ျပည့္စဟံသည္မ
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံရန္ သ္ဟ႕မ

ဟတ္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟဆက္လက္ၿပီီးစြက္ဟင္္ာီးရန္လူႀကီီးမင္ီး

မဆဟံီးျဖတ္မီ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးသင့္ေသာသတင္ီးအခ်က္အလက္အာီးလဟံီးပါဝင္သည္မ
တစ္ခဟလံဟီးအာီး

ဤဖြင့္

ဟတ္ဘ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ေၾကညာစာတမ္ီးရွ္

အျခာီးေနရာမ်ာီးတြင္ပါဝင္သည့္

ဟတ္ပါ။

ဤအ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္

ပ္ဟ၍အေသီးစ္တ္က်ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဘ႑ေရီးအခ်က္အလက္မ်ာီးကကန္႕သတ္လႊမ္ီးမ္ဟီးသည္ျဖစ္ၿပီီး၊ အဆ္ဟပါအေသီးစ္တ္
သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္ တြဖက္၍ဖတ္႐ိုႈသင့္ပါသည္။ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံရန္ မဆဟံီးျဖတ္မီ၊ လူႀကီီးမင္ီးအေနျဖင့္
ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာအခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး၏ "ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္ီး

အခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟဒ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွေ
္ သာက္စၥမ်ာီးအပါအဝင္ ဤဖြင့္
အာီးလဟံီးက္ဟ

ဂ႐ိုဟတစ္ဟက္္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးသင့္ပါသည္။

ပါဝင္သည့္ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး ပါရွပ
္ ါသည္။
"ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး"

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ အခ်က္အလက္

ဤအ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခ်ားႏွင့္

မေရရာမႈမ်ာီး

"ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး" ်ားႏွင့္

အပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔တြင္တင္ျပ္ာီးသည့္

အေၾကာင္ီးအခ်က္တ႔္ဟ

အပါအဝင္

အခ်ဳ္႕ေသာ

အေၾကာင္ီးအခ်က္တ႔ေ
္ဟ ၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္လက္ေတြ႕ရလဒ္မ်ာီးသည္ ေရွ႕ေမွ်ာ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္ ေဆြီးေ်ားႏြီးတင္ျပ
္ာီးေသာ ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ာီးစြာကြာျခာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျခံဳငံဟသဟီးံ သတ္ခ်က္
မ္တဆ
္ က္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခဟျဖစ္ၿပီီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ အ္မ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈတြင္ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခာီးေသာ ကဟမၸဏီမ်ာီးတြင္ ရွယ္ယာမ်ာီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္၍ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈျပဳလဟပ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက္ဟ

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူ

က္ဟီး

(၉)

ဦီး

ပါဝင္ေသာ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံမွ

ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔ တစ္ရပ္က Zone A Project တြင္ ပါဝင္လဟပ္ေဆာင္ေရီး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။

Zone A Project သည္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးရွ္ Zone A Area တြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈနယ္ေျမ တစ္ခဟ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္ဟ႔ အေနျဖင့္

ပူီးေပါင္ီးလက္တ၍
ြ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး တည္ေ္ာင္ရန္ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြကေ
္ ရီး သေဘာတူ
စာခၽြန္လႊာ (Cooperation Memorandum) အရ သေဘာတူ္ာီးၾကၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
အဆ္ဟပါပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးသေဘာတူစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔
အေနျဖင့္ Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္
လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟတာဝန္ယူလဟပ္ေဆာင္မည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီတည္ေ္ာင္ေရီးအတြက္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (MJTD Joint Venture Agreement) က္ဟ ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ေအာက္တ္ဟဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္
ခ်ဳပ္ဆ္ဟခၾ့ ကပါသည္။ဤဖက္စပ္ကဟမၸဏီက္ဟ Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (“MJTD”)
အျဖစ္တည္ေ္ာင္ခၾ့ ကပါသည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက Thilawa Property Development Limited
(“TPD”)

ဟေခၚတြင္သည့္ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီတစ္ခဟက္ဟ Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး

ဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္
ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။
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၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ Zone B Project အာီး အနာဂါတ္တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက
Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔်ားႏွင့္ နာီးလည္မႈစာခၽြနလ
္ ႊာ (Memorandum of Understanding) က္ဟ
လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့ၾကသည္။

Zone

B

Project

သည္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးတည္ရွ္မည့္

စက္မႈနယ္ေျမအာီး တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊

ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔မွ
လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့ပါသည္။
MJTD
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီသည္ MJTD ၏ ္ဟတ္ေဝၿပီီး အျပည့္အဝေပီးသြင္ီးၿပီီးသည့္ အစဟရွယ္ယာ စဟစဟေပါင္ီး၏ ၄၁%
က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္္ာီးပါသည္။ MJTD အာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔ ပူီးေပါင္ီး၍
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၊ ဇဟန္ (A) တည္ေ္ာင္ေရီး၊ ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊ ေဈီးကြက္ အေရာင္ီးျမွင့တ
္ င္ေရီး၊
ေရာင္ီးခ်ေရီး်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခေရီးတ္
ြ
ဟ႔က္ဟ ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္ တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္ (Original MJTD Joint Venture Agreement) အရ MJTD
သည္ ကနဦီး္ည့္ဝင္ၿပီီး ရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီး US$ သန္ီး ၅၀ ္ာီးရွ္ရန္ ရည္ရြယ္္ာီးၿပီီး အဆ္ဟပါ ရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီးတြင္
ျမန္မာမ်ာီးဘက္ကအက်္ဳီးစီီးပြာီး ၅၁.၀% အာီး လည္ီးေကာင္ီး၊ ဂ်ပန္မ်ာီးဘက္က အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၄၉.၀% အာီး
လည္ီးေကာင္ီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ၾကသည္။ Zone A Project ၌ အနာဂါတ္တြင္ ေနရာယူ လဟပ္က္ဟင္မည့္သူမ်ာီး၏
မ်ာီးစြာေသာႀက္ဳတင္စာရင္ီးေပီး္ာီးျခင္ီး်ားႏွင့္သီီးသန္႔မွာယူ္ာီးျခင္ီးမ်ာီးမွ

ရရွ္လာေသာ

MJTD

၏

ေကာင္ီးမြန္သာ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မူလ MJTD
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီးျပင္ဆင္လ္ဟက္ေသာအခါအဆ္ဟပါကနဦီး္ည့္ဝင္ၿပီီးရွယယ
္ ာ တန္ဖ္ဟီးအာီး
ေနာက္ပ္ဟင္ီးတြင္ US$ ၂၇သန္ီးသ္ဟ႔ ေလွ်ာ့ခ်လ္ဟက္ပါသည္။
ျမန္မာဘက္တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက MJTD ၏ အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၄၁.၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္လာမည္ျဖစ္ၿပီီး က်န္
အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၁၀.၀% က္ဟ Thilawa SMC က ပ္ဟင္ဆ္ဟင္လာမည္။ Thilawa SMC မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစ္ဟီးရက Zone
A Project တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါသည္။
ဂ်ပန္ဘက္မွ MMSTD သည္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး ၃၉.၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆင
္ဟ ္မည္္ျဖစ္ၿပီီးက်န္
အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၁၀.၀% က္ဟ JICA က ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္။ JICA မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရက Zone A Project တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္။ MMSTD သည္ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ်ားႏွင့္ Sumitomo
Corporation တ္ဟ႔ ပါဝင္ေသာ ဂ်ပန္ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးက တည္ေ္ာင္္ာီးျခင္ီး
ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔က ယင္ီးတ္ဟ႔အသီီးသီီး၏ MJTD အစဟရွယ္ယာအပ္ဟင္ီးမ်ာီးအတြက္
ေငြသာီးျဖင့္္ည့္ဝင္ၾကပါမည္။Thilawa SMC က MJTD အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ Thilawa SMC မွ Zone A Area
ရွ္ေျမအာီး MJTD သ္ဟ႔အငွာီးခ်္ာီးသည့္ေျမအျဖစ္အသံဟီးျပဳခြင့ေ
္ ပီးျခင္ီးအာီးျဖင့္္ည့္ဝင္ပါမည္။
အ္က္ပါအခ်က္က္ဟအေျခခံၿပီီး၊

MJTD

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္်ားႏွင့္အညီ

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက

MJTD အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအတြက္ စဟစဟေပါင္ီးUS$ ၁၁.၀၇ သန္ီး ္ည့္ဝင္ရန္ လ္ဟအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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MJTD်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီးေသာ

ေနာက္္ပ္အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ

"ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏီ

-

MJTD"

အပဟ္င္ီးတြင္

ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
MJTD အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးတြင္
္ ည့္ဝင္ျခင္ီး
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စတြ
ြ င္ကၽြန္ပ္တ႔္ဟ

ကဟမၸဏီ၊

MMSTD

်ားႏွင့္

JICAတ္ဟ႔က

MJTD

ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ေငြသာီးျဖင့္ ္ည့္ဝင္္ာီးၿပီီး၊ Thilawa SMC ကMJTD သ္ဟ႔ မတည္ေငြ္ည့္ဝင္မႈက္ဟ Zone A
Area အာီး MJTD သ္ဟ႔ အငွာီးခ်္ာီးသည့္ေျမအျဖစ္ အသံဟီးျပဳခြင့္ေပီးျခင္ီးအာီးျဖင့္ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည္။ ္္ဟသ႔္ဟ
္ည့္ဝင္မႈ၏ အက်ဳ္ီးဆက္ အျဖစ္
Thilawa

SMC

၊

MMSTD

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ ၏ အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊

်ားႏွင့္

JICA

တ္ဟ႔က

MJTD

၏

္ည့္ဝင္ၿပီီး

ျဖစ္ေသာ

အစဟရွယ္ယာ

မတည္ေငြရင္ီးစဟစဟေပါင္ီးျဖစ္သည့္ US$ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၄၁.၀%၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀% ်ားႏွင့္ ၁၀.၀% အသီီးသီီး
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္လ်က္ ရွ္ၾကပါသည္။
ေနာက္္ပ္အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ "ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏီ - MJTD ရွယယ
္ ာမ်ာီး ္ည့္ဝင္ျခင္ီး" အပဟ္င္ီးတြင္
ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
TPD
TPD သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကဟမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ TPD က္ဟ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ (၁၉)
ရက္ေန႔တြင္

ပဟဂလ္ကပ္ဟငလ
္ ီမ္တက္ကဟမၸဏီအျဖစ္

ကနဦီး္ည့္ဝင္ၿပီီး

ျဖစ္ေသာ

အစဟရွယ္ယာ

မတည္ေငြရင္ီးစဟစဟေပါင္ီးျဖစ္သည့္ က်ပ္ သန္ီး (၁၀၀၀) ျဖင့္ Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီးက္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊

ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟေဆာင္ရြက္ရန္ တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။ TPD က လူေနအ္မ္ အေဆာက္အအံဟမ်ာီး၊
ရံဟီးခန္ီးမ်ာီး၊ ေရွာ့ပင္ီးေမာလ္မ်ာီး၊ ဘဏ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အမ်ာီးျပည္သသ
ူ ံဟီးအေဆာက္အအံဟ စသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ာီးက္ဟ
ေဆာင္ရြက္သြာီးမည္။
၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက ေနာက္တ္ဟီး TPD အစဟရယ
ွ ္ယာအျဖစ္ က်ပ္
၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ က္ဟ ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔က ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အာီး ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ ၃၀
ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္္္ဟီးခပ
့ ါသည္။ အဆ္ဟပါ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ Thilawa SMC မွ က်ပ္ (၆
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) က္ဟ TPD သ္ဟ႔ ရွယ္ယာ္ည့္ဝင္၍ TPD တြင္ အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၂၀.၀% ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ ျဖစ္ျပီီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက က်န္ရွ္ေသာ ၈၀.၀% က္ဟပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Thilawa SMC မွ TPD သ္ဟ႔ အစဟရွယ္ယာ
္ည့္ဝင္မႈမွာ ၎တ္ဟ႔မွ သက္ဆ္ဟင္ရာ အစ္ဟီးရအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးမွ လ္ဟအပ္သည့္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မ်ာီး ရရ္ွမႈအေပၚတြင္
မူတည္ေနပါသည္။
TPD အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးတြင္ ္ည့္ဝင္ျခင္ီး
ယေန႔အခ်္န္အ္္ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအၾကာီး လက္မွတ္ေရီး္္ဟီး္ာီးသည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ TPD ၏ အစဟရွယ္ယာခြေဝမႈမွာ မေဆာင္ရြက္ရေသီး၍ ကၽြန္ပ္တ႔္ဟ ကဟမၸဏီက TPD ၏
အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီးစဟစေ
ဟ ပါင္ီးျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၏ ၁၀၀.၀% အာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပါသည္။
သ္ဟ႔ေသာ္

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

အစဟရွယ္ယာခြေဝမႈ

ေဆာင္ရြက္

ျပီီးသည့္

အခါတြင္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွ TPD ၏ အစဟရွယ္ယာ ၈၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး က်န္ရွသ
္ ည့္ ၂၀% အာီး Thilawa SMC
မွ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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အဓ္က စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စအရ
ြ
ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးမွာ ●

Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး၊ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး ်ားႏွင့္
လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔တြင္ပါဝင္လဟပ္ေဆာင္ေနသည့္္

MJTDတြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံကာ

၎၏

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊
●

Zone

A

Properties

မ်ာီးအာီး

ဂ်ပန္မွ

ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔ဝင္မ်ာီး်ားႏွင့္

လက္တြကာ

ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး၊ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊
●

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးက ၄င္ီးတ္ဟ႔၏ ဆင္ျခင္တံဟတရာီးအရဆံဟီးျဖတ္ကာ အဆ္ဟျပဳ္ာီးေသာ Zone B
Project လည္ီးပါဝင္်ားႏ္ဟင္ေသာ (Zone A Area မွအပ) သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၎၏

မည့္သည့္အစ္တ္အပ္ဟင္ီးတြင္မဆ္ဟ တည္ေဆာက္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊ ်ားႏွင့္
●

Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီးက္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး၊
ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔တြင္ပါဝင္လဟပ္ေဆာင္ေနသည့္ TPD
တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံကာ ၎၏ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဝင္ေငြမ်ာီးမွာ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးမွ ရရ္ွမည္ ျဖစ္ပါသည္(က)

MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ ေျမယာ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးမွ ရရ္ွသည့္ ဝင္ေငြမ်ာီးမွ ခြေဝေပီးသည့္ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး

(ခ)

ဇဟန္ (A) အတြင္ီးရ္ွ ေျမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံဟ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး အတြက္ အေရာင္ီးျမွင့တ
္ င္ေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္
ေရာင္ီးခ်ေပီးျခင္ီး၊ ဌာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့္ (သ္ဟ႔မ

(ဂ)

ဟတ္) ္ဟခြေရာင္ီးခ်ျခင္ီးအတြင္ ရရ္ွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး

MJTD မွ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရ္ွသည့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီး်ားႏွင့္ သင္ီးဖြ႕မွတ္တမ္ီး ပါ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ တူ
သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဥပေဒမ်ာီးမွ

ေဆာင္ရြက္ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးသည့္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး်ားႏွင့္

အျခာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ီးရ္ွ ေဒသမ်ာီး၌ ေျမယာဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီး ျပဳလဟပ္၍ ေရရွည္
အက်္ဳီးအျမတ္ ျဖစ္ေပၚရရ္ွရန္ စီစဥ္္ာီးပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ေနာက္္ပ္အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး"စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး"
အပ္ဟင္ီးတြင္ဆက္လက္ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
Zone A Project
Zone A Project ဆ္ဟသည္မွာ Zone A Area အာီး စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္လာေစရန္
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး ျဖစ္ပါသည္။

Zone A Area သည္ ဧရ္ယာအက်ယ္အဝန္ီး ခန္႔မွန္ီးေျခ (၃၉၆)

က္တာခန္႔ ရွ္ၿပီီး၊ စဟစဟေပါင္ီးေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္ီး ခန္႔မွန္ီးေျခ (၂၄၀၀)
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ တစ္စ္တ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္္။
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က္တာ ခန္႔ ရွ္ေသာ

ကာလတ္ဟအတြင္ီး၌

Zone

A

Project

အေနျဖင့္

အလဟပ္အက္ဟင္အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီး

ဖန္တီီးေရီး်ားႏွင့္

ပ္ဟ႔ကဟန္ျမွင့တ
္ င္ေရီး ရည္ရြယ္ခ်က္တ္ဟ႔ျဖင့္ အေသီးစာီးကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈက႑မွ လဟပ္ငန္ီးရွင္မ်ာီးအာီး ဆြေဆာင္
်ားႏ္ဟင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ီးပါသည္။

ကာလရွည္အတြက္မူ Zone A Project အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္ီးမွ လဟပ္ငန္ီးက႑

ေပါင္ီးစဟံရွ္ကဟန္္ဟတ္လဟပ္သူမ်ာီးအာီး ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
Zone A Project က္ဟ အဓ္ကအာီးျဖင့္ (၁) ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး၏ က္ဟယ္ပ္ဟင္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈအေဆာက္အအဟံမ်ာီး
တည္ေဆာက္ေရီးအလ္ဟ႔ငွာ

ေငြလက္ငင္ီး

ေပီးေခ်ေစျခင္ီးျဖင့္

စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီးအျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး၊

(၂)

စက္႐ိုဟံမ်ာီးအာီး

ကာလတ္ဟအတြက္

အသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္ရန္အလ္ဟ႔ငွာ

ကာလရွည္အတြက္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက

အငွာီးခ်္ာီးေပီးမည့္

အဆင္သင့္ေဆာက္လဟပ္္ာီးၿပီီး

လစဥ္ငွာီးရမ္ီးခ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးအခ်္န္မန
ွ ္

ငွာီးရမ္ီးချဖင့္ အငွာီးခ်္ာီးေပီးမည့္ အငွာီးစက္႐ိုဟံမ်ာီးအျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး၊ (၃) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လက္ေအာက္ခံ
ကဟမၸဏီျဖစ္သည့္ TPD

က ရင္ီး်ားႏွီီး တည္ေဆာက္မည့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီး

အျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး တည္ေဆာက္ပါမည္။
Zone A Project က္ဟ ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္ အခ်္န္ကာလအတြင္ီး အဆင့္မ်ာီးျဖင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္
သြာီးပါမည္္။အဆင့္ (၁) ဆ္ဟင္ရာ ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္
တရာီးဝင္

စတင္ခ့ၿပီီး၊၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဖြင့္ပြ

စက္တင္ဘာလ
က်င္ီးပခ့၍

(၂၃)

ရက္ေန႔တြင္

Zone

A

ပေရာဂ်က္တည္ေဆာက္ေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ

Project

၏

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆင့္ (၂) က္ဟ္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္အတြင္ီး ၿပီီးစီီးေအာင္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ အခ်္န္ဇယာီး
သတ္မွတ္္ာီးပါသည္။လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ TPD က ၂၀၂၀ ခဟ်ားႏွစ္အတြင္ီး ၿပီီးစီေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်္န္ဇယာီးသတ္မွတ္္ာီး ပါသည္။
အ္က္ေဖာ္ျပပါ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးသည္ လ်ာ္ာီးခ်က္သာျဖစ္ၿပီီး ေျပာင္ီးလ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ေနာက္္ပ္ အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး "The Zone A Project" အပ္ဟင္ီးတြင္ ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
တ္ီးဟ ခ်႕စီမက
ံ န
္ ီး္ - Zone B Project
Zone B Project ဆ္ဟသည္မွာ MTSH ၏ စီစဥ္္ာီးေသာ တ္ဟီးခ်႕စီမံက္န္ီးတစ္ခဟ ျဖစ္ၿပီီး သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီး
ဇဟန္အတြင္ီး ေနာက္္ပ္စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး ပါဝင္ပါသည္။
ဧရ္ယာ အက်ယ္အဝန္ီး ခန္႔မွနီး္ ေျခ (၅၀၀) မွ (၇၀၀)

Zone B Project သည္

က္တာခန္႔ ရွ္သည္။ Zone B Project က္ဟ ၂၀၁၆

ခဟ်ားႏွစ္မကဟန္မီ စတင္ရန္ ရည္ရြယ္္ာီးပါသည္။
ေနာက္္ပ္ အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး "TheZone B Project" အပ္ဟင္ီးတြင္ ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
ဘ႑ာေရီး အခ်က္အလက္မ်ာီး
ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီက္ဟ ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ၂၀၁၅ ခဟနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကဟန္ဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္ (၂)်ားႏွစ္ဆက္တ္ဟက္
အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး အ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္်ားႏွင့္ ကၽြန္ပ္တ႔အ
္ဟ ဖြ႕၏ ၂၀၁၅ ခဟနစ္ မတ္လ
(၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကဟန္ဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္ တစ္ေပါင္ီးတည္ီးေရီးဆြ
္ာီးေသာ

ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး

က္ဟ

"ဘ႑ာေရီး

ဘ႑ာေရီးရွငီး္ တမ္ီးမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ ရွင္ီးျပ္ာီးပါသည္။
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အခ်က္အလက္မ်ာီး

-

စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးေဆာင္တာမ်ာီးမွာ MJTD တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔မွရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး၊ TPD
တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔မရ
ွ င္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး၊ Zone A Properties အာီး ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ MJTD
၏စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးတ္ဟ႔ ျဖစ္ၾကရာ၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရလဒ္မ်ာီးသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ နီီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အ္ူီးသျဖင့္၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏
ဝင္ေငြသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPDက ္ဟတ္ေပီးေသာ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး်ားႏွင္၊့ Zone A Properties အာီး
ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္

MJTD

အာီး

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးျခင္ီးတ္ဟ႔မွရသည့္

အခေၾကီးေငြ⁄ ေကာ္မရွင္တ္ဟ႔မွ အဓ္ကရရွ္ပါမည္္။
အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့ရ
္ င္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသ္ေစရန္ အလ္ဟ႔ငွာ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာ်ားႏွစ္
အတြက္

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

အေျခခံမ်ာီး်ားႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ာီးအေပၚမူတည္

ျပင္ဆင္္ာီးသည့္

ခန္႔မွန္ီးခ်က္

အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္တ႔က
္ဟ ္ဟ "ဘ႑ာေရီး အခ်က္အလက္မ်ာီး - ဘ႑ာေရီး အလာီးအလာ မွနီး္ ေျခမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
အဆ္ဟပါဘ႑ာေရီးအလာီးအလာမွန္ီးေျခမ်ာီးသည္
ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး

ျဖစ္ၾကၿပီီး

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး်ားႏွင့္

"ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္

မေရရာမႈမ်ာီး

ပါဝင္ေနသည့္

အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး"

်ားႏွင့္

"ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔တြင္ တင္ျပ္ာီးသည္တ္ဟ႔အပါအဝင္ အခ်ဳ္႕ေသာ အေၾကာင္ီးအခ်က္တ္ဟ႔၏
အက်ဳ္ီးဆက္အျဖစ္

MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးသည္ အဆ္ဟပါဘ႑ာေရီးအလာီးအလာ

မွန္ီးေျခမ်ာီးမွ

သ္သာစြာ

ကြာျခာီးသြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

လည္ီးေကာင္ီး၊

ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္

လြတ္လပ္ေသာ စာရင္ီးက္ဟင္ သ္ဟ႔မ

အေျခခံမ်ာီး်ားႏွင့္

အဆ္ဟပါဘ႑ာေရီးအလာီးအလာမွန္ီးေျခမ်ာီးက္ဟ

ယူဆခ်က္မ်ာီးက္ဟလည္ီးေကာင္ီး၊

မည္သည့္သီီးျခာီး

ဟတ္ စာရင္ီးစစ္လဟပ္ငန္ီးကမွ် သီီးျခာီးလြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

၎တ္ဟ႔အေပၚ အစီရင္ခံစာတင္ျပ္ာီးျခင္ီး မရွ္ေသီးပါ။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္္္ဟဘ႑ာေရီးအလာီးအလာမွန္ီးေျခမ်ာီးတြင္ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္
MJTD ်ားႏွင့္ TPD က ရရွ္လ္မ့မ
္ ည္

ရလဒ္မ်ာီးအတ္ဟင္ီး

ဟ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ွ မေပီးပါ။ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ MJTDတြင္

အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟငမ
္ ႈ ၄၁.၀% သာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာေၾကာင့္MJTD၏ရလဒ္မ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏ၏
ီ ရလဒ္မ်ာီးတြင္
္ည့္ေပါင္ီးမည္ မ
ရလဒ္မ်ာီးအေပၚ

ဟတ္ေၾကာင္ီးက္ဟလည္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသတ္ျပဳသင့္ေပသည္။္္ဟ႔ျပင္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏
သက္ေရာက္မႈမရွ္ေသာ

အေၾကာင္ီးအခ်က္တ္ဟ႔က

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

ရလဒ္မ်ာီးအေပၚ

သက္ေရာက္မႈ ရွ္ေကာင္ီး ရွ္်ားႏ္ဟငေ
္ ပသည္။ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး သ္ေစရန္အလ္ဟ႔ဌာ MJTD
၏ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာ်ားႏွစ္အ္္အတြက္ ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ ခန္႔မွန္ီးခ်က္ အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္တ္ဟ႔က္ဟ “ေနာက္ဆက္တြ
-ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ခန္႔မန
ွ ီး္ ခ်က္မ်ာီး” တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဘ႑ာေရီးအလာီးအလာ
မွန္ီးေျခမ်ာီးအေပၚ လြန္ကေသာ ယဟံၾကည္က္ဟီးစာီးမႈမ္ာီးရန္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး သတ္ေပီးအပ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ ယွဥၿ္ ပဳ္င်ားႏ
္ ္ဟငစ
္ မ
ြ ီး္ အာီးသာမႈမ်ာီး
သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန၏
္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ တည္ေနရာ
လက္ရွ္

သီလဝါဆ္ပ္ကမ္ီးအနီီး

စက္မႈလဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာဗ

ကပ္လ်က္တည္ရွ္ျခင္ီး်ားႏွင့္

္ခ
ဟ ်က္ျဖစ္ၿပီီး၊

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏

ျမန္မာ့်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးကဟနသ
္ ြယ္မႈ၏

ကူီးသန္ီးေရာင္ီးဝယ္ေရီး်ားႏွင့္

ႀကီီးမာီးေသာ

အခ်ဳ္ီးအစာီးက္ဟ

က္ဟင္တြယ္လဟပ္ေဆာင္ရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕မွလည္ီး (၂၅) ကီလ္ဟမီတာသာ ကြာေဝီးျခင္ီးစသည့္
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏

မ

ာဗ်ၱဴ

ာက်ေသာတည္ေနရာက

၎၏ကဟန္္ဟတ္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးဆ္ဟင္ရာ

စက္မႈနယ္ေျမ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ မ်ာီးစြာအာီးေကာင္ီးေစသည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ယဟံၾကည္ပါသည္။

္္ဟ႔ျပင္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီးသည္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္သ္ဟ႔ ဦီးတည္သည့္
အဓ္က စႀကၤန္လမ္ီး်ားႏွင့္ သီလဝါေရေလွာင္ကန္ၾကာီးတြင္တည္ရသ
ွ္ ျဖင့္ ၿမ္ဳ႕ျပတည္ေဆာက္ရန္ အ္ူီးသင့္ေလ်ာ္
သည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ၏
ံ ကဟန္
္ တ
ဟ လ
္ ပ
ဟ မ
္ က
ႈ ႑ တ္ီးဟ ခ်႕ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္ီး
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္်ားႏွစ္မ်ာီးမွစတင္လ်က္ ်ားႏွစ္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာ္ူေ္ာင္လာခ့သည့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ
က႑သည္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတ္ဟီးခ်႕လဟပ္ေဆာင္ရန္၊ လဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္
ေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္အေျခအေနမ်ာီးအာီးအသဟံီးခ်ရန္်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးအရ သီီးျခာီးခြ္ြက္ေနျခင္ီးမွ တျဖည္ီးျဖည္ီး
လြတ္ေျမာက္လာမႈက္ဟ ေကာင္ီးစြာအသံဟီးခ်ရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီီး ဤအခ်က္က Zone A Project ်ားႏွင့္ Zone B
Project

စသည့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

မည္သည့္အနာဂါတ္တ္ဟီးခ်႕မႈစီမံက္န္ီးက္ဟမဆ္ဟ

အက်္ဳီးျပဳလ္မ့မ
္ ည္

ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ယဟံၾကည္ပါသည္။
ျမန္မာအစ္ီးဟ ရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ီးဟ ရတ္႔၏
ဟ အာီးေပီးကူညမ
ီ ႈ
Zone A Project ်ားႏွင့္ အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project က တစ္စ္တ္တစ္ပ္ဟင္ီးအျဖစ္္ပါဝင္ေသာ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈဟအာီး ျမန္မာအစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္႔က
ဟ
ေ္ာက္ခံအာီးေပီး
ကူညီလ်က္ရွ္ပါသည္။

ျမန္မာအစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္႔ဟ ပါဝင္ေနျခင္ီးက Zone A Project်ားႏွင့္အလာီးအလာ

ရွ္ေသာ Zone B Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီးအာီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစၿပီီး၊ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး
အၾကာီး Zone A Project်ားႏွင့္အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project ၏ ပဟံရ္ပ္က္ဟလည္ီး ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္ေစသည့္
အတြက္ Zone A Project်ားႏွင့အ
္ လာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး
ပ္ဟမ္ဟမ်ာီးျပာီးေစေၾကာင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သမ
ူ ်ာီး၏ ေပါင္ီးစပ္ဖ႕စည္
ြ
ီး္ာီးသည့္ ခ္င
ဟ မ
္ ာေသာ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပေ
္ဟ ရီးရွငီး္ အဖြ႕
Zone A Project ်ားႏွင့္အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project က္ဟ ျမန္မာ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး၏
ခ္ဟင္မာေသာ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔မွ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္သြာီးမည္ ျဖစ္ရာ၊ ၎တ္ဟ႔ အသီီးသီီး၏
ကၽြမ္ီးက်င္မႈ၊ အေတြ႔အႀကဳံ၊ တတ္သ္နာီးလည္မႈ၊ ဘ႑ာေရီး်ားႏွင့္ အျခာီးအရင္ီးအျမစ္မ်ာီးအာီး ေကာင္ီးစြာ
အသဟံီးခ်လ်က္ Zone A Project ်ားႏွင့္အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project အာီး ္္ေရာက္စြာ ရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္်ားႏ္ဟင္ၾကမည္။
အရည္အေသြီးျမင့္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

လဟပ္က္ဟင္်ားႏ္ဟင္မည့္

အေဆာက္အဦမ်ာီး်ားႏွင့္

အျခာီးစက္မႈဇဟနမ
္ ်ာီး

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက

စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟအျဖစ္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ

မ်ာီးစြာပ္ဟ၍ဆြေဆာင္မႈရွ္ေစေသာ

လ္ဟအပ္သည့္အေ္ာက္အပံ့မ်ာီးျဖည့္ဆည္ီးေပီး္ာီးသျဖင့္

Zone

A

အေျခခံ
Project

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမင္မႈ
အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးအာီး ျမွင့္တင္ေပီးပါသည္။
စြမီး္ ေဆာင္ရည္ေကာင္ီးေသာ တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စဟဝ
ံ န္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးျခင္ီး
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ တစ္ေနရာတည္ီး တြင္ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ဌာနက အစ္ဟီးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
မ်ာီး်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ာီးရရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ရွည္လ်ာီးေသာ လဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီးက္ဟ ဖယ္ရွာီးေပီး
သျဖင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး ပ္ဟမ္ဟဆြေဆာင္ေစ်ားႏ္ဟင္ၿပီီး Zone A Project လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးအာီး ျမွင့တ
္ င္ေပီးပါသည္။
လဟပင
္ န္ီးတ္ီးဟ ခ်႕မႈ်ားႏွင့္ ႀကီီးပြာီးတ္ီးဟ တက္မအ
ႈ လာီးအလာ
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TPD စသည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီမ်ာီးမွတစ္ဆင့္ လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏ အ္မ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈစီမံက္န္ီးမ်ာီးတြင္ Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတည္ေဆာက္မႈ တ္ဟ႔ပါဝင္ပါသည္။ အဆ္ဟပါစီမံက္န္ီးမ်ာီး
သည္ ကာလတစ္ခဟအတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ႀကီီးပြာီးတ္ဟီးတက္မႈက္ဟ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဝင္ေငြအမ်ာီးအျပာီး
ေဖာ္ေဆာင္ေပီး်ားႏ္ဟင္မည္

ဟေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးပါသည္။
စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး

ေလွ်ာက္္ာီးသူ

ေပီးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္္ာီးသည့္

အမ်ာီး်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကဟမၸဏီ

အျဖစ္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္္ာီးသည့္
ျမန္မာသီလဝါအက္(စ္)အီီးဇက္
စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး

ကဟမၸဏီက္ဟတ္ေဝၿပီီး၊

္ဟီးဒင္ီးပတ္ဘလစ္လီမ္တက္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက

ဝယ္ယူပ္ဟင္ဆ္ဟင္ၿပီီးသည့္

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ၁၀၀.၀% က္ဟ က္ဟယ္စာီးျပဳသည့္ တစ္စဟလွ်င္ မူရင္ီးတန္ဖ္ဟီး
က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ စီရွ္သည့္ ရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅။
ရည္ညန
ႊ ီး္ ေဈီး်ားႏႈနီး္

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈတြငပ
္ ါဝင္သည့္

အစဟရွယ္ယာ

တစ္စဟ၏

ေဈီး်ားႏႈန္ီးမွာ ဘ႑ာေရီးအတ္ဟင္ပင္ခံပဟဂ္ဳလ္်ားႏွင့္ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ လက္မွတ္
မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ ဦီးေဆာင္က္ဟယ္စာီးလွယ္ ေအီးဂ်င့္ ျဖစ္သည့္ CB Securities မွ
သတ္မွတ္သည့္ ်ားႏႈန္ီး္ာီးျဖစ္ပါသည္။
ရွယယ
္ ာမ်ာီးက္ဟ ဝယ္ယူ
ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ ခ
္ င
ြ ့္ ရွမ
္ ႈ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးသ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီးအျပည့္အဝပ္ဟင္ဆ္ဟင္

သည့္ကဟမၸဏီတဟ႔္ကသာအစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ခြင့ရ
္ ွ္ၿပီီး၊ လက္ရွ္အခ်္န္
တြင္ ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျမန္မာ

်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီး အျပည့္အဝပ္ဟငဆ
္ ္ဟင္သည့္ကဟမၸဏီတဟ႔္က ပ္ဟင္ဆင
္ဟ ္္ာီးၿပီီး၊ ္္ဟ
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးသ္ဟ႔မ

ဟတ္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီး

အျပည့္အဝပ္ဟင္ဆ္ဟင္သည့္ ကဟမၸဏီတဟ႔္က္ဟသာလွ်င္ ေရာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လႊေျပာင္ီး
ျခင္ီး

ျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္ေပသည္။

ခြင့ျ္ ပဳသည့္အခါ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏

သက္ဆ္ဟင္ရာ

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီး

ကဟမၸဏီသ္ဟ႔ လႊေျပာင္ီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

သ္ဟ႔မ

ဥပေဒမ်ာီးအရ
ဟတ္

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီး

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္ တစ္ပါီးသူ၏

္္န္ီးခ်ဳပ္မႈသ္ဟ႕လႊေျပာင္ီးျခင္ီး ျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္ေပသည္။
စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး၏ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီးျဖင့္
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးအာီး

လက္ရွ္

ေဈီးကြက္ေပါက္ေဈီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီး်ားႏ္ဟင္၊ အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳ်ားႏ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး အစဟ
ရွယ္ယာရွင္မ်ာီးအာီး

ရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီးမ်ာီး

က္ဟလည္ီး

တကယ္တမ္ီး

နာီးလည္လာေစမည္။ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္ တင္သြင္ီးျခင္ီးျဖင့္ အစဟရွယ္ယာ
ရွင္မ်ာီးအေပၚ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ပြင့လ
္ င္ီးျမင္သာမႈ်ားႏွင့္ တာဝန္ ခံမႈလည္ီး
ပ္ဟ၍ခ္ဟင္မာေစပါသည္။
YSX

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီးမျပဳမီ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီးတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခာီးတစ္ေနရာရာတြင္ျဖစ္ေစ စာရင္ီးဝင္
အျဖစ္ တင္သြင္ီး္ာီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးေဖာ္ျပ္ာီးျခင္ီး မရွ္ခ့ပါ။

သ္ဟ႔ေသာ္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက အမ်ာီးျပည္သူအာီး ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀
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ကမ္ီးလွမ္ီးခ့ပါသည္။ ္္ဟအခ်္နမ
္ ွစၿပီီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္
ေအာက္တ္ဟဘာလကဟန္အ္္ အေရာင္ီးအဝယ္ ၁၇၉၈ ႀက္မ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပီးၿပီီး ျဖစ္သည္။
လက္ရွ္အခ်္န္တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး
အာီး အေရာင္ီးအဝယ္လဟပ္်ားႏ္ဟင္ရန္ YSX အာီး အသံဟီးခ််ားႏ္ဟင္မည္

ဟ ေမွ်ာ္လင့္

ပါသည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး တက္တက္ႂကြႂကြ
အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳလဟပ္သည့္ ေဈီးကြက္ရွ္မည္
ေနာက္္ပ္

အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး

ဟ အာမခံခ်က္မရွ္ပါ။

"ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ

လက္မတ
ွ ္ ေဈီးကြက"္ အပ္ဟင္ီးတြင္ ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး

ဤကဟမၸဏီအေနျဖင့္ အျမတ္ေဝစဟ တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ ္ဟတ္ေပီးရန္ ရွ္ခ့ပါက
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္အတ္ဟင္ီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တဟ္႔၏ အျမတ္ေငြမ်ာီးမွသာ
္ဟတ္ေပီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးက္ဟ က်ပ္ေငြျဖင့္ ္ဟတ္ေပီးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔အေနျဖင့္ ၎၏ခ်င့္ခ်္န္ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္အျမတ္
ေဝစဟခေဝေပီးေရီးအတြ
ြ
က္

ေ္ာက္ခံတင္ျပ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

(Zone

A

Properties အာီးေဈီးကြက္တင္ျခင္္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးမွအပ) ဤကဟမၸဏီ၏
အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမွာ

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

တြင္

ျခင္ီးျဖစ္သည့္အာီးေလ်ာ္စြာ၊

အျမတ္ေဝစဟခေဝေပီး်ားႏ္
ြ
ဟင္မႈအာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ
ခ်င့္ခ်္န္

ဆဟံီးျဖတ္ရာတြင္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD မွ အျမတ္ေဝစဟရရွ္ျခင္ီးသည္ အေရီးႀကီီး
ေသာ အေၾကာင္ီးအခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လ္မ့မ
္ ည္။

MJTD၏ အျမတ္ေဝစဟ

ေပၚလစီသည္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ မူတည္္ၿပီီး၊
TPD

၏

အျမတ္ေဝစဟ

ေပၚလစီသည္

TPD

၏

သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီး

အေပၚမူတည္္ေနသည္။ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ အျမတ္ေဝစဟေပၚလစီက္ဟ
"အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ ပ္ဟမ္ဟ အေသီးစ္တ္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ MJTD
်ားႏွင့္ TPD ္ံမွကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးရလ္မ့မ
္ ည္

ဟ အာမခံခ်က္ မရွ္ပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက အျမတ္ေဝစဟတစ္စဟတ
ံ စ္ရာက္ဟ ေၾကညာျခင္ီး သ္ဟ႔မ
္ဟတ္ေပီးျခင္ီး ျပဳလ္မ့မ
္ ည္

ဟ အာမခံခ်က္ေပီး်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး မရွပ
္ ါ။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီက အျမတ္ေဝစဟတစ္စဟတ
ံ စ္ရာက္ဟ ေၾကညာျခင္ီး သ္ဟ႔မ
ျခင္ီး ျပဳလ္မ့မ
္ ည္

ဟတ္

ဟတ္ ္ဟတ္ေပီး

ဟရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက မယူဆသင့္ပါ။

ေနာက္္ပ္ အခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္ "အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္အ

"ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္

ေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး

မ်ာီး

အပါအဝင္၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္

ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခက္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူမ်ာီး

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္ီးစာီးသဟံီးသပ္သင့္ပါသည္။
တ္ဟ႔၏အစဟ

ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္

စဥ္ီးစာီးသင့္ေသာ
သည္။
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ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး်ားႏွင့္

အဆ္ဟပါအပ္င
ဟ ္ီး၌

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီီး

အေၾကာင္ီးအခ်က္အခ်ဳ္႕က္ဟ

အေနျဖင့္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္

္ည့္သြင္ီး

ေဆြီးေ်ားႏြီးတင္ျပ

္ာီးပါ

ေရာင္ီးခြင့က
္ န္႕သတ္
္ာီးေသာကာလ

ကနဦီးစာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြငီး္ ျခင္ီး ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မတ္ဟင္မီ (၆)
လ အတြင္ီး ဤကဟမၸဏီမွ အစဟရွယ္ယာတစ္စံဟတစ္ရာ ္ဟတ္္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါ။
သ္ဟ႔ျဖစ္ရာ မည္သည့္အစဟရွယ္ယာမွ် YSX တြင္ မွတ္ပံဟတင္မည့္ ေငြေခ်ီး
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး္ဟတ္ေဝသည့္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးလ္ဟက္နာရမည့္ စည္ီး
မ်ဥ္ီးမ်ာီးတြင္ ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္ ေရာင္ီးခြင့္ ကန္႔သတ္္ာီးေသာ ကာလ်ားႏွင့္
အက်ံဳီးမဝင္ပါ။
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ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ာီး
မ္တဆ
္ က္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက္ဟ ၂၀၁၃ ခဟနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ခ့သည္။ ေအာက္ပါဇယာီးမ်ာီးတြင္
ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးအ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္က္ဟ ဤကဟမၸဏီ၏ ၂၀၁၅ ခဟနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္
ကဟန္ဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္ (၂)်ားႏွစ္ဆက္တ္ဟက္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရီး ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး၊
ဤအဟပ္စဟ၏ ၂၀၁၅ ခဟနစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကဟန္ဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီးေရီးဆြ္ာီးေသာ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဤအဟပ္စဟ၏ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀
ရက္ေန႔အ္္

စာရင္ီးမစစ္္ာီးေသာ

ၾကာီးျဖတ္ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးမွ

ရရွ္ပါသည္။

ဤအ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္က္ဟ

"စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ အဖြ႕၏ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန်ားႏွင့္ လဟပင
္ န္ီးလည္ပတ္မႈ ရလဒ္မ်ာီးအေပၚ ေဆြီးေ်ားႏြီး၊ စ္စစ္ခ်က္"
အပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ ဤကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဤအဟပ္စဟ၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ေရီးဆြ္ာီးေသာ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဤဖြင့္
မွတ္စဟမ်ာီး်ားႏွင့္

ဤေနရာတြင္ပါရွ္ေသာ

အျခာီးဘ႑ာေရီး

ေၾကညာစာတမ္ီး၏ ေနာက္ဆက္တြ

အခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီီးေလ့လာ

ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။ ဤကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီး ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး၊ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးျဖစ္သည့္
ဤအဟပ္စဟ၏ တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ေရီးဆြ္ာီးေသာ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးက္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဘ႑ာေရီးအစီရင္ခမ
ံ ႈ
ဆ္ဟင္ရာ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ျပဳစဟ္ာီးၿပီီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ျပင္ပစာရင္ီးစစ္ျဖစ္သည့္ Win Thin & Associates မွ
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံစာရင္ီးစစ္ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ညီ စာရင္ီးစစ္္ာီးပါသည္။
“ဘ႑ာေရီးအခ်က္အလက္ - ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး” အပ္ဟင္ီးတြင္ ေဆြီးေ်ားႏြီး္ာီးသည္မ်ာီးမွအပ
ေအာက္ပါဘ႑ာေရီးအခ်က္အလက္အ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ဤကဟမၸဏီ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဤအဟပ္စဟ၏ မည္သည့္အနာဂါတ္

အခ်္န္ကာလ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေန႔ရက္၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ခန္႔မွန္ီးေဖာ္ျပျခင္ီးမ

ဟတ္ပါ။

ဟတ္ ဘ႑ာေရီးအေျခအေနက္ဟမွ်

ဘက္စဟဝ
ံ င္ေငြ႐ိုင
ွ ီး္ တမ္ီး – လဟပင
္ န္ီးလည္ပတ္မရ
ႈ လဒ္မ်ာီး
ေငြေၾကီး - က်ပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံဟီးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

၂၀၁၄ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

စီမံခန္႔ခြဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

၃၀ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅ အ္္
စာရင္ီးမစစ္္ာီးေသာ
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

-

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

(ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီးခြန္
ေဆာင္ၿပီီး)
အေရာင္ီးေကာ္မ႐ိုွင္
(ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီးခြန္
ေဆာင္ၿပီီး)
အတ္ဟီး
အျခာီးဝင္ေငြ
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စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြ

စဟစဟေပါင္ီး ကဟန္က်စရ္တ္

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

မ်ာီး
အသာီးတင္ အျမတ္/
(အ႐ိုႈံီး)
MJTD ၏ အျမတ္/
(အ႐ိုႈံီး) ခြေဝျခင္ီး
ဝင္ေငြခန
ြ ္ မ်ားႏႈတ္မီ
ဝင္ေငြ
ဝင္ေငြခန
ြ ္ ကဟန္က်စရ္တ္
အသာီးတင္ဝင္ေငြ

ဘ႑ာေရီးအေျခအေနရွငီး္ တမ္ီး

ေငြေၾကီး - က်ပ္

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တင
ြ ္ အဆံဟီးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

၃၀ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅ အ္္

၂၀၁၅

၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

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 ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

စာရင္ီးမစစ္္ာီးေသာ
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

ရပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီးမ
ဟတ္ေသာရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီး
ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမ်ာီး်ားႏွင့္
ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး
ေပီးရန္မ

ဟတ္ေသာ

တာဝန္မ်ာီး
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စဟစဟေပါင္ီးလက္ငင္ီး

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၁ ၈၆၅ ၄၆၁ ၃၅၆

၂ ၄၅၁ ၇၂၁ ၂၉၃

၁ ၃၂၆ ၂၆၀ ၈၅၂

၁၁ ၈၅၀ ၉၂၀ ၀၀၀

၂ ၁၉၉ ၅၆၁ ၃၅၆

၂ ၇၈၅ ၈၂၁ ၂၉၃

၅ ၂၃၀ ၅၂၀ ၈၅၂

၁၁ ၇၉၀ ၀၀၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

၃၈ ၉၂၉ ၁၅၀ ၀၀၀

-

-

-

၃ ၁၀၆ ၅၀၆ ၄၁၀

(၄၆၃ ၇၇၃ ၃၈၃)

၁၅ ၇၅၂ ၈၂၉ ၆၅၁

၁၅ ၇၄၇ ၉၁၀ ၄၃၈

၂၃ ၆၁၁ ၇၀၈ ၂၄၄

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ

၁၁ ၃၂၆ ၂၂၆ ၆၁၇

၅၄ ၆၈၁ ၉၇၉ ၆၅၁

၅၄ ၆၇၇ ၀၆၀ ၄၃၈

၆၅ ၆၄၇ ၃၆၄ ၆၅၄

စဟစဟေပါင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ ်ားႏွင့္

၂၃ ၁၇၇ ၁၄၆ ၆၁၇

၅၆ ၈၈၁ ၅၄၁ ၀၀၇

၅၇ ၄၆၂ ၈၈၁ ၇၃၁

၇၀ ၈၇၇ ၈၈၅ ၅၀၅

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး
စဟစဟေပါင္ီးေပီးရန္
တာ၀န္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ
္ဟတ္ေဝ၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး
မတည္ေငြရင္ီး
အျခာီး ရန္ပဟေ
ံ ငြ
(အရံႈီး) ၊ အျမတ္
လက္က်န္

ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး

ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ေဆာင္မႈမ်ာီးမွာ အဓ္ကအာီးျဖင့္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔တြင္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္

Zone

A

Properties

အာီး

ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

အေရာင္ီးခ်ျခင္ီးတ္႔အ
ဟ တြက္

က္ဟယ္စာီးလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ိုက
ြ ္ေပီးျခင္ီးတ္ဟ႔ျဖစ္သျဖင့္၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရလဒ္မ်ာီးသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ာီးစြာခ်္တ္ဆက္ေနေပသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး
အခ်က္အလက္မ်ာီး သ္ရွ္ေစရန္အတြက္သာ ရည္႐ိုြယ္လ်က္၊ ဤအပ္ဟင္ီးတြင္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇်ားႏွင့္ ၂၀၁၈
ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီး (စဟေပါင္ီးလ်က္
“ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး”) က္ဟ ္ည့္သြင္ီး္ာီးသည္။
ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးတြင္ဆံဟီး႐ိုႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ာီးပါဝင္ေနသည့္ ေ႐ိုွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး
ပါဝင္ေနသည္။ သ္ဟ႔ျဖစ္ရာ “ဆံဟီး႐ိုႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခ ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး”်ားႏွင့္ “ေ႐ိုွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး”
အပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္အခ်က္မ်ာီးအပါအဝင္ အခ်္ဳ႕ေသာအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးေၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးသည္ ဤဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ ခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးအပ္ဟင္ီးတြင္
တင္ျပ္ာီးသည့္ ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ သ္သ္သာသာ ကြျပာီး်ားႏ္ဟင္ေပသည္။
ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ

ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီးက္ဟ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေျခခံမ်ာီး်ားႏွင့္

ယူဆခ်က္မ်ာီးအေပၚ

မူတည္၍

ျပဳစဟ္ာီးပါသည္။ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအေျခခံမ်ာီး်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ာီးက္ဟ မည္သည့္
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လြတလ
္ ပ္သည့္ စာရင္ီးစစ္ သ္႔မ
ဟ
သ္႕ဟ မ

တ
ဟ ္

တ
ဟ ္ စာရင္ီးက္င
ဟ လ
္ ပ
ဟ င
္ န္ီး အဖြ႕ တစ္စဟတ
ံ စ္ဦးီ က လြတလ
္ ပ္စာြ စစ္ေဆီး္ာီးျခင္ီး၊

အစီရင္ခ္
ံ ာီးျခင္ီးမ႐ိုွပ
္ ါ။

မည္သည့္အေျခအေနတြငမ
္ ်ွ

ဤေနရာတြင္ ္ည့္္ာီးျခင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏီ သ္႔မ
ဟ
ယူဆခ်က္မ်ာီး၏

တ္က်မွနက
္ န္မ်ားႏ
ႈ ွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီီး

မမွတယ
္ ရ
ူ မည့္အျပင္

ဤရလဒ္မ်ာီးက္ဟ

ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီးအာီး

တ
ဟ ္ အျခာီးတစ္စဟတ
ံ စ္ဦးီ ၏ ပင္မ အေျခခံမ်ာီး်ားႏွင့္

တင္ျပမႈ၊

ရ႐ိုွမ
္ ည္

ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ

အာမခံမႈ
သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္

သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္

ေ

ရရွ်ားႏ
္ ္ဟငသ
္ ည္

ဟ

ာက္နီး္ ္ဟတမ
္ ႈ
မမွတယ
္ ရ
ူ ။

ဘ႑ာေရီးဆဟ္ငရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာရလဒ္မ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္တ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၊ီ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္႔က
ဟ
ရ႐ိုွလ
္ မ
္ ့မ
္ ည္

ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔္ဟ ကဟမၸဏက
ီ အာမ မခံပါ။

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက MJTD တြင္ အက်္ဳီးအျမတ္ ၄၁.၀% သာပ္ဟင္္ာီးသျဖင့္၊ MJTD ၏ ရလဒ္မ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္
တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ရလဒ္မ်ာီးတြင္ ္ည့္ေပါင္ီးမည္မ

ဟတ္

ူေသာအခ်က္က္ဟ ႐ိုွယ္ယာဝင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး

က သတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ္္ဟ႔ျပင္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ ရလဒ္မ်ာီးအာီး အက်္ဳီးမႈမရွ္ေစသည့္ အေၾကာင္ီး
အခ်က္မ်ာီးက ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရလဒ္မ်ာီးအာီး အက်္ဳီးသက္ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး သ္ေစရန္အလ္ဟ႔ဌာ MJTD ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ဘ႑ာ်ားႏွစ္အ္္အတြက္ ျပင္ဆင္္ာီးသည့္
ခန္႔မွန္ီးခ်က္ အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္တ႔က
္ဟ ္ဟ “ေနာက္ဆက္တြ - ဆ၊ MJTD ၏ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ခန္႔မန
ွ ီး္ ခ်က္မ်ာီး” တြင္
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ႐ိုွယ္ယာ႐ိုွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ ခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးအေပၚ
လ္ဟသည္္က္ပ္ဟ၍မွီခ္ဟအာီး္ာီးျခင္ီးမျပဳရန္ သတ္ေပီးအပ္ပါသည္။
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ဟ

၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၇ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစမ
္ ်ာီးအတြက္ လ်ာ္ာီးသည့္ တစ္ေပါင္ီးတည္ီးေရီးဆြ္ာီးေသာ ဝင္ေငြရင
ွ ီး္ တမ္ီး
(က်ပ္ေငြ ေ္ာင္ဂဏန္ီးျဖင့္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္)

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

ေရာင္ီးကဟန္၏ ္ဟတ္လဟပ္မႈ

၆ ၁၀၅ ၉၉၃

၈ ၈၅၂ ၀၁၄

(၂ ၅၄၃ ၃၂၁)

(၂ ၅၄၃ ၃၂၁)

၁ ၆၁၉ ၈၀၀

ကဟန္က်စရ္တ္
စဟစေ
ဟ ပါင္ီး 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)

ဝန္္မ္ီးလစာ

(၁ ၁၇၃ ၁၅၀)

(၁ ၁၇၃ ၁၅၀)

(၁ ၂၃၁ ၈၀၇)

(၁ ၂၃၁ ၈၀၇)

(၁ ၂၉၃ ၃၉၈)

(၁ ၂၉၃ ၃၉၈)

စီမံခန္႔ခြမႈဆ္ဟင္ရာအသံဟီးစရ္တ္

(၃၅၂ ၂၇၀)

(၃၅၂ ၂၇၀)

(၃၆၉ ၈၈၃)

(၃၆၉ ၈၈၃)

(၃၈၈ ၃၇၇)

(၃၈၈ ၃၇၇)

အလဟပ္ခြင္အေ္ြေ္ြအသံဟီးစရ္တ္

(၂၇ ၂၈၀)

(၂၇ ၂၈၀)

-

-

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈပစၥည္ီးမ်ာီး၏ ်ားႏွစ္စဥ္

(၇၈ ၉၂၂)

(၇၈ ၉၂၂)

(၈၂ ၈၆၈)

(၈၂ ၈၆၈)

၅ ၇၁၇ ၅၅၂

၅ ၇၁၇ ၅၅၂

အသံဟီးစရ္တမ
္ ်ာီး
ေဈီးကြက္်ားႏွင့္ အေရာင္ီး
ျမွင့တ
္ င္ေရီး ဆ္ဟင္ရာ အသံဟီးစရ္တ္

(၈၇ ၀၁၂)

(၈၇ ၀၁၂)

တန္ဖ္ဟီးေလ်ာ့တြက္ ပမာဏ
အျခာီးဝင္ေငြ
အျခာီးအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး

(၃၁၄ ၂၃၃)

(၃၁၄ ၂၃၃)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

(၉၃၆ ၀၀၀)

ဆက္်ားႏြယ္သည့္ကဟမၸဏီ္ံမွ
ရရွ္မႈမ်ာီး
ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ မ
္ ပ
ႈ စၥညီး္ ေရာင္ီးခ်မႈမွ
ျဖစ္ေပၚသည့္အရံီးႈ
စဟစေ
ဟ ပါင္ီး အသံဟီးစရ္တ္

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
္ ေဆာင္မီ

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)

-

-

-

အသာီးတင္အျမတ္/(အရႈံီး)
ဝင္ေငြခန
ြ ္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)

(၁ ၂၃၃ ၀၂၆)
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ဆက္်ားႏြယ္သည့္ကဟမၸဏီ္ံမွ

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

အျမတ္ေဝစဟ
အခြနေ
္ ဆာင္ၿပီီး

၁၅ ၄၄၅ ၂၃၀

၃ ၂၄၈ ၄၃၉

၁၀ ၉၃၅ ၂၂၉

၁၈ ၂၄၂ ၈၉၀

အသာီးတင္အျမတ္/(အရႈံီး)
အျမတ္ေဝစဟခေဝျခင္
ြ
ီး
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 ဘ႑ာေရီး်ားႏွစမ
္ ်ာီးအတြက္ လ်ာ္ာီးသည့္ တစ္ေပါင္ီးတည္ီးေရီးဆြ္ာီးေသာ ဝင္ေငြရင
ွ ီး္ တမ္ီး်ားႏွင့္ အသံဟီးစရ္တရ
္ င
ွ ီး္ တမ္ီး အ်ားႏွစခ
္ ်ဳပ္
(က်ပ္ေငြ ေ္ာင္ဂဏန္ီး ျဖင့္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္)

်ားႏွစစ
္ တြငရ
္ သ
ွ္ ည့္ေငြလက္က်န္

အဟပစ
္ ဟ

အဟပစ
္ ဟ

အဟပစ
္ ဟ

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၃ ၀၁၂ ၈၀၂

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

ပံဟမွန္ဝင္ေငြ

၁၀ ၀၆၅ ၇၆၁

၄၀ ၇၄၉ ၁၆၂

၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀

အျခာီး

၄ ၂၂၈ ၀၈၅

ရရွ္ေသာအျမတ္ေဝစဟ

၇ ၁၇၃ ၆၈၇

၇ ၁၇၃ ၆၈၇

၂၁ ၄၆၇ ၅၃၃

၄၄ ၉၂၂ ၈၄၈

၅၆ ၁၆၆ ၉၄၀

စီမံခန္႔ခြမႈ အသံဟီးစရ္တ္

၃ ၀၂၅ ၂၄၁

၁ ၈၅၇ ၃၅၈

၁ ၉၅၈ ၁၀၈

တည္ေဆာက္မႈ ကဟန္က်စရ္တ္

၁ ၂၇၀ ၇၉၁

၃၀ ၉၇၁ ၅၂၀

၁၀၉ ၄၀၃ ၅၇၄

အခြန္ေပီးေဆာင္ျခင္ီး

၇၀၉ ၃၃၁

၁ ၈၀၀ ၀၀၀

-

အျခာီးအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး

၃၈ ၃၉၆

၁ ၃၉၇ ၅၀၄

၁ ၃၉၇ ၅၀၄

၅ ၀၄၃ ၇၅၉

၃၆ ၀၂၆ ၃၈၂

၁၁၂ ၇၈၆ ၁၈၇

ေငြသာီးစီီးဝင္မႈ (ဝင္ေငြ)

ေငြသာီးစီီး္ြကမ
္ ႈ (အသံဟီးစရ္တ)္

အျခာီး ေငြသာီးစီီး (ဝင္)/္ြကမ
္ မ
ႈ ်ာီး
္ဟတ္ေပီးေသာအျမတ္ေဝစဟ

၇ ၇၈၅ ၈၃၀

TPD တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ

၅ ၂၄၂ ၈၁၉
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PPE အာီး ဝယ္ယူျခင္ီး

၅၁၁ ၈၃၅

ရွယ္ယာမ်ာီး္ဟတ္ေဝျခင္ီးမွ ရရွ္ေသာ

(၇ ၀၉၈ ၇၃၄)

အျခာီး -

၁ ၅၃၈ ၃၄၆

ေငြသာီး (လ္ေ
ဟ ငြ)/ပ္ေ
ဟ ငြ
လ်ာ္ာီးေသာ်ားႏွစက
္ န
ဟ ္ ေငြလက္က်န္

၇ ၉၈၀ ၀၉၆

၀

၀

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

(၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁)

၂၁ ၄၅၆ ၄၈၀

၃၃ ၃၅၂ ၉၄၆

(၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁)

ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးက္ဟ ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ အေျခခံမ်ာီးအေပၚမူတည္၍ ျပင္ဆင္္ာီးပါသည္။
ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး၏ ေယဘဟယ်ယူဆခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ေျခခံမ်ာီး
၁။

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအတြင္ီးရွ္ စဟစဟေပါင္ီး ၃၅

တ္တာခန္႔ရွ္ေသာေျမအာီး ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၂၀ ခဟ်ားႏွစ္အတြင္ီး အေရာင္ီးအဝယ္ျဖစ္ပါမည္။

အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ဝင္ေငြက္ဟ (၁) ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး္ံသ္ဟ႔ေရာင္ီးခ်ရန္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတြင္ TPD မွ ေဆာက္လဟပ္ေသာ ေျမအ္မ္ရာအေဆာက္အအံဟ၊ (၂)
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး ငွာီးရမ္ီးရန္ TPD မွ ေဆာက္လဟပ္ေသာ ေျမအ္မ္ရာအေဆာက္အအံဟ၊ (၃) ်ားႏွစ္ရွည္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးမွတဆင့္ အျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးမွ ငွာီးရမ္ီး၍ တည္ေဆာက္ေသာ
ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟတ္ဟ႔မွရရွ္ပါသည္။လူေန္္င
ဟ ္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအတြင္ ဝင္ေငြက္ဟ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ လက္ရွ္အ္မ္ျခံေျမေဈီးအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
၂။

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးရွ္

ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟတ္ဟ႔အာီးငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔မွရရွ္မည့္

ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာဝင္ေငြတင
ြ ္လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ

အပ္ဟင္ီးအာီးရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈသည္မူလစီစဥ္္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီးဆက္လက္ျဖစ္ေပၚကာလူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးျပင္ပတြင္လည္ီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီးတြင္္္ဟက္သင့္
ေသာ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးရွ္လာမည္

ူေသာယူဆခ်က္မ်ာီးပါဝင္ပါသည္။
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၃။

(အျခာီးအရာမ်ာီးအျပင္)တ္ဟက္ရ္ဟက္ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးတြင္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးမွ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာအက်္ဳီးအျမတ္ရရွ္ျခင္ီးအတြက္ TPD မွ ေပီးရန္ရေ
ွ္ သာ ငွာီးရမ္ီးခ်ားႏွင့္
ေျမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး၊ ဒီဇ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ (အတြင္ီး်ားႏွင့္အျပင္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီးအပါအဝင္ ) ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာအက်္ဳီးအျမတ္အတြက္ TPD မွ
ေပီးေဆာင္ရမည့္ ငွာီးရမ္ီးခအေပၚ က်သင့္ေသာ ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီးခြန္တ္ဟ႔ပါဝင္ပါသည္။

၄။

ေငြေၾကီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈဆ္ဟင္ရာကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးက္ဟ ္ည့္မတြက္္ာီးပါ။

၅။

အ္က္ေဖာ္ျပပါ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးအာီးလံဟီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဈီးကြက္အေျခအေနမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး အေျခအေနမ်ာီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး အလာီးအလာမ်ာီးအေပၚ အေျခခံ
္ာီးေသာ ေနာက္အက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႕စြတြင္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏ ေၾကာင္ီးက်္ဳီးဆီေလ်ာ္ေသာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီး ျဖစ္ပါသည္။

၆။

TPD သည္ အခြန္ဆ္ဟင္ရာသက္သာခြင့္ မ်ာီးက္ဟခံစာီးခြင့ရ
္ ွ္မည္ျဖစ္ၿပီီး ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးတြင္ ္ည့္တြက္္ာီးေသာကာလအတြက္ ၎၏ဝင္ေငြအေပၚတြင္ အခြန္က်သင့္မည္
မ

၇။

ဟတ္ပါ။

ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ ခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးက္ဟ TPD မွ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က္ဟေပီးေသာ ခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီး်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟသာ အေျခခံ၍ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွျပင္ဆင္္ာီးၿပီီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏
္င္ျမင္ခ်က္်ားႏွင့္ အျမင္မ်ာီးက္သ
ဟ ာ ္င္
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေပီးရန္တာဝန္ရွ္မည္မ

တ္္ာီးျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။ TPD သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၎၏ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီးအတြက္ တာဝန္ရွ္မည္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ရွ္လ္မ့္မည္

ဟတ္ပါ။

၈။

အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ က္န္ီးဂဏန္ီးမ်ာီးအာီးလံဟီးအာီး ေ္ာင္ ဂဏန္ီးသ္ဟ႔ အနီီးစပ္ဆံဟီးယူ္ာီးပါသည္။

၉။

ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္ ၂၀၁၇ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ အ္္ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္ အျမတ္အရႈံီးခန္႔မွန္ီးခ်က္မ်ာီးအရ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးမ်ာီး ဖြ႔ျံ ဖ္ဳီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ TPD တြင္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံရန္ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးေၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အဖြ႔သည္ က်ပ္ ၂၃ ၂၆၆ ၃၀၁ ၀၀၀ မွ် ေငြသာီးလ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးရွ္မည္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈအတြက္ကဟန္က်စရ္တ္်ားႏွင့္

အေကာင္ီးဆံဟီးအသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ

္ည့္သြင္ီး

စဥ္ီးစာီး၍

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၺဏီ

္ပ္မံ္ည့္ဝင္ျခင္ီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေခ်ီးေငြမ်ာီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ်ားႏွစ္မ်္ဳီးစလံဟီးျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖည့္ဆည္ီးသြာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးပါသည္။ ဤေငြသာီးလ္ဟအပ္ခ်က္က္ဟ ျဖည့္ဆည္ီးရာတြင္
ဒါရ္က
ဟ ္တာမ်ာီးအဖြ႔၏

ေဆြီးေ်ားႏြီးဆံဟီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးအရ

မတည္ေငြမ်ာီး

MTSH ်ားႏွင့္ သီီးသန္႔သက္ဆင
္ဟ ေ
္ သာဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး၏ယူဆခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ေျခခံမ်ာီး
၁။

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ MTSH ၏ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္ အျမတ္်ားႏွင့္ အရံႈီးႀက္ဳတင္မွန္ီးဆခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအ္္
ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီး၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္အျမတ္်ားႏွင့္အရံႈီးအေပၚအေျခခံ္ာီးပါသည္။

၂။

ဝင္ေငြ
က။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ အတြက္ အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခသည္ MTSH မွ Zone A Project ၏ က်န္ရွ္ေနေသာ ေရာင္ီးခ််ားႏ္ဟင္သည့္ ဧရ္ယာ ၆၀
တစ္စတဟရမ္ီးမီတာလွ်င္

လက္ရွ္ေပါက္ေဈီးျဖင့္တြက္ခ်က္္ာီးေသာတစ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးစာခ်ဳပ္တန္ဖ္ဟီး၏

(ဆ္ဟလ္ဟသည္မွာ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီးက္ဟယ္စာီးလွယ္ (၄) ေယာက္ရွ္သျဖင့္ ၂၅%) က္ဟ ရရွ္မည္
အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခသည္ ပံဟေသျဖစ္လ္မ့မ
္ ည္
ခ။

အခ်္ဳီးက်ေသာအေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ

ူေသာယူဆခ်က္်ားႏွင့္ MJTD ၏ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ူေသာ ယူဆခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၇ မွ၂၀၁၈ အတြက္အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခသည္ MTSH မွ(တည္ေဆာက္မႈ ဧရ္ယာ ၁၀၀
၆၀

တ္တာရွ္ေသာ) Zone B Project ၏အဆင့္ (၁) ရွ္ ဧရ္ယာ

တ္တာအတြက္တစ္စတဟရမ္ီးမီတာလွ်င္ ၇% ္ပ္မံတ္ဟီးျမွင့္မည့္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးျဖင့္ တြက္ခ်က္္ာီးေသာ တစ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး စာခ်ဳပ္တန္ဖ္ဟီး၏ စဟစဟေပါင္ီးအေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခမွ

အခ်္ဳီးက်ေသာ

အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ

(ဆ္ဟလ္ဟသည္မွာ

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီးက္ဟယ္စာီးလွယ္

(၄)

ေဈီးကြက္ျျမွင့္တင္ျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရအေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခသည္ ပံဟေသျဖစ္လမ
္ ့္မည္
ဂ။

စဟစဟေပါင္ီးအေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခမွ

တ္တာအတြက္

ေယာက္ရွ္သျဖင့္၂၅%)

က္ဟရရွ္မည္

ူေသာယူဆခ်က္်ားႏွင့္

MJTD

၏

ူေသာယူဆခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။

MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္်ားႏွင့္စီမံခန္႔ခြမႈစာခ်ဳပ္အရ (၂) ်ားႏွစ္ၾကာ ပံဟေသျပန္လည္ရရွ္မည္

ူေသာယူဆခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ်ားႏွစ္စဥ္ စီမံခန္႔ခြမႈဝန္ေဆာင္ခ US$

၆၅၆၀၀၀ က္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
ဃ။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္

မွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္အတြက္

တြင္လက္ရွ္အက်္ဳီးအျမတ္၄၁%

MJTD

၏ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး

က္ဟဆက္လက္ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေနမည္

တြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
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ူေသာ

ဘဟတ္အဖြ႔မွအတည္ျပဳခြင့ျ္ ပဳ္ာီးေသာစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးအစီအစဥ္
ယူဆခ်က္အေပၚအေျခခံ၍

ဆက္်ားႏြယ္သည့္ကဟမၸဏီမ်ာီး

(ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္)

မွအျမတ္ခြေဝျခင္ီးက္ဟ

်ားႏွင့္

MJTD
ေမွ်ာ္မွန္ီး

င။

အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ၊ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဝန္ေဆာင္ခ်ားႏွင့္ ဆက္်ားႏြယ္သည့္ကဟမၸဏီ္ံမွအျမတ္ေဝစဟက္ဟ US$ ျဖင့္ ေကာာက္ခံရရွ္မည္

ဟ ေမွ်ာ္လင့္္ာီးၿပီီး ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ ခန္႔မွန္ီးေျခမ်ာီး

အတြက္ ပံဟေသေငြလ်ားႏႈန္ီး အေမရ္ကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ က္ဟ အသံဟီးျပဳ၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြသ္ဟ႔ေျပာင္ီးလ္ာီးပါသည္။
စ။

၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္၊ဧၿပီလမွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ဇန္နဝါရီလအ္္ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီးအတြက္အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးအေပၚအေျခခံ၍ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ အတ္ဟီး်ားႏွင့္
အျခာီးနည္ီးလမ္ီးမ်ာီးမွရရွ္သည့္ ဝင္ေငြက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ အတ္ဟီး
်ားႏွင့အ
္ ျခာီးနည္ီးလမ္ီးမ်ာီးမွရရွ္သည့္ဝင္ေငြရမ
ွ္ ည္မ

၃။

ဟတ္

ဟ ယူဆ္ာီးပါသည္။

အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး
က။ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အ္္ ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီးအတြက္ ဝန္္မ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏ လစာအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး အပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြမႈ်ားႏွင့္
အေ္ြေ္ြအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးသည္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးျဖစ္ၿပီီး၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မတ္လအ္္ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီးအတြက္ အေ္ြေ္ြအသံဟီးစရ္တ္က္ဟ ၂၀၁၆
ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ်ားႏွင့္ တူညီမည္

ူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ်ားႏွင့္အေ္ြေ္ြအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးက္ဟ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္အသီီးသီီး အေပၚအေျခခံ၍ ်ားႏွစ္စဥ္ ၅% တ္ဟီးမည္
ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။

ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္

အတြက္

အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ၏ သံဟီးပံဟတစ္ပံဟက္ဟ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီးအတြက္ သံဟီးစြမည္

ေဈီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီးအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးက္ဟ

ူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္

အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးအေပၚ

အေျခခံ္ာီးၿပီီး

ဟ ယူဆ၍ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီးအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
ခ။

ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္က္ဟ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးေပၚအေျခခံ၍ ဝင္ေငြခန
ြ ္်ားႏႈန္ီး္ာီး ၂၅% ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္ီးအျမတ္
အရံႈီးရွင္ီးတမ္ီးအရ အရံႈီးေပၚမည္

ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ်ားႏ
္ ွင့္ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ MTSH မွ ေပီးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္မရွ္

ယူဆ္ာီးပါသည္။ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အရ ေပီးအပ္္ာီးေသာ အခြန္ကင္ီးလြတ္ခြင့္ အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီးေၾကာင့္ TPD မွ ဝင္ေငြခန
ြ ္ေပီးေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မရွ္

ဟ
ဟ

ယူဆ္ာီးပါသည္။
ဂ။

ေငြေၾကီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္ ေငြေၾကီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈဆ္ဟင္ရာကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးမရွ္

ဟ ယူဆ္ာီးပါသည္။

ဃ။ ဝန္္မ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏ လစာအသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးက္ဟ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ေနာက္ပ္ဟင္ီး်ားႏွစ္မ်ာီးတြင္ ်ားႏွစ္စဥ္ ၅%
တ္ဟီးမည္

ဟယူဆခ်က္က္ဟ အေျခခံ၍ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။

29

၄။ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ
က။

အျမတ္ေဝစဟရရွ္မည့္ပမာဏမွာ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ရရ္ွသည့္ ပမာဏ်ားႏွင့္ညီမွ်သည္
အျမတ္ေဝစဟ္ဟတ္ေပီးမည္မ

ခ။

တ
ဟ ္

MJTD မွ အျမတ္ေဝစဟရရ္ွမည္မ

ူသည့္ ယူဆခ်က္်ားႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မ်ာီးအာီး

ူေသာ ယူဆခ်က္မ်ာီးက္ဟ အေျခခံ၍ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစအ
္ တြက္ ေငြသာီးစီီးဆင္ီးမႈက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
ဟတ္

ူသည့္ယူဆခ်က္်ားႏွင့္ MTSH ၏ ရွယ္ယာဝင္မ်ာီးအာီး အျမတ္ေဝစဟ ္ဟတ္ေပီးမည္မ

ဟတ္

ူေသာ ယူဆခ်က္မ်ာီးက္ဟ အေျခခံ၍ ဘ႑ာ်ားႏွစ္

၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ ေငြသာီးစီီးဆင္ီးမႈက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
TPD ်ားႏွင့္ သီီးသန္႔သက္ဆင
္ဟ ေ
္ သာဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး၏ယူဆခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ေျခခံမ်ာီး
၁။

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္ TPD ၏ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္ အျမတ္်ားႏွင့အ
္ ရံႈီးႀက္ဳတင္မွန္ီးဆခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအ္္
ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီး၏ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္အျမတ္်ားႏွင့္အရံႈီးအေပၚအေျခခံ္ာီးပါသည္။

၂။

ဝင္ေငြ
က။ ၾကယ္ ၃-၄ ပြင့္

္ဟတယ္၊ ဓါတ္ဆီဆ္ဟင္၊ ေဈီးဆ္ဟင္အေသီးစာီး၊ စာီးေသာက္ဆ္ဟင္်ားႏွင့္ ေဆီးခန္ီးအတြက္ ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီးက္ဟ အၿပီီးသတ္ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္မည္

စီမံက္န္ီးအခ်္န္ဇယာီးက္ဟအေျခခံ၍

ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္အတြက္

TPD

၏

ဝင္ေငြက္ဟ

ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။

ဟယူဆ္ာီးေသာ

ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့ဆ
္ က္်ားႏြယ္ေနေသာ

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီးသည္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏွစ္ကဟန္ပ္ဟင္ီးတြင္ၿပီီးစီီးမည္ျဖစ္ၿပီီး၊ ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေမီးျမန္ီးစံဟစမ္ီးေနေသာ အလာီးအလာရွ္သည့္ အလဟပ္အပ္်ားႏွံသူမ်ာီး
TPD တြင္ ရွ္ေနပါသည္။ ဆ္ဟင္ခန္ီးမ်ာီးေရာင္ီးခ်ျခင္ီးမ်ာီးသည္လည္ီး ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီး ၁၀၀.၀% ေရာင္ီးခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံက္န္ီးအခ်္န္ဇယာီးအရ
Zone A Project တြင္အလဟပ္သမာီးမ်ာီး၏ ေနရာ္္ဟင္ခင္ီး၊ ကန္ေရျပင္က္ဟ မ်က္်ားႏွာမူ္ာီးေသာ ကြန္ဒ္ဟ၊ ေတာင္ဖက္မ်က္်ားႏွာမူေသာ ကြန္ဒ္ဟ၊ ကဟန္တ္ဟက္ + ရံဟီးခန္ီး်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပီးေသာတ္ဟက္ခန္ီးမ်ာီးသည္ တစ္တ္တပ္ဟင္ီးၿပီီးစီီးမည္ျဖစ္ၿပီီး အဆ္ဟပါလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးမွ ရရွ္မည့္ဝင္ေငြက္ဟလဟပ္ငန္ီးၿပီီးဆံဟီးမႈအေပၚ အေျခခံ၍တြက္ခ်က္သည့္ နည္ီးလမ္ီးအရ
အသ္အမွတ္ျပဳလက္ခံ္ာီးပါသည္။
ခ။

်ားႏွစ္လံဟီးတြအ္မ္၊ ဇ္မ္ခံအ္မႀ္ ကီီးမ်ာီး၊ တ္ဟက္ခန္ီးမ်ာီး၊ ေက်ာင္ီး်ားႏွင့္ ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီးက္ဟ ၁၀၀% အၿပီီးသတ္ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္မည္

ူေသာယူဆခ်က္က္ဟအေျခခံ၍ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္မွ

၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ TPD ၏ဝင္ေငြက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။ စီမံက္န္ီးအခ်္န္ဇယာီးအရZone A Project တြင္အလဟပ္သမာီးမ်ာီး၏ ေနရာ္္ဟင္ခင္ီး၊ကန္ေရျပင္
က္ဟမ်က္်ားႏွာမူ္ာီးေသာကြန္ဒ္ဟ၊ ေတာင္ဖက္မ်က္်ားႏွာမူေသာ ကြန္ဒ္ဟ၊ကဟန္တ္ဟက္ + ရံဟီးခန္ီး်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးေသာ တ္ဟက္ခန္ီးမ်ာီးသည္တစ္တ္တပ္ဟင္ီးၿပီီးစီီးမည္ျဖစ္ၿပီီး Zone B Project
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၏ အဆင့္ (၁) ရွ္ ေ္ာက္ပံ့ပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာနယ္ေျမသည္ တစ္တ္တပ္ဟင္ီးၿပီီးစီီးပါမည္။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၇
ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ခဟ်ားႏွစ္တြင္အလဟပသ
္ မာီးမ်ာီး၏ ေနရာ္္ဟင္ခင္ီးအာီး ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးမွ ရရွ္ေသာ လစဥ္ဝင္ေငြသည္ အေဆာက္အဦီး (၃) ခဟ မွ ရရွ္ပါမည္
ဂ။

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ယူဆပါသည္။

ဝင္ေငြတင
ြ ္ ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီးခြန္က္ဟ ္ည့္တြက္္ာီးပါသည္။

ဃ။ မည္သည့္ေဈီးတက္မႈ်ားႏွင့္ ေငြေၾကီးေဖာင္ီးပြမႈမဆ္ဟ၏ သက္ေရာက္မႈက္ဟ ္ည့္သြင္ီးမစဥ္ီးစာီးဘ ဖြံ႔ၿဖ္ဳီးတည္ေဆာက္မႈတစ္ခဟစီ၏ ေရာင္ီးခ်မႈေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီးက္ဟ ်ားႏွစ္စဥ္တူညီမည္

ဟ ယူဆ

္ာီးပါသည္။
၃။

ေရာင္ီးကဟန္မ်ာီး၏ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး/ကဟန္က်စရ္တ္
က။ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္်ားႏွင့၂
္ ၀၁၇ခဟ်ားႏွစ္မွ၂၀၁၈ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ ေရာင္ီးကဟန္မ်ာီး၏ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး/ကဟန္က်စရ္တ္ (ေျမကဟန္က်စရ္တ္ + အေျခခံအေဆာက္အဦကဟန္က်
စရ္တ္ + ေဆာက္လဟပ္ေရီး ကဟန္က်စရ္တ္) က္ဟ အ္က္တြင္ေဆြီးေ်ားႏြီး္ာီးေသာ စီမံက္န္ီး အခ်္နဇ
္ ယာီးေပၚအေျခခံ၍ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။
ခ။

်ားႏွစ္တစ္်ားႏွစ္ခ်င္ီးစီအတြက္လက္ရွ္်ားႏႈန္ီး္ာီးမ်ာီးက္ဟအေျခခံ၍အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး/ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးက္ဟ ေမွ်ာ္မွန္ီးတြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။

၄။

ဝင္ေငြ်ားႏွင့္ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး/ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးက္ဟ လဟပ္ငန္ီးၿပီီးဆံဟီးမႈအေပၚအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္သည့္ နည္ီးလမ္ီးအရ အသ္အမွတ္ျပဳလက္ခံ္ာီးပါသည္။

၅။

၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့သည့္ TSMC ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လဟပ္က္ဟငမ
္ ႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္အာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ ဘ႑ာ်ားႏွစ္၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္
အတြင္ီး MTSH သည္ TPD ၏ ရွယ္ယာ ၈၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
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ူေသာ ယူဆခ်က္က္ဟ အေျခခံ၍ TPD ၏ ဘ႑ာေရီး ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အေနအ္ာီးက္ဟ MTSH တြင္ တေပါင္ီးတည္ီး

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျချဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္
ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးပါဝင္ၿပီီး

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံျခင္ီး်ားႏွင့္
ဤဖြင့္

ဆက္လက္က္ဟင္ေဆာင္္ာီးျခင္ီးတြင္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

အေရီးပါေသာ

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခတစ္ခဟခ်င္ီးအာီး

နာီးလည္သူမ်ာီး အတြက္သာသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံရန္ မဆံဟီးျဖတ္မီ
ဤအပ္ဟင္ီးတြင္ေဖာ္ျပ္ာီးေသာေအာက္ပါဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး်ားႏွင့္ ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

အျခာီးအခ်က္အလက္အာီးလဟံီးတ္ဟ႔က္ဟ ဂ႐ိုဟတစ္ဟက္သဟံီးသပ္သင့္ပါသည္။

္္ဟအခ်က္မ်ာီးမွာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ရင္ဆ္ဟင္

ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးအာလံဟီးမ

ဟတ္ေသီးပါ။

ေသီးသည့္အျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကအေရီးပါျခင္ီးမရွ္

အခ်္ဳ႕ေသာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ မသ္ရရ
ွ္

ဟ ယခဟအခ်္နတ
္ ြင္ယဟံၾကည္္ာီးေသာ္လည္ီး ေနာက္ပ္ဟင္ီးတြင္

အေရီးပါလာ်ားႏ္ဟင္သည့္ အျခာီးဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးလည္ီး ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

အဆ္ဟပါ မည္သည့္ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမဆ္ဟ

အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္လာခ့လွ်င္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန၊ ရလဒ္မ်ာီး၊ ေငြေၾကီး စီီးဆင္ီးမႈ၊
စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ာီး်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ
္ာီးမႈတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ တ္ဟက္႐ို္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ျဖစ္ေစ၊ အေရီးပါသည့္ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ သက္ေရာက္
မႈမ်ာီး ျဖစ္လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟသ္ဟ႔ျဖစ္လာပါက ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ အေရာင္ီးအဝယ္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးသည္
မၾကာမၾကာေျပာင္ီးလ်ားႏ္ဟင္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ က်ဆင္ီး်ားႏ္ဟင္ၿပီီး ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ျပဳလဟပ္္ာီးသည့္

လူႀကီီးမင္ီး၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈအာီးလဟံီး သ္ဟ႔မ
ဤဖြင့္

ဟတ္ တစ္စ္တ္တစ္ေဒသက္ဟ ဆဟံီး႐ိုႈံီးသြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ာီးပါဝင္ေနသည့္ ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးလည္ီး

ပါရွ္သည္။ ဤဖြင့္
ရင္ဆဟ္င္ရသည့္

ေၾကညာစာတမ္ီးအတြင္ီး ဤအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးေနရာတ္႔တ
ဟ ြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးအပါအဝင္၊

အခ်ဳ္႕ေသာ

အေၾကာင္ီးအခ်က္တ႔ေ
္ဟ ၾကာင့္

ဤကဟမၸဏီ၏

အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ာီးသည္ ္္ဟေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးက ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသည့္ ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ မ်ာီးစြာ ကြာျခာီး
်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ လူႀကီီးမင္ီးအေနျဖင့္ ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီး၏ "ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟင္ီးပါ ေရွ႕ေမွ်ာ္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတ္ေပီးခ်က္က္ဟလည္ီး ္ည့္သြင္ီး စဥ္စာီးသင့္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးတြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီးမျပဳမီ

လူႀကီီးမင္ီး၏သီီးသန္႔အေျခအေန်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍

အႀကံေပီးပဟဂဳ္လ္မ်ာီး္ံမွ အႀကံျပဳခ်က္ ရယူသင့္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး်ားႏွင့္ လဟပင
္ န္ီးလည္ပတ္လပ
ဟ က
္ င
္ဟ မ
္ ဆ
ႈ င
္ဟ ရ
္ ာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔သ
္ဟ ည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမမ
ႈ ်ာီးအေပၚတြင္ မွခ
ီ ေ
္ဟ နပါသည္။
လည္ပတ္ေနေသာအျခာီးစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ရွယ္ယာမ်ာီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္္ာီးေသာ အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခဟ
အေနျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အျမတ္မ်ာီးသည္ အဆ္ဟပါလည္ပတ္ေနေသာအျခာီးစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး အ္ူီး
သျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီမ်ာီး၏ ေအာင္ျမင္စြာလည္ပတ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးအေပၚ မူတည္ ေနပါသည္။
္္ဟ႔ေၾကာင့္ ေငြသာီးစီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ာီးသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔မွ္ဟတ္ေပီးေသာ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး၊ Zone
Aရွ္

ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီး

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး

တ္ဟ႔အတြက္ရရွ္ေသာ

အခေၾကီးေငြမ်ာီး/ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး်ားႏွင့္ MJTD အာီး ၎၏တာဝန္မ်ာီးက္ဟ လ္ဟက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရီးအတြက္
စီမံခန္႔ခြမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီးေပီးျခင္ီးမွရရွ္ေသာ စီမံခန္႔ခြမႈဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးအေပၚတြင္ အဓ္ကမွီခ္ဟေနပါသည္။
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MJTD ်ားႏွင့္ TPD တဟ္႔၏ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးေပီး်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးေပီးေဝမႈမ်ာီးျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
တ္ဟ႔၏ ဝင္ေငြမ်ာီး်ားႏွင့္ ေငြသာီးစီီးဆင္ီးမႈမ်ာီးအေပၚတြင္ မူတည္်ားႏ္ဟင္ၿပီီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္
MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီးပါဝင္သည့္ မည္သည့္ေခ်ီးေငြ သေဘာတူခ်က္မ်ာီး
အရမဆ္ဟ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တဟ္႔၏ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး
ေပီး်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး်ားႏွင့္အျခာီးေပီးေဝမႈမ်ာီးျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးအာီး မည္သည့္ကန္႔သတ္္ာီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ တာီးျမစ္ျခင္ီးမဆ္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈအေပၚ ဆ္ဟီးရြာီးေသာသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ်ားႏ္ဟင္သျဖင့္ ၎၏ ဘ႑ာေရီး
အေျခအေန်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မ်ာီး၏ ရလဒ္မ်ာီးက္ဟ ဆ္ဟီးဆ္ဟီးရြာီးရြာီး္္ခ္ဟက္ေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
တ္ဟ႔အာီး စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးဖ်က္သ္မ္ီးပါက ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအာီး ျပန္လည္ရရွ္်ားႏ္ဟင္ရန္ လံဟေလာက္သည့္
ရပ္ဟင္ခြင္မ
့ ်ာီးမရွ္ျခင္ီးျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
တ္ဟီးတက္ေစရန္

အဆ္ဟပါ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီအေနျဖင့္

ေငြေၾကီးျဖန္႔ေဝမႈမ်ာီးအာီးအကူအညီေပီးရန္

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

တ္ဟ႔၏

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

လဟပ္ငန္ီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္က္ဟ

ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ေစာင့္ၾကည့္၍ စီမံခန္႔ခြပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီးရရွ္ခ့ေသာ တူညီေသာအျမတ္ေဝစဟပမာဏအတ္ဟင္ီး ရရွ္မည္

ဟ

ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးၿပီီး MJTD သည္ အျမတ္မ်ာီးအာီး အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္်ားႏွံရန္
စီစဥ္္ာီးသျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ MJTD ္ံမွ အျမတ္ေဝစဟ
ရလ္မ့္မည္

ဟ မေမွ်ာ္လင့္္ာီးပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔ဝ
္ဟ င္ေငြ၏ ႀကီီးမာီးေသာအစ္တအ
္ ပ္င
ဟ ီး္ က္ဟ MJTD ၏ Zone A ရွေ
္ ျမအ္မယ
္ ာအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီး
ေဈီးကြကတ
္ င္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးအတြက္ ရရွေ
္ သာ အခေၾကီးေငြမ်ာီး/ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးမွ ရရွပ
္ ါသည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္တြင္ MJTD ၏ Zone Aရွ္ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီး ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးအတြက္ရရွ္ေသာအခေၾကီးေငြမ်ာီး/ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးမွ ရရွ္ေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဝင္ေငြသည္ ေငြက်ပ္
၁

၁၆၅

၇၇၃

၃၇၅

အ္္ရွ္ပါသည္။

MJTD

၏

Zone

A

ရွ္ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီး

ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးအတြက္ရရွ္ေသာအခေၾကီးေငြမ်ာီး/ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးသည္ သေဘာသဘာဝ
အရ အခါခါရရွမ
္ ည္ မ

ဟတ္ဘ Zone A ရွ္ ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီးလံဟီး အငွာီး္ြက္သြာီးပါက

တျဖည္ီးျဖည္ီးေလ်ာ့နည္ီးသြာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
္္ဟသ္ဟ႔တျဖည္ီးျဖည္ီးေလ်ာ့နည္ီးသြာီးေသာဝင္ေငြအာီး ျဖည့္ဆည္ီးရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕၏လက္
ေအာက္ခံကဟမၸဏီျဖစ္ေသာ TPD မွတဆင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ တည္ေဆာက္ျခင္ီး
်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တြင္ Zone B Project အာီး Thilawa SMC ်ားႏွင့္ အလာီးအလာရွ္ေသာ
တည္ေဆာက္ျခင္ီးက့သ္ဟ႔ေသာ အျခာီးေသာအ္မ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ စီမံက္န္ီးမ်ာီးက္ဟ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏သင္ီးဖြ႕မွတ္တမ္ီး၊သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီး်ားႏွင့သ
္ က္ဆ္ဟင္ရာဥပေဒမ်ာီးတြင္ ခြင့္ျပဳ္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီး သီလဝါ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္်ားႏွင့္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင(္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အျပင္)

အျခာီးအ္မ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖ္ဳီးေရီးတည္

ေဆာက္မႈစီမံက္န္ီးမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံျခင္ီးျဖင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရည္ရွည္အက်္ဳီးစီီးပြာီးက္ဟ ဖန္တီီးရန္်ားႏွင့္
ေသခ်ာမႈရွ္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ာီးခ်္ာီးပါသည္။
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ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔တ
္ဟ င
ြ ္ စက္မန
ႈ ယ္ေျမမ်ာီး်ားႏွင့္ အ္မျ္ ခံေျမဖြ႕ံ ၿဖ္ဳီးေရီးတ္႔်ားႏ
ဟ ွင့ဆ
္ က္စပ္ေနသည့္ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီးရွေ
္ နသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမွာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္ေရီးအာီး Zone A
Project က္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္ရန္်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွ္ေသာ MJTD ်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္ရန္်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ရန္တာဝန္ရွ္ေသာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီ TPD တ္ဟ႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးမွတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးျဖစ္သည္။
စက္မႈနယ္ေျမအျဖစ္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအမ
္ ္ျခံေျမေဈီးကြက္
တစ္ခဟလံဟီးအေပၚအက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈရွ္သည့္

ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးက

ဤကဟမၸဏီအေပၚတြင္လည္ီး

အက်္ဳီးသက္ေရာက္သည္။ အ္မ္ျခံေျမေဈီးကြက္ရွ္ကဟမၸဏီမ်ာီးအတြက္

တ္ဟက္ရ္ဟက္

စက္မႈ၊ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး

ဆ္ဟင္ရာ ေျမအ္မ္ယာအေဆာက္အအံဟမ်ာီး၏ ဝယ္လ္ဟအာီး်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီးအေပၚ (ေယဘဟယ်
တ္ဟီးတက္မႈအဆင့္အတန္ီး၊

်ားႏဟ္င္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈစဥ္ဆက္မျပတ္ရွ္ျခင္ီး်ားႏွင့္

အတ္ဟီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီး

အပါအဝင္)

ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီး ခ္ဟင္မာမႈ်ားႏွင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ေယဘဟယ်အနည္ီးအမ်ာီးအဆင့္
အတန္ီးမ်ာီးက သက္ေရာက္မႈရွ္ပါသည္။
ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီး ပြင့္လင္ီးလာမႈတြင္ ေနာက္ေၾကာင္ီးျပန္ျဖစ္ျခင္ီး၊ ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီးက်ဆင္ီးျခင္ီး၊ ျမန္မာ့အ္မၿ္ ခံ
ေျမေဈီးကြက္

ယ္ဟယြင္ီးလာျခင္ီး

်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္

စာီးမႈေလ်ာ့နည္ီးလာျခင္ီးတ္႔ရ
ဟ ွ္ခ့ပါက MJTD ်ားႏွင့္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး

စ္တ္ဝင္

TPD တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အနာဂတ္

တ္ဟီးတက္မႈ တ္ဟ႔အေပၚ အေရီးပါသည့္ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈမ်ာီး ရွ္လာ်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟမွတစ္
ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ်ားႏွင့္ TPD တြင္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္
စီမံက္န္ီးအေပၚမဆ္ဟ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္
်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီး
တြင္မဆ္ဟ ျပဳလဟပ္္ာီးေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈအေပၚလည္ီး သက္ေရာက္မႈရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
Zone A Project ၊ လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့စ
္ ီးီ ပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ မဆ္ဟ
တ္႔အ
ဟ ာီး အခ်္နမ
္ တ
ီ ည္ေ္ာင္်ားႏ္ဟငျ္ ခင္ီးသည္ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်္ဳီးစံဟတ႔အ
္ဟ ေပၚမူတည္ေနသည္။
ဤကုမၸဏ၏အဓိကစ်ားပြာ်ားေ္်ားလုပ္ငန္်ားမရာ သလဝါအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အာ်ား ္င္်ားႏရ်ားတည္ေထာင္ျခင္်ားကို Zone A
Project အာီးရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္မႈ်ားႏွင့္လည္ပတ္မႈတ္ဟ႔အတြက္တာဝန္႐ိုွ္ေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏ MJTD
်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီးရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္မႈ်ားႏွင့္လည္ပတ္ေရီးတ္ဟ႔အတြက္ တာဝန္
႐ိုွ္ေသာ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီ TPD တ္ဟ႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ လဟပ္ေဆာင္
ျခင္ီးျဖစ္သည္။
Zone A Project်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ်ားႏွင့္ လည္ပတ္မႈအာီး
ေငြေၾကီးေ္ာက္ပံ့်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး်ားႏွင့္ ၿပီီးေျမာက္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးတ္႔က
ဟ ္ဟ ကန္႔သတ္သည့္အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးက MJTD ်ားႏွင့္ TPD
တ္ဟ႔၏ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာစြမ္ီးေဆာင္မႈမ်ာီးအာီး သ္သ္သာသာ အက်္ဳီးသက္ေရာက္ေစ်ားႏ္ဟင္သည္။ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
မွ Zone A Project ်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔အာီး တည္ေ္ာင္မႈက္ဟ ၿပီီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်္န္်ားႏွင့္ ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးအေပၚ ကဟန္ၾကမ္ီးမ်ာီး၊ လဟပ္သာီး်ားႏွင့္ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာ
မ်ာီး

ျပတ္လပ္မႈ၊

ဆ္ဟီးရြာီးေသာရာသီဥတဟအေျခအေန၊

34

သဘာဝေဘီးအ်ားႏရာယ္မ်ာီး၊

ကန္္႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၊

တစ္ဆင့္ခံကန္္႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ အလဟပ္သမာီး အျငင္ီးပြာီးမႈျဖစ္ျခင္ီး၊ မေတာ္တဆမႈမ်ာီး၊ ဥပေဒေျပာင္ီးလမႈ
မ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးႀက္ဳတင္မသ္ျမင္်ားႏ္ဟင္ေသာ ျပႆနာမ်ာီး်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ာီးအပါအဝင္ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီး
ေၾကာင့္ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေစ်ားႏ္ဟင္သည္။ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး
တ္ဟ႔တြင္ လယ္သမာီးမ်ာီး လက္ရွ္ေန္္ဟင္ေနပါက၊ ္္ဟသ္ဟ႔ေန္္ဟင္သူမ်ာီးအာီး သက္ဆ္ဟင္ရာျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဥပေဒမ်ာီး
်ားႏွင့အ
္ ညီ ျပန္လည္ေနရာခ်္ာီး်ားႏ္ဟင္ရန္ TPD မွာ ေဆာင္႐ိုြက္စရာမ်ာီး ႐ိုွ္လာ်ားႏ္ဟင္ၿပီီး ေနာက္္ပ္ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီး
ကဟန္က််ားႏ္ဟင္သည္။
္္ဟသ္ဟ႔ေသာ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးေၾကာင့္ စီမံက္န္ီးေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ကဟန္က်စရ္တေ
္ က်ာ္လြန္ျခင္ီးမ်ာီး
ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ၿပီီး MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ လည္ပတ္မႈမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီးစြမ္ီးေဆာင္မႈမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန်ားႏွင့္
အလာီးအလာမ်ာီးအေပၚ အေရီးပါသည့္ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာအက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈမ်ာီး ေပၚလာ်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟမွ
တစ္ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီက

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

တြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟအေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးသည္
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးက္ဟမဆ္ဟ
အခ်္န္မီတည္ေဆာက္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးအေပၚလည္ီး သက္ေရာက္မႈ ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသတ
ူ ႔သ
္ဟ ည္ ရွယယ
္ ာမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမ္
ႈ မ
ံ ွ အက်ဳ္ီးအျမတ္မ်ာီးက္ဟ ၎တ္႔ဟ
သင့္ေလ်ာ္သည္

ဟ ယူဆေသာအခ်္နက
္ ာလအတြငီး္ ျပန္ရခ်င္မွ ရ်ားႏ္ဟငမ
္ ည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်္ဳီးမ်္ဳီးရွ္ၾကရာ အခ်္ဳ႕ေသာအစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတ္ဟ႔
အေနျဖင့္ ၎တ္ဟ႔ကသင့္ေလ်ာ္သည္

ဟ္င္ေသာအခ်္န္ကာလအတြင္ီး

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ္ံမအ
ွ က်ဳ္ီးအျမတ္မ်ာီး

ရခ်င္မရ
ွ ်ားႏ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟအေျခအေနမ်ာီးတြင္အစဟရွယယ
္ ာမ်ာီးသည္ ကာလတ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီး ျမႇဳပ္်ားႏွံရန္အတြက္
သင့္ေလ်ာ္မႈရွ္ခ်င္မွရပ
ွ္ ါမည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အျမတ္အစြန္ီးမရသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္အစြန္ီး ရရွ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ီးသည္
္က္ ပ္ဟၾကာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးသ္ဟ႔မ
အာီးျပန္မရ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အက်ဳ္ီးအျမတ္မရ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး

တ
ဟ ္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး အေနျဖင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ
ူသည့္ ဆံဟီးရံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခလည္ီး ရွ္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔၏
္ဟ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးမ်ာီးအာီး ေအာင္ျမင္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ်ားႏ
္ ္ဟငစ
္ မ
ြ ီး္ သည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔
ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာအဖြ႔်ားႏွင့္ စီမအ
ံ ပ
ဟ ခ
္ ်ဳပ္ေရီးအဖြ႔တ႔၏
္ဟ အာီး္ဟတႀ္ ကဳ္ီးပမ္ီးမႈမ်ာီးအေပၚ မူတည္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီး ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးသည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔်ားႏွင့္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးအဖြ႔တ္ဟ႔၏ ကၽြမ္ီးက်င္မႈ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံတ္ဟ႔အေပၚ၌ လည္ီးေကာင္ီး၊ MJTD
်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔်ားႏွင့္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးအဖြ႔တ္ဟ႔က MJTD ်ားႏွင့္

TPD

၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္

လဟပ္က္ဟင္မႈမ်ာီးအာီး ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးအေပၚ၌ လည္ီး ေကာင္ီးမူတည္ေန
ပါသည္။
၏

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟကတ
္ ာအဖြ႔မွ ျဖစ္ေစ၊ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးအဖြ႔မွ ျဖစ္ေစ၊ ်ားႏွင့/္ သ္ဟ႔မ

ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔မွ

ျဖစ္ေစ၊

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးအဖြ႔မွ

ျဖစ္ေစ၊

အေရီးပါသည့္

ဟတ္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD
အဖြ႔ဝင္တစ္ဦီးဦီးအာီး

သင့္ေလ်ာ္သည့္အျခာီးပဟဂဳ္လ္တစ္ဦီးတစ္ေယာက္ျဖင့္ အခ်္န္မအ
ီ စာီး္္ဟီး်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးမရွ္ဘ လက္လြတ္ဆဟံီး႐ိုႈံီးခ့ရပါက
MJTD ်ားႏွင့္ TPD ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္မႈမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္၊
ဘ႑ာေရီးအေျခအေန်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးအေပၚ အေရီးပါသည့္ မလ္ဟလာီးအပ္ ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး
ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

35

ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔သ
္ဟ ည္ ဖက္စပ္လပ
ဟ က
္ င
္ဟ မ
္ မ
ႈ ်ာီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။
MJTD ်ားႏွင့္ TPDတ္ဟ႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈေၾကာင့္ ဖက္စပ္လဟပ္က္ဟင္မႈမ်ာီးဆ္ဟင္ရာဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးသည္
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔အေပၚက်ေရာက္လာ်ားႏ္ဟင္သည္။

ဖက္စပ္လဟပ္ကင
္ဟ ္မႈမ်ာီးတြင္အဖြ႔ဝင္မ်ာီး၏ဖက္စပ္လဟပ္က္ဟင္မႈမ်ာီး

အတြက္ဘ႑ာေငြ္ည့္ဝင္ေရီးတာဝန္အပါအဝင္

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

ျပ႒ာန္ီး္ာီးေသာ

တာဝန္မ်ာီးအာီး ဖက္စပ္ပါဝင္သူမ်ာီးက ျဖည့္ဆည္ီးေဆာင္ရြက္ေပီးရန္ ဆ်ားႏၵမရွ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ မတတ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး

က့သ္ဟ႔ေသာ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။

္္ဟ႔ျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

ဖက္စပ္ပါတနာမ်ာီးမွာ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္မက္ဟက္ညီေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ မတူကြျပာီးေသာ စီီးပြာီးေရီး သ္ဟ႔မ

လဟပ္ငန္ီးအက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ဖက္စပ္ပါတနာမ်ာီး

အၾကာီး

အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီး

ဟတ္ရည္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးရွ္ေန်ားႏ္ဟင္ရာ

ေပၚလာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ေနာင္အနာဂတ္တြင္

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

ဟတ္

တ္ဟ႔်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီီး္္ဟသ္ဟ႔ေသာ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္၊
ဘ႑ာေရီး အေျခအေန်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးအေပၚ အေရီးပါသည့္၊ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး
ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္သည့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔မေတြ႔ႀကဳံရ်ားႏ္ဟင္ပါ

ဟ အာမခံခ်က္မရွ္ပါ။

Zone A Project ၊ လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္မည္သည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ မဆ္ဟ
တ္႔သ
ဟ ည္ ျပင္ီး္န္ေသာၿပဳ္ငဆ
္ င
္ဟ မ
္ ်ားႏ
ႈ ွင့္ ရင္ဆင
္ဟ ရ
္ ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီးစနစ္လ်င္ျမန္စြာေျဖေလွ်ာ့ပြင့လ
္ င္ီးလာမႈေၾကာင့္

ေနာက္္ပ္ ျပည္တြင္ီးျပည္ပ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ

သူမ်ာီးက ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအ်ားႏွံ႕အျပာီးရွ္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အေကာင္ီးဆဟံီးေသာ ေနရာေဒသ

မ်ာီးတြင္ စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီး်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာနယ္ေျမမ်ာီး တည္ေ္ာင္ လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္္ဟစက္မႈနယ္ေျမမ်ာီး်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာနယ္ေျမမ်ာီးသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ Zone A
Project

်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အတြင္ီးကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီး်ားႏွင့မ
္ ဆ္ဟ
Zone

A

Project

၊

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္

အၿပဳ္င္အဆ္င
ဟ ္

ျဖစ္လာၿပီီး၊

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီး္ံမွမဆ္ဟ အလာီးအလာရွ္ေသာ သံဟီးစြသူမ်ာီး
်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအာီးစြေဆာင္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ သီလဝါ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြငမ
္ ည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈအေပၚ မလ္ဟ
လာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနအ
္ တြက္

စီစဥ္္ာီးသည့္

အေျခခံအေဆာက္အအဟ်ားႏ
ံ ွင့္

အေဆာက္အအဟမ
ံ ်ာီး အၿပီီးသတ္တည္ေဆာက္မႈ ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီး သ္႔မ
ဟ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြက္
အေဆာက္အအဟံမ်ာီးသည္
အာမခံခ်က္မရွ္ပါ။

စီစဥ္္ာီးသည့္

ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

တ
ဟ ္ မၿပီီးစီီးျခင္ီး

အေျခခံအေဆာက္အအဟံ်ားႏွင့္
မၿပီီးစီီးမႈမ်ာီးျဖင့္

အေ္ာက္အကူျပဳ

ရင္ဆ္ဟင္ႀကဳံေတြ႕ျခင္ီးမရွ္ေစရ

ဟ

အကယ္၍ ရင္ဆ္ဟင္ႀကဳံေတြ႔ခ့ရပါက၊ MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးမဆ္ဟ
သ္ဟ႔မ

အေ္ာက္အကူျပဳ

အလာီးအလာရွ္ေသာ

သံဟီးစြသူမ်ာီး

ဟတ္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးက္ဟ ဆြေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခ ျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈအေပၚ
မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္ ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
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Zone A Project ၊ လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနအ
္ တြငီး္ အနာ
ဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္မည္သည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ တ္႔အ
ဟ ာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရာ၌ ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခအသံဟီးစရ္တ္
္ က္ ေက်ာ္
လြနက
္ ာကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၊ီ MJTD ်ားႏွင့္ TPD က ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြ်ားႏ္ဟငျ္ ခင္ီး။
Zone A Project ်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၏ အတ္ဟင္ီးအတာ
်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝအရ၊ MJTD်ားႏွင့္TPD အေနျဖင့္ မ်ာီးျပာီးေသာ မတည္ေငြအသံဟီးစရ္တ္ က်ခံရန္ လဟ္အပ္ပါ
သည္။

အမွန္တကယ္ကဟန္က်သည့္ မတည္ေငြအသံဟီးစရ္တ္သည္ MJTD်ားႏွင့္TPD အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ

ကလ်ာ္ာီးသည့္အသံဟီးစရ္တ္၏

လက္ရွ္ပမာဏ္က္

ေက်ာ္လြန္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

MJTD်ားႏွင့္TPDအေနျဖင့္

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ အသဟံီးစရ္တ္က္ဟ ရွယ္ယာဝင္မ်ာီး၏ ္ည့္ဝင္ေငြမ်ာီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွ ရရွ္ေသာ
ေငြေၾကီးတ္ဟ႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္ီး်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး ရွ္ခ်င္မရ
ွ ွ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

္္ဟနည္ီးတူစြာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္လည္ီး

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး မည္သည့္အနာဂါတ္တြင္ ခ်႕္ြင္မည့္ စီမံက္န္ီးက္ဟမဆ္ဟ အေကာင္အ္ည္
ေဖာ္ရာ၌ မ်ာီးျပာီးေသာ မတည္ေငြရင္ီးအသံဟီးစရ္တ္ လ္ဟအပ္မည္ျဖစ္ၿပီီး လက္ရွ္ခန္႔မွန္ီးေျခ္က္ေက်ာ္လြန္ကာ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ မရွာေဖြ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးျဖစ္်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။ ္္ဟအခါ ေနာက္္ပ္ မတည္ေငြရင္ီး၊
ေႂကြီးၿမီ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးပဟံစံ ဘ႑ာေရီးအေ္ာက္အပံ့ လ္ဟအပ္ေကာင္ီးလဟ္အပ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD

အကယ္၍

အေနျဖင့္ ္္ဟက့သ္ဟ႔ ေနာက္္ပ္ မတည္ေငြရင္ီး၊ ေႂကြီးၿမီ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးဘ႑ာေရီး အေ္ာက္အပံ့က္ဟ ရွာေဖြရယူ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး မရွပ
္ ါက၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏
စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ာီး၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီးအေနအ္ာီးတ္ဟ႔အေပၚ
အေရီးပါေသာ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး

က်ေရာက္သြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟမွတစ္ဆင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီး
ျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚမလ္ဟလာီးအပ္သည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး

အေရီးပါေသာ

အတ္ဟင္ီးအတာအ္္

က်ေရာက္

်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
MJTD ်ားႏွင့္ TPD တြင္ Zone A Project ်ားႏွင့္ လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ၏ သံဟီးစြသူမ်ာီး သ္႔မ
ဟ
ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး္ံမွ ေပီးေခ်မႈေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီး သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္

တ
ဟ ္ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္ီး ဆ္င
ဟ ရ
္ ာဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခ ရွပ
္ ါသည္။

MJTD်ားႏွင့္TPD ၏ ဝင္ေငြသည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ငွာီးရမ္ီးခမ်ာီး်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး အပါအဝင္ Zone A Project်ားႏွင့္
လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး အသီီးသီီးအာီးအာီး လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွ ရရွမ
္ ည္ ျဖစ္ပါသည္။
သံဟီးစြသူမ်ာီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး္ံမွ

ေပီးေခ်မႈေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ပ်က္ကြက္ျခင္ီးရွ္ခ့ပါက၊

MJTD်ားႏွင့္TPD ၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ာီး၊ ေငြျဖစ္လြယ္ မႈ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီး
အေနအ္ာီးတ္ဟ႔ အေပၚ အေရီးပါေသာ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္ သြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္္ဟမွတစ္ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

တြင္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚမလ္ဟလာီးအပ္သည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီးအေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
Zone

A

Project

၊

လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ်ားႏွင့္

မည္သည့္အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္

စီမက
ံ န
္ ီး္ အတြကမ
္ ဆ္ဟ အာမခံ္ာီးရွမ
္ ႈ မလဟေ
ံ လာက္ျခင္ီး ရွေ
္ န်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔သည္ ၎တ္ဟ႔အသီီးသီီး၏ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးအေပၚ မီီး၊ ခ္ဟီးမႈ်ားႏွင့္ ေရႀကီီးျခင္ီး
က့သ္ဟ႔ သဘာဝ ေဘီးအႏၲရာယ္မ်ာီးေၾကာင့္ ္္ခ္ဟက္ပ်က္ဆီီးမႈ်ားႏွင့္ ဆဟံီး႐ိုႈံီးမႈဆ္ဟင္ရာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕
ေနပါသည္။

္္ဟျဖစ္ရပ္မ်ာီးေၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊MJTD ်ားႏွင့္ TPDတ္ဟ႕၏ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ

ျပတ္ေတာက္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ရပ္စျခင္ီး ျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္ၿပီီး ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႕၏
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စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ၊

ဘ႑ာေရီး

စြမ္ီးေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရီး

အေျခအေနတ္႔အ
ဟ ေပၚ

အေရီးပါေသာမလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊MJTD ်ားႏွင့္ TPD
၏ အာမခံေပၚလစီမ်ာီးသည္ ၎တ္ဟ႔၏ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီး ္္ခ္ဟက္ ပ်က္ဆီီးမႈအတြက္ အခ်ဳ္႕ေသာဆဟံီး႐ိုႈံီးမႈအာီး
ကာကြယ္လႊမ္ီးၿခဳံေပီးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္ီး၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊MJTD ်ားႏွင့္ TPD အေပၚ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ေသာ

ဆဟံီး႐ိုႈံီးမႈအာီးလဟံီးအတြက္ လဟံေလာက္ျခင္ီးရွ္ခ်င္မရ
ွ ွ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

္္ဟက့သ္ဟ႔ေသာ ဆဟံီး႐ိုႈံီးမႈမ်ာီးသည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊MJTD ်ားႏွင့္ TPD က ္ဟတ္ယူ္ာီးရွ္ေသာ အာမခံေပၚလစီမ်ာီးကေပီးသည့္ အကာအကြယ္
လႊမ္ီးၿခဳံမႈ္က္ ေက်ာ္လြန္ျခင္ီးျဖစ္ေစ၊ ္္ဟအကာအကြယ္မ်ာီးတြင္အက်ဳံီးမဝင္ျခင္ီးျဖစ္ေစရွ္ခ့ပါက၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၊MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ ဘ႑ာေရီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီးအေျခအေနတ္ဟ႔အေပၚ အေရီးပါေသာ
မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္သြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊
TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္တ္ဟီးခ်႕မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီး အေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၊ီ MJTD ်ားႏွင့္ TPD အေနျဖင့္ က်န္ီးမာေရီး၊ ေဘီးအႏၲရာယ္ကင္ီးေရီး်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ
စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ စံ်ားႏန
ႈ ီး္ မ်ာီးအာီး လ္က
ဟ န
္ ာေဆာင္ရက
ြ ်ားႏ
္ ္ဟငျ္ ခင္ီး မရွမ
္ ျႈ ဖစ္်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
Zone A Project ၊ လူေန္္ဟငရ
္ ာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးအာီးမဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္ရာတြင္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏
က်န္ီးမာေရီး၊

အႏၲရာယ္ကင္ီးရွင္ီးေရီး်ားႏွင့္

ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟငရ
္ ာ

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး

်ားႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ္္ဟစည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီးသည္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ ေရဆ္ဟီးစြန္႔္ဟတ္ျခင္ီး၊ ေလ္ဟ္
သ္ဟ႔စြန္႔္ဟတ္ျခင္ီး၊

ေျမေပၚေျမေအာက္ သ္ဟေလွာင္ကန္မ်ာီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္ျခင္ီး၊

ေဘီးအႏၲရာယ္ရွ္ေသာ

အစ္ဟငအ
္ ခပစၥည္ီးမ်ာီး

သဟံီးစြျခင္ီး၊

သ္ဟေလွာင္ျခင္ီး၊

က္ဟင္တြယ္ျပဳျပင္ျခင္ီး၊

သယ္ယူ

ပ္ဟ႔ေဆာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္ီး၊ ္္ဟစြန္႔ပစ္မႈမ်ာီးေၾကာင့္ ညစ္ညမ္ီးမႈအာီး ျပန္လည္ဖယ္ရွာီးျခင္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္
ပါသည္။
Zone A Project ၏ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေ္ာင္မႈ၌ (၃၉၆)

က္တာရွ္သည့္ မတည္ေဆာက္ရေသီးေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအာီး စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလျခင္ီးပါဝင္ပါသည္။ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး၏ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈသည္ (၃၄.၈)
သ္ဟ႔မ

က္တာရွ္သည့္ မတည္ေဆာက္ရေသီးေသာ

ဟတ္ လယ္ယာေျမျဖစ္ေသာ ေျမအာီးလူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတစ္ခဟအျဖစ္ ေျပာင္ီးလျခင္ီး

ျဖစ္ပါသည္။

စက္မႈနယ္ေျမ်ားႏွင့္

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာနယ္ေျမအာီး

တည္ေဆာက္ျခင္ီး

(်ားႏွင့္

ေနာက္ပ္ဟင္ီးလဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး) သည္ ေျမသာီး ္္ခ္ဟက္ပ်က္စီီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ေလ္ဟ၊ ေရ္ဟ်ားႏွင့္ ေျမ္ဟညစ္ညမ္ီး
ျခင္ီးတ္ဟ႔ အပါအဝင္အျခာီးအရာမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီးေဆာင္တာမ်ာီးသည္လည္ီး
လဟပ္ငန္ီးခြင္အတြင္ီး အနာတရျဖစ္မႈမ်ာီး သ္ဟ႔မ

သေဘာသဘာဝအရ

အႏၲရာယ္မကင္ီးသည့္အတြက္

ဟတ္ အသက္ဆဟံီး႐ိုႈံီးမႈမ်ာီးလည္ီး ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

သက္ဆဟ္င္ရာ က်န္ီးမာေရီး၊ အႏၲရာယ္ကင္ီးရွင္ီးေရီး်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟင္ရာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး၏
အေျပာင္ီးအလမ်ာီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္၎တ္ဟ႔အာီး

လ္ဟက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွ္ျခင္ီးေၾကာင့္၊

(ၾကပ္မတ္ကြပ္ကေရီး

အာဏာပ္ဟင္မ်ာီးမွ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD အာီး စဟံစမ္ီးစစ္ေဆီးမႈမ်ာီး စတင္လဟပ္ေဆာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္
ဒဏ္႐ို္ဟက္ျခင္ီးတ္ဟ႔ အပါအဝင္) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD အေပၚ အေရီးပါေသာမလ္ဟလာီးအပ္သည့္
သက္ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ သီလဝါ
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အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ
မလ္ဟလာီးအပ္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
အနာဂတ္တင
ြ ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၊ီ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ လဟပင
္ န္ီးေဆာင္ရက
ြ မ
္ စ
ႈ ရ္တမ
္ ်ာီး ပ္မ
ဟ မ
္ဟ ်ာီးျပာီးလာ်ားႏ္ဟငၿ္ ပီီး၊
MJTD ်ားႏွင့္ TPD အေနျဖင့္ ္္သ
ဟ ႔္ဟ ပ္မ
ဟ မ
္ဟ ်ာီးျပာီးလာသည့္စရ္တမ
္ ်ာီးအာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၊ီ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္႔၏
ဟ
သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး္ံသ႔္ဟ လႊေျပာင္ီးရန္ မစြမီး္ ေဆာင္်ားႏ္ဟငျ္ ခင္ီး ရွ်ားႏ
္ ္ဟငပ
္ ါသည္။
ေလာင္စာ၊

ေရမီီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္သံဟီးစြမႈမ်ာီး၊

လဟပ္အာီး၊

ေဆာက္လဟပ္ေရီးသဟံီးပစၥည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

အပါအဝင္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြကမ
္ ႈစရ္တ္တ္ဟ႔သည္ ပဟံေသမ

အာမခံေၾကီးတ္ဟ႔

ဟတ္ဘ၊ အနာဂတ္တြင္ ပ္ဟမ္ဟမ်ာီးျပာီးလာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

သက္ဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ာီးတြင္ အတ္အက်ျပ႒ာန္ီး္ာီးျခင္ီးမွ လြ၍၊

MJTD်ားႏွင့္TPD အေနျဖင့္

္္ဟသ္ဟ႔ပ္ဟမ္ဟမ်ာီးျပာီးလာသည့္ စရ္တ္မ်ာီးအာီး ၎၏သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး္ံသ္ဟ႔ လႊေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္ လ္မ့္မည္

ဟ

အာမခံခ်က္မရွ္ပါ။ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး္ံသ္ဟ႔ လႊေျပာင္ီးေပီးျခင္ီး မျပဳ်ားႏ္ဟင္ေသာ
တ္ဟီးလာသည့္စရ္တ္တစ္စံဟတစ္ရာသည္ MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏

ေငြသာီး စီီးဆင္ီးမႈ်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္မ်ာီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာ အတ္ဟင္ီးအတာျဖင့္ က်ေရာက္သြာီး်ားႏ္ဟင္
ပါသည္။ အဆ္ဟပါ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျချဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္ီးအခ်က္မ်ာီးသည္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမက
ံ ္န္ီးက္ဟမဆ္ဟ သက္ေရာက္မႈရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွ
တစ္ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီက MJTD ်ားႏွင့္ TPD တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္သက္ေရာက္မႈ
မ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနသ
္ ည္

အမ်ာီးျပည္သဆ
ူ င
္ဟ ရ
္ ာ

ေရမီီး်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သဟီးံ စြမႈမ်ာီး်ားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ာီး

ရရွ်ားႏ
္ ္ဟငမ
္ အ
ႈ ေပၚ မူတည္ပါသည္။
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ လဟပ္က္ဟင္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္

အမ်ာီးျပည္သူ

ဆ္ဟင္ရာ ေရမီီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္သံဟီးစြမႈမ်ာီး အ္ူီးသျဖင့္ ေရ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာီး ေပီးပ္႔ျဟ ခင္ီးမ်ာီးသည္ မရွ္မျဖစ္
လ္ဟအပ္ပါသည္။ ္္ဟဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ာီး ျဖည့္ဆည္ီးေဆာင္ရြက္ ေပီးရာ၌ ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ
အတ္ဟင္ီးအတာျဖင့္ ေလ်ာ့နည္ီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အေရီးပါသည့္

ဟတ္ ၾကာရွည္ ျပတ္ေတာက္ျခင္ီးသည္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး

လည္ပတ္ လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာ အတ္ဟင္ီးအတာျဖင့္
က်ေရာက္ သြာီး်ားႏ္ဟင္သည့္အျပင္၊ အခ်ဳ္႕ေသာ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအာီး ၎တ္ဟ႔၏ Zone A Project ၊ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္
မည္သည့္စီမံက္န္ီး၌မဆ္ဟငွာီးယူ္ာီးမႈမ်ာီးအာီး အဆဟံီးသတ္သြာီးေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အရန္လွ်စ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ာီး
အသဟံီးျပဳရျခင္ီးက့သ္ဟ႔ အစာီး္္ဟီးကဟစာီးမႈ အစီအမံမ်ာီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပီးရျခင္ီးေၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊
MJTD ်ားႏွင့္ TPD ၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈ စရ္တ္မ်ာီးလည္ီး ျမင့္တက္သြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္၊ ္္ဟအရန္
လွ်စ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ာီးသည္

Zone

A

Project

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

၊

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္
မည္သည့္စီမံက္န္ီး၌မဆ္ဟ

တည္ရွ္ေသာ အေဆာက္အအဟံမ်ာီးအာီး လည္ပတ္ရန္ လ္ဟအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာီးအတြက္ လဟံေလာက္ခ်င္မွ
လဟံေလာက္မည္ျဖစ္ရာ၊
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

Zone

အတြင္ီး

A

Project

၊

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္

တြင္ခ်႕္ြင္မည့္

သီလဝါ

မည္သည့္စီမံက္န္ီး၌မဆ္ဟ

တည္ရွ္ေသာ အေဆာက္အအံဟမ်ာီး ပဟံမွန္အတ္ဟင္ီး လည္ပတ္မမ
ႈ ်ာီး မျပဳ်ားႏ္ဟင္ေသာ အက်ဳ္ီးဆက္မ်ာီး ျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္
ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီး
တြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္
က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

39

ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔အ
္ဟ ေနျဖင့္ ်ားႏ္ဟငင
္ ျံ ခာီးေငြလလွယမ
္ ဆ
ႈ င
္ဟ ရ
္ ာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ဆင
္ဟ ရ
္ ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
MJTD ်ားႏွင့္ TPD တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ္ာီးမႈ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ဝင္ေငြမ်ာီးက္ဟ အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
ႈ ်ာီး်ားႏွင့္ အသဟံီးစရ္တ္မ်ာ၏
ျဖင့္ တန္ဖ္ဟီးသတ္မွတ္္ာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အခ်ဳ္႕ေသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မမ
တစ္စ္တ္တစ္ေဒသအာီး က်ပ္ေငြျဖင့္ တန္ဖ္ဟီးသတ္မွတ္ ္ာီးပါသည္။ က်ပ္ေငြသည္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေသာနည္ီးျဖင့္
အရွင္္ာီးေသာ်ားႏႈန္ီးအေျခခံ (managed float basis) ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွ္ရာ၊ အေမရ္ကန္ေဒၚလာ်ားႏွင့္
ယွဥ္လွ်င္ က်ပ္ေငြတန္ဖ္ဟီးမာလာျခင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ က်ပ္ဝင္ေငြက္ဟ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏
ဘ႑ာေရီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္က္ဟ က်ဆင္ီးေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ေငြေၾကီးလလွယ္်ားႏႈန္ီး

အေျပာင္ီးအလမ်ာီးသည္

္္ဟ႔ေၾကာင့္ အေမရ္ကန္ေဒၚလာ မွ က်ပ္ေငြသ္ဟ႔
ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးအတြက္အေမရ္ကန္ေဒၚလာမွ

က်ပ္ေငြသ႔္ဟ ေျပာင္ီးလျပသရန္စာရင္ီးညွ္်ားႏ္ႈင္ီးမႈွ၏ အက်္ဳီးဆက္အပါအဝင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ
ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီးအေျခအေနတ္ဟ႔အေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
Zone

A

Project

၊

လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္ ်ားႏွင့္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနအ
္ တြငီး္

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၏
ီ
အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္ မည္သည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ မဆ္ဟ အလာီးအလာရွေ
္ သာသံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္
ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအေျခစ္က
ဟ ရ
္ ာတ္င
ဟ ီး္ ျပည္မ်ာီး၏

စီီးပြာီးေရီးစြမီး္ ေဆာင္မ်ားႏ
ႈ ွင့ဆ
္ က္စပ္သည့္

ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီးက္ဟ

ႀကံဳရဖြယရ
္ ပ
ွ္ ါသည္။
Zone A Project်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး၏ ဝယ္လ္ဟအာီးအမ်ာီးစဟမွာ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး္က ျဖစ္သျဖင့္ဂ်ပန္၊ ္္ဟင္ီး်ားႏွင့္္္ဟင္၀မ္က့သ္ဟ႔ေသာ အလာီးအလာရွ္ေသာသံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္
ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး

အမ်ာီးအျပာီးေန္္ဟင္ရာ

တ္ဟင္ီးျပည္မ်ာီး်ားႏွင့္

ေဒသမ်ာီး၏

စီီးပြာီးေရီး

စြမ္ီးေဆာင္မႈ

က်ဆင္ီးျခင္ီးသည္ Zone A Project်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး၏ ဝယ္လ္ဟအာီးအေပၚ
မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ၿပီီး MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈ၊ ဘ႑ာေရီး
စြမ္ီးေဆာင္ရည္်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန်ားႏွင့္ အလာီးအလာတ္ဟ႔အေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး
အေရီးပါေသာ အတ္ဟင္ီးအတာတစ္ခဟအ္္ က်ေရာက္သြာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ စီီးပြာီးေရီးက်ဆင္ီးျခင္ီးသည္
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးအေပၚမဆ္ဟ
လည္ီး သက္ေရာက္မႈရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္
ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီး
ပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ေငြစာရင္ီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာမူသေဘာတရာီးမ်ာီး သ္႔မ
ဟ
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံစာရင္ီးေကာင္စီ (“MAC”)
သတ္မွတ္္ဟတ္ျပန္ရန္
အသစ္မ်ာီး်ားႏွင့္အညီ

သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးဆ္ဟင္ရာစံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး (“MFRS”) က္ဟ

တာဝန္ရွ္ပါသည္။

ဖြင့ဆ
္ ္ဟခ်က္အသစ္မ်ာီး္ဟတ္်ားႏ္ဟင္ၿပီီး

တ
ဟ ္ စံ်ားႏန
ႈ ီး္ မ်ာီး ေျပာင္ီးလမႈ

MAC

သည္

အနာဂတ္တြင္

စံ်ားႏႈန္ီးအသစ္မ်ာီး်ားႏွင့္

အဓ္ပၸာယ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔ သည္ စာရင္ီးဆ္ဟင္ရာမူဝါဒ

လ္ဟက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေငြစာရင္ီးဆ္ဟင္ရာမူဝါဒအသစ္မ်ာီး

အသစ္မ်ာီး သတ္မွတ္မႈသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ MJTD သ္ဟ႔မ

ဟတ္

MFRS

ဟတ္ TPD တ္ဟ႔၏ ဘ႑ာေရီးအေန္ာီးသ္ဟ႔မ

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ာီးအေပၚ သ္သာေသာ အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈ ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

40

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

Zone B Project ်ားႏွင့္ TPD အတြက္ သီလဝါ SMC ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆရ
္ဟ န္ရည္ရယ
ြ ္
္ ာီးသည့္ ဖက္စပ္ကမ
ဟ ၸဏီ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၏
ီ အနာဂါတ္တင
ြ ခ
္ ်႕္ြငမ
္ ည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ မ်ာီးတြင္ မေရရာမႈမ်ာီး ရွၿ္ ပီီး
အေကာင္အ္ည္မေပၚျခင္ီး ျဖစ္်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အနာဂါတ္စမ
ီ ံက္န္ီးမ်ာီး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္်ားႏဟ္င္ျခင္ီး မေဖာ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးမွာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
္္န္ီးခ်ဳပ္မႈမွ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီီး သက္ဆ္ဟင္ရာဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ ေယဘဟယ်ေဈီးကြက္ အေျခအေနမ်ာီးက့သ္ဟ႔ အနာဂါတ္
ျဖစ္ရပ္မ်ာီးသည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္စီမက
ံ ္န္ီးမ်ာီး

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ျခင္ီးအာီး

သက္ေရာက္မႈရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္္ဟ႔ျပင္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္

ေယဘဟယ်စီီးပြာီးေရီးပတ္ဝန္ီးက်င္်ားႏွင့္

အ္မ္ျခံေျမေဈီးကြက္ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတဟ္ီးတက္လာမႈ

်ားႏွင့္

အ္ူီးသျဖင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးသည္ ခန္႔မွန္ီးရခက္ခ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အဆ္ဟပါ မေရရာမႈမ်ာီးေၾကာင့္ Zone B
Project ်ားႏွင့္ TPD အတြက္သီလဝါ SMC ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆ္ဟရန္ရည္ရယ
ြ ္္ာီးသည့္ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္
အပါအဝင္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္စီမံက္န္ီးမ်ာီးသည္

အေကာင္အ္ည္ေပၚလ္မ့မ
္ ည္

ဟ

အာမခံခ်က္မရွ္ပါ။
စီမက
ံ န
္ ီး္ အသစ္မ်ာီး်ားႏွင့္

တည္ေဆာက္မလ
ႈ ပ
ဟ င
္ န္ီးမ်ာီးေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္

ေျမရရ္ွေရီးအတြက္

ၿပ္ဳင္ဆ္င
ဟ မ
္ သ
ႈ ည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ ကဟမၸဏ၏
ီ စီီးပြာီးေရီး က္ဟ အက်္ဳီးသက္ေရာက္မရ
ႈ ွ်ားႏ
္ ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ရည္ရည
ွ ္ အက်္ဳီးအျမတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္်ားႏွင့္ ္္န္ီးသ္မ္ီး်ားႏ္ဟင္ရန္အတြက္ သီလဝါအ္ူီး
စီီးပြာီးေရီးဇဟန္

်ားႏွင့္

အျခာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ီးေဒသမ်ာီးတြင္လည္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီး်ားႏွင့္

သင္ီးဖြ႕မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္ တည္ဆဥပေဒမ်ာီးအရ ေဆာင္ရြက္ခြင့ရ
္ ္ွသည့္အတ္ဟင္ီး အျခာီးေျမရာဖြံ႕ၿဖ္ဳီးမႈ စီမံက္န္ီးမ်ာီး
ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္

မ္မ၏
္

စီမံက္န္ီးမ်ာီးအတြက္

ေျမရရ္ွေရီး်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍

ၿပ္ဳင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးစြာ

ေတြ႕ႀကံဳရပါသည္။ အဆ္ဟပါစီမက
ံ ္န္ီးမ်ာီးဖြံ႕ၿဖ္ဳီးမႈအတြက္ ေျမရာဖြံ႕ၿဖ္ဳီးမႈစီမံက္န္ီးမ်ာီးအတြက္ က္ဟက္ညီမႈရ္ွသည့္
ေျမရရ္ွေရီးသေဘာတူညီမႈမ်ာီးရရ္ွေရီးမွာ
ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္ီး်ားႏွင့္

မ်ာီးစြာ

အေရီးႀကီီးပါသည္။

သင့္တင့္သည့္ေဈီး်ားႏႈန္ီးျဖင့္ရရ္ွ်ားႏ္ဟင္ေရီး

ကဟမၸဏီအေနျဖင့္

သင့္ေတာ္သည့္

အခက္အခမ်ာီး ႀကံဳေတြ႕်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ေတာ္သည့္ေျမေနရာအာီး သင့္ေတာ္သည့္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီးျဖင့္ မရရ္ွန္ဟင္ခ့ျခင္ီး သ္ဟ႔မ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ာီး်ားႏွင့္

ေျမရာဖြံ႕ၿဖ္ဳီးမႈအာီး

လက္ခံ်ားႏ္ဟင္သည့္

အက်္ဳီးအျမတ္ျဖင့္

ဟတ္ ဖက္စပ္

ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ရန္

သေဘာတူညီမႈ မရရ္ွခ့ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ႀကံဳေတြ႕ရပါက အဆ္ဟပါစီမက
ံ ္န္ီးမ်ာီးလည္ပတ္်ားႏ္ဟင္မႈ၊ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန
်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာ

အက်္ဳီးရလာဒ္မ်ာီးအေပၚ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး

အေရီးပါေသာ

အတ္ဟင္ီးအတာအ္္ က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ဆ
ံ င
္ဟ ရ
္ ာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ၏
ံ ်ားႏ္ဟငင
္ ေ
ံ ရီး၊ လဟၿံ ခဳံေရီး၊ စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္ လူမေ
ႈ ရီး အေျခအေနမ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔အ
္ဟ ေပၚ အက်္ဳီးသက္
ေရာက္မႈ ရွ်ားႏ
္ ္ဟငပ
္ ါသည္။
(ေငြေရီးေၾကီးေရီးက႑်ားႏွင့္စာရင္ီးက္ဟင္စနစ္တ္ဟ႔အပါအဝင္)ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏စီီးပြာီးေရီးသည္
္္ဟ႔ျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ အျခာီးကဟမၸဏီမ်ာီးသည္
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ်ားႏွင့္

ကဟန္က်စရ္တ္တ္ဟ႔အာီး

၎တ္ဟ႔၏ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး စီီးပြာီးေရီးလဟပ္က္ဟရာတြင္

္္ခ္ဟက္ေစမည့္
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ဖြံ႕ျဖ္ဳီးဆျဖစ္ပါသည္။

လဟံေလာက္မႈမရွ္ေသာ

ဆက္သြယ္ေရီး၊

သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး်ားႏွင့္ အျခာီးအေျခခံအေဆာက္အဦ၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ဆ္ဟင္ၾကံဳေတြ႔်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ေရမီီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္သံဟီးစြမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး မရွ္မျဖစ္

သ္သာေသာတ္ဟီးတက္မႈရွ္ေနေသာ္လည္ီး လက္ရွ္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟ္င္ငံ

အစ္ဟီးရ၏ ်ားႏ္ဟင္ငံေရီး၊

စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္ လူမႈေရီး ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလျခင္ီးမ်ာီးသည္ ေရွ႕ဆက္သြာီးေနမည္ သ္ဟ႔မ

ေအာင္ျမင္လ္မ့္မည္

ဟ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ပတ္ဝန္ီးက်င္အေနအ္ာီးမ်ာီးသည္
တည္တံ့ခ္ဟင္ၿမလ္မ့္မည္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ၏ယံဟၾကည္မႈ်ားႏွင့္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈဆ္ဟင္ရာ

ဆက္လက္တ္ဟီးတက္ေကာင္ီးမြန္လ္မ့္မည္

ဟလည္ီးေကာင္ီး

ဟတ္

အာမခံ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးမရွ္ပါ။

လူမ်္ဳီးစြ

စီီးပြာီးေရီးတ္ဟီးတက္မႈ်ားႏွင့္တည္ျင္မ္မတ
ႈ ္ဟ႔က္ဟ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေရရွည္

ဂ္ဟဏ္ီးဂဏစြတင္ီးမာမႈမ်ာီးသည္

အ

န့္အတာီးျဖစ္လာေစ်ားႏ္ဟင္သည္။

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ်ားႏ္ဟင္ငံေရီး၊ စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္ လူမႈေရီး အေျခအေနမ်ာီးတြင္ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ အေျပာင္ီးအလမ်ာီး်ားႏွင့္
ေဘီးအႏၲရာယ္ ကင္ီးရွင္ီးေရီး်ားႏွင့္ လဟံၿခဳံေရီးတ္ဟ႔အာီး ္္ခ္ဟက္်ားႏ္ဟင္ေသာ အေျခအေနမ်ာီးသည္လည္ီး Zone A Project
၊ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး အနာဂါတ္တြင္ ခ်႕္ြင္မည့္
မည္သည့္စီမံက္န္ီးမဆ္ဟ ၏ (အ္ူီးသျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးမ်ာီး ျဖစ္သည့္)
အလာီးအလာရ္ွေသာ

သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္

ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအာီး

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈအေပၚ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္

္္ဟအေျခအေနမ်ာီးတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ္ံမွ ျပန္လည္ရရွေ
္ သာ အက်္ဳီးအျမတ္
အေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္ ၏
ံ ဥပေဒစနစ္သည္ အရည္အေသြီးျပည့္မရ
ီ န္ ေျပာင္ီးလေနဆျဖစ္ကာ၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ၏
ံ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
စည္္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီးအာီး အဓ္ပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ျ္ဟ ခင္ီး်ားႏွင့္ က်င့္သီးဟံ ျခင္ီးတ္႔တ
ဟ င
ြ ္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ာီး ရွေ
္ နပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ဥပေဒျပဳေရီးမ႑ဳ္င္က ျပ႒ာန္ီး
သည့္ ဥပေဒမ်ာီး၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္၊ အစ္ဟီးရ အာဏာပ္ဟင္မ်ာီး်ားႏွင့္ အစ္ဟီးရ အဖြ႔အစည္ီး အမ်ဳ္ီးမ်ဳ္ီးတ္႔က
ဟ
္ဟတ္ျပန္ေသာ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမ်ာီး်ားႏွင့္ လမ္ီး

ႊန္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏

ေခတ္မီအာီးေကာင္ီးေစသည့္

တရာီးဥပေဒမူေဘာင္မ်ာီးအာီး

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးဆ္ဟင္ရာ

္င္ရွာီးေသာအေျပာင္ီးအလမ်ာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

လတ္တေလာကာလ၌

ျဖစ္ေပၚခ့ၿပီီး၊

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအေနျဖင့္ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ အေျပာင္ီးအလမ်ာီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ္မ့မ
္ ည္
သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး

ျမန္မာအစဟ္ီးရအေနျဖင့္

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးက္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး၏

လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးျဖင့္

အာီးေပီးဆြေဆာင္ရန္အတြက္၎၏

ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

ဥပေဒစနစ္က္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဟ ယဟံၾကည္ပါသည္။
က္ဟက္ညီမႈရွ္ေစရန္်ားႏွင့္
တ္ဟီးတက္ဖြံ႔ၿဖဳ္ီးေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေနဆျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီးသည္ ၎၏ ဥပေဒစနစ္္က္ ပ္ဟမ္ဟ လ်င္ျမန္ေသာအရွ္န္ျဖင့္
ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေနရာ

တည္ဆဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးသည္

အခ်ဳ္႕ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ာီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အေျခအေနမ်ာီးတြင္ သက္ေရာက္ျခင္ီး ရွ္မရွ္်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ပါက မည္သ္ဟ႔သက္ေရာက္မည္ ဆ္ဟသည္တ္ဟ႔်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္ီး၍

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ာီး

ရွ္ေနဆျဖစ္ပါသည္။

အ္ူီးသျဖင့္၊

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ

ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးဆ္ဟင္ရာ အေျပာင္ီးအလမ်ာီးက ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကေရီးပ္ဟင္ီး တ္ဟ႔အာီး
တ္ဟီးတက္ေကာင္ီးမြန္ေစခ့ေသာ္လည္ီး၊

အဆ္ဟပါ

ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးသည္

စ္ဟီးရ္မ္ပူပန္မႈအာီးလဟံီးက္ဟ ေျဖရွငီး္ ေပီး်ားႏ္ဟင္မႈ ရွ္ခ်င္မွရမ
ွ္ ည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊
ျဖစ္ေနျခင္ီး၊ မျပတ္မသာီးဒ္ြ

ျပည့္စလ
ဟံ ဟံေလာက္မႈ်ားႏွင့္

အခ်င္ီးခ်င္ီး ဆန္႔က်င္ ဝ္ေရာဓ္

ျဖစ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ အဓ္ပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ဟမႈ အမ်ဳ္ီးမ်ဳ္ီးကြျပာီးေနျခင္ီးတ္႔ဟ ရွ္ေန်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟ႔ျပင္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးက္ဟ တရာီးဝင္မ

ဟတ္ေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဌာနတြင္ီး ျဖစ္ေသာ

လမ္ီး

ႊန္ခ်က္မ်ာီး၊ က်င့္္ဟံီးမ်ာီးျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးျပဳျပင္ျခင္ီးတ္ဟ႔ရွ္်ားႏ္ဟင္ၿပီီး၊

လမ္ီး

ႊန္ခ်က္မ်ာီး၊ က်င့္္ဟံီးမ်ာီးသည္ တည္ရွ္ေနေသာ္လည္ီး မွတ္တမ္ီးမွတ္ရာ မရွ္ျခင္ီး၊ ေယဘဟယ် အာီးျဖင့္

အမ်ာီးျပည္သူကမရရွ်ားႏ
္ ္ဟင္မႈ်ားႏွင့္ တသမတ္တည္ီးက်င့္သဟံီးျခင္ီးမရွ္မႈတ္ဟ႔ ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အဆ္ဟပါလမ္ီး
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အဆ္ဟပါ
ႊန္ခ်က္မ်ာီး၊

က်င့္္ဟံီးမ်ာီးအာီး တရာီး႐ိုဟံီးမ်ာီးမွ စီရင္ခ်က္မခ်ဖူီးျခင္ီး၊ ဥပေဒျပဳေရီးနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္မွ မျပ႒ာန္ီးဖူီးျခင္ီး
ျဖစ္်ားႏ္ဟင္သည့္အျပင္၊ ႀကဳ္တင္အသ္ေပီးျခင္ီးမရွ္ဘ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟံေလာက္စြာအသ္ေပီးျခင္ီးမရွ္ဘ ေျပာင္ီးလ

သြာီးျခင္ီးလည္ီး ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီး အဓ္ပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ္ဟျခင္ီး၊ အေကာင္
အ္ည္ေဖာ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အေရီးယူေဆာင္ရြက္ျခင္ီးတ္႔်ားႏ
ဟ ွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍

အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာရွ္ပါသည္။

အဆ္ဟပါအခ်က္သည္

စီရင္္ဟံီးသာဓကမ်ာီး မွာလည္ီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီး

အဓ္ပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ဟျခင္ီး်ားႏွင့္ အသဟံီးခ်ျခင္ီးတ္႔တ
ဟ ြင္ ေနာက္္ပ္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚလာေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အေနျဖင့္ စီရင္္ဟံီးဥပေဒ၊ တရာီးမဥပေဒ်ားႏွင့္ ဓေလ့္ဟံီးတမ္ီးဥပေဒ စနစ္မ်ာီးအာီး ေရာယွက္ကာ
လက္ခံက်င့္သဟံီးေသာ္လည္ီး၊

ဥပေဒမ်ာီးအာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစ္ဟီးရေပၚလစီမ်ာီးက

လႊမ္ီးမ္ဟီးပါသည္။ ္္ဟ႔ျပင္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးက္ဟ က်င့္သဟံီးရာ်ားႏွင့္ စီရင္ရာတြင္ အာဏာပ္ဟင္
မ်ာီး၏ က္ဟယ္ပ္ဟင္ဆင္ျခင္တံဟတရာီးအတ္ဟင္ီး
ေဒသႏၲရအစ္ဟီးရ၊

ဆဟံီးျဖတ္ျခင္ီးသည္

အစ္ဟီးရအာဏာပ္ဟင္်ားႏွင့္

အတ္ဟင္ီးအတာတစ္ခဟအ္္

အစ္ဟီးရအဖြ႔အစည္ီးအမ်ဳ္ီးမ်ဳ္ီးအလ္ဟက္

ပါရွ္

ေန်ားႏ္ဟင္ၿပီီး၊

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ပဟံ ကြျပာီးမႈ ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆ္ဟ လက္ရွ္အခ်္န္တြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈဆ္ဟင္ရာ အျငင္ီးပြာီး
မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္ီးတရာီး႐ိုဟံီးမ်ာီးမွ တရာီး႐ိုဟံီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အ်ားႏဟညာတနည္ီးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္ီးေပီး
ျခင္ီးမွာ နည္ီးပါီးပါသည္။ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ တရာီးရံဟီးမ်ာီး၏
အေတြ႕အၾကံဳမွာ သ္သ္သာသာနည္ီးပါီးပါသည္။ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီးအာီး ဦီးေဆာင္ေျဖရွင္ီးရန္
ကၽြမ္ီးက်င္မႈရွ္သူျပည္တြင္ီးပညာရွင္

အနည္ီးငယ္မွ်သာရွ္ပါသည္။

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

အေနျဖင့္

New

York

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 အာီး
မၾကာေသီးမီက

အတည္ျပဳဝင္ေရာက္ခ့ေသာ္လည္ီး

မ်ာီးမၾကာေသီးမီကမွ

အ်ားႏဟညာတစီရင္ဆံဟီးျဖတ္ျခင္ီး

ဥပေဒက္ဟ ျပ႒ာန္ီးခ့ေပရာ၊ ်ားႏ္ဟင္ငရ
ံ ပ္ျခာီးတြင္ခ်မွတ္ေသာ အ်ားႏဟညာတ ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ျမန္မာတရာီး႐ိုဟံီးမ်ာီးမွ
အသ္အမွတ္ျပဳအေကာင္အ္ည္ေဖာ္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္

္္ဟဥပေဒက

္္္္ေရာက္ေရာက္

အေ္ာက္အကူ

ျပဳ်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး ရွ္မရွ္ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အေနျဖင့္ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) တြင္ ဝင္ေရာက္္ာီး
သူျဖစ္ၿပီီး၊ ဘရူ်ားႏ္ဟင္ီး၊ အင္ဒ္ဟနီီးရွာီး၊ လာအ္ဟ၊ မေလီးရွာီး၊ ဖ္လစ္ပ္ဟင္၊ စင္ကာပူ၊ ္္ဟင္ီး ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္်ားႏ္ဟင္ငံတ္ဟ႔်ားႏွင့္ လည္ီး
်ားႏွစ္်ားႏ္ဟင္ငံၾကာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ာီးအသီီးသီီး

ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးေလရာ၊

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ

သေဘာတူညီခ်က္်ားႏွင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ာီးတြင္ အက်ံဳီးဝင္ေေသာ အျငင္ီးပြာီးမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ ေပီးအပ္္ာီးေသာ အကာအကြယ္မ်ာီးအာီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ တရာီး႐ိုဟံီးမ်ာီးက မည္သ္ဟ႔က္ဟင္တြယ္ ေျဖရွင္ီးမည္ က္ဟလည္ီး အလာီးတူစြာ

ယခဟ္က္တ္ဟင္ ရွင္ီးရွင္ီးလင္ီးလင္ီး မသ္ရေသီးပါ။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္အတြင္ီးရွ္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ာီးသည္လည္ီးေကာင္ီး၊

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီးအာီး အဓ္ပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ဟရာ်ားႏွင့္ က်င့္သဟံီးရာ၌ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ာီးသည္ လည္ီးေကာင္ီး၊
Zone A Project ၊လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟ န္အတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးမဆ္ဟ ၏
ျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူ

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးမ်ာီး

ျဖစ္သည့္)

(အ္ူီးအာီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီး

အလာီးအလာရွ္ေသာ

သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္

ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအာီး

္္ဟအေျခအေနမ်ာီးတြင္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏ၏
ီ
MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ
္ာီးမႈအေပၚသ္ဟ႔လည္ီး မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
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ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ အ
ံ ေပၚ ခ်မွတ္
္ ာီးေသာ တာီးဆီီးပ္တဆ
္ ႔မ
္ဟ မ
ႈ ်ာီးက ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႔အ
္ဟ ေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ ်ားႏ
ွ္ ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငအ
ံ ေပၚခ်မွတ္ေသာ တာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီး၏သက္ေရာက္မႈက္ဟ ခံရ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
(အာီးလဟံီး မ

ဟတ္ေသာ္လည္ီး) ္္ဟက့သ္ဟ႔ တာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈအခ်ဳ္႕က္ဟ အၿပီီးတ္ဟင္ဖယ္ရွာီးျခင္ီးသ္ဟ႔မ

ဟတ္ယာယီ

ဆ္ဟင္ီးင့ံျခင္ီး လဟပ္ေဆာင္ၿပီီးျဖစ္သည္။ သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး ္္ဟဆ္ဟင္ီးငံ့္ာီးမႈမ်ာီးအာီး သက္တမ္ီးတ္ဟီးေပီးရန္ ရွ္မရွ္မွာ
မေသခ်ာပါ။ ဤတာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီးက္ဟ မၾကာမီအနာဂတ္တြင္

ဖယ္ရွာီး်ားႏ္ဟင္ဖြယ္ရွ္ေၾကာင္ီးအာီးတက္စရာ

အရ္ပ္လကၡဏာမ်ာီးေတြ႕ရေသာ္လည္ီး၊ ဤတာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီးအာီး အၿပီီးတ္ဟင္ဖယ္ရွာီးျခင္ီး ျပဳမျပဳ၊ သ္ဟ႔မ
ေနာက္္ပ္တာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီး ျပဳမျပဳမေသခ်ာေသီးပါ။
လည္ီးေကာင္ီး၊

ဟတ္

္္ဟသ္ဟ႔ဆက္ရွ္ေနသည့္ တာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီးသည္

ဆ္ဟင္ီးငံ့္ာီးသည့္တာီးဆီီးပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီးအာီး

သက္တမ္ီးတ္ဟီးဆ္ဟင္ီးငံ့မေပီးျခင္ီးသည္

လည္ီးေကာင္ီး၊ ေနာက္္ပ္တာီးဆီီး ပ္တ္ဆ္ဟ႔မႈမ်ာီးခ်မွတ္ျခင္ီးသည္လည္ီးေကာင္ီး၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ စီီးပြာီးေရီး
တ္ဟီးတက္မႈက္ဟအ

န္႔အတာီးျဖစ္ေစ ၿပီီး၊

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

Zone A Project ၊လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္

အတြင္ီးကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးမဆ္ဟ

၏

(အ္ူီးသျဖင့္ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးမ်ာီးျဖစ္သည့္) အလာီးအလာရွ္ေသာ သံဟီးစြသူ
မ်ာီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီးအာီး ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္
ပါသည္။

္္ဟမွတစ္ဆင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္ မည္သည့္စီမံက္န္ီး

တြင္မဆ္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး အေရီးပါေသာ အတ္ဟင္ီးအတာအ္္
က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ တ
ံ င
ြ ္

လဟပေ
္ ဆာင္မည့္စမ
ီ က
ံ န
္ ီး္ တ္႔အ
ဟ တြက္

အမ်ာီး်ားႏွင့သ
္ က္ဆင
္ဟ ေ
္ သာက႑်ားႏွင့္

ပဟဂလ္ကက႑မွ

ဘ႑ာေငြရရွ်ားႏ
္ ္ဟငမ
္ ႈ အရင္ီးအျမစ္မ်ာီး အာီးနည္ီးေနဆ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ စီမံက္န္ီးတ္ဟ႔အတြက္ဘ႑ာေငြေ္ာက္ပံ့မႈ်ားႏွင့္ အျခာီးဘ႑ာေငြေ္ာက္ပံ့မႈတ႔္ဟ အနည္ီးအက်ဥ္ီး
သာရွ္ၿပီီး၊ ဆက္လက္၍လည္ီးအနည္ီးအက်ဥ္ီးသာရွ္ေန်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ဥပေဒမ်ာီးအရ လ္ဟင္စင္ရျပည္တြင္ီး

ဘဏ္မ်ာီးအာီး ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးေငြက္ဟငတ
္ ြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့်ားႏ
္ ွင့္ ျမန္မာကဟမၸဏီမ်ာီးသ္ဟ႔ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးေငြျဖင့္ ေငြေခ်ီးခြင့မ
္ ်ာီး
ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးေပီးၿပီီးျဖစ္ေသာ္လည္ီး၊ ျပည္တြင္ီးဘဏ္မ်ာီးအေနျဖင့္ မတည္ေငြရင္ီးႀကီီးမာီးေသာ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီး
ျမႇဳပ္်ားႏွံမႈျဖင့္ ျပဳလဟပ္ေသာ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီးအာီး ေခ်ီးေငြေ္ာက္ပံ့ရန္ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာစြမ္ီးေဆာင္ရည္ ရွ္မရွ္
မေသခ်ာပါ။

အခ်္ဳ႕်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးဘဏ္မ်ာီးအာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္

လဟပ္က္ဟင္ခြင့လ
္ ္ဟင္စင္္ဟတ္ေပီး္ာီးေသာ္လည္ီး

ဤ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးဘဏ္မ်ာီး၏လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈအာီးကန္႔သတ္္ာီးၿပီီး

ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ

မႈျဖင့္ ျပဳလဟပ္ေသာ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီးက္ဟသာေငြေခ်ီးရန္ ခြင့္ျပဳ္ာီးေပသည္။ ္္ဟ႔ျပင္ ေျမ၊ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ
ဆ္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ အျခာီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးအာီး အာမခံအျဖစ္္ာီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ
မလဟံေလာက္ပါ။

ဟတ္ အေပါင္္ာီးျခင္ီးအတြက္ ဥပေဒယႏၲရာီး

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးေခ်ီးေငြဆ္ဟင္ရာစည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး္ဟတ္
္ ာီးၿပီီးေသာ္လည္ီး

၎တ္ဟ႔အာီး

လက္ေတြ႕

က်င့္သံဟီးမႈသည္ ယခဟအခ်္န္္္ မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေနေသီးကာ စည္ီးကမ္ီးႀကီီးၾကပ္သူမ်ာီးက ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးေခ်ီးေငြ
ဆ္ဟင္ရာ

သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္ီးအာီး

က္စၥရပ္တစ္ခဟခ်င္ီးအလ္က
ဟ ္သံဟီးသပ္ဆံဟီးျဖတ္ေပီးေနသည္။

္္ဟသ္ဟ႔

ျပည့္စဟံလဟံေလာက္မႈမရွ္ေသာ ဘ႑ာေရီးစနစ္မ်ာီးက MJTD ၊ TPD်ားႏွင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီး ဇဟန္အတြင္ီး
အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးအတြက္မဆ္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ေရြီးခ်ယ္အသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္သည့္ ဘ႑ာေငြ
ေ္ာက္ပံ့မႈ ရ်ားႏ္ဟင္သည့္နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးအေပၚ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္၊ Zone A Project ၊
လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးအနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္

မည္သည့္စီမံက္န္ီးမဆ္ဟ ၏ (အ္ူီးသျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးမ်ာီး ျဖစ္သည့္)
အလာီးအလာရွ္ေသာ

သံဟီးစြသူမ်ာီး်ားႏွင့္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး

အာီး

ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈအေပၚ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္

္္ဟအေျခအေနမ်ာီးတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၊ TPD ်ားႏွင့္
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အနာဂါတ္တြင္ခ်႕္ြင္မည့္မည္သည့္စီမံက္န္ီးတြင္မဆ္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအေပၚ

မလ္ဟလာီးအပ္သည့္သက္

ေရာက္မႈမ်ာီး က်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ဆံဟူရံီးႈ ်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး
အနာဂတ္တင
ြ ပ
္ မာဏမ်ာီးျပာီးေသာအစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအာီးေရာင္ီးခ်ျခင္ီးေၾကာင့္ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔အ
္ဟ စဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး၏
ေဈီးကြကေ
္ ပါက္ေဈီးအေပၚ မလ္လ
ဟ ာီးအပ္ေသာ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ာီးရွလ
္ ာေစ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
အနာဂတ္တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး YSX ေဈီးကြက္တြင္ေရာင္ီးခ်မႈ သ္ဟ႔မ
တစ္ရာသည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏

ေဈီးကြက္ေပါက္ေဈီးက္ဟ

ဟတ္ ရရွ္်ားႏ္ဟင္မႈ တစ္စဟံ

က်ဆင္ီးေစမည့္

တြန္ီးအာီး

ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးၿပီီးေနာက္ ပမာဏမ်ာီးျပာီးေသာ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ YSX
တြင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး သ္ဟ႔မ
ေပါက္ေဈီးအေပၚ

ဟတ္ ေရာင္ီးခ်ရလ္မ့မ
္ ည္

မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ

ဟ ္င္ျမင္ျခင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ေဈီးကြက္

သက္ေရာက္မႈမ်ာီးအေရီးပါသည့္အတ္ဟင္ီးအတာအ္္

ျဖစ္ေပၚေစ

်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ေ
ံ ငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မတ
ွ မ
္ ်ာီးေဈီးကြက၏
္
မ်ာီး်ားႏ္ဟငမ
္ တ
ႈ ႔ေ
္ဟ ၾကာင့္

ရင္ီး်ားႏီွီးျမွဳပ္်ားႏွံသမ
ူ ်ာီးသည္

ေကာင္ီးစြာမဖြ႕ံ ၿဖ္ဳီးေသီးမႈ်ားႏွင့္

၎တ္႔၏
ဟ ရွယယ
္ ာမ်ာီးက္ဟ

ေဈီးအတက္အက်

ဆ်ားႏၵရသ
ွ္ ည့္အခ်္နတ
္ င
ြ ္

သ္႕ဟ မ

တ
ဟ ္

သင့္တင့္ေသာေဈီး်ားႏႈနီး္ ်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ််ားႏ္ဟငျ္ ခင္ီးအာီး သ္သသ
္ ာသာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစ်ားႏ္ဟငသ
္ ည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးေဈီးကြက္သည္ ေပၚလာကာစျဖစ္ၿပီီး ေဈီးအတက္အက်မ်ာီး ်ားႏ္ဟင္
သည္။

ရည္ညႊန္ီးေဈီး်ားႏႈန္ီးသည္၊

စာရင္ီးဝင္

အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈၿပီီးသည့္ေနာက္

ဤရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

အေရာင္ီးအဝယ္လဟပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈီး်ားႏွင့္ သ္သ္ သာသာ ကြာျခာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ဤရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ YSX
ေဈီးကြက္တြင္စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈအာီး

သေဘာတူခြင့ျ္ ပဳၿပီီးေနာက္တြင္

ဤရွယ္ယာမ်ာီးအတြက္

တက္တက္ႂကြႂကြ အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳသည့္ေဈီးကြက္ ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးလာမည္

ဟလည္ီးေကာင္ီး၊ ေဈီးကြက္ဆက္လက္

တည္တံ့မည္

သည္၊

ဟလည္ီးေကာင္ီးအာမခံခ်က္မရွ္ပါ။

ရည္ညႊန္ီးေဈီး်ားႏႈန္ီး

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးၿပီီး

သည့္ေနာက္ ဤရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ YSX တြင္ အေရာင္ီးအဝယ္လဟပ္သည့္အခါ ေပါက္မည့္ေဈီး်ားႏွင့္ လ္ဟက္ေလ်ာ
ညီေ္ြ ရွ္မည္

ဟလည္ီး အာမခံခ်က္ မရွ္ပါ။ ရွယ္ယာပ္ဟင္ရွငမ
္ ်ာီးသည္ ္္ဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ သင့္ေလ်ာ္သည္

္င္သည့္ေဈီး်ားႏႈန္ီးျဖင့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ သင့္ေလ်ာ္သည္

ဟ္င္သည့္အခ်္န္တြင္ ေရာင္ီးရလ္မ့မ
္ ည္

ဟ

ဟ အာမခံခ်က္

မရွ္ပါ။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔အ
္ဟ စဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး၏ေဈီး်ားႏႈနီး္ သည္ အတက္အက်မ်ာီး်ားႏ္ဟငသ
္ ည့္အတြက္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္ တင္သင
ြ ီး္ ၿပီီး
သည့္ေနာက္

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီးတြငျ္ ဖစ္ေစ၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအာီးဝယ္ယေ
ူ သာ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ

သူမ်ာီးတြငျ္ ဖစ္ေစ ႀကီီးမာီးေသာဆဟီးံ ႐ိုႈံီးမႈမ်ာီး ျဖစ္ေစ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏

ေဈီးကြက္ေပါက္ေဈီးသည္

အျခာီးအေၾကာင္ီးရင္ီးတ္ဟ႔အပါအဝင္

အေၾကာင္ီးရင္ီးတ္ဟ႔ေၾကာင့္ ႀကီီးမာီးေသာအတ္ဟင္ီးအတာျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ အတက္အက်ရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
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ေအာက္ပါ



ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဘ႑ာေရီး်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ

ရလဒ္အမွန္တ္ဟ႔်ားႏွင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး်ားႏွင့္

ေလ့လာဆန္ီးစစ္သူမ်ာီး ေမွ်ာ္လင့္္ာီးသည့္ ရလဒ္တ႔အ
္ဟ ၾကာီး ကြာျခာီးမႈမ်ာီး၊


ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္မႈမ်ာီးအေပၚ ္င္ျမင္ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီး၊



စေတာ့ေဈီးကြက္ေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အေရာင္ီးအဝယ္ပမာဏ အတက္အက်မ်ာီး၊



ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရက
ြ ္မႈရလဒ္မ်ာီးတြင္ အေျပာင္ီးအလ ရွ္မႈမ်ာီး၊



ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးေလ့လာဆန္ီးစစ္သူတ္ဟ႔ကျပဳလဟပ္ေသာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဘ႑ာေရီး

စြမ္ီးေဆာင္ရည္်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ ခန္႔မွန္ီးခ်က္်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေ္ာက္ခံခ်က္ ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး၊


အလာီးတူ ကဟမၸဏီမ်ာီး၏ ေဈီးကြက္တြင္ တန္ဖ္ဟီးျဖတ္မႈ အေျပာင္ီးအလမ်ာီး၊



တရာီးစြဆ္ဟမႈ တစ္စဟံတစ္ရာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္ီး၊



ေသာ့ခ်က္က် အေရီးပါသည့္ ဝန္္မ္ီး ေနာက္္ပ္ခန္႔္ာီးျခင္ီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ



အေ္ြ္ြ စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္ စေတာ့ေဈီးကြက္အေျခအေန ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး။

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ

တ္ီးဟ ခ်႕ေရီးစီမက
ံ န
္ ီး္ မ်ာီးအတြက္

ဘ႑ာေငြမ်ာီးရယူျခင္ီး သ္႔မ
ဟ

ေနာက္္ပ္ဘ႑ာေငြမ်ာီး

ဟတ္ ္ြက္ခြာျခင္ီးမ်ာီး၊ ်ားႏွင့္

လ္အ
ဟ ပ္်ားႏ္ဟငက
္ ာ၊

္္သ
ဟ ႔ေ
္ဟ သာ

တ
ဟ ္ အနာဂတ္တင
ြ ္ ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ္တ
ဟ ေ
္ ရာင္ီးျခင္ီးက လူႀကီီးမင္ီး၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမအ
ႈ ာီး

တန္ဖီး္ဟ က်ဆင္ီးေစ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈမ်ာီးဖြ႔ံၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေစရန္်ားႏွင့္ တ္ဟီးခ်႕ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ရန္အတြက္ အနာဂတ္တြင္
ေနာက္္ပ္ဘ႑ာေငြမ်ာီး လ္ဟအပ္လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟအေျခအအေနမ်ာီးတြင္ အဆ္ဟပါလဟပင
္ န္ီးတ္ဟီးခ်႕မႈ အခြင့္

အလမ္ီးမ်ာီးအာီး ေဖာ္ေဆာင္်ားႏ္ဟင္ရန္ လ္ဟအပ္ေသာအရင္ီးအ်ားႏွီီးရရွ္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္ အနာဂါတ္တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ
ေနာက္္ပ္္ဟတ္ေရာင္ီးရန္ လ္ဟအပ္လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အကယ္၍အစဟရွယ္ယာအသစ္မ်ာီးက္ဟ္ဟတ္ေဝကာ ဝယ္ယူ
ရန္ဖ္တ္ေခၚ၍အစဟရွယ္ယာရွငအ
္ သစ္မ်ာီး ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လက္ရွ္အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး္ံသ္ဟ႔ ခ်္ာီး ေပီးခ့ပါက၊

္္ဟအစဟရွယ္ယာအသစ္တ္ဟ႔က္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ္္ဟအခ်္န္ေပါက္ေဈီး္က္နည္ီးေသာ ေလွ်ာ့ေဈီးျဖင့္
ေဈီး်ားႏႈန္ီးသတ္မွတ္ေကာင္ီးသတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟအခါတြင္လက္ရွ္အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

အီကီြတီ

အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး က်ဆင္ီးသြာီးလ္မ့္မည္။ အကယ္၍ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ ဤရင္ီး်ားႏွီီးေငြအသစ္အာီး အသံဟီးျပဳ
၍ ္ဟ္က္သင့္သည့္ ဝင္ေငြတ္ဟီးတက္မႈရရွ္ေစရန္ မျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္ခပ
့ ါက၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာတစ္စဟလွ်င္ ျပန္ရေငြ
်ားႏႈန္ီး္ာီး (Earning Per Share) သည္ က်ဆင္ီးသြာီး်ားႏ္ဟင္ၿပီီး၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ေပါက္ေဈီး က္ဟလည္ီး
က်ဆင္ီးသြာီးေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ေနာက္္ပ္ေႂကြီးၿမီျဖင့္ ဘ႑ာေငြရယူျခင္ီးတစ္စဟံတစ္ရာသည္ အတ္ဟီးေငြ အတြက္
ကဟန္က်စရ္တ္ ်ားႏွင့္ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ ေႂကြီးၿမီပါဝင္မႈအခ်ဳ္ီးတ္႔အ
ဟ ာီး တ္ဟီးတက္မ်ာီးျပာီးေစျခင္ီး အျပင္၊ အျမတ္
ခြေဝမႈ၊ အနာဂတ္၌ ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္လဟပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးဘ႑ာေရီးပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီး ေဆာင္ရြက္
ေရီးပ္ဟင္ီး က္စၥမ်ာီးတ္ဟ႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီးပါဝင္ေသာ ဝန္ခက
ံ တ္ျပဳရျခင္ီးလည္ီး ပါရွ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ

ရွယယ
္ ာအမ်ာီးဆံဟီးပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ သ
္ မ
ူ ်ာီး၊

ပတ္သက္သည္တ႔အ
္ဟ ပါအဝင္

ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

သ္႔မ
ဟ

တ
ဟ ္

အလဟပအ
္ မႈေဆာင္အရာရွမ
္ ်ာီး်ားႏွင့္

မေကာင္ီးသတင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔အ
္ဟ စဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး၏ေဈီး်ားႏႈနီး္ အေပၚ

မလ္လ
ဟ ာီး

အပ္ေသာ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ာီး ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး၊

ပတ္သက္သည့္

မေကာင္ီးသတင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အလဟပ္အမႈေဆာင္အရာရွ္မ်ာီး်ားႏွင့္

ေၾကညာခ်က္တစ္္စဟံတစ္ရာသည္

ခ္ဟင္လံဟမႈမႈရွ္သည္ျဖစ္ေစ

၊မရွ္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ စြမ္ီးေဆာင္မအ
ႈ ေပၚ မလ္ဟလာီးအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ာီး
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ျဖစ္ေပၚေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ မေကာင္ီးသတင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေၾကညာခ်က္တြင္ လူမြစာရင္ီးခံယူျခင္ီး

အမႈမ်ာီး၊ တရာီးရင္ဆ္ဟင္ရမႈမ်ာီး၊ အ်ားႏ္ဟင္ဝယ္ျခင္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးမ်ာီးလဟပ္ေဆာင္ရန္ အာီး္ဟတ္မႈ
မ်ာီးတြင္ မေအာင္ျမင္ျခင္ီးတ္ဟ႔တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္ီးမ်ာီး ပါဝင္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔က
္ဟ မ
ဟ ၸဏ၏
ီ

အဓ္ကရွယယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး်ားႏွင့္

ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး၏

အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီးသည္

အမ်ာီးျပည္သူ

ရွယယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး်ားႏွင့္ ကဟမၸဏက
ီ ယ
္ဟ တ
္ င
္ဟ ၏
္ အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီးသည္ ကဟမၸဏီ၏ အက်္ဳီး
စီီးပြာီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ
အမ်ာီးဆံဟီး

ဟတ္ အျခာီးရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွ္ျခင္ီး ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ရွယ္ယာ

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး်ားႏွင့္

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္

ဤကဟမၸဏီအာီး

အမ်ာီးျပည္သူ

ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္်ားႏ္ဟင္ေသာ အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳလဟပမ
္ ႈမ်ာီး လဟပ္ေဆာင္ရန္်ားႏွင့္ သ္ဟ႔မ
မႈမ်ာီးျပဳလဟပရ
္ န္၊

မျပဳလဟပရ
္ န္

လႊမ္ီးမ္ဟီးခ်ယ္လွယ္ေကာင္ီး

ပတ္သက္ေသာလဟပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ာီး”
ဖြင့္

်ားႏွင့္

ခ်ယ္လွယ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

“ျဖစ္်ားႏ္ဟငေ
္ ျခရွေ
္ သာ

ဟတ္ ေဆာင္ရြက္

“အက်္ဳီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္ လ္

အက်္ဳီးစီီးပြာီးဆန္႔က်င္မ”ႈ

်ားႏွင့္

အပ္ဟင္ီးမ်ာီးတြင့္

ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီး အဆ္ဟပါ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ စီီးပြာီးေရီး

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ သ္ဟ႔မ
အလဟပ္သေဘာအရ

အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳလဟပ္မမ
ႈ ်ာီး

ကဟမၸဏီမ်ာီးအပါအဝင္

MJTD၊

TPD

်ားႏွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီီးေသာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ ဤကဟမၸဏီ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ေသာ

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္

အၿပ္ဳင္အဆ္ဟင္

ျဖစ္လာ်ားႏ္ဟင္ေျခရွေ
္ သာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ကဟမၸဏီမ်ာီးတြင္ အက်္ဳီးစီီးပြာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္္ာီးပါသည္။ ဤကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ
အမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးတာဝန္

ရွ္သူမ်ာီးသည္ ဤကဟမၸဏီအတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီး က္ဟ လမ္ီးညႊန္ျပသရန္ သ္ဟ႔မ
ေဆာင္ၾကဥ္ီးေပီးရန္ လဟပ္ေဆာင္လ္မ့္မည္

ဟတ္

ဟ အာမခံမမ
ႈ ရွ္ပါ။

အဆ္ဟပါဆံဟီး႐ိုံႈီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးက္ဟ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီသည္ ကဟမၸဏီမ်ာီး အက္ဥပေဒ (၁၉၁၄ ခဟ်ားႏွစ)္ တြင္
သတ္မွတ္ေပီး္ာီးေသာ အကာအကြယ္မ်ာီးက္ဟ မွီခ္ဟအာီး္ာီးပါသည္။ အတ္အက်ဆ္ဟရလွ်င္ ကဟမၸဏီမွျဖစ္ေစ၊
ကဟမၸဏီ၏က္ဟယ္စာီးျဖစ္ေစ ျပဳလဟပ္ေသာ မည္သည့္ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ မဆ္ဟတြင္ တ္ဟင္႐ို္ဟက္ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊
သြယ္ဝ္ဟက္၍ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး အက်္ဳီးစီီးပြာီးသက္ဆ္ဟင္မႈရွ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာတ္ဟင္ီးသည္ ၎တ္ဟ႔်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္
ေသာအက်္ဳီးစီီးပြာီး၏ သေဘာသဘာဝက္ဟ
အစည္ီးအေဝီးတြင္ သ္ဟ႔မ

္္ဟလဟပ္ေဆာင္ခ်က္က္ဟ ္ဟတ္ေဖာ္ေဆြီးေ်ားႏြီးေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး

ဟတ္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ အက်္ဳီးစီီးပြာီးဆန္႔က်င္မႈေပၚေပါက္ၿပီီးေနာက္ ပ္မဦီးဆံဟီး

ျပဳလဟပ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏အစည္ီးအေဝီးတြင္ ဖြင့္

္ဟတ္ေဖာ္ရမည္

ဟ သတ္မွတ္္ာီးေသာ ပဟဒ္မ ၉၁(က)

်ားႏွင့္ အက်္ဳီးစီီးပြာီးသက္ဆ္ဟင္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအာီး ၎်ားႏွင့္ အက်္ဳီးစီီးပြာီးသက္ဆ္ဟင္ေသာ မည္သည့္ ပဋ္ညာဥ္
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စီမံခ်က္တြင္မဆ္ဟ ဝင္ေရာက္မေပီးျခင္ီးမွတာီးျမစ္္ာီးၿပီီး မေပီးသည့္အခ်္န္တြင္ အဆ္ဟပါအက်္ဳီးစီီးပြာီး

သက္ဆ္ဟင္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ တက္ေရာက္မႈအာီး အစည္ီးအေဝီးအ္ေျမာက္ေအာင္ လာေရာက္ရမည့္
လူဦီးေရျပည့္ေစရန္အလ္႔င
ဟ ွာ ္ည့္သြင္ီးေရတြက္ျခင္ီးမျပဳရ

ဟ သတ္မွတ္္ာီးေသာ ပဟဒ္မ ၉၁(ခ) တ္ဟ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ အက်္ဳီးဆ္ဟင္ပဟဂ္ဳလ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ IPT လဟပ္္ံဟီး လဟပ္နည္ီး
မ်ာီး (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “အက်္ဳီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္ လ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး” အပ္ဟင္ီးတြင္ ္ပ္မံ
ေလ့လာရန္)်ားႏွင့္အညီ

ျပန္လည္စ္စစ္၍

ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခရွ္ေသာ

အက်္ဳီးစီီးပြာီးဆန္႔က်င္မႈမ်ာီးက္ဟ

စာရင္ီးစစ္

ေကာ္မတီမွတဆင့္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “ေကာ္ပရ
္ဟ တ
္ ဆ
္ င
္ဟ ရ
္ ာ အဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ - စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ” အပ္ဟင္ီးတြင္
္ပ္မံေလ့လာရန္)
(ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္

ျပန္လည္စ္စစ္ေသာ စနစ္က္ဟလည္ီး က်င့္သဟံီးပါသည္။ ္္ဟ႔ျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီတြင္
အမႈေဆာင္အရာရွ္မ်ာီးအပါအဝင္)

ဝန္္မ္ီးမ်ာီး

လ္ဟက္နာရမည့္

က်င့္ဝတ္စည္ီးကမ္ီး

ရွ္ပါသည္။ အဆ္ဟပါက်င့္ဝတ္စည္ီးကမ္ီးအရ (ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွ္မ်ာီး အပါအဝင္) ဝန္္မ္ီးမ်ာီး
သည္ အက်္ဳီးစီီးပြာီးဆန္႔က်င္ေသာအေျခအေနမ်ာီးက္ဟ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လ္ဟအပ္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္
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ဆ္ဟင္ရာအဟပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္ီးစဥ္မ်ာီး်ားႏွင့္ လမ္ီးေၾကာင္ီးအရ အက်္ဳီးစီီးပြာီးဆန္႔က်င္မႈရွ္ေသာ ေဆာ္႐ိုက
ြ ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္
က္ဟလည္ီး ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္ သာမန္္က္္ူီးကေသာ အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးဆံဟီးျဖတ္
ခ်က္ အရ ေဆာင္႐ိုြက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြငပ
္ ါရွေ
္ သာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟငေ
္ ျခမ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသတ
ူ ႔အ
္ဟ ေနျဖင့္ ဤဖြင့္
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔်ားႏ
္ဟ ွင္/့ သ္႔မ
ဟ

ေၾကညာစာတမ္ီးတစ္ခလ
ဟ ီးဟံ က္ဟ

ဂ႐ိုဟတစ္က
ဟ ဖ
္ တ္႐ိုသ
ႈ င့္ပါသည္။

တ
ဟ ္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး်ားႏွင္ပ
့ တ္သက္၍ ပဟ်ားႏ
ံ ွ္ပေ
္ ဆာင္ီးပါီးမ်ာီး သ္႔မ
ဟ

္ဟ္႔ျပင္၊
တ
ဟ ္ အျခာီး

မီဒယ
ီ ာတ္႔တ
ဟ င
ြ ္ ေဖာ္ျပသည့္ မည္သည့္ သတင္ီးအခ်က္အလက္တစ္စတ
ဟံ စ္ရာက္ီးဟ ကာီးယံဟၾကည္မမ
ႈ ္ာီးၾကရန္
ေလီးနက္စာြ သတ္ေပီးအပ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေၾကာင္ီး်ားႏွင့္ စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္အခ်္ဳ႕ေသာ သတင္ီးစာ
ေစာင္မ်ာီးတြင္ေဖာ္ျပေရီးသာီးမႈမ်ာီး ရွ္ခ့ပါသည္။ ္္ဟေဖာ္ျပေရီးသာီးခ်က္မ်ာီးတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္
အခ်ဳ္႕ေသာ

ဘ႑ာေရီး

သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး၊

အျမတ္အစြန္ီး

အလာီးအလာခန္႔မွန္ီးေျခ

မ်ာီး၊

လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈဆ္ဟင္ရာ အလာီးအလာမွန္ီးေျခမ်ာီး၊တန္ဖီး္ဟ ျဖတ္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးသတင္ီး အခ်က္အလက္
မ်ာီး ("သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး") ပါဝင္ပါသည္။အဆ္ဟပါ သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔္ံမွ
ခြင့ျ္ ပဳေပီးအပ္္ာီးျခင္ီး မ

ဟတ္ေၾကာင္ီး်ားႏွင့္ ၎တ္ဟ႔၏ တ္က်မွန္ကန္မႈ်ားႏွင့္ ျပည့္စဟံမႈတ္ဟ႔အတြက္ မည္သည့္

တာဝန္က္ဟမွ် ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔ခ
္ဟ ံယူမည္မ

ဟတ္ေၾကာင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူမ်ာီးအာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အေလီးအနက္္ာီး

ေျပာၾကာီးလ္ဟပါသည္။ သတင္ီးအခ်က္အလက္တစ္စံဟတစ္ရာ်ားႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွယူဆခ်က္ မ်ာီး၏ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊
တ္က်မွန္ကန္မႈ၊ ျပည့္စဟမ
ံ ႈ သ္ဟ႔မ
က္ဟယ္စာီးျပဳျခင္ီးမရွ္ပါ။ ဤဖြင့္

ဟတ္ ယံဟၾကည္က္ဟီးစာီး္္ဟက္မႈ ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က တစ္စံဟတစ္ရာ
ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ ေဖာ္ျပပါရွ္ေသာ သတင္ီးအခ်က္အလက္ တ္ဟ႔ ်ားႏွင့္ အဆ္ဟပါ

သတင္ီးအခ်က္အလက္တ္ဟ႔၏ မက္ဟက္ညီမႈ သ္ဟ႔မ
ယင္ီး်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍
ဤဖြင့္

ဟတ္ ဝ္ေရာဓ္ျဖစ္မမ
ႈ ွန္သမွ်က္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ျငင္ီးပယ္ပါသည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံလ္ဟသူမ်ာီးအေနျဖင့္ မ္မ္တ႔၏
္ဟ
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံေရီးဆ္ဟင္ရာ အဆဟံီးအျဖတ္မ်ာီးက္ဟ

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ေဖာ္ျပပါရွ္ေသာ

သတင္ီးအခ်က္အလက္တ္ဟ႔တြင္သာ

အေျခခံလ်က္

ခ်မွတ္

ၾကရန္်ားႏွင့္ အျခာီးမည္သည့္သတင္ီးအခ်က္အလက္က္ဟမွ် ယဟံၾကည္က္ဟီးစာီးျခင္ီးမျပဳၾကရန္ သတ္ေပီး အပ္ပါသည္။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးတြငပ
္ ါဝင္ေသာ

စာရင္ီးအင္ီးက္နီး္ ဂဏန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

လဟပင
္ န္ီးက႑ွဆင
္ဟ ရ
္ ာ

အခ်က္အလက္္မ်ာီးသည္ တ္က်မႈမရွ်ားႏ
္ ္ဟငသ
္ ျဖင့္ မ္္က
ဟ ေ
္ လ်ာက္ေသာ က္ီးဟ စာီးမႈမျပဳသင့္ပါ။
ဤဖြင့္

ေၾကညာစာတမ္ီးပါ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီကလဟပ္ငန္ီးယွဥ္ျပ္ဳင္လဟပ္က္ဟင္ေနသည့္ ကဟန္္ဟတ္

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ေဈီးကြက္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ

အခ်္ဳ႕ေသာက္န္ီးဂဏန္ီးမ်ာီးအာီး

္ဟတ္ေဝၿပီီးစာအဟပ္စာတမ္ီးအမ်္ဳီးမ်္ဳီး၊

အ္ူီးသျဖင့္ လဟပ္ငန္ီးက႑ဆ္ဟင္ရာအသင္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ သဟေတသနအဖြ႕မ်ာီးက္ဟတ္သည့္ စာအဟပ္စာတမ္ီးမ်ာီးမွ
ရယူ္ာီးပါသည္။ ဤသတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ သီီးျခာီးလြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆီးျခင္ီးမျပဳရေသီးရာ တ္က်မႈ၊
ျပည့္စံဟမႈ၊ ေနာက္ဆံဟီးျဖစ္ေပၚမႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပင္ပတြင္ စဟစည္ီးျပဳစဟ္ာီးေသာ

အျခာီးသတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး်ားႏွင့္ က္ဟက္ညီမႈတ္ဟ႔ ရွ္ခ်င္မွ ရွ္ေပလ္မ့္မည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အနာဂါတ္ရလဒ္မ်ာီးသည္
္ာီးေသာ သ္႔မ
ဟ
ဤဖြင့္

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရီးေမွ်ာ္မန
ွ ီး္ ခ်က္မ်ာီးတြင္

ေဖာျ္ပ

တ
ဟ ္ ညႊနျ္ ပ္ာီးေသာ ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အေရီးပါေသာအတ္င
ဟ ီး္ အတာအ္္ ကြာျခာီး်ားႏ္ဟငပ
္ ါသည္။

ေၾကညာစာတမ္ီးတြင္ပါဝင္သည္မွာ အမ်္ဳီးမ်္ဳီးေသာယူဆမႈမ်ာီးအေပၚ အေျခခံ္ာီးေသာ ေရွ႕ေမွ်ာ္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ဘ႑ာေရီးေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးျဖစ္ပါသည္။ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အနာဂါတ္ရလဒ္မ်ာီးသည္
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ဘ႑ာေရီးေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးတြင္ ေဖာျ္ပ္ာီးေသာ သ္ဟ႔မ
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ေရွ႕ေမွ်ာ္

ဟတ္ ညႊန္ျပ္ာီးေသာ ရလဒ္မ်ာီး

်ားႏွင့္ အေရီးပါေသာအတ္ဟင္ီးအတာအ္္ကြာျခာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အဆ္ဟပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေသာဆံဟီးရႈံီး
်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၏အေသီးစ္တ္အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟဤဖြင့္
တြင္ ေလ့လာပါ။
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ေၾကညာစာတမ္ီး၏“ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး” အပ္ဟင္ီး

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သင
ြ ီး္ သည့္အတြက္ ကဟနက
္ ်စရ္တမ
္ ်ာီး
စာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈမွဝင္ေငြ ရမည္ မ

ဟတ္ေသာ္လည္ီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက ေအာက္ပါ ခန္႔မွန္ီး

ကဟန္က်စရ္တ္တ္ဟ႔က္ဟ က်ခံရလ္မ့မ
္ ည္။
ခန္႔မန
ွ ီး္ ကဟနက
္ ်စရ္တမ
္ ်ာီး

ပမာဏ (က်ပ္ေငြျဖင့္)

YSX ကနဦီးစာရင္ီးဝင္အျဖစ္တင္သြင္ီးမႈဝန္ေဆာင္စရ္တ္မ်ာီး

၁၀၅ ၀၀၀ ၀၀၀

ဥပေဒေရီးရာ်ားႏွင့္ပညာရွင္လဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာဝန္ေဆာင္စရ္တ္မ်ာီး

၁၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀

လ္ဟအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္္ီးအတြက္ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီး

၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀

အျခာီးစရ္တ္မ်ာီး -

၃၅ ၀၀၀ ၀၀၀
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အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး

ဤ "အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ပါဝင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအနက္ အတ္တ္ကာလဆ္ဟင္ရာမ
အခ်က္မ်ာီးသည္
ျဖစ္ေပၚသည့္

ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး

ရလဒ္မ်ာီး်ားႏွင့္

ေ

ဟတ္သည့္

ျဖစ္ၾကပါသည္။အဆ္ဟပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးတြင္အမွန္တကယ္

ာက္န္ီး္ဟတ္မွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသည့္

ရလဒ္တ္ဟ႔ၾကာီးအေရီးပါသည့္ကြာျခာီးျခင္ီး

ျဖစ္ေစ်ားႏ္ဟင္သည့္ မေသခ်ာမေရရာမႈ်ားႏွင့္ ဆံဟီးရႈံီး်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီးပါရွ္ေန်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆ္ဟ
္္ဟသ္ဟ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ာီးပါရွ္ျခင္ီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔သ္ဟ႔မ
ေနာက္ကြယ္ရွ္
ေ

ဟတ္ အျခာီးသူတစ္ဦီးတစ္ေယာက္က ျပဳလဟပ္သည့္

ယူဆခ်က္မ်ာီး၏တ္က်မႈ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီီး

တင္ျပျခင္ီး၊

ဝန္ခံကတ္ျပဳျခင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ာက္န္ီး္ဟတ္ျခင္ီးအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။ဤစာတမ္ီး၏ရက္စြတြင္ရွ္ေနသည့္အတ္ဟင္ီးသာေဖာ္ျပသည့္ ဤေရွ႕

ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးအေပၚမ္္က
ဟ ္သင့္သည့္ယဟံၾကည္က္ဟီးစာီးမႈမ္ာီးရန္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအာီး သတ္ေပီးအပ္
ပါသည္။

"ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသမ
ူ ်ာီးအာီး အသ္ေပီးအေၾကာင္ီးၾကာီးခ်က္ - ေရွ႕ေမွ်ာ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္

ၾကည့္႐ိုႈပါ။
အတ္တက
္ ာလမွ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလဟပ္ခ့သည့္ ်ားႏွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးတြင္
ရွယ္ယာတစ္စဟတန္ဖ္ဟီး၏

၂၀%

်ားႏႈန္ီးျဖင့္

သ္ဟ႔မ

အျမတ္ေဝစဟအာီးေပီးရန္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက

ဟတ္

ရွယ္ယာတစ္စဟတ္ဟင္ီးအတြက္

က်ပ္

၂၀၀၀

ေၾကညာခ့ပါသည္။အဆ္ဟပါအျမတ္ေဝစဟမ်ာီးက္ဟ

ျဖင့္

ကဟမၸဏီ၏

ကန္႔သတ္မ္ာီးေသာ စဟစည္ီး္ာီးသည့္အျမတ္ေငြမ်ာီး္မွ ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္၊ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ၊(၂၃)ရက္ေန႔ အစဟရွယ္
ယာရွင္ မွတ္တမ္ီးတြင္ပါဝင္ေသာ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးသ္ဟ႔ေပီးမည္ ျဖစ္သည္။
အျမတ္ေဝစဟ ေပၚလစီ
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီသည္
သဘာတူညီခ်က္ျဖင့္၊

အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္

အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ်ာီးအာီးေပီးမည့္

အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ်ာီး၏

အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးက္ဟ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ေၾကညာ

ႏိုင္ေသာ္လည္်ားကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါရ္ဟက္တာဘဟတ္အဖြ႕ကေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍

အျမတ္

ေဝစုမ ာ်ား မေၾကညာရပါ။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကအျမတ္ေဝစုအာ်ားလံု်ားက္ဟကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏အျမတ္ေငြမ်ာီး္မွ ေၾကညာ၍
ေပီးရမည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္

ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

သေဘာတူညီခ်က္မယူဘ ေၾကညာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔အေနျဖင့္ ၎၏ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစဟခြေဝေပီးေရီးအာီး ေ္ာက္ခံတင္
ျပ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
(Zone

A

Properties

အာီး

ေဈီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးမွအပ)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏ၏အဓ္က

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမွာ MJTD ်ားႏွင့္TPD တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီးျဖစ္သည့္ အာီးေလ်ာ္စြာ၊ အျမတ္ေဝစဟ ခြေဝေပီးေရီး
အာီးေ္ာက္ခံတင္ျပရာတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔က ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးမည့္ အဓ္ကအခ်က္မွာ၊ MJTD
်ားႏွင့T
္ PD မွ ေၾကညာၿပီီး္ဟတ္ေပီး်ားႏ္ဟင္သည့္ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးျဖစ္သည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏသည္ ၂၀၁၅ ခုႏရစ္၊
ဒဇင္ဘာလတြင္ MJTD ထံမရ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစဟ ခန္႔မွန္ီးေျခ က်ပ္ ၇ ၁၇၃ ၆၈၇ ၀၀၀ ရရွ္ခ့ပါသည္။
ေနာက္အက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စအ္္
ြ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏက TPD္ံမွ အျမတ္ေဝစဟတစ္စံဟတစ္ရာ
မရဖူီးပါ။
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ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီးရရွ္ခ့ေသာ
တူညီေသာအျမတ္ေဝစဟပမာဏအတ္ဟင္ီး

ရရွ္မည္

ဟ

ေမွ်ာ္မန
ွ ္ီး္ာီးၿပီီး

MJTD

သည္

အျမတ္မ်ာီးအာီး

အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္်ားႏွံရန္ စီစဥ္္ာီးသျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ MJTD ္ံမွ အျမတ္ေဝစဟ ရလ္မ့္မည္

ဟ မေမွ်ာ္လင့္္ာီးပါ။

MJTD ၏ အျမတ္ေဝစဟ ေပၚလစီသည္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ MJTD မွက်င့္သဟံီးမည့္ အျမတ္ေဝစဟ ေပၚလစီမွာ၊ MJTD ၏
အခါအာီးေလ်ာ္စြာရွ္လာေသာ ခြေဝေပီး်ားႏ္ဟင္သည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြစဟစဟေပါင္ီးတြင္ (ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ
အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ) ရွယ္ယာပ္ဟင္ရွင္တစ္ဦီးစီ၏ အက်ဳ္ီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈရာခ္ဟင္်ားႏႈန္ီး်ားႏွင့္ အခ်ဳ္ီးညီစြာ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီး
အာီးသက္ဆ္ဟင္ရာ ျမန္မာဥပေဒမ်ာီးအရ ခြေဝ သ္ဟ႔မ
က္စၥရပ္မ်ာီးအတြက္

ဟတ္ ္ဟတ္ေပီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လ္ဟအပ္ေသာ၊က်္ဳီးေၾကာင္ီးဆီေလ်ာ္၍

အေျမာ္အျမင္ရွ္ေသာ၊

သ္ဟ႔ရာတြင္၊ ေအာက္ပါ
ေငြသာီးေ္ာက္ပံ့မႈ်ားႏွင့္

သီီးသန္႔ရန္ပဟံေငြတ္ဟ႔္ာီးရွ္ၿပီီးမွသာ အျမတ္ေဝစဟအာီးခြေဝ္ဟတ္ေပီးျခင္ီးျပဳရမည္ ●

အခြန္အတဟတ္မ်ာီး၊

●

MJTD က ေခ်ီးယူ္ာီးမႈမ်ာီးအတြက္ ျပန္ဆပ္ရန္ ေငြမ်ာီး၊

●

ေငြလဟံီးေငြရင္ီး အသဟံီးစရ္တ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ေဆာက္လဟပ္ေရီးဆ္ဟင္ရာ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး၊

●

MJTD ၏ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္ေငြ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး ျဖည့္ဆည္ီးရန္ ေငြမ်ာီး၊ ်ားႏွင့္

●

MJTD ၏ ကတ္ကဝတ္မ်ာီး ျဖည့္ဆည္ီးရန္ လ္ဟအပ္သည့္ အျခာီးက္စၥ တစ္စဟံတစ္ရာ အတြက္ ေငြမ်ာီး။

TPD ၏အျမတ္ေဝစဟေပၚလစီသည္ ၎၏သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီးအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ
်ားႏွင္အ
့ ညီ

TPD

သည္

အေထြေထြအစည္်ားအေဝ်ားတြင္အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

သဘာတူညီခ်က္ျဖင့္၊

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးအာီးေပီးမည့္ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးက္ဟ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ TPD ၏
ဒါရ္ဟက္တာဘဟတ္အဖြ႕ကေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္

ေက ာ္လြန္၍

အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား

မေၾကညာရပါ။

TPDကအျမတ္ေဝစဟအာီးလံဟီးက္ဟကဟမၸဏီ၏အျမတ္ေငြမ်ာီး္မွ ေၾကညာ၍ ေပီးရမည္္။
္္ဟ႔အျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔က အျမတ္ေဝစဟခြေဝေပီးရမည့္ အခ်္န္၊ နည္ီးလမ္ီး်ားႏွင့္ အျမတ္ေဝစဟပမာဏ
တ္ဟ႔အာီး ခ်င့္ခ်္န္ဆဟံီးျဖတ္ရာ၌ ေအာက္ပါတ္႔အ
ဟ ပါအဝင္ အေၾကာင္ီးအခ်က္အမ္်ဳီးမ်္ဳီးက္ဟ ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္ ●

ေငြသာီးပ္ဟင္ဆဟ္င္မႈ၊

မတည္ေငြရင္ီးတြင္

ေႂကြီးၿမီပါဝင္မႈ၊

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြရင္ီး်ားႏွီီးမႈအေပၚျပန္ရေငြ်ားႏွင့္

စဟစည္ီး္ာီးသည့္ဝင္ေငြမ်ာီး၏ ပမာဏအတ္ဟင္ီးအတာ၊
●

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး စြမ္ီးေဆာင္ရည္ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္၊

●

MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ MJTD တြင္ ေနာက္္ပ္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္

TPDတြင္

ေနာက္္ပ္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္ သီလ၀ါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏အနာဂတ္ စီမံက္န္ီးမ်ာီး
တြင္ ေနာက္္ပ္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈအပါအဝင္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ အစီ
အစဥ္မ်ာီး၊်ားႏွင့္
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●

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဘ႑ာေရီးအစီအမံမ်ာီးအရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေပၚက်ေရာက္်ားႏ္ဟင္ေသာ အျမတ္ခေ
ြ ဝ
ေပီးမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔က အျမတ္ေဝစဟတစ္စတ
ဟံ စ္ရာက္ဟ ေငြသာီးျဖင့္ေပီးေခ်ရန္ရွ္ပါက က်ပ္ေငြျဖင့္ ေပီးေခ်မည္။
အျမတ္ေဝစဟအေပၚေပီးရမည့္ အခြန္အတဟတ္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္ "အခြနစ
္ ည္ီးၾကပ္ျခင္ီး"
အပ္ဟင္ီးတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။
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ေငြလ်ားႏႈနီး္ မ်ာီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးသဟံီးေငြေၾကီးအမ်ဳ္ီးအစာီးမွာ က်ပ္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။

သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး MJTD

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ MJTD၏ ရွယ္ယာမ်ာီးအတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
US$ ျဖင့္ ္ည္႔ဝင္ရန္ ကတ္ျပဳ္ာီးၿပီီး၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ဝင္ေငြမ်ာီးက္ဟ US$ျဖင့္လည္ီးသတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ေနာက္အက်ဆဟံီးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စြမတ္ဟင္မီ (၆) လ အတြင္ီး လအလ္ဟက္အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
US$ ်ားႏွင့္ က်ပ္္ေငြအၾကာီးေငြလ်ားႏႈန္ီး အျမင့္ဆဟံီး်ားႏွင့္ အန္မ့ဆ
္ ံဟီးတ္ဟ႔က္ဟ ေအာက္ပါဇယာီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ဇယာီးက အေမရ္ကန္ေဒၚလာ (၁) ေဒၚလာျဖင့္ ေငြက်ပ္မည္မ်ွ ဝယ္ယူရရွ္်ားႏ္ဟင္သည္က္ဟ ျပသပါသည္။
က်ပ္/US$
လ

အျမင့္ဆီးဟံ

အန္မ့ဆ
္ ီးဟံ

၂၀၁၅ ဇြန္

၁၁၁၀

၁၀၉၀

၂၀၁၅ ဇူလ္ဟင္

၁၁၁၀

၁၂၄၀

၂၀၁၅ ၾသဂဟတ္

၁၂၃၄

၁၂၈၅

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ

၁၂၇၃

၁၂၉၂

၂၀၁၅ ေအာက္တ္ဟဘာ

၁၂၇၇

၁၂၈၇

၂၀၁၅ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာ

၁၂၇၇

၁၃၀၀

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ

၁၂၉၅

၁၃၀၇

ေနာက္အက်ဆဟံီးလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စြ၌ ေငြလ်ားႏႈန္ီးမွာ US$1 : က်ပ္ ၁၃၀၉ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအပ္ဟင္ီးတြင္

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

ေငြလ်ားႏႈန္ီးမ်ာီးမွာ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဗ

္ဟဘဏ္၏

ဝက္ဘ္ဆ္ဟက္

(http://www.cbm.gov.mm) မွ က္ဟီးကာီး္ာီးျခင္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ သ္ရွ္်ားႏ္ဟင္ရန္အတြက္သာ ေဖာ္ျပျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။
US$၁ သည္ ေဖာ္ျပပါ က်ပ္ အာီး က္ဟယ္စာီးျပဳသည္
က်ပ္ သ္ဟ႔ လလွယ္်ားႏ္ဟင္သည္
ဤအပ္ဟင္ီးတြင္

ဟေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ေဖာ္ျပပါ်ားႏႈန္ီးမ်ာီးအတ္ဟင္ီး US$၁ က္ဟ

ဟေသာ္လည္ီးေကာင္ီး မွတ္ယူျခင္ီးမျပဳ်ားႏ္ဟင္ပါ။

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

ေငြလ်ားႏႈန္ီးမ်ာီးအာီး

္ည့္သြင္ီးေဖာ္ျပျခင္ီးအာီး

မရွ္သည့္အျပင္၊ ္္ဟအခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္ တာဝန္ယူျခင္ီးမရွ္ပါ။
အဆ္ဟပါအခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး
စာတမ္ီးအတြင္ီး
ညီညြတ္သည့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

တ္က်စြာ၊
ပံဟစံ်ားႏွင့္

မွ်တစြာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပီး္ာီးျခင္ီး
ဤဖြင့္

္ည့္သြင္ီးေဖာ္ျပမႈရေ
ွ္ စရန္

ေၾကညာ

ေၾကာင္ီးက်္ဳီး

အ္က္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ာီး၏

မွန္ကန္မႈက္ဟ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက သီီးျခာီးလြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳ္ာီးျခင္ီးမရွ္ပါ။
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္ဟဘဏ္ အေနျဖင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအေနျဖင့္

ေကာက္်ားႏဟတ္ေဖာ္ျပရန္်ားႏွင့္

စကာီးစပ္တ္ဟ႔ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီးျပဳလဟပ္္ာီးေသာ္လည္ီး၊

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ဗ

တ္က်

သီလ၀ါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ စီမက
ံ န
္ ီး္ မ်ာီး
မ္တဆ
္ က္

၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ
၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒက္ဟ

၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္

ဇန္နဝါရီလတြင္

ျပ႒ာန္ီးခ့ပါသည္။

၎်ားႏွင့္တကြ

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီးမွာ (အျခာီးအရာမ်ာီး အပါအဝင္) ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီး
ခြင့ျ္ ပဳရာတြင္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက္ဟ ္္န္ီးသ္မ္ီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္ မူေဘာင္
တစ္ရပ္ ္ူေ္ာင္ရန္်ားႏွင့၊္
အရွ္န္အ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး တည္ေ္ာင္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏စီီးပြာီးေရီး

ဟန္ ဖြ႔ၿံ ဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ေစရန္တ္ဟ႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္က္ဟ ၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပ႒ာန္ီးခ့ၿပီီး ၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီး
ဇဟန္ဥပေဒက္ဟ ပယ္ဖ်က္ခ႔ပါသည္။
၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒတြင္ အမ်္ီးသာီးစီီးပြာီးဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေရီးစီမံက္န္ီး၏ အေျခခံရည္မွန္ီးခ်က္
မ်ာီးက္ဟ အေ္ာက္အကူျပဳရန္၊ ျပည္သူအမ်ာီးအလဟပ္အက္ဟင္ရရွ္ေစရန္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္ီး ျမွင့တ
္ င္ရန္၊
ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈဟ်ားႏွင့္ ျပည္ပပ္႔က
ဟ ဟန္ျမွင့တ
္ င္ၿပီီး ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးဝင္ေငြ တ္ဟီးတက္ေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတည္ေ္ာင္သူမ်ာီး်ားႏွင့္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအတြက္ ေကာင္ီးမြန္သည့္အေျခခံအဟတ္ျမစ္မ်ာီး ဖန္တီီးေပီးျခင္ီးျဖင့္ ျပည္တြင္ီး်ားႏွင့္်ားႏ္ဟင္ငံျခာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအာီး အာီးေပီးဆြေဆာင္ရန္၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး စက္မႈ၊ စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္လူမႈဟေရီးက႑မ်ာီး
န္ခ်က္ညီညီဖ႔ျြံ ဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေစရန္အတြက္

အာီးေပီး၊

ျမွင့တ
္ င္ကာ

မက္လံဟီးမ်ာီးေပီးရန္

ူသည့္

ရည္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးပါရွပ
္ ါသည္။၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္္ာီးသည့္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီး
ဇဟန္တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအတြက္ (အျခာီးအရာမ်ာီးအပါအဝင္) အခြန္သက္သာခြင့္အခ်္ဳ႕လည္ီး ပါဝင္ပါ သည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ ၾသဂဟတ္လတြင္ အမ်္ၱဴီးသာီးစီမံက္န္ီး်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဖြ႔ံၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈဝန္ႀကီီးဌာနက ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီး
စီီးပြာီးေရီးဇဟန္နည္ီးဥပေဒမ်ာီးက္ဟ ျပ႒ာန္ီးခ့သည္။
၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ်ားႏွင့္

၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္နည္ီးဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေနာက္္ပ္အခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္

ေနာက္ဆက္တြ(င)-သက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာျမန္မာဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့န
္ ည္ီးဥပေဒမ်ာီး

အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္ က္ဟၾကည့္ရန္။

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး
ဤစာတမ္ီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ေန႔စအရ
ြ
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရန္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္
စဟစဟေပါင္ီး (၃) ခဟ က္ဟ သတ္မွတ္ေပီး္ာီးရာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္သည္ တစ္ခဟအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခာီးသတ္မွတ္ေပီး္ာီးေသာ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

(၂)

ခဟမွာ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံေတာင္ပ္ဟင္ီး၊

တနသၤာရီတ္ဟင္ီး

ေဒသႀက္ီီးရွ္ ္ာီးဝယ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္်ားႏွင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအေနာက္ဘက္ပ္ဟင္ီး၊ ရခ္ဟင္ျပည္နယ္ရွ္ ေက်ာက္ျဖၱဴ
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အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တ္ဟ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အေၾကာင္ီးက္ဟ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီး
ပါသည္။
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

မ္တ္ဆက္
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္သည္ သံလ်င္ၿမ္ဳ႕နယ္်ားႏွင့္ ေက်ာက္တန္ီးၿမဳ္႕နယ္တ္ဟ႔ၾကာီး ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕၏ေတာင္ဘက္
(၂၅) ကီလ္ဟမီတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွ္ၿပီီး၊ ဧရ္ယာအက်ယ္အဝန္ီး

က္တာေပါင္ီး ၂ ၄၀၀ ခန္႔ ရွ္ပါသည္။

ျမန္မာအစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္ဟ႔သည္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဖြ႔ၿံ ဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ေစေရီးအတြက္ ပူီးေပါင္ီး
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါအတ္င
ဟ ္ီး သေဘာတူညီခ့ၾကပါသည္။

သေဘာ္ာီးမွတ္တမ္ီး Memorandum of Intent
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာန်ားႏွင့္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီးသည္

သီလဝါေဒသအတြက္

စီမံက္န္ီးခ်ဳပ္ ေရီးဆြရန္အတြက္ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာ္ာီးမွတ္တမ္ီး တစ္ရပ္က္ဟ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္ ဧၿပီလ
(၂၁) ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူခ့ၾကပါသည္။
ပါဝင္မည့္၊

သီလဝါေဒသရွ္

္္ဟသေဘာ္ာီးမွတ္တမ္ီးအရ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တြင္

က္တာေပါင္ီး

၂၄၀၀ခန္႔ရွ္ေသာ

ေျမအတြက္စီမံက္န္ီးခ်ဳပ္

ေရီးဆြရာတြင္

ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တ္ဟ႔၏ သေဘာ္ာီးမ်ာီးက္ဟ ေဖာ္ျပခ့ၾကပါသည္။

ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီး စာခၽြနလ
္ ႊာ Cooperation Memorandum
အ္က္ေဖာ္ျပပါ သေဘာ္ာီးမွတ္တမ္ီးအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
(၂၁)

ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာန်ားႏွင့္

ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးစာခၽြနလ
္ ႊာက္ဟ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

ခ်ဳပ္ဆ္ဟခပ
့ ါသည္။

ဖြ႔ံၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ေစေရီးအတြက္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီးသည္
္္ဟစာခၽြန္လႊာအရ

်ားႏွစ္ဦီး်ားႏွစ္ဘက္မွ

ပူီးေပါင္ီးလဟပ္ေဆာင္ၾကမည္

ျဖစ္ေၾကာင္ီး

ေၾကညာခ့ၾကပါသည္။
ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးစာခၽြနလ
္ ႊာအရ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာန

်ားႏွင့္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံသက္ဆ္ဟင္ရာ

ဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီးသည္္ (အျခာီးအခ်က္မ်ာီးအျပင္) သေဘာတူညီခ့ၾကသည္မွာ ●

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ်ားႏွင့္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံတ႔မ
္ဟ ွ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီးက

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏

ဇဟန္ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူအျဖစ္ ဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီးတစ္ရပ္ တည္ေ္ာင္မည္၊
●

ျမန္မာအစဟ္ီးရက

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ခြင့္က္ဟ အဆ္ဟပါဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီးအာီး

ေပီးမည္၊
●

အဆ္ဟပါဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီးက သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးရွ္မည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီး်ားႏွင့္

အေ္ာက္အပံ့အေဆာက္အအဟမ
ံ ်ာီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မည္၊
●

ျမန္မာအစဟ္ီးရက သီလဝါေဒသရွ္ ဆ္ပ္ကမ္ီးအပါအဝင္်ားႏွင့္ ယင္ီးတ္ဟ႔ခ်ည္ီးသာမ
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ဟတ္ဘ သီလဝါအ္ူီး

စီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ျပင္ပတြင္တည္ရေ
ွ္ သာ

သီလဝါနယ္ေျမရွ္

ဆ္ပ္ကမ္ီးအပါအဝင္အေ္ာက္အကူ

ျဖစ္ေစေသာ နယ္ေျမျပင္ပအေျခခံအေဆာက္အအဟံမ်ာီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မည္၊
●

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးရွ္
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီး်ားႏွင့္

နယ္ေျမတစ္စ္တတ
္ စ္ေဒသအာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ကာ၊

အရည္အေသြီးျမင့္

အရည္အေသြီးျမင့္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္ေရီး

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံစဟစ
ံ က္မႈဟလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ အဓ္ကရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ၿပီီး၊ သီလဝါအ္ူီး
စီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး

ေနာက္တစ္ေနရာတြင္

လမ္ီးမၾကီီးမ်ာီး၊

ေရမလႊမ္ီးမ္ဟီးရန္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး၊

ေရစီီးေရလာစနစ္တ႔္ဟ ပါဝင္ေသာ အဓ္ကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ာီး်ားႏွင့္ လဟပ္သာီးအေျချပဳ
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးျဖစ္ေသာ အ္ည္ခ်ဳပ္လဟပင
္ န္ီး်ားႏွင့္ အစာီးအစာလဟပ္ငန္ီး တ္ဟ႔အတြက္ အဓ္ကရည္ရြယ္
တည္ေဆာက္မည္။
●

အ္က္တြင္ေဖၚျပ္ာီးေသာ ဧရ္ယာမ်ာီး၏ အရြယ္အစာီး်ားႏွင့္ တည္ေနရာတ္ဟ႔အာီး စီမံကန
္ ္ီးခ်ဳပ္၊
ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခေလ့လာခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ဝယ္လ္ဟအာီးတ္ဟ႔အေပၚအေျခခံ၍ ဆဟံီးျဖတ္မည္။

Zone A Project
္္ဟ႔ေနာက္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီး

ဇဟန္အတြင္ီး

ရန္ကန
ဟ ္

တည္ရွ္ေသာ

က္တာ
ဒလ

သန္လ်င္

အဆင့္ “က” နယ္ေျမ

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

(၃၉၆)

က်ယ္ဝန္ီးသည့္ZoneA

Area က္ဟZoneA Project အျဖစ္
သတ္မွတ္္ာီးၿပီီး

စက္မႈနယ္ေျမ

တစ္ခဟအျဖစ္ ဖြ႔ံၿဖဳ္ီးတည္ ေ္ာင္ရန္
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံတ္ဟ႔မွ ရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္သူမ်ာီး

ပူီးေပါင္ီး

လဟပ္ေဆာင္မႈအတြက္

သီီးသန္႔

လ်ာ္ာီး ခ့ပါသည္။ေျမပဟံတြင္ Zone
A Area ၏ တည္ေနရာအာီး

ႊန္ျပ

္ာီးပါသည္။
မူရင္ီး။ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ္ဟတ္ျပန္္ာီးေသာ
Myanmar Investment Guide, Chapter 3 (Industrial Zones
and Special Economic Zones)

ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔
Zone

A

Project

ပါဝင္လဟပ္ေဆာင္မည့္

၌

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံမွ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး၏ ပူီးေပါင္ီး
ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး

အဖြ႔တြင္

္္ဟက္စၥ

အတြက္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီအာီးတည္
ေ္ာင္ခ့ေသာ

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီး

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး ပါဝင္ၾက ပါသည္။
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Zone A Project ၌ ပါဝင္လဟပေ
္ ဆာင္မည့္ ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံမွရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး၏ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး
အဖြ႔တြင္ ္္ဟက္စၥအတြက္ MMSTD အာီးတည္ေ္ာင္ခ့ေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni
Corporation

်ားႏွင့္

Sumitomo

ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္

Corporation

တ္ဟ႔

ပါဝင္ၾကပါသည္။

ၿပီီးေျမာက္သည္အ္္

ZoneA

Project

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အလ္႔င
ဟ ွာ

အတြက္
Mitsubishi

Corporation ၊ Marubeni Corporation ်ားႏွင့္ Sumitomo Corporation တ္ဟ႔သည္ MMST LLP က္ဟလည္ီး သီီးျခာီး
တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။
MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔ အေနျဖင့္ Zone A Project အာီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ ၊ Thilawa SMC ၊
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္

လဟပ္ေဆာင္မည့္

တည္ေ္ာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍

MJTD

လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ
MJTD

တာဝန္ယူ

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္က္ဟ

္ ႔၏
္ဟ ကဟမၸဏ"ီ အပ္ဟင္ီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ခ်ဳပ္ဆ္ဟခၾ့ ကပါသည္။ ္္ဟအေၾကာင္ီးက္ဟ ေအာက္ပါ "ကၽြ်ားႏဟ္ပတ

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး သတ္မွတ္ျခင္ီး
၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအရ အစ္ဟီးရသည္ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္
ေျမဧရ္ယာ၊အတ္ဟင္ီးအတာ်ားႏွင့္နယ္န္မ္တ္မ်ာီးသတ္မွတ္၍အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟအာီး

တည္ေ္ာင္်ားႏ္ဟင္ပါ

သည္။ ၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအရအစ္ဟီးရသည္ ၂၀၁၃ခဟ်ားႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္
အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ ျဖင့္ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး သတ္မွတ္ခ႔ပါသည္။
၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ၊ ပဟဒ္မ ၉၃ တြင္ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအရ
္ဟတ္ျပန္ခ႔ေသာ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမ်ာီး၊ အမ္္န္႔မ်ာီး၊ ညႊန္ၾကာီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးသည္ ၂၀၁၄
ခဟ်ားႏွစ္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ်ားႏွင့္

မဆန္႔က်င္သေရြ႕

ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္

ဟ

ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ၊ ပဟဒ္မ ၉၃အရ ၂၀၁၃ခဟ်ားႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃)
ရက္ေန႔တြင္ ္ဟတ္ျပန္ခ႔ေသာ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၅/၂၀၁၃ သည္ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီး
ဇဟန္ဥပေဒ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သေရြ႕ ဆက္လက္အာဏာသက္ေရာက္ေနပါမည္။
Zone A PROJECT်ားႏွင့္ လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္

ၿခံဳငံဟသံဟီးသပ္ခ်က္
Zone

A

Project

တြင္Zone

ပါဝင္ပါသည္။ေရတ္ဟတြငZ
္ oneA

A

Area

Project

အာီး

အေနျဖင့္

စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟအျဖစ္

ဖြံ႔ၿဖဳ္ီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီး

အလဟပ္အက္ဟင္အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီး

စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီးတြင္

္ဟတ္လဟပ္ေသာ

္ြက္ကဟန္ပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး

ရည္ရြယ္ခ်က္တ္ဟ႔ျဖင့္

အေသီးစာီးကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈက႑မွ

ျပည္ပသ္ဟ႔တင္ပ္ဟ႔မႈ

လဟပ္ငန္ီးရွင္မ်ာီးအာီး

ဖန္တီီးေရီး်ားႏွင့္
အာီးေပီးေရီး
ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္ီးပါသည္။ ေရရွည္တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္ီးမွ လဟပ္ငန္ီးက႑ေပါင္ီးစဟံရွ္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္သူမ်ာီးအာီး ဆြေဆာင္
်ားႏ္ဟင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္
Zone A Project တြင္ ေအာက္ပါ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးမ်ာီး ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ZoneA
Properties

စက္မန
ႈ ယ္ေျမမ်ာီး

လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့စ
္ ီးီ ပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္

အငွာီးစက္႐ိုမ
ဟံ ်ာီး


 ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက ငွာီးယူ

သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တင
ြ ္

 ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက ၎တ္ဟ႔၏

အသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္ သည့္ အဆင္သင့္

အလဟပ္လဟပ္သူမ်ာီးအတြင္ အ္မ္ရာ်ားႏွင့္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ အေဆာက္

ေဆာက္လဟပ္ၿပီီး စက္ရဟမ
ံ ်ာီးျဖင့္

အလဟပ္သမာီးမ်ာီး်ားႏွင့္ သီလဝါ

အအဟံမ်ာီး ေဆာက္လဟပ္်ားႏ္ဟင္ရန္

ဖြံ႕႔ၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ ေစမည္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ရွ္ စက္ရံဟမ်ာီးတြင္

ကာလရွည္ ငွာီးယူ်ားႏ္ဟင္ သည့္

ျဖစ္ပါသည္။

အလဟပ္လဟပ္ေသာ အလဟပ္သမာီးမ်ာီး

စက္မႈလဟပ္ငန္ီး နယ္ေျမမ်ာီး

အတြက္ အေဆာင္မ်ာီး်ားႏွင့္၊

အျဖစ္ ဖြ႔ၿံ ဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ ေစမည္

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟငရ
္ ာ

ျဖစ္ပါသည္။

 လစဥ္ (သ္)ဟ႔ အျခာီး အခ်္န္မွန္
အငွာီးချဖင့္ ကာလတ္ဟ

အပ္ဟင္ီးအတြက္ သာယာေနေပ်ာ္ေရီး

ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အအဟံမ်ာီး အျဖစ္
ဖြံ႔ၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ MJTD သည္ တည္ေဆာက္ေရီးအပ္ဟင္ီးက္ဟ က္ဟယ္တ္ဟင္
လဟပ္က္ဟင္ခ်င္မွလဟပ္က္ဟငပ
္ ါမည္။
၎ကသင့္ေလ်ာ္သည္

ယင္ီးအစာီးလူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအျဖစ္

တည္ေဆာက္ရန္

ဟ္င္သည္႔နည္ီးလမ္ီးျဖင့္ ္္ဟေျမက္တ
ဟ တ္ယပဟဂ္ဳလ္အာီးေဆာင္ရြက္ေစ်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟ

အေျခအေနတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီကလူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ တစ္ဆင့္ျပန္ငွာီးရန္
MJTD ်ားႏွင့္ သီီးသန္႔ႀက္ဳမွာျခင္ီးသေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳပ္ဆ္ဟခသ
့ ည္။ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက Thilawa SMC ်ားႏွင့္
ဖက္စပ္၍လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့စ
္ ီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီး ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီး၊ တည္ေဆာက္ျခင္ီး ၊ ေဈီးကြက္
တင္ေရာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ

သီီးသန္႔ႀက္ဳမွာျခင္ီး

်ားႏွင့တ
္ စ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးသေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးေသာကၽြ်ားႏ္ဟပ္
တစ္ဆင့္

တာဝန္ယူလဟပ္သြာီးမည္။

္္ဟအေၾကာင္ီးက္ဟ

ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
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ေအာက္ပါ

သေဘာတူညီခ်က္်ားႏွင့အ
္ ညီ

MJTD

တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ TPD မွ
"ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ

ကဟမၸဏ"ီ

အပ္ဟင္ီးတြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ အဆင့္မ်ာီး
Zone A Project အာီး ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ာီးျဖင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သြာီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးပါသည္ -

အဆင့္ (၁)

အဆင့္ (၂)

လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္

စဟစေ
ဟ ပါင္ီး

စီီးပြာီးေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ
အပ္င
ဟ ီး္
တည္ေဆာက္သည့္

၂၁၁

၁၅၀

၃၅

၃၉၆

၁၆၉

၁၂၂

၃၅

၃၂၆

၀

၅

၀

၅

နယ္ေျမ
(

က္တာေပါင္ီး)

ေရာင္ီး်ားႏ္ဟငမ
္ ည့္ နယ္ေျမ
–
စက္မလ
ႈ ပ
ဟ င
္ န္ီး နယ္ေျမ
(

က္တာေပါင္ီး)

ငွာီးရမ္ီးမည့္စက္ရဟံ
နယ္ေျမ
(

က္တာေပါင္ီး)

ေရာင္ီး်ားႏ္ဟင္မည့္နယ္ေျမသည္
က္ဟယ္စာီးျပဳပါသည္။
ေရာင္ီး်ားႏ္ဟင္မည့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး္ံသ္ဟ႔

အမွန္တကယ္အငွာီးခ်္ာီးမည့္

ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စြတြင္

နယ္ေျမစဟစေ
ဟ ပါင္ီး၏

၇၆.၅%က္ဟ

၂၄၇.၁

ငွာီးရမ္ီးၿပီီးျဖစ္သည္။

နယ္ေျမမ်ာီးက္ဟ

က္တာ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေရာင္ီး်ားႏ္ဟင္မည့္နယ္ေျမျပင္ပရွ္

တည္ေဆာက္မႈတြင္ အမ်ာီးျပည္သူဆ္ဟင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ အမ်ာီးျပည္သူဆ္ဟင္ရာ ေရမီီး်ားႏွင့ဆ
္ က္စပ္
သံဟီးစြမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးေသာ ဘဟံအေနျဖင့္ဝ္ဟင္ီးဝန္ီးအသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္မည့္ အေ္ာက္အပံ့အေဆာက္အအံဟမ်ာီးအျဖစ္
တည္ေဆာက္မည့္ ဘံဟအျဖစ္ဝ္ဟငီး္ ဝန္ီးအသံဟီးျပဳ်ားႏ္ဟင္မည့္နယ္ေျမမ်ာီးပါဝင္သည္္။ Zone A Project တြင္ ေျမဧရ္ယာ
(၃၅)

က္တာခန္႔ရွ္ေသာ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးလည္ီးပါဝင္ပါမည္။ Zone A Project တြင္

ေျမအသံဟီးခ်ပံဟအာီး ေအာက္တြင္ရွင္ီးလင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
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မူရင္ီး။

MJTD website

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

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မည့္ကာလ
လက္ရွ္အခ်္န္ဇယာီးအေပၚ အေျခခံလ်က္ အဆင့္ (၁) ၊ အဆင့္ (၂) ်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔အတြက္ အခ်္န္သတ္မွတ္မႈမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ
္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီး ျဖစ္သည္။

အဆင့္(၁)

ေဆာက္လပ
ဟ ေ
္ ရီးကာလ

အေရာင္ီးကာလ

ျပီီးစီီးသည့္ကာလ

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၃ မွ

၂၀၁၄ မွ၂၀၁၆ အ္္

ၾသဂဟတ္လ ၂၀၁၅

၂၀၁၆ မွ၂၀၁၈ အ္္

ဇူလ္ဟင္လ ၂၀၁၆

၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အ္္

ဧျပီလ ၂၀၂၀

ၾသဂဟတ္လ ၂၀၁၅ အ္္
အဆင့္(၂)

ေအာက္တ္ဟဘာလ ၂၀၁၄ မွ
၂၀၁၆ အ္္

လူေန္္င
ဟ ရ
္ ာ်ားႏွင့္

၂၀၁၅ မွ၂၀၂၀ အ္္

စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး
ဆ္င
ဟ ရ
္ ာအပ္င
ဟ ီး္

Zone A Project အတြက္ ပတ္ဝန္ီးက်င္္္ခ္ဟက္မႈဆန္ီးစစ္ခ်က္်ားႏွင့္ ေဆာင္လဟပ္ေရီးအတြက္ပတ္ဝန္ီးက်င္
ေစာင့္ၾကည့္အကခတ္ေရီးအစီအစဥ္ေရီးဆြျခင္ီးတ္႔ပ
ဟ ါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အကခတ္မႈက္ဟ
၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လအ္္ ျပဳလဟပ္ခ့ပါသည္။
အဆင့္(၁) ပါေဆာက္လဟပ္ေရီးက္ဟ ၂၀၁၃ခဟ်ားႏွစ္၊ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ တရာီးဝင္ေၾကညာခ့သည္။ ၎က္ဟ
၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ျပီီး ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ ၾသဂဟတ္လတြင္ (၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္မွစျပီီး (၁၀)်ားႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ
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အတြင္ီး ေဆာက္လဟပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာ အငွာီးစက္ရဟမ
ံ ်ာီး ေဆာက္လဟပ္ေရီး မွအပ)
ၿပီီးစီီးခ့သည္။
အဆင့္(၂)

်ားႏွင့္လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔၏

ေဆာက္လဟပ္ေရီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ေရီးကာလက္ဟ

အ္က္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးခ်က္တ႔မ
္ဟ ွာ ညႊန္ျပေသာသေဘာသာျဖစ္ျပီီး အ္ူီးသျဖင့္ အေရာင္ီးကာလအတြင္ီး အမွန္
ေရာင္ီးရျခင္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ်ားႏွင့္ ေရမီီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္သံဟီးစြမႈမ်ာီး အသင့္ရရွ္်ားႏ္ဟင္မႈတ္ဟ႔အေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္ီးလ်ားႏ္ဟင္ေပသည္။

ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတည္ေဆာက္မႈအေျခအေန
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ Zone A Project သည္ စီီးပြာီးေရီးသေဘာအရအလဟပ္ျဖစ္လာျပီီး ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္
စက္တင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔႔တြင္ တရာီးဝင္ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္သည္။
၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႔႔အ္္ MJTD သည္ Zone A Project ၏ေရာင္ီး်ားႏ္ဟင္ေသာဧရ္ယာ၂၄၇.၁
တ္တာက္ဟ ကဟမၸဏီ (၅၆) ခဟ်ားႏွင့္ သီီးသန္႔ႀက္ဳမွာျခင္ီး သေဘာတူညီခ်က္ေရီး္္ဟီးျပီီးျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္

၂၅

္္ဟင္၀မ္

၅

္္ဟင္ီး

၄

ျမန္မာ

၃

မေလီးရွာီး

၃

အေမရ္ကန္

၁

တရဟတ္

၁

ျပင္သစ္

၁

ဆြီဒင္

၁

ဗီယက္နမ္

၂

စင္ကာပူ

၁

က္ဟရီီးယာီး

၁

ေ

ာင္ေကာင္

၁

ျမန္မာ + ဂ်ပန္

၄

ျမန္မာ + ္္ဟင္ီး

၃

ျမန္မာ + ၾသစေၾတီးလ်

၁

စဟစဟေပါင္ီး

၅၆

္္ဟကဟမၸဏီ (၅၆) ခဟ္တြင္ Thilawa SMC က ကဟမၸဏီ (၄၈) ခဟအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမဳပ္်ားႏွံခြင့္ ပါမစ္မ်ာီး္ဟတ္ေပီးခ့ျပီီး
္္ဟရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံခြင့္ ပါမစ္ရရွ္္ာီးၿပီီး ကဟမၸဏီ (၄၈)ခဟအနက္ (၄၃) ခဟသည္ MJTD ်ားႏွင့္ေျမတစ္ဆင့္ငွာီး သေဘာ
တူညီခ်က္ေရီး္္ဟီးၿပီီးျဖစ္သည္။ ကဟမၸဏီ(၁၈) ခဟသည္ ၎တ္ဟ႔၏ စက္ရံဟမ်ာီးက္ဟ စတင္ေဆာက္လဟပ္ေနျပီ ျဖစ္
သည္။
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Zone A Project တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ ပ္ဟ႔ကဟန္ဦီးစာီးေပီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ အလဟပ္သမာီးခ သက္သာ
မႈ်ားႏွင့္ မက္လံဟီးေကာင္ီးေကာင္ီးေပီးေသာအစီအစဥ္မ်ာီးက္ဟ ရွာေဖြေနသည့္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈအ ေျခခံေသာ စီီးပြာီး
ေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးမွ ျဖစ္သည္။ ၎တ္ဟ႔၏လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးမွာ ေအာက္ေျခလဟပ္သာီးအင္အာီးမ်ာီးစြာ လ္ဟအပ္ေသာ
အ္ည္ခ်ဳပ္လဟပ္ငန္ီးမွအစ သံမဏ္်ားႏွင့္ အီလက္္ရြန္နစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးအဆံဟီး မ်္ဳီးစံဟျဖစ္သည္။1
Zone A Project တြင္ေတြ႕ရသည့္ လဟပ္ငန္ီးအမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီးက္ဟ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။


ေဆာက္လဟပ္ေရီးသံဟီးပစၥည္ီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



အ္ည္ခ်ဳပ္လဟပ္ငန္ီး



ေ္ာက္ပံ့ပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီးစီမမ
ံ ႈ ( ေလာ္ဂ်စ္စတစ္ )



ကာီး်ားႏွင့္ကာီးပစၥည္ီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



ပလတ္စတစ္ကဟန္ပစၥည္ီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



ကတ္္ူပံဟီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



လွ်ပ္စစ္ပစၥည္ီးက္ရ္ယာ္ဟတ္လဟပ္မႈ



ရွႈီးဖ္နပ္်ားႏွင့္ ဖ္နပ္္ဟတ္လဟပ္မႈ



ေဆီးဝါီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



အရည္္ည့္စရာပစၥည္ီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



ကြန္ေဗရာခါီးပတ္ျဖင့္ေရြ႕လ်ာီးေသာစနစ္



ဘီီးတပ္ကဟလာီး္ဟ္င္္ဟတ္လဟပ္မႈ



သဟတ္ေဆီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



ေခ်ာဆီ်ားႏွင့္အမဆီ္ဟတ္လဟပ္မႈ



အသက္ေမြီး၀မ္ီးေက်ာင္ီးသင္တန္ီးဗ



ကင္မရာသံဟီး သံဟီးေခ်ာင္ီးေ္ာက္ ္ဟတ္လဟပ္မႈ



ဆပ္ျပာအတြက္ ကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္ီးအခအာီး ျပဳျပင္သန္႔စင္ေပီးသည့္ လဟပ္ငန္ီးစဥ္



လဟပ္ငန္ီးသံဟီးဓါတ္ေငြ႕႔္ဟတ္လဟပ္မႈ



ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီးသံဟီး ယ်ားႏရာီးမ်ာီးငွာီးသည့္လဟပ္ငန္ီး



စ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး္ဟတ္လဟပ္မႈ



ဆက္သြယ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး



အစာီးအစာ်ားႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ



္ရန္စေဖာ္မာ



ဓါတ္ေျမၾသဇာ



သစ္



တ္ဟင္ကီ



လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအေဆာက္အအံဟမ်ာီး တည္ေ္ာင္မႈ

္ဟဌာန

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 ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္
ေနာက္ဆဟီးံ က္ဟီးကာီး္ာီးသည္

63

Zone A Project က ခန္႔မွန္ီးေျခအာီးျဖင့္ လူ ၂,၂၂၁ ဦီးအတြက္အလဟပ္အကဟ္င္အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီး ဖန္တီီး ေပီးခ့
ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
ေပၚလာမည္

၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ Zone A Project ၌ အလဟပ္အက္ဟင္အခြင့အ
္ လမ္ီးအနည္ီးဆံဟီး ၄၀,၀၀၀
ဟေမွ်ာ္မွန္ီး ္ာီးၾကသည္။

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအတြက္ TPD ကအလဟပ္သမာီးမ်ာီးအတြက္ ေန္္ဟင္ေရီးအဆင္ေျပ
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစျပီီး

္္ဟဇဟန္္ရွ္စက္ရဟမ
ံ ်ာီးသ္ဟ႔

အလြယ္တကူသြာီး

်ားႏ္ဟင္ေစမည့္

အေဆာင္မ်ာီး

တည္ေဆာက္ေရီးက္ဟ ဦီးစာီးေပီးေနသည္။ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္
မႈအတြက္ TDP က ေဈီးဆ္ဟင္မ်ာီး၊ ရံဟီးခန္ီးအေဆာက္အဦီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ေရွာ႔ပင္ီးေမာလ္တ္ဟ႔က္ဟလည္ီး စတင္ေဆာက္လဟပ္
ေနပါသည္။ ္္ဟသ္ဟ႔ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီးမွာ လဟပ္သာီးအင္အာီးစဟ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္သ္ဟ႔ အလဟပ္ရွာေဖြရန္
ေရႊ႔႕ေျပာင္ီးလာေစဖ္႔်ားႏ
ဟ ွင့္ လူေန္္ဟင္ရာအေဆာက္အအံဟသစ္မ်ာီး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ဝယ္လ္ဟအာီး ဖန္တီီး
ရန္ျဖစ္သည္။
အ္မ္ျခံေျမေရာင္ီးရံဟသက္သက္မွ်သာမကဘ

TPD

သည္

သီလဝါအ္ူီးစက္မႈနယ္ေျမတြင္

ေနအ္မ္မ်ာီး၊

ကြန္ဒ္ဟမီနီယံမ်ာီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးေသာ အငွာီးတ္ဟက္ခန္ီးမ်ာီး၊ အလဟပ္သမာီးမ်ာီး၏ အ္မ္ခန္ီးမ်ာီး၊ ဘက္စံဟသံဟီး
ခန္ီးမမ်ာီး၊ ေရွာပ
့ င္ီးေမာလ္မ်ာီး ၊ ရံဟီးခန္ီးအေဆာက္အအံဟမ်ာီး ၊ ရစခန္ီး်ားႏွင့္ မီီးသတ္ဌာန ၊ ဘဏ္မ်ာီး၊ ဓာတ္ဆီ
ဆ္ဟင္မ်ာီး၊ ေဆီးခန္ီးမ်ာီး၊
ေက်ာင္ီးတ္ဟ႔ပါဝင္ေသာ

္ဟတယ္မ်ာီး၊ အ္မ္နီီးခ်င္ီးမ်ာီးစဟေဝီးရာဌာန၊ စာီးေသာက္ဆ္ဟင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ေက်ာင္ီးတစ္
သက္ေတာင့္သက္သာရွ္၍

ျပည့္စံဟေသာ

ေန္္ဟင္မႈအဝန္ီးအ၀္င
ဟ ္ီး

ဖန္တီီးေပီးရန္

ရည္ရြယ္သည္။ TDP က ဤစီမံက္န္ီးမ်ာီးက္ဟ မ္မ္တစ္ဦီးတည္ီးျဖစ္ေစ၊ အျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမဳွပ္်ားႏွံသူမ်ာီး်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ
အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
TDP က လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့စ
္ ီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္္င
ဟ ္ီး တည္ေ္ာင္မႈစီမံက္န္ီးမ်ာီးအတြက္အလ္ဟ႔ငွာ ပြင့္လင္ီး၍
်ားႏ္ဟင္ငံတကာစံမ်ာီး်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာ

တင္ဒါမ်ာီးေခၚ္ာီးၿပီီးျဖစ္သည္။

္္ဟစီမံက္န္ီးမ်ာီးက္ဟေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး

လဟပ္ခြင့ခ
္ ်ေပီးခ့ပါသည္။
စီမက
ံ န
္ ီး္

တင္ဒါေခၚသည့္ေန႔

ေဆာက္ခင
ြ ့ရ
္ သူ

အလဟပ္သမာီးမ်ာီး၏အ္မ္ခန္ီးမ်ာီး

၃ န္ဟဝင္ဘာ ၂၀၁၄

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

လမ္ီး၊ ပလက္ေဖာင္ီး်ားႏွင့္

၂၉ မတ္ ၂၀၁၅

ေရေျမာင္ီး
မ္လာျပဳျပင္သန္႔စင္စက္ရဟံ
အနာဂတ္တီး္ဟ ခ်႕မႈပေရာဂ်က္။

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

၂၁ ဇူလ္ဟင္ ၂၀၁၅

Tesco Myanmar Co., Ltd.

။The Zone B Project

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္စတင္သည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၂၃ ) ရက္တြင္ ကြ်န္ဟပ္တ္ဟ႔၏
ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔သည္ Zone B Project က္ဟအနာဂတ္တြင္ရင္ီး်ားႏွီီး တည္ေဆာက္
ေရီးအတြက္ နာီးလည္မႈစာခြ်န္လႊာက္ဟ လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့ၾကပါသည္။

Zone B Project သည္ သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ တြင္ ေနာက္္ပ္စက္မႈနယ္ေျမတစ္ခဟက္ဟ ္ပ္မံရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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Zone B Project သည္ ခန္႔မွနီး္ ေျခအာီးျဖင့္(၅၀၀)

က္တာမွ (၇၀၀)

က္တာခန္႔အ္္ က်ယ္ဝန္ီးပါသည္။

ယင္ီးအတြက္ ေျမေနရာေရြီးခ်ယ္မႈ၊ပတ္ဝန္ီးက်င္ ္္ခ္ဟက္မႈစမ္ီးစစ္မႈ်ားႏွင့္ဒီဇ္ဟင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ လက္ရွ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။ Zone B Project ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈက္ဟ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ ကဟန္္က္ ေနာက္မက်ေစဘ စတင္
လဟပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္္ာီးပါသည္။
Zone B Project ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈသည္ စီမံက္န္ီးေရီးဆြမႈအဆင့္တြင္ ရွ္ေနဆျဖစ္သည္။သ္ဟ႔ျဖစ္၍Zone B

Project အပါအ၀င္ ကြ်န္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အနာဂတ္တ္ဟီးခ်႕မႈ စီမံက္န္ီးမ်ာီးသည္အေကာင္အ္ည္ေပၚလာမည္
အာမခံခ်က္ မရွ္ပါ။
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ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔္ဟ ကဟမၸဏီ
မ္တဆ
္ က္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ အ္မ္ျခံေျမဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးလဟပ္က္ဟင္ေသာကဟမၸဏီမ်ာီးတြင္ အစဟရွယယ
္ ာမ်ာီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္
၍ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈျပဳလဟပ္ေသာ အမ်ာီး်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ ျဖစ္ပါသည္။ အ္မ္ျခံေျမလဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာ
စီမံခန္႔ခြမႈဝန္ေဆာင္မႈေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွ ပံ့ပ္ဟီးေပီးသည့္ အ္မ္ျခံေျမအေရာင္ီးအဝယ္လဟပ္ေဆာင္မႈ
မ်ာီးအတြက္ အေရာင္ီးေကာ္မရွင္ ရရွ္ျခင္ီးတ္ဟ႔မွတစ္ပါီး ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အျမတ္၏ ၾကီီးမာီးသည့္ အခ်္ဳီးအစာီးသည္
အ္မ္ျခံေျမဖြ႔ံျဖ္ဳီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးလဟပ္က္ဟင္ေသာကဟမၸဏီမ်ာီးတြင္ ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သည့္အစဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီးအတြက္
ရရွ္သည့္ အျမတ္ေဝစဟတ႔မ
္ဟ ွ ရရွ္ျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီက္ဟ ေပီးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္္ာီးသည့္ အမ်ာီး်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ
အျဖစ္

၂၀၁၃ ခဟနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငတ
ံ ြင္ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီီးဇက္

္ဟီးလ္ဒင္ီး

ပတ္ဘလစ္လီမ္တက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited) အမည္ျဖင့္ ကဟမၸဏီမ်ာီး
အက္ဥပေဒ်ားႏွင့္အညီ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။ ဤကဟမၸဏီသ္ဟ႔္ဟတ္ေပီးသည့္ ကဟမၸဏီမွတ္ပံဟတင္လက္မွတ္
၏သက္တမ္ီးမွာ (၅) ်ားႏွစ္ျဖစ္ၿပီီး၊ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ကဟန္ဆံဟီးသည္။ ္္ဟ႔ေနာက္ရင္ီး်ားႏွီီး
ျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္ကဟမၸဏီမ်ာီးညႊန္ၾကာီးမႈဦီးစီီးဌာနတြင္ သက္တမ္ီးတ္ဟီးလ္မ့္မည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတ္ဟင္ီး MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ Zone A Project အာီး
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈျပဳလဟပရ
္ န္အတြက္ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီး
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးက အဓ္ကအာီးျဖင့္ (သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး ၎တ္ဟ႔ခ်ည္ီးသာမ

ဟတ္) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီက္ဟ ဖြ႔စည္ီး

တည္ေ္ာင္ခ့ျခင္ီး ျဖစ္ပါသည္။ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးမွာ ေအာက္ပါတ္ဟ႔ ျဖစ္ပါ
သည္။


First Myanmar Investment Company Limited သ္ဟ႔မ

ဟတ္ FMI



Golden Land East Asia Development Limited သ္ဟ႔မ

ဟတ္ GLAD



Myanmar Agribusiness Public Corporation(MAPCO)Limited သ္ဟ႔မ



Myanmar Agricultural & General Development Public Limited သ္ဟ႔မ



Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) Limited သ္ဟ႔မ



Myanmar Sugar Development Public Company Limited သ္ဟ႔မ



Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited သ္ဟ႔မ



National Development Company Group Limited သ္ဟ႔မ

ဟတ္ NDCG



New City Development Public Company Limited သ္ဟ႔မ

ဟတ္New City Development

ဟတ္ MAPCO
ဟတ္MAGDPL
ဟတ္MEICO

ဟတ္ MSD
ဟတ္ MTI

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ခြင့ျ္ ပဳ မတည္ရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ က္ဟ၊ က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ စီတန္ဖ္ဟီးရွ္
ရွယ္ယာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခေဝ္ာီးၿပီ
ြ
ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး အစဟရွယ္ယာ
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မတည္ေငြတင
ြ ္ အစဟရွယ္ယာ ၃ ၈၉၂ ၉၁၅ ခဟ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏
ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးျဖစ္သည့္ ္ ရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ က္ဟ အမ်ာီးျပည္သူ ္ည့္ဝင္်ားႏ္ဟင္ရန္ ကမ္ီးလွမ္ီးခ့ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီတြင္ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီတစ္ခဟျဖစ္ေသာTPD ရွ္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD ၏
္ဟတ္ေ၀၊ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး မတည္ေငြစဟစဟေပါင္ီး၏ ၄၁% က္ဟလည္ီး ပ္ဟင္ပါသည္။
ေနာက္ခံ အေၾကာင္ီးအရာ
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ေရီး အလ္ဟ႔ငွာ ျမန္မာ အစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ အစ္ဟီးရ တ္ဟ႔
ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးစာခၽြနလ
္ ႊာ (Cooperation Memorandum) အရ လက္တြ ပူီးေပါင္ီး ေဆာင္ရြက္မႈ၏
ေနာက္ခံ အေၾကာင္ီးအရာက္ဟ "Zone A Project" အပ္ဟင္ီးတြင္ တင္ျပ္ာီးပါသည္။
MJTD

မ္တ္ဆက္
Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္က္ဟင္လည္ပတ္ျခင္ီး
အလ္ဟ႔ငွာ MJTD က္ဟ တည္ေ္ာင္ရန္ အတြက္ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးစာခၽြန္လႊာအရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္
MMST LLP တ္ဟ႔ အၾကာီး နာီးလည္မႈမွတ္တမ္ီးလႊာ တစ္ရပ္က္ဟ ၂၀၁၃ ခဟနစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔၌
လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့ပါသည္။
အ္က္တြင္ ရည္

ႊန္ီးခ့သည့္ နာီးလည္မႈမွတ္တမ္ီးလႊာ အရ Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး အလ္ဟ႔ငွာ MJTD က္ဟ တည္ေ္ာင္ရန္ အတြက္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔သည္ ၂၀၁၃ ခဟနစ္ ေအာက္တ္ဟဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔၌ MJTD
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္အာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟဝင္ေရာက္ခ့ၾကပါသည္။

MJTD
MJTD က္ဟ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ပဟဂလ္ကပ္ဟင္ ေပီးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္္ာီးသည့္
ကဟမၸဏီအျဖစ္ ဖြ႕စည္ီးခ့ၿပီီး ခြင့္ျပဳ မတည္ရွယ္ယာတန္ဖ္ဟီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ က္ဟ၊မူလတန္ဖ္ဟီး
အေမရ္ကန္ေဒၚလာ US$၁စီရွ္ေသာ MJTD ရွယ္ယာ အစဟ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ခြေဝခ့ပါသည္။
Zone

A

Project

၏

ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတည္ေ္ာက္မႈ၊

တည္ေဆာက္မႈ၊

ေစ်ီးကြက္တင္မႈ၊

ေရာင္ီးခ်မႈ်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈတ္ဟ႔က္ဟေဆာင္ရြက္ရန္ MJTD အာီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ သီလ၀ါ SMC ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔်ားႏွင့္
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီအျဖစ္တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။

MJTD

၏

၀င္ေငြသည္

ငွာီးရမ္ီးခမ်ာီး်ားႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခမ်ာီး

အပါအ၀င္ Zone A Project အာီး လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးမွ အဓ္ကရရွ္ပါသည္။

MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္
အခ်ဳ္႕ေသာ ႀကဳ္တင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးအာီး ျဖည့္ဆည္ီးေဆာင္ရြက္ၿပီီးျခင္ီးအေပၚ မူတည္လ်က္၊ မူလ

MJTD

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အရ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔စဟေပါင္ီး၍ ကနဦီး
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စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္MJTD၏ ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀% ်ားႏွင့္ ၄၉.၀%
တ္ဟ႔စီ အသီီးသီီး ္ည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ MMSTD တ္ဟ႔သည္ MJTD ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ၎တ္ဟ႔၏ အခ်ဳ္ီးမ်ာီးက္ဟ ေငြသာီးျဖင့္ အသီီးသီီး
္ည့္ဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Thilawa SMC ကမူ Zone A Area အေပၚ ေျမငွာီးယူအသဟံီးျပဳေရီး ဂရန္က္ဟ MJTD
သ္ဟ႔ ေပီးအပ္ျခင္ီးအာီးျဖင့္ MJTD ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ယင္ီး၏ အခ်ဳ္ီးက္ဟ ္ည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အ္က္တြင္ ဆ္ဟခ့သည့္အတ္ဟင္ီး မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အရ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္
MJTD ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ က္ဟ္ည့္ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီး ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီး
၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔သည္၊ MJTD
တြင္ JICA ပါဝင္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီးျပင္ဆင္မႈက္ဟ သေဘာတူ
ခ်ဳပ္ဆ္ဟ ခ့ၾကပါသည္။မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီးပ္မအၾက္မ္ျပင္ဆင္ခ်က္အရ JICA
သည္ MJTD ပ္ဟင္္ာီးသည့္ MMSTDအစဟရွယ္ယာမ်ာီး္မွ MJTDအက်္ဳီးစီီးပြာီး ၁၀.၀% က္ဟဝယ္ျခင္ီးျဖင့္၊ MJTD
တြင္ ၁၀.၀% အက်္ဳီးစီီးပြာီး ရရွ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔က၊
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီး ဒဟတ္ယအၾက္မ္ျပင္ဆင္မႈက္ဟ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆ္ဟၿပီီး၊ မူလ
MJTD

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္်ားႏွင့္

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အာီး

ပ္မအၾက္မ္

ျပင္ဆင္ခ်က္တ႔၏
္ဟ အခ်္ဳ႕ေသာ အပ္ဟင္ီးမ်ာီးက္ဟ ျပင္ဆင္ခၾ့ ကသည္။

ကနဦီး ရွယ္ယာ္ည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္ီးလမႈ
မူလ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အေရီးပါသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ MJTD ၏ ကနဦီး
ရွယ္ယာ

္ည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ

သတ္မွတ္ခ်က္အာီး

အေမရ္ကန္ေဒၚလာ

၅၀

၀၀၀

၀၀၀

မွ

အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ သ္ဟ႔ ေျပာင္ီးလမႈျဖစ္သည္။ Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရန္
အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ လ္ဟအပ္မည္

ဟ ကနဦီး ဆံဟီးျဖတ္ခ့ၾကသည္။ သ္ဟ႕ေသာ္လည္ီး Zone A Project

၌ အနာဂတ္တြင္ ေနရာယူလပ
ဟ ္က္ဟင္မည့္သူမ်ာီးက ႀက္ဳတင္စာရင္ီးေပီး္ာီးျခင္ီး်ားႏွင့္ သီီးသန္႔မွာယူ ္ာီးျခင္ီး
အမ်ာီးအျပာီး ရွ္လာေသာေၾကာင့္ MJTD တြင္ ခ္ဟင္မာသည့္ ေငြသာီးစီီးဆင္ီးမႈရွ္သည္
သ္ရွ္လာသည္။ သ္ဟ႔ျဖစ္၍ Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈအာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမ်ာီး လ္ဟအပ္မည္ မ

ဟ ေနာက္ပ္ဟင္ီးတြင္

ေငြေၾကီး ေ္ာက္ပံ့ရန္

ဟတ္သျဖင့္ (ေငြေၾကီးေ္ာက္ပံ့မႈက္ဟ ေနရာ ႀက္ဳတင္စာရင္ီး ေပီး္ာီးျခင္ီး်ားႏွင့္

သီီးသန္႔မွာယူ္ာီးျခင္ီးတ္ဟ႔မွ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္) ္ည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြအာီး အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀
သ္ဟ႔

ေလွ်ာ့ခ်လ္ဟက္သည္။

MJTD

ႀကဳ္တင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးအာီး

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္

ျဖည့္ဆည္ီးေဆာင္ရြက္ၿပီီးျခင္ီး

အေပၚ

(ျပင္ဆင္ၿပီီး)
မူတည္လ်က္၊

အရ၊

အခ်ဳ္႕ေသာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊

Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔ စဟေပါင္ီး၍ မူလအေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အစာီး ကနဦီး
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စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD၏ ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္ ၄၁.၀% ၊ ၁၀.၀%၊ ၃၉.၀%
်ားႏွင့၁
္ ၀.၀% တ္ဟ႔စီ အသီီးသီီး ပ္ဟငဆ
္ ္ဟင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ JICA က ယင္ီး၏အခ်္ဳီးက် MJTD ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ
MMSTD မွ ေငြသာီးေပီးၿပီီး ရယူရပါမည္။
္္ဟ႔ေၾကာင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ MJTD ရွယ္ယာမ်ာီးတြင္စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ၅၀၀ ၀၀၀ အစာီး
အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀ က္ဟ ္ည့္ဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကဳ္တင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး
အ္က္တြင္ ရည္


ႊန္ီးခ့သည့္ ႀကဳ္တင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးမွာ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး ျဖစ္ပါသည္ -

MJTD တည္ေ္ာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ Zone A Project တည္ေ္ာင္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီး တ္ဟ႔သည္
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေၾကာင္ီး Thilawa SMC သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီး

သက္ဆ္ဟင္ရာ အစ္ဟီးရေအဂ်င္စီ တစ္ရပ္ရပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာအစဟ္ီးရက အတည္ျပဳျခင္ီး၊


MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ာီး၏ Zone A Project တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ မ်ာီး်ားႏွင့္
၁၉၅၀ခဟ်ားႏွစ္၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအ္ူီးကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ အရ MJTD အာီး"အ္ူီး ကဟမၸဏီ" တစ္ရပ္အျဖစ္
မွတ္ပဟံတင္မႈအပါအဝင္ MJTDအာီး သက္ဆ္ဟင္ရာျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ အညီ မွတ္ပဟံ တင္မႈတ္ဟ႔အာီး
သက္ဆ္ဟင္ရာ ျမန္မာအစ္ဟီးရအာဏာပ္ဟင္ အာီးလဟံီးက အတည္ျပဳ ၿပီီးျခင္ီး၊



Zone A Project ်ားႏွင့္ Zone A Area တ္ဟ႔ အတြက္ သီီးသန္႔ ျပဳလဟပ္္ဟတ္ျပန္ေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္
္္ခ္ဟက္်ားႏ္ဟင္မႈသဟံီးသပ္ခ်က္က္ဟ လည္ီးေကာင္ီး၊ ယင္ီးသဟံီးသပ္ခ်က္က အေ္ာက္အ္ာီးျပဳသည့္ အတ္ဟင္ီး
Zone A Project ်ားႏွင့္ Zone A Area တ္ဟ႔တြင္ သ္သာ္င္ရွာီးေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္ ္္ခ္ဟက္မႈ အေရီးက္စၥ
တစ္စဟံတစ္ရာ မရွ္ေၾကာင္ီးက္ဟ လည္ီးေကာင္ီး၊ သက္ဆ္ဟင္ရာ ျမန္မာအစ္ဟီးရအာဏာပ္ဟင္ အာီးလဟံီးက
လက္ခံ အတည္ျပဳျခင္ီး၊ ်ားႏွင့္



Zone A Area အာီး အနည္ီးဆဟံီး ်ားႏွစ္ေပါင္ီး (၅၀) သက္တမ္ီး အတြင္ီး လြတ္လပ္စြာ အေ်ားႏွာင့္အယွက္မ့
အသဟံီးျပဳခြင့္ အခ္ဟင္အမာ အပ္်ားႏွင္ီးသည့္ ေျမငွာီးရမ္ီးမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္၏ ပဟံစံ်ားႏွင့္ ပါဝင္ရမည့္
အေၾကာင္ီးအရာတ္႔ဟ အေပၚ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ာီး်ားႏွင့္ ျမန္မာအစ္ဟီးရ
တ္ဟ႔ အၾကာီး သေဘာတူညီမႈ ရရွ္
္ ာီးၿပီီး ျဖစ္ျခင္ီး။

ႀကဳ္တင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ျဖည့္ဆည္ီးၿပီီးျဖစ္ကာ၊ ကနဦီးမတည္ေငြရင္ီး စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔၏ ္ည့္ဝင္ရမည့္ ကနဦီး
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ကတ္က၀တ္က္ဟ ျဖည့္ဆည္ီးၿပီီးျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ ေငြေၾကီးေ္ာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္ီးမႈ
MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေငြ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးသည္ အ္က္တြင္ ေဖာ္ျပခ့သည့္ ကနဦီး မတည္ေငြရင္ီး
စဟစဟေပါင္ီး ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀်ားႏွင့္ Zone A Project အတြင္ီးရွ္ မေရႊ႕မေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္ေသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးအာီး
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့/္ သ္ဟ႔မ
္က္ ေက်ာ္လြန္ခ့ပါက၊

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး စီမံျခင္ီးတ္ဟ႔မွ ရရွ္သည့္ အသာီးတင္ ေငြေၾကီး စီီးဆင္ီးမႈ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၊ Thilawa SMC ်ားႏွင့္ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တ္ဟ႔အေနျဖင့္ MJTD တြင္

္ပ္မံ၍ရွယ္ယာ္ည့္ဝင္ရန္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးလမ္ီးျဖင့္ ေငြေၾကီးေ္ာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္ီးရန္ ေဆြီးေ်ားႏြီး
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တ္ဟင္ပင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
Zone A Properties မ်ာီးအာီး ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး
MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္တြင္၊ Zone A Project အေပၚ MJTD ၏ ငွာီးယူ အသဟံီးျပဳခြင့က
္ ္ဟ
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး စီမံျခင္ီးတ္ဟ႔ လဟပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္

ဂ်ပန္ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႕၀င္မ်ာီးျဖစ္သည့္Mitsubishi

Corporation

၊

Sumitomo Corporation

်ားႏွင့M
္ arubeni Corporation (စဟေပါင္ီး၍ "ဂ်ပန္ေဈီးကြကျ္ မွင့တ
္ င္ေရီးေအီးဂ်င့္မ်ာီး"

ဟ ရည္

ႊန္ီးမည္) တ္ဟ႔အာီး

သီီးျခာီးခ်ဳပ္ဆ္ဟမည့္ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္အရ သီီးသန္႔ ေအီးဂ်င့္မ်ာီးအျဖစ္
ခန္႔္ာီးရန္်ားႏွင့္ ယင္ီးစာခ်ဳပ္၏စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ညီ၊ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္တ္ဟင္ီး၏ စာခ်ဳပ္ပါ
တန္ဖ္ဟီး၏ သတ္မွတ္္ာီးသည့္ ရာခ္ဟင်ားႏ
္ ႈန္ီးက္ဟ အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေဈီးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ေရီး ေအီးဂ်င့္မ်ာီး ္ံသ္ဟ႔ MJTD မွ ေပီးရန္ သေဘာတူ္ာီးပါသည္္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီး
ေအီးဂ်င့္မ်ာီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆ္ဟၿပီီး ZoneA Projectperty
အေပၚ MJTD ၏ ငွာီးယူအသဟံီးျပဳခြင့က
္ ္ဟ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး စီမံျခင္ီးတ္႔ဟ

ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေဈီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီး ေအီးဂ်င့္မ်ာီးအာီး သီီးသန္႔ေအီးဂ်င့္
မ်ာီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ပါသည္။
ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီးဆ္ဟင္ရာ ေအီးဂ်င့္ကဟ္ယ္စာီးလွယ္မ်ာီး ်ားႏွစ္ဖက္စလံဟီးသည္ Zone A
Project ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ အငွာီးခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔လဟပ္က္ဟင္ရန္ MJTD ၏သီီးသန္႔ခန္႔အပ္္ာီးေသာ က္ဟ္ယ္စာီးလွယ္
မ်ာီးျဖစ္ၾကပါသည္။ သ္ဟ႔ပါေသာေၾကာင့္ MTSH ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီးဆ္ဟင္ရာ ေအီးဂ်င့္ ်ားႏွစ္ဖက္
စလံဟီးသည္

Zone

A

Project

တြင္ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေခ်ရွေ
္ သာ

ေနရာရွာေပီးသူမ်ာီး

တစ္ဖက္ခ်င္ီးသီီးသန္႔ ရွာေဖြ လဟပ္က္ဟင္်ားႏ္ဟင္ခြင့္ရွ္ပါသည္။ အကယ္၍ MTSH သ္ဟ႔မ

(Locator)အာီး

၄င္ီးတ္ဟ႔

ဟတ္ ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီး

ေအီးဂ်င့္မ်ာီး တစ္ဖက္ဖက္မွ ေနရာရွာေပီးသူမ်ာီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေသခ်ာၿပီျဖစ္ပါက တစ္ဖက္စသ
ီ ည္ Zone A
Project

ရွ္ေျမေနရာငွာရမ္ီးျခင္ီးအတြက္

ေအာင္ျမင္စြာ

အျပီီးသတ္ခ်ဟဳပ္ဆ္ဟေသာ

စာခ်ဳပ္တစ္ခဟျခင္ီးစီပါ

စာခ်ဳပ္ေစ်ီး်ားႏႈန္ီးေပၚတြင္ အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခရရွမ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။

MJTD ၏ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ
MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အရ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ MJTD အာီး၊ သီီးျခာီး စီမံခန္႔ခြမႈဆ္ဟင္ရာ
နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္်ားႏွင့္အညီ၊ စီမံခန္႔ခြေရီးဝန္ေဆာင္မႈေပီးရန္ သေဘာတူ္ာီးၿပီီး၊ ္္ဟ စာခၽြန္လႊာ၏
စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး်ားႏွင့္အညီ ၊ MJTD သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး စီမံခန္႔ခြမႈဝန္ေဆာင္ခေပီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသ္ဟ႔ လ္ပ္မူ္ာီးေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္၊ MJTD ၏
ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႕သည္ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔
အ္္ကာလအတြင္ီး စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ
၆၅၆ ၀၀၀ က္ဟစီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဝန္ေဆာင္ခေပီးရန္ အတည္ျပဳသည့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ေၾကာင္ီး အတည္ျပဳ ေပီးသည္။
၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ MJTD က ေနာက္္ပ္စာတစ္ေစာင္္တ
ဟ ္ၿပီီး MJTD ၏
ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႕သည္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔
အ္္ကာလအတြင္ီး စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးသည့္အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ
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US$ ၆၅၆ ၀၀၀ က္ဟစီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဝန္ေဆာင္ခေပီးရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳသည့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ေၾကာင္ီး၊ အတည္
ျပဳေပီးသည္။

MJTD တြင္အစဟ႐ိုွယ္ယာမ်ာီး ္ည့္ဝင္ျခင္ီး
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ္ည့္ဝင္ၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦီးအေနျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ္ည့္ဝင္ရန္ကတ္ကဝတ္ျပဳ္ာီးသည့္ စဟစဟေပါင္ီး ေဒၚလာ ၁၁ ၀၇၀ ၀၀၀
တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ တစ္စ္တ္တစ္ပ္ဟင္ီးျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၂၇၂ ၈၇၈ တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD
၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္
စဟစဟေပါင္ီးေဒၚလာ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD ၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ခဟ်ားႏွစ္အတြင္ီးတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီသည္ စဟစဟေပါင္ီးေဒၚလာ ၃ ၆၉၀ ၃၀၀ တန္ဖီးရွ္ွဟ MJTD ၏ အစဟ႐ိုွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ
္ပ္မံ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စဟစဟေပါင္ီး ေဒၚလာ ၁၀ ၅၃၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD
၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ MMSTD မွလည္ီး ္ည့္ဝင္ၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္

ေန႔ရက္တြင္

စဟစဟေပါင္ီး ေဒၚလာ ၂၇၀၀

၀၀၀

တန္ဖ္ဟီးရွ္

MJTD

၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ္ည့္ဝင္ရန္Zone A Area အာီး MJTD သ္ဟ႔ အငွာီးခ်္ာီးသည့္ ေျမအျဖစ္ ခြင့ျ္ ပဳေပီးျခင္ီး
အာီးျဖင့္ Thilawa SMC သည္ေငြသာီးအစာီး ပစၥည္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးျခင္ီးျဖင့္ ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။

JICA သည္လည္ီး ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္စဟစဟေပါင္ီးေဒၚလာ ၂ ၇၀၀ ၀၀၀ ႐ိုွ္ MJTD၏
အစဟ႐ိုွယ္ယာက္ဟ ရ႐ိုွ္ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
သ္ဟ႔ျဖစ္ရာ ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔ရက္တြင္MJTD တြင္ ္ဟတ္ေဝၿပီီး၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး မတည္ေငြရင္ီး
စဟစဟေပါင္ီး

အေမရ္ကန္ေဒၚလာ

၂၇

၀၀၀

၀၀၀

႐ိုွ္ၿပီီး၊

၄င္ီး္ဟတ္ေဝ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္

MJTD

၏

အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၂၇ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီမွ ၄၁.၀%၊ Thilawa SMC မွ
၁၀.၀%၊ MMSTD မွ ၃၉.၀% ်ားႏွင့္ JICA မွ ၁၀.၀% အသီီးသီီး ပ္င
ဟ ္ဆ္ဟင္ၾကပါသည္။
TPD

မ္တ္ဆက္
Zone A Project ၏လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီးက္ဟ တစ္ဆင့္အငွာီးခ်္ာီးရန္အတြက္
၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္ ေအာက္တ္ဟဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကြ််ားႏဟဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၺဏီသည္ MJTD ်ားႏွင့္ သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္က္ဟျပဳလဟပ္ခ့ပါသည္။၂၀၁၅ခဟ်ားႏ
ဟ ွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီက
TPD က္ဟတည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။ ယင္ီးမွတစ္ဆင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီကလူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အစ္တ္အပ္ဟင္ီး၏ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ၊ ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီး၊ အေရာင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီး
လည္ပတ္မႈတ္ဟ႔က္ဟ တာဝန္ယူသြာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ TPD ၏ ၀င္ေငြသည္ ငွာီးရမ္ီးခမ်ာီး်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ
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မ်ာီးအပါအ၀င္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာအပ္င
ဟ ္ီးအာီး လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးမ်ာီးမွ အဓ္က
ရရွ္ပါသည္။

TPD
TPD က္ဟ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပဟဂလ္ကပ္ဟငလ
္ ီမ္တက္ကဟမၸဏီအျဖစ္ တည္ေ္ာင္ခ့ပါသည္။
ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးသည့္ မတည္ေငြရင္ီးသည္ က်ပ္ ၃၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပီီး ယင္ီးမတည္ေငြရင္ီးက္ဟ တစ္စဟလွ်င္
မူလတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ ရွ္သည့္ အစဟ႐ိုွယ္ယာေပါင္ီး ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ ခြေဝခပ
့ ါသည္။ TPD သည္
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီတစ္ခဟျဖစ္ပါသည္။

TPD ဆ္ဟင္ရာဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္
TPD ၏ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပ္မအဆင့္အရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီမွ TPD ၏ ္ဟတ္ေဝ၍
္ည့္ဝင္ၿပီီးသည့္ မတည္ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ၏ ၁၀၀% ်ားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အာီး အစဟရွယ္ယာ
္ည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ အစဟရွယ္ယာ ္ည့္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
TPD ၏ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ဒဟတ္ယအဆင့္အရ Thilawa SMC မွ က်ပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
်ားႏွင့ည
္ ီမွ်ေသာ အစဟရွယ္ယာ ္ည့္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆ္ဟပါ အစဟရွယ္ယာ္ည့္ဝင္မႈအာီး လက္ရ္ွအခ်္န္အ္္
မေဆာင္ရြက္ရေသီးေသာ္လည္ီး

ေဆာင္ရြက္ၿပီီးသည့္အခ်္န္တင
ြ ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွ

TPD

၏

စဟစဟေပါင္ီး

္ဟတ္ေဝ၍ ္ည့္ဝင္ၿပီီးသည့္ အစဟရွယ္ယာ စဟစဟေပါင္ီး၏ ၈၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး က်န္ရွသ
္ ည့္ အစဟရွယ္ယာ
၂၀% က္ဟ Thilawa SMC မွ ပဟ္င္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးအာီး တစ္ဆင့္ငွာီးျခင္ီး၊ ရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္ လဟဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ လဟပ္ကဟ္င္ျခင္ီး
တဟ္႔က္ဟ လဟပ္ေဆာင္ေပီးရန္အလ္႔င
ဟ ွာ TPD ်ားႏွင့္ MJTD တ္ဟ႔သည္ သီီးသန္႔ႀက္ဳတင္မွာျခင္ီး သေဘာတူညီခ်က္
သက္တမ္ီးမကဟန္ဆံဟီးမီကာလျဖစ္ေသာ၂၀၁၅ခဟနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဆင့္ အငွာီးခ်္ာီးျခင္ီး
စာခ်ဳပ္က္ဟ လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့ၾကပါသည္။
တစ္ဆင့္အငွာီးခ်္ာီးျခင္ီးသည္ ၂၀၆၄ခဟနွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္ ေန႔အ္္ သက္တမ္ီးရွ္ၿပီီး၊ တစ္ဆင့္ အငွာီးခ်
္ာီးျခင္ီး သေဘာတူညီခ်က္၏ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး သတ္မွတ္ခ်က္တ္ဟ႔နွင့အ
္ ညီ သက္တမ္ီးတ္ဟီး်ားႏ္င
ဟ ္ပါသည္။
သဟ္႔ရာတြင္ Zone A Project၏ ပင္မငွာီးရမ္ီးမႈက္ဟ MJTDအေနျဖင့္ ဦီးစြာ သက္တမ္ီးတ္ဟီး်ားႏ္ဟင္ရန္ လဟ္အပ္ပါသည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္
Zone A Project ၏လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟငီး္ အာီး ရင္ီးနွီီးတည္ေဆာက္မႈ၊ ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊
ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီးတဟ္႔

လဟဟပ္က္ဟင္ရန္အတြက္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္က္ဟ TPD အာီး Thilawa SMC မွ ၂၀၁၅ခဟဟ်ားႏွစ္၊ ဇူလ္ဟင္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ္ဟဟတ္ေပီးခ့ပါသည္။
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TPD တြင္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး္ည့္ဝင္ျခင္ီး
၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ စဟစဟေပါင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာUS$ ၂၄
၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ TPD ၏အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
ကနဦီးအေနျဖင့္ TPD ဖြ႕စည္ီးၿပီီးသည့္အခါ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီသည္ စဟစဟေပါင္ီး က်ပ္ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္
TPD၏အစဟရွယ္ယာ မ်ာီးအာီး ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။
၂၀၁၆ခဟနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ စဟစဟေပါင္ီး က်ပ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
တန္ဖ္ဟီးရွ္ TPD ၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး္ပ္ေဆာင္ီး္ည့္ဝင္ခပ
့ ါသည္။
၂၀၁၆ခဟနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ TPD ၏္ဟတ္ေဝ၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး မတည္ေငြရင္ီး ရွယ္ယာ
စဟစဟေပါင္ီးသည္ က်ပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပီီး၊ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက ၁၀၀.၀% ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပါသည္။
၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သ္ဟ႔ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ္ည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခဟ
ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးပါသည္။ အဆ္ဟပါအစဟရွယ္ယာ္ည့္ဝင္မႈက္ဟ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီီးပါက ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီမွ TPD ၏အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၈၀.၀% က္ဟ ပ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး၊ က်န္သည့္ ၂၀.၀% က္ဟ Thilawa SMC က
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

TPD ၏ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ
TPD က္ဟ စတင္တည္ေ္ာင္သည့္အခ်္န္မွစ၍ ဦီးေဆာင္ညႊန္ၾကာီးေရီးမႈီး ဦီး္ြန္ီးလြင္ ေခါင္ီးေဆာင္သည့္
စီမံခန္႔ခြမႈ အဖြ႕သစ္က္ဟ ဖြ႕စည္ီးခ့ပါသည္။ ဦီး္ြန္ီးလြင္သည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္က
ဟ ္တာတစ္ဦီးလည္ီး
ျဖစ္ပါသည္။

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီး၏

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈက္ဟ

အနီီးကပ္

ႀကီီးၾကပ္်ားႏ္ဟင္ရန္အလ္႔င
ဟ ွာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွ အမႈေဆာင္ပေရာဂ်က္ဒါရ္ဟက္တာ ်ားႏွစ္ဦီးက္ဟလည္ီး တာဝန္ေပီး္ာီး
ပါသည္။ ယင္ီးတ္ဟ႔မွာ (၁) ပေရာဂ်က္ ဒါရ္ဟက္တာ (အဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး) အျဖစ္ ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္ ်ားႏွင့္
(၂) ပေရာဂ်က္ဒါရ္ဟက္တာ (နည္ီးပညာ) အျဖစ္ ဦီးသူရ္န္ေအာင္တ္ဟ႔ ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္ သည္
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးလည္ီး ျဖစ္ၿပီီး၊ ဦီးသူရ္န္ေအာင္သည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္
ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္ပါသည္။ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး ဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီးက္ဟ ်ားႏ္ဟင္ငံတကာအဆင့္
်ားႏွင့အ
္ ညီ တည္ေဆာက္်ားႏ္ဟင္ရန္ အေတြ႕အၾကံဳရွ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ာီး်ားႏွင့္ ၾကီီးၾကပ္ေရီးမွၱဴီးမ်ာီးက္ဟ လည္ီး ရွာေဖြ
ခန္႔အပ္္ာီး ပါသည္။
ကဟမၸဏမ
ီ ်ာီးအက္ဥပေဒအရ MTSH ရွယယ
္ ာမ်ာီးက္ဟ အမ်ာီးျပည္သသ
ူ ႔္ဟ ကမ္ီးလွမီး္ ျခင္ီး
၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာ ၂ ၁၄၅ ၀၀၀ စဟက္ဟ ္ည့္ဝင္်ားႏ္ဟင္ရန္ အမ်ာီးျပည္သူသ္ဟ႔
ကမ္ီးလွမ္ီးခ့ပါသည္။ ကမ္ီးလွမ္ီးေဈီး်ားႏႈန္ီးမွာ က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ ျဖစ္ၿပီီး ္္ဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ မူလ (ရွယ္ယာေပၚက ပံဟ်ားႏွ္ပ္)
ေဈီး်ားႏႈန္ီးအေပၚ

အေျခခံ္ာီးပါသည္။

ႀကီီးၾကပ္ျပဳလဟပ္ခ့ေသာ

၂၀၁၄

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ရွယ္ယာမ်ာီး

ခဟ်ားႏွစ္၊

ေအာက္တ္ဟဘာလတြင္

ေရာင္ီးဝယ္ျခင္ီးက္ဟ

ဤကဟမၸဏီ၏ရံဟီးမ်ာီး၌

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည့္

လဟပ္္ံဟီး

လဟပ္နည္ီးအာီး စတင္ခ့ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ရံဟီးတြင္ ရွယ္ယာမ်ာီးအာီး ဝယ္လ္ဟသူ်ားႏွင့္ ေရာင္ီးလ္ဟသူအၾကာီး
ေရာင္ီးဝယ္ျခင္ီးအာီး ေဆာင္ရက
ြ ္ေပီးပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အခန္ီးက႑သည့္ ေရာင္ီးသူ၏ကမ္ီးလွမ္ီးမႈ
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်ားႏွင့္ ဝယ္သူ၏ ကမ္ီးလွမ္ီးမႈအာီး ေစ့စပ္ေပီးရန္ျဖစ္သည္။ အစဟရယ
ွ ္ယာ၏ေဈီး်ားႏႈန္ီးအာီး ေဈီးကြက္တြန္ီးအာီးမ်ာီးမွ
တဆင့္ ဝယ္သူမ်ာီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးသူမ်ာီးမွ သီီးျခာီးဆံဟီးျဖတ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ၎၏ရံဟီး၌ ေရာင္ီးလ္ဟသူမ်ာီး စာရင္ီးစာအဟပ္က္ဟ သူတ္ဟ႔၏ရွယ္ယာမ်ာီးအာီး ေရာင္ီးခ်ရန္
ကမ္ီးလွမ္ီးေနေသာ

ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ

္္န္ီးသ္မ္ီး္ာီးၿပီီး

ေနာက္္ပ္စာရင္ီးစာအဟပ္က္ဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီးအာီးဝယ္ယူရန္ေဈီးအၿပ္ဳင္ေပီးေနေသာ

ဝယ္လ္ဟသူမ်ာီးအတြက္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး်ားႏွင့္တကြ

္္န္ီးသ္မ္ီး ္ာီးပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ေရာင္ီးသူမ်ာီး်ားႏွင့္ ဝယ္သူမ်ာီးအၾကာီး ေစ့စပ္ေပီးရန္အလ္ဟ႔ငွာ
က္ဟက္ညီမႈရွ္မရွ္က္ဟ ေသခ်ာေစရန္ စာရင္ီးစာအဟပ္အာီး ပံဟမွန္စစ္ေဆီးသြာီးပါမည္။ ္္ဟအခ်္န္မွစၿပီီး ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္
ေအာက္တ္ဟဘာလအ္္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ရွယ္ယာအေရာင္ီးအဝယ္ေပါင္ီး ၁၇၉၈ ခဟဟ က္ဟ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပီးခ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ာီးျပည္သူမ်ာီးအာီး

ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟဝယ္ယူရန္

ကမ္ီးလွမ္ီးခ့ၿပီီးေနာက္

၂၀၁၄

ခဟ်ားႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)

ရက္ေန႔တြင္ အဆံဟီးသတ္ေသာ ဘ႑ာ်ားႏွစ္အတြင္ီး အေမရ္ကန္ေဒၚလာ US$ 11 841 470 000 အ္္
တန္ဖ္ဟီးရွ္ေသာ အစဟရွယ္ယာေပါင္ီး ၁ ၁၈၄ ၁၄၇ စဟ အတြက္ ရွယ္ယာေလွ်ာက္္ာီးမႈမ်ာီးက္ဟ လက္ခံရရွ္ ခ့ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ရွယ္ယာေပါင္ီး ၂ ၁၃၇ ၉၁၅ တြင္ ္ည့္ဝင္ျခင္ီးအာီးခြင့ျ္ ပဳေပီးခ့ၿပီီး ပ္ဟလွ်ံေသာ
ရွယ္ယာေလွ်ာက္လႊာမ်ာီးမွရရွသ
္ ည့္ ေငြမ်ာီးက္ဟ ျပန္လည္ေပီးအပ္ခ့ပါသည္။
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ကဟမၸဏဖ
ီ ႕စည္
ြ
ီးတည္ေဆာက္ပဟံ
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စြအရ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

အတ္ဟင္ီး ျဖစ္ေပသည္။
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ဖြ႕စည္ီးတည္ေဆာက္ပံဟမွာ

ေအာက္ပါ

စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ၏
ံ စီီးပြာီးေရီးအာီး ျခံဳငံဟသဟီးံ သတ္ခ်က္
ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

ဟ တရာီးဝင္သ္္ာီးၾကသည့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ စစ္အစ္ဟီးရမွ

ေရြီးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ အစ္ဟီးရသ္ဟ႔ အသြင္ေျပာင္ီးခ့ပါသည္။ ပ္၀ီီဝင္အလ္ဟအာီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္
အ္်ားႏ္ၵယ၊ တရဟတ္ျပည္သူ႔သမၼတ်ားႏ္ဟင္ငံ၊ ္္ဟင္ီး၊ လာအ္ဟ ်ားႏွင့္ ဘဂၤလာီးေဒ့(ရွ္) ်ားႏ္ဟင္ငံတ္ဟ႔်ားႏွင့္ နယ္နမ
္ ္တ္ျခင္ီး ္္ဆက္
ေနၿပီီး ဤေဒသ၏ အေရီးပါေသာ ကဟန္သြယ္ေရီး ဗ
လူဦီးေရသည္

(၅၁.၄)

သန္ီး

ျဖစ္ေသာ္လည္ီး

္ဟအခ်က္အခ်ာ ေနရာတစ္ချဟ ဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ်ားႏဟ္င္ငံ၏

ယင္ီး၏တဆက္တည္ီး

အ္မ္နီီးခ်င္ီး်ားႏ္ဟင္ငံမ်ာီး

အပါအဝင္

ေဒသဆ္ဟင္ရာ အလာီးအလာ ရွ္သည့္ ေဈီးကြက္အရြယ္အစာီးမွာ လူဦီးေရ (၂.၉၁) ဘီလီယံက္ဟ က္ဟယ္စာီးျပဳသည္။
ယင္ီးတ္ဟ႔၏ ေပါင္ီးစည္ီး္ာီးသည့္ စဟစဟေပါင္ီးျပည္တြင္ီး္ဟတ္ကဟန္တန္ဖ္ဟီး (ဂ်ီဒပ
ီ )ီ (ပီပီပ)ီ သည္ အေမရ္ကန္ေဒၚလာ
(၁၃.၀၅) ္ရီလီယံ (တစ္္ရီလီယံ = သန္ီး တစ္သန္ီး) ရွ္မည္ျဖစ္သည္။ 2 ျမန္မာ်ားႏဟ္င္ငံသည္ အဖ္ဟီးတန္
ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စ္မ္ီး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေၾကီးနီ၊ နီကယ္သတဳ၊ သံျဖၱဴ၊ ေရႊ ၊ ေငြ၊ သြပ္ တ္ဟ႔က့
သ္ဟ႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီးမ်ာီး ႂကြယ္၀သည့္ တ္ဟင္ီးျပည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ စ္ဟက္ပ္်ဳီးေရီး်ားႏွင့္ ငါီးေမြီးျမၱဴေရီးဆ္ဟင္ရာ အရင္ီးအျမစ္မ်ာီးလည္ီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွ္ေနပါသည္။
၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ေရြီးေကာက္ခံအစ္ဟီးရတက္လာသည္မွစၿပီီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအစ္ဟီးရသည္ စီီးပြာီးေရီး၊ ်ားႏဟ္င္ငံေရီး်ားႏွင့္
လူမႈေရီးျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး စတင္လဟပ္ေဆာင္ခ့ပါသည္။ ရည္မွန္ီးခ်က္ ႀကီီးမာီးေသာ ဤျပဳျပင္ေျပာင္ီးလေရီး
အာီး္ဟတ္မႈမ်ာီးေၾကာင့္

ျမန္မာ်ားႏဟ္င္ငံ၏

စီီးပြာီးေရီးသည္

၂၀၁၄/၂၀၁၅

ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္တြင္

အာီးက်ဖြယ္

ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္်ားႏႈဟန္ီး ၈.၅% က္ဟလည္ီး ရရွ္ခ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဇူလ္ဟင္လ ေရလႊမ္ီးမ္ဟီးမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅
ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ တ္ဟီးတက္်ားႏႈဟန္ီးသည္ အနည္ီးငယ္မွ် ေလ်ာ့နည္ီးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္ီး၊ တ္ဟီးတက္မွႈနွဟန္ီးသည္
၆.၅% ျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္္ာီး ဆျဖစ္သည္။ 3 ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏဟ္ဝင္ဘာလတြင္ျပဳလဟပ္ခ့သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ
ေရြီးေကာက္ပမ်ာီး်ားႏွ
ြ
င့္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လကဟန္တြင္ တာဝန္္မ္ီးေဆာင္ရန္ရွ္သည့္ အစ္ဟီးရသစ္လက္္က္
ဆက္လဟပ္မည့္ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး်ားႏွင့္အတူ တ္ဟီးတက္မႈ အရွ္နအ
္

ဟန္သည္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္ရွ္ေနမည္

ဟ

ေမွ်ာ္မွန္ီးေပသည္။
တ္ဟီးတက္မႈျဖစ္္ြန္ီးကာ ္္န္ီးသ္မ္ီး္ာီး်ားႏ္ဟင္ရန္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ တ္ဟင္ီးျပည္၏ ်ားႏ္ဟင္ငံေရီး၊ စီီးပြာီးေရီး ်ားႏွင့္ လူမႈေရီး
က႑မ်ာီးတြင္ ဘက္စံဟျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမွႈမ်ာီး ျပဳလဟပ္ေနေပသည္။ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ စီီးပြာီးေရီးျပဳျပင္ ေျပာင္ီးလ
မႈမ်ာီးတြင္ ဘ႑ာေရီးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီးပါဝင္သည္။ ယင္ီးတ္ဟ႔မွာ ကြပ္က္ာီးေသာ ေဈီးကြက္စီမံရာ
ေငြလ်ားႏႈဟန
ႈ ္ီးက္ဟ သံဟီးျခင္ီး၊ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးဘဏ္မ်ာီးအာီး အခ္်ဳ႕ေသာ ဘဏ္လဟပ္ငန္ီးေဆာင္တာမ်ာီး လဟပ္ခြင့ျ္ ပဳျခင္ီးျဖင့္
ဘဏ္်ားႏွင့္ေငြေၾကီးက႑က္ဟ တျဖည္ီးျဖည္ီးဖြင့္ေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံဗ

္ဟဘဏ္၏ အခန္ီးက႑က္ဟ အာီးျဖည့္

ေပီးျခင္ီးတ္ဟ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ ယင္ီး၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏွစ္ (၁၀၀) သက္တမ္ီးရွ္ ကဟမၸဏီ
မ်ာီးအက္ဥပေဒ တ္ဟ႔က္ဟလည္ီး ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး လဟပ္ေနေပသည္။

2World

Data Bank ၊ The World Bank Group၊ ၃၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္က္ဟီးကာီး္ာီးသည္။

3World

Bank Group ၊ Myanmar Economic Outlook ( ရန္ကဟန္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ရန္ကဟန္ရဟီးံ ၊ ေအာက္တ္ဟဘာ

၂၀၁၅ )
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ဤသ္ဟ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီးေၾကာင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအေပၚရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး၏ ယံဟၾကည္မႈျမင့္မာီးလာပါ
သည္။ ျမန္မာ်ားႏဟ္င္ငံသည္စီီးပြာီးေရီးတ္ဟီးတက္လာကာ၊ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ န္ဟဝင္ဘာလတြင္ စဟစဟေပါင္ီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ
အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ (၄၇.၈၉) ဘီလီယံ ရွ္လာသည္။4 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္တြင္ စဟစဟေပါင္ီး ကဟန္သြယ္မႈ
ပမာဏ အေမရ္ကန္ေဒၚလာ (၂၄.၉၆၃ ) ဘီလီယံ ရွ္ေပသည္။5
ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီးျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး၏ ေနာက္္ပ္တ္ဟီးတက္မႈလကၡဏာမွာ လက္ရွ္အာီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ Doing Business Index တြင္၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္၌ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္က္က္ (၁၀) ဆင့္ျမင့္တက္လာျပီီး
(၁၆၀) ေျမာက္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္ီးျဖစ္သည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ သ္သာေသာ တ္ဟီးတက္မႈက္ဟ ရရွ္ေနၿပီီး စီီးပြာီးေရီးျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး ဆက္လက္လဟပ္ေဆာင္
မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က္ဟ ေပၚလြင္ေအာင္ျပသ်ားႏ္ဟင္ခ့ေသာ္လည္ီး ဆက္လက္တ္ဟီးတက္ရန္ လ္ဟအပ္သည့္ အေရီးပါ
ေသာ အပ္ဟင္ီးက႑မ်ာီး ရွ္ေနသည္။ ယင္ီးတ္ဟ႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံဟမ်ာီးတြင္ ဆက္လက္ရင္ီး ်ားႏွီီးျမွဳပ္နွံျခင္ီး ၊
ျမန္မာ်ားႏဟ္င္ငံတြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးလဟပ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ဥပေဒျပဳေရီး မူေဘာင္က္ဟ ဆက္လက္
တ္ဟီးတက္ေစျခင္ီး၊ အျခာီးတ္ဟင္ီးျပည္မ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္လွ်င္ ငယ္ရြယ္ေသာ လဟပ္သာီး အင္အာီးစဟ၏ လဟပ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး်ားႏွင့္
ကြ်မ္ီးက်င္မႈဖြံ႕႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေရီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးတ္ဟီးတက္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ေငြေၾကီးေဈီးကြက္မ်ာီး စနစ္
တက်ဖြံ႕႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေစရန္တ္ဟ႔ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ ယင္ီး၏တ္ဟီးတက္မႈအရွ္န္အ

ဟန္က္ဟ ္္န္ီး်ားႏ္ဟင္ရန္်ားႏွင့္တည္တံ့ေသာစီီးပြာီးေရီးတ္ဟီးတက္မႈ ရရွ္ေစ

ရန္ လ္ဟအပ္သည့္အဓ္ကအပ္ဟင္ီးမ်ာီးက္ဟ က္ဟင္တြယ္ေျဖရွင္ီးရန္ ဆက္လက္အာီး္ဟတ္ ႀက္ဳီးပမ္ီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ီး
လက္တေလာ်ားႏွစ္မ်ာီးအတြင္ီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ တစ္သမတ္တည္ီးအာီး္ဟတ္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ မ်ာီးက
အခ္ဟင္အမာအခ်က္ျပလ္ဟက္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ႐ို
ံ ွ္ စက္မဖ
ႈ န
ဟ မ
္ ်ာီး်ားႏွင့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနမ
္ ်ာီးက္ဟ ၿခံဳငံဟသဟီးံ သပ္ခ်က္
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

စီီးပြာီးေရီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ႐ိုွ္

အစဥ္မျပတ္

တ္ဟီးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစမည့္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္က့သ္ဟ႔ေသာစက္မႈဇဟနမ
္ ်ာီး်ားႏွင့္

တြန္ီးအာီး်ားႏွင့္

လ္ဟအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မာွ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္

ေဆာက္မ်ာီးအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံဟ ေဆာက္လဟပ္ေရီး်ားႏွင့္ အ္မ္ၿခံေျမက႑တ္႔တ
ဟ ြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္
ေဆာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးနွင့္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈက႑ တ္ဟီးတက္မႈတ္ဟ႔က္ဟ ပံ့ပ္ဟီးကူညီရန္
ရည္႐ိုြယ္လ်က္

လတ္တေလာ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္

စက္မႈဇဟန္

(၂၆)

ခဟ

(ယင္ီးတ္ဟ႔အနက္

(၁၉)

ခဟသည္

တည္ေဆာက္ၿပီီး လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေနၿပီ)်ားႏွင့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ (၃) တ္ဟ႔ ႐ိုွ္ေနေပသည္။ ယင္ီးဇဟန္ (၃) ခဟမွာ
တည္ေဆာက္ဆ အဆင့္အမ်္ဳီးမ်္ဳီးတြင္ ႐ိုွ္ေနသည္။6 အျခာီးသတ္မွတ္္ာီးသည့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ (၂) ခဟမွာ
(၁) ္ာီးဝယ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ - ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံေတာင္ပ္ဟင္ီး တနသၤာရီေဒသႀကီီးတြင္႐ိုွ္ၿပီီး၊ ္္ဟင္ီးရင္ီးနွီီးျမွဳပ္်ားႏွံ
သူမ်ာီးက ရင္ီးနွီီးတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ (၂) ေက်ာက္ျဖၱဴအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ - ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအေနာက္ပင
္ဟ ္ီး
ရခ္ဟင္ျပည္နယ္တြင္႐ိုွ္ၿပီီး၊ တ႐ိုဟတ္ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ေနၾကပါသည္။

4

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

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅ တြင္က္ဟီးကာီး္ာီးသည္။
5ဗ

္ဟစာရင္ီးအင္ီးအဖြ႔၊ “Myanmar Statistical Yearbook 2015“ (ေနျပည္ေတာ္၊ ဗ

၂၀၁၅ )
6DICA

Myanmar Investment Guide (Yangon: DICA, 2014)
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္ဟစာရင္ီးအင္ီး အဖြ႔၊

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ႐ိုွ္ စက္မႈဇဟန္မ်ာီးစာရင္ီးက္ဟ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
၁။

ရန္ကဟန္အေ႐ိုွ႕ပ္ဟင္ီးစက္မဇ
ႈ ဟန္
(က) ေတာင္ဒဂံဟ စက္မႈဇဟန္ (၁)
(ခ) ေတာင္ဒဂံဟ စက္မႈဇဟန(္ ၂)
(ဂ) ေတာင္ဒဂံဟ စက္မႈဇဟန္ (၃)
(ဃ) ေ႐ိုႊေပါက္ကန္ စက္မႈဇဟန္
(င) ေျမာက္ဥကၠလာပ စက္မႈဇန
ဟ ္
(စ) ေတာင္ဥကၠလာပ စက္မႈဇဟန္
(ဆ) သာေကတ စက္မႈဇဟန္
(ဇ) ဒဂံဟဆ္ပ္ကမ္ီး စက္မႈဇဟန္
(ဈ) အေ႐ိုွ႕ဒဂံဟ စက္မႈဇဟန္

၂။

ရန္ကဟန္အေနာက္ပင
္ဟ ္ီး စက္မႈဇဟန္

၃။

ရန္ကဟန္ေတာင္ပ္ဟင္ီး စက္မႈဇဟန္

၄။

ရန္ကဟန္ေျမာက္ပင
္ဟ ္ီး စက္မႈဇဟန္
(က) လႈ္င္သာယာ စက္မႈဇဟန္
(ခ) ေ႐ိုႊျပည္သာ စက္မႈဇဟန္
(ဂ) မဂၤလာဒံဟ စက္မႈဇဟန္

၅။

မ်ားႏေလီး စက္မႈဇဟန္

၆။

မ္တီလာ စက္မႈဇဟန္

၇။

ျမင္ီးၿခံ စက္မႈဇဟန္

၈။

ေရနံေခ်ာင္ီး စက္မႈဇဟန္

၉။

ပခဟကၠၱဴ စက္မႈဇဟန္

၁၀။

ျပည္ စက္မႈဇဟန္

၁၁။

သၤာတ စက္မႈဇဟန္

၁၂။

ေျမာင္ီးျမ စက္မႈဇဟန္

၁၃။

ပဟသ္မ္ စက္မႈဇဟန္

၁၄။

မံဟ႐ိုြာ စက္မႈဇဟန္

၁၅။

ေ႐ိုႊဘ္ဟ စက္မႈဇဟန္

၁၆။

ကေလီး စက္မႈဇဟန္

၁၇။

ေမာ္လၿမ္ဳင္ စက္မႈဇဟန္

၁၈။

ၿမ္တ္ စက္မႈဇဟန္

၁၉။

ေတာင္ႀကီီး စက္မႈဇဟန္

၂၀။

ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဇဟန္

၂၁။

ပဟဏၰာီးကၽြန္ီး စက္မႈဇဟန္

၂၂။

ျမဝတီ စက္မႈဇဟန္

၂၃။

ဘဟရာီးသံဟီးဆူ စက္မႈဇဟန္

၂၄။

ဖာီးအံ စက္မႈဇဟန္

၂၅။

ရတနာပံဟ စက္မႈဇဟန္

၂၆။

နန္ီးတံဟ စက္မႈဇဟန္
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စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီး်ားႏွင့္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈသဘာဝအရ၊

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈလဟပ္ငန္ီး တို်ားတက္ေ္်ားအေပၚအက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္ဖြယ္႐ိုရိေသာ အဓိကအေၾကာင္်ားအခ က္
မ ာ်ားမရာ အေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ား ျဖစ္ေပမည္။ အေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္ ္င္်ားႏရ်ား
ျမရ်ဳပ္ႏရံသူ တစ္ေယာက္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ္င္်ားနရ်ားျမရ်ဳပ္ႏရံ္န္ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္အေပၚ ၾသဇာသက္ေ္ာက္မႈ ္ရိပါသည္။
ထိုအေထြေထြစ်ားပြာ်ားေ္်ားအေျခအေနမ ာ်ားသည္

စက္မဇ
ႈ ဟန္မ ာ်ားႏရင့္ အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ားအာ်ား

သက္ဆိုင္္ာ

ျပည္တြင္်ားေဈ်ားကြက္ႏရင့္ ေဒသဆိုင္္ာေဈ်ားကြက္ႏရင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ာ ေဈ်ားကြက္မ ာ်ားသို႔ ခ ိတ္ဆက္ေပ်ားမည့္
အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ ာ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ္င္်ားႏရ်ားတည္ေဆာက္္န္ လိုအပ္ခ က္အေပၚလည္်ား ၾသဇာ
သက္ေ္ာက္ပါသည္။
ဤစက္မႈနယ္ေျမမ ာ်ားႏရင့္

အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္မ ာ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အေျခခံအေဆာက္

အဦမ ာ်ား ္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။
စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ ၿခံဳငံဟသဟီးံ သပ္ခ်က္္
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အဓ္က စီီးပြာီးေရီး လဟပင
္ န္ီးေဆာင္တာမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက္ဟ၊ Zone A Project တြင္ ပါဝင္လပ
ဟ ္က္ဟင္ရန္၊ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးက
ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ခ့ျခင္ီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က စီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးေဆာင္တာမ်ာီးမွာ ေအာက္ပါ

အတ္ဟင္ီး ျဖစ္ပါသည္ ●

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ MJTD တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမည္ ျဖစ္ၿပီီး၊ MJTDသည္ Zone A Project အာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီး

လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီး တ္ဟ႔က္ဟ လဟပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္MJTD
သေဘာတူညီခ်က္အရ၊

၏

MJTD

အစဟရွင္ တစ္ဦီး ျဖစ္သည့္

အျပင္၊ MJTD

၏

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္လည္ီး

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ
ရွပ
္ ါသည္။

အ္ူီးအာီးျဖင့္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူညီခ်က္အရ MJTD

၏

အခ်ဳ္႕ေသာ အလဟပ္အမႈေဆာင္ ရာ္ူီးမ်ာီး အတြက္ ေရြီးခ်ယ္ရန္ အမည္တင္သြင္ီးခြင့္ ရွ္သည္။ MJTD
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက MJTD အာီး MJTD ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟမည့္
သီီးျခာီးစီမံခန္႔ခေရီးစာခၽြ
ြ
န္လႊာ်ားႏွင့္အညီ၊
သည္။ MJTD

စီမံခန္႔ခြေရီးဝန္ေဆာင္မႈေပီးရန္လည္ီး

သေဘာတူ

္ာီး

က သက္ဆ္ဟင္ရာ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး စီမံခန္႔ခြမႈ
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ဝန္ေဆာင္ခ ေပီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤက္စၥအတြက္ MJTD ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက သီီးျခာီး စီမံခန္႔ခြ
ေရီးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္က္ဟ ခ်ဳပ္ဆ္ဟၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ာီးပ္ဟသ္ရန္

ေအာက္ပါ

"MJTD

၏

အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးေဆာင္တာမ်ာီး"

အပ္ဟင္ီးတြင္ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုပ
ႈ ါ။
●

Zone

A

Properties

မ်ာီးက္ဟ

MJTD

၏

တစ္ဦီးတည္ီးေသာ

ဂ်ပန္ေဈီးကြက္တင္ေအီးဂ်င့္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ တူေဈီးကြက္ျမွင့္တင္

ေအီးဂ်င့္က္ဟယ္စာီးလွယ္အျဖစ္

ေရာင္ီးခ်မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ၿပီီး၊

ျမန္မာဆက္်ားႏြယ္ အဖြ႔အစည္ီး ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ဂ်ပန္ဆက္်ားႏြယ္ အဖြ႔အစည္ီး ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး
မ

ဟတ္သည့္ ပါတီမ်ာီး္ံသ္ဟ႔ ဂ်ပန္ေဈီးကြက္တင္ေရီး ေအီးဂ်င့္မ်ာီး်ားႏွင့္ ပူီးတြလ်က္ ေဈီးကြက္တင္

ေရာင္ီးခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ က္စၥ အလ္ဟ႔ငွာ MJTD၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေဈီးကြက္

ျမွင့တ
္ င္ေရီးေအီးဂ်င့္မ်ာီးၾကာီး ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ေရီး သီီးျခာီးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္က္ဟ ခ်ဳပ္ဆ္ဟ
ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီးေအီးဂ်င့္မ်ာီးသည္ Zone A Project ၏
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးမ်ာီးအတြက္ MJTD ၏ လြတ္လပ္ေသာ သီီးသန္႔ေအီးဂ်င့္မ်ာီးျဖစ္ပါသည္။
ဆ္ဟလ္ဟသည္မွာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီး ေအီးဂ်င့္မ်ာီးသည္ Zone A Project
၏

အလာီးအလာရွ္ေသာ

ရယူၾကမည္ျဖစ္သည္။

ငွာီးရမ္ီးသူမ်ာီး/

အကယ္၍

ေနရာယူလဟပ္က္ဟင္သူမ်ာီးက္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

သတ္သတ္စီရွာေဖြ

ဂ်ပန္ေစ်ီးကြက္ျမွင့တ
္ င္ေရီး

ေအီးဂ်င့္မ်ာီးသည္ ငွာီးရမ္ီးသူ/ ေနရာယူလဟပ္က္ဟင္သူတစ္ဦီးအာီး ရရွ္ပါက ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆ္ဟ်ားႏ္ဟင္ေသာ
စာခ်ဳပ္ေစ်ီး်ားႏႈန္ေပၚတြင္ အေရာင္ီး၀န္ေဆာင္ခက္္ဟ တစ္ဦီးစီမွ ရရွ္ၾကပါမည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီအေနျဖင့္
္ပ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆ္ဟၿပီီး အေရာင္ီး၀န္ေဆာင္ခ အမွန္တကယ္ရရွ္မႈေသာအခါ အေရာင္ီး
၀န္ေဆာင္ခအာီး ၀င္ေငြ အျဖစ္ ယူဆပါသည္။
●

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ ၄င္ီးတ္ဟ႔၏ လဟပ္ပ္ဟင္ခြင့အ
္ ရ ဆံဟီးျဖတ္ကာ (Zone A Area မွအပ)
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

်ားႏွင့္

၄င္ီး၏

မည့္သည့္အစ္တ္အပ္ဟင္ီးတြင္မဆ္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈဟ

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
●

Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ၊
ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ အေရာင္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္မႈ တ္ဟ႔လဟပ္က္ဟင္မည့္ TPD
တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံပါမည္။
အခ်က္အလက္မ်ာီးပ္ဟသ္ရန္ ေအာက္ပါ "TPD ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးေဆာင္တာမ်ာီး" အပ္ဟင္ီး တြင္
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ိုႈပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏၀င္ေငြက္ဟ

MJTD

်ားႏွင့္

TPD

တ္ဟ႔မွ္ဟတ္ေပီးေသာ

အျမတ္ေ၀စဟမ်ာီး၊

Zone

A

အ္မ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံဟမ်ာီးအာီး ေစ်ီးကြက္တင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔မွ ရရ္ွေသာ အခေၾကီးေငြမ်ာီး
/၀န္ေဆာင္ခမ်ာီး်ားႏွင့္ MJTD သ္ဟ႔စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေပီးျခင္ီးမွရရွေ
္ သာ စီမံခန္႔ခြမႈ ၀န္ေဆာင္ခမ်ာီးမွ အဓ္ကအာီးျဖင့္
ရရွ္ပါသည္။
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MJTD ၏အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး
MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔တြင္ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံျခင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၏ အဓ္ကအစ္တပ
္ ္ဟင္ီးျဖစ္ေလရာ၊
MJTD ်ားႏွင့္ TPD တ္ဟ႔၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ေဆာင္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ ဤအပ္ဟင္ီး
တြင္ ရွင္ီးလင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
MJTD ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ေဆာက္႐ိုြက္မႈမ်ာီးမွာ Zone A Project အာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ၊
ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ငွာီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လဟဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ တာဝန္ယူရန္
ျဖစ္သည္။ တ္တ္က်က်ေဖာ္ျပရလွ်င္ MJTD သည္ ေအာက္ပါတ္ဟ႔က္ဟ လဟပ္က္ဟင္ရပါမည္။
●

Zone A Area အာီး စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီး၊

အငွာီးစက္႐ိုဟံမ်ာီး်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ

အစ္တ္အပ္ဟင္ီး တ္ဟ႔အျဖစ္ ဖြံ႕႔ၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္လာေစရန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊
●

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအေနျဖင့္ က္ဟယ္ပ္ဟင္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ အေဆာက္အအဟံမ်ာီး တည္ေဆာက္်ားႏ္ဟင္ေရီး
အလ္ဟ႔ငွာ စက္မႈနယ္ေျမမ်ာီးအာီး ၎တ္ဟ႔္ံမွ ကာလရွည္ အတြက္ ေငြ တစ္လဟံီးတစ္ခတည္ီး လက္ငင္ီး
ေပီးေခ် ေစျခင္ီးျဖင့္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

●

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးျဖင့္ စီမံျခင္ီး၊

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက အဆင္သင့္ ေဆာက္လဟပ္္ာီးၿပီီး စက္႐ိုဟံမ်ာီး အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္ီး အသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္ရန္
အလ္ဟ႔ငွာ အငွာီးစက္႐ိုဟံမ်ာီးအာီး ၎တ္ဟ႔္ံ ကာလတ္ဟ အတြက္ လစဥ္ ငွာီးရမ္ီးခ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီး

အခ်္န္မွန္ ငွာီးရမ္ီးချဖင့္ အငွာီးခ်္ာီးျခင္ီး၊
●

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးတ္ဟ႔အာီး၄င္ီး၏ အဆံဟီးအျဖတ္အတ္ဟင္ီး စီမံျခင္ီး၊

●

Zone A Project တြင္ ေန္္ဟင္လဟပ္က္ဟင္ေနသူမ်ာီးမွ စီမံခန္႔္ခြေရီး အခေၾကီးေငြ ေပီးေဆာင္မႈျဖင့္
၎တ္ဟ႔အတြက္ Zone A Project အာီး စီမံ ခန္႔္ခြ ေဆာင္ရြက္ေပီးျခင္ီး။

MJTD ၏ ၀င္ေငြသည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ငွာီးရမ္ီးခမ်ာီး်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ာီးအပါအ၀င္ Zone A Project က္ဟ
လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးမွရရွ္ပါသည္။
Zone A Properties မ်ာီးက္အ
ဟ ငွာီးခ်္ာီးျခင္ီး
ရင္ီး်ားႏီွီးျမွဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးတစ္ေယာက္သည္ Zone A Project တြင္ MJTD ္ံမွ ငွာီးရမ္ီးမႈ ျပဳလဟပ္လ္ဟလ်င္
MJTD္ံတြင္ မွတ္ပံဟတင္၍ ကဟမၺဏီဆ္ဟင္ရာအခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟ႔ေနာက္တြင္
MJTD သည္ ၄င္ီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံဟေမီးျမန္ီးမည္ျဖစ္ၿပီီး ငွာီးရမ္ီးမႈအတြက္ ေစ်ီး်ားႏႈန္ီးျပင္ဆင္မည္ျဖစ္
ပါသည္။ MJTD ်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူၾကာီး ေစ်ီး်ားႏႈန္ီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွ္လ်င္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူသည္ MJTD ်ားႏွင့္
သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္က္ဟ ခ်ဳပ္ဆ္ဟရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆ္ဟရသည့္အေၾကာင္ီးရင္ီးမွာ

တဆင့္ငွာီးရမ္ီး

ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္ရရွ္ရန္ လ္ဟအပ္သည့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္က္ဟ TSMC မွရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံ သူအာီးမ္ဟတ္ေပီးမီ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတည္ေဆာက္သူ (MJTD) ္ံမွ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ အေနျဖင့္ ကနဦီးခြင့္ျပဳခ်က္က္ဟ စာျဖင့္
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ရယူရမည္

ဟ ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္နည္ီးဥပေဒ တြင္ျပဌာန္ီး္ာီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟ႔အျပင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္မရွ္လ်င္ ်ားႏ္ဟငင
္ ံျခာီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူအေနျဖင့္ ကဟမၺဏီမွတ္ပံဟတင္၍ဖြ႔စည္ီးျခင္ီး မျပဳလဟဟပ်ားႏ
္ ္ဟင္ပါ။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ မွတ္ပံဟတင္ ္ာီးသည့္ ကဟမၺဏီဖ႔စ
ြ ည္ီးတည္ေ္ာင္ၿပီီးမွသာ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူသည္ ယင္ီးကဟမၺဏီ
အေနျဖင့္ တဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆ်ားႏ
္ဟ ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ေသခ်ာေစေရီးအတြက္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူသည္ သီီးသန္႔ ္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တဆင့္ငာွ ီးရမ္ီးမႈအတြက္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ ေစ်ီး်ားႏႈန္ီး၏ ၃၀.၀%က္ဟ သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီး
အတြက္အခေၾကီးေငြအေနျဖင့္
မွတ္ပံဟတင္ဖ႔စ
ြ ည္ီး္ာီးသည့္

ေပီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာကဟမၺဏီ

သည္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူအေနျဖင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္ရရွ္ၿပီီး

တဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးစာခ်ဳပ္အရ

စာခ်ဳပ္ပါေစ်ီး်ားႏႈန္ီးက္ဟ

အျပည့္အဝေပီးေခ်ၿပီီးလ်င္ သီီးသန္႔ ္ာီးျခင္ီးအခေၾကီးေငြ ၃၀.၀% က္ဟရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ္ံ ျပန္လည္ေပီးအပ္
မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၺဏီမွ MJTD သ္ဟ႔မ္တ္ဆက္ေပီးသည့္ ငွာီးရမ္ီးသူ သ္ဟ႔မ
ေနရာခ်္ာီးေပီးသူျဖစ္လ်င္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၺဏီသည္

စာခ်ဳပ္ပါေစ်ီး်ားႏႈန္ီးေပၚတြင္

အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆ္ဟ၍ ငွာီးရမ္ီးသူ သ္ဟ႔မ
ေပီးေခ်ၿပီီးၿပီ

ေစ်ီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ
ရရွ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဟတ္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

တဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ

ဟတ္ ေနရာခ်္ာီးေပီး သူသည္ စာခ်ဳပ္ပါေစ်ီး်ားႏႈန္ီးအတ္ဟင္ီး ၁၀၀.၀%

ဟ သ္ရွ္လ်င္ MTSH သည္ MJTD ္ံသ္ဟ႔ အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခအတြက္ ေငြေတာင္ီးခံလႊာ

္ဟတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MTSH သည္ MJTD ္ံသ္ဟ႔ ေငြေတာင္ီးခံလႊာ္ဟတ္ျပန္ၿပီီးလ်င္ အေရာင္ီးဝန္ေဆာင္ခ
က္ဟ ဝင္ေငြအေနျဖင့္ အသ္အမွတ္ျပဳ မည္ျဖစ္ပါသည္။
MJTD မွ Zone A အ္မ္ယာေျမျခံအေဆာက္အအံဟအာီးငွာီးရမ္ီးျခင္ီး၏ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြကမ
္ ႈအဆင့္ဆင့္က္ဟ
ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။

္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 ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီးေဆာင္႐ိုက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ာီး
TPD ၏ အဓ္ကစီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ေဆာင္႐ိုြက္မႈမ်ာီးမွာ Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အစ္တ္အပ္ဟင္ီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ၊ ေဆာက္လဟပ္ေရီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လဟဟပ္ငန္ီး
လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ တာဝန္ယူရန္ ျဖစ္သည္။ တ္တ္က်က်ေဖာ္ျပရလွ်င္ TPD သည္ ေအာက္ပါတ္႔က
ဟ ္ဟ
လဟပ္က္ဟင္ရပါမည္။


Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ ေဆာက္မႈတြင္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံျခင္ီးက္ဟ ကဟန္သြယ္ေရီးဗ
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈတ္ဟ႔အာီး

္ဟဌာန၊ ေနအ္မ္မ်ာီး၊ ႐ိုံဟီးခန္ီးတာဝါမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးဆက္စပ္သည့္

ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္

ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးအာီးျဖင့္

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ပါမည္။


ေျမသာီးစမ္ီးသပ္မႈမ်ာီး၊

ဒီဇ္ဟငီး္ ်ားႏွင့္

ကဟန္က်စရ္တ္ခန္႔မွန္ီးျခင္ီးက့သ္ဟ႔ေသာ

အင္ဂ်င္နီယာဆ္ဟင္ရာ

ပဏာမအလဟပ္မ်ာီး၊ ေဆီး႐ိုံဟမ်ာီး၊ ေက်ာင္ီးမ်ာီး၊ ေနအ္မမ
္ ်ာီး၊ ႐ိုံဟီးမ်ာီး၊ စက္႐ိုဟမ
ံ ်ာီး၊ အလဟပ္႐ိုံဟမ်ာီး၊ လမ္ီးမ်ာီး၊
တံတာီးမ်ာီး၊ ရ္ာီးဘူတာ႐ိုံဟမ်ာီး၊ ဘတ္စ္ကာီးရပ္နာီးစခန္ီးမ်ာီး၊ ဆ္ပ္ကမ္ီးမ်ာီး၊ ဆ္ပ္ခံတံတာီးမ်ာီး၊
ကဟန္ီးတြင္ီးဆ္ပ္ကမ္ီးမ်ာီး၊

ေဈီးမ်ာီး၊

ကဟန္ေလွာင္နယ္ေျမမ်ာီး၊

ကဟန္ေလွာင္႐ိုဟမ
ံ ်ာီး၊

္ဟတယ္မ်ာီး၊

မ္ဟတယ္မ်ာီး၊ အင္ီးမ်ာီး၊ တည္ီးခ္ဟခန္ီးမ်ာီး၊ ဆက္သြယ္ေရီးစခန္ီးမ်ာီး၊ တာဝါမ်ာီး၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ာီး၊
ဆည္ေျမာင္ီးမ်ာီး

စသည္တ္ဟ႔က္ဟ

ျပင္ဆင္မႈ်ားႏွင့္

္္န္ီးသ္မ္ီးမႈ၊

ေဆာက္လဟပ္ေရီး်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္

ေရ/သန္႔႐ိုွင္ီးေရီး်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးေဆာက္လဟပ္ေရီး်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
အင္ဂ်င္နီယာအလဟပ္မ်ာီး ေဆာင္႐ိုြက္ပါမည္။


အ္က္ေဖာ္ျပပါ

ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

ကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊

ကဟန္ေခ်ာပစၥည္ီးမ်ာီး၊

အပ္ဟပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး

ျပည္ပမွတင္သြင္ီးျခင္ီး၊

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီးအတြက္

စက္ယ်ားႏရာီးမ်ာီး၊
ဝယ္ယူျခင္ီး၊

လ္ဟအပ္သည့္

ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီး၊
ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

ယာဥ္မ်ာီး်ားႏွင့္

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔

လဟပ္က္ဟင္ပါမည္။


ကဟမၸဏီအာီးတ္ဟက္႐ို္ဟက္ သ္ဟ႔မ
လဟပ္ငန္ီး သ္ဟ႔မ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ သြယ္ဝ္ဟက္ေသာအာီးျဖင့္ အက်္ဳီး႐ိုွ္ေစ်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးရွ္ေသာ စီီးပြာီးေရီး

ဟတ္ အေရာင္ီးအဝယ္တစ္စံဟတစ္ရာက္ဟ လဟပ္က္ဟင္ေနသည့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟပ္က္ဟင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ရန္ျဖစ္ေစ႐ိုွ္သည့္ လူတစ္စံဟတစ္ေယာက္ သ္ဟ႔မ

တစ္ရာ်ားႏွင့္ အစဟစပ္လဟပ္ျခင္ီး၊ သ္ဟ႔မ
႐ိုြက္ေရီး၊

ဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ပါဝင္ေနသည့္
ဟတ္၊ ကဟမၸဏီတစ္စဟံ

ဟတ္ အျမတ္ခြေဝေရီး၊ အက်္ဳီးစီီးပြာီးပူီးေပါင္ီးေရီး၊ ပူီးေပါင္ီးေဆာက္
ဟတ္

အျပန္အလွန္လက
္ဟ ္ေလ်ာခြင့ျ္ ပဳခ်က္ေပီးေရီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးနည္ီးျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရပ္ တြင္ သေဘာတူပါဝင္ပါမည္။


ေျမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံဟအပါအဝင္ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ၊ အခြင့္အေရီးမ်ာီး၊ လဟပ္ငန္ီးခြေဝလဟပ္က္ဟင္ခြင့္ (Franchise)
မ်ာီး၊ လ္ဟင္စင္မ်ာီး၊ အ္မ္ေျမရာဂရန္မ်ာီး၊ ကဟန္အမွတ္တံဆ္ပ္မ်ာီး၊ တီ္ြင္မႈမူပ္ဟင္ခင
ြ ့မ
္ ်ာီးက္ဟ ဝယ္ယူျခင္ီး
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သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးနည္ီးလမ္ီးအာီးျဖင့္

ရယူျခင္ီးတ္ဟ႔

ျပဳလဟပ
ဟ ္၍

္္ဟသ္ဟ႔ေသာ

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မမ
ႈ ်ာီး်ားႏွင့္

ယင္ီး်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္သည့္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ခြင့္မ်ာီးက္ဟ အက်္ဳီး႐ိုွ္႐ိုွ္ အသံဟီးျပဳပါမည္။
TPD

၏

၀င္ေငြသည္

အဓ္ကအာီးျဖင့္

ငွာီးရမ္ီးခမ်ာီး်ားႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခမ်ာီးအပါအ၀င္

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးမႈရရွ္ပါသည္။
လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရန္ TDP ၏ ဘ႑ာေငြ လ္ဟအပ္ခ်က္
မ်ာီးသည္ TPD ၏ ရင္ီး်ားႏွီီးေငြအာီး ေက်ာ္လြန္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ သ္ဟ႔ေသာ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ စဟစဟေပါင္ီးကဟန္က်စရ္တ္အတြက္ ္ပ္မံလ္ဟအပ္ေသာ
ဘ႑ာေငြ၏ တဝက္နီီးပါီးေလာက္က္ဟ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတြင္ တည္ရွ္ေသာ မေရႊ႕ေျပာင္ီး
်ားႏ္ဟင္ေသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးအာီး ေရာင္ီးျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ
မည့္

အသာီးတင္ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈမွရရွ္မည္

ဟ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးျဖင့္ ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္ီးမွ ရရွ္လာ

ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးပါသည္။

သ္ဟ႔ေသာ္လည္ီး

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးအာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ရန္ TDP ၏ ဘ႑ာေငြ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးသည္ TPD ၏
ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ်ားႏွင့္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးတြင္ တည္ရွ္ေသာ မေရႊ႕ေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္ေသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီး
အာီး ေရာင္ီးျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ်ားႏွင့/္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီးျဖင့္ ေဆာင္႐ိုြက္ျခင္ီးမွ ရရွ္လာမည့္ အသာီးတင္

ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ္က္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ္ပ္မံလ္ဟအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြက္ဟ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏္ည့္ဝင္မႈ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပင္ပေငြေၾကီးအေ္ာက္အပံ့ (ဆ္ဟလ္ဟသည္မွာ ဘဏ္ေခ်ီးေငြ) သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ်ားႏွစ္မ်္ဳီးစလံဟီး္ံမွ ရယူ

ပါမည္။ေနာက္္ပ္အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီး “The Zone A Project” အပ္ဟင္ီးတြင္ ၾကည့္႐ိုႈပါရန္။

မ

ာဗ်ၱဴ

ာ

ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ ေရရွညအ
္ က်္ဳီးစီီးပြာီးတန္ဖ္ဟီး ဖန္တီီးျမွင့တ
္ င္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္ ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ သင္ီးဖြ႔မွတ္တမ္ီး၊
သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီး်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္သည့္ ဥပေဒမ်ာီးမွခင
ြ ့ျ္ ပဳ္ာီးသည့္ အတ္ဟင္ီးအတာအ္္

သီလဝါ SEZ ်ားႏွင့္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီးရွ္ (သီလဝါ SEZ အျပင္) အ္မ္ျခံေျမဖြ႔ျံ ဖ္ဳီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံရန္ စီစဥ္္ာီး
ပါသည္။ ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဝင္ေငြအမ်ာီးစဟသည္ ေနာင္်ားႏွစ္အနည္ီးငယ္အ္္ MJTD၊ TPD ်ားႏွင့္ လက္ရွ္
ပေရာဂ်က္မ်ာီးမွ ရရွ္မည္
ဝင္ေငြအရင္ီးအျမစ္မ်ာီး

ဟ ယံဟၾကည္္ာီးေသာ္လည္ီး စဥ္ဆက္မျပတ္ အာီး္ာီး်ားႏ္ဟင္ေသာ ဝင္ေငြရရွ္ရန္်ားႏွင့္
မ်ာီးျပာီးလာေစရန္

ကဟမၸဏီအေနျဖင့္

လဟပ္ငန္ီးခ်႕္ြင္မႈသည္

အေရီးၾကီီးေၾကာင္ီး

နာီးလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
ၿပ္ဳင္ဆင
္ဟ မ
္ က
ႈ ္ဟ စ္စစ္ေလ့လာခ်က္
သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏
နယ္ပယ္

(၂)

ျပ္ဳင္ဆ္ဟငမ
္ ႈမ်ာီးသည္ျပည္တင
ြ ္ီးေဈီးကြက္်ားႏွင့္

ခဟတြင္႐ိုွ္ေနပါသည္။ျပည္တြင္ီးေဈီးကြက္က္ဟ

ၾကည့္ပါက

ေဒသဆ္ဟင္ရာေဈီးကြက္

ူသည့္

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္သည္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ႐ိုွ္္္ဟသ႔ေ
္ဟ သာဇဟန္မ်ာီး္က (၁) ခဟသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ေက်ာက္ျဖၱဴအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္်ားႏွင့္
္ာီးဝယ္အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

ူ၍ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ေနသည့္ အဓ္ကစီမံက္န္ီးႀကီီး (၂) ခဟ ႐ိုွ္ေနေပသည္။

သည့္အျပင္ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဆ အျခာီးစက္မဇ
ႈ ဟန္မ်ာီးလည္ီး ႐ိုွ္ေသီးသည္။ သ္ဟ႔ျဖစ္ရာ ရန္ကဟန္႐ိုွ္
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အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

(၂)

ခဟ်ားႏွင့္

စက္မႈဇဟန္မ်ာီးသည္လည္ီး

ျမွဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအတြက္

အလာီးအလာ႐ိုွ္ေသာေနရာမ်ာီး

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသ္ဟ႔ဝင္လာမည့္

ျဖစ္လာၿပီီး၊

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီး

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအေနျဖင့္

ယင္ီးတ္ဟ႔၏

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ တည္ထာ်ားမည္ကို ဆံု်ားျဖတ္္ာ၌ စဥ္်ားစာ်ား္မည့္အခ က္
ျဖစ္ေပမည္။ မည္သ႔ဆ
ို ိုေစ ထိုသံု်ားခုအနက္ သလဝါအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္သည္ ္န္ကုန္တြ င္ တစ္ခုတည္်ားေသာ
အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ျဖစ္သည္။

အျခာ်ားအထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ႏရစ္ခုမရာ

ပထဝအေနအထာ်ားအ ္

သလဝါ

အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္ ႏရင့္ေဝ်ားကြာၿပ်ား သလဝါ အထူ်ားစ်ားပြာ်ားေ္်ားဇုန္အေပၚ တိုက္႐ိုိုက္ၿခိမ္်ားေျခာက္မႈ မ႐ိုွ္ ်ားႏ္ဟင္ေပ။
ု ္်ားအတြက္ ယင္်ား၏ၿပိ်ဳင္ဖက္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ ာ်ားမရာ Star City
လူေနထ္ုင္္ာႏရင့္ စ်ားပြာ်ားေ္်ားဆိုင္္ာ အစိတ္အပိင
Project က့သ္ဟ႔ေသာ သီလဝါနယ္ေျမအတြင္ီး႐ိုွ္ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ
မ်ာီးျဖစ္သည္။ Star City Project မွာ ကီလ္ဟမီတာ (၂၀) အကြာတြင္ရွ္၍ (၄၆၅) ဧကနယ္ေျမတြင္ လူေနအိမ္
ယူနစ္ (၉၀၀၀) ေက ာ္ တည္ေဆာက္္န္ စမံခ က္ ႐ိုရိထာ်ားပါသည္။
ၿပ္ဳင္ဆ္ဟင္မႈက္ဟ စ္စစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ အေရီးပါသည့္ အခ်က္မွာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြက္
အလာီးအလာ႐ိုွ္ေသာ

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္

ေဈီးကြက္မ်ာီးတြင္လည္ီး ပါဝင္လႈပ္႐ိုွာီးသည္
တ္ဟင္ီးျပည္မ်ာီး၏

ဆြေဆာင္အာီးသည္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ေဈီးကြက္မ်ာီးတြင္သာမကဘ၊

ေဒသဆ္ဟင္ရာ

ူေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအတြက္
အေၾကာင္ီးအခ်က္အမ်္ဳီးမ်္ဳီးအေပၚ

မူတည္ေနသည္။အခြန္စနစ္၊

သြင္ီးကဟန္ခြန္ ်ားႏွင့္ ေျမအငွာီး စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေလ့အ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ိုြက္မႈမ်ာီး
သည္လည္ီး ေဒသတြင္ီး်ားႏ္ဟင္ငံမ်ာီးတြင္ ကြာျခာီးခ်က္မ်ာီးစြာရွ္ေနပါသည္။ ္္ဟ႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္ီး်ားႏ္ဟင္ငံမ်ာီး၏
်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ဆဟ္င္ရာဆြေဆာင္်ားႏဟ္င္စြမ္ီးက္ဟ သက္ေရာက္မႈရွ္မည့္ အခ်က္မ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္
သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တ္ဟ႔က ၎တ္ဟ႔၏ယွဥ္ၿပ္ဳင္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးအေနအ္ာီးက္ဟ တန္ဖ္ဟီးျဖတ္ရာ၌ထည့္သြင္်ား စဥ္ီးစာီး
ရမည့္အခ်က္လည္ီး ျဖစ္ပါသည္။
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ကေမၠာဒီီးယာီး်ားႏွင့္ လာအ္ဟ်ားႏ္ဟင္ငတ
ံ ္ဟ႔႐ိုွ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး႐ိုွ္ မက္လံဟီးမ်ာီးက္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ်ားႏွင့္ ်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္မႈ

ကေမၻာဒီီးယာီး

7

လာအ္ဟ်ားႏ္ဟင္ငံ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

Poipet

Koh Kong

Savan=seno

VITA Park

ဘန္ေကာက္သ္ဟ႔ အကြာအေဝီး

၃၀၀ ကီလ္ဟမီတာ

၄၈၀ ကီလ္ဟမီတာ

၆၉၀ ကီလ္ဟမီတာ

၆၅၀ ကီလ္ဟမီတာ

တည္ေ္ာင္သည့္ ခဟ်ားႏွစ္

၂၀၀၅

၂၀၀၆

၂၀၀၈

၂၀၁၁

၂၀၁၅

၂၀%

၂၀%

၂၄%

၂၄%

၂၅%

အမ်ာီးဆံဟီး ၉ ်ားႏွစ္

အမ်ာီးဆံဟီး ၉ ်ားႏွစ္

အမ်ာီးဆံဟီး ၁၀ ်ားႏွစ္

အမ်ာီးဆံဟီး ၁၀ ်ားႏွစ္

အမ်ာီးဆံဟီး ၇ ်ားႏွစ္

၂၀%

၂၀%

၀% မွ ၂၀% သ္ဟ႔

၀% မွ ၂၀% သ္ဟ႔

ပံဟမွန္

ကဟမၸဏီအခြန္ဆ္ဟင္ရာ
မက္လံဟီးမ်ာီး

ကင္ီးလြတ္ခြင့္
ျပဳခ့သည့္်ားႏွစ္မ်ာီး
ကင္ီးလြတ္ခြင့္ျပဳ
ၿပီီးေနာက္

ပဟဂလ္ကဝင္ေငြခန
ြ ္

ပံဟမွန္
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၈% သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၁၀%

၂၄%

၈% သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၁၀%

၂၄%

-

၅ ်ားႏွစ္အတြက္ ၁၂.၅%

၀% မွ ၂၅% သ္ဟ႔

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီး

၀% မွ ၂၀% သ္ဟ႔

ဇဟန္မ်ာီး

ပ္ဟ႔ကဟန္ေဇာင္ီးေပီးသည့္
္သြင္ီးကဟန္ခြန္ကင္ီးလြတ္ခြင့္

လဟပ္ေဆာင္မႈမ်ာီးအတြက္
ကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

၀% မွ ၂၀% သ္ဟ႔

ကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီးမ်ာီးနွင့္
ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီး

ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီး

၅%

၇%

ကဟန္ၾကမ္ီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊

သြင္ီးကဟန္ပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး

ပစၥည္ီးက္ရ္ယာ်ားႏွင့္

လံဟီး

၀% မွ ၂၅% သ္ဟ႔

မတူညီေသာ
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္
မတူညီေသာ မက္လံဟီးမ်ာီး

အစ္တ္အပ္ဟင္ီး

ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီးခြန္
-

၀%

္ပ္တ္ဟီးတန္ဖ္ဟီးခြန္ (VAT)

-

၀%

-

-

ပ္ဟ႔ကဟန္မ်ာီး်ားႏွင့္

ပ္ဟ႔ကဟန္မ်ာီး်ားႏွင့္

တင္သြင္ီးသည့္

တင္သြင္ီးသည့္

စက္ယ်ားႏရာီးမ်ာီးအတြက္ စက္ယ်ားႏရာီးမ်ာီးအတြက္
၀%

ေျမငွာီးသည့္စည္ီးကမ္ီးမ်ာီး

အမ်ာီးဆံဟီး်ားႏွစ္(၇၀)
(ေနာက္္ပ္
တ္ဟီးျမွင့္်ားႏ္ဟင္သည္။)

အမ်ာီးဆံဟီး်ားႏွစ္(၇၀)
(ေနာက္္ပ္
တ္ဟီးျမွင့္်ားႏ္ဟင္သည္။)

-

၀%

အမ်ာီးဆံဟီး (၇၅) ်ားႏွစ္ (်ားႏွစ္ အမ်ာီးဆံဟီး(၇၅)်ားႏွစ္
၃၀

ေက်ာ္အတြက္ (ေနာက္္ပ္

စာခ်ဳပ္ပါက

ပ္မ

်ားႏွစ္အတြက္ အခမ)့

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

၁၂ တ္ဟီးျမွင့္်ားႏ္ဟင္သည္။)

အမ်ာီးဆံဟီး (၇၅) ်ားႏွစ္

ယွဥၿ္ ပဳ္င်ားႏ
္ ္ဟငစ
္ မ
ြ ီး္ အာီးသာခ်က္မ်ာီး
သီလဝါ SEZ သည္ မ

ာဗ်ၱဴ

ာ က်ေသာ တည္ေနရာတြင္ ရွျ္ ခင္ီး

Zone A Project တည္ရွ္ေသာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟ သည္ လက္ရွ္ သီလဝါဆ္ပ္ကမ္ီး အနီီး ကပ္လ်က္တြင္
တည္ရွ္ပါသည္။

သီလဝါဆ္ပ္ကမ္ီးသည္ ေရနက္ ပင္လယ္ ဆ္ပ္ကမ္ီး တစ္ခဟ ျဖစ္ၿပီီး၊ ေရစူီးနက္သည့္ ေရယာဥ္

ႀကီီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ကဟန္စည္ အမ်ဳ္ီးအစာီး မ်ာီးစြာက္ဟ လက္ခံ က္ဟင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
္္ဟ႔အျပင္၊ သီလဝါ SEZ သည္ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕နွင့္ ရန္ကဟန္ဆ္ပ္ကမ္ီးတဟ္႔မွ ၂၅ကီ္လ္ဟမီတာခန္႔သာ ကြာေဝီးသည့္
ေနရာတြင္ တည္ရွ္ပါသည္။ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕သည္ ျမန္မာနဟ္င္ငံ၏ ကူီးသန္ီးေရာင္ီးဝယ္ေရီးနွင့္ စက္မႈလဟပ္ငန္ီးဆ္ဟင္ရာ
အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ၿပ္ီီး

ျမန္မာ့

နဟ္င္ငံျခာီးကဟန္သြယ္မႈ၏

ႀကီီးမာီးေသာ

အခ်္ဳီးအစာီးက္ဟ

က္ဟင္တြယ္

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သီလဝါဆ္ပ္ကမ္ီးနွင့္ ရန္ကဟန္ဆ္ပ္ကမ္ီး နွစ္ခဟေပါင္ီးသည္ ျမန္မာ့ နဟ္င္ငံျခာီးကဟန္သြယ္မႈ၏
၈၀%အာီး က္ဟင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သီလဝါ SEZသည္ ရန္ကဟန္ အျပည္ျပည္ဆ္င
ဟ ္ရာ ေလဆ္ပ္်ားႏွင့္လည္ီး ၄၅မ္နစ္သာ ကြာေဝီးပါသည္။
အျခာီးစက္မႈဇဟမ
ံ ်ာီးနွင့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟမ်ာီးနွင့္ ်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္လွ်င္၊ သီလဝါ SEZသည္ အ္က္တြင္ ေဖာ္ျပခ့သည့္
အတ္ဟင္ီး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွ္ေနျခင္ီးေၾကာင့္ ယင္ီး၏ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး ဆ္ဟင္ရာ
စက္မႈဇဟန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ အ္ူီးသာလြန္ေကာင္ီးမြန္ေစသည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။

္္ဟ႔အျပင္ သီလဝါ SEZ သဟ္႔ ဦီးတည္သည့္ အဓ္က စၾကၤန္လမ္ီးနွင့္ သီလဝါ ေရေလွာင္ကန္တ္ဟ႔အၾကာီး
တည္ရွ္ေသာ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟ္င္ီးတဟ္႔သည္လည္ီး ျမ္ဳ႕ျပအျဖစ္ ဖြံ႕ျဖ္ဳီးတဟ္ီးတက္လာ
မည့္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။
မ

ာဗ်ၱဴ


ာက်ေသာ တည္ေနရာ
အလဟပ္အက္ဟင္၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ ဖန္တီီးေပီး်ားႏ္ဟင္မည့္ စဟစဟေပါင္ီး ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီးေဆာင္ရြက္မႈ ဧရ္ယာ ၂၄၀၀
က္တာ



ရန္ကဟန္ျမ္ဳ႕မွ ၂၀ ကီလ္ဟမီတာအကြာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္



လက္ရွ္ သီလဝါ ေရနက္ဆ္ပ္ကမ္ီးနွင့္ ခ်္တ္ဆက္္ာီးျခင္ီး



သန္လ်င္ျမ္ဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ပ္ဟင္ီး - ေန္္ဟင္သူ ၂၀၀,၀၀၀ခန္႔ - နဟ္င္ငံေတာ္အဆင့္နွင့္ ေဒသအဆင့္
တကၠသဟ္လ္မ်ာီး

Solidiance, Myanmar: The Next Manufacturing Hub, with a special focus on special economic zones,
http://www.solidiance.com/whitepaper/myanmar-manufacturing-hub-sez.pdf, last accessed at 20 January 2016.
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ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ၏
ံ ကဟန္
္ တ
ဟ လ
္ ပ
ဟ မ
္ ႈ အေျခခံ က႑ ႀကီီးပြာီးတ္ီးဟ တက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျခင္ီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသည္ မၾကာေသီးမီ အခ်္န္ အ္္ စီီးပြာီးေရီးအရ ်ားႏ္ဟင္ငံတကာ်ားႏွင့္ ခ်္တ္ဆက္မႈ နည္ီးပါီးခ့ေသာ္လည္ီး
ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္ီး မ

ဟတ္ပါ။

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အေနျဖင့္

ေဈီးကြက္ ဦီးတည္ေသာ မူဝါဒမ်ာီးက္ဟ ၁၉၉၀ ခဟ်ားႏွစ္မ်ာီး ကတည္ီးက က်င့္သဟံီးလာခ့ရာ၊ ၿပီီးခ့သည့္ ်ားႏွစ္မ်ာီး အတြင္ီး
စီီးပြာီးေရီး

ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး

လဟပ္ေဆာင္လ်က္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈက႑

တစ္ရပ္က္ဟ

္ူေ္ာင္

လာခ့ပါသည္။ ယင္ီးက႑၏ ဖြံ႔ၿဖဳ္ီး်ားႏႈန္ီး ေ်ားႏွီးေကြီးေနခ့ရျခင္ီးမွာ (အျခာီး အေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးအနက္) ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ
သည္ စီီးပြာီးေရီးအာီးျဖင့္ ျပင္ပကမာၻမွ ကင္ီးကြာေနခ့ျခင္ီးေၾကာင့္ ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ က႑သည္ စီီးပြာီးေရအရ အခ်္တ္အဆက္နည္ီးပါီးမႈမွ တေျဖီးေျဖီး လြတ္ေျမာက္
လာမႈ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး ျပဳျပင္ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး အရွ္န္အ

ဟန္ ျမင့္လာမႈ တ္ဟ႔ အေပၚ အခြင့ေ
္ ကာင္ီးယူလ်က္၊ လဟပ္ငန္ီး

လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ္ဟမ္ဟ ေကာင္ီးမြန္ေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္ အေျခအေနမ်ာီးအာီး အသဟံီးခ်ၿပီီး ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး တ္ဟီးခ်႕လဟပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္

ဟ ယံဟၾကည္ပါသည္။ ယင္ီးအခ်က္မ်ာီးသည္ Zone

A Project ်ားႏွင့္ Zone B Project က့သ္ဟ႔ေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ ပေရာဂ်က္
ခ်႕္ြင္ျခင္ီး တစ္ရပ္ရပ္အာီး အက်္ဳီးျဖစ္ေစမည္

ဟလည္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ယဟံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာအစ္ီးဟ ရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ီးဟ ရ တ္႔၏
ဟ ေ္ာက္ခအ
ံ ာီးေပီးမႈ
Zone A Project ၊ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တအ
္ ပ္ဟင္ီးနွင့္ ေနာင္ခ်႕္ြငမ
္ ည့္ Zone B Projectတ္ဟ႔
သည္လည္ီး တစ္စ္တ္တစ္ပ္ဟင္ီး အျဖစ္ပါဝင္ေသာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟ သီလဝါ SEZ အာီး ဖြ႔ၿံ ဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္
ေစေရီး

အတြက္

ျမန္မာအစ္ီးဟ ရ်ားႏွင့္

ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္႔က
ဟ

ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီးစာခၽြန္လ႔ာႊ

Cooperation

Memorandum အရ ေက်ာေ္ာက္ေနာက္ခံျပဳ အာီးေပီးကူညီလ်က္ ရွ္ပါသည္။ သီလဝါ SEZက္ဟ ျမန္မာရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္သူမ်ာီး ေပါင္ီးစည္ီးတည္ေ္ာင္ေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး
ေပါင္ီးစည္ီးတည္ေ္ာင္ေသာ MMSTD တ္ဟ႔က လက္တြပူီးေပါင္ီးကာ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာ အစ္ဟီးရ အေနျဖင့္ MJTD မွဖက္စပ္ကဟမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ာီးအာီး အဖ္ဟီးစာီးနာီး အျဖစ္ ရရွ္ျခင္ီး အလ္ဟ႔ငွာ Zone
A Area ေျမေနရာက္ဟ ငွာီးယူက္ဟင္စြ အသဟံီးျပဳခြင့္ အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟငမ
္ ႈအာီး MJTD က္ဟေပီးအပ္ျခင္ီးျဖင့္ သီလဝါ SMC
မွ တစ္ဆင့္ Zone A Project တြင္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရသည္လည္ီး JICA မွတစ္ဆင့္ Zone A
Project တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
သီလ၀ါ SMC နွင့္ JICA တ္ဟ႔သည္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project ရင္ီးနွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီးနွင့္
စပ္လ်ဥ္ီး၍လည္ီး ေဆြီးေ်ားႏြီးေနၾကပါသည္။
ျမန္မာအစ္ဟီးရ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစ္ဟီးရတ္႔ဟ ပါဝင္ေနျခင္ီးက Zone A Project ်ားႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone B Project
တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီးအာီး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစလ်က္၊ Zone A Project်ားႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္
Zone B Project တ္ဟ႔၏ ပဟဟံရ္ပ္က္ဟလည္ီး တ္ဟီးတက္ ေကာင္ီးမြန္ေစသည့္ အတြက္ Project ်ားႏွစ္ခဟစလံဟီးေအာင္ျမင္ရန္
အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး ပ္ဟမ္ဟ မ်ာီးျပာီးေစမည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သမ
ူ ်ာီးေပါင္ီးစပ္ဖ႔စ
ြ ည္ီး္ာီးေသာ ေတာင့္တင္ီးခ္င
ဟ မ
္ ာသည့္ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပေ
္ဟ ရီးရွငီး္ အဖြ႔
Zone A Project က္ဟ ျမန္မာ်ားႏွင့ဂ
္ ်ပန္ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္သူမ်ာီး ေပါင္ီးစပ္ဖ႔စ
ြ ည္ီး္ာီးေသာ ေတာင့္တင္ီး
ခ္ဟင္မာသည့္ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး တစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္သြာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဓ္ကက်ေသာ ရွယ္ရာရွင္မ်ာီးအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာဘက္ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔မွ အဖြ႔ဝင္မ်ာီးသည္
အမ်ာီး်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကဟမၸဏီမ်ာီး ျဖစ္ၾကလ်က္၊ အာီးလံဟီးအေနျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး
လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ အေတြ႔အႀကဳံ သ္သာ္င္ရွာီးစြာ ရရွ္ပ္ဟင္ဆင
္ဟ ္္ာီးၿပီီး၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အတြင္ီး လဟပ္ငန္ီးက္ဟင္ငန္ီး
အေျခအေနမ်ာီး်ားႏွင့္ ယဥ္ပါီးၿပီီးသူမ်ာီးလည္ီး ျဖစ္္ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ဘက္ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔မွ အဖြ႔ဝင္
မ်ာီး ျဖစ္ၾကေသာ Mitsubishi Corporation ၊ Marubeni Corporation ်ားႏွင့္ Sumitomo Corporation တ္ဟ႔သည္
က႑ေပါင္ီးစဟံတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္ီး စီီးပြာီးေရီး အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္လ်က္ ဂ်ပန္်ားႏ္ဟငင
္ ံ၏ အႀကီီးဆဟံီး
ကဟမၸဏီအဟပ္စဟႀကီီးမ်ာီးတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္်ားႏွင့အ
္ ညီ၊
တတ္သ္နာီးလည္မႈ်ားႏွင့္

်ားႏ္ဟင္ငတ
ံ ကာစံ်ားႏႈန္ီး်ားႏွင့အ
္ ညီ

ဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီးသ္ဟ႔ နည္ီးပညာဆ္ဟင္ရာ ကၽြမ္ီးက်င္မႈ၊

အေကာင္ီးဆဟံီး

က်င့္္ဟံီးမ်ာီး

ေဆာင္ၾကဥ္ီး

လာမည္

ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔တ္ဟ႔သည္ ၎တ္ဟ႔ အသီီးသီီးတြင္ရွ္ေသာ
ကၽြမ္ီးက်င္မႈ၊ အေတြ႔အႀကဳံ၊ တတ္သ္နာီးလည္မႈ၊ ဘ႑ာေရီး်ားႏွင့္ အျခာီး အရင္ီးအျမစ္မ်ာီးအာီး ေကာင္ီးစြာ
အသဟံီးခ်လ်က္ MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရ Zone A Project်ားႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ Zone
B Project တ္ဟ႔အာီး ္္ေရာက္စာြ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ ်ားႏ္ဟ္င္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။
အရည္အေသြီးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံဟ
သီလဝါ SEZ တြင္ အရည္အေသြီးျမင့္ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ နဟ္င္ငံေပါင္ီးစံဟတြင္ အေျခစ္္က
ဟ ္သည့္
စက္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး၊ လဟပ္သာီးအင္အာီး အမ်ာီးအျပာီး အသံဟီးျပဳရသည့္ အ္ည္ခ်ဳပ္နွင့္ အစာီးအေသာက္
လဟပ္ငန္ီးက့သ္ဟ႔ေသာ စက္မႈလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံဟ်ားႏွင့္ စီမံ္ာီးရွ္မႈမ်ာီးက္ဟ
ျဖည့္ဆည္ီးပံ့ပ္ဟီးေပီး္ာီးပါသည္။
သီလဝါ SEZ ရွ္ အေျခခံ အေဆာက္အအံဟနွင့္ စီမံ္ာီးရွ္မႈမ်ာီးတြင္ ေအာက္ပါတ္႔ပ
ဟ ါဝင္သည္။


၆၀၀၀

ကဟဗမီတာ

ပမာဏဆန္႔သည့္

ေရသန္႔စင္စက္ရဟ်ားႏ
ံ ွင့္တကြ

ေရအရင္ီးအျမစ္ ရရွ္သည့္ ေရေပီးေ၀ေသာ စနစ္
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ဇာမဏီ

ေရသဟ္ေလွာင္ကန္မွ



၄၈၀၀ ကဟဗမီတာ ပမဏဆန္႔သည့္ အညစ္အေၾကီး သန္႔စင္စက္ရံဟ



လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာီး ျဖန္႔ေ၀သည့္ စနစ္



အညစ္အေၾကီး အဆ္ဟင္အခ သန္႔စင္သည့္ အေဆာက္အအံဟ



အင္တာနက္ ခ်္တ္ဆက္မႈပါရွ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရီးစနစ္



န္ဟင္ငံတကာနွင့္ ေ္ာက္ပ့ံပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္သည့္ စင္တာမ်ာီး

သီလဝါ SEZ တြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီးအတြက္ သယ္ယူပဟ္႔ေဆာင္ေရီး စရ္တ္သက္သာ ေစနဟ္င္ရန္ အဓ္က ပင္မ
အေဝီးေျပီးလမ္ီးမမ်ာီး နွင့္ခ်္တ္ဆက္္ာီးေသာ လမ္ီးကြန္ယက္လည္ီး ပါရွ္သည္။
ဂ်ပန္အစ္ဟီးရ၏ ်ားႏ္ဟင္ငံရပ္ျခာီး ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီး အေ္ာက္အကူျပဳ ရန္ပဟံေငြမွ သက္ဆဟ္င္ရာ ေ္ာက္ပံ့ေၾကီးမ်ာီး
အသံဟီးျပဳ၍ ျမန္မာအစ္ဟီးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလဝါ SEZ အတြက္ လက္တေလာ တည္ေဆာက္ဆ
အျခာီးဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ေအာက္ပါတ္႔ပ
ဟ ါဝင္သည္ 

၅၀ မီဂါဝက္ ္ဟတ္နဟ္င္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာီးစက္ရဟန
ံ ွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပ္ဟက္လ္ဟင္ီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး



သန္လ်င္တံတာီးမွ သီလဝါ SEZအ္္ ကာီးလမ္ီးခ်႕္ြင္ျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ပင္လယ္ဆ္ပ္ကမ္ီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး



ေရေပီးေဝသည့္စနစ္အာီး တဟ္ီးခ်႕ျခင္ီး



အလင္ီးဖန္မွ်င္ၾက္ဳီး Optical Fiber အသံဟီးျပဳ ဆက္သြယ္ေရီး ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္ီး

သီလ၀ါ SEZ တြင္ တည္ရွ္သည့္ အရည္အေသြီးျမင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံဟနွင့္ စီမံ္ာီးရွ္မႈမ်ာီးသည္ အျခာီး
စက္မႈဇဟမ
ံ ်ာီး၊ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟမ်ာီးနွင့္ ်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္လွ်င္၊ သီလ၀ါ SEZ ၏ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး ဆ္ဟင္ရာ စက္မႈဇဟံ
တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ အ္ူီး သာလြန္ေကာင္ီးမြန္ ေစသည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။

သဟ္႔ပါေသာေၾကာင့္၊ Zone A Project ၊ လူေန္ဟ္င္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးနွင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚ
လာမည့္ Zone B Project တ္ဟ႔ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး ပ္ဟမ္ဟ မ်ာီးျပာီးေစပါသည္။
တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စဟံ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပီးသည့္ဌာန
သီလဝါ SEZ၏ တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးသည့္ ဌာနသည္ အစ္ဟီးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ာီးနွင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ာီး ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီးရာတြင္ အခ်္န္ကဟနမ
္ ႈ နည္ီးပါီးေစ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
သီလဝါ SEZတြင္ အစ္ဟီးရ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မ်ာီးနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ာီး ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီး (ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံျခင္ီးအတြက္
ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ မွစ၍ ကဟမၸဏီမွတ္ပံဟတင္ျခင္ီး၊ သြင္ီးကဟန္/ပဟ္႔ကဟန္ ေၾကညာျခင္ီး၊ အခြန္အတြက္ မွတ္ပံဟတင္ျခင္ီး၊
အၾက္မ္ၾက္မ္ ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့ဗ
္ ီဇာ၊ ေန္္ဟင္ခြင့္ စသျဖင့္) အာီး သီလဝါရွ္ တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟ
ဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္
အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

ဌာနမွတဆင့္
ဝန္ၾကီီးဌာနမ်ာီးသဟ္႔

ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္သည္။
က္ဟယ္တ္ဟင္က္ဟယ္က်

ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီးသည္
ဆက္သြယ္ရန္

သဟ္႔မ

ဟတ္

အျခာီးအစ္ဟီးရ
သြာီးေရာက္ရန္

မလ္ဟအပ္ေပ။ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီး လ္ဟအပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အာီး
တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ ဌာနမွ ရယူနဟ္င္သည္။
္ဟ္႔အျပင္ သီလဝါ SMC အင္တာနက္ စာမ်က္နွာမွ ရယူန္ဟင္သည့္ စံသတ္မွတ္္ာီးေသာ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္

ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး - ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီး၏ လက္စြစာအဟပ္ တြင္ သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး
အာီးလံဟီး (ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး၊ လ္ဟအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီး၊ အခ်္န္ကာလနွင့္
အဖ္ဟီးအခမ်ာီး) က္ဟ ပြင့လ
္ င္ီးျမင္သာမႈရွ္စြာ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ အခ်္ဳ႕ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ာီးအတြက္ Online
ေလွ်ာက္လႊာ ပံဟစံမ်ာီးက္ဟလည္ီး ယင္ီးအင္တာနက္ စာမ်က္နွာမွ ရနဟ္င္ပါေသာေၾကာင့္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီးသည္
တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ ဌာနသဟ္႔ပင္ လာေရာက္ရန္ မလ္ဟအပ္ေတာ့ေပ။ လဟ္အပ္ေသာ
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ေငြေပီးေခ်မႈမ်ာီးက္ဟလည္ီး အီလက္္ေရာနစ္ ေငြေပီးေခ်ေရီး စနစ္မွတဆင့္ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္
နဟ္င္သည္။
တစ္ေနရာတည္ီးတြင္

ဘက္စံဟ၀န္ေဆာင္မႈေပီးသည့္

ဌာနသည္

ဆြေဆာင္်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ အ္ူီးသာလြန္ ေကာင္ီးမြန္ ေစသည္

သီလ၀ါ

SEZ၏

ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီးအာီး

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ယဟံၾကည္ပါသည္။ သဟ္႔ပါေသာေၾကာင့္၊ Zone

A Project ၊ လူေန္ဟ္င္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးနွင့္ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ Zone B Project စသည္တ္ဟ႔
ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး ပ္ဟမ္ဟ မ်ာီးျပာီးေစပါသည္။
္ န္်ားႏွင့္ တ္ီးဟ တက္မအ
ႈ လာီးအလာ
ခ်႕္ြငရ
TPD က့သ္ဟ႔ေသာ လက္ေအာက္ခံအဖ႔အ
ြ စည္ီးမ်ာီးမွတစ္ဆင့္ လဟပ္က္ဟင္ေဆာက္ရြက္မည့္ အ္မ္ျခံေျမဖြ႔ျံ ဖ္ဳီးေရီးလဟပ္
ငန္ီး မ်ာီးတြင္ Zone A Project ၏လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအစ္တ္အပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီး
တည္ေဆာက္်ားႏ္ဟင္ေခ်ရွ္သည့္

Zone

B

Project

က့သ္ဟ႔ေသာ

ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ာီးရရွ္ေစ်ားႏ္ဟင္မည္

ဟ

ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးသည့္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးပါဝင္ပါသည္။ ယင္ီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသည္ ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီအာီး အလယ္အလတ္
ကာလတစ္ခဟအတြင္ီးမွာပင္ ၾကီီးပြာီးတ္ဟီးတက္မႈ ရရွ္ေစ်ားႏ္ဟင္ပါလ္မ့မ
္ ည္။
အေရီးပါေသာ ပဋ္ညာဥ္မ်ာီး
ေအာက္ပါ ပဋ္ညာဥ္စာခ်ဳပ္တ္ဟ႔သည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီမွ ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့ၿပီီးျဖစ္သည့္ လဟပ္႐ို္ဟီးလဟပ္စဥ္အတ္ဟင္ီး လဟပ္ငန္ီး
လည္ပတ္ လဟပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟေသာ ပဋ္ညာဥ္မ်ာီး မ

ဟတ္ဘ အေရီးပါေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အေရီးပါ်ားႏ္ဟင္

ေခ်ရွ္သည့္ ပဋ္ညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ာီး ျဖစ္ၾကပါသည္ ၁။

Zone A Project အာီး တည္ေ္ာင္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္
က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔ အလ္ဟ႔ငွာ MJTD တည္ေ္ာင္ရန္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ MMST LLP တ္ဟ႔အၾကာီး
ျပဳလဟပ္ခ့ေသာ ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စြပါ နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊

၂။

MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ အတဟ္င္ီး)

၃။

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၄။

ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၅။

သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၆။

နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ်ားႏွင့္

၇။

Zone A Project ၏ လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္
တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔မွ လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးခ့သည့္
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အ္မျ္ ခံေျမမ်ာီးနွင့္ မေရြ႕ေျပာင္ီးနဟ္ငသ
္ ည့္ ပစၥညီး္ မ်ာီး
ေနာက္အက်ဆံဟီး

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္နဟ္င္သည့္

အ္မ္ျခံေျမအာီး ငွာီးရမ္ီးပါသည္။
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ေန႔စြတြင္၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီသည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ေနရာ

ငွာီးရမ္ီးကာလ

ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခ

သေဘာတူ္ာီးသည့္ ငွာီးရမ္ီးခ

ဧရ္ယာ
အခန္ီးနံပါတ္ ၁၁၀၃၊ ၁၁

၃၆ လ (၁ ရက္

၂၄၇၇

ပ္မ ၁၂လအတြက္ က်ပ္ေငြ

္ပ္၊ UMFCCI ရံဟီးတာဝါ၊

ေအာက္တဟ္ဘာ

စတဟရန္ီးေပ

၁,၆၂၄,၉၁၂.၆၀။

အမွတ္၂၉၊

၂၀၁၃မွ ၃၀ ရက္

ေနာက္လာမည့္ ၁၂လသက္တမ္ီး

မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊

စက္တင္ဘာ

၂ခဟတြင္ သက္တမ္ီးတစ္ခဟ

လမ္ီးမေတာ္ ၿမ္ဳ႕နယ္၊

၂၀၁၆ အ္္)

ခ်င္ီးစီအတြက္ ငွာီးရမ္ီးခသည္

ရန္ကဟန္၊ ျမန္မာ

အ္မျ္ ခံေျမ

အငွာီးခ်

အသံဟီးျပဳမႈ

သူ

ရံဟီးဥပစာ

UMFCCI

ၿပီီးခ့သည့္ ၁၂လ၏ ငွာီးရမ္ီးခ္က္
၁၀.၀% တ္ဟီးရမည္။

အေရာင္ီးနွင့္ ေဈီးကြကျ္ မွင့တ
္ င္ျခင္ီး
ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ Class A Propertyရွ္ MJTD ၏ ငွာီးယူက္ဟင္စြ အသံဟီးျပဳခြင့္
အက်္ဳီးစပ္ဆ္ဟင္မႈအာီး ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးနွင့/္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီး စီမံခန္႔ခြျခင္ီးမ်ာီးအတြက္ MTSH နွင့္

ဂ်ပန္လူမ်္ဳီး ေဈီးကြက္ ျမွင့တ
္ င္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ ေအီးဂ်င့္ က္ဟယ္စာီးလွယ္မ်ာီးအာီး သီီးသန္႔ ေအီးဂ်င့္ က္ဟယ္စာီးလွယ္
မ်ာီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
သဟေတသနနွင့္ ဖံြ႕ျဖ္ဳီးေရီး
ဒီဇ္ဟင္ီး္ဟတ္ျခင္ီး၊ ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီးနွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံ္ာီးသည့္ စီမံက္န္ီးမ်ာီး တည္ေဆာက္
ျခင္ီးတ္ဟ႔ေပၚတြင္ ျဖစ္န္င
ဟ ္ေျခေလ့လာမႈမ်ာီး ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးတ္႔မ
ဟ ွအပ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၏ သေဘာ
သဘာဝ အရ နက္နသည့္ သဟေတသနနင့္ ဖံြ႕ျဖ္ဳီးေရီး ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အာီး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္
မလ္ဟအပ္ေပ။ ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္အ္္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခေလ့လာမႈမ်ာီးအာီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္
၁

အမည္

ေန႔စြ

ျမန္မာ သီလဝါ SEZ
အဆင့္

၁

လူေန္္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
-

လူေန္္ဟင္ရာနွင့္

၁၁ရက္ ၾသဂဟတ္လ ၂၀၁၄

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး
၂

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
အစ္တ္အပ္ဟင္ီး အတြက္ စီမံက္န္ီး
အေသီးစ္တ္ ေဖာ္ျပခ်က္

ျမန္မာ သီလဝါ SEZ

၃၀ရက္ ေအာက္တ္ဘ
ဟ ာလ

သီလဝါ

SEZတြင္

အေျခခံ

အဆင့္ ၂ - စက္မႈလဟပ္ငန္ီး ဧရ္ယာ

၂၀၁၄

အေဆာက္အအံဟတ္ဟီးခ်႕ျခင္ီး
အတြက္ လမ္ီးညႊန္ခ်က္

သီလဝါ SEZ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး

၁၉ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၅

(အစံဟ ၁ - ကဟန္ီးေျမနွင့္ တူီးေျမာင္ီး)
၃

အေျခခံ

သီလဝါ SEZ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္

တည္ေဆာက္ျခင္ီး အတြက္ ဒီဇဟ္င္ီး

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး
(အစံဟ

၂

-

လမ္ီး၊

အေဆာက္အအံဟ

ေရနဟတ္ေျမာင္ီးနွင့္

အညစ္အေၾကီး ္ဟတ္စနစ္)

၁၀ရက္
၂၀၁၅
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ဆ္ဟင္ရာ လမ္ီးညႊန္ခ်က္

သီလဝါ SEZ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး
(အစံဟ

၃

-

ေသာက္ေရ၊

လွ်ပ္စစ္နွင့္

၆ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅

ဆက္သြယ္ေရီးစနစ္)
ေအာက္ပါတ္႔ပ
ဟ ါဝင္ေသာ သီလဝါ
၄

စီမံက္န္ီး အေသီးစ္တ္ ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္

SEZတြင္ အေျခခံေဆာက္အအံဟ

အေျခခံ အေဆာက္အအံဟဆဟ္င္ရာ

၁၃ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆

ျဖစ္န္င
ဟ ္ေခ်ေလ့လာမႈ အစီရင္ခစ
ံ ာ (Zone B

တ္ဟီးခ်႕ျခင္ီး အတြက္
လမ္ီးညႊန္ခ်က္ -

Project)
Zone B Project ေနရာတြင္
အေဆာက္အအံဟ အေျခအေန
မ်ာီးအာီး ဆန္ီးစစ္ခ်က္
Zone B Project အတြက္
အင္ဂ်င္နီယာလဟပင
္ န္ီးဆ္ဟင္ရာ
သေဘာတရာီးမ်ာီးနွင့္ စီမံက္န္ီး
အေသီးစ္တ္ ေဖာ္ျပခ်က္

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏

အေကာင္ီးဆဟံီး သ္ရွ္နာီးလည္္ာီးမႈ အရ၊ ဤကဟမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏

သက္ဆ္ဟင္ရာ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး အာီးလဟံီးက္ဟ လ္ဟက္နာလ်က္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အတြင္ီး
လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီးအတြက္ အေရီးပါေသာ လ္ဟင္စင္၊
ခြင့ျ္ ပဳမ္န႔်ားႏ
္ ွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အာီးလဟံီးက္ဟ ရယူ္ာီးၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အတြင္ီး လဟပ္ေဆာင္မည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ာီး အေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွ္ေသာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး၏ အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္က္ဟ ေနာက္ဆက္တြ-င
သက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး
အ္က္တြင္်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ-င တြင္

အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္

ျဖင့္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။

္ဟတ္ေဖာ္ေၾကညာ ္ာီးသည္မွအပ၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အတြင္ီး

လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီး အေပၚ အေရီးပါသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရွ္ေသာ အ္ူီး ေပၚလစီ၊
ျပ႒ာန္ီးဥပေဒ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကမႈ မ်ာီးေအာက္သ္ဟ႔ က်ေရာက္ျခင္ီး မရွ္ပါ။

ဝန္္မ္ီးမ်ာီး
ေနာက္အက်ဆဟံီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္၌ ဤကဟမၸဏီတြင္ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီးမွ လြလွ်င္ ဝန္္မ္ီး
(၅၂) ဦီးရွ္ၿပီီး၊ ယင္ီးတဟ္႔အနက္မွ (၂၇) ဦီးသည္ ကဟမၸဏီအတြက္ သီီးသန္႔ျဖစ္ၿပီီး က်န္ (၂၅) ဦီးသည္ TPD၏
ဝန္္မ္ီးမ်ာီးျဖစ္ပါသည္။ ဒါရ္က
ဟ ္တာမ်ာီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီးနွင့္ ကဟမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြေရီးအဖြ႕ မွလႊ၍
ကဟမၸဏီရွ္ မည္သည့္ ဝန္္မ္ီးကမွ် ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကက်သည့္ နွင့္ / သဟ္႔မ

ဟတ္ မ

စီမံျခင္ီးနွင့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္ီး ေပၚတြင္ သ္သာ္င္ရွာီးေသာ လႊမ္ီးမ္ဟီးမႈ မရွ္န္ဟင္ေပ။

94

ာဗ်ၱဴ

ာ ေျမာက္သည့္

တရာီးစြဆ္ျဟ ခင္ီး
ဤကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျမတ္ရရွ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး အေပၚ ကဟမၸဏီ အခ်က္အလက္

္ဟတ္ေဖာ္မႈ စာတမ္ီး ္ဟတ္သည့္ေန႔ နွင့္ကပ္လ်က္ ၁၂လအတြင္ီး အေရီးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွ္ခ့လ်က္
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ရွ္်ားႏ္ဟင္လ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ဆ ျဖစ္ေသာ သ္ဟ႔မ

တ္ဟ႔အပါအဝင္ မည္သည့္ တရာီးေရီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ီးေသာ အမႈက္စၥ

ဟတ္ အ်ားႏဟညာတခဟံ႐ိုဟံီးျဖင့္ ေျဖရွင္ီးေရီး အမႈက္စၥတြင္မွ် ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

အေနျဖင့္ (တရာလ္ဟ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ တရာီးၿပဳ္င္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး) ပါဝင္
ပတ္သက္ေနျခင္ီး မရွ္ပါ။
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စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ အဖြ႕၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန ်ားႏွင့္ လဟပင
္ န္ီးလည္ပတ္မရ
ႈ လဒ္မ်ာီးအေပၚေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္်ားႏွင့စ
္ စ
္ စ္ခ်က္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္၊ ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ အေနအ္ာီး ေလ့လာသံဟီးသပ္ခ်က္နွင့္ လဟပ္ငန္ီး
လည္ပတ္ျခင္ီးမွ ရလာဒ္မ်ာီးက္ဟ၊ ဤကဟမၸဏီအခ်က္အလက္ ္ဟတ္ေဖာ္မႈ စာတမ္ီးတြင္ ေနာက္ဆက္တြ အေနျဖင့္
ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ ကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ ဘ႑ာေရီး အစီရင္ခံစာမ်ာီး၊ အဖြ႕၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ
ေပါင္ီးစည္ီး ဘ႑ာေရီး အစီရင္ခံစာမ်ာီးနွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ာီး ပါဝင္သည့္ “ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ အခ်က္အလက္”
အပ္ဟဒ္ နွင့္ ဤစာတမ္ီးတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခာီး ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ အခ်က္အလက္ တဟ္႔နွင့္ အတူတကြ
ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္သည္။ ေနာက္ေၾကာင္ီးအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ာီး အျပင္၊ ေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္နွင့္ ေလ့လာ
သံဟီးသပ္ခ်က္တ္ဟ႔တြင္

စြန္႔စာီးရ်ားႏ္ဟင္ေျခမ်ာီး၊

မေရရာမႈမ်ာီးနွင့္

္င္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ာီး

ပါဝင္ေသာ

လဟပ္ငန္ီး

အနာဂါတ္်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ာီး ပါဝင္န္င
ဟ ္သည္။ ဤကဟမၸဏီအခ်က္အလက္ ္ဟတ္ေဖာ္မႈ
စာတမ္ီး၏ “စြန႔စ
္ ာီးရမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ာီး” အပ္ဟဒ္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္မ်ာီးနွင့္ အျခာီးေနရာမ်ာီးတြင္
ေဖာ္ျပ္ာီးသည္႔အခ်က္မ်ာီးအပါအဝင္ အခ်္ဳ႕ေသာ အေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီး၏ အက်္ဳီးဆက္အေနျဖင့္၊ ကဟမၸဏီ၏
အမွန္စင္စစ္ ရလာဒ္မ်ာီးသည္ အဆ္ဟပါ အနာဂါတ္အာီး ေျမာ္ျမင္ ေတြီးဆ္ာီးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ာီးတြင္
ၾက္ဳတင္ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးေသာ ရလာဒ္မ်ာီးနွင့္ သ္သ္သာသာ ကြျပာီးနဟ္င္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔္ဟ ကဟမၸဏ၏
ီ ၂၀၁၄ နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစအ
္ တြက္ ်ားႏ္ႈငီး္ ယွဥျ္ ပ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ စြမီး္ ေဆာင္မႈ
ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္

၂၀၁၅

၂၀၁၅

ဘ႑ာေရီးနွစ္

ဘ႑ာေရီးနွစ္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

စီမံခန္႔ခြမႈ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

၈၂၅,၈၄၁,၅၁၀

အေရာင္ီး ေကာ္မရွင္

-

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

၁,၁၆၅,၇၇၃,၃၇၅

အတဟ္ီး

-

၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉

၁,၉၃၃,၄၂၉,၇၈၉

အျခာီး 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

စဟစဟေပါင္ီး ဝင္ေငြ
အသာီးတင္ အျမတ္ေငြ (အရႈံီး)
္ဟတ္ေဝ္ာီးသည့္
ရွယ္ယာ

သာမန္အစဟ

-

၃,၅၁၆,၄၃၇

-

၄,၆၁၂

အေရအတြက္ေျပာင္ီးလမႈ

အေပၚ ခ်္န္ဆတြက္ခ်က္ ္ာီးသည့္
ပွ်မ္ီးမွ်အစဟရွယ္ယာ အေရအတြက္
(Weighted Average of Number of
Ordinary Shares Outstanding)
အစဟရယ
ွ ရ
္ ာ တစ္ခခ
ဟ ်င္ီးစီအတြက္
ဝင္ေငြမ်ာီး
လဟပင
္ န္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး ရလာဒ္မ်ာီး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပ္ဟဒ္သည္ ၂၀၁၄နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ လဟပ္ငန္ီး
လည္ပတ္ျခင္ီး ရလာဒ္မ်ာီးနွင့္ ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ အေနအ္ာီးတဟ္႔နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
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ဝင္ေငြမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကက်သည့္ စီီးပြာီးေရီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာီးသည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ MJTDတြင္
ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈ၊ TPDတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈ၊ Zone A Properties အတြက္ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးနွင့္ အေရာင္ီး၊ နွင့္
MJTDအာီး စီမံခန္႔ချခင္
ြ ီး တဟ္႔ျဖစ္သည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ရလာဒ္မ်ာီးသည္ MJTDနွင့္ TPD တ္ဟ႔၏
လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး ရလာဒ္မ်ာီးနွင့္ နီီးကပ္စြာ ဆက္်ားႏႊယ္ေနပါသည္။ တ္က်စြာေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏ ဝင္ေငြသည္ MJTDနွင့္ TPDတ္ဟ႔ ္ံမွရရွ္ေသာ အစဟရွယ္ရာ အျမတ္ေငြမ်ာီး၊ Zone A Properties ၏
ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးနွင့္ အေရာင္ီးအတြက္ ရရွ္ေသာ အဖ္ဟီးအခ/ေကာ္မရွင္ခ တစ္စံဟတစ္ရာနွင့္ MJTDအာီး
စီမံခန္႔ခြေရီး ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ာီး ေဆာင္ရြက္ေပီးျခင္ီးတ္ဟ႔ အတြက္မွ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ရရွ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယာီးတြင္ ၂၀၁၄နွင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္အတြက္ ဝင္ေငြ အမ်္ဳီးအစာီးအလ္ဟက္ ခြျခမ္ီး
စ္ပ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္။

ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄

စဟစေ
ဟ ပါင္ီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး

စဟစေ
ဟ ပါင္ီး

၂၀၁၅

စဟစေ
ဟ ပါင္ီး

ဘ႑ာေရီး နွစ္

၏

နွစ္

၏

ဘ႑ာေရီးနွစ္

၏

%

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

%

%
စီမံခန္႔ခြမႈ

-

-

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%

အျခာီး ဝင္ေငြ

၁၂,၁၈၀,၈၅၆

၇၅%

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၁%

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၁%

စဟစဟေပါင္ီး ဝင္ေငြ

၁၆,၂၄၃,၂၈၄

ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး
အေရာင္ီး ေကာ္မရွင္
အတ္ဟီး

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉

စီမံခန္႔ခြမႈ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး
ကဟမၸဏီသည္

စီမံခန္႔ခေရီးဆ္
ြ
ဟင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

တစ္ရပ္အာီး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး
ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့သည္။

ေပီးရန္အတြက္
ယင္ီး

MJTDနွင့္

စီမံခန္႔ခြေရီးဆ္ဟင္ရာ

စီမခ
ံ န္႔ခြေရီးဆ္ဟင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ

စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီးအရ၊ ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြေရီးဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္အတ္ဟင္ီး
စီမံခန္႔ခြေရီး

စရ္တ္မ်ာီးအာီး

ရယူခြင့ရ
္ ွ္သည္။

္္ဟ႔ေၾကာင့္၊

MJTDအတြက္

တာဝန္

ေပီးအပ္္ာီးသည့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမႈ္မ္ီးမ်ာီးအတြက္ ကဟန္သြယ္ခြန္ပါဝင္ေသာ စီမံခန္႔ခြမႈ ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးအာီး ၁၀ရက္
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၄မွ ၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အ္္ ကာလအတြက္ MJTD္ံမွ လက္ခံရရွ္ခ့ပါသည္။
၁။ ဥကၠ႒
၂။ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ (ျမန္မာျပည္ ဘက္မွ)
၃။ ဘ႑ာေရီးနွင့္ စာရင္ီးအင္ီးဌာန၏ အၾကီီးအက
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၄။ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးနွင့္ လူ႕စြမ္ီးအာီး အရင္ီးအျမစ္ဌာန၏ အၾကီီးအက

ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္

နွစ္

နွစ္

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

၁၀ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၄ မွ ၃၁ရက္

-

၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉

၁၅၉,၇၃၆,၄၉၉

-

၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀

၇၀၇,၃၉၇,၆၀၀

-

၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉

၈၆၇,၁၃၄,၀၉၉

မတ္လ ၂၀၁၄ (အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ
၁၅၅,၅၃၇ @ ၁၀၂၇ က်ပ္)
၁ရက္ ဧျပီလ ၂၀၁၄ မွ ၃၁ရက္
မတ္လ ၂၀၁၅
(အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၆၈၈,၈၀၀ @
၁၀၂၇ က်ပ္)
စဟစဟေပါင္ီး

အေရာင္ီး ေကာ္မရွင္
ကဟမၸဏီသည္ MJTDအာီး ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး ေပီးရန္ ယင္ီးနွင့္ ေဈီးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

တစ္ရပ္

ခ်ဳပ္ဆခ
္ဟ ပ
့ ါသည္။

ယင္ီးေဈီးကြက္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီးအရ၊ ကဟမၸဏီသည္ စာခ်ဳပ္ေဈီး်ားႏႈန္ီးေပၚတြင္

ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ

အေရာင္ီး ဝန္ေဆာင္ခ

ရယူခြင့ရ
္ ွ္သည္။ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ စာခ်ဳပ္၏သက္တမ္ီးသည္ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ မွစ၍
၅်ားႏွစ္တာကာလ (စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဝင္မ်ာီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ သက္တမ္ီးတ္ဟီးနဟ္င္သည္) သ္ဟ႔မ

ဟတ္

Zone A Properties အာီးလံဟီး အငွာီးခ်္ာီးၿပီီးသည့္ အခ်္နက
္ ာလ နွစ္ခဟတ္႔အ
ဟ နက္ ပ္ဟမ္ဟေစာသည့္ ကာလ

ဟ

သတ္မွတ္္ာီးသည္။ ္္ဟ႔ေၾကာင့္၊ ကဟမၸဏီက ခ်္တ္ဆက္ ပ့ံပဟ္ီးေပီးသည့္ ေနရာရွာေပီးသူမ်ာီး (locators) နွင့္
စာခ်ဳပ္မ်ာီးအာီး

ေအာင္ျမင္စာြ

အဆံဟီးသတ္

ခ်ဳပ္ဆ္ဟန္င
ဟ ္ချ့ ခင္ီးအတြက္

ကဟမၸဏီအေနျဖင့္

MJTD္ံမွ

အေရာင္ီးေကာ္မရွင္ခမ်ာီးအာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး ရရွ္ခ့ပါသည္။ ္္ဟ႔ေၾကာင့္၊ ကဟမၸဏီက ခ်္တ္ဆက္ ပ့ံပဟ္ီးေပီးသည့္
ေနရာရွာေပီးသူမ်ာီး (locators) နွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ာီးအာီး ေအာင္ျမင္စြာ အဆံဟီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆန
္ဟ ဟ္င္ခ့ျခင္ီးအတြက္
ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ MJTD္ံမွ အေရာင္ီးေကာ္မရွင္ခမ်ာီးအာီး ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး ရရွ္ခ့ပါသည္။
ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

အေရာင္ီးေကာ္မရွင္

-

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

-

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

၁,၂၂၄,၀၆၀,၇၆၀

(အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ
၁,၁၉၁,၈၈၀ @
၁၀၂၇က်ပ္)
စဟစဟေပါင္ီး
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အတ္ဟီး
နဟ္င္ငံတြင္ီးဘဏ္မ်ာီးရွ္ ကဟမၸဏီ၏ စဟေဆာင္ီးေငြမ်ာီးမွ အတ္ဟီးရရွ္ပါသည္။

အျခာီးဝင္ေငြ
ကဟမၸဏီ၏ အျခာီးဝင္ေငြတင
ြ ္ ေအာက္ပါတဟ္႔ပါဝင္သည္ ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄

ဘ႑ာေရီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္

နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

အစဟရွယ္မ်ာီးနွင့္

-

၃၀,၀၅၁,၃၅၆

၃၀,၀၅၁,၃၅၆

တင္ဒါ ဝင္ေငြ

-

၄,၁၀၀,၀၀၀

၄,၁၀၀,၀၀၀

သတင္ီးစာမ်ာီးနွင့္

-

၂,၀၀၀

၂,၀၀၀

၁၂,၁၈၀,၈၅၆

၄၆,၁၄၉

၄၆,၁၄၉

၁၂,၁၈၀,၈၅၆

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

၃၄,၁၉၉,၅၀၅

သက္ဆ္ဟင္သည့္ ဝင္ေငြ

မဂဇင္ီး
နဟ္င္ငံျခာီးေငြေၾကီး
အျမတ္ (အရႈံီး)
စဟစဟေပါင္ီး

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစအ
္ ာီး ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္ နွင့ယ
္ ဥ
ွ ၍
္ သံဟီးသပ္ျခင္ီး
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီသည္ လဟပ္ငန္ီးစတင္လည္ပတ္ရံဟမွ် ရွ္ေသီးသည့္အတြက္ ၂၀၁၄
ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြနင
ွ ့္ ်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္လွ်င္ ပမာဏမ်ာီးစြာ
ကြာျခာီးေနသည္က္ဟ ္င္ရွာီးေပၚလြင္ေစသည္။ ္္ဟ႔အျပင္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္၏ စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြတင
ြ ္ MTSH၏
စီမံခန္႔ခြေရီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး နွင့္သက္ဆ္ဟင္သည့္ စီမံခန္႕ခြေရီး အဖ္ဟီးအခမ်ာီးမွ ရရွ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ာီး၊ MJTDနွင့္
ခ်ဳပ္ဆ္သ
ဟ ည့္ ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ရရွ္မည့္ အေရာင္ီးေကာ္မရွင္ စသည္တ္ဟ႔
မပါဝင္ပါ။ ဤသ္ဟ႔အာီးျဖင့္၊ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ စဟစဟေပါင္ီး ဝင္ေငြတင
ြ ္ ဘဏ္မ်ာီးရွ္ အပ္နွံေငြမ်ာီးမွ
အတဟ္ီးအေနျဖင့္ ရရွ္သည့္ ဝင္ေငြအျပင္၊ ေငြေၾကီးလလွယ္ျခင္ီးမွ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္အတြင္ီး ရရွ္သည့္
အျမတ္ေငြ တဟ္႔သာပါရွ္ပါသည္။
၂၀၁၄

ဘ႑ာေရီးနွစ္

တြင္ရရွ္ခ့သည့္

၁၆,၂၄၃,၂၈၄က်ပ္

နွင့္

်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္လွ်င္

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

ဝင္ေငြစစ
ဟ ဟေပါင္ီးသည္ ၃,၉၅၉,၂၄၄,၁၇၉က်ပ္ ပမာဏ အ္္ေရာက္ရွ္ခ့ၿပီီး ၂၄,၃၇၅.၀% အ္္တဟ္ီးပြာီးခ့သည္။
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး အသာီးတင္ အျမတ္ေငြ စဟစဟေပါင္ီးသည္ ၂,၅၀၈,၈၅၆,၆၁၅က်ပ္ ပမာဏအ္္ ေရာက္ရွ္ခ့ၿပီီး၊
ယင္ီးပမာဏသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ အသာီးတင္အရံႈီး ျဖစ္သည့္ ၃၅၃,၁၈၀,၀၂၃က်ပ္ ္က္ ၈၁၀.၀%
၂၀၁၅ ဘ႑ာ်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ တေပါင္ီးတည္ီးျပဳစဟ္ာီးသည့္ ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမွ အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ ကဟမၸဏီ၏
ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္ရန္ အသံဟီးျပဳ္ာီးပါသည္။
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ျမင့္မာီးခ့သည္။ ယခဟနွစ္၏ တ္ဟီးတက္်ားႏႈန္ီးသည္ ကဟမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြေရီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး နွင့္သက္ဆ္ဟင္ေသာ
စီမံခန္႔ခြေရီး အဖ္ဟီးအခမ်ာီးမွ ရရွ္သည့္ ဝင္ေငြမ်ာီးနွင့္ ကဟမၸဏီက ခ်္တ္ဆက္ ပ့ံပဟ္ီးေပီးသည့္ ေနရာရွာသူမ်ာီး
(locators) နွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ာီးအာီး ေအာင္ျမင္စာြ အဆံဟီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟန္င
ဟ ္ခ့ျခင္ီးအတြက္ MJTD္ံမွ ရရွ္သည့္
အေရာင္ီးေကာ္မရွင္မ်ာီး

စသည္တဟ္႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅

ဘ႑ာေရီးနွစ္၏

အတဟ္ီးဝင္ေငြသည္လည္ီး

သ္သာ္င္ရွာီးစြာ တဟ္ီးပြာီးလာခ့သည္။
၄င္ီးတ္ဟ႔၏

ရလာဒ္ျဖစ္သည့္

အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပီီး

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

အသာီးတင္ဝင္ေငြသည္

၁၆,၂၁၁,၆၈၃,၈၂၁က်ပ္ ပမာဏျဖစ္လာၿပီီး ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပီီး အသာီးတင္ အရံႈီး
၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃က်ပ္ မွ ၃၅၉၆.၀% ျမင့္တက္ခ့သည္။
ကဟနက
္ ်စရ္တန
္ င
ွ ့္ အသံဟီးစရ္တမ
္ ်ာီး
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

ျပဳလဟပ္္ာီးသည့္

၁,၄၅၀,၃၈၇,၅၆၄က်ပ္
၃၇.၀%အာီး

အေ္ြေ္ြနွင့္

ပမာဏအ္္ရွ္ခ့ၿပီီး၊

က္ဟယ္စာီးျပဳသည္။

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးဆ္ဟင္ရာ

ယင္ီးတ္ဟ႕သည္

အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး

အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးသည္

ေပါင္ီးစည္ီး္ာီးသည့္

သဟံီးစြမႈသည္

စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြ၏

၂၉၃.၀%

တ္ဟီးတက္ခ့သည္။

ပ္ဟမ္ဟတ္ဟီးပြာီးလာသည့္ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး ျဖစ္ေပၚရျခင္ီးမွာ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈ မရွ္သည့္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟမွ လဟပ္ငန္ီး
အျပည့္အ၀

လည္ပတ္သည့္

ကဟမၸဏီအျဖစ္သ္ဟ႔

ေရာက္ရွ္ၿပီီး

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီး

ျမင့္တက္လာျခင္ီးနွင့္ TPD၏ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးအာီး တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး တ္ဟ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ လစာမ်ာီး ျမင့္တက္ျခင္ီးမွာ ဝန္္မ္ီး ဦီးေရသည္ အေရအတြက္အာီးျဖင့္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္တြင္
၁၆ဦီးမွ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစတ
္ ြင္ ၅၂ဦီးအ္္ ၂၆၂.၅% တဟ္ီးပြာီးလာျခင္ီး ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
MJTD ရွ္အသာီးတင္အျမတ္ (အရံႈီး) အစဟရွယ္ယာသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္၏ ၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀က်ပ္ အရံႈီးမွ
ေန၍

အေပါင္ီးလကၡဏာျပ

ဝင္ေငြ

၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈က်ပ္

အ္္

မွတ္တမ္ီးတင္ခ့သည္။

အဆ္ဟပါ

တ္ဟီးတက္မႈသည္ Zone A Project ၿပီီးစီီးျခင္ီးနွင့္ MJTD အေနျဖင့္ ယင္ီးZone A Project မွ ရရွ္ခ့သည့္
အငွာီးခ်္ာီးျခင္ီးအတြက္ ဝင္ေငြတ္ဟ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
MJTD မွ အျမတ္/အ႐ိုံီးႈ အေပၚ ခြေဝမႈ
MJTD မွ အသာီးတင္အျမတ္ (သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အ႐ိုံႈီး) တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ၄၁% ခြေဝမႈသည္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၄

ခဟ်ားႏွစ္တြင္ အ႐ိုံႈီး က်ပ္ ၁၁၀ ၅၉၃ ၃၆၀ ျဖစ္ေပၚခရ
့ ာမွ က်ပ္ ၁၄ ၃၄၇ ၃၇၃ ၂၇၈ (၁ ေဒၚလာ လွ်င္ ၁၀၂၇
က်ပ္်ားႏႈန္ီး္ာီးျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၃ ၉၇၀ ၁၇၈) အေပါင္ီးျပခ့ပါသည္။ အဆ္ဟပါတ္ဟီးတက္မႈသည္ Zone A Project
ၿပီီးစီီးခ့ျခင္ီး်ားႏွင့္ Zone A Properties မွ MJTD အေနျဖင့္ရရွ္ေသာ ငွာီးရမ္ီးခဝင္ေငြေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
MJTD (ေငြေၾကီး – US$)

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္

ဝင္ေငြ

၃၉ ၄၁၄ ၀၀၀
အသံဟီးစရ္တ္

၅ ၃၄၁ ၀၀၀

အျမတ္/(အ႐ိုံႈီး)

၃၄ ၀၇၄ ၀၀၀

MTSH ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ

၄၁.၀%

အျမတ္/(အ႐ိုံႈီး) ခြေဝမႈ
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၁၃ ၉၇၀ ၀၀၀

ဝင္ေငြခန
ြ ္ ္မ္ီးေဆာင္ျခင္ီး
အသာီးတင္ အရံႈီးရွ္ခ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစတ
္ ြင္ ဝင္ေငြခန
ြ ္ အသံဟီးစရ္တ္ မရွ္ခ့ေသာ္လည္ီး
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ဝင္ေငြခြန္ အသံဟီးစရ္တ္သည္ ၆၄၄,၅၄၆,၀၇၂က်ပ္ ပမာဏအ္္ ရွ္လာသည္က္ဟ ကဟမၸဏီ
အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွ္ရပါသည္။
ဘ႑ာေရီး အေျခအေန
ေငြျဖစ္ရန္ မလြယက
္ ေ
ူ သာ ရပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ာီး (Non-Current Assets)
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီးတြင္ ပ္ဟင္ဆဟ္င္ပစၥည္ီး၊ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးနွင့္ MJTDရွ္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈမ်ာီး

ရံဟီးသဟံီးပစၥည္ီးက္ရ္ယာ၊

ပါဝင္သည္။

ပရ္ေဘာဂ၊

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပစၥည္ီးနွင့္

စက္ယ်ားႏရာီးမ်ာီးနွင့္

ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးတြင္

ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ာီး

အဓ္ကအာီးျဖင့္

ပါဝင္သည္။

MJTDတြင္

ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံျခင္ီး၌ MJTD၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီး ္မွ ၄၁.၀%အာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက ဝယ္ယူျခင္ီးနွင့္ MJTD၏ အသာီးတင္ အရံႈီးတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔္ဟ ကဟမၸဏီ၏ အခ်္ဳီးက်
အစဟရွယ္ယာပါဝင္မႈ တဟ္႔ပါဝင္သည္။
ပဟ္င္ဆဟ္င္ပစၥည္ီးနွင့္ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးအာီး စဟေပါင္ီးရရွ္္ာီးသည့္ တန္ဖ္ဟီးေလ်ာ့မႈ ်ားႏႈတ္္ာီးသည့္ စရ္တ္ (cost

less accumulated depreciation) ျဖင့္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ တန္ဖ္ဟီးေလ်ာ့မႈအာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈပစၥည္ီး၏ ခန္႔မွန္ီး
အသံဟီးဝင္မည့္ကာလေပၚတြင္

ပံဟေသတန္ဖ္ဟီးေလ်ာ့်ားႏႈန္ီး္ာီး

တြက္ခ်က္နည္ီး

(straight-line

method)

အသံဟီးျပဳၿပီီး တြက္ခ်က္္ာီးပါသည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၄ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ရပ္ဟင္ခင
ြ ့မ
္ ်ာီးသည္ ၇,၂၆၄,၄၀၂,၂၂၅က်ပ္
ျဖစ္ခ့ၿပီီး ယင္ီးတဟ္႔တြင္ ၈၀,၁၆၂,၁၃၅ တန္ဖ္ဟီးရွ္ ပ္ဟင္ဆဟ္င္ပစၥည္ီး၊ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးနွင့္ ၇,၁၈၄,၂၄၀,၀၉၀
တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTDတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈ တ္ဟ႔ပါဝင္သည္။ MJTDတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမ၌
ႈ ၇ ၂၉၄ ၈၃၃ ၄၅၀ က်ပ္
(အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳလဟပ္သည့္ေဈီး်ားႏႈန္ီးျဖင့္ တြက္ခ်က္္ာီးၿပီီး အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳလဟပ္သည့္ကဟန္က်စရ္တ္အပါ
အဝင္) နွင့္ ညီမွ်သည့္ ၇ ၃၇၉ ၇၀၀ အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ စဟစဟေပါင္ီးတန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTD အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီက ဝယ္ယူဟျခင္ီးပါဝင္ပါသည္။ ္္ဟ႔ေနာက္ အေမရ္ကန္ ၁ေဒၚလာလွ်င္ ၉၈၈.၅၀က်ပ္
ေငြလ်ားႏႈန္ီးျဖင့္ တြက္ခ်က္္ာီးေသာ ၁၁၀,၅၉၃,၃၆၀က်ပ္ နွင့ည
္ ီမွ်သည့္ MJTD၏ အသာီးတင္ အရံႈီး အေမရ္ကန္
ေဒၚလာ ၂၇၂,၈၇၈ ၏ ၄၁.၀% က္ဟ ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇပ္်ားႏွံမႈအာီး ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ခ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ျပဳလဟပ္္ာီးသည့္ ေငြျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ
ရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီးသည္ ၂၅,၄၂၈,၅၇၀,၂၃၈က်ပ္ ျဖစ္ခ့ၿပီီး၊ ယင္ီးတြင္ ၃၀၆,၂၉၄,၉၇၀ က်ပ္တန္ဖ္ဟီးရွ္ ပ္ဟင္ဆ္င
ဟ ္ပစၥည္ီး၊
ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးနွင့္ ၂၅,၁၂၂,၂၇၅,၂၆၈ က်ပ္တန္ဖ္ဟီးရွ္ MJTDတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နမ
ွံ ႈ တ္ဟ႔ပါဝင္သည္။
ေငြျဖစ္ရန္မလြယ္ကူေသာ ရပ္င
ဟ ္ခြင့မ
္ ်ာီး တ္ဟီးပြာီးလာရသည့္ အေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးမွာ ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ္ဟ႔်ားႏွင့္ TPD ၏
လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီး တ္ဟီးတက္မ်ာီးျပာီးလာသည့္အတြက္ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈပစၥည္ီးဥစၥာမ်ာီး်ားႏွင့္ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာ
မ်ာီးတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ တ္ဟီးျမွင့္လာရျခင္ီးအျပင္ MJTD တြင္ ျမန္မာေငြ ၃,၅၉၀,၆၆၁,၉၀၀ က်ပ္်ားႏွင့္ ညီမွ်သည့္
အေမရ္ကန္ေဒၚလာ ၃,၆၉၀,၃၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွပ္်ားႏွံမႈ ္ပ္မံ္ည့္ဝင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ MJTD ၏အျမတ္တြင္
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အခ်္ဳီးက်ပ္ဟင္ဆ္ဟငေ
္ သာ ျမန္မာေငြ ၁၄,၃၄၇,၃၇၃,၂၇၈က်ပ္်ားႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၃၄,၀၇၃,၆၀၆
တန္ဖ္ဟီးရွ္ အျမတ္ဝစဟတ႔ေ
္ဟ ၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြျဖစ္လယ
ြ ေ
္ သာ ရပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ာီး (Current Assets)
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီးတြင္ ေငြသာီး၊ ေငြသာီး်ားႏွင့္ အလာီးတူမ်ာီး၊ ကဟန္သြယ္ျခင္ီးနွင့္
အျခာီးေသာ ရရန္ရွ္သည္မ်ာီး၊ စရံေငြနင
ွ ့္ ၾက္ဳတင္ေပီးေခ်မႈမ်ာီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆလဟပ္ငန္ီးနွင့္ လက္ဝယ္ရွ္ကဟန္မ်ာီး
တဟ္႔ပါဝင္သည္။
ေငြသာီး၊ ေငြသာီး်ားႏွင့္ အလာီးတူမ်ာီးတြင္ လယ္ဝယ္ရွ္ ေငြသာီးနွင့္ ျပည္တြင္ီး ဘဏ္အသီီးသီီးရွ္ အပ္နွံေငြမ်ာီး
ပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီးသည္ ၁၅,၉၁၂,၇၄၄,၃၉၂က်ပ္ ျဖစ္ခ့ၿပီီး
အဓ္ကအာီးျဖင့္ ေငြသာီး၊ ေငြသာီး်ားႏွင့္ အလာီးတူမ်ာီး၊ ကဟန္သြယ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးေသာ ရရန္ရွ္သည္မ်ာီး ပါဝင္
သည္။ ေငြသာီး၊ ေငြသာီး်ားႏွင့္ အလာီးတူမ်ာီးသည္ ၁၄,၆၇၃,၈၈၅,၂၁၂က်ပ္ ပမာဏရွ္သည္။ ၁,၂၃၈,၅၃၆,၁၈၀
က်ပ္ေငြပမာဏရွ္ ကဟန္သြယ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးေသာ ရရန္ရွ္သည္မ်ာီးတြင္ MTSH မွ ၾက္ဳတင္ေပီးေခ်မႈမ်ာီးအတြက္
MJTD ္ံမွ ရရန္ရွ္သည္မ်ာီး ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ျပဳလဟပ္
္ ာီးသည့္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ရပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီးသည္
၃၂,၀၃၄,၃၁၁,၄၉၃က်ပ္ ျဖစ္ခသ
့ ည္။ အဆ္ဟပါ တ္ဟီးပြာီးမႈသည္ အမ်ာီးအာီးျဖင့္ ၁၆,၂၅၃,၁၈၄,၈၃၆က်ပ္ ပမာဏရွ္
လူေန္္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အစ္တ္အပ္္င
ဟ ္ီးအတြက္ TPD ၏ရယူျခင္ီးနွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ
ကဟန္က်စရ္တ္မ်ာီးနွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ တည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ဆ ပစၥည္ီးမ်ာီးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီး (Current Liabilities)
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

လက္ငင္ီး

ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီးတြင္

အဓ္ကအာီးျဖင့္

၂၀၁၄

ဘ႑ာေရီးနွစ္အတြင္ီး

ကဟန္သြယ္ျခင္ီးနွင့္ အျခာီး ေပီးရန္ရွ္သည္မ်ာီးနွင့၊္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလ်ာက္္ာီးျခင္ီး (share applications)
တ္ဟ႔ပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီးသည္ ၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ခၿ့ ပီီး
ယင္ီးတ္ဟ႔တြင္ ၁၁,၈၄၁,၄၇၀,၀၀၀ က်ပ္ပမာဏရွ္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ေလ်ာက္္ာီးျခင္ီး (share applications)
နွင့္ ၉,၄၅၀,၀၀၀က်ပ္ ပမာဏရွ္ ကဟန္သြယ္ျခင္ီးနွင့္ အျခာီး ေပီးရန္ရွ္သည္မ်ာီး ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၅ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီးသည္ ၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္ ျဖစ္ခ့သည္။
၁၁,၈၅၀,၉၂၀,၀၀၀က်ပ္မွ ၁,၈၆၅,၄၆၁,၃၅၆က်ပ္သ႔္ဟ လက္ငင္ီး ေပီးရမည့္တာဝန္မ်ာီး ေလ်ာ့က်သြာီးရျခင္ီးမွာ
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္ ကာလအတြင္ီး ရရွ္ခ့သည့္ ရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီး share applications
ပမာဏ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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Equity က္င
ဟ ေ
္ ဆာင္သမ
ူ ်ာီး ်ားႏွင့္ သက္ဆင
္ဟ သ
္ ည့္ Equity
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ Equity တြင္ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္ အစဟရွယ္ရာ မတည္ေငြရင္ီးနွင့္ မခြေဝသည့္
အျမတ္ေငြမ်ာီး / စဟေပါင္ီး္ာီးသည့္ အရံႈီး တဟ႔္ပါဝင္သည္။

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ မတ္လ ၂၀၁၄ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ Equity သည္ ၁၁,၃၂၆,၂၂၆,၆၁၇က်ပ္ ပမာဏ ရွ္ခသ
့ ည္။ ယင္ီးတြင္
၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္

ပမာဏရွ္

္ဟတ္ေ၀၊

္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္

အစဟရွယ္ရာ

မတည္ေငြရင္ီး

နွင့္

၄၆၃,၇၇၃,၃၈၃က်ပ္ ပမဏရွ္ စဟေပါင္ီးရရွ္္ာီးသည့္ အရံႈီးတ္ဟ႔ ပါဝင္သည္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ Equity သည္ ၅၄,၆၇၇,၀၆၀,၄၃၈က်ပ္ ပမာဏ ရွခ
္ ့သည္။ ဤက့သ္ဟ႔
တ္ဟီးပြာီးလာသည့္ အေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးမွာ ရွယ္ယာကမ္ီးလွမ္ီးေရာင္ီးခ်မႈ ျပဳလဟပ္ခ့သည့္အတြက္ ရွယ္ယာ္ည့္ဝင္
ျခင္ီးၾကာင့္ ္ဟတ္ေဝ၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္ီး ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္အ္္ တ္ဟီးပြာီးလာျခင္ီး်ားႏွင့္
မခြေဝသည့္ အျမတ္ေငြက်ပ္ ၁၅,၇၄၇,၉၁၀,၄၃၈ တ္ဟ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြသာီးအျဖစ္ ေျပာင္ီးလန္င
ဟ မ
္ န
ႈ င
ွ ့္ မတည္ေငြ အရင္ီးအျမစ္မ်ာီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၏ တ္ဟီးတက္ခ်႕္ြင္မႈမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈမ်ာီးမွ ရရွ္ေသာ
ေငြသာီးတ္ဟ႔ပါဝင္သည့္ ကဟမၸဏီတြင္ီးေငြအရင္ီးျမစ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အစဟရွယ္ယာဝင္မ်ာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သည့္ Equity အဓ္က
ပါဝင္သည့္ ကဟမၸဏီျပင္ပေငြအရင္ီးအျမစ္မ်ာီးတ္ဟ႔ျဖင့္ ေ္ာက္ပ့ံရင္ီး်ားႏွီီးမႈ ျပဳလဟပ္္ာီးပါသည္။ ေနာက္အက်ဆဟံီး
ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္၌ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏ အေကာင္ီးဆံဟီး သ္ရွ္နာီးလည္္ာီးမႈ အရဆ္ဟလ်င္
လက္ရွ္ေငြသာီးပမာဏ၊ ဘဏ္လက္က်န္မ်ာီး၊ အစဟရွယ္ရာရွငမ
္ ်ာီး၏ ရန္ပဟေ
ံ ငြမ်ာီး ်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈမွ
ရရွ္ေသာ ေငြမ်ာီးက္ဟ ္ည့္သြင္ီးခ်င့္ခ်္နၾ္ ကည့္လ်င္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔တြင္ လက္ရွ္လဟ္အပ္ခ်က္မ်ာီးအတြက္ လံဟေလာက္
ေသာ လဟပ္ငန္ီးသံဟီးမတည္ေငြရင္ီးရွ္သည္

ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟကတ
္ ာမ်ာီးမွ ္င္ျမင္ယူဆပါသည္။

ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ ရွငီး္ တမ္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈအာီး ေအာက္တြင္ရွင္ီးလင္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ေငြေၾကီး - က်ပ္ေငြ

၃၁ရက္ မတ္လ တြင္ ကဟနဆ
္ ဟီးံ သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီး နွစ္
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး
မွရရွ္သည့္

(၁,၅၇၈,၃၀၄,၄၈၆)

(၁၂,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇)

(၁၃,၁၀၇,၀၀၅,၉၄၇)

(၇,၃၇၉,၂၈၀,၃၀၂)

(၄,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆)

(၃,၈၅၁,၇၅၇,၅၁၆)

(အတြက္

အသံဟီးျပဳသည့္)
အသာီးတင္ ေငြသာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး
မွရရွ္သည့္

(အတြက္
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အသံဟီးျပဳသည့္)
အသာီးတင္ ေငြသာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ

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

ေ္ာက္ပံ့ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီး
မ်ာီး မွရရွ္သည့္ (အတြက္
အသံဟီးျပဳသည့္)
အသာီးတင္ ေငြသာီး
ေငြသာီး၊ ေငြသာီး်ားႏွင့္
အလာီး တူမ်ာီး
အသာီးတင္ တဟ္ီးပြာီး
လာမႈ (ေလ်ာ့က်သြာီးမႈ)
နွစ္ကဟန္ရွ္ ေငြသာီး၊
ေငြသာီး်ားႏွင့္ အလာီး
တူမ်ာီး

န္င
ဟ င
္ ျံ ခာီးေငြေၾကီး လလွယမ
္ ဆ
ႈ ္င
ဟ ရ
္ ာ အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈ
ကဟမၸဏီတြင္ က်ပ္ေငြမ

ဟတ္ေသာ ေငြေၾကီး၊ အ္ူီးသျဖင့္ အေမရ္ကန္ေဒၚလာျဖင့္၊ တန္ဖ္ဟီးသတ္မွတ္္ာီးသည့္

ဝင္ေငြနင
ွ ့္ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးေၾကာင့္ ေငြေၾကီးနွင့သ
္ က္ဆ္ဟင္သည့္ ဆံဟီးရႈံီးနဟ္င္ေျခ ရွ္ပါသည္။ နဟ္င္ငံျခာီးေငြေၾကီး
မ်ာီးျဖင့္ တန္ဖ္ဟီးသတ္မွတ္္ာီးသည့္ အျခာီးေသာ ေငြေၾကီးဆဟ္င္ရာ ရရန္တာဝန္မ်ာီးနွင့္ ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီးနွင့္
စပ္လ်ဥ္ီး၍၊ ကာလတ္ဟ မညီမွ်မႈမ်ာီး (short-term imbalances) အာီး ေျဖရွင္ီးရန္ လဟ္အပ္သည့္အခါတြင္
န္ဟင္ငံျခာီးေငြေၾကီးမ်ာီးအာီး လက္ငင္ီးေဈီး်ားႏႈန္ီးျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္ီး သဟ္႔မ

ဟတ္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး စသည္တဟ္႔ ေဆာင္ရြက္

ျခင္ီးျဖင့္ ကဟမၸဏီသည္ ယင္ီး၏ အသာီးတင္ အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈအာီး လက္ခံန္ဟင္သည့္ အတ္ဟင္ီးအတာ တစ္ခဟ
အတြင္ီး ရွ္ေနေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္၊ ဆံဟီးရံႈီးန္ဟင္ေျခသည္ သ္သာ္င္ရွာီးသည့္ အေနအ္ာီး
အ္္ ေရာက္ရွ္မည္

ဟ ကဟမၸဏီ အေနျဖင့္ မေမွ်ာ္မွန္ီး ္ာီးေသာေၾကာင့္၊ ကဟမၸဏီသည္ ယင္ီး၏ နဟ္င္ငံျခာီးေငြေၾကီး

အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈအာီး

အျပည့္အဝအကာအကြယ္ယူ္ာီးျခင္ီး

(Foreign

exchange

hedge)

မျပဳ

လဟဟပ္္ာီးပါ။
ေနာက္ဆက္တြ ျဖစ္စဥ္မ်ာီး
တစ္စဟခ်င္ီးစီ (par value per share) ၏ ၂၀.၀% ်ားႏႈန္ီး္ာီးရွ္သည့္ အျမတ္ဝစဟဟ (အစဟရွယယ
္ ာ တစ္စဟတ္ဟင္ီး
အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ပမာဏရွ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီး) ေပီးမည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ အေနျဖင့္

ေၾကျငာခ့ပါသည္။ အဆဟ္ပါ အျမတ္ေငြမ်ာီးအာီး ကဟမၸဏီ၏ ကန္႔သတ္မ္ာီးေသာ မခြေဝ္ာီးသည့္ အျမတ္ေငြ
မ်ာီးမွ ၂၃ရက္ နဟ္ဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ အ္္ စာရင္ီးရွ္ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး္ံ ခြေပီးရမည္
ျဖစ္သည္။
ဘဟတ္အဖြ႕သည္

ကဟမၸဏီ

တည္ေ္ာင္သည့္

၂၀၁၃ခဟနစ
ွ ္

ကတည္ီးက

ရွ္ခ့သည့္

အစဟရွယ္ယာ

အျမတ္ေငြမ်ာီးအာီး ခြေ၀ေပီးရန္ မဆံဟီးျဖတ္မီ၊ ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေနမ်ာီးက္ဟ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆြီးေ်ားႏြီးခ့ပါသည္။ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီး ခြေ၀ၿပီီးသည့္တ္ဟင္၊ ကဟမၸဏီသည္ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈွေကာင္ီးမြန္
ေနၿပီီး

ေငြသာီးနွင့ဘ
္ ဏ္လက္က်န္မ်ာီး၏

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီးမ်ာီးမွရရွသ
္ ည့္ေငြသာီး

လက္ရွ္ပမာဏ၊
စသည္တ္ဟ႔အာီး

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

ရန္ပဟေ
ံ ငြမ်ာီးနွင့္

္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးၿပီီးလ်င္ပင္

လက္ရွ္လဟ္အပ္

ခ်က္မ်ာီး အတြက္ လံဟေလာက္ေသာ လဟပ္ငန္ီးသံဟီးမတည္ေငြရင္ီး ရွ္သည္
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ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးက

ယံဟၾကည္ ပါသည္။ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီး ခြေ၀ျခင္ီး မတဟ္င္မီ နဟ္ဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္ အ္္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီတြင္ ေငြက်ပ္ ၂၁,၈၇၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏအ္္ ေငြသာီး လက္က်န္ ရွ္ပါသည္။
္္ဟ႔အျပင္၊ ကဟမၸဏီသည္ ၇,၁၇၃,၆၈၇,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔မွ်ပမဏရွ္သည့္ ၾကာီးျဖတ္ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြ
တစ္ရပ္အာီး MJTD ္ံမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္တင
ြ ္ ရရွခ
္ ့ပါသည္။ အက်္ဳီးဆက္အာီးျဖင့္၊ ကဟမၸဏီတြင္
အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီး အာီးလံဟီး ခြေ၀ၿပီီးအခ်္န္တြင္ အေပါင္ီးလကၡဏာျပ ေငြသာီး စီီးဆင္ီးမႈ ေငြက်ပ္
၂၁,၄၆၇,၅၃၃,၀၀၀ က်န္ရွ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခဟ်ားႏွစ္ အတြက္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီးရရွ္ခ့ေသာ
တူညီေသာအျမတ္ေဝစဟပမာဏအတ္ဟင္ီး

ရရွ္မည္

ဟ

ေမွ်ာ္မန
ွ ္ီး္ာီးၿပီီး

MJTD

သည္

အျမတ္မ်ာီးအာီး

အလာီးအလာရွ္ေသာ Zone B Project တြင္ ျပန္လည္ျမႇပ္်ားႏွံရန္ စီစဥ္္ာီးသျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာ်ားႏွစ္
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခဟ်ားႏွစ္အတြက္ MJTD ္ံမွ အျမတ္ေဝစဟ ရလ္မ့္မည္

ဟ မေမွ်ာ္လင့္္ာီးပါ။

၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ က်ပ္ ၂၃ ၀၀၀ ၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ TPD
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

္ပ္မံဝယ္ယူခ့ပါသည္။

၂၀၁၆

ခဟ်ားႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၂၄

ရက္ေန႔အ္္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ က်ပ္ ၂၄ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ်ားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ TPD ၏ စဟစဟေပါင္ီး ္ဟတ္ေဝၿပီီး မတည္ရွယ္ယာ
အရင္အ်ားႏွီီး စဟစဟေပါင္ီး၏ ၁၀၀% က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပါသည္။
၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သ္ဟ႔ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ္ည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခဟ
ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးပါသည္။ လက္ရ္ွအခ်္န္တြင္ အဆ္ဟပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္က္ဟ အေကာင္အ္ည္ မေဖာ္ေဆာင္၍
ေသီးေသာ္လည္ီး အဆ္ဟပါရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ္ည့္ဝင္ၿပီီး၍ အစဟရယ
ွ ္ယာခြေဝမႈက္ဟ ကဟမၸဏီမွတ္ပဟတ
ံ င္ ဦီးစီီးဌာန၌
မွတ္ပံဟတင္ၿပီီးပါက ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက TPD ၏အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၈၀.၀% က္ဟ ပ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး၊ က်န္သည့္ ၂၀.၀%
က္ဟ Thilawa SMC က ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
MTSH အေနျဖင့္ အနည္ီးဆံဟီး ေနာင္၂နွစ္ အတြက္ MJTD ္ံမွ စီမံခန္႔ခြေရီး ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီးအာီး ဆက္လက္
ရရွ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္္ာီးပါသည္။ MTSH သည္၄င္ီးစီစဥ္ေ္ာက္ပ့ံေပီးသည့္ အငွာီး စာခ်ဳပ္မ်ာီး ေအာင္ျမင္
အ္ေျမာက္ျခင္ီးအတြက္ အေရာင္ီး ေကာ္မရွင္နွင့္ ဘဏ္မ်ာီးတြင္ ရွ္သည့္ အပ္နွံေငြသာီး အတြက္ အတ္ဟီးဝင္ေငြ
အာီး ဆက္လက္ ရရွ္မည္

ဟလည္ီး ေမွ်ာ္မွန္ီး္ာီးပါသည္။
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စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ ဖြ႔စည္ီးပဟံ
စီမခ
ံ န္႔ခေရီးအဖြ
ြ
႔၏ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပမႈ ဖြ႔စည္ီးပဟံ
ေနာက္အက်ဆဟံီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္ရွ္ ဤကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွ္မ်ာီး၏
အစီရင္ခံတင္ျပမႈ

လမ္ီးေၾကာင္ီး်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးတာဝန္မ်ာီးက္ဟ

ေအာက္ပါ

စီမံခန္႔ခြမႈ

ဖြ႔စည္ီးပဟံ

ဇယာီးျဖင့္

ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ -

ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာအဖြ႔ ဥကၠ႒ ဦီးဝင္ီးေအာင္

အဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာဦီးသ္နီး္

ဘ႑ာေရီး အရာရွခ
္ ်ဳပ္
-

ဦီး္ြနီး္ ္ြနီး္

အဟပခ
္ ်ဳပ္ေရီး်ားႏွင့္
လူ႔အရင္ီးအျမစ္
ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာဦီးေအီးဝင္ီး

န္ (ေခၚ) က္ဟ

န္သန
္ ီး္

အေရာင္ီးနွင့္
ေဈီးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ေရီး
ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာဦီးျမင့္ေဇာ္
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ပေရာဂ်က္
ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ (သီလဝါ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန)္
- ဦီးသူရန
္ ္ေအာင္

ပေရာဂ်က္
ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ(TPD) –
ေဒါက္တာ
ဥာဏ္သစ္လင
္ႈ ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အေသီးစ္တ္ အဖြ႔အစည္ီးဆဟ္င္ရာ ယာီးကြက္ / ဖြ႔စည္ီးပံဟ အတြက္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအာီး ၾကည့္ရႈပါ ဘဟတ္အဖြ႔ေကာ္မတီမ်ာီး

ဘဟတ္အဖြ႔အေ္ြေ္ြ

၁. စာရင္ီးစစ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ဆံဟီးရွံဟီး်ားႏ္ဟင္ေျခတြတ္

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးဘဟတ္အဖြ႔

ခ်က္မွႈဆ္ဟင္ရာေကာ္မတီ

အတြြင္ီးေရီးမွဟႈီးရံဟီး

၂. အခေၾကီးေငြဆ္ဟင္ရာေကာ္မတီ
MJTD အတြက္ကဟ္ယ္

TPD အတြက္ကဟ္ယ္

စာီးျပဳဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး

စာီးျပဳဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး

၃. အမည္တင္သင
ြ ္ီးေရီးေကာ္မတီ

ဘဟတ္အဆင့္
စီမံခန္႔ခြမွႈအဖြ႔

အမွႈေဆာင္အရာရွ္ခ်ဳပ္/ဦီး
ေဆာင္ညႊန္ၾကာီးေရီးမွႈီး

MJTD အတြက္ကဟ္ယ္
စာီးျပဳအမွဟေဆာင္အရာ
ရွ္မ်ာီး

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး

ဘ႑ာေရီး

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး

အရာရွ္ခ်ဳပ္

ဥပေဒ်ားႏွင့အ
္ ညီ

အရာရွ္ခ်ဳပ္

ဆ္ဟင္ရာအရာရွ္ခ်ဳပ္

က္ဟက္ညီမွႈရွ္ေရီးစစ္
ေဆီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး
ဌာန

ဘ႑ာေရီး

ပေရာဂ်က္ဌာန

ဌာန
လူ႔စြမ္ီးအာီးရင္ီး

အေရာင္ီး်ားႏွင့္ေစ်ီးကြက္

ျမစ္ဌာန

ျမင့္တင္ေရီးဌာန

ရင္ီး်ားႏွီီးျမဳပ္်ားႏွံသူ

စီီးပြာီးေရီးအခြင့အ
္ လမ္ီး

မ်ာီး်ားႏွင့္ဆက္ဆံ

တည္ေ္ာင္ျခင္ီးဆ္ဟငရ
္ ာ

ေရီးဌာန

ဌာန
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အရာရွ္

TPD အတြက္ကဟ္ယ္
စာီးျပဳအမွဟေဆာင္အရာ
ရွ္မ်ာီး

ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး
ဤကဟမၸဏီ၏ ဦီးတည္ခ်က္်ားႏွင့္ အလံဟီးစံဟ စီမံခန္႔ခြေရီးတ္ဟ႔အတြက္တာဝန္က္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္က
ဟ ္တာအဖြ႔အာီး
အပ္်ားႏွင္ီး္ာီးပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႔သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဘ႑ာေရီးအေျခအေန်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီး

ေဆာင္ရြက္မႈက္ဟ လဟ္အပ္သည့္ အၾက္မ္အေရအတြက္အေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆီးကာ ျပန္လည္သံဟီးသပ္
ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးအာီးလံဟီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီးျဖစ္ၿပီီး ၄င္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ာီးက္ဟ ေအာက္ပါဇယာီးျဖင့္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ခန္႔အပ္သည့္
အမည္

အသက္ လ္ပစ
္ ာ

ဦီးဝင္ီးေအာင္

ဦီးသ္မ္ီးေဝ (ေခၚ)

၆၃

၆၃

Mr Serge Pun

ဦီးခင္ေမာင္ေအီး

၅၂

ရာ္ူီး

ေန႔ရက္

အမွတ္ (၁၀၅)၊ တကၠသ္ဟလ္ရ္ပ္သာလမ္ီး၊ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာ႐ိုြတ္ၿမဳ္႕နယ္၊

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (၂)၊ Jasmine Place, ပန္ီးလ္ႈင္

ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

Golf Estate၊ လ္ႈင္သာယာၿမဳ္႕နယ္၊

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (စီ/၁)၊

ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ကမၻာေအီးဗီလာ၊ ကမၻာေအီးဘဟရာီးလမ္ီး၊

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

မရမ္ီးကဟန္ီးၿမဳ္႕နယ္၊

(၁) ရက္ေန႔

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။
ဦီးသ္န္ီး
က္ဟ

န္ (ေခၚ)

၆၅

န္သ္န္ီး

တ္ဟက္အမွတ္ (၆၇၊ ေအ)၊
ပ္မ္ပ္၊ ဗ

္ဟစည္အ္မ္ရာ၊

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

ဝါီးတန္ီးလမ္ီး၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊

(၁) ရက္ေန႔

လမ္ီးမေတာ္ၿမဳ္႕နယ္၊
ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။
ီေဒါက္တာ

၇၁

ေအာင္္ြန္ီးသက္

အမွတ္ (၁၃၅/ဒီ-၁)၊ သံလြင္လမ္ီး၊

လြတ္လပ္ေသာ

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ကမာရြတ္ျမ္ဳ႕နယ္၊

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

ရန္ကဟန္တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး။
ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး

၆၈

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္(၅၃)၊ ေျမညီ္ပ္၊

လြတ္လပ္ေသာ

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ေအာက္ဘေလာက္၊ လမ္ီးမေတာ္လမ္ီး၊

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

လမ္ီးမေတာ္ျမ္ဳ႕နယ္၊

(၁) ရက္ေန႔

ရန္ကဟန္တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး။
ဦီးညီခင္

၅၃

အမွတ္ (၄၁၇)၊ ၂၃-လမ္ီး၊ ၆၃ ်ားႏွင့္ ၆၄

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္

လမ္ီး အၾကာီး၊ အ်ားႏွ္ပ္ေတာ္ ရပ္ကြက္၊

ဒီဇင္ဘာလ

ေအာင္ေျမသာစံၿမဳ္႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

မ်ားႏေလီးတ္ဟင္ီး ေဒသႀကီီး။
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ဦီး္ြန္ီးလြင္

၄၈

အမွတ္ (၇၈၅-၇၈၇)၊ ၁၁-လႊာ၊
မ

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ာဗ်ားႏၶဳလလမ္ီး၊

၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ

(၆) ရပ္ကြက္၊ လမ္ီးမေတာ္ၿမဳ္႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။
ေဒါက္တာ

၄၆

ဉာဏ္သစ္လႈ္င္

အမွတ္ (၅၅က)၊

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္

သဟန်ားႏၵာ-၄ လမ္ီး၊ သဟမဂၤလာအ္မ္ရာ၊

ဒီဇင္ဘာလ

သဃၤန္ီးကၽြန္ီးၿမဳ္႕နယ္၊

(၁၈) ရက္ေန႔

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။
ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာ

ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္

၃၅

၅၀

အမွတ္ ၁၄၈ အီီး, ၁၀ (ဘီ-၉)

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ေအ၀မ္ီးလမ္ီး၊ ကဟ္ီးမဟ္င္၊ မရမ္ီးကဟန္ီးျမ္ဳ႕နယ္

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး

(၁) ရက္ေန႔

အမွတ္ (၇/၂)
ေစာမ
ဗ

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္

ာလမ္ီး၊ ဗ္ဟလ္ခ်ဳ္ရပ္ကက
ြ ္-၂၊

်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ

န္ီးၿမဳ္႕နယ္၊ ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး။

(၁) ရက္ေန႔

အ္က္ပါ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက္ဟ ခန္႔္ာီးရန္ အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဆ္ဟျပဳ ေကာ္မတီက အမည္တင္သြင္ီး
ခ့ၾကပါသည္။
"အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ ္ဟတ္ေဖာ္ေၾကညာ ္ာီးသည္မွ အပ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး အနက္
မည္သူကမွ် အခ်င္ီးခ်င္ီး ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွ္ တစ္ဦီးဦီးျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး ေဆြမ်ဳ္ီး
ေတာ္စပ္ျခင္ီး မရွ္ပါ။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အလဟပ္အက္ဟင္ အေတြ႔အႀကဳံတ္ဟ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ အခ်ဳ္႕
အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဦီးဝင္ီးေအာင္
ဦီးဝင္ီးေအာင္သည္ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႕၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Golden Land East Asia Development
Limited ၏ဥကၠဌတစ္ဦီး လည္ီးျဖစ္ပါသည္။ Golden Land East Asia Development Limited သည္
အေ္ြေ္ြကဟန္သြယ္မႈ လဟဟပ္က္ဟင္သည့္ အမ်ာီးပ္ဟင္ ကဟဟမၺဏတ
ီ စ္ခဟျဖစ္ၿပီီး တရဟတ္နဟ္င္ငံနွင့္ ASEAN န္င္ငံမ်ာီး
အၾကာီး ကဟဟန္သြယ္ေရီးနွင့္ ကူသန္ီးေရာင္ီးဝယ္ေရီးဆ္ဟင္ရာ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့တ
္ င္ရန္နွင့္ စီီးပြာီးေရီးနွင့္
လူေန္္ဟင္မႈအတြက္ အ္မ္ယာဖြ႕ံျဖ္ဳီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး တည္ေ္ာင္ရန္၊ တရဟတ္နဟ္င္ငံ ေတာင္ပ္ဟင္ီးရွ္ နန္နင္ီးတြင္
ျမန္မာ စီီးပြာီးေရီး ကဟ္ယ္စာီးလွယ္ရံဟီးအာီး တည္ေ္ာင္္ာီးသည့္ ကဟမၸဏီျဖစ္ပါသည္။
ဦီးဝင္ီးေအာင္သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အ္ူီးအာီးျဖင့္ Greater Mekong Sub-Region
("GMS") အတြင္ီး စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာ ်ားႏွစ္ေပါင္ီး မ်ာီးစြာေသာ အေတြ႔အႀကဳံက္ဟ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္ီးလာပါသည္။
သူသည္ Dagon Group of Companies အာီးတည္ေ္ာင္ခ့ၿပီီး ဥကၠ႒်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္
ကဟမၸဏီ စတင္ တည္ေ္ာင္သည့္ ၁၉၉၀ ကတည္ီးကစ၍ ဆက္တဟ္က္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ပါသည္။ Dagon
Group of Companies သည္ အ္မ္ျခံေျမ ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီး စီမက
ံ ္န္ီးမ်ာီးက္ဟ ၁၉၉၃ကတည္ီးက ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ပါသည္။ Dagon Group of Companies သည္ အ္မ္ၿခံေျမ လဟပ္ငန္ီး၊
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စီီးပြာီးေရီး တည္ေ္ာင္ျခင္ီး၊
လဟပ္ငန္ီး၊

ဟ္တယ္ တည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ဘက္ေပါင္ီးစံဟပါဝင္သည့္ လယ္ယာ စ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး

တန္ဖ္ဟီးျမွင့္ စာီးေသာက္ကဟန္လဟပ္ငန္ီး၊

ေ္ာက္ပံ့ပ႔ေ
္ဟ ဆာင္ျခင္ီးနွင့္

ျဖန္႔ျဖၱဴီးျခင္ီး၊

ေမာ္ေတာ္ကာီး

ျဖန္႔ျဖၱဴီးျခင္ီး၊ ေရနံ ျဖန္႔ျဖၱဴီးျခင္ီးနွင့္ အျခာီး စီီးပြာီးေရီး က႑မ်ာီး အပါအဝင္ လဟပ္ငန္ီးက႑ မ်ဳ္ီးစဟံတြင္ လဟပ္က္ဟင္
လ်က္ ရွ္ပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၉ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အ္္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခ််ဳပ္ UMFCCI ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္်ားေဆာင္ခၿြဲ့ ပ်ား၊ ယင္်ားတြင္
အာ္ရပစိဖိတ္ ေဒသ ဖြ႔ၿံ ဖ်ဳိ်ားတို်ားတက္ေ္်ား ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား ျဖစ္သည့္ အာ္ရႏရင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ
ဆိုင္္ာ ကုလသမဂ စ်ားပြာ်ားေ္်ားႏရင့္ လူမႈေ္်ား ေကာ္မ္ရင္နရင့္ အနီီးကပ္ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ ခ့ပါသည္။

၂၀၁၁

ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ၎သည္ UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြီးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္ီး ခံရၿပီီး၊ ယေန႔အ္္ ဥကၠ႒ အျဖစ္
ဆက္လက္ ္မ္ီးေဆာင္ဆ ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ၂၀၀၃ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီး Greater Mekong Subregion (“GMS”) Business Forum ၏
ဥကၠ႒ ျဖစ္ခ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခဟနွစ္အ္္ ၎သည္ GMS Business Forum ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ္ပ္မံ
ခန္႔္ာီးျခင္ီး ခံရပါသည္။ GMS Business Forum သည္ GMS်ားႏ္ဟင္ငံ ေျခာက္်ားႏ္ဟင္ငံမွ ကဟန္သည္ႀကီီးမ်ာီးအသင္ီး
တ္ဟ႔၏ ပူီးေပါင္ီး လႈပ္ရွာီးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီီး၊ ေဒသအတြင္ီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကဟန္သြယ္ေရီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံေရီး
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရီးအတြက္ အေရီးပါေသာ အခန္ီးက႑မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သူသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးရွင္မ်ာီး အသင္ီး၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

္ဟတယ္ လဟပ္ငန္ီးရွင္မ်ာီး အသင္ီး၊

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ လယ္ယာ္ြက္ကဟန္ ္ဟတ္လဟပ္သူမ်ာီး အသင္ီး်ားႏွင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ သစ္သီီးဝလံ်ားႏွင့္

င္ီးသီီး

င္ီးရြက္

္ဟတ္လဟပ္သူ်ားႏွင့္ တင္ပ႔သ
္ဟ ူမ်ာီး အသင္ီးတ္ဟ႔ တည္ေ္ာင္ရာတြင္ အျခာီးသူတ္ဟ႔်ားႏွင့္ အတူ ဦီးေဆာင္ ပါဝင္ခ့ ပါသည္။
ဦီးဝင္ီးေအာင္သည္ National Economic and Social Advisory Council of Myanmar (“NESAC”)
တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (“UNESCAP”) ၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး အႀကံေပီး ေကာင္စီတြင္ လည္ီးေကာင္ီး၊ ASEAN Business Advisory Council
("ABAC") တြင္လည္ီးေကာင္ီး အဖြ႔ဝင္တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ABAC ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခဟနွစ္မွ
၂၀၁၄ခဟနွစ္ အ္္ ္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။
ဦီးသ္မီး္ ေဝ (ေခၚ) Mr Serge Pun
ဦီးသ္မ္ီးေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun သည္ ကဟမၸဏီ ဒါရ္ဟကတ
္ ာအဖြ႕၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္္။
၎သည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး ္မွတစ္ဦီးျဖစ္သည့္ FMI ၏ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။
Mr. Pun သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီး တစ္ဦီး ျဖစ္ကာ၊ SPA Group ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၃ ခဟ်ားႏွစ္တြင္
Serge Pun & Associates Limited က္ဟ ေ

ာင္ေကာင္်ားႏ္ဟင္ငံ၌ စတင္ တည္ေ္ာင္ခ့ၿပီီး၊ ္္ဟအခ်္န္တြင္ အ္မ္ၿခံေျမ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ေရီး လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အတ္ဟင္ပင္ခံလဟပ္ငန္ီး တ္ဟ႔တြင္ အဓ္က လဟပ္ေဆာင္္ခ့ပါသည္။

Mr. Pun

သည္ အ္မ္ၿခံေျမ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ေရီး လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အတ္ဟင္ပင္ခံလဟပ္ငန္ီး အမ်ာီးအျပာီးက္ဟ ဦီးေဆာင္
လဟပ္က္ဟင္ခ့ပါသည္။

အဆ္ဟပါ

အစဟစပ္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္

သူသည္

ပေရာဂ်က္

အာီးလဟံီး၏

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ လႈံေဆာ္တင္ျပျခင္ီး်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြျခင္ီးတ္ဟ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခ့ပါသည္။
ခဟ်ားႏွစ္၌

ဖြ႔စည္ီးျခင္ီး၊
၁၉၈၈

Serge Pun & Associates Limited အေနျဖင့္ ပ္မဆဟံီး ်ားႏ္ဟင္ငံရပ္ျခာီး ႐ိုဟံီးခြက္ဟ ဘန္ေကာက္ၿမဳ္႕တြင္

ဖြင့လ
္ ွစ္ခ့ပါသည္။

ေနာက္ပ္ဟင္ီး ်ားႏွစ္မ်ာီးတြင္ ႐ိုဟံီးခြ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီးက္ဟ ရွန္ဇန္ၿမဳ္႕ (၁၉၈၈)၊

ကြာလာလမ္ပူၿမဳ္႕ (၁၉၉၀)်ားႏွင့္ ခ်န္ီးဒူီးၿမဳ္႕ (၁၉၉၂) တ္ဟ႔တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခ့ပါသည္။
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၁၉၉၁ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ Mr Pun က ၎၏ ေမြီးရပ္ဇာတ္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသ္ဟ႔ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္ ဆဟံီးျဖတ္ၿပီီး၊
SPA Group က္ဟ တည္ေ္ာင္ခ့ရာ၊ ယေန႔အခ်္န္တြင္ SPA Group အေနျဖင့္ တ္ဟင္ီးျပည္ အတြင္ီး ္္ပ္တန္ီး
ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးမ်ာီး အနက္ တစ္ခဟ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္ အ္္ ဖြ႔ံၿဖဳ္ီးတ္ဟီးတက္လာခ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ SPA Group
တြင္ ကဟမၸဏီေပါင္ီး (၄၀) ေက်ာ္ ပါဝင္လည္ပတ္ေနၿပီီး၊ ေငြေရီးေၾကီးေရီး ဝန္ေဆာင္မႈ လဟပ္ငန္ီး (Yoma Bank
Limited)၊ အ္မ္ၿခံေျမ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ လဟပ္ငန္ီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ေရီး်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴီးေရီး လဟပ္ငန္ီး၊
လယ္ယာစ္ဟက္ပ်ဳ္ီးေရီး လဟပ္ငန္ီး၊ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ လဟပ္ငန္ီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး လဟပ္ငန္ီး၊ ကမာၻလွည့္ ခရီီးသြာီး
လဟပ္ငန္ီး၊ သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအဟံ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ လဟပ္ငန္ီးတ္ဟ႔
အပါအဝင္၊ အေရီးပါေသာ လဟပ္ငန္ီးက႑ (၈) ခဟတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ လဟပ္က္ဟင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွ္ပါသည္။
ပေရာဂ်က္ အမ်ာီးစဟက္ဟ SPA Group ၏ ေဒသတြင္ီး ဂဟဏ္ေဆာင္ကဟမၸဏီ ျဖစ္ေသာ FMI ျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊
၂၀၀၆ ခဟ်ားႏွစ္မွ စ၍ ၎၏ ်ားႏ္ဟင္ငံရပ္ျခာီး ဂဟဏ္ေဆာင္ကဟမၸဏီ ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings Limited
("YSH") ျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊ လက္တြ ပူီးေပါင္ီးကာ တာဝန္ယူ လဟပ္က္ဟင္ပါသည္။ FMI သည္ ၁၉၉၂ ခဟ်ားႏွစ္တြင္
တည္ေ္ာင္ခ့သည့္ အမ်ာီး်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ ျမန္မာ ကဟမၸဏီ ျဖစ္ၿပီီး၊ အစဟ ရွယ္ယာရွင္ေပါင္ီး (၅,၀၀၀) ေက်ာ္
ရွ္ပါသည္။ YSH အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခဟ်ားႏွစ္ ကတည္ီးက Singapore Exchange Securities Trading Limited ၏
အဓ္က စာရင္ီးဝင္မ်ာီး အဟပ္စဟႀကီီးတြင္ စာရင္ီးဝင္ ျဖစ္ခ့ၿပီီး Mr Pun သည္ ယင္ီး၏ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။
Mr. Pun အာီး

စင္ကာပူ ်ားႏ္ဟင္ငံတကာ လဟပ္ငန္ီးအဖြ႔၏

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ဆ္ဟင္ရာ စီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးပ္ဟင္ီး

ဂဟဏ္္ူီးေဆာင္ က္ဟယ္စာီးလွယ္ (Honorary Business Representative of International Enterprise
Singapore for Myanmar) အျဖစ္ ၂၀၀၄ ခဟ်ားႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခဟ်ားႏွစ္ အတြင္ီး ခန္႔္ာီးျခင္ီး ခံခ့ရပါသည္။

သူသည္

၂၀၀၇ ခဟ်ားႏွစ္ ကတည္ီးက၊ တ႐ိုဟတ္ ျပည္သူ႔သမၼတ်ားႏ္ဟင္ငံ၊ Chinese People Political Consultative Conference
of Dalian ၏ အဖြ႔ဝင္ ျဖစ္ခ့ပါသည္။

၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ကမာၻ႔ စီီးပြာီးေရီးဖ္ဟရမ္၏ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံမွ ပ္မဦီးဆဟံီး

ကမက္ျပဳ အဖြ႔ဝင္မ်ာီး အနက္ တစ္ဦီး အျဖစ္ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited က္ဟ ေရြီးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ျခင္ီး ခံခ့ရပါသည္။
ဦီးခင္ေမာင္ေအီး
ဦီးခင္ေမာင္ေအီး သည္ ကဟမၸဏီ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႕၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္ ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး္မွ တစ္ဦီးျဖစ္သည့္ New City Development ၏ ဥကၠ႒
ျဖစ္သည္။ New City Development ကဟမၸဏီသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ေက်ီးလက္ေဒသ လူေနမႈအဆင့္အတန္ီး
တ္ဟီးတက္ေစရန္ ်ားႏွင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ၿမ္ဳ႕ၾကီီးမ်ာီးတြင္ လူဦီးေရ ္ူ္ပ္မႈ ဖ္အာီးမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရီး
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿမ္ဳ႕ျပစီမံက္နီး္ ေရီးဆြျခင္ီး်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံဟ တည္ေဆာက္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ
လဟပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ာီးပ္ဟင္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟျဖစ္သည္။
ဦီးခင္ေမာင္ေအီး သည္ Kaytumadi Co., Ltd. က္ဟ ၁၉၉၁ခဟ်ားႏွစ္တြင္ တည္ေ္ာင္ခ့ၿပီီး Kaung Myanmar Aung
အဟပ္စဟ၏ တည္ေ္ာင္သူ်ားႏွင့္ ဥကၠ႒ လည္ီးျဖစ္ပါသည္။ 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 တ္ဟ႕၏ ဥကၠ႒
လည္ီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Co-Operative Bank Limited ၏ ဥကၠ႒ ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွ္ခ်ဳပ္လည္ီး
ျဖစ္ပါသည္။
ဦီးခင္ေမာင္ေအီးသည္ ၄ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ က်င္ီးပသည့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ဘဏ္မ်ာီးအသင္ီး၏ (၁၅)
ၾက္မ္ေျမာက္

နွစ္ပတ္လည္

အေ္ြေ္ြ

အစည္ီးအေဝီးတြင္

အသင္ီး၏

ဥကၠ႒

အျဖစ္ေရြီးေကာက္

တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။ သူသည္ Central Co-operative Society ၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္ီး ေရြီးေကာက္ျခင္ီး

111

ခံခ့ရပါသည္။ သူသည္ လက္ရွ္တြင္ ျမန္မာနဟ္င္ငံ

ဟ္တယ္ဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ငန္ီးရွင္မ်ာီး အသင္ီး၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီီး

်ားႏွင့္ Parami Hospital ၏ နာယကလည္ီး ျဖစ္ပါသည္။
ဦီးခင္ေမာင္ေအီးသည္ NESAC၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္ီး ေရြီးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရပါသည္။
မ်ာီးျပာီးလွေသာ စြန္႔ဦီးတီ္ြင္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ က္စၥမ်ာီးလဟပ္က္ဟင္ရံဟသာမက၊ သူသည္ လူသ္မ်ာီးသည့္ ပရ

္တ

လဟပ္ငန္ီး ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္သည္။ သူသည္ လူသာီးအက်္ဳီးျပဳ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးကဟ္ မတူ္ူီးျခာီးသည့္
စ္တ္အာီး္က္သန္မႈနွင့္ တီ္ြင္ၾကံဆမႈတ္ဟ႔ျဖင့္ ၿပ္ီီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။
ဦီးခင္ေမာင္ေအီးသည္ ၁၉၈၅ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ရန္ကဟန္တကၠသ္ဟလ္မွ သ္ပၸံဘြ႕ (သခ်ၤာ) Q2 ဘြ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခ့ ပါသည္။
ဦီးသ္နီး္

န္ (ေခၚ) က္ဟ

န္သန
္ ္ီး

ဦီးသ္န္ီး

န္ (ေခၚ) က္ဟ

န္သ္န္ီး သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္

ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး္မွတစ္ဦီးျဖစ္သည့္ MEICO ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။
MEICOသည္

စာီးသံဟီးဆီ်ားႏွင့္

ဆီ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ပစၥည္ီးမ်ာီးက္ဟ

္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

တင္သြင္ီးျခင္ီး၊

တင္ပ္ဟ႕ျခင္ီးမ်ာီးက္ဟ လဟပ္က္ဟင္ေသာ စက္မႈလဟပ္ငန္ီး လဟပ္ကဟ္င္သည့္ အမ်ာီးပ္ဟင္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟျဖစ္သည္။
သူသည္ ၁၉၉၀တြင္ တည္ေ္ာင္ခ့ေသာ Golden Horse Company Limited ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မဒ
ႈ ါ႐ို္ဟက္တာ ျဖစ္ၿပီီး၊
Golden Horse Industry Company Limited ၏ ဒါ႐ို္ဟကတ
္ ာ ျဖစ္သည္။ ယင္ီးကဟမၸဏီ ်ားႏွစ္ခဟလံဟီးသည္
နွမ္ီးေစ့မ်ာီး၊ ေျမပမ်ာီး၊ niger seeds၊ ေျမပဆီ၊ နွမ္ီးဆီနွင့္ စာီးအဟန္ီးဆီစသည့္ ဆီ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
္ဟတ္ကဟန္ပစၥည္ီးမ်ာီး က္ဟ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊ တင္သြင္ီးျခင္ီး၊ တင္ပ္ဟ႕ျခင္ီး၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္ီးမ်ာီး လဟပ္က္ဟင္ပါသည္။ သူသည္
Shwe Taung Cement Company Limited ်ားႏွင့္ Future Engergy Limited ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ၿပီီး၊
ယင္ီးကဟမၸဏီ ်ားႏွစ္ခဟလဟံီးသည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ Shwe Taung Group တြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဦီးသ္န္ီး

န္သည္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ စာီးသဟံီးဆီ ကဟန္သည္ႀကီီးမ်ာီး အသင္ီး (Myanmar Edible Oil Dealers' Association) ၏ နာယက
ျဖစ္ၿပီီး၊ UMFCCI တြင္လည္ီး ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒

အေနျဖင့္ တာဝန္ ယူ္ာီးပါသည္။ သူသည္ MJTD

ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႕၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္ီး တာဝန္ ယူ္ာီးပါသည္။
ဦီးသ္န္ီး

န္သည္ ၁၉၇၂ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ သ္ပၸံ (ဓာတဟေဗဒ) ဘြ႔ျဖင့္ ရန္ကဟန္တကၠသ္ဟလ္မွ ေအာင္ျမင္ခ့ပါသည္။

ေဒါက္တာ ေအာင္္န
ြ ီး္ သက္
ေဒါက္တာ ေအာင္္ြန္ီးသက္သည္ ကဟမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ နဟ္ဝင္ဘာလ
၁ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္ီး ခံရ္ာီးရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနဟ္င္ငံ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နမ
ွံ ႈ ေကာ္မရွင္ ၏ အဖြ႕ဝင္တစ္ဦီး
အေနျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား
အသင္်ားခ််ဳပ္၏ အၾကံေပ်ား အေနျဖင့္ လည္်ားေကာင္်ား၊ ္န္ကုန္
္ ရိ UN Resident Coordinator’s Office ၏
အၾကီီးတန္ီး အၾကံေပီး အေနျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊ ရန္ကဟန္ စီီးပြာီးေရီး တကၠသ္ဟလ္၊ ရန္ကဟန္ တကၠသ္ဟလ္နွင့္
အမ်္ဳီးသာီး ကာကြယ္ေရီး ေကာလ္ပ္တဟ္႕၏ ဧည့္ပါေမာကၡ တစ္ဦီးအေနျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊ ကေနဒါနဟ္င္ငံ
ဗန္ကူီးဘာီးျမ္ဳ႕ရွ္ University of British Columbia တြင္ ဂဟဏ္္ူီးေဆာင္ ပါေမာကၡ အေနျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး၊
အ္်ားႏၵ္ယနဟ္င္ငံ နယူီးေဒလီၿမ္ဳ႕ရွ္ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(“UNESCO”)-India Mahatama Gahdhi Institute of Education for Peace and Sustainable
Development တြင္ အဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး ဘဟတ္အဖြ႕ဝင္ တစ္ဦီးအေနျဖင့္ လည္ီးေကာင္ီး တာဝန္ ္မ္ီးေဆာင္ပါသည္။
သူသည္ သမၼတ ဦီးသ္န္ီးစ္န္၏ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ အၾကံေပီးလည္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ သမၼတ ဦီးသ္န္ီးစ္န္၏ NESAC တြင္
ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ တစ္ဦီးလည္ီး ျဖစ္သည္။
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ေဒါက္တာ ေအာင္္ြန္ီးသက္သည္ ရန္ကဟန္ တကၠသ္ဟလ္မွ စီီးပြာီးေရီးဘြ႕ အာီးလည္ီးေကာင္ီး၊ University of
Brighton မွ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဆဟ္င္ရာ ဘြ႕လြန္ ဒစ္ပလ္ဟမာ အာီးလည္ီးေကာင္ီး၊ University of Warwick မွ
သ္ပၸံမ

ာဘြ႕ (Operations Research) အာီးလည္ီးေကာင္ီး၊ University of Marburg မွ ပါရဂူဘြ႕

(Management Sciences) အာီးလည္ီးေကာင္ီး ရရွ္ခ့ပါသည္။ သူသည္ ရန္ကဟန္ စီီးပြာီးေရီး တကၠသဟ္လ္မွ
ခ်ီီးျမွင့သ
္ ည့္ ဂဟဏ္္ူီးေဆာင္ ပါရဂူဘြ႕ (D.Litt. degree) အာီးလည္ီး ၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ ရရွ္ခ့ပါသည္။
ဦီးတင္္ဋ
ြ ဥ
္ ီးီ
ဦီးတင္္ြဋ္ဦီးသည္ ကဟမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခဟနွစ္ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္
ခန္႔အပ္ျခင္ီး ခံရပါသည္။ သူသည္ Yoma Strategic Holdings Ltd လယ္ယာစ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး အဖြ႕နွင့္
Agribusiness and Rural Development Consultants တဟ္႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ သူသည္ သမၼတ ဦီးသ္န္ီးစ္န္၏
စီီးပြာီးေရီး အၾကံေပီး အေနျဖင့္လည္ီးေကာင္ီး၊ NESAC၏ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္ီးေကာင္ီး ္မ္ီးေဆာင္ပါသည္။
သူသည္ ကဟလသမဂ အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးတြင္ အတဟ္င္ပင္ခံ အေနျဖင့္ အလဟပ္္မ္ီးေဆာင္ခ့ၿပီီး၊ ၂၀၀၉ ခဟနွစ္မွ
၂၀၁၁ ခဟနွစ္အ္္ အ္ူီးလဟ္အပ္ခ်က္မ်ာီး ရွ္သည့္ နဟ္င္ငံမ်ာီးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အ္ူီးယူနစ္ တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊
အမႈေဆာင္ အတြင္ီးေရီးမႈီးရံဟီး တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊ UNESCAP တြင္လည္ီးေကာင္ီး အတ္ဟင္ပင္ခံ်ားႏွင့္ အၾကီီးတန္ီး
အၾကံေပီး အေနျဖင့္ ္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။ သူသည္ ေဒသဆဟ္င္ရာ အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးျဖစ္သည့္ 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”) တ္ဟ႔တြင္လည္ီး
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြ႕ဝင္ ရာ္ူီးမ်ာီး ရရွ္ခ့ပါသည္။ သူသည္ လယ္ယာစဟ္က္ပ်္ဳီးေရီး စီမံက္န္ီး ဌာန၏
အၿင္မ္ီးစာီး ညႊန္ၾကာီးေရီးမႈီးခ်ဳပ္ တစ္ဦီးျဖစ္ၿပီီး၊ ယင္ီးမတဟ္င္မီ ၁၉၇၄ခဟနစ
ွ ္ ကတည္ီးက လယ္ယာစ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီးနွင့္
ဆည္ေျမာင္ီး ဝန္ၾကီီးဌာနတြင္ ရာ္ူီးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ ္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။
သူသည္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး က႑၌ အေကာင္ီးဆဟံီး စြမ္ီးေဆာင္ရည္ဆဟ (ပ္မအဆင့္)အာီး ၂၀၀၂ခဟနွစ္တြင္
ခ်ီီးျမွင့ျ္ ခင္ီး ခံရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနဟ္င္ငံ မ်ားႏေလီးၿမ္ဳ႕ရွ္ လယ္ယာစ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး အင္စတီက်ဳမွ ပ္မဘြ႔်ားႏွင့္
အေမရ္ကန္ ျပည္ေ္ာင္စဟရွ္ Ohio State University မွ မ

ာဘြ႕အာီး ရရွ္္ာီးပါသည္။

ဦီး္ြနီး္ လြင္
ဦီး္ြန္ီးလြင္သည္

ကဟမၸဏီ၏

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

တစ္ဦီး

ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၏

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးအနက္မွ တစ္ဦီးျဖစ္သည့္ MAGDPL ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၁၂ခဟနွစ္ ကတည္ီးက
တာဝန္္မ္ီးေဆာင္ပါသည္။ MAGDPL သည္ အမ်ာီးပ္ဟင္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟ ျဖစ္ကာ (အျခာီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအပါအဝင္)
ကြန္တ္န္နာမ်ာီး နွင့္ အေ္ြေ္ြကဟန္စည္ ကဟ္င္တြယ္ျခင္ီး လဟပ္က္ဟင္သည့္ သီလဝါ ဆ္ပ္ကမ္ီး အကြက္ ၂၉ ရွ္
အျပည္ျပည္ဆ္င
ဟ ္ရာဂ္တ္ အာီး ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး ်ားႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္ီးက္ဟ လဟပ္က္ဟင္ပါသည္။
သူသည္ MAPCO်ားႏွင့္ MEICO တဟ္႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါရ္ဟက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ ္မ္ီးေဆာင္ေနၿပီီး MAPCOနွင့္
MEICO

တဟ္႔သည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပဟ္င္ဆ္ဟငသ
္ ူမ်ာီးစာရင္ီးတြင္

ပါဝင္ၾကပါသည္။

သူသည္

Myanmar Citizens Bank Limited ၏အမႈေဆာင္ ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးလည္ီး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ National
Resources Development Company Limited ၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္ီး ္မ္ီးေဆာင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ပမ်္ဳီးစံဟ်ားႏွင့္ ်ားႏွမ္ီးကဟဟန္သည္မ်ာီးအသင္ီး၏ ဥကၠ႒ လည္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ UMFCCI ်ားႏွင့္ Myanmar-Japan
Association တ္ဟ႔တြင္လည္ီး ဘ႑ာေရီးမႉီး အျဖစ္ တာဝန္ ယူ္ာီးပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၅ ခဟနွစ္ကတည္ီးက ေရႊမကဟဟမၺဏီ ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီး ျဖစ္ပါသည္။
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သူပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကဟမၸဏီမ်ာီးသည္ လယ္ယာစ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး ္ဟတ္ကဟန္မ်ာီး တင္ပဟ္႔ျခင္ီး၊ ေဆာက္လဟပ္ေရီး
ပစၥည္ီးမ်ာီးနွင့္ အေ္ြေ္ြကဟန္စည္မ်ာီး တင္သြင္ီးျခင္ီး၊

အေခ်ာသပ္ သစ္္ဟတ္ကဟန္မ်ာီး ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

ေ္ာက္ပံ့ပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး ေပီးျခင္ီး၊ သီလဝါ ဆ္ပ္ကမ္ီးဂ္တ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရီး ေဆာင္ရြက္
ျခင္ီး နွင့္ ကၽြန္ီးသစ္ စ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီး အပါအဝင္ စီီးပြာီးေရီး က႑မ်္ဳီးစံဟတြင္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး ေဆာင္ရြကပ
္ ါသည္။
ဦီးညီခင္
ဦီးညီခင္ သည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၏

ဒါ႐ို္ဟက္တာ

တစ္ဦးီ ျဖစ္ပါသည္္။

သူသည္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၺဏီ၏

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးအနက္မွ တစ္ဦီးျဖစ္သည့္ MSD၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ MSD သည္ သၾကာီး်ားႏွင့္
သၾကာီးဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ငန္ီးက႑ရွ္ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီးက ပူီးေပါင္ီး တည္ေ္ာင္ခ့ၾကၿပီီး၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အတြင္ီး
သၾကာီး်ားႏွင့္

သၾကာီးဆ္ဟင္ရာ

လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

တ္ဟီးတက္ဖြံ႔ၿဖဳ္ီးလာေစရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

သူ႔အေနျဖင့္

စာီးေသာက္ကဟန္ ္ဟတ္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးက႑မွ ်ားႏွစ္ဆယ့္ငါီး (၂၅) ်ားႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ာီး ေဆာင္ၾကဥ္ီး
လာပါသည္။
ဦီးညီခင္သည္ ေရႊျပည္ေအာင္ အမည္ျဖင့္ သၾကာီးစက္သံဟီးခဟ က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ၿပီီး လဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္လွ်က္ ရွ္ပါသည္။
ဦီးတင္ေမာင္လင
္ႈ ္
ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MAPCO၏ အမႈေဆာင္
ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္ပါသည္။ MAPCOသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး
အနက္မွတစ္ဦီးျဖစ္ၿပီီး၊ အမ်ာီးျပည္သူ၏ စဟေဆာင္ီးေငြမ်ာီးအာီး စဟစည္ီး၍ ျမန္မာနဟ္င္ငံ၏ လယ္ယာစ္ဟက္ပ်္ဳီးေရီးနွင့္
စဟ္က္ပ်္ဳီးေရီး အေျခခံေသာ စက္မႈလက္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရင္ီးနွီီးျမွပ္်ားႏွံျခင္ီးက္ဟ အာီးေပီးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေ္ာင္္ာီးသည့္ အမ်ာီးပဟ္င္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟ ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ာီး ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီးနွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴီးျခင္ီးမ်ာီးက္ဟ ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Automobile
Development Public Company Limitedတြင္ အမႈေဆာင္ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးအေနျဖင့္ ္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။
သူသည္ Evergreen Autos Co.,Ltd တြင္ ကဟမၸဏီစတင္ တည္ေ္ာင္ကတည္ီးက အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွ္ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနဟ္င္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရီး က႑မ်ာီး ဖြံ႕ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အာီးေပီးကူညီျခင္ီးက္ဟ အေလီး္ာီးသည့္ အမ်ာီးပဟ္င္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟျဖစ္ေသာ Myanmar National
Telecom Holdings Public Ltd တြင္လည္ီး ပါဝင္ပါသည္။
ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္သည္ Myanmar-Japan Association တြင္လည္ီး ဗ

ဟ္ အလဟပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ

အဖြ႕ဝင္အျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၈်ားႏွစ္တြင္ ရန္ကဟန္တကၠသ္ဟလ္မွ ရူပေဗဒ
သ္ပၸံဘြ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခပ
့ ါသည္။ သူသည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကာီး ကၽြမ္ီးက်င္စြာ ေျပာဆ္ဟန္င
ဟ ္ပါသည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လင
္ႈ ္
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္သည္ ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ၿပီီး Zone A Project၏ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္
စီီးပြာေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး အတြက္ TPD ပေရာဂ်က္ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္သည္။
သူသည္ လက္ရွ္တြင္ NDCG၏ ပူီးတြအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏
ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး

အနက္မွတစ္ဦီးျဖစ္ၿပီီး

အဓ္ကအာီးျဖင့္

ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး၊

ကဟန္သြယ္ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီးနွင့္ အေ္ြေ္ြဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး က္ဟေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ာီးပ္င
ဟ ္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟ
ျဖစ္သည္။
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သူသည္ Proven Technology Industrial Co.,Ltd. ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ၿပီီး၊ Zodiac E Corridor
Company Limited ၏ အဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ို္ဟက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation ၏
အတြင္ီးေရီးမွူီးျဖစ္ၿပီီး၊

Myanmar

Construction

Entrepreneur

Association

၏

တြဘက္

အတြင္ီးေရီးမွူီးျဖစ္ကာ၊ Peti Foundation ၏ ဘ႑ာေရီးမႉ်ား လည္်ားျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္သည္ ၁၉၉၆ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ရန္ကဟန္ ေဆီးတကၠသ္ဟလ္ အမွတ္ (၁) မွ Bachelor of
Medicine ဘြ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခပ
့ ါသည္။
ဦီးေအာင္စီး္ဟ သာ
ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာသည္ ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္္။ သူသည္ MJTD ၏ ဒါရ္ဟကတ
္ ာတစ္ဦီးလည္ီး
ျဖစ္သည္။
သူသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး အနက္မွ တစ္ဦီးျဖစ္သည့္ MTI ၏ဒါရ္ဟက္တာ
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ MTIသည္ ျမန္မာနဟ္င္ငံတြင္ သတင္ီးအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရီး၊ တယ္လီကြန္ီး
ဆက္သြယ္ေရီး၊ တယ္လီကြန္ီး ဆက္သြယ္ေရီးနွင့္ ဆက္်ားႏႊယ္သည့္ က႑မ်ာီးတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပန
္ ွံၿပီီး ဦီးေဆာင္သူ
တစ္ဦီးျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေ္ာင္္ာီးသည့္ အမ်ာီးပ္ဟငက
္ ဟမၸဏီ တစ္ခဟျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၂ခဟနစ
ွ ္
ကတည္ီးက Myanmar Information Technology Pte Ltd ၏ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္သည္။
ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာ သည္ သတင္ီးအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရီး်ားႏွင့္ နည္ီးပညာ က႑၊ စ္ဟက္ပ်ဳ္ီးေရီး ပစၥည္ီးမ်ာီး
ကဟန္သြယ္ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီး၊ ေရနံ္ြက္ ပစၥည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးကဟန္မ်ဳ္ီးစဟံ ကဟန္သြယ္ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီး တ္ဟ႔ လဟပ္က္ဟင္ေနေသာ
Myanmar ComBiz အဟပ္စဟ ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္္။ Myanmar ComBiz အဟပ္စဟသည္္ ခရီသြာီးလဟပ္ငန္ီး အစရွ္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြငလ
္ ည္ီး ပါဝင္လဟပေ
္ ဆာင္ပါသည္။
သူသည္ UMFCCI ၏ ဗ

္ဟ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦီး ျဖစ္ကာ၊ Myanmar Young Entrepreneurs

Association တြင္ ဒဟတ္ယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Computer Industries Association တြင္ ဒဟတ္ယဥကၠ႒
တာဝန္၊ Yangon Region Computer Industries Association တြင္ ဒဟတ္ယဥကၠ႒ တာဝန္၊ Myanmar Rice
Industry Association တြင္ တြဘက္ဘ႑ာေရီးမႉ်ား တာဝန္ တဟ္႔က္ဟလည္ီး ္မ္ီးေဆာင္လ်က္ ရွ္ပါသည္။
ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာသည္ ASEAN Outstanding Entrepreneur Award အာီး ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္၌ ဗီယက္နမ္်ားႏ္ဟင္ငံတြင္
အပ္်ားႏွင္ီးျခင္ီး ခံခ့ရပါသည္။
သူသည္ ရန္ကဟန္စီီးပြာီးေရီး တကၠသ္ဟလ္မွ MBA ဘြ႔က္ဟလည္ီးေကာင္ီး၊ စီီးပြာီးေရီးပညာဘြ႕က္ဟလည္ီးေကာင္ီး၊ IT
ပညာ ဘြ႔က္ဟ လည္ီးေကာင္ီး ရရွ္
္ ာီးပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး၏ ယခင္်ားႏွင့္ လက္ရွ္ ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ အျဖစ္္ တာဝန္ယမ
ူ မ
ႈ ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီတြင္

္မ္ီးေဆာင္ခ့သည္မ်ာီး

မွအပ၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက

ေနာက္အက်ဆဟံီး

ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္ မတ္ဟင္မီ ကပ္လ်က္ လြန္ခ့ေသာ ငါီး်ားႏွစ္ အတြင္ီး အဓ္က ဒါ႐ို္ဟကတ
္ ာ အျဖစ္ တာဝန္
္မ္ီးေဆာင္ခ့မႈမ်ာီးမွာ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး ျဖစ္ပါသည္ -
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အမည္
ဦီးဝင္ီးေအာင္

လက္ရွ္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ယခင္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ရာ္ူီးမ်ာီး

ရာ္ူီးမ်ာီး

GLAD
Dagon International Ltd.

ဦီးသ္မ္ီးေဝ

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

လက္ရွ္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ယခင္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ရာ္ူီးမ်ာီး

ရာ္ူီးမ်ာီး

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
ဦီးခင္ေမာင္ေအီး

New City Development

မရွ္ပါ။

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
ဦီးသ္န္ီး

န္

(ေခၚ)
က္ဟ

န္သ္န္ီး

MJTD

မရွ္ပါ။

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

ေဒါက္တာ

ၤFMI

မရွ္ပါ။

မရွ္ပါ။

မရွ္ပါ။

ေအာက္္ြန္ီးသက္
ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး
ဦီး္ြန္ီးလြင္

Shwe Me’ Co., Ltd.

မရွ္ပါ။

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

လက္ရွ္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ယခင္ အဓ္က ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ

ရာ္ူီးမ်ာီး

ရာ္ူီးမ်ာီး

MAGDPL
Myanmar Citizens Bank Limited
ဦီးညီခင္

MSD

မရွ္ပါ။

Shwe Own Pwint Co.,Ltd.
ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္

MAPCO

Myanmar Automobile

Evergreen Autos Co., Ltd.

Development Public
Company

ေဒါက္တာ

NDCG

မရွ္ပါ။

ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္

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

ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာ

MJTD

မရွ္ပါ။

MTI
Myanmar ComBiz Group

ရာ္ူီးသက္တမ္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ သင္ီးဖြ႕ စည္ီးမ်ဥ္ီးအရ ကဟမၸဏီ၏ ေနာင္က်င္ီးပေသာ ်ားႏွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတ္ဟင္ီး
တြင္ လက္ရွ္္မ္ီးေဆာင္ေနေသာ ကြၽ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ ၃ပဟံ၁ပဟံ (သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္၊ ယင္ီးတ္ဟ႔၏ အေရ

အတြက္သည္ သံဟီးျဖင့္စာီး၍ မျပတ္ပါက ၃ပဟံ၁ပဟ်ားႏ
ံ ွင့္ အနီီးစပ္ဆဟံီး အေရအတြက)္ က ရာ္ူီးမွ အလွည့္က်
မျဖစ္မေန အနာီးယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
်ားႏွစ္စဥ္ အနာီးယူရမည့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္ ၎တ္ဟ႔က္ဟ ေနာက္ဆဟံီး ေ႐ိုြီးေကာက္ခ့ေသာ အခ်္န္မွ
ရာ္ူီးသက္တမ္ီး အရွည္ၾကာဆဟံီး ျဖစ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး ျဖစ္ရပါမည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္ တစ္ရက္တည္ီး ဒါ႐ို္ဟက္တာ
ျဖစ္လာၾကသူမ်ာီး အၾကာီးတြင္ (ယင္ီးတ္ဟ႔အခ်င္ီးခ်င္ီး အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္ သေဘာတူ္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါက)
အလွည့္က် အနာီးယူရမည့္သူမ်ာီးက္ဟ မခြ၍ ဆဟံီးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးအနက္မွ ၃ဦီးသည္ ၂၀၁၅ခဟနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္ီးပသည့္
နွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတြင္ ျပန္လည္ အေရြီးေကာက္ခံခ့ရၿပီီး ္္ဟရက္တြင္ပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး ျဖစ္လာခ့ပါသည္။ လာမည့္ နွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတြင္ အနာီးယူ
မည့္သူမ်ာီးက္ဟ (ယင္ီးတ္ဟ႔အခ်င္ီးခ်င္ီး အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္ သေဘာတူ္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါက) မခြ၍ ဆဟံီးျဖတ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
အနာီးယူေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာသည္ ျပန္လည္ အေ႐ိုြီးခံခြင့္ ရွ္ပါသည္။
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အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး၏ တာဝန္မွာ ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြေရီး်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေရီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

အမႈေဆာင္

အရာရွ္မ်ာီးနွင့္

သက္ဆဟ္င္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ

ေအာက္ပါ

ဇယာီးတြင္

ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
အမည္္

အသက္

လ္ပစ
္ ာ

ရာ္ူီး

ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီး

၄၁

အမွတ္ (O22A) ၊ Orchid Garden ၊ FMI ဘ႑ာေရီး အရာရွ္ခ်ဳပ္
City ၊ လ္ႈင္သာယာၿမဳ္႕နယ္္၊ ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕။

ဦီးေအီးဝင္ီး

၄၇

အမွတ္ ၄၂၊ ေရႊသရဖီရ္ပ္မြန္၊

အဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး်ားႏွင့္

ဘဟရင့္ေနာင္လမ္ီး၊ ကမာရြတ္ၿမဳ္႕နယ္္၊

လူ႔အရင္ီးအျမစ္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ

ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕။
ဦီးျမင့္ေဇာ္

၄၂

အမွတ္ ၁၁၊ ရတနာမြန္ ၃လမ္ီး၊

အေရာင္ီးနွင့္ ေဈီးကြက္

ေအီးရ္ပ္မြန္ အ္မ္ယာ၊ လ္ႈင္ျမ္ဳ႕နယ္၊

ျမွင့တ
္ င္ေရီး ဒါရ္ဟက္တာ

ရန္ကဟန္ျမ္ဳ႕။
ဦီးသူရ္န္ေအာင္

၃၃

အမွတ္ (၁၀၅) ၊ တကၠသ္ဟလ္ ရ္ပ္သာလမ္ီး၊ ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ
(၁၀) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမဳ္႕နယ္္၊

(သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္)

ရန္ကဟန္ၿမဳ္႕။
ေဒါက္တာ
ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္

၄၆

အမွတ္ ၅၅(ေအ)၊ သဟန်ားႏၵာ ၄လမ္ီး၊

ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ

သဟမဂၤလာ အ္မ္ယာ၊ သဏၤန္ီးကၽြန္ီး

(TPD)

ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ျမ္ဳ႕။
ေအာက္တြင္ ္ဟတ္ေဖာ္ေၾကညာ ္ာီးသည္မွအပ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ မည္သည္႕ အမႈေဆာင္ အရာရွက
္ မွ် အခ်င္ီးခ်င္ီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳ္ီး ေတာ္စပ္ျခင္ီး မရွ္ပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ပေရာဂ်က္ဒါ႐ို္ဟက္တာ ျဖစ္သည့္ ဦီးသူရ္န္ေအာင္သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦီးဝင္ီးေအာင္၏
သာီး ျဖစ္ပါသည္္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီတစ္ခဟတည္ီးအတြက္ သီီးသန္႕ အလဟပ္လဟပ္ေနျခင္ီး
မ

ဟတ္ပါ။ “အလဟပခ
္ န္႔္ာီးေရီး သေဘာတူညခ
ီ ်က္်ားႏွင့္ အခေၾကီးေငြ” အပ္ဟဒ္တြင္ ၾကည္႕ရႈပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အမႈေဆာင္ အရာရွတ
္ ္ဟ႔၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အလဟပ္အက္ဟင္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ာီးက္ဟ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္ ဦီး္ြနီး္ ္ြနီး္
ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီးသည္ ဤကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အရာရွ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။
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ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး အနက္မွ တစ္ဦီး ျဖစ္သည့္ SPA Group ်ားႏွင့္
FMI ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရီး အရာရွ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ SPA Group သ္ဟ႔ ၁၉၉၈ ခဟ်ားႏွစ္
ေ်ားႏွာင္ီးပ္ဟင္ီးတြင္

ဝင္ေရာက္ခ့ၿပီီး

ရာ္ူီးတာဝန္အမ်္ဳီးမ်္ဳီးက္ဟ

္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။

နယ္ပယ္မ်ာီးစြာတြင္

္္ေတြ႔လဟပ္က္ဟင္ကာ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး ဆ္ဟင္ရာ ဘ႑ာေရီး၊ အစဟရွယ္ယာ မွတ္ပဟံတင္ျခင္ီး၊ secretarial practice၊
ဥပေဒ ေရီးရာ၊ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္ပဟံ မူေဘာင္မ်ာီး၊ သတင္ီးအခ်က္အလက္ နည္ီးပညာ၊ အ္မ္ၿခံေျမ
ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ အ္မ္ၿခံေျမ စီမံခန္႔ခြျခင္္ီး၊ ရာျဖတ္ျခင္ီး၊ ကဟမၸဏီခ်င္ီး ပူီးေပါင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ရယူျခင္ီး၊
စီီးပြာီးေရီး အခြင့အ
္ လမ္ီး တည္ေဆာက္ျခင္ီး်ားႏွင့္ စေတာ့အပ
္ ္ခ်္န္ီး တြင္ အစဟရွယ္ယာ တင္သြင္ီးျခင္ီး တ္ဟ႔
ပါဝင္ပါသည္။
သူသည္ ၁၉၉၈ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ Institute of Chartered Secretaries & Administrators (United Kingdom) မွ
ဘြ႔ရရွ္ခ့ၿပီီး၊ လက္ရွ္အခ်္န္တြင္ ္္ဟအဖြ႔အစည္ီး၌ associate member တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္။
ဦီးေအီးဝင္ီး
ဦီးေအီးဝင္ီးသည္ ဤကဟမၸဏီ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္ေရီး်ားႏွင့္ လူ႔အရင္ီးအျမစ္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
ဦီးေအီးဝင္ီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး အနက္ တစ္ဦီး ျဖစ္သည့္ MEICO တြင္ ၂၀၁၂
ခဟ်ားႏွစ္က စတင္၍ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ို္ဟက္တာ အျဖစ္ တာဝန္္မ္ီးေဆာင္ခ့ပါသည္။ MEICO သည္ စာီးသဟံီးဆီ
်ားႏွင့ဆ
္ ီ္ြက္ပစၥည္ီး အမ်္ဳီးမ်္ဳီးအာီး ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊ ကဟန္သြယ္ျခင္ီး၊ တင္သြင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ တင္ပဟ္႔ျခင္ီး တ္ဟ႔အာီး
ေဆာင္ရြက္ေသာ ကဟမၸဏီတစ္ခဟ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ တျပ္ဳင္တည္ီးတြင္ Thuriya Win Co., Ltd ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ို္ဟက္တာလည္ီး ျဖစ္ပါသည္။ Thuriya Win Co., Ltd.သည္ စာီးေသာက္ကဟန္ ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီး၊
ျဖန္႕ခ်ီျခင္ီးလဟပ္ငန္ီး၊

လယ္ယာစဟ္က္ပ်ဳ္ီးေရီး

လဟပ္ငန္ီးကဟ္

အဓ္က္ာီး၍

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သူသည္

စက္မႈလက္မႈ ဖြ႔ျံ ဖ္ဳီးေရီးက႑၊ သတင္ီးအခ်က္အလက္နွင့္ တယ္လီကြန္ ဆက္သြယ္ေရီး ဝန္ေဆာင္မန
ႈ ွင့္
စြမ္ီးအင္က႑တြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ေဆာင္ရြက္သည့္ Myanmar Industries Alliances Public Limited
အာီး တည္ေ္ာင္သူမ်ာီး အနက္မွတစ္ဦီးျဖစ္ၿပီီး၊ ယင္ီး Limited၏ ဘဟတ္အဖြ႕ဝင္ တစ္ဦီးျဖစ္သည္။
သူသည္ UMFCCI ၏ လက္ရွ္ ဗ

္ဟ အမႈေဆာင္ ေကာင္မတီဝင္ တစ္ဦီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Myanmar Food

Processors and Exporters Association ၏ အတြင္ီးေရီးမႉ်ားခ ်ဳပ္ရာ္ူီး်ားႏွင့္ Myanmar Industrial Association
၏ဗ

္ဟ အလဟပ္အမႈေဆာင္ ေကာင္မတီဝင္ ရာ္ူီးတာဝန္မ်ာီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွ္ပါသည္။

ဦီးေအီးဝင္ီးသည္ ၁၉၉၂်ားႏွစ္တြင္ Bachelor of Commerce ဘြ႔ျဖင့္ ရန္ကဟန္ စီီးပြာီးေရီး တကၠသ္ဟလ္မွ
ေအာင္ျမင္ခ့ပါသည္။
ဦီးျမင့္ေဇာ္
ဦီးျမင့္ေဇာ္သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အေရာင္ီးနွင့္ ေဈီးကြက္ ျမွင့တ
္ င္ေရီး ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္သည္။
ဦီးျမင့္ေဇာ္သည္ MAGDPL ၏ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးျဖစ္သည္။ သူသည္ သြင္ီးကဟန္နွင့္ ပ္ဟ႔ကဟန္ လဟပ္ငန္ီး စီမံခန္႔ခြမႈ
အေတြ႔အၾကံဳ နွစ္၂၀ ရွ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၆ခဟနွစ္ ကတည္ီးက Lim Family Co., Ltd ၏ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီး
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွ္ပါသည္။ သူသည္ Aung Si Linn International (Trading House) နွင့္ စာီးအံဟီးဆီ
တင္သြင္ီးျခင္ီးနွင့္ လက္ကာီးျဖန္႔ခ်ီျခင္ီး ေဆာင္ရြက္သည့္ မ

ာေရႊရတနာေျမကဟဟမၺဏီလ္မ္တက္ တြင္လည္ီး

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္ီး ခံရပါသည္။ ၂၀၀၆ခဟနစ
ွ ္တြင္၊ သူသည္ Proven Technology
Industry Co.,Ltd တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊ Yangon Metal Industry Ltd., တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊ Myanmar Poly
World Ltd., တြင္လည္ီးေကာင္ီး၊ Green Myanmar Group Limited တြင္လည္ီးေကာင္ီး ဒါရ္ဟက္တာ
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တစ္ဦီးျဖစ္လာခ့ပါသည္။

သူသည္

ရန္ကဟန္

တကၠသ္ဟလ္မွ

သ္ပၸံဘြ႕

(ဓါတဟေဗဒ)

ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခၿ့ ပီီး၊

၂၀၁၄ခဟနွစ္တြင္ University of Thai Chamber of Commerce မွ Masters Degree in Business
Adiminstration (MBA) အာီးရရွ္ခ့ပါသည္။
္ ေ
္ အာင္
ဦီးသူရန
ဦီးသူရ္န္ေအာင္သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ သ္ီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
ဦီးသူရ္န္ေအာင္သည္ Dagon group ၌ (၁၀) ်ားႏွစ္ေက်ာ္ အလဟပ္အက္ဟင္ အေတြ႔အႀကဳံ ရွ္ပါသည္။

Dagon

Group သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြငီး္ ေရွ႕ေဆာင္ ကဟမၸဏီ အဟပ္စဟႀကီီးမ်ာီး အနက္တစ္ခဟ ျဖစ္ကာ၊ အ္မ္ၿခံေျမ်ားႏွင့္
ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီး၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေရီး လဟပ္ငန္ီး၊ သစ္လဟပ္ငန္ီး၊ စ္ဟက္ပ်ဳ္ီးေရီး လဟပ္ငန္ီး၊ ကဟန္စည္
အေရာင္ီးအဝယ္ လဟပ္ငန္ီး၊ စ္ဟက္ခင္ီးလဟပ္ငန္ီး၊ လက္လီအေရာင္ီး်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖၱဴီးေရီး လဟပ္ငန္ီး၊ ေရနံ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ စာီးေသာက္ကဟန္ လဟပ္ငန္ီး တ္ဟ႔ အပါအဝင္ လဟပ္ငန္ီးက႑ မ်ဳ္ီးစဟံတြင္ လဟပ္က္ဟင္လ်က္ ရွ္ပါသည္။
သူ၏ အဓ္က တာဝန္မွာ ျမ္ဳ႕ျပစီမံက္န္ီး ခ်မွတ္ျခင္ီး၊ စီီးပြာီးေရီးနွင့္ လူေန္္ဟင္မႈဆ္ဟင္ရာ ဖြ႕ံျဖ္ဳီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး
အပါအဝင္ အ္မ္ေျခေျမ စီမံက္န္ီးမ်ာီးတြင္ စီမံက္န္ီး ခ်မွတ္ျခင္ီးနွင့္ အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ျခင္ီးတဟ္႔ျဖစ္သည္။
အ္္မ္ျခံေျမ ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီးက႑ အတြင္ီး ၁၀နွစ္ လဟပ္ငန္ီး အေတြ႕အၾကံဳရွ္ျခင္ီးေၾကာင့္ စီမံက္န္ီး စီမံခန္႔ခြမႈနွင့္
အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာင္ီးစြာ ကြ်မ္ီးက်င္နာီးလည္ပါသည္။
သူသည္ Dagon group ၏ လဟပ္ငန္ီး ဆ္ဟင္ရာ မ

ာဗ်ၱဴ

group

နယ္ပယ္သစ္မ်ာီး

တ္ဟီးခ်႕လဟပ္က္ဟင္်ားႏ္ဟင္မည့္

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အျဖစ္

စီီးပြာီးေရီး

ာ်ားႏွင့္ တ္ဟီးခ်႕ေရီး စီမံက္န္ီးမ်ာီးက္ဟ တာဝန္ယူၿပီီး၊ Dagon
ေဖာ္္ဟတ္

သတ္မွတ္မႈက္ဟ

အ္ူီးျပဳ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ Dagon group က လဟပ္ငန္ီးသစ္မ်ာီး တည္ေ္ာင္ျခင္ီး၊ ပဟဂလ္ကပ္ဟင္

ေျပာင္ီးလျခင္ီး်ားႏွင့္

ဝယ္ယူျခင္ီးတ္ဟ႔

ျပဳလဟဟပ္ျခင္ီးအာီးျဖင့္

တ္ဟီးခ်႕လဟပ္က္ဟင္်ားႏ္ဟင္မည့္

လဟပ္ငန္ီးက႑

အသစ္မ်ာီး၏ ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခ ေလ့လာခ်က္မ်ာီးက္ဟ တက္ၾကြစြာ ဦီးေဆာင္ လဟပ္က္ဟင္လ်က္ ရွ္ပါသည္။
သူသည္ Westminister တကၠသ္ဟလ္ မွ Business Information Management in Finance ဘာသာရပ္ဆ္ဟင္ရာ
Bachelor of Arts (Honours) ဘြ႔က္ဟ ၂၀၀၄ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ရရွ္ခ့ပါသည္။
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လင
္ႈ ္
ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္သည္ ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦးီ ျဖစ္ၿပီီး၊ Zone A Project ၏ လူေန္ဟ္င္ရာနွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တ္အပ္ဟငီး္ တည္ေဆာက္ျခင္ီး အတြက္ TPD ပေရာဂ်က္ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီး
ျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္ရွ္တြင္ NDCG ၏ တြဖက္ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္သည္။ NDCG သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး

အနက္မွတစ္ဦးီ ျဖစ္ၿပီီး၊

ေဆာင္လဟပ္ေရီး၊

ကဟန္သြယ္ေရီးနွင့္

အေ္ြေ္ြ ဝန္ေဆာင္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီး အဓ္က ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ာီးပဟ္င္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟျဖစ္သည္။
သူသည္ Proven Technology Industrial Co., Ltd ၏ ဒါရ္က
ဟ ္တာ တစ္ဦီးလည္ီးျဖစ္ၿပီီး၊ Zodiac E Corridor
Company Limited ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ လည္ီးျဖစ္သည္။ သူသည္ Myanmar Tourism Federation တြင္
အတြင္ီးေရီးမႈီး အျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး၊ Myanmar Costruction Entrepreneur Association တြင္ တြဖက္
အတြင္ီးေရီးမႈီး

အျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး၊

Peti

Foundation

္မ္ီးေဆာင္ပါသည္။

121

တြင္

ဘ႑ာေရီးမွၱဴီး

အျဖစ္လည္ီးေကာင္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး၏ ယခင္ ်ားႏွင့္ လက္ရွ္ ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ အျဖစ္္ တာဝန္ယမ
ူ မ
ႈ ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး၏ ေနာက္အက်ဆဟံီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္ မတ္ဟင္မီ ငါီး်ားႏွစ္ အတြင္ီး
ဒါ႐ို္ဟက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ ္မ္ီးေဆာင္ခ့မႈမ်ာီးမွာ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး ျဖစ္ပါသည္ အမည္

ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီး

လက္ရွ္ အဓ္က

ယခင္ အဓ္က

ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ ရာ္ူီးမ်ာီး

ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာ ရာ္ူီးမ်ာီး

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
ဦီးေအီးဝင္ီး

MEICO

မရွ္ပါ။

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

Myanma Agriculture and General Development မရွ္ပါ။
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

ဦီးသူရ္န္ေအာင္

Dagon InternationlaLtd

မရွ္ပါ။

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

မရွ္ပါ။

ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္

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

ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီးနွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ သ
္ ည့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး
ေနာက္အက်ဆံဟီးေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္မွအပ၊ မည္သည့္ ဒါရ္ဟက္တာ၊
အမႈေဆာင္ အရာရွ္ တစ္ဦီးတစ္ေယာက္မွ် ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီတြင္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါ။
အမည္

ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာ/အမႈေဆာင္အရာရွ္

ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာ/အမႈေဆာင္အရာရွ၏
္

နာမည္ျဖင့္

အက်္ဳီးစီီးပြာီး်ားႏွင့္ သက္ဆင
္ဟ သ
္ ည္

မွတပ
္ ဟတ
ံ င္္ာီးသည့္

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ အေရအတြက္

မ
ဟ တ
ွ ယ
္ ရ
ူ မည့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ
အေရအတြက္

ဦီးဝင္ီးေအာင္

၂၅,၆၃၄

၂၂၀,၇၅၀

ဦီး္ြန္ီးလြင္

၅၂,၃၈၅

၁၉၇,၁၀၁

မရွ္ပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဦီးသ္မ္ီးေ၀

မရွ္ပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဦီးညီခင္

မရွ္ပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဦီးသ္န္ီး

န္
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ေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္

မရွ္ပါ

၁၉၅,၅၁၆

ဦီးခင္ေမာင္ေအီး

မရွ္ပါ

၁၉၈,၃၃၆

ဦီးေအာင္စ္ဟီးသာ

မရွ္ပါ

၁၉၅,၀၀၀

ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္

မရွ္ပါ

၁၉၅,၆၁၀

ေဒါက္တာေအာင္္ြန္ီးသက္

မရွ္ပါ

မရွ္ပါ

ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး

မရွ္ပါ

မရွ္ပါ

၄၉,၃၅၄

၁၄,၃၁၅

ဦီးသူရ္န္ေအာင္
ဦီးေအီးဝင္ီး

၁,၁၀၂

ဦီးျမင့္ေဇာ္

၁,၁၂၁

ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီး

မရွ္ပါ

ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီးနွင့္ အလဟပခ
္ န္႔္ာီးေရီး သေဘာတူညခ
ီ ်က္်ားႏွင့္ အခေၾကီးေငြ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး (အမႈေဆာင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ အတ္ဟင္ီးအတာ အ္္သာ) သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး အနက္ မည္သူကမွ် ဤကဟမၸဏီနွင့္ အလဟပ္ခန္႔္ာီးေရီး သေဘာတူညီခ်က္အာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟ
္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါ။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီးအာီး အမည္တင္သြင္ီးျခင္ီး ေကာ္မတီက
(သက္ဆ္ဟင္သည့္ အတဟ္င္ီးအတာ အ္္သာ) အမည္တင္သြင္ီး္ာီးျခင္ီး ျဖစ္ၿပီီး ဤကဟမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္
ရာ္ူီးတာဝန္မ်ာီးက္ဟ တာဝန္္မ္ီးေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္မွအပ အခေၾကီးေငြ ရရွ္ျခင္ီး
မရွ္ဘ ္မ္ီးေဆာင္ၾကပါသည္။
ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီးနွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး ရရွသ
္ ည့္ အခေၾကီးေငြနင
ွ ့္ ေ္ာက္ပေ
ံ့ ၾကီး စဟစေ
ဟ ပါင္ီး
၂၀၁၃ ဘ႑ာေရီး နွစမ
္ ွ ၂၀၁၄

၂၀၁၄ ဘ႑ာေရီး နွစမ
္ ွ ၂၀၁၅

ဘ႑ာေရီး နွစအ
္ ္္

ဘ႑ာေရီး နွစအ
္ ္္

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး
အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး

၂၉,၈၈၅,၇၀၀ က်ပ္
အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၆၆,၇၉၄

အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၃၄၈,၀၀၀

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ၿပီီး ကဟမၸဏီဝင္ေငြ၏ ၂%အာီး အပ္ဆ
ဟ ဟေၾကီး အေနျဖင့္
ရရွ္ခ့ပါသည္။ ယင္ီးအပ္ဟဆဟေၾကီးအာီး ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနစ
ွ ္တြင္ က်င္ီးပသည့္ နွစ္ပတ္လည္
အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတြင္ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးက ခြင့္ျပဳေပီးခ့ၾကပါသည္။
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ေကာ္ပရ
္ဟ တ
္ ဆ
္ င
္ဟ ရ
္ ာအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ
မ္တဆ
္ က္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္ လဟပ္ငန္ီး စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ာီး်ားႏွင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွင္မ်ာီး အေပၚ

တာဝန္ခံမႈ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး ျမင့္မာီးေအာင္ ္ာီးရွ္္္န္ီးသ္မ္ီးရန္ အေရီးႀကီီးေၾကာင္ီးက္ဟ သ္ရွ္နာီးလည္ၿပီီး၊ ်ားႏ္ဟင္ငံတကာ
တြင္ လက္ရွ္ က်င့္သဟံီးေနေသာ အေျခခံ သေဘာတရာီးမ်ာီးနွင့္ က္ဟက္ညီသည့္ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ
မူေဘာင္မ်ာီးဆဟ္င္ရာ အေလ့အ္မ်ာီးအာီး ျမန္မာနဟ္င္ငံရွ္ ျပည္တြင္ီး အေျခအေနမ်ာီးအာီး ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးၿပီီး
က်္ဳီးေၾကာင္ီးဆီေလွ်ာ္ေသာ အတ္ဟင္ီးအတာအ္္ လက္ခံက်င့္သံဟီးပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီအေနျဖင့္ လဟပ္ငန္ီး စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အာီး ကဟမၸဏီ၏ ္ံဟီးတမ္ီးအစဥ္အလာတစ္ခဟ
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးဘဟတ္အဖြ႔်ားႏွင့္ ္္ပ္ပ္ဟင္ီးအဆင့္ စီမံခန္႔ခြမႈတ္ဟ႔မွ
တစ္ဆင္လဟပ္ငန္ီးစီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မအ
ႈ ာီး တစ္စ္ဟက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္ီး ေပၚလြငေ
္ စသည့္ လဟပ္ငန္ီး
စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆ္ဟင္ရာ လမ္ီးညြန္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ လမ္ီးျပေျမပံဟတစ္ရပ္တ္ဟ႔က္ဟ ကဟမၸဏီက လက္ခံက်င့္သံဟီး
ခ့ပါသည္။ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆ္ဟင္ရာ လမ္ီးညြန္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ လမ္ီးျပေျမပံဟတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ
အေနျဖင့္ ေကာင္ီးမြန္သည့္ လဟပ္ငန္ီးစီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈအာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္်ားႏ္ဟင္ေရီး အတြက္ လဟပ္ေဆာင္ရန္
ရည္ရြယ္္ာီးသည့္ အဆင့္မ်ာီးအာီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
လဟပ္ငန္ီးစီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆ္ဟင္ရာ လမ္ီးညြန္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ လမ္ီးျပေျမပံဟတြင္ ေကာင္ီးမြန္သည့္ လဟပ္ငန္ီးစီမံ
အဟပ္ခ်ဳပ္မႈအာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္်ားႏ္ဟင္ေရီးအတြက္ ဦီးတည္ခ်က္်ားႏွင့္ ရည္မွန္ီးခ်က္မ်ာီး ပါဝင္ပါသည္။
ဦီးတည္ခ်က္
၁။

ပြင့လ
္ င္ီးျမင္သာမႈ၊

တာဝန္ခံမႈ၊

လြတ္လပ္မႈ်ားႏွင့္

မွ်တမႈစသည့္

သေဘာတရာီးမ်ာီးအာီး

အေျခခံ၍ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မမ
ႈ ွ တစ္ဆင့္ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ဆ္ဟင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့်ားႏ္ဟင္မႈ ရရွ္်ားႏ္ဟင္ရန္
၂။

အေ္ြေ္ြအစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ အစည္ီးအေဝီး၊ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးဘဟတ္အဖြ႔်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္
အဆင့္စီမံခန္႔ခမႈ
ြ

အစရွ္သည့္

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္အစဟအဖြ႔တစ္ဖြ႔စီ၏

လဟပ္ငန္ီးေဆာင္တာ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္မႈတ္ဟ႔အတြက္ လဟပ္ပ္ဟင္ခြင့ေ
္ ပီးျခင္ီးအာီး အာီးေပီးရန္
၃။

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္အစဟအဖြ႔မ်ာီးအာီးလံဟီး အေနျဖင့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးခ်မွတ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ယင္ီးဆံဟီးျဖတ္ခ်က္
မ်ာီးအာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမင့္မာီးသည့္ က္ဟယ္က်င့္တရာီး ဆ္ဟင္ရာ တန္ဖ္ဟီးမ်ာီး၊
တည္ဆဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးေပၚမူတည္၍

ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္

ေပၚေပါက္လာေစရန္
ရည္မန
ွ ီး္ ခ်က္မ်ာီး
၁။

ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္သည့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္ီး ဆဟ္င္ရာ လဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီး၊ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္
ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ ကၽြမ္ီးက်င္မႈ ပ္ဟမ္ဟတ္ဟီးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးနွင့္ အက်္ဳီးစီီးပြာီး သက္ဆဟ္င္သူ
မ်ာီး္ံ ေပီးအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ာီးအာီး ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး စသည္တဟ္႔
အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ျခင္ီးျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ စြမ္ီးေဆာင္ရည္အာီး ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္

၂။

ဘ႑ာေရီးဆဟ္င္ရာ စြမ္ီးေဆာင္ရည္ ပ္ဟမ္ေ
ဟ ကာင္ီးမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးနွင့္ အက်္ဳီးစပ္ဆဟ္င္
မႈ ပဋ္ပကၡမ်ာီး ပါ၀င္သည့္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ဆ္ဟင္ရာ ဆံဟီးရံႈီးန္ဟင္ေျခမ်ာီး အာီး
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ေလွ်ာ့ခ်ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးျဖင့္ ေကာ္ပ္ရ
ဟ ္တ္ဆ္ဟင္ရာ တန္ဖ္ဟီးအာီး ပဟ္မ္ဟေကာင္ီးမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္
၃။

ရင္ီးနွ္ီီးျမွပ္နွံသူမ်ာီး၏ ယံဟၾကည္မအ
ႈ ာီး ပ္ဟမ္ဟခ္ဟင္ျမေစရန္

၄။

ေကာ္ပဟ္ရ္တ္ဆဟ္င္ရာ တန္ဖ္ဟီးမ်ာီးနွင့္ ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီး ရရွ္ျခင္ီးတ္ဟ႔ေၾကာင့္
အက်္ဳီးစပ္ဆဟ္င္သူမ်ာီး ေက်နပ္မရ
ႈ ရွ္ေစရန္

ေကာင္ီးမြန္သည့္ လဟပ္ငန္ီး စီမအ
ံ ဟပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေတြ႕က်င့္သံဟီးျခင္ီးအာီး တစ္စ္ဟက္မတ္မတ္်ားႏွင့္ တစ္သတ္မတ္တည္ီး
ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးအာီးျဖင့္၊ စီီးပြာီးေရီး စြမ္ီးေဆာင္ရည္နင
ွ ့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြ႕ံျဖ္ဳီးမႈအာီး ပ္ဟမ္ဟေကာင္ီးမြန္ေစ
မည္

ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ

အေနျဖင့္

ယံဟၾကည္ပါသည္။

္ဟ္သ္ဟ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးျဖင့္

ေနာက္ဆံဟီးတြင္၊

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးနွင့္ အျခာီးေသာ အက်္ဳီးစပ္ဆ္င
ဟ ္သူမ်ာီး အတြက္ ေကာ္ပဟ္ရ္တ္ဆဟ္င္ရာ တန္ဖ္ဟီး ပ္ဟမ္ဟျမင့္တက္
လာပါလ္မ့မ
္ ည္။
လဟပ္ငန္ီး

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ

မူေဘာင္ဆဟ္င္ရာ

လမ္ီးညႊန္ခ်က္မ်ာီးနွင့္

လမ္ီးျပေျမပဟံသည္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ ဖြ႕စည္ီးပံဟနွင့္ နည္ီးလမ္ီး စသည္တ္ဟ႔အတြက္လည္ီး ျပ႒ာန္ီးသတ္မွတ္ေပီးၿပီီး၊ ယင္ီးဖြ႕စည္ီးပံဟနွင့္
နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးအာီး အဆင့္အလ္ဟက္ မည္က့သဟ္႔ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္မည္ က္ဟလည္ီး ျပ႒ာန္ီးေပီးပါသည္။
္္ဟ႔အျပင္

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္

စီမအ
ံ ဟပ္ခ်ဳပ္မႈ

မူေဘာင္ဆ္င
ဟ ္ရာ

လမ္ီးညႊန္ခ်က္မ်ာီးသည္

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေ၀ီး၊ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး ဘဟတ္အဖြ႕၊ အမႈေဆာင္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြမႈ၊ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ
သဟ္႔မ

ဟတ္

အမႈေဆာင္

အရာရွ္ခ်ဳပ္နွင့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

ဥကၠဌ

စသည္တဟ္႔၏

အခန္ီးက႑မ်ာီးနွင့္

တာ၀န္မ်ာီးက္ဟလည္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္

လဟပ္ငန္ီး

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မမ
ႈ ူေဘာင္

အတြက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဖြ႕စည္ီးပံဟမ်ာီးနွင့္

မူ၀ါဒမ်ာီးအာီး အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံဟ

မူေဘာင္ ဖြ႕စည္ီးပံဟ

အစဟရွယ္ယာရွင္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေ၀ီး

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆဟ္င္ရာ
လမ္ီးျပေျမပံဟ

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး ဘဟတ္အဖြ႕

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆဟ္င္ရာ က်င့္၀တ္

အမႈေဆာင္အဆင့္ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ

က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီး လမ္ီးညြန္

ဘဟတ္အဖြ႕အေ္ာက္အပံ့ ေကာ္မတီမ်ာီး

ေကာ္မတီတည္ေ္ာင္မႈဆ္ဟင္ရာ စာတမ္ီး

စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ
ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မေ
ႈ ကာ္မတီ
အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ
အခေၾကီးေငြဆဟ္င္ရာ ေကာ္မတီ
ေကာ္ပဟ္ရ္တ္ဆ္ဟင္ရာ အေ္ြေ္ြ အတြင္ီးေရီးမႈီးရံဟီး

ကဟမၸဏီတြင္ီး

စာရင္ီးစစ္

တည္ေ္ာင္မႈဆ္ဟင္ရာ

စာတမ္ီး
ဆံဟီးရႈံီးနဟ္င္ေျခ စီမံခန္႕ခြမႈ

အက်္ဳီးစပ္ဆဟ္င္မႈ ပဋ္ပကၡဆဟ္င္ရာ မူ၀ါဒ

ကဟမၸဏီတြင္ီး စာရင္ီးစစ္ေဆီးျခင္ီး

အသ္ေပီး အေၾကာင္ီးၾကာီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ မူ၀ါဒ

ကဟမၸဏီျပင္ပမွ စာရင္ီးစစ္ေဆီးျခင္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္ စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆ္င
ဟ ္ရာ ဖြ႕စည္ီးပံဟနွင့္ နည္ီးလမ္ီးတဟ္႔အာီး ေအာက္ပါအတဟ္င္ီး
အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။
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ဦီးေဆာင္ဦီးရြက္ျပဳ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မွႈ
မူေဘာင္
အစဥ္တစ္ဟက္တ္ဟီးတက္ေကာင္ီးမြန္
ကတ္က၀တ္

ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး



ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာျခင္ီး

ကဟမၸဏီ၏စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မွႈေဘာင္
ဆ္ဟင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံဟ



စနစ္

တည္ေဆာက္ျခင္ီး



အကျဖတ္ျခင္ီး



စာရင္ီးစစ္ေဆီးျခင္ီး



ေဆာင္ရြက္မည့္ရက္ရွည္



CGအေနျဖင့္ေကာ္ပ္ဟရ္တ္
၏

္ံဟီးတမ္ီးစဥ္လာျဖစ္လာျခင္ီး

ကဟမၸဏီအစ္တ္အပ္ဟင္ီး
မ်ာီး



အေ္ာက္အပံံ့ေကာ္မ
တီမ်ာီး



CG လမ္ီးညြန္



က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီး



တည္ေ္ာင္မႈဆ္ဟင္ရာ
စာတမ္ီး



စနစ္်ားႏွင့္လဟပ္္ံဟီးလဟပ္
နည္ီး

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂
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အဆင့္ ၃

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး

ခန္႔အပ္ျခင္ီး
အစီရင္ခံျခင္ီး

ေရြီးေကာက္

အစီရင္ခံျခင္ီး

တင္ေျမာက္ျခင္ီး

တာ၀န္ခံျခင္ီး

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးဘဟတ္အဖြ႔
အစီရင္ခံျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး
ခန္႔အပ္ျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး

တာ၀န္လႊအပ္ျခင္ီး

အၾကံေပီးျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး

စာရင္ီးစစ္ျခင္ီးအစီအစဥ္
ၾကီီးၾကပ္ျခင္ီး

အေ္ြေ္ြ

လမ္ီးညႊန္ျခင္ီး

အတြင္ီးေရီး
မွႈီးရံဟီးအဖြ႔

သတင္ီးအခ်က္အလက္
ကဟမၸဏီအတြင္ီး

ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ဆ္ဟင္ရာအေ

စာရင္ီးစစ္ျခင္ီး

္ြေ္ြအတြင္ီးေရီးမွဟီးရံဟီး

စာရင္ီး

ၾကီီးၾကပ္ျခင္ီး

စစ္ျခင္ီး

လမ္ီးညႊန္ျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး

အမွႈေဆာင္အဆင့္စီမံခန္႔ခြမွႈ

်ားႏွစ္စဥ္စာရင္ီးစစ္ျခင္ီး
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ၾကီီးၾကပ္ျခင္ီး
လမ္ီးညႊန္ျခင္ီး

တာ၀န္ခံျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး

/

အစီရင္ခံျခင္ီး

အစီရင္ခံျခင္ီး

ဘဟတ္အဖြ႔မ်ာီးေကာ္မတီ

ကဟမၸဏီျပင္ပမွ
စာရင္ီးစစ္

လမ္ီးညႊန္ျခင္ီး

လဟပင
္ န္ီးဆဟ္ငရ
္ ာ က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီး
လဟပ္ငန္ီး စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ဆဟ္င္ရာ လမ္ီးညႊန္ခ်က္မ်ာီးနွင့္ လမ္ီးျပေျမပဟံအာီး လ္ဟက္နာ၍၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ဆဟ္င္ရာ က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီး ျဖစ္သည့္
စီီးပြာီးေရီးနွင့္

လဟပ္ငန္ီးခြင္ဆဟ္င္ရာ

က်င့္၀တ္အတြက္

လမ္ီးညႊန္ခ်က္မ်ာီးအာီး

လက္ခံက်င့္သံဟီးခ့ပါသည္။

(လဟပင
္ န္ီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာက်င့္ဝတ္စည္ီးကမ္ီးမ်ာီး)
လဟပ္ငန္ီးဆဟ္င္ရာ က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီးတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္ီးခ်က္၊ ဦီးတည္ခ်က္နွင့္ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ဆ္ဟင္ရာ
တန္ဖ္ဟီးမ်ာီးအာီး ခ်မွတ္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ေကာ္ပ္ဟရ္တ္ဆ္င
ဟ ္ရာ က်င့္၀တ္စည္ီးကမ္ီးတြင္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ
က်င့္၀တ္၊ အျပဳအမူဆ္င
ဟ ္ရာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး၊ လဟပ္ငန္ီးခြင္ဆဟ္င္ရာ က်င့္၀တ္နွင့္ ဖြင့္
လမ္ီးညြန္

စသည္တ္ဟ႔အာီးလည္ီး

ျပ႒ာန္ီးသတ္မွတ္ပါသည္။

ယင္ီးတ္ဟ႔အာီး

္ဟတ္ေဖာ္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး

ဘဟတ္အဖြ႕နွင့္

အမႈေဆာင္ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး အပါအ၀င္ MTSH၏ အဖြ႕၀င္မ်ာီးအာီးလံဟီးက မျဖစ္မေန လဟ္က္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေမွ်ာ္မန
ွ ီး္ ခ်က္
ျမန္မာနဟ္င္ငံ၏ လူမႈေရီးနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ ဘက္စံဟဖြ႕ံျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေရီး အတြက္ သီလ၀ါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္
ရင္ီးနွီီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီးတြင္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံရန္နင
ွ ့္ ျပည္ပတဟ္က္ရ္ဟက္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံမႈမ်ာီးအာီး စြေဆာင္်ားႏ္ဟင္သည့္
ေဒသတြင္ီး ဦီးေဆာင္သူတစ္ဦီး ျဖစ္ရန္
ဦီးတည္ခ်က္
ေရရွည္ဖ႔ျြံ ဖ္ဳီးမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ေ္ာက္ပံ့ေပီး်ားႏ္ဟင္မည့္ တာ၀န္ယမ
ူ ႈရွ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆ္င
ဟ ္ရာ အေလ့အ္မ်ာီးနွင့္
ေကာင္ီးမြန္သည့္

စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ

မူေဘာင္မ်ာီးအေပၚ

အေျခခံေသာ

ကမာၻ႕အဆင့္မီ

စက္မႈလဟပ္ငန္ီးနွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံဟ ရင္ီးနွီီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီးမွတဆင့္ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံျခင္ီးနွင့္ ယံဟၾကည္စ္တ္ခ်
ရၿပီီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီီးပြာီးေရီး ဝန္ီးက်င္တစ္ခဟ ဖန္တီီးေပီးျခင္ီးျဖင့္ အက်္ဳီးစပ္ဆဟ္င္သူမ်ာီး၊ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံ
သူမ်ာီး၊ အက်္ဳီးတူပူီးေပါင္ီး ေဆာင္ရြက္သူမ်ာီး၊ ၀န္္မ္ီးမ်ာီးနွင့္ လူမႈအသ္ဟက္အဝန္ီးတစ္ရပ္လံဟီး အတြက္ တန္ဖ္ဟီး
ဖန္တီီးေပီးနဟ္င္ရန္
ေကာ္ပရ
္ဟ တ
္ ဆ
္ ္င
ဟ ရ
္ ာ တန္ဖီး္ဟ မ်ာီး
ေရရွည္တည္တံ့န္င
ဟ ္မႈ၊ ပြင့လ
္ င္ီးျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ကၽြမ္ီးက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္မႈ၊ သတ္ျပဳမ္ေစျခင္ီး၊
ရည္မွန္ီးခ်က္ ေရွီးရႈမႈ၊ ေလ့လာသင္ၾကာီးမႈ၊ က်န္ီးမာေရီးနွင့္ ေဘီးအ်ားႏရာယ္ ကင္ီးရွင္ီးေရီး။
အသ္ေပီး အေၾကာင္ီးၾကာီးျခင္ီးဆဟ္ငရ
္ ာ မူ၀ါဒ
၀န္္မ္ီးမ်ာီးအာီး ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ကဟမၸဏီ စီမံခန္႔ခြမႈ၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လဟပ္ရပ္ တစ္စံဟတစ္ရာအာီး
အသ္ေပီးနဟ္င္ရန္ အသ္ေပီး အေၾကာင္ီးၾကာီးျခင္ီးဆဟ္င္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အာီးလည္ီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တဟ္႔ကဟမၸဏီက အေကာင္
အ္ည္ ေဖာ္ခ့ပါသည္။
လြတလ
္ ပ္ေသာ ဒါရ္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕သည္ ခဟ္င္မာၿပီီး လြတ္လပ္မႈရွ္ေသာ ဘဟဟတ္အဖ႔ြ စနစ္တစ္ရပ္အာီး အစပ်္ဳီးသည့္ ရႈေ္ာင့္ျဖင့္
လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာ (၂) ဦီးအာီး ဘဟတ္အဖြ႕တြင္ ခန္႔အပ္ခ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာ (၃)
ဦီးအ္္ ခန္႕္ာီးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီီး၊ ယင္ီးလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာမ်ာီးသည္ ကဟမၸဏီေရီးရာ က္စၥရပ္မ်ာီးတြင္
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မွ်တေသာ အကျဖတ္ခ်က္မ်ာီးအာီး အ္ူီးသျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြ႕်ားႏွင့္ အဓ္က အစဟ
ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ ၾသဇာမွ ကင္ီးလြတ္ၿပီီး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ နဟ္ငလ
္ ္မ့္မည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးမွာ - ေဒါက္တာ ေအာင္္ြန္ီးသက္နွင့္ ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး
တဟ္႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္ီးတဟ္႔သည္ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ ပ္မဦီးဆံဟီး နွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီး
တြင္ ဦီးစြာခန္႔အပ္ျခင္ီး ခံရၿပီီး၊ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ က်င္ီးပသည့္ အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ်ာီး၏
ေနာက္ဆံဟီး နွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတြင္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျခင္ီး ခံရပါသည္။
ဘဟတေ
္ ကာ္မတီမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ အေနျဖင့္ (က) စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ၊ (ခ) အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ်ားႏွင့္ (ဂ)
အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီ

ူေသာ ေကာ္မတီ သဟံီးရပ္က္ဟ ္ူေ္ာင္္ာီးပါသည္။

စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ
စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီတြင္ ေဒါက္တာ ေအာင္္ြန္ီးသက္၊ ဦီးခင္ေမာင္ေအီးနွင့္ ဦီးသ္န္ီး
ပါဝင္ၾကသည္။

စာရင္ီးစစ္

ေကာ္မတီ၏

ဥကၠ႒မွာ

ေဒါက္တာ

န္ (ေခၚ) က္ဟ

ေအာင္္ြန္ီးသက္

ျဖစ္ၿပီီး၊

န္သ္န္ီးတ္ဟ႔
ကဟမၸဏီ၏

လြတ္လပ္ေသာ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးလည္ီး ျဖစ္ပါသည္။
ကဟမၸဏီ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔သည္ ၄င္ီးတ္ဟ႔၏ တာဝန္မ်ာီးျဖစ္သည့္ ဤကဟမၸဏီ၏ ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့္ မ်ာီးအာီး ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရီး၊

လဟံေလာက္သည့္

စာရင္ီးမ်ာီး ္ာီးရွ္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး်ားႏွင့္

ကဟမၸဏီတြင္ီး

္္ေရာက္သည့္

္္န္ီးခ်ဳပ္ကြပ္ကေရီးစနစ္မ်ာီး ေဖာ္္ဟတ္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီက
အေ္ာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္္။ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္သူမ်ာီးအေနျဖင့္ ဤကဟမၸဏီအတြင္ီး ္္ေရာက္
မႈရွ္ေသာ ္္န္ီးခ်ဳပ္ကြပ္ကေရီး အေျခအေနတစ္ရပ္က္ဟ တည္ေဆာက္္္န္ီးသ္မ္ီးေစေရီးအတြက္ ေရွီးရႈရည္ရြယ္
ပါသည္။
စာရင္ီးစစ္ျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာက္စၥမ်ာီးစီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔၊ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီး်ားႏွင့္
ျပင္ပစာရင္ီးစစ္သူတ႔္ဟ အၾကာီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ လဟပ္ငန္ီးတာဝန္မ်ာီး ေဆာင္ရြက္ရန္ အလ္ဟ႔ငွာ အခ်္န္မွန္
ေတြ႔ဆဟံစည္ီးေဝီး ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္ (က)

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီဝန္္မ္ီး စာရင္ီးစစ္မ်ာီး (ရွ္ပါက)်ားႏွင့္ ျပင္ပစာရင္ီးစစ္တ္ဟ႔မွ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီတြင္ီး
္္န္ီးခ်ဳပ္ကြပ္ကေရီး စနစ္ အေပၚ အကျဖတ္ သဟံီးသပ္္ာီးမႈ အပါအဝင္၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီဝန္္မ္ီး
စာရင္ီးစစ္မ်ာီး (ရွ္ပါက)်ားႏွင့္ ျပင္္ပစာရင္ီးစစ္တ႔၏
္ဟ လဟပ္ငန္ီး အစီအစဥ္မ်ာီးက္ဟ စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး၊

(ခ)

်ားႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရီး ရွင္ီးတမ္ီး ေပါင္ီးခ်ဳပ္မ်ာီး်ားႏွင့္ ယင္ီးတ္ဟ႔ျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ပစာရင္ီးစစ္တ္ဟ႔၏
အစီရင္ခံစာအာီး

စ္စစ္သဟံီးသပ္ကာ၊

စာရင္ီးစစ္မ်ာီးကေဆြီးေ်ားႏြီးလ္ဟေသာ

္ူီးျခာီးသည့္

စာရင္ီး

ႇ္

ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ာီး၊ အဓ္က အ်ားႏၲရာယ္ရွ္ နယ္ပယ္မ်ာီး၊ စာရင္ီးက္ဟင္မူ အေျပာင္ီးအလမ်ာီး၊ ဘ႑ာေရီး
အစီရင္ခံစာ ဆ္ဟင္ရာ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ ်ားႏ္ဟင္ငံတကာ စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီးအာီး လ္ဟက္နာမႈ၊ စာရင္ီးစစ္ရာ မွ
ေပၚေပါက္လာသည့္ အေလီးဂ႐ိုဟျပဳဖြယ္ အေရီးက္စၥတ္ဟ႔ အပါအဝင္ မည္သည့္ အေၾကာင္ီးအရာတ္ဟ႔က္ဟ
မဆ္ဟ ဤကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔္ံ မတင္ျပမီ လ္ဟအပ္လွ်င္ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီး မပါရွ္ေစဘ
ေဆြီးေ်ားႏြီးျခင္ီး၊
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(ဂ)

အ႐ိုႈံီးအျမတ္ ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး၊ လက္က်န္ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဥပေဒ အရ လ္ဟအပ္ေသာ အျခာီး အလာီးတူ
သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး ပါဝင္သည့္ ကာလ အလ္ဟက္ ဘ႑ာေရီး ရွင္ီးတမ္ီး ေပါင္ီးခ်ဳပ္မ်ာီးအာီး
ဤကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔္ံ မတင္ျပမီ စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး၊

(ဃ)

ဤကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ရလာဒ္မ်ာီး အေပၚ ျဖစ္ေစ၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီး၏ တဟ႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ အေရီးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ
ရွ္်ားႏ္ဟင္သည့္

လ္မ္လည္္ာီးေၾကာင္ီး

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး

မသကၤာဖြယ္

တစ္စဟံတစ္ရာျဖင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍

အမႈ၊

သက္ဆ္ဟင္ရာ

နည္ီးလမ္ီးမက်မႈ

သ္ဟ႔မ

ဥပေဒ၊
ဟတ္

နည္ီးဥပေဒ၊
ေဖာက္ဖ်က္မႈ

တစ္စဟံတစ္ရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီဝန္္မ္ီး စာရင္ီးစစ္မ်ာီး (ရွ္ပါက)၊ ျပင္ပစာရင္ီးစစ္
မ်ာီး တ္ဟ႔ျဖင့္ စ္စစ္သဟံီးသပ္ ေဆြီးေ်ားႏြီးတ္ဟင္ပင္ျခင္ီး၊
(င)

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္သူမ်ာီးက ျပင္ပစာရင္ီးစစ္မ်ာီးနွင့္ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈအာီး စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး၊

(စ)

ျပင္ပစာရင္ီးစစ္မ်ာီး ခန္႔္ာီးျခင္ီး၊ ျပန္လည္ ခန္႔္ာီးျခင္ီးတ္ဟ႔အာီး စဥ္ီးစာီးသဟံီးသပ္ျခင္ီး။

(ဆ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ ပဟဂဳ္လ္ ဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီး (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီး
သည့္ “အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ္ ပဟဂဳ္လ္ ဆ္င
ဟ ရ
္ ာ လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး” အပ္ဟင္ီးတြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာရန္) ်ားႏွင့္
အညီ စ္စစ္သဟံီးသပ္ အတည္ျပဳေပီးျခင္ီး ၊

(ဇ)

အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ ပဋ္ပကၡ ရွ္်ားႏ္ဟင္ေသာ အေျခအေနမ်ာီးအာီး စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး၊

(ဈ)

ေငြေရီးေၾကီးေရီး က္စၥ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီး က္စၥမ်ာီးတြင္ မသမာမႈမ်ာီး ရွ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး

အာီး စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒္ံ ဤကဟမၸဏီ၏ ဝန္္မ္ီးမ်ာီးက လွ်္ဳဝွက္ သတင္ီးေပီး်ားႏ္ဟင္ေစမည့္
လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးအာီး စ္စစ္သဟံီးသပ္ကာ၊ ္ဟ္သ္ဟ႔ သတင္ီးမ်ာီးျဖင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ သီီးျခာီးလြတ္လပ္စြာ
စဟံစမ္ီးစစ္ေဆီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ဆက္လက္ အေရီးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးတ္ဟ႔ အတြက္ အစီအစဥ္မ်ာီး စီမ္
ံ ာီးရွ္မႈ
ေသခ်ာေစျခင္ီး၊
(ည)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔က ေတာင္ီးဆ္ဟေသာ အျခာီး စ္စစ္သဟံီးသပ္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ာီးက္ဟ
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး်ားႏွင့္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ၏ အေရီးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ လ္ဟအပ္သည့္
က္စၥမ်ာီးနွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ ေတြ႔ရွ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္ီး၊ ်ားႏွင့္

(ဋ)

ဥပေဒ အရ လ္ဟအပ္နဟ္င္သည့္ အျခာီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးနွင့္ တာဝန္မ်ာီးက္ဟ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး။

အ္က္ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ာီး အျပင္၊ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီသည္ ဤကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြကမ
္ ႈ ရလဒ္မ်ာီး အေပၚ အေရီးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွ္်ားႏ္ဟင္သည့္ လ္မ္လည္မႈ

ျဖစ္ေစ၊ နည္ီးလမ္ီးမက်မႈ ျဖစ္ေစ၊ ကဟမၸဏီတြင္ီး ၾကပ္မတ္္္န္ီးခ်ဳပ္မမ
ႈ ်ာီး အလဟပ္မလဟပ္မႈ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏
ဥပေဒ၊ နည္ီးဥပေဒ၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး တစ္စဟံတစ္ရာအာီး ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ေစ စသည္တဟ္႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍
မသကၤာဖြယ္ က္စၥ တစ္စဟံတစ္ရာ အေပၚ ကဟမၸဏီတြင္ီး စဟံစမ္ီးစစ္ေဆီးမႈမ်ာီးအာီး အမ္န္႔ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစ
ၿပီီး၊ ေတြ႔ရွ္ခ်က္ မ်ာီးအာီး စ္စစ္သဟံီးသပ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ၏ အဖြ႕ဝင္ တစ္ဦီးခ်င္ီးစီသည္ ၎

အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ ရွ္ေနသည့္ က္စၥမ်ာီးျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဆ္ဟ ပါဝင္မ ေပီးျခင္ီးမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီသည္ အစည္ီးအေဝီး ၃ ရပ္က်င္ီးပခ့ပါသည္။
အမည္တင္သင
ြ ီး္ ေရီးေကာ္မတီ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီတြင္ ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္၊ ေဒါက္တာ ဥာဏ္သစ္လ္ႈင္်ားႏွင့္ ဦီးညီခင္တ္ဟ႔
ပါဝင္ၾကပါသည္။

အမည္တင္သြင္ီးေရီး

ေကာ္မတီ၏

ဥကၠ႒မွာ

ဦီးတင္ေမာင္လ္ႈင္

တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာတစ္ဦီး ျဖစ္ရမည္
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ျဖစ္ပါသည္။

အမည္

ဟ ဘဟဟတ္အဖြ႔အေနျဖင့္

လက္ရွ္တြင္ ရည္ရြယ္္ာီးၿပီီး ခန္႔အပ္္ာီးရွ္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာ သံဟီးဦီးအနက္မွ တစ္ဦီးက္ဟ အမည္
တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႕အပ္ရန္ ရည္ရြယ္
္ ာီးပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီသည္ (က) ဒါရ္က
ဟ ္တာ၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္ီးမႈနွင့္ စြမ္ီးေဆာင္ရည္
ေပၚမူတည္၍ ယင္ီးတ္ဟ႔အာီး ျပန္လည္ အမည္တင္သြင္ီးျခင္ီး၊ (ခ) ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးသည္ လြတ္လပ္ေသာ
ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္၊ မျဖစ္အာီး နွစ္စဥ္ ဆံဟီးျဖတ္ျခင္ီး၊ (ဂ) ဒါရ္က
ဟ ္တာသည္ လဟပ္ငန္ီးစြမ္ီးေဆာင္ရည္ ရွ္၊မရွ္နွင့္
ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးအေနျဖင့္ ယင္ီး၏ တာဝန္၀တရာီးမ်ာီးက္ဟ ေက်ပြန္စြာ ္မ္ီးေဆာင္ေနျခင္ီး ရွ္၊မရွ္အာီး
ဆံဟီးျဖတ္ျခင္ီး၊ စသည္တ္ဟ႔ ေပၚတြင္ တာဝန္ ရွ္ပါသည္။
အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔၏ စြမ္ီးေဆာင္ရည္အာီး မည္သဟ္႔အကျဖတ္ သဟံီးသပ္
ရမည္က္ဟ ဆဟံီးျဖတ္ကာ၊ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ အေနျဖင့္ အစဟရွင္မ်ာီး၏ ေရရွည္ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးအာီး မည္မွ် တန္ဖ္ဟီး
ျမႇင့တ
္ င္ ေပီး်ားႏ္ဟင္ခ့သည္ဆ္ဟသည္က္ဟ စဥ္ီးစာီးဆဟံီးျဖတ္်ားႏ္ဟင္ရန္ အကျဖတ္စံ်ားႏႈန္ီးအခ်က္မ်ာီးက္ဟ ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႔
အတည္ျပဳရန္အတြက္ အဆ္ဟျပဳတင္ျပရပါမည္။ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ တစ္ခဟလဟံီး၏ ္္ေရာက္မႈက္ဟ လည္ီးေကာင္ီး၊
ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီးခ်င္ီးစီက ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ တစ္ခဟလဟံီး၏ ္္ေရာက္မႈ အလ္ဟ႔ငွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္မႈက္ဟ
လည္ီးေကာင္ီး၊ အကျဖတ္သဟံီးသပ္ရာတြင္ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီက
တစ္ရပ္အာီးစီမံ္ာီးရွ္မည္

က်င့္သဟံီးရမည့္ လဟပ္ငန္ီးစဥ္

ဟ ဒါရ္ဟင္တာအဖြ႔အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္္ာီးပါသည္။ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီဝင္

တစ္ဦီးခ်င္ီးစီသည္ ၎က္ဟယ္တ္ဟင္၏ စြမ္ီးေဆာင္ရည္ အကျဖတ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ
အမည္တင္သြင္ီးျခင္ီးျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ

အမည္တင္သြင္ီးေရီး

ဟတ္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ အျဖစ္

ေကာ္မတီ၏

ဆင္ျခင္သဟီးံ သပ္မႈတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွ လည္ီးေကာင္ီး၊ ယင္ီးတ္ဟ႔အတြက္ အႀကံျပဳျခင္ီးမွ လည္ီးေကာင္ီး၊ ယင္ီးတ္ဟ႔ ဆ္ဟင္ရာ
ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခဟခဟ အလ္ဟ႔ငွာ မေပီးျခင္ီးမွ လည္ီးေကာင္ီး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီသည္ အစည္ီးအေဝီး နွစ္ရပ္အာီး
က်င္ီးပခ့ပါသည္။
အခေၾကီးေငြေကာ္မတီ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီတြင္ ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး၊ ဦီးဝင္ီးေအာင္၊ ဦီးသ္မ္ီးေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun်ားႏွင့္
ဦီးေအာင္စ္ီးဟ သာတ္ဟ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ ကဟမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ
ဒါ႐ို္ဟက္တာတစ္ဦီးျဖစ္သည့္ ဦီးတင္္ြဋ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး်ားႏွင့္ အေရီးပါေသာ အလဟပ္အမႈေဆာင္မ်ာီး အတြက္
အခေၾကီးေငြ ဆ္ဟင္ရာ မူေဘာင္ တစ္ရပ္အာီး ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔သ္ဟ႔ အႀကံျပဳ တင္ျပရန္ လည္ီးေကာင္ီး၊ ဒါ႐ို္ဟက္တာ
တစ္ဦီးခ်င္ီးစီ်ားႏွင့္

အေရီးပါေသာ

အလဟပ္အမႈေဆာင္မ်ာီး

သတ္မွတ္ေပီးရန္အတြက္လည္ီးေကာင္ီး

တာဝန္ရွ္ပါသည္။

အတြက္

အခေၾကီးေငြ

အခေၾကီးေငြ

ေကာ္မတီမွ

အတ္အက်တ္ဟ႔အာီး
အႀကံျပဳခ်က္မ်ာီး

က္ဟတင္ျပ၍ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ တစ္ခဟလဟံီး၏ အတည္ျပဳခ်က္က္ဟ ရယူရပါမည္။ ဒါ႐ို္ဟက္တာေၾကီး၊ လစာ၊ ခြင့္ျပဳစရ္တ္၊
ဆဟေၾကီး၊

ေရြီးခ်ယ္ပ္ဟင္ခြင့်ားႏ
္ ွင့္

ပစၥည္ီးအာီးျဖင့္

အက်ဳ္ီးခံစာီးခြင့္

အပါအဝင္

အခေၾကီးေငြ

ဆ္ဟင္ရာ

႐ိုႈေ္ာင့္အာီးလဟံီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီက ္ည့္သြင္ီး စဥ္ီးစာီးပါသည္။ အခေၾကီးေငြ
ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦီးခ်င္ီးစီသည္ ၎က္ဟယ္တ္ဟင္၏ အခေၾကီးေငြစဟျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီ
၏ ဆင္ျခင္သံဟီးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွ လည္ီးေကာင္ီး၊ ယင္ီးအတြက္ အႀကံျပဳျခင္ီး မွ လည္ီးေကာင္ီး၊
ယင္ီးဆ္ဟင္ရာ ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခဟခဟအလ္ဟ႔ငွာ မေပီးျခင္ီးမွ လည္ီးေကာင္ီး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီသည္ အစည္ီးအေဝီး နွစ္ရပ္ က်င္ီးပခ့ပါသည္။
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အျခာီးေသာ ေကာ္ပေ
္ဟ ရီးရွငီး္ စီမအ
ံ ပ
ဟ ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ ္င
ဟ ရ
္ ာ အာီး္ဟတၾ္ က္ဳီးပမ္ီးမႈမ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၏

ပြင့္လင္ီးျမင္သာမႈ၊

ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး

စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ

မူေဘာင္၊

ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး၏

လူမႈေရီးဆ္ဟင္ရာ တာဝန္ယူမႈ စသည္တဟ္႔ေပၚတြင္ အာမခံ ေဆာင္ရြက္နဟ္င္မႈအာီး ပ္ဟမ္ဟခ္ဟင္ျမေစရန္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီသည္ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး၏ လူမႈေရီးဆ္ဟင္ရာ တာဝန္ယူမႈ မူဝါဒတစ္ရပ္က္ဟလည္ီး အေကာင္အ္ည္
ေဖာ္ခ့ပါသည္။ ကြ််ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ကဟဟမၺဏီသည္ United Nations Global Impact သ္ဟ႔ဝင္ေရာက္ခ့ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
United Nations Global Impact သည္ လူ႕အခြင့္အေရီး၊ အလဟပ္သမာီး လဟပ္ငန္ီးခြင္ အခင္ီးအက်င္ီးနွင့္ ျခစာီးမႈ
တဟ္က္ဖ်က္ေရီး စသည္တ္ဟ႔နွင့္ သက္ဆဟ္င္သည့္ ကမာၻလဟံီးဆ္ဟ္င္ရာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး နွင့္အညီ ကဟမၸဏီမ်ာီးအေနျဖင့္
၄င္ီးတ္ဟ႔၏

မ

ာဗ်ၱဴ

ာမ်ာီး၊

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီးအာီး

္္န္ီးည္ွရန္

အလဟ္႔ငွာ၊

ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးဆဟ္င္ရာ ေရရွည္ အက်္ဳီးျဖစ္္ြန္ီးမႈ ရရွ္ရန္ မ္မ္သေဘာအေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္ အဖြ႔တစ္ရပ္
ပါျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး စီမံအဟပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္နွင့္ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး၏ လူမႈေရီးဆ္ဟင္ရာ တာဝန္ယူမႈ
တဟ္႔ေပၚတြင္ ေဆြီးေ်ားႏြီးသည့္ နွီီးေနွာဖလွယ္ပမ်ာီးနွ
ြ
င့္ သင္တန္ီးမ်ာီးက္ဟ ဒါရ္ဟက္တာ အဖြ႕ဝင္မ်ာီးနွင့္ အလဟပ္သမာီး
ရာ္ူီး အဆင့္ဆင့္တဟ္င္ီး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခ့ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီသည္ ကဟမၸဏီ၏ အလဟပ္သမာီးဆ္ဟင္ရာ မူဝါဒမ်ာီး၊ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးနွင့္ အလဟပ္သမာီးမ်ာီး
အာီးလံဟီး လ္ဟက္နာရမည့္ နည္ီးဥပေဒမ်ာီးနွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး စသည္တဟ္႔ ပါဝင္သည့္ အလဟပ္သမာီး
လက္စြစာအဟပ္အာီးလည္ီး ္ဟတ္ေ၀္ာီးၿပီီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ YSX တြင္စာရင္ီးတင္သြင္ီးျခင္ီးအတြက္ ၾက္ဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အတြင္ီးသတင္ီး
အသံဟီးခ်၍ ရွယ္ယာ ေရာင္ီးဝယ္မႈ ကာကြယ္ျခင္ီး က်င့္ဝတ္စည္ီးကမ္ီး တစ္ရပ္က္ဟလည္ီး လက္ခံက်င့္သံဟီး ခ့ပါ
သည္။
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အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္လ်ားႏ
္ ွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး
မ္တဆ
္ က္
ေနာက္အက်ဆဟံီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္ အ္္၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ အမ်ာီး်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ ျမန္မာ
ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အဓ္က

အစဟရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦီးနွင့္ ဆက္်ားႏႊယ္ေနသည့္ ပဟဂ္ဳလ္တစ္ဦီးဦီးတ္ဟ႔ အၾကာီး ဆက္ဆံ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီး
အေပၚ တဟ္က္ရ္ဟက္ လႊမ္ီးမ္ဟီးသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒပ္ဟင္ီးဆဟ္င္ရာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးပ္ဟင္ီးဆဟ္င္ရာ

မူေဘာင္ တစ္စဟံတစ္ရာမွ် မရွ္ေသီးပါ။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီသည္ အစဟရွယ္ယာ အနည္ီးစဟသာ ပ္ဟငဆ
္ ္ဟင္ေသာ အစဟရွင္မ်ာီး ပါဝင္သည့္ အမ်ာီး်ားႏွင့္
သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး အေနျဖင့္ အစဟရွယ္ယာ
အနည္ီးစဟသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ အစဟရွင္မ်ာီး၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးမ်ာီးအာီး အကာအကြယ္ေပီးရန္ လ္ဟအပ္ေၾကာင္ီး
အသ္အမွတ္ ျပဳပါသည္။
(ေအာက္တြင္

ေရွ႕တြင္ ဆ္ဟခ့သည္တ္ဟ႔အာီး ေ္ာက္႐ိုႈလ်က္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာမ်ာီးသည္

ေဖာ္ျပပါရွ္ေသာ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီး

“IPT”

လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးက္ဟ က်င့္သဟံီးရန္ ယင္ီးတဟ္႔၏ သေဘာဆ်ားႏၵအေလွ်ာက္ အတည္ျပဳခပ
့ ါသည္။
္္ဟ႔အျပင္၊ ျမန္မာန္ဟင္ငံ စာရင္ီးအင္ီးဆဟ္င္ရာ စံ်ားႏႈန္ီး ၂၄ အရ သက္ဆ္ဟင္သည့္ အဖြ႕အစည္ီး ္ဟတ္ေဖာ္
ေၾကျငာျခင္ီးဆဟ္င္ရာ

လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ညီ

ကဟမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရီးဆ္ဟင္ရာ

ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးတြင္

ယင္ီး၏

သက္ဆဟ္င္သည့္ အဖြ႕အစည္ီး လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးအာီး ေဖာ္ျပခ့ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
္ဟ သ
္ ည့္ အဖြ႔အစည္ီး လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး
သက္ဆင
၂၀၁၅ခဟနွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္တြင္ အဆံဟီးသတ္သည့္ ဘ႑ာေရီးနွစ္အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အဖြ႕၏ စာရင္ီးစစ္ၿပီီး
တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ဘ႑ာေရီး ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးခ့သည့္အတ္ဟင္ီး ေအာက္ပါတ္ဟ႔သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ
၏ သက္ဆဟ္င္သည့္ အဖြ႕အစည္ီး လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီး ျဖစ္ပါသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရီးနွစအ
္ တြက္ ဤကဟမၸဏ၏
ီ စာရင္ီးစစ္ၿပီီး

ပမာဏ

တစ္ေပါင္ီးတည္ီး ဘ႑ာေရီး ရွငီး္ တမ္ီးအရ ဆက္စပ္သည့္
အဖြ႕အစည္ီး၏ လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး (ကဟနစ
္ ည္နင
ွ ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
အေရာင္ီးအဝယ္)
Myanmar Japan Thilawa Development (“MJTD”)

အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၈၂၂,၉၁၉.၈၈

အျခာီး ဆက္စပ္သည့္ အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး
ကဟမၸဏီ၏

လက္ေအာက္ခံ

*၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃ က်ပ္

အဖြ႕အစည္ီးျဖစ္သည့္

Thilawa

၁,၄၆၇,၃၆၄,၇၆၁ က်ပ္

Property Development (“TPD”) က္ဟယ္စာီး ေဆာင္ရြက္သည့္
ေပီးေခ်မႈမ်ာီး
MJTD ္ံမွ ရရွ္ခ့သည့္ စီမံခန္႔ခေရီး
ြ
ဝန္ေဆာင္ခမ်ာီး
MJTD ္ံမွ ရရွ္ခ့သည့္ အေရာင္ီး ေကာ္မရွင္

အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၈၀၄,၁၃၀
အေမရ္ကန္ ေဒၚလာ ၁,၁၃၅,၁၂၅
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*အျခာီး

ဆက္စပ္သည့္

အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးတြင္

ေအာက္တြင္

စီမံခန္႔ခြေရီးဆဟ္င္ရာ ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီးက ္္န္ီးခ်ဳပ္သည့္ သဟ္႔မ

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ

ဤကဟမၸဏီ၏

အဓ္က

ဟတ္ သ္သာ္င္ရွာီးစြာ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္

ကဟမၸဏီမ်ာီး အဓ္ကအာီးျဖင့္ ပါဝင္သည္။
အမွတ္

ကဟမၸဏီ အမည္နင
ွ ့္

ဆက္စပ္သည့္

ကဟမၸဏတ
ီ င
ြ ီး္

လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္

အဓ္က

ရာ္ူီး

က်ပ္ေငြ ပမာဏ

စီမခ
ံ န္႔ခေရီးဆဟ
ြ
္ငရ
္ ာ
ပဟဂဳ္ လ္မ်ာီး
၁။

Dagon International Limited

ဦီးဝင္ီးေအာင္

ဥကၠ႒

၃၀၈,၆၀၉,၂၁၂

ဦီးဝင္ီးေအာင္

ဥကၠ႒

၄၅,၇၂၈,၇၅၀

ဦီး္ြန္ီးလြင္

ဒါရ္ဟက္တာ

၂၅,၅၂၅,၃၂၀

ဦီးေအာင္ဝင္ီး

MJTD၏

၂၈,၆၃၈,၆၂၂

(စက္ယ်ားႏ ယာီးမ်ာီးငွာီးယမ္ီးျခင္ီး)
၂။

Thuriya

Energy

Management
Limited

Depot

Comapany

(သမ်ာီးစဟပဟ္
ံ ာီးရွ္ရန္

ေျမေနရာ ငွာီးယမ္ီးျခင္ီး)
၃။

Shwe Pyi General Trading
(ကြန္တ္မ္နာ အဖ္ဟီးအခမ်ာီး)

၄။

Myint

Myat

Htut

Khaung

Co.,Ltd (ဒီဇယ္ ဝယ္ယူျခင္ီး)

ဘ႑ာေရီး
အရာရွ္ခ်ဳပ္

၅။

Union

of

Myanmar

Federation of Chamber of
Commerce

&

Industry

ဦီးဝင္ီးေအာင္
ဦီးသ္န္ီး

န္

ဥကၠ႒

၁၇,၂၂၄,၀၆၉

ဒဟ ဥကၠ႒

(ရံဟီးခန္ီးငွာီးယမ္ီးျခင္ီး)
စဟစေ
ဟ ပါင္ီး

၄၂၅,၇၂၅,၉၇၃

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အေနျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး (အလဟပ္အမႈေဆာင္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွ်) နွင့္
ျဖစ္ေစ၊ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီးနွင့္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အလဟပ္ခန္႔္ာီးေရီး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္မွ်
ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါ။ “စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ ဖြ႕စည္ီးပံဟ - ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီးနွင့္ အလဟပခ
္ န္႔္ာီးေရီး
သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ာီး၊

နွင့အ
္ ခေၾကီးေငြ”

အပ္ဟင္ီးတြင္

ရွင္ီးလင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးျခင္ီး

မွအပ၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး အာီးလဟံီး၊ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး အာီးလဟံီးတ္ဟ႕သည္ အခေၾကီးေငြ မယူဘ ယာယီအာီးျဖင့္
ဤကဟမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ ရာ္ူီးမ်ာီး၌ လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ေပီးရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ
က အမည္ တင္သြင္ီးၾကပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အဓ္ကဘဏ္မ်ာီးမွာ APEX Bank ၊ Kanbawza Bank Limited, Yoma Bank Limited ်ားႏွင့္
Co-operative Bank Limited တ္ဟ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒဟတ္ယ ဥကၠ႒ ဦီးသ္မ္ီးေဝ (ေခၚ) Mr. Serge
Pun သည္ Yoma Bank Limited အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္ဟက္တာ တစ္ဦီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႕၏
ဒါ႐ို္ဟက္တာျဖစ္ေသာ ဦီးခင္ေမာင္ေအီးသည္ Co-operative Bank Limited၏ အဓ္က အစဟရွယယ
္ ာရွင္်ားႏွင့္ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။
အ္က္တြင္ ္ဟတ္ေဖာ္ ေၾကျငာ္ာီးသည္ မွအပ၊ အျခာီးအက်ဳ္ီးသက္ဆ္ဟင္သည့္ အဖြ႔အစည္ီး လဟပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ာီး ရွ္လာလ္မ့္မည္

ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက လက္ရွ္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပါ။
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IPT လဟပ္
္ ီးဟံ လဟပန
္ ည္ီးမ်ာီး
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးသည္ သာမန္ ကူီးသန္ီးေရာင္ီးဝယ္ေရီး စံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး
အတ္ဟင္ီး

ျဖစ္ေရီး၊

တတ္ယပဟဂ္ဳလ္

တစ္ဦီးဦီးျဖင့္

စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီးအရ မ
လဟပ္ေဆာင္ေရီး၊

္္ဟ႔ျပင္၊

အစဟရွယ္ယာရွင္တ႔၏
္ဟ

လဟပ္ေဆာင္ျခင္ီး္က္

ပ္ဟမ္ဟမ်က္်ားႏွာသာ

ေပီးသည့္

ဟတ္ဘ ေဈီးကြက္ေပါက္ေဈီး အတဟ္င္ီးက်င့္သဟံီးေရီးမူ အေျချပဳကာ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာ အနည္ီးစဟသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ

အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးအာီး

နစ္နာမႈ

မရွ္ေစေရီးတ္ဟ႔က္ဟ

ေသခ်ာေစရန္

အလ္ဟ႔ငွာ၊

IPT

လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး မ်ာီးအာီး အတည္ျပဳရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက ဆဟံီးျဖတ္ခ့ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္ IPT လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးအာီး ဘဟတ္အဖြ႕မွ စဥ္ီးစာီး၍ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္
န္ဟင္ပါသည္။
၁။

အဓ္ပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး
ေရွ႕ေနာက္ စကာီးစပ္ အရ အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္ လ္ဟအပ္သည္မွ အပ၊ IPT လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး
အလ္ဟ႔ငွာ "ဆက္်ားႏြယသ
္ "ူ ဆ္ဟသည္မွာ (က)

ဟ ္တာ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊
(လူပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္) ဤကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္က
အမႈေဆာင္

ဒါရ္ဟက္တာ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္

္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ

အစဟရွယ္ယာရွင္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး တစ္ဦီးဦီးျဖင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ (၁)

၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မ္သာီးစဟ၊

(၂)

၎က္ဟယ္တ္ဟင္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မ္သာီးစဟ၏ အက်ဳ္ီးခံစာီးခြင့ရ
္ ွ္သူ အျဖစ္

ပါဝင္သည့္ ယဟံၾကည္အပ္်ားႏွံမႈအဖြ႔ တစ္ရပ္ရပ္၏ လူႀကီီးမ်ာီး၊ သ္ဟ႔တည္ီးမ
၄င္ီးက္ဟယ္တ္ဟင္ သ္ဟ႔မ
(discretionary

ဟတ္

ဟတ္ ၄င္ီး၏အနီီးစပ္ဆံဟီး မ္သာီးစဟသည္ အက်္ဳီးခံစာီးခြင့ရ
္ ွ္သူ

object)

အျဖစ္ပါဝင္သည့္

လြတ္လပ္စြာ

ဆံဟီးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္ေသာ ယံဟၾကည္အပ္နွံမႈအဖြ႕ တစ္ရပ္ရပ္၏ (discretionary trust)
လူၾကီီးမ်ာီး ၊
(၃)

၎်ားႏွင့္ ၎၏ အန်ားစပ္ဆုံ်ား မ္သာီးစဟ အတူတကြ တ္ဟ႔က (တ္ဟက္႐ို္ဟက္ ျဖစ္ေစ၊
သြယ္ဝ္ဟက္၍ ျဖစ္ေစ) အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး ၃၀% ်ားႏွင့္ အ္က္ ရရွ္
္ ာီးသည့္ ကဟမၸဏီ
တစ္ရပ္ရပ္၊

(ခ)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီက္ဟ ္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ အစဟရွယ္ယာရွင္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟခဟျဖင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍
ယင္ီးကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အစည္ီးက ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ ယင္ီး၏ မ္ခင္ကဟမၸဏီ
က

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊
သ္ဟ႔မ

အဆ္ဟပါ

မ္ခင္ကဟမၸဏီ၏

ယင္ီးကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

လက္ေအာက္ခံ

အဖြ႔အစည္ီးက

ဟတ္ အျခာီး အလာီးတူ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ

ဟတ္ ကဟမၸဏီမ်ာီးက (တ္ဟက္႐ို္ဟက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ ျဖစ္ေစ) Equity ၏ ၃၀% ်ားႏွင့္

အ္က္ ရွ္ေသာ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ျခင္ီး ခံရသည့္ အျခာီး မည္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္
ျဖစ္ေစက္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
"ဆက္်ားႏြယသ
္ ည့္ ကဟမၸဏ"ီ ဆ္ဟသည္မွာ ၎ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟပ္စဟက အနည္ီးဆဟံီး ၂၀% ္က္ မနည္ီး၊ ၅၀% ္က္ မမ်ာီးဘ က္ဟင္စြ္ာီးသည့္ ကဟမၸဏီ
တစ္ခဟက္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
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ကဟမၸဏီ တစ္ခဟခဟ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "္္နီး္ ခ်ဳပ္ျခင္ီး" ဆ္ဟသည္မွာ ၎ကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီးပ္ဟင္ီး်ားႏွင့္
လဟပ္ငန္ီး

ေဆာင္ရြက္မႈပင
္ဟ ္ီး

ေပၚလစီမ်ာီး်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍

အဆဟံီးအျဖတ္

ခ်မွတ္ျခင္ီးတြင္

တ္ဟက္ရ္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ျဖစ္ေစ လႊမ္ီးမ္ဟီး်ားႏ္ဟင္ျခင္ီးက္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
"္္နီး္ ခ်ဳပ္ေသာ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွင"္ ဆ္ဟသည္မွာ (က)

ဤစာပ္ဟဒ္ျဖင့္
မ

က္ဟက္ညီေသာ

ပဟဂဳ္လ္

တစ္ဦီးဦီးသည္

္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ

အစဟရွယ္ယာရွင္

ဟတ္ေၾကာင္ီး ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔က ေၾကာင္ီးက်ဳ္ီးသင့္ျမတ္စြာ သတ္မွတ္ ဆဟံီးျဖတ္သည္မွ အပ၊

ဤကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီး စဟစဟေပါင္ီး၏ ၁၅%
်ားႏွင့္ အ္က္အာီး တ္ဟက္႐ို္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ျဖစ္ေစ က္ဟင္စြ္ာီးလ်က္၊
(ခ)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ အေပၚ အမွနတ
္ ကယ္လည္ီး ္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ ပဟဂဳ္လ္ က္ဟဆ္ဟလ္ဟပါသည္။

္ဟ ်ားႏ
္ ္ဟငသ
္ ည့္ အဖြ႔အစည္ီး" ဆ္ဟသည္မွာ (က) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၊ (ခ) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ဘဟတ္အဖြ႕က
"္္ခက
အသ္အမွတ္ျပဳသည့္ မည္သည့္ စေတာ့အ္ပ္ခ်္န္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီး

လလွယ္ေရာင္ီးဝယ္ေရီး တြင္မွ် စာရင္ီးဝင္ အျဖစ္ တင္သြင္ီး္ာီးျခင္ီး မရွ္ေသာ ကၽႊနဟ္ပ္တဟ္႔ ကဟမၸဏီ၏
လက္ေအာက္ခံအဖြ႔အစည္ီးတစ္ခဟ၊ သ္ဟ႔တည္ီးမ
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အဟပ္စဟ်ားႏွင့္

၎၏

ကၽႊနဟ္ပ္တဟ္႔ဘဟတ္အဖြ႕က

ဟတ္ (ဂ) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အဟပ္စဟက ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ(္ မ်ာီး)က

အသ္အမွတ္ျပဳေသာ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး

မည္သည့္

စေတာ့အ္ပ္ခ်္န္ီး

္္န္ီးခ်ဳပ္်ားႏ္ဟင္ေသာ၊
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေငြေခ်ီး

သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီး လလွယ္ေရာင္ီးဝယ္ေရီး တြင္မွ် စာရင္ီးဝင္ အျဖစ္ တင္သြင္ီး္ာီးျခင္ီး
မရွ္ေသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီနွင့္ ဆက္်ားႏႊယ္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ခက
ဟ ္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
“အဟပစ
္ ”ဟ ဆဟ္သည္မွာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၊ ်ားႏွင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး (ရွလ
္ ွ်င္)
လူပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ "အနီီးစပ္ဆီးဟံ မ္သာီးစဟ" ဆ္ဟသည္မွာ ၎ပဟဂ္ဳလ္၏ အ္မ္ေ္ာင္ဖက္၊
သာီးသမီီး၊ ေမြီးစာီး သာီးသမီီး၊ ေနာက္အ္မ္ေ္ာင္ပါ သာီးသမီီး၊ ညီအစ္က္ဟ၊ ေမာင္နွမ ်ားႏွင့္ မ္ဘတ္ဟ႔က္ဟ
ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။
"အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္လ"္ ဆ္ဟသည္မွာ (က) ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာ၊ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ို္ဟက္တာ သ္ဟ႔မ
္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ အစဟရွယ္ရာရွင္၊ သ္ဟ႔တည္ီးမ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ (ခ) ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာ၊ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္က
ဟ ္တာ

ဟတ္ ္္န္ီးခ်ဳပ္ေသာ အစဟရွယ္ယာရွင္၏ ဆက္်ားႏြယ္သူ တစ္ဦီးဦီးက္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။

"အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္လျ္ ဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္" ဆ္ဟသည္မွာ ္္ခ္ဟက္်ားႏ္ဟင္သည့္ အဖြ႔အစည္ီး
တစ္ခဟ်ားႏွင့္ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီး အၾကာီး ျပဳလဟပ္သည့္ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္က္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါသည္။ ္္ဟ႔ျပင္ "လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္" တြင္ ေအာက္ပါတ္ဟ႔ပါဝင္သည္၊ သ္ဟ႔ရာတြင္ ယင္ီးတ္ဟ႔နွင့္သာ ကန္႔သတ္မ္ာီးေပ။
(က)

ေငြေရီးေၾကီးေရီး အေ္ာက္အပံ့ ေပီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

(ခ)

ရရန္ပ္ဟငခ
္ ြင့မ
္ ်ာီး ရယူျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

(ဂ)

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

(ဃ)

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ စာခ်ဳပ္မ်ာီး ္ဟတ္ေဝျခင္ီး သ္ဟ႔မ

(င)

ေရြီးခ်ယ္ အသဟံီးခ်ပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီး (Options) ေပီးျခင္ီး သ္ဟ႔မ

(စ)

ဖက္စပ္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ
သာမန္
မ

ျဖစ္ေစ၊

ဟတ္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး၊

ဟတ္ ယူျခင္ီး၊
ဟတ္ ္ည့္ဝင္ျခင္ီး၊
ဟတ္ အေပီးခံျခင္ီး၊ ်ားႏွင့္

ဟတ္ ပူီးတြရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီး ္ူေ္ာင္ျခင္ီး၊

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး

ဟတ္လွ်င္

ဟတ္ ယူျခင္ီး၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး

စာခ်ဳပ္တဟ္က္ရ္ဟက္
137

တြင္ျဖစ္ေစ၊

သဟ္႔မ

ဟတ္

ယင္ီးသဟ္႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး

သြယ္၀္ဟက္ခ်ဳပ္ဆ္ဟျခင္ီး

ျဖစ္ေစ၊

ယင္ီးသဟ္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး မ
တစ္ဖ႕ြ သဟ္႔မ
၂။

ဟတ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ (ဥပမာ။ ။ ၾကာီးဝင္ရပ္တည္ အဖြ႕အစည္ီး

ဟတ္ တစ္ဖ႕္က္
ြ
ပ္ဟေသာ အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး မွတဆင့္)

အေ္ြေ္ြ လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ျဖင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးျဖင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍

ေအာက္ပါ

လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟပ္စဟက အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ သြာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္ (က)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီး္ံမွ ကဟန္ပစၥည္ီး ဝယ္ယူျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူျခင္ီး

လဟပ္ေဆာင္ေသာ အခါ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အဟပ္စဟ၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး်ားႏွင့္ အစဟရွယ္ယာ အနည္ီးစဟသာ
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ အစဟရွယ္ယာရွငမ
္ ်ာီး၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးတ္ဟ႔ နစ္နာျခင္ီး မရွ္ေစေရီး အတြက္
်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္ၾကည့္ရႈရန္

အလ္ဟ႔ငွာ

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္

မ

ဟတ္သူမ်ာီး္ံမွ

ေနာက္္ပ္

အေရာင္ီးအဆ္ဟျပဳလႊာ ၂ခဟရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေရြီးခ်ယ္မည့္ ဝယ္ေဈီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဝန္ေဆာင္ခသည္

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ မ

ဟတ္သူ

မ်ာီး္ံမွရယူ္ာီးသည့္

ေနာက္္ပ္ အေရာင္ီးအဆ္ဟျပဳလႊာ ၂ခဟအနက္ ယွဥ္ၿပဳ္ငမ
္ ႈ အရွ္ဆဟံီး ေဈီး်ားႏႈန္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဝန္ေဆာင္ခ္က္ ပ္ဟမ္ဟ မ်ာီးျပာီးျခင္ီး မရွ္ေစရပါ။ ယွဥ္ၿပဳ္င္မႈ အရွ္ဆဟံီးေဈီး်ားႏႈန္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဝန္ေဆာင္ခအာီး ေဖာ္္ဟတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အရည္အေသြီး၊ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး၊ စံ်ားႏႈန္ီး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး၊ ေပီးပ္႔ရ
ဟ န္ ၾကာျမင့္ခ်္န္်ားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္ီး ရာဇဝင္တ႔္ဟ အပါအဝင္ ်ားႏွင့္
ယင္ီးတ္ဟ႔ခ်ည္ီးသာ မကဘ အျခာီး သက္ဆ္ဟင္သည့္ အခ်က္မ်ာီးက္ဟ ္ည့္သြင္ီး စဥ္ီးစာီးမည္
ျဖစ္ပါသည္၊
(ခ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီး္ံသ္ဟ႔ ကဟန္ပစၥည္ီး ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး သ္ဟ႔မ
လဟပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အဟပ္စဟ၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး်ားႏွင့္

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပီးျခင္ီး
အစဟရွယ္ယာ အနည္ီးစဟသာ

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ အစဟရွင္မ်ာီး၏ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးတ္ဟ႔ နစ္နာျခင္ီး မရွ္ေစေရီး အတြက္ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္
ပဟဂဳ္လ္ မ

ဟတ္သူမ်ာီးနွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလဟပခ
္ ့ေသာ အျခာီးအလာီးတူ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္

၂ရပ္ျဖင့္ ်ားႏ္ႈင္ီးယွဥ္ ၾကည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီးအတြက္

ဝန္ေဆာင္ခသည္

ကဟန္ပစၥည္ီးမ်ာီး၏ ေရာင္ီးေဈီး သ္ဟ႔မ
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဂ
ဟ ဳ္လ္

မ

ဟတ္သူ

ဟတ္

မ်ာီးနွင့္

ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလဟပ္ခ့ေသာ အျခာီး အလဟပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂ရပ္တ္ဟ႔ အနက္ အနည္ီးဆဟံီး
ျဖစ္သည့္ ေရာင္ီးေဈီး သ္ဟ႔မ
(ဂ)

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္ခ္က္ ပ္ဟမ္ဟ ေလ်ာ့နည္ီးျခင္ီး မရွ္ေစ ရပါ၊

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ တစ္ဦီး္ံသ္ဟ႔ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ္ံမွ {ေျမ/အေဆာက္အဦီး} ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ ပစၥည္ီးမ်ာီး

ငွာီးရမ္ီးေသာအခါ၊ သက္ဆ္ဟင္ရာ ငွာီးရမ္ီးခသည္ ေဈီးကြက္အတြင္ီး လက္ရွ္ ေပါက္ေဈီး်ားႏႈန္ီး
္ာီးမ်ာီးျဖင့္ က္ဟက္ညီေရီး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးျဖင့္ စီမံ
လဟပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ နည္ီးလမ္ီးမ်ာီး ဆ္ဟရာ၌ အလာီးတူ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္
ပစၥည္ီးမ်ာီး၏ ပ္ဟင္ရွင္မ်ာီး္ံ ဆီေလ်ာ္စြာ ေမီးျမန္ီးစံဟစမ္ီးျခင္ီး၊ (လ္ဟအပ္ သည္

ဟ ္င္မွတ္ပါက

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပစၥည္ီးဆ္ဟင္ရာ ရာျဖတ္္ံမွ သီီးျခာီးလြတ္လပ္စြာ ျပဳလဟပ္ ္ာီးေသာ ရာျဖတ္
အစီရင္ခံစာ အပါအဝင္) ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပစၥည္ီးေရာင္ီးဝယ္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ေအီးဂ်င့္မ်ာီး ္ဟတ္ျပန္္ာီး
ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ သဟံီးသပ္ခ်က္မ်ာီး ရယူျခင္ီး က့သ္ဟ႔

နည္ီးလမ္ီးမ်ာီးက္ဟ ဆ္ဟလ္ဟပါ သည္။ သက္ဆ္ဟင္ရာ ေမီးျမန္ီးစဟံစမ္ီး္ာီးမႈ တ္ဟ႔၏ ရလဒ္တ႔က
္ဟ ္ဟ
အေျခခံလ်က္ အရြယ္အစာီး၊ အသဟံီးျပဳမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္်ားႏွင့္ တည္ေနရာတ္ဟ႔ အလ္ဟက္
ယွဥ္ၿပဳ္င္မအ
ႈ ရွ္ဆဟံီး

ငွာီးရမ္ီးခအေပၚ

အေျချပဳ၍

ေပီးရမည့္

ငွာီးရမ္ီးခတန္ဖ္ဟီးေငြက္ဟ

သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ)

သက္ဆ္ဟင္ရာ ကဟန္ပစၥည္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတ႔က
္ဟ ္ဟ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ ပဟဂဳ္လ္တစ္ဦီး္ံမွသာ

ရရွ္်ားႏ္ဟင္သည္ ျဖစ္ကာ၊ ဆက္်ားႏြယ္ျခင္ီး မရွ္သည့္ တတ္ယပဟဂ္ဳလ္အဖြ႔အစည္ီး တ္ဟ႔၏ လဟပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ာီးပါ
သက္ဆ္ဟင္ရာ

ေဈီး်ားႏႈန္ီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီးျဖင့္ ်ားႏႈ္င္ီးယွဥ္ျခင္ီး မျပဳ်ားႏ္ဟင္ေသာ က္စၥတ္ဟ႔တြင္၊
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ျဖင့္
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ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္က္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အမႈေဆာင္ အရာရွ္ခ်ဳပ္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေငြေရီးေၾကီးေရီး အရာရွ္ခ်ဳပ္၏ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ျဖင့္သာ

လဟပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟသ္ဟ႔ အတည္ျပဳ်ားႏ္ဟင္ေရီး အတြက္ ခြင့္ျပဳသူသည္ အဆ္ဟပါ
လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ တြင္ အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ မရွ္ေစရပါ။ အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ ရွ္ေနခပ
့ ါက၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
စာရင္ီးစစ္

ေကာ္မတီ၏

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ျဖင့္သာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

သာမန္

စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ

အေလ့အ္ နွင့္ မူဝါဒမ်ာီး အတဟ္င္ီး လဟပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆ္ဟင္ရာ ကဟန္ပစၥည္ီး
်ားႏွင့/္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သက္ဆ္ဟင္ရာ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ ပဟဂဳ္လ္္ံသ္ဟ႔ ေပီးရမည့္

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ဆ္ဟင္ရာ ေဈီး်ားႏႈန္ီးက္ဟ ေဖာ္္ဟတ္ သတ္မွတ္ရာ၌ အေရအတြက္၊ လ္ဟအပ္ခ်က္
မ်ာီး ်ားႏွင့္ စံ်ားႏႈန္ီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး စသည္တ္ဟ႔က္ဟ ္ည့္သြင္ီး စဥ္ီးစာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။

ျပန္လည္စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာ လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး
(က)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အဟပ္စဟမွ

ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ဆ္ဟသည့္

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္နွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ အာီးလဟံီးက္ဟ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး အမ်ဳ္ီးအစာီး ခြျခာီးသတ္မွတ္ပါမည္ (၁)

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၁) - ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟပ္စဟပင
္ဟ ္ ေနာက္ဆဟံီး စာရင္ီးစစ္ အတည္ျပဳၿပီီး
အသာီးတင္ ျဒပ္ရွ္ ရရန္ပ္ဟင္ခြင့၏
္ ၃.၀% ်ားႏွင့္ အ္က္ တန္ဖ္ဟီးရွ္သည့္

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္

ပဟဂဳ္လ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္။
(၂)

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၂) - ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟပ္စဟပ္ဟင္ ေနာက္ဆဟံီးစာရင္ီးစစ္ အတည္ျပဳၿပီီး
အသာီးတင္

ျဒပ္ရွ္

ရရန္ပင
္ဟ ္ခင
ြ ့္၏

၃.၀%

ေအာက္

ေလ်ာ့နည္ီးေသာ္လည္ီး၊

က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ်ားႏွင့္ အ္က္ တန္ဖ္ဟီးရွ္သည့္ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ျဖင့္ ပတ္သက္
ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္။
(၃)

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၃) - က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္ီးေသာ တန္ဖ္ဟီးရွ္သည့္
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္။

(ခ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ဳ္ီးအစာီးတစ္ခဟခ်င္ီးစီ အတြက္
သက္ဆဟ္င္ရာ တန္ဖ္ဟီးကန္႕သတ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဘဟတ္အဖြ႕မွ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ
သင့္ေလ်ာ္သည္

(ဂ)

ဟ ္င္ျမင္သည္႕အတ္ဟင္ီး ေျပာင္ီးလ ျပင္ဆင္်ားႏ္ဟင္သည္။

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၁)

က္ဟ

ခ်ဳပ္ဆ္ဟ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳ္တင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လ္ဟအပ္ပါသည္။
(ဃ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၂)

က္ဟ

ခ်ဳပ္ဆ္ဟ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ၏ ႀကဳ္တင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လ္ဟအပ္ျခင္ီး မရွ္ပါ။
သ္ဟ႔ရာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဘ႑ာေရီး အရာရွ္ခ်ဳပ္၏ ႀကဳ္တင္

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ လ္ဟအပ္သည့္ အျပင္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီက သဟံီးလ တစ္ႀက္မ္
ျပန္လည္ စ္စစ္ သဟံီးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(င)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္

အမ်ဳ္ီးအစာီး(၃)

က္ဟ

ခ်ဳပ္ဆ္ဟ

ဝင္ေရာက္ရန္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ္ံမွ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ
္ံမွ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ဘ႑ာေရီးအရာရွ္ခ်ဳပ္္ံမွ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ႀကဳ္တင္

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ မလ္ဟအပ္ပါ။ သ္ဟ႔ရာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီက သဟံီးလ တစ္ႀက္မ္
ျပန္လည္ စ္စစ္ သဟံီးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(စ)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီသည္ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္
ခ်က္ ရွ္သမွ် အာီးလဟံီးက္ဟ ေဈီးကြက္ ေပါက္ေဈီးအတ္ဟင္ီး ျပဳလဟပ္မႈရွ္၊ မရွ္က္ဟ သဟံီးလ တစ္ႀက္မ္
ျပန္လည္ စ္စစ္သဟံီးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီသည္

က္န္ီးဂဏန္ီးျဖင့္ မေဖာ္ျပ်ားႏ္ဟင္ေသာ သက္ဆ္ဟင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာီး အာီးလဟံီးက္ဟ အ္က္
တြင္ ေဖာ္ျပခ့သည့္ လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီး အတ္ဟင္ီး ္ည့္သြင္ီး စဥ္ီးစာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဆ)

ဤကဟမၸဏီ အေနျဖင့္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ၏ ျပန္လည္ စ္စစ္သဟံီးသပ္မႈမ်ာီးတြင္
အေ္ာက္အကူ ျဖစ္မည့္ သက္ဆ္ဟင္ရာ သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး အာီးလဟံီးက္ဟ စီမံ ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ေပီးမည္

ျဖစ္ၿပီီး

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္

အာီးလဟံီးက္ဟ မွတ္ပဟံတင္စာရင္ီး တစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္ီး ေရီးသြင္ီး္ာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆ္ဟပါ
လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီး ေဆာင္ရက
ြ ္ရျခင္ီး၏ အေၾကာင္ီးအရင္ီးကဟ္လည္ီး မွတ္ပဟတ
ံ င္စာရင္ီးတြင္
မွတ္တမ္ီးတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆ္ဟျပဳတင္သြင္ီးသည့္ေဈီး်ားႏႈန္ီးမ်ာီးနွင့္ လဟဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီး
ေဆာင္ရြက္ရျခင္ီး၏ အေၾကာင္ီးအရင္ီးကဟ္ အေ္ာက္အပံံ့ျပဳမည့္ အျခာီး အေ္ာက္အ္ာီး
မ်ာီးက္ဟလည္ီး မွတ္တမ္ီးတင္ရာတြင္ ္ည့္သြင္ီးရမည္။
(ဇ)

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ဳ္ီးအစာီး အာီးလဟံီး၏ ျပန္လည္
စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတ္႔ဟ အက်ဳံီးဝင္ပါသည္ (၁)

သက္ဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဟဟပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရ္ဟက္တာ သ္ဟ႔မ
ဘ႑ာေရီးအရာရွ္ခ်ဳပ္က
သက္ဆ္ဟင္ရာ

အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ

အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္မွ

ရွ္ေနလွ်င္ေသာ္

အခါအာီးေလ်ာ္စြာ

္ာီးသူတစ္ဦီး ျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

လည္ီး

အမည္

ဟတ္

ေကာင္ီး၊
တင္သြင္ီး

ျပန္လည္ စ္စစ္ သဟံီးသပ္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ခြင့ျ္ ပဳျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးစဥ္က္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ ၎က
အဆ္ဟပါ က္စၥအတြက္ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ ေရြီးခ်ယ္သတ္မတ
ွ ္သည့္ စာရင္ီးစစ္
ေကာ္မတီတစ္ဦီးဦီးက

ျဖစ္ေစ

တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

(သ္ဟ႔ရာတြင္ ္္ဟသ္ဟ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္
တြင္ အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ မရွ္ေစရမည့္အျပင္

သက္ဆ္ဟင္ရာ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္မွ

အမည္တင္သြင္ီး္ာီးသူလည္ီး မျဖစ္ေစရပါ။)
(၂)

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦီးသည္ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္
အက်ဳ္ီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ ရွ္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ သက္ဆ္ဟင္ရာ အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္
မွ

အခါအာီးေလ်ာ္စြာ

အမည္တင္သြင္ီး္ာီးသူ

တစ္ဦးီ ျဖစ္လွ်င္

ေသာ္

လည္ီးေကာင္ီး၊ အဆ္ဟပါ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီက
ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ စ္စစ္သဟံီးသပ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးစဥ္တြင္
ပါဝင္ျခင္ီး မရွ္ေစရပါ။
၄။

ဖြင့္

ေၾကညာျခင္ီး

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔သည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ်ားႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ္္ဟဘ႑ာေရီး ်ားႏွစ္အတြင္ီး လဟပ္ေဆာင္ခ့ေသာ
အက်ဳ္ီးဆ္ဟင္ပဟဂဳ္လ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လဟပ္ေဆာင္ခ်က္ စဟစဟေပါင္ီးတန္ဖ္ဟီးက္ဟ ဖြင့္
အက်ဳ္ီးဆက္ဆ္ဟင္ေသာ

ပဟဂ္ဳလ္

တစ္ဦီးခ်င္ီးစီ်ားႏွင့္

(ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ႔၏
္ဟ ဒါရ္ဟက္တာအဖြ႕မွ သင့္ေလ်ာ္သည္
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လဟပ္ေဆာင္ေသာ

ေၾကညာ ေပီးပါမည္။

စဟစဟေပါင္ီးတန္ဖ္ဟီး

ဟ ္င္ျမင္သည့္အတ္ဟင္ီး) ဖြင့္

က္ဟလည္ီး

ေၾကညာ ေပီးပါမည္။

အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္်ားႏဟ္ငေ
္ ခ်ရ္ွေသာ ပဋ္ပကၡမ်ာီး
မ္တဆ
္ က္
ကုမၸဏမ ာ်ား

အက္ဥပေဒတြင္

ျပ႒ာန္်ားထာ်ားသည့္

အနည္ီးငယ္မွ်ေသာ

အေျခအေနအခ ိ်ဳ႕တြင္မရအပ၊

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

စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ား္ာတြင္

ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ား

ေဆာင္္ြက္္န္

အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္ပတ္သက္၍

လုိအပ္ေစသည့္

ဥပေဒ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ

မူေဘာင္

သုိ႔မဟုတ္

စည္်ားမ ဥ္်ားစည္်ားကမ္်ား မူေဘာင္ မ္ရိေပ။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားသည့္ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ
္ိရေသာ ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္်ားသည္ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားက မိမိတို႔ ဆႏၵျဖင့္သာ လိုလာ်ားစြာ
ေဆာင္္ြက္ျခင္်ားျဖစ္ပါ~၍ ၿပ်ားျပည့္စဟံမႈရွမ
္ ည္

ဟ အာမမခံ်ားႏ္ဟင္ပါ။ ၿပီီးၿပည့္စံဟျခင္ီးမရွ္ေသာ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ား ပဋိပကၡ

ဖြင့ဟ
္ ခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ နရင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟျခင္်ား မ္ရိခြဲ့သည့္ အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ား ပဋိပကၡ တစ္္ပ္္ပ္ အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဟတ္အဖ႔က
ြ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္်ားႏဟ္ငေ
္ ခ်ရ္ွေသာ ပဋ္ပကၡမ်ာီး (Potential Conflict of Interests)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အက ်ဳိ်ားစ်ားပြာ်ားႏရင့္

ပတ္သက္၍

ျဖစ္ႏုိင္ေခ ္ိရေသာ

ပဋိပကၡမ ာ်ားအာ်ား

သက္ဆိုင္္ာ

အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ားနရင့္ ဘဟတ္အဖ႕ြ အတြက္ ခန္႔အပ္္ာီးေသာ ဒါရဟ္က္တာမ်ာီးက ဖြင့္ဟ ေၾကျငာခြဲ့ပါသည္။
၁။

FMIနွင့္ ယင္ီး၏လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီး ("FMI Group") သည္ SPA Group ၏
တစ္စ္တ္တစ္ပ္ဟင္ီး ျဖစ္ၿပ်ား ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တဟ္႔၏ ဒဟတ္ယဥကၠ႒ Mr. Serge Pun (ေခၚ) ဦီးသ္မ္ီးေဝက
ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္္။ Mr. Punသည္ FMI၏ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရီး
အရာရွ္ခ်ဳပ္ ဦီး္ြန္ီး္ြန္ီး သည္ FMI၏ အမႈေဆာင္ ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္ပါသည္။
FMI Group သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအတြင္ီး အ္မ္ၿခံေျမဆ္ဟငရ
္ ာ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ ပေရာဂ်က္မ်ာီးအာီး
(အျခာီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး အၾကာီးတြင္) လဟပ္က္ဟင္ လ်က္ရွ္သည္ ကဟ္လည္ီးေကာင္ီး၊ လ္ႈင္သာယာၿမဳ္႕နယ္ရွ္
ပန္ီးလ္ႈင္ Golf Estate ်ားႏွင့္ FMI City projects၊ သံလ်င္ၿမဳ္႕နယ္ရွ္ Thanlyin Star City ်ားႏွင့္ ပန္ီးလႈ္င္
Links project၊ ပန္ီးဘတန္ီးၿမဳ္႕နယ္၊ ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသၾကီီးရွ္ The Landmark project စသည္တ္ဟ႔
အပါအဝင္

ပေရာဂ်က္မ်ာီးအာီး

တည္ေဆာက္ခ့ၿပီီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

တည္ေဆာင္ဆ

ျဖစ္သည္

က္ဟလည္ီးေကာင္ီး FMIက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ ဘဟတ္အဖ႔္
ြ ံ အေၾကာင္ီး ၾကာီး္ာီးပါသည္။ FMI
Group သည္ MJTD, TPDနွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ စီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးနွင့္ အၿပိ်ဳငအ
္ ဆိုင္
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္္ရိသည့္ အ္မ္ၿခံေျမဆ္င
ဟ ္ရာ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ ပေရာဂ်က္မ်ာီးအာီး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၂။

Dagon International Ltd. ်ားႏွင့္ ၄င္ီး၏ အဖြ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏမ ာ်ား (“Dagon Group”) အာ်ား
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တဟ္႔၏ ဥကၠဌ ဥ်ားဝင္်ားေအာင္က ထိန္်ားခ ်ဳပ္ထာ်ားပါသည္။ ဥ်ားဝင္်ားေအာင္သည္ Dagon International
Ltd.၏ ဥကၠဌနရင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီီး၊ ကၽြႏ္ုပတ
္ ုိ႔၏ ပေ္ာဂ က္ ဒါ္ိုက္တာျဖစ္ေသာ
ဦီးသူရ္န္ေအာင္သည္ ယင္ီးကဟမၸဏီ၏ ဒါရ္ဟက္တာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
Dagon Group သည္ MJTD၊ TPD ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏ၏ စ်ားပြာ်ားေ္်ား လုပ္ငန္်ားမ ာ်ားနရင့္ ျပိ်ဳငဆ
္ ိုင္ဖြယ္
္ိရနိင
ု ္သည့္

ရန္ကဟန္

အ္မ္ျခံေျမ

ရင္ီး်ားႏီွီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး

စီမံက္န္ီးမ်ာီးတြင္

ဦီးဝင္ီးေအာင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ၏ ဘဟတ္အဖ႔္
ြ ံ အေၾကာင္ီး ၾကာီး္ာီးပါသည္။
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ပါဝင္ေနသည္

ဟ

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ မတည္ေငြရင္ီး်ားႏွင့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ္႔ဟ ကဟမၸဏ၏
ီ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ မတည္ေငြရင္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ (မွတ္ပဟံတင္အမွတ္ - ၄၈၄ ၂၀၁၃-၂၀၁၄) က္ဟ ကဟမၸဏီမ်ာီး အက္ဥပေဒ်ားႏွင့အ
္ ညီ ေပီးရန္
တာဝန္ ကန္႔သတ္္ာီးသည့္ အမ်ာီး်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္ေသာ ကဟမၸဏီတစ္ခဟအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခဟနစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႔၌
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited

အမည္ျဖင့္ ဖြ႔စည္ီး တည္

ေ္ာင္ခ့ပါသည္။ ေနာက္အက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္နဟ္င္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕၏ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ ရရွ္္ာီးသည့္
အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီးမွာ က်ပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၍၄င္ီးက္ဟ အစဟရွယ္ယာေပါင္ီး ၅၀,၀၀၀,၀၀၀
ခဟအျဖစ္ ခြ္ာီးၿပီီး၊ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး မတည္ေငြရင္ီး စဟစဟေပါင္ီးမွာ က်ပ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ရွ္၍
အစဟရွယ္ယာေပါင္ီး ၃,၈၉၂,၉၁၅ခဟ အျဖစ္ ခြ္ာီးပါသည္။ ယင္ီးတ္ဟ႕အနက္ ၄၅.၀% ျဖစ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ
၁,၇၅၅,၉၀၀

ခဟအာီး

၅၅.၀%ျဖစ္သည့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

အစဟရွယ္ယာ

ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးမွ

၂,၁၃၇,၀၁၅

ခဟအာီး

အမ်ာီးျပည္သူ

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္္ာီးၾကၿပီီး

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးက

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္

္ာီးၾကသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီတြင္ အစဟရွယယ
္ ာ အမ်္ဳီးအစာီး အေနျဖင့္ အစဟရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ တစ္စဟလွ်င္ ေငြက်ပ္
၁၀,၀၀၀ တန္ဖ္ဟီးရွ္ေသာ သာမန္အစဟရွယ္ယာ (ordinary shares) အမ်္ဳီးအစာီးတစ္မ်္ဳီးတည္ီးသာ ရွ္ပါသည္။
ေနာက္အက်ဆံဟီး

ေဆာင္ရက
ြ ္နဟ္င္သည့္

ေန႔ရက္တြင္၊

မည္သည့္

ျပန္လည္ေရြီးယူခြင့္ရွ္ေသာ

အ္ူီးခံစာီးခြင့္ရွ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ (redeemable preference shares) က္ဟမွ် ္ဟတ္ေပီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္
မရွ္ပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အစဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီး

အတြက္

အခြင့္အေရီး်ားႏွင့္

ခံစာီးခြင့မ
္ ်ာီးက္ဟ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ သင္ီးဖြ႔စည္မ်ဥ္ီးအက်ဥ္ီးခ်ဳပ္အာီး ေနာက္ဆက္တြ ခ - ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ
သင္ီးဖြ႕မွတတ
္ မ္ီး်ားႏွင့္ သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီး အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္ တြင္ရွင္ီးလင္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ တည္ေ္ာင္သူမ်ာီး၏
အစဟရွယ္ယာ (founder share)၊ စီမံခန္႔ခြသူမ်ာီး၏ အစဟရွယ္ယာ (management share)၊ ေနာက္ခ်န္
အစဟရွယ္ယာ (deferred share)

ူ၍ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ တြင္မရွ္ပါ။

ရွယယ
္ ာအမ်ာီးဆံဟီးပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ သ
္ မ
ူ ်ာီး
ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီးသည္ စဟစဟေပါင္ီး က်ပ္ေငြပမာဏ ၁၁,၇၉၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္တန္ဖ္ဟီးရွ္ စဟစဟေပါင္ီး
အစဟရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၁,၁၇၉,၀၀၀ စဟ (ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီ ဖြ႕စည္ီး တည္ေ္ာင္စဥ္က ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး ္ည့္ဝင္ခ့သည့္ စဟစဟေပါင္ီး အစဟရွယ္ယာ အေရအတြက္ ၉၀၀၀ အပါအဝင္) အာီး
ပဏာမ အေနျဖင့္ ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။ ယင္ီးက့သဟ္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီသည့္ေနာက္၊ ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူမ်ာီး
သည္ ္ပ္ေဆာင္ီးအေနျဖင့္ စဟစဟေပါင္ီး က်ပ္ေငြတန္ဖ္ဟီး ၅,၇၆၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမဏရွ္ စဟစဟေပါင္ီး အစဟရွယ္ယာ
အေရအတြက္ ၅၇၆,၀၀၀ စဟအာီး ္ည့္ဝင္ခ့ပါသည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ စဟစဟေပါင္ီး အစဟရွယ္ယာ ္ည့္ဝင္ျခင္ီးတြင္ အစဟရွယ္ယာ တစ္စဟခ်င္ီးစီ ေဈီး်ားႏႈန္ီး
ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ စဟစဟေပါင္ီး က်ပ္ေငြတန္ဖ္ဟီး ၁၇,၅၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏရွ္သည့္ စဟစဟေပါင္ီး အစဟရွယ္ယာ
အေရအတြက္ ၁,၇၅၅,၀၀၀ စဟပါဝင္သည္။
အမ်ာီးျပည္သအ
ူ တြက္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ ကမ္ီးလွမီး္ ျခင္ီး
၂၀၁၄ခဟနွစ္ မတ္လတြင္၊ ရွယ္ယာ အမ်ာီးစဟျဖစ္ေသာ ၅၅.၀% သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာ

၂,၁၄၅,၀၀၀ စဟအာီး အမ်ာီးျပည္သူမ်ာီး ဝယ္ယူနဟ္င္ရန္ ကမ္ီးလွမ္ီးခ့ပါသည္။ ကမ္ီးလွမ္ီးသည့္ ေဈီး်ားႏႈန္ီးသည္
ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ခ့ၿပီီး၊ ယင္ီးေဈီး်ားႏႈန္ီးသည္ အစဟရွယ္ယာတစ္ခဟခ်င္ီးစီ၏ မူလတန္ဖ္ဟီး (par value) ေပၚတြင္
အေျခခံ္ာီးျခင္ီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ခဟနွစ္ ေအာက္တ္ဟဘာလတြင္၊ ကဟမၸဏီသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး
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ေရာင္ီးဝယ္လလွယ္မႈေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ာီးအာီး ေ္ာက္ပံ့ရန္ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီး တစ္ရပ္အာီး ေဖာ္ေဆာင္ခ့၍
ကဟမၸဏီ၏ ရံဟီးခန္ီးမ်ာီးမွတစ္ဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ယင္ီးတ္ဟ႔၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး

ေရာင္ီးရန္ဆ်ားႏၵရွ္သူနွင့္ ဝယ္ရန္ဆ်ားႏၵရွ္သူ တ္ဟ႔အၾကာီး

ေရာင္ီးဝယ္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ

က္စၥမ်ာီး

ၿပီီးေျမာက္ေစနဟ္င္သည့္

တစ္ရပ္အာီးလည္ီး MTSH သည္ ယင္ီး၏ရံဟီးခန္ီးတြင္ ပံံ့ပ္ဟီးေပီး္ာီးသည္။
ေရာင္ီးသူ၏

ကမ္ီးလွမ္ီးမႈအာီး

သက္ဆဟ္င္ရာ

ဝယ္သူ၏

၀န္ေဆာင္မႈ

MTSH ၏အခန္ီးက႑သည္

ကမ္ီးလွမ္ီးခ်က္နွင့္

တြဖက္ေပီးရန္

ျဖစ္သည္။

အစဟရွယ္ယာ ေစ်ီး်ားႏႈန္ီးက္ဟ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး ဝယ္သူမ်ာီးနွင့္ ေရာင္ီးခ်သူမ်ာီးအေနျဖင့္ ေစ်ီးကြက္ဝယ္လ္ဟအာီး
ေရာင္ီးလ္ဟအာီး တစ္ခဟတည္ီးအရသာလ်င္ သတ္မွတ္ပါသည္။
ယင္ီးတ္ဟ႔၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး

အခ်က္အလက္မ်ာီးပါရွ္သည့္

ေရာင္ီးရန္ကမ္ီးလွမ္ီးေနသည့္

ေရာင္ီးရန္ဆ်ားႏၵရွ္သူမ်ာီး၏

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

မွတ္တမ္ီးစာအဟပ္အာီး

MTSH

အေသီးစ္တ္

ကယင္ီး၏ရံဟီးတြင္

္္န္ီးသ္မ္ီး္ာီးရွ္သည့္အျပင္၊ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး ေလလံဆြ ေစ်ီးျပ္ဳင္ေပီးေနေသာ သီီးသန္႔ ရင္ီးနွီီးျမွပ္နွံသူ
မ်ာီး၏ အေသီးစ္တ္အခ်က္အလက္မ်ာီးပါရွ္သည့္ ဝယ္ရန္ဆ်ားႏၵရွ္သူမ်ာီး၏ မွတ္တမ္ီးစာအဟပအ
္ ာီး လည္ီး္ပ္မံ
္ာီးရွ္ပါသည္။ MTSHသည္ ေရာင္ီးခ်သူမ်ာီးနွင့္ ဝယ္သူမ်ာီးအၾကာီး က္ဟက္ညီမႈ တစ္စံဟတစ္ရာ ရွ္၊မရွ္အာီး စ္စစ္ရန္
ယင္ီးမွတ္တမ္ီးစာအဟပ္အာီး ပံဟမွန္ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခဟနွစ္တြင္ အမ်ာီးျပည္သူ္ံ ကမ္ီးလွမ္ီးျခင္ီး
ေဆာင္ရြက္ၿပီီး

အခ်္န္မစ
ွ ၍၊

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီသည္

၂၀၁၅ခဟနွစ္

ေအာက္တ္ဟဘာလအ္္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး အေရာင္ီးအဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ၁,၇၉၈ခဟက္ဟ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပီးခ့ၿပီီးျဖစ္ပါသည္။
္ဟ ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး အစဟရွယ္ယာ
ေနာက္အက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္နင
မတည္ေငြရင္ီး စဟစဟေပါင္ီးသည္ ေငြက်ပ္ ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီီး၊ ရွယ္ယာအစဟေပါင္ီး ၃,၈၉၂,၉၁၅ အစဟ
အျဖစ္ခြ္ာီးပါသည္။ ယင္ီးရွယ္ယာမ်ာီး၏ ၄၅.၀%ျဖစ္သည့္ အစဟရွယ္ယာ ၁,၇၅၅,၉၀၀အာီး ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
ရွယ္ယာအမ်ာီးဆံဟီး

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူရွယ္ယာရွင္မ်ာီးက

ပဟ္င္ဆဟ္င္္ာီးၾကၿပီီး၊

၅၅.၀%

၂,၁၃၇,၀၁၅ အာီး အမ်ာီးျပည္သူ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးက ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ၾကပါသည္။
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ျဖစ္သည့္

အစဟရွယ္ယာ

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး
ေနာက္ဆံဟီးအက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေနရက္ရွ္ အမ်ာီးဆံဟီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္သည့္ အစဟရွယ္ယာရွင္ ၁၀ဦီး၏ အစဟရွယ္ယာဆဟ္င္ရာ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး စပ္ဆ္ဟင္မႈက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အတ္ဟင္ီး
ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္ စဥ္

အမည္

ဥကၠ႒ အမည္ / အဖ

နဟ္ငင
္ ံ သာီး

အမည္

အလဟပ္

လ္ပစ
္ ာ

အက္င
ဟ ္

နဟ္ငင
္ သ
ံ ာီး စ္စစ္ေရီး

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ

%အေနျဖင့္

လက္မတ
ွ /္ ကဟမၸဏီ

အေရအတြက္

အစဟ ရွယယ
္ ာ

မွတပ
္ ဟတ
ံ င္လက္မတ
ွ ၏
္

/ အမ်္ဳီး အစာီး

အေရအတြက္
၅.၀၁%

ရက္စြ နွင့္ နံပါတ္
၁

Golden Land East Asia

အမွတ္ ၂၉၊ မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊

၁၃၇၂ / ၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၉၅,၀၀၀

လမ္ီးမေတာ္ ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္

(၂၈-၂-၂၀၀၇)

သာမန္

FMI စင္တာ၊ (၁၀-၁၁) ္ပ္၊ အမွတ္ ၃၈၀၊

၁၅၉ / ၁၉၉၂-၁၀၀၃

၁၉၅,၀၀၀

ဗ္ဟလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္ီးလမ္ီး၊ ပန္ီးဘတန္ီး

(၃-၇-၁၉၉၂)

သာမန္

အမွတ္ ၃၊ ဘေလာက္ ၁၆၄၊ ၂၃ လမ္ီး၊

၁၁၃၈ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

Development Public

၈၀နွင့္ ၈၁လမ္ီးၾကာီး၊ ျပည္ၾကီီး

(၂၂-၆-၂၀၁၂)

သာမန္

Company Limited

က်က္သေရ ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံ

ဝင္ီးေအာင္၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

Development Limited

တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး
၂

First Myanmar

သ္မ္ီးေ၀၊ ဦီး (ေခၚ)

Investment Company

Mr. Serge Pun

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

Limited
၃

Myanmar Sugar

၅.၀၁%

ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး
ညီခင္၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

ျမ္ဳ႕နယ္၊ မ်ားႏေလီးတဟ္င္ီး ေဒသၾကီီး
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၅.၀၁%

၄

Myanmar Edible Oil

အမွတ္-ဘီ (၈၁/၈၂)၊ ကန္႔ေကာ္လမ္ီး၊

၂၆၀၉ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

ဘဟရင့္ေနာင္ပရံ
ြ ဟ၊ မရမ္ီးကဟန္ီးျမ္ဳ႕နယ္၊

(၂၇-၉-၂၀၁၂)

သာမန္

UMFCCI တာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊

၂၃၄၆ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

General Development

အခန္ီးအမွတ္ ၈၀၃၊ မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊

(၁၁-၉-၂၀၁၂)

သာမန္

Public Limited (MAGDPL)

လမ္ီးမေတာ္ ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္

အမွတ္ ၃/ေအ၊ သံသဟမာလမ္ီး၊ သဟ၀ဏၰ

၅၆၇ / ၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၉၅,၀၀၀

လမ္ီးစံဟ၊ သဏၤန္ီးကၽြန္ီး ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္

(၂၅-၈-၁၉၉၈)

သာမန္

၅ လႊာ၊ ဆရာစံ ပလာဇာ၊ တကၠသ္ဟလ္

၃၀၅၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

ရ္ပ္သာလမ္ီးသစ္ေ္ာင့္၊ ဗ

(၂၄-၁၀-၂၀၁၂)

သာမန္

အမွတ္ ၆၁၅(စ)၊ မာလာလမ္ီးသြယ္၊

၃၄၉၃ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

and Investment

ျပည္လမ္ီး၊ ကမာရြတ္ျမ္ဳ႕နယ္၊

(၂၆-၁၁-၂၀၁၂)

သာမန္

Corporation Limited

ရန္ကဟန္တ္ဟင္ီးေဒသၾကီီး

Industrial Public

သ္န္ီး

န္ (ေခၚ)

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

န္သ္န္ီး၊ ဦီး

Corporation (MEICO)

၅.၀၁%

ရန္ကဟန္တဟ္င္ီး ေဒသၾကီီး

Limited Company
၅

Myanmar Agricultural &

္ြန္ီးလြင္၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

၅.၀၁%

တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး
၆

National Development

ဉာဏ္သစ္လ္ႈင္၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

Company Group Limited

၅.၀၁%

တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး
၇

New City Development

ခင္ေမာင္ေအီး၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

Public Company Limited

န္ီးျမ္ဳ႕နယ္၊

၅.၀၁%

ရန္ကဟန္ တဟ္င္ီးေဒသၾကီီး
၈

Myanmar Technologies

ေအာင္စ္ဟီးသာ၊ ဦီး
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ျမန္မာ

ကဟန္သည္

၅.၀၁%

၉

Myanmar Agribusiness

တင္ေမာင္လ္ႈင္၊ ဦီး

ျမန္မာ

ကဟန္သည္

Public Corporation

အမွတ္ ၁၇၊ က်ံဳီးၾကီီးလမ္ီး၊

၁၃၄ / ၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၅,၀၀၀

လမ္ီးမေတာ္ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ျမ္ဳ႕

(၅-၄-၂၀၁၂)

သာမန္

အမွတ္ ၁၇၁၊ အေနာ္ရ္ာလမ္ီး၊ (၇)

၁၂/လမတ (နဟ္င္)

၅၂,၅၉၈

ရပ္ကြက္၊ လမ္ီးမေတာ္ ၿမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕

၀၁၁၇၅၄

သာမန္

၅.၀၁%

Limited
၁၀

နဟ္င္မ္ဟီး၊ ဦီး

Aung Youk Mo @
Jaw Ni, U
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ျမန္မာ

ကဟန္သည္

၁.၃၅%

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီးဆဟ္ငရ
္ ာ စာရင္ီးအင္ီးမ်ာီး
၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏ္ဟဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ရွ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အစဟ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီးဆဟ္င္ရာ စာရင္ီးအင္ီးမ်ာီးအာီး
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ အပ္င
ဟ ီး္ အျခာီး

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွင္

ရာခ္င
ဟ ်ားႏ
္ ႈနီး္

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ

ရာခဟ္င်ားႏ
္ ႈနီး္

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 အ္က္

၉

၀.၀၅

၁,၇၅၅,၀၀၀

၄၅.၀၈

၁၆,၇၂၀

၁၀၀.၀%

၃,၈၉၂,၉၁၅

၁၀၀.၀%

စဟစေ
ဟ ပါင္ီး
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ အျမတ္ေငြ ခြေ၀ျခင္ီး

၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနစ
ွ ္ တြင္က်င္ီးပသည့္ နွစ္ပတ္လည္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးတြင္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကဟမၸဏီသည္ ရွယ္ယာတစ္စဟခ်င္ီးစီ မူလတန္ဖ္ဟီး၏ ၂၀.၀% ်ားႏႈန္ီး္ာီးျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စဟခ်င္ီးစီ တဟ္င္ီးအတြက္
ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ က္ဟ အစဟရွယယ
္ ာ အျမတ္ေငြအျဖစ္ ေပီးမည္

ဟ ေၾကျငာခ့ပါသည္။ အဆဟ္ပါ အျမတ္ေငြမ်ာီးက္ဟ

၂၃ရက္ န္ဟဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနစ
ွ ္အ္္ စာရင္ီးရွ္ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး္ံ ကဟမၸဏီ၏
ကန္႔သတ္မ္ာီးေသာ စဟစည္ီး္ာီးသည့္ အျမတ္ေငြမ်ာီး္မွ ေပီးရမည္ျဖစ္သည္။
ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာ အျမတ္ေငြမ်ာီးနွင့္ ယင္ီးတဟ္႔၏ မူဝါဒနွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ာီး အတြက္၊
“အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ အျမတ္ေငြနင
ွ ့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ အျမတ္ေငြဆ္င
ဟ ရ
္ ာ မူဝါဒ”
ေက်ီးဇူီးျပဳၿပီီး ၾကည့္ရႈပါ။
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ဟေခါင္ီးစဥ္တပ္္ာီးသည့္ အပ္ဟင္ီးအာီး

ဥပေဒ ေရီးရာ က္စၥမ်ာီး
ဤစေတာ့အ္ပ္ခ်္န္ီးတြင္

စာရင္ီးဝင္ျခင္ီး်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

ျမန္မာနဟ္င္ငံ

ဥပေဒေရီးရာ

က္စၥရပ္မ်ာီးနွင့္

စပ္လ်ဥ္ီးသည့္ ဥပေဒဆ္ဟင္ရာ က္စၥရပ္အခ်ဳ္႕အာီး Kelvin Chia Yangon Ltd က ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အတြက္ ဆံဟီးျဖတ္
ေဆာင္ရြက္ေပီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Kelvin Chia Yangon Ltd အေနျဖင့္ ဤဖြင့္
သ္ဟ႔မ

ေၾကျငာ စာတမ္ီးတြင္ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္က္ဟမွ် မျပဳလဟပ္ပါ

ဟတ္ ျပဳလဟပ္ရန္ မရည္ရယ
ြ ္ပါ။ ္္ဟ႔ျပင္ ၎က ျပဳလဟပ္္ာီးသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္အေပၚ အေျချပဳသည္

ဆ္ဟေသာ

မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္မ်ွ ဤစာတမ္ီးတြင္

ပါရွ္သည္

ဟ

မသ္ရွ္္ာီးပါ။

ဤစာတမ္ီးတြင္ အတ္အလင္ီး ျဖစ္ေစ၊ အရ္ပ္ အႁမြက္ျဖစ္ေစ ္ည့္သြင္ီး္ာီးေသာ သ္ဟ႔မ
မ္ာီးေသာ မည္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍မွ် က္ဟယ္စာီးျပဳျခင္ီး မျပဳပါ၊ တာဝန္မယူပါ။
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္္ဟ႕ျပင္လည္ီး
ဟတ္ ္ည့္သြင္ီး

အေ္ြေ္ြ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ လ္အ
ဟ ပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ာီး
လက္ေအာက္ခံ အဖြ႔အစည္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏီတြင္ လက္ေအာက္ခံအဖြ႕အစည္ီးျဖစ္သည့္ TPD အာီး ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္
ကၽြ်ားႏဟပ္တ္ဟ႔ တစ္ဦီးတည္ီးပ္ဟင္ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕အစည္ီးအျဖစ္ မွတ္ပံဟတင္ ဖြ႕စည္ီးခ့ပါသည္။ သ္ဟ႔ေသာ္
၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔က Thilawa SMC မွ

TPD

သ္ဟ႔ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈတန္ဖ္ဟီး က်ပ္ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ္ည့္ဝင္ေစမည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခဟ
ခ်ဳပ္ဆ္ဟ္ာီးပါသည္။

အဆ္ဟပါ

သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္အာီး

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီီးပါက

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီက TPD ၏ အက်္ဳီးစီီးပြာီး ၈၀.၀ % က္ဟ ပ္ဟင္မည္ျဖစ္ၿပီီး၊ က်န္သည့္ ၂၀.၀% က္ဟ Thilawa SMC က
ပ္ဟင္လ္မ့မ
္ ည္။
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၊ သီလဝါ SMC ၊ MMSTD ်ားႏွင့္ JICA တဟ္႔က MJTD အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး ္ပ္မံ္ည့္ဝင္
ၿပီီးေနာက္တြင္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ႔္ဟ ကဟမၸဏီသည္ လက္ရွ္တြင္ MJTD ၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီး အစဟရွယ္ယာ
ဟ ္ပါသည္။ ္္ဟ႔ေၾကာင့္၊ MJTD သည္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏ လက္ေအာက္ခံ
မတည္ေငြရင္ီး စဟစဟေပါင္ီး၏ ၄၁.၀% သာပဟ္င္ဆ္င
အဖြ႕အစည္ီး မ

ဟတ္ေတာ့ပါ။

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ မတည္ေငြရင္ီး
၁။

“ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ႕္ဟ ကဟမၸဏ”ီ
္ဟတ္ေဖာ္

်ားႏွင့္

"အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ

ေၾကညာ္ာီးသည္

မတည္ေငြရင္ီး်ားႏွင့္

မွအပ၊

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး"

ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္သည့္

ေန႔ရက္မွ

အပ္ဟင္ီးတဟ္႔တြင္

ေနာက္အက်ဆဟံီး

ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္အ္္ ကာလအတြင္ီး ကၽြ်ားႏ္ဟပတ
္ ္ဟ႕ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ
အဖြ႔အစည္ီးတ္ဟ႔၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ္ည့္ဝင္ၿပီီးျဖစ္သည့္ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ အေျပာင္ီးအလ မရွ္ခ့ပါ။
၂။

"အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ မတည္ေငြရင္ီး်ားႏွင့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာဝင္မ်ာီး" အပ္ဟငီး္ တြင္ ္ဟတ္ေဖာ္ ေၾကညာ္ာီးသည္
မွအပ၊ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ ေနာက္အက်ဆဟံီး ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္ အ္္
ကာလ

အတြင္ီး

အစဟရွယယ
္ ာမ်ာီးက္ဟ

လည္ီးေကာင္ီး၊

လည္ီးေကာင္ီး၊ ေငြေၾကီးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကီးမ
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီက ္ဟတ္ေဝျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဒီဘင္ခ်ာ

ေငြေခ်ီး

လက္မွတ္မ်ာီးက္ဟ

ဟတ္ေသာ အဖ္ဟီးစာီးနာီး အတြက္ ျဖစ္ေစ

ဟတ္ ္ဟတ္ေဝရန္ သေဘာတူျခင္ီး မရွ္ခ့ပါ။

အေရီးပါေသာ ပဋ္ညာဥ္မ်ာီး
ေအာက္ပါ

ပဋ္ညာဥ္စာခ်ဳပ္တ္ဟ႔သည္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီမွ

ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့ၿပီီးျဖစ္သည့္

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ လဟပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟေသာ ပဋ္ညာဥ္မ်ာီး မ

လဟပ္႐ို္ဟီးလဟပ္စဥ္အတ္ဟင္ီး

ဟတ္ဘ အေရီးပါေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အေရီးပါ်ားႏ္ဟင္ေခ်ရွ္သည့္ ပဋ္ညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ာီး ျဖစ္ၾကပါသည္ ၁။

Zone A Project အာီး တည္ေ္ာင္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔
အလ္ဟ႔ငွာ MJTD တည္ေ္ာင္ရန္အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ MMST LLP တ္ဟ႔အၾကာီး ျပဳလဟပ္ခ့ေသာ
၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ ေန႔စြပါ နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊

၂။

MJTD ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ အတ္ဟင္ီး)

၃။

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၄။

ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၅။

သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၆။

နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ်ားႏွင့္
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၇။

Zone

A

Project

၏

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔မွ လက္မွတ္
ေရီး္္ဟီးခ့သည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္
တရာီးစြဆ္ျဟ ခင္ီး
ဤကဟမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရီး အေျခအေန သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျမတ္ရရွ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး အေပၚ ဖြင့္

ေၾကျငာ စာတမ္ီး

္ဟတ္သည့္ေန႔ နွင့က
္ ပ္လ်က္ ၁၂လအတြင္ီး အေရီးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွ္ခ့လ်က္ သ္ဟ႔မ
ေဆာင္ရြက္ဆ ျဖစ္ေသာ သ္ဟ႔မ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ရွ္်ားႏ္ဟင္လ်က္၊

ဟတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ီးေသာ အမႈက္စၥ တ္ဟ႔အပါအဝင္ မည္သည့္ တရာီးေရီး

ဟတ္ အ်ားႏဟညာတခဟံ႐ိုဟံီးျဖင့္ ေျဖရွင္ီးေရီး အမႈက္စၥတြင္မွ် ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ အေနျဖင့္ (တရာီးလ္ဟ အျဖစ္ျဖင့္

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ တရာီးၿပဳ္င္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး) ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္ီး မရွ္ပါ။
အေ္ြေ္ြ
၁။

ေနာက္အက်ဆံဟီး ေဆာင္ရြက္န္ဟင္သည့္ ေန႔ရက္တြင္၊ ကၽြန္ပ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီသည္ Win Thin & Associates
အာီး ကဟမၸဏီ၏ ျပင္ပစာရင္ီးစစ္ အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ခ့ပါသည္။

၂။

ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးတြင္

ေဖၚျပ္ာီးသည္မ်ာီးမွအပ၊

မည္သည့္ဒါရ္ဟက္တာ

တစ္ဦီးဦီးကမွ်

မ္မ္က္ဟယ္တ္ဟင္ အေနျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ အဖ႔ဝ
ြ င္ပါတနာ တစ္ဦီး အေနျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊
ကဟမၸဏီ၏ တ္ဟီးတက္ေရီး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကဟမၸဏီက ရယူပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည့္ ပ္ဟင္ဆ္င
ဟ ္ပစၥည္ီး
တစ္ရပ္ရပ္
ဤဖြင့္

အာီးျဖစ္ေစ

မည္သည့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးတြင္

အက်္ဳီးခံစာီးခြင္မ
့ ွ်

ေဖၚျပ္ာီးသည္မ်ာီးမွအပ၊

ေမွ်ာ္က္ဟီးျခင္ီး
ကဟမၸဏီ

မရွ္ပါ။

္္ဟ႔အျပင္

္ူေ္ာင္ျခင္ီး၊

ကဟမၸဏီ၏

တ္ဟီးတက္ေရီး ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ ဒါရ္ဟက္တာ တစ္ဦီးဦီး သ္ဟ႔မ
ဝန္ေဆာင္မႈေပီးေစရန္အလ္႔င
ဟ ွာ၊

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဒါရ္ဟက္တာရာ္ူီးရယူေစရန္၊

ေရြီးခ်ယ္်ားႏ္ဟင္ေစရန္အလ္႔င
ဟ ွာ ဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီး သ္ဟ႔မ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေပီးရန္သေဘာတူခ့ျခင္ီးမရွ္ပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးအာီးလံဟီးသည္

ဟတ္ ယင္ီး၏ ကဟမၸဏီအာီး
ဒါရ္ဟက္တာအေနျဖင့္

ဟတ္ ၄င္ီး၏ကဟမၸဏီအာီး အဖ္ဟီးစာနာီး ေပီးခ့ျခင္ီး

ေနာက္အက်ဆံဟီး

ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္သည့္

ဘဟတ္အဖြ႔တြင္ခန္႔အပ္္ာီးျခင္ီးအတြက္

ေန႔ရက္တြင္၊
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အမည္တင္သြင္ီးေရီးေကာ္မတီမွ အဆ္ဟျပဳျခင္ီးခံခ့ရပါသည္။
ၾကည့္႐ိုႈ စစ္ေဆီး်ားႏ္ဟငေ
္ သာ စာရြကစ
္ ာတမ္ီးမ်ာီး
ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးအာီး

စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီး၏

မ္တၱဴမ်ာီး

YSX
(သဟ္႔မ

္ံတင္သြင္ီးသည့္
ဟတ္

ေန႔ရက္မွ

လွ်္ဳ႕၀ွက္္ာီးရမည့္

(၆)

လ

အတြင္ီး၊

သေဘာမရွ္ေသာ

ေအာက္ပါ

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရရွၿ္ ပီီး

ယင္ီးစာရြက္ စာတမ္ီးမ်ာီး၏ ေကာက္နဟတ္ခ်က္မ်ာီး) အာီးဤကဟမၸဏီ၏ မွတ္ပဟံတင္ ႐ိုဟံီးခန္ီးျဖစ္ေသာ အခန္ီးအမွတ္
၁၁၀၃၊ ၁၁လႊာ၊ UMFCCI Office Tower ၊ အမွတ္ ၂၉၊ မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊ လမ္ီးမေတာ္ၿမ္ၱဴ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ၿမ္ဳ႕၌
ပဟံမွန္ ႐ိုဟံီးခ်္န္မ်ာီး အတြင္ီး ၾကည့္႐ိုႈ စစ္ေဆီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္ ၁။

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ သင္်ားဖ႕ြြဲ မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္ သင္်ားဖ႕ြြဲ စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊

၂။

ကၽြန္ပ္တ္ဟ႔ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕အစည္ီး TPD၏ သင္်ားဖ႕ြြဲ မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္ သင္်ားဖ႕ြြဲ စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား၊ နွင့္

၃။

"အေရီးပါေသာ ပဋ္ညာဥ္မ်ာီး" အပဟ္င္ီးတြင္ ရည္

150

ႊန္ီး္ာီးေသာ အေရီးပါေသာ ပဋ္ညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ာီး။

အဓ္ပၸါယ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ာီး
ကဟမၸဏမ
ီ ်ာီး၊ အဖြ႔အစည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ာီး
"ကဟမၸဏ"ီ

- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited
အက္စ္အီီးဇက္

္ဟီးလ္ဒင္ီး

ပတ္ဘလစ္လီမ္တက္)

"ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏" ၊ "ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ကဟမၸဏီ"၊

(ျမန္မာသီလဝါ

။

"ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔"

"ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔အာီး"

၊

ူေသာ

စကာီးရပ္မ်ာီးတြင္ အလာီးတူ အဓ္ပၸါယ္ ရွ္သည္။

"FMI"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အဓ္က

အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ ာ်ား

အနက္

တစ္ဥ်ား

ျဖစ္သည့္

တစ္ဥ်ား

ျဖစ္သည့္

- “ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ ကဟမၸဏီ - ဖက္စပ္ကမ
ဟ ၸဏီ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ -

Zone A

First Myanmar Investment Company Limited

"GLAD"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အဓ္က

အစဟရယ
ွ ္ယာရွင္မ ာ်ား

အနက္

Golden Land East Asia Development Limited

“Japanese Marketing
Agents”

Properties မ်ာီးအာီး ေဈီးကြကတ
္ င္ျခင္ီး” အပ္ဟင္ီးတြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပသည့္
အဓ္ပၸါယ္ အတ္ဟင္ီး ျဖစ္သည္။

“JICA”

- Japan International Cooperation Agency
ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆ္င
ဟ ္ရာ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ

“MJTD”

- UBC Tower ၊ အခန္ီး ၀၁-၀၉၊ အ္ပ္ ၁၊ နတ္ေမာက္လမ္ီး၊ ဗ္ဟလ္ခ်္ဳရပ္ကြက္
(ဂ်ပန္သံရဟီးံ အနီီး)၊ ဗ

န္ီးျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္ျမ္ဳ႕တြင္ မွတ္ပံဟတင္္ာီးသည့္

ရံဟီးခန္ီးတည္ရွ္ သည့္ “Myanmar Japan Thilawa Development Ltd”
အမည္ျဖင့္ ျမန္မာနဟ္င
ဟ ္ငံ ဥပေဒမ်ာီးနွင့္ အညီ တည္ေ္ာင္သည့္ ဖက္စပ္
ကဟမၸဏီ

"MMSTD"

- Zone

A

Project

တြင္

ပါဝင္

လဟပ္က္ဟင္ရန္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံမွ

ရင္ီး်ားႏွီီး

တည္ေဆာက္သူမ်ာီး၏ ပူီးေပါင္ီး ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔ က တည္ေ္ာင္
္ာီးေသာ MMS Thilawa Development Co. Ltd.

"MMST LLP"

- Zone A Project အတြက္ ျဖစ္်ားႏ္ဟင္ေျခေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္ ၿပီီးေျမာက္
ေအာင္

တာဝန္ယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံမွ ရင္ီး်ားႏွီီး တည္ေဆာက္သူ

မ်ာီး၏ ပူီးေပါင္ီးေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီးအဖြ႔ က တည္ေ္ာင္ ္ာီးသည့္ MMS
Thilawa Limited Liability Partnership
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“MAGDPL”

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Agricultural & General Development Public Limited

"MAPCO"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Limited

"MEICO"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO)
Limited

"MSD"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Sugar Development Public Company Limited

"MTI"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited

"NDCG"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
National Development Company Group Limited

"New City Development"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္မ ာ်ား အနက္ တစ္ဥ်ား ျဖစ္သည့္
New City Development Public Company Limited

"ရွယယ
္ ာအမ်ာီးဆံဟီးပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ သ
္ ူ
မ်ာီး"

- ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အဓ္က အစဟရွယ္ယာရွင္ (၉)ဦီး ျဖစ္သည့္
FMI၊ GLAD၊ MAPCO၊ MAGDPL၊ MEICO၊ MSD၊ MTI၊ NDCG ်ားႏွင့္
New City Development

"ဂ်ပန္်ားႏ္ဟငင
္ မ
ံ ွ သက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ
ဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီး"

- ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ သက္ဆ္ဟင္ရာ ဝန္ႀကီီးဌာနျဖင့္ Cooperation Memorandum
ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့သည့္ ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံမွ စီီးပြာီးေရီး၊ ကဟန္သြယ္ေရီး်ားႏွင့္ စက္္မႈလက္မႈ
ဝန္ႀကီီးဌာန၊ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးေရီး ဝန္ႀကီီးဌာန တ္ဟ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

"ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ မ
ံ ွ သက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ
ဝန္ႀကီီးဌာန"

- ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံမွ သက္ဆ္ဟင္ရာ ဝန္ႀကီီးဌာနတ္ဟ႔ျဖင့္ Cooperation Memorandum
ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့သည့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံမွ အမ်ဳ္ီးသာီး စီမံက္န္ီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး ဖြံၿဖဳ္ီး
တ္ဟီးတက္မႈ ဝန္ႀကီီးဌာန ျဖစ္သည္။

"SPA Group"

- Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd ်ားႏွင့္ ၎၏အဟပ္စဟဝင္
ကဟမၸဏီမ်ာီး။
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"TPD"

- အခန္ီးအမွတ္ ၁၁၀၃၊ ၁၁ ္ပ္၊ UMFCCI ရံဟီးတာဝါ၊ အမွတ္ ၂၉၊
မင္ီးရေက်ာ္စြာလမ္ီး၊ လမ္ီးမေတာ္ျမ္ဳ႕နယ္၊ ရန္ကဟန္၊ ျပည္ေ္ာင္စဟ သမၼတ
ျမန္မာနဟ္င္ငံတြင္

မွတ္ပံဟတင္္ာီးသည့္

ရံဟီးခန္ီးတည္ရွ္သည့္

“Thilawa

Property Development Limited” အမည္ျဖင့္ ျမန္မာနဟ္င
ဟ ္ငံ ဥပေဒမ်ာီးနွင့္
အညီ တည္ေ္ာင္သည့္ ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ

"Thilawa SMC"

- အမွတ္ (၅၅)၊ ရာဇသကၤ

လမ္ီး၊ (ျမန္မာနဟ္င္ငံ ဗ

ဟ္ဘဏ္)၊ သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ စီမံခန္႔ခြေရီး ေကာ္မတီရံဟီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာတြင္
တည္ရွ္သည့္

သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

ယင္ီးေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

စီမံခန္႔ခြေရီးေကာ္မတီ။
အစ္ဟီးရသည္

သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည္။

"UMFCCI"

- ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး ဆ္ဟင္ရာ အႀကီီးဆဟံီး အသင္ီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္
ျပည္ေထာင္စု

သမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ ာ်ားႏရင့္

စက္မႈလက္မႈ

လုပ္ငန္်ား္ရင္မ ာ်ား အသင္်ားခ််ဳပ္ (Union of Myanmar Federation of
Chambers of Commerce and Industry)

အေ္ြေ္ြ
"အက်ဳံီးဝင္ဥပေဒမ်ာီး"

- အစ္ဟီးရ အာဏာပ္ဟင္ တစ္ရပ္ရပ္၏ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာ၊ အမ္န္႔၊
လဟပ္္ဟံီးလဟပ္နည္ီး်ားႏွင့္ မူဝါဒေပၚလစီ အာီးလဟံီး အပါအဝင္

ႊန္ၾကာီးခ်က္၊

လက္တေလာတြင္

အတည္ျဖစ္ အာဏာ သက္ေရာက္လ်က္ ရွ္သည့္ ဥပေဒမ်ာီး၊ ျပ႒ာန္ီးဥပေဒမ်ာီး၊
နည္ီးဥပေဒမ်ာီး၊ စည္ီးမ်ဥ္ီး စည္္ီးကမ္ီးမ်ာီး ်ားႏွင့္ စည္ီးကမ္ီး ဥပေဒမ်ာီး
"သင္ီးဖြ႕ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး"

- ္ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး

"စာရင္ီးစစ္ ေကာ္မတီ"

- ္ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစစ္ေကာ္မတီ

"ဘဟတအ
္ ဖြ႕” သ္ဟ႔မ

- ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး ဘဟတ္အဖြ႕

ဟတ္

“ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး ဘဟတအ
္ ဖြ႕"
"ကဟမၸဏမ
ီ ်ာီး အက္ဥပေဒ"

- (အခါအာီးေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ ျဖည့္စြက္ ္ာီးသည့္) ၁၉၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ
ကဟမၸဏီမ်ာီး အက္ဥပေဒ

"Cooperation Memorandum" - ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဝန္ႀကီီးဌာန်ားႏွင့္

ဂ်ပန္်ားႏ္ဟငင
္ ံမွ

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီး အၾကာီး လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးသည့္ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)
ရက္ေန႔ ရက္စြပါ သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မႈ ဆ္ဟင္ရာ
ပူီးေပါင္ီး ေဆာင္ရြက္ေရီး စာခၽြနလ
္ ႊာ
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"ဒါ႐ို္က
ဟ တ
္ ာမ်ာီး"

- ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး၏

ရက္စြတြင္

ပါရွ္ေသာ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔

ကဟမၸဏီ၏

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး
“ဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး”

"အမႈေဆာင္ အရာရွမ
္ ်ာီး"

- ၂၀၁၆ခဟ်ားႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြပါ ဤ္ဟတ္ေဖာ္ေၾကျငာစာတမ္ီး
- ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီး ္ဟတ္ျပန္သည့္ေန႔ ရက္တြင္ ္မ္ီးေဆာင္ ေနသည့္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွ္မ်ာီး
"FY"

- သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္
ကဟန္ဆဟံီးခ့သည့္ သဟ္႔မ

"အစ္ီးဟ ရ အာဏာပ္င
ဟ "္

- ေရွ႕ေနာက္

ဟတ္ ကဟန္ဆံဟီးမည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္

စကာီးစပ္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဤစာတမ္ီးပါ

စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီး

အရ

လ္ဟအပ္သည့္ အတ္ဟင္ီး ျပည္တြင္ီး ျပည္ပမွ ျပည္ေ္ာင္စဟအဆင့္၊ ်ားႏ္ဟင္ငံအဆင့္၊
ျပည္နယ္/တ္ဟင္ီး အဆင့္၊ နယ္ေျမလ္ဟက္ အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေဒသႏၲရအဆင့္ရွ္ အစ္ဟီးရ အာဏာပ္ဟင္၊ အစ္ဟီးရ သေဘာေဆာင္ အာဏာပ္ဟင္၊
တရာီး႐ိုဟံီး၊ အစ္ဟီးရပ္ဟင္ီး သ္ဟ႔မ
အနညာတခဟံ႐ိုဟံီး၊

ဟတ္ က္ဟယ္ပဟ္င္စည္ီးမ်ဥ္ီးခံ အဖြ႔အစည္ီး၊ ေကာ္မရွင္၊

အဖြ႔အစည္ီး၊

အဟပ္ခ်ဳပ္ေရီးပ္ဟင္ီး သ္ဟ႔မ

သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္

ဟတ္ အျခာီး ေအဂ်င္စီ၊

ၾကပ္မတ္္

သ္ဟ႔တည္ီးမ

ကြပ္ကေရီးပ္ဟင္ီး၊
ဟတ္ ေရွ႕ဆ္ဟခ့သည္

တ္ဟ႔၏ ်ားႏ္ဟင္ငံေရီး အရ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊ အျခာီးနည္ီး အရ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး
ခြျခမ္ီး္ာီးသည့္ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး၊ ဌာန သ္ဟ႔မ
"စက္မႈ နယ္ေျမမ်ာီး"

- ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး

အေနျဖင့္

ဟတ္ ဌာနခြ တစ္ရပ္ရပ္။

၎တ္ဟ႔၏

က္ဟယ္ပ္ဟင္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈ

အေဆာက္အအဟံမ်ာီး ေဆာက္လဟပ္်ားႏ္ဟင္ရန္ စက္မႈလဟပ္ငန္ီး နယ္ေျမမ်ာီး အျဖစ္
တည္ေ္ာင္မည့္ Zone A Area ပါ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးမ်ာီး
"အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ္ ပဟဂဳ္လမ
္ ်ာီး"

- "အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္လ်ားႏ
္ ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး

-

IPT

လဟပ္
္ ီးဟံ လဟပန
္ ည္ီးမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓ္ပၸါယ္ အတ္ဟင္ီး
ျဖစ္သည္။
“အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ္ ပဟဂဳ္လန
္ င
ွ ့္

- "အက်ဳ္ီးဆ္င
ဟ ပ
္ ဂ
ဟ ဳ္လ်ားႏ
္ ွင့္

ပတ္သက္ေသာ

လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ာီး

-

IPT

ပတ္သက္ေသာ

လဟပ္
္ ီးဟံ လဟပန
္ ည္ီးမ်ာီး" အပ္ဟင္ီးတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ အဓ္ပၸါယ္ အတ္ဟင္ီး

လဟပေ
္ ဆာင္ခ်က္”

ျဖစ္သည္။

"ဂ်ပန္ ကဟမၸဏ"ီ

- ေပီးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္္ာီးလ်က္ ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ မ္ာီးဘ ျဖစ္ေစ၊
ဂ်ပန္်ားႏ္ဟင္ငံ ဥပေဒမ်ာီး အရ ဖြ႕စည္ီး တည္ေ္ာင္ ္ာီးေသာ ကာဘူရွီကီက္ဟင္ရွာ
(kabushiki kaisha) သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကဟမၸဏီ၊ ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီး

မည္သည့္ ပဟံစံျဖင့္မဆ္ဟ ရွ္ေသာ အဖြ႔အစည္ီး
“ေနာက္အက်ဆံဟီး
ေဆာင္ရက
ြ န
္ ္င
ဟ သ
္ ည့္ ေန႔ရက္”
“စာရင္ီးဝင္ အျဖစ္
တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး”

- ဤဖြင့္

ေၾကျငာစာတမ္ီးအာီး

YSX

္ံမတင္သြင္ီးမီ၊

ေနာက္အက်ဆံဟီး

ေဆာင္ရြက္န္င
ဟ ္သည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ ၃၁ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္
- ကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေ၀၊ ေရာင္ီးခ်ၿပီီး အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏ ၁၀၀.၀% ျဖစ္သည့္
အစဟရွယ္ယာ

၃,၈၉၂,၉၁၅ခဟ်ားႏွင့္

ကဟမၸဏီက္ဟ

YSXတြင္

စာရင္ီးဝင္အျဖစ္

တင္သြင္ီးျခင္ီး
“စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ ဆဟ္ငရ
္ ာ

- ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ေန႔စြပါ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီမွ MJTD္ံ စီမံခန္႔ခြမႈဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ာီး ေပီးျခင္ီးအာီး
အတည္ျပဳ္ာီးသည့္ စာမ်ာီး
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“ေဈီးကြက္ ျမွင့တ
္ င္ျခင္ီး ဆ္င
ဟ ရ
္ ာ - MJTD၊ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီနွင့္ ဂ်ပန္ ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ ေအီးဂ်င့္မ်ာီး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

အၾကာီး ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ခဟနွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆ္ဟခသ
့ ည့္ ေဈီးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး နွင့/္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

Zone A Project ရွ္ MJTD၏ အျခာီး ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟ္င္ရာ အက်္ဳီးစီီးပြာီးမ်ာီးအာီး
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္ီး အတြက္ သီီးသန္႔ေအီးဂ်င့္မ်ာီးအျဖစ္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီနွင့္
ဂ်ပန္ ေဈီးကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္ီးဆဟ္င္ရာ ေအီးဂ်င့္မ်ာီးက္ဟသာ ခန္႔အပ္ၿပီီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟ
ခ့သည္။
“စာခၽြနလ
္ ာႊ ”

- ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ

“နာီးလည္မႈ စာခၽြနလ
္ ာႊ ”

- Zone B Project ၏ ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္
ျမွင့တ
္ င္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္ျခင္ီး တဟ္႔အတြက္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕
ကဟမၸဏီ၊ သီလဝါ SMC၊ MMSTDနွင့္ JICA တ္ဟ႔အၾကာီး ခ်ဳပ္ဆဟ္သည့္ ၂၃ရက္
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ခဟနစ
ွ ္ ေန႔စြပါ နာီးလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊၂၃ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၂၀၁၅တြင္ ျပင္ဆင္ျပီီး သ္ဟ႔မ

“MJTD ဖက္စပ္ ကဟမၸဏီ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

- Zone

A

Project

ဟတ္ ျဖည့္စြက္ျပီီးသည့္အတ္ဟင္ီး။
၏

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္ျခင္ီး တဟ္႔အတြက္
၂၃ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ခဟနွစန
္ င
ွ ့္ ၁၂ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၅ခဟနစ
ွ ္ တ္ဟ႔တြင္
ျပင္ဆင္္ာီးသည့္ အတ္ဟင္ီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၊ သီလဝါ

SMC နွင့္ MMSTD

တဟ္႔အၾကာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟခ့သည့္ ၂၉ရက္ ေအာက္တဟ္ဘာလ ၂၁၀၃ခဟနွစ္ ေန႔စြပါ ဖက္စပ္
ကဟမၸဏီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
“MJTD အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး”

- MJTD ၏ မတည္ေငြရင္ီးတြင္ ပါဝင္ေသာ သာမန္ ရွယ္ယာမ်ာီး

“ျမန္မာ ကဟမၸဏ”ီ

- ကဟမၸဏီမ်ာီး အက္ဥပေဒ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ (၁၉၅၀ ခဟ်ားႏွစ္) ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ အ္ူီး ကဟမၸဏီ

အက္ဥပေဒ အရ ဖြ႔စည္ီး တည္ေ္ာင္္ာီးသည့္ ကဟမၸဏီ
“အမည္ တင္သင
ြ ီး္ ေရီး

- ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ အမည္တင္သြင္ီးေရီး ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီ”
“မူလ MJTD ဖက္စပ္ ကဟမၸဏီ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

- Zone

A

Project

၏

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊

ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊

ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္ လဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္ျခင္ီး တဟ္႔အတြက္
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၊ သီလဝါ SMC နွင့္ MMSTD တဟ္႔အၾကာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟသည့္ ၂၉ရက္
ေအာက္တဟ္ဘာလ ၂၀၁၃ခဟနွစ္ ေန႔စြပါ ဖက္စပ္ ကဟမၸဏီ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
အမည္တင္သြင္ီးသည့္

“ရည္ညန
ႊ ီး္ ေဈီး်ားႏႈနီး္ ”

အခ်္နတ
္ ြင္၊

- သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးဆ္ဟင္ရာ

ေငြေရီးေၾကီးေရီးအၾကံေပီး်ားႏွင့္
ဦီးေဆာင္ေအီးဂ်င့္

ေငြေခ်ီး

က္ဟယ္စာီးလွယ္

Securities တ္ဟ႔မွ သတ္မွတ္ေပီး္ာီးေသာ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၏

CB

ညႊန္ျပ ရည္ညႊန္ီး

အဖြင့္ ေဈီး်ားႏႈန္ီး၊ ရွယ္ယာတစ္စဟလွ်င္ [*] က်ပ္
“အခေၾကီးေငြ ေကာ္မတီ”

- ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီ၏ အခေၾကီးေငြ ဆ္ဟင္ရာ ေကာ္မတီ

“အငွာီး စက္႐ိုမ
ဟံ ်ာီး”

- ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး ခ်က္ခ်င္ီး အသဟံီးျပဳ်ားႏ္ဟင္မည့္ အဆင္သင့္ ေဆာက္လဟပ္ ္ာီးၿပီီး
စက္႐ိုဟံမ်ာီး ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္မည့္ Zone A Area ပါ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး မ်ာီး
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“လူေန္ဟ္ဟငရ
္ ာနွင့္
စီီးပြာီးေရီးဆဟ္ငရ
္ ာ အစ္တအ
္ ပ္င
ဟ ီး္ ”

- လူေနအ္မ္ရာမ်ာီး၊ အေဆာင္မ်ာီး်ားႏွင့္ သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ တြင္ အလဟပ္
လဟပ္က္ဟင္ေနသူမ်ာီး

အတြက္

စီမံ္ာီးရွ္မႈမ်ာီး

အျဖစ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

လက္ေအာက္ခံအဖ႔အ
ြ စည္ီး TPD မွရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ မည့္ Zone A Area ပါ
အစ္တ္အပ္ဟင္ီးမ်ာီး
“သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီး ဆဟ္ငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

- Zone

A

Project

၏

စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ

၃၅

က္တာ

အစ္တ္အပ္ဟင္ီးအာီး

က်ယ္ဝန္ီးသည့္

လူေန္ဟ္ဟင္ရာနွင့္

တစ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး

အတြက္

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႕ကဟမၸဏီနွင့္ MJTD တဟ္႔အၾကာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟသည့္ ၂၉ရက္ ေအာက္တ္ဟဘာလ
၂၀၁၄ခဟနွစ္ ေန႔စြပါ သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီး ဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
“အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အမ္န႔ေ
္ ၾကျငာစာ

အမွတ္

၁/၂၀၁၅

အေနျဖင့္

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေရီး

၂၇ရက္ေန႔တြင္ အမ်္ဳီးသာီးစီမံက္န္ီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီးဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ ဝန္ၾကီီးဌာန မွ

နည္ီးဥပေဒ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ”္

္ဟတ္ျပန္သည့္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ

၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္

၂၀၁၄ခဟ်ားႏွစ္၏

ၾသဂဟတ္လ

အေကာင္အ္ည္

ေဖာ္ေရီး နည္ီးဥပေဒ
ွ“အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ
၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ”္
“အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ
၂၀၁၄ ခဟနစ
ွ ”္

- အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

ဥပေဒ

၂၀၁၄

ခဟ်ားႏွစ္ျဖင့္

ရဟပ္သ္မ္ီးခ့ေသာ

ျမန္မာနဟ္င္ငံ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ အမွတ္ ၈/၂၀၁၁
- ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ (သ္ဟ႕မ
ဥပေဒအာီး အခါအာီးေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သဟ္႔မ

ဟတ္) ္္ဟ

ဟတ္ ျဖည့္စြက္ ခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္
“အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး”

- အစဟရွယ္ယာမ်ာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူ အျဖစ္ မွတ္ပဟံတင္ စာရင္ီးဝင္သူမ်ာီး

“အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး”

- တစ္စဟလွ်င္က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ်ားႏႈန္ီးျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္ီးပါ
သာမန္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး

“တစ္ဆင့္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆဟ္ငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

- Zone A Project ၏ လူေန္ဟ္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆဟ္င္ရာ အစ္တ္အပ္ဟင္ီးအာီး
တစ္ဆင့္ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး၊
ေဈီးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္ီး၊

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊
ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးနွင့္

ေဆာက္လဟပ္ျခင္ီး၊

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီး

တဟ္႔အတြက္

MJTD နွင့္ TPD တဟ္႔အၾကာီး ခ်ဳပ္ဆ္ဟသည့္ ၃၁ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ခဟနွစ္ ေန႔စြပါ
တစ္ဆင့္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆဟ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
“TPD ဖက္စပ္ကမ
ဟ ၸဏဆ
ီ င
္ဟ ရ
္ ာ

Zone

A

Project

၏

လူေန္္ဟင္ရာ်ားႏွင့္

စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာအပ္ဟင္ီးက္ဟ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္”

ရင္ီး်ားႏွီီးတည္ေဆာက္ျခင္ီး၊ ေဈီးကြက္တင္ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ လည္ပတ္
လဟပ္က္ဟင္ ဖျခင္ီးတ္႔က
ဟ ္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔
တြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ Thilawa SMC တ္ဟ႔မွ လက္မွတ္ ေရီး္္ဟီးခ့သည့္
ဖက္စပ္ကဟမၸဏီသေဘာတူစာခ်ဳပ္

“TPD အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး”

- TPD ၏ မတည္ေငြရင္ီးပါ သာမန္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး

“Zone A Area”

- ္သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အတြင္ီးရွ္

Zone

A

Project

တြင္

ရင္ီးနွီီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီး အတြက္ ရာ္ာီးသတ္မွတ္ခ့သည့္ ခန္႔မွန္ီးေျခအာီး ျဖင့္
၃၉၆
“Zone A Project”

- “The

တ္တာ ရွ္ေသာ ဧရ္ယာ
Zone

A

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီ
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Project”

အပ္ဟင္ီးတြင္

ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ေရီး

ဆက္လက္

ေဖာ္ျပခ့သည့္အတ္ဟင္ီး

စာခၽြန္လႊာအရ

ဖြ႔စည္ီးခ့သည့္

ဖက္စပ္ကဟမၸဏီမွ Zone A Area အာီး စက္မႈဇဟတ
ံ စ္ခဟျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရင္ီးနွီီး
တည္ေ္ာင္ျခင္ီး
“Zone A Properties”

- စက္မႈလဟပ္ငန္ီး ဧရ္ယာမ်ာီး၊ အငွာီးစက္ရံဟမ်ာီး၊ လူေန္္ဟင္ရာနွင့္ စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ
အစ္တ္အပ္ဟင္ီး

စသည္တ္ဟ႔

အဓ္ကအာီးျဖင့္

ပါဝင္သည့္္၊

Zone

A

Area

တြင္တည္ရွ္ေသာ Zone A Project အတြင္ီးရွ္ မေရြ႕ေျပာင္ီးနဟ္ငေ
္ သာ ပစၥည္ီးမ်ာီး
သဟ္႔မ
“Zone B Project”

ဟတ္ မေရြ႕ေျပာင္ီးနဟ္င္ေသာ အေဆာက္အအံဟမ်ာီး

- “The Zone B Project” အပ္ဟင္ီးတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပခ့သည့္အတ္ဟင္ီး နာီးလည္မႈ
စာခၽြန္လႊာအာီး အရ သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ အတြင္ီး ေနာက္္ပ္ စက္မႈဇံဟ
တစ္ခဟရင္ီးနွီီးတည္ေ္ာင္ျခင္ီး

ေငြေၾကီး အမ်ဳ္ီးအစာီးမ်ာီး၊ အတ္င
ဟ ီး္ အတာ ယူနစ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး
"

က္တာ"

- စတဟရန္ီးမီတာ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ညီမွ်သည့္ မက္္ရစ္စနစ္ ဧရ္ယာ အတ္ဟင္ီးအတာ
ယူနစ္

“က်ပ္”
"ရာခ္င
ဟ ်ားႏ
္ ႈနီး္ " သ္ဟ႔မ
"US$"

- ျပည္ေ္ာင္စဟ သမၼတ ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ၏ တရာီးဝင္ ေငြေၾကီး အမ်ဳ္ီးအစာီး (က်ပ္)
ဟတ္ "%"

- ရာခ္ဟင္်ားႏႈန္ီး
- အေမရ္ကန္ ျပည္ေ္ာင္စဟ၏ တရာီးဝင္ ေငြေၾကီး အမ်ဳ္ီးအစာီး
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ေနာက္ဆက္တြ (က) - ကၽြ်ားႏဟ္ပတ
္ ႔၏
္ဟ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးအေၾကာင္ီး
ေအာက္ပါ

ေဖာ္ျပခ်က္တ႔သ
္ဟ ည္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအရ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏

ရွယ္ယာပ္ဟင္ရွင္မ်ာီး္ံ အပ္်ားႏွင္ီးေသာ အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အခြင့္္ူီးမ်ာီး အေၾကာင္ီး အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္ီးေဖာ္ျပခ်က္တ႔တ
္ဟ ြင္ အဆ္ဟပါ သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး၏ အေရီးပါေသာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီးအာီး အက်ဥ္ီး႐ိုဟံီး
ေဖာ္ျပ္ာီးသည္။ သဟ္႔ရာတြင္၊ ယင္ီးေဖာ္ျပခ်က္တ႔အ
္ဟ ာီး အဆ္ဟပါ သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး နွင့္အညီ ရည္ညႊန္ီးမွ
သာလ်င္ အျပည့္အ၀ ကဟ္က္ညီမႈရွ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ အစု္ယ
ရ ယ
္ ာမ ာ်ား
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏတြင္ သာမန္အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား
သာမန္အစု္ရယ္ယာတ္ဟင္ီးတြင္ရေ
ွ္ သာ

ူေသာ အစု္ရယ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွ္ပါသည္။

အခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားသည္

အလံု်ားစံုထပ္တူျဖစ္ၿပီီး၊

သာမန္အစု္ရယ္ယာ

မ ာ်ားသည္ တစ္ခဟ်ားႏွင့္ တစ္ခဟ အဆင့္အတန္်ား ္ပ္တူညီမွ်ျဖစ္သည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာ အသစ္မ ာ်ား
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏတြင္ အစု္ရယ္ယာ အသစ္မ ာ်ားက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏရွ္ အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ား၏ အေထြေထြ
အစည္်ားအေဝ်ား

တစ္ရပ္တြင္

ႀက်ဳိတင္

အတည္ျပ်ဳခ်က္ျဖင့္သာ

အတည္ျပဳေသာ အဆ္ဟပါ ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္တြင္
အစု္ရယ္ယာ

အသစ္

အာီးလဟံီးက္ဟ

ထုတ္ေဝခြင့္

ရွ္ပါသည္။

္ဟတ္ေဝခြင့္

အျခာီးဆန္႔က င္၍ ၫႊန္ၾကာ်ား္ာီးျခင္ီး မရွ္ပါက၊ ္္ဟသ္ဟ႔ေသာ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔၏

လက္ရွ္

အစု္ရယ္ယာ္ရင္မ ာ်ား္ံ

၎တ္ဟ႔တစ္ဦီးခ်င္ီးစီ

ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏတြင္ ပ္ဟင္ဆ္ဟငေ
္ သာ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး ပမာဏအတ္ဟင္ီး အခ်ဳ္ီးက် ဦီးစြာကမ္ီးလွမ္ီးေရာင္ီးခ်ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ အစု္ရယ္ယာ အာီးလဟံီးက္ဟ ခြေဝခ်္ာီးၿပီီးခ်္န္တြင္ အျပည့္အဝ ေပီးသြင္ီးၿပီီးျဖစ္ရပါမည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာ္ရငမ
္ ာ်ား
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

အဖြ႕ဝင္မ်ာီးမရတ္ပံုတင္

အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး

အေရာင္ီးအဝယ္

ျပဳလဟပ္သည့္

အျဖစ္

စာရင္ီးတြင္

မွတ္ပဟံတင္္ာီးၿပီီး

အသ္အမွတ္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ျပဳပါသည္။

စေတာ့အ္တ္ခ်္န္ီးက

ျဖစ္ေသာ

ကဟမၸဏီ၏

ပဟဂဳ္လ္မ်ာီးက္ဟသာ

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးအာီး

သတ္မွတ္ေသာ

နည္ီးဥပေဒမ်ာီးနွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး နွင့အ
္ ညီ ကဟမၸဏီရွ္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ရယူခ့သည့္ မည္သည့္ပဟဂ္ဳလ္ တစ္ဦီးဦီးက္ဟ မဆ္ဟ
မွတ္ပံဟတင္္ာီးသည့္ အစဟရွယ္ယာရွင္ အေနျဖင့္ အက်ံဳီးဝင္ေစရမည္။
အစု္ယ
ရ ယ
္ ာမ ာ်ား လႊြဲေျပာင္်ားျခင္ီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစု္ရယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳထာ်ားေသာ မည္သည့္
သံု်ားစြဲၿမြဲ
ြ ျဖစ္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက ျဖစ္ေသာ ပံုစံကိုမဆို အသံု်ားျပ်ဳကာ လႊြဲေျပာင္်ား်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊
စနစ္တက ဖြ႕ြဲ စည္်ားထာ်ားေသာ (YSX က့သဟ္႔ေသာ) စေတာ့အတ
ိ ္ခ ိန္်ားတြင္ စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင္်ားနရင့္
အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလုပ္ျခင္်ား ေဆာင္္ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားအတြက္၊ ကုမၸဏတြင္်ား အစု္ရ ယ္ယာ တစ္္ပ္္ပ္
လႊြဲေျပာင္်ားျခင္်ားသည္ သက္ဆုိင္္ာ စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက ျဖစ္ေစ၊ ေငြအပ္နရံသည့္ ေန္ာတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ ၊
စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားက

သတ္မရတ္ေပ်ားထာ်ားေသာ

တာဝန္ယူ

ေျဖရွင္ီးေပီးသည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္်ား

(clearing

organization) ကျဖစ္ေစ စသည္တုိ႔က သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ သံု်ားစျြြဲ မြဲျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သမ္ို်ားက ျဖစ္ေသာ
ပံုစံႏရင့္အည

ျဖစ္္မည္။

စနစ္တက

ဖြ႕ြဲ စည္်ားထာ်ားေသာ

(YSX

က့သဟ္႔ေသာ)

စေတာ့အိတ္ခ ိန္်ားတြင္

စာ္င္်ားဝင္အျဖစ္ တင္သြင္်ားျခင္်ားနရင့္ အေ္ာင္်ားအဝယ္ ျပ်ဳလပ
ု ္ျခင္်ား ေဆာင္္ြက္သည့္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ားနရင့္
စပ္လ ဥ္်ားျခင္်ား မရလြြဲ၍၊ လႊြဲေျပာင္်ားမႈမ်ာီး မွတ္ပဟံတင္ျခင္ီးအာီး သာမန္ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား
တစ္ရပ္ရပ္ မတ္ဟင္မီ ကပ္လ်က္ (၁၄) ရက္ အတြင္ီး ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ဆိုင္်ားငံ့္ာီးခြင့္ ရွ္ပါသည္။
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အစဟရယ
ွ ယ
္ ာရွငမ
္ ်ာီး၏ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီး
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ သာမန္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးက္ဟ ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္
သည့္ ေန႔ရက္မွ (၁၈) လ အတြင္ီး က်င္ီးပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟ႔ေနာက္တြင္၊ ်ားႏွစ္စဥ္ အနည္ီးဆဟံီး တစ္ႀက္မ္
ကၽြ်ားႏ္ဟပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီက သတ္မွတ္သည့္ အခ်္န္်ားႏွင့္ ေနရာတြင္ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီး က်င္ီးပရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ္္ဟက့သ္ဟ႔ေသာ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီးက္ဟ မည္သည့္ အစဟရွယ္ယာရွင္ ်ားႏွစ္ဦီးက မဆဟ္ ဆင့္ေခၚက်င္ီးပ
်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔သည္ ၎တ္ဟ႔အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္

ဟ ္င္သည့္အခါတ္ဟင္ီးတြင္၊

အ္ူီး အေ္ြေ္ြ

အစည္ီးအေဝီးအာီး ေခၚယူက်င္ီးပ ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ္္ဟ႔ျပင္၊ အစဟရွင္ အာီးလဟံီး၏ မေပီးခြင့္ စဟစဟေပါင္ီးမ၏ ၁၀% ္က္
မနည္ီး က္ဟယ္စာီးျပဳေသာ အစဟရွယ္ယာရွင္မ်ာီးက ယင္ီးက့သ္ဟ႔ အစည္ီးအေဝီး ေခၚယူ က်င္ီးပေပီးရန္ စာျဖင့္
ေတာင္ီးဆ္ဟပါက ေခၚယူ က်င္ီးပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒအရ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအရ

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး

အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္

လ္ဟအပ္သည္ မွအပ၊ အေ္ြေ္ြ အစည္ီးအေဝီး တစ္ရပ္တြင္ မခြဆဟံီးျဖတ္ျခင္ီးက္ဟ ္္ဟအစည္ီးအေဝီး၌ ေပီးေသာ
မတ္ဟ႔အနက္ အမ်ာီးစဟ ေ္ာက္ခံမ
ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး

ခန္႔အပ္ျခင္ီး

စာရင္ီးရွင္ီးဖ်က္သ္မ္ီးျခင္ီး၊

ရရန္သာလ္ဟသည့္ သာမန္ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြကပ
္ ါသည္္။ ဥပမာ၊

အတြက္

သာမန္ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

သင္ီးဖြ႔မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္

လဟံေလာက္ပါသည္။

သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီး

ဆ်ားႏၵအေလ်ာက္

ျပင္ဆင္ျခင္ီး၊

ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး

အမည္ေျပာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အစဟရယ
ွ ္ယာ မတည္ေငြရင္ီး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္ီးတ္႔ဟ အပါအဝင္ အခ်ဳ္႕ေသာ ကဟမၸဏီမ်ာီး
အက္ဥပေဒက ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္

က္စၥတ္ဟ႔အတြက္ ္္ဟအစည္ီးအေဝီး၌ ေပီးေသာ မတ္႔အ
ဟ နက္ ေ္ာက္ခံမ

အနည္ီးဆဟံီး ၇၅% ရရန္လ္ဟသည့္ အ္ူီးဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အလ္ဟ႔ငွာေခၚယူသည့္အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးတ္ဟင္ီးအတြက္

ဤကဟမၸဏီသည္

အနည္ီးဆံဟီး (၁၄) ရက္ ႀက္ဳတင္၍ စာျဖင့္ေရီးသာီး္ာီးေသာ ်ားႏ္ဟ႔တစ္စာေပီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အ္ူီး

ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္မ်ာီးအတြက္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ အနည္ီးဆံဟီး (၂၁) ရက္ ႀက္ဳတင္၍ စာျဖင့္ေရီးသာီး ္ာီးေသာ
်ားႏ္ဟ႔တစ္စာ ေပီးရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

်ားႏ္ဟ႔တစ္တြင္ အစည္ီးအေဝီး က်င္ီးပမည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက္်ားႏွင့္ အခ်္န္နာရီတ္ဟ႔က္ဟ
္္ဟ႔ျပင္၊

အ္ူီးက္စၥက္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွပ
္ ါက ယင္ီးက္စၥ၏ ေယဘဟယ်

သေဘာသဘာဝအေၾကာင္ီးအာီး ေဖာ္ျပေပီးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သာမန္ဆုံ်ားျဖတ္ခ က္ ခ်မွတ္ရန္ အလ္ဟ႔ငွာ ေခၚယူသည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
ကုမၸဏသည္

အနည္်ားဆံု်ား

(၁၄)

္က္

ႀက္ဳတင္၍

အေၾကာင္ီးၾကာီးစာ

ေပီးရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အ္ူီးဆုံ်ားျဖတ္ခ က္မ်ာီး အတြက္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ အနည္်ားဆံု်ား (၂၁) ္က္ ခြာ၍ အေၾကာင္ီးၾကာီးစာ ေပီးရန္
လ္ဟအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္ီးၾကာီးစာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပမည့္ ေန္ာ၊ ေန႔္က္ႏရင့္ အခ ိနန
္ ာ္တို႔ကို ေဖာ္ျပ
္မည္အ
့ ျပင္အထူ်ား ကိစၥကို ေဆာင္္ြက္္န္ ္ိရပါက ယင္်ားကိစၥ၏ ေယဘုယ သေဘာသဘာဝ အေၾကာင္်ား ေဖာ္ျပ
္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မေပီးပ္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏ၏ အစဟရွင္မ်ာီး အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ မဆ္ဟ တက္ေရာက္
ေျပာၾကာီး မေပီးပ္ဟင္ခြင့္ ရွ္ပါသည္။

ဤကုမၸဏ၏ အစဟရွငမ
္ ်ာီးသည္ ၎တ္ဟ႔၏ မေပီးပ္ဟင္ခင
ြ ့္က္ဟ ကိုယ္တိုင္

သို႔မဟုတ္ မြဲေပ်ားခြင့္္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္ က်င့္သဟံီး်ားႏ္ဟင္ၿပီီး၊ မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ အစဟရွင္ ျဖစ္ရန္ မလ္ဟပါ။
မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္တစ္ဦီးခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္ီး်ားႏွင့္ က္ဟယ္စာီးလွယ္လႊြဲစာ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား
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အခြင့အ
္ ာဏာ

အပ္ႏရင္်ားသည့္

လႊြဲအပ္စာ(ရွ္ခ့ပါက)

တ္ဟ႔က္ဟ

၄င္ီး၏ေအာက္ေျခတြင္

လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးျပီီး၊

မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္က မေပီးရမည့္ အစည္်ားအေဝ်ား က င္်ားပ္န္အတြက္ သတ္မရတ္ထာ်ားသည့္ အခ ိန္မတိုင္မ
ခဟနစ္ဆယ့္်ားႏရစ္ နာ္ထက္ ေနာက္မက ေစဘြဲ ဤကုမၸဏ ၏ မွတ္ပဟံတင္္ာီးေသာ ႐ိုုံ်ားခန္်ားတြင္ ေပ်ားအပ္ထာ်ား္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
အျမတ္ေဝစု
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကုမၸဏသည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ၎၏ အစဟရွင္မ်ာီးက ခ်မွတ္ေသာ သာမန္ဆဟံီးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။

သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား ္ဟတ္ေပီးခြင့္ မရွ္ပါ။ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္
္္ိရမႈအေျခအေနကို ေထာက္႐ို၍
ႈ ၎တ္ဟ႔က မရ တမရန္ကန္သည္

ဟ ထင္ျမင္ေသာ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏ၏ အစဟရွငမ
္ ်ာီးသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။

မည္သ္ဟ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု

မွန္သမရ က္ဟ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပီးရမည္ ျဖစ္ကာ၊ ေၾကညာ္ာီးၿပီီး ေပီးရန္ က်န္ရွ္ေသာ
မည္သည့္ အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ကဟမၸဏမရ အတို်ားေပီးရန္တာဝန္ရွမ
္ ည္ မဟုတ္ပါ။
ဆဟေၾကီးအစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး်ားႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရီးေပီး အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီး ္ဟတေ
္ ဝျခင္ီး
ြဲ ည္ မည္သည့္
အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား တစ္ရပ္တြင္ အစဟရွငမ
္ ်ာီး၏ အတည္ျပ်ဳခ်က္ျဖင့္ ဒါ႐ိုိုက္တာအဖြ႔သ
ရန္ပဟံေငြက္ဟ မဆ္ဟ မတည္ေငြရင္ီး အျဖစ္ ေျပာင္ီးလကာ၊ ဆဟေၾကီးအစဟရွယ္ယာမ်ာီး အျဖစ္ ေပီးေဝ၍ ယင္ီးေငြက္ဟ
အစဟရွင္မ်ာီးက ၎တ္ဟ႔ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ အစဟရွယ္ယာ

အခ်ဳ္ီးအစာီးအလ္ဟက္ ကဟမၸဏီသ္ဟ႕ေပီးသြင္ီးရမည့္ မတည္

ေငြရင္ီးတြင္ ေပီးသြင္ီးခြင့္ ရွ္ပါသည္။
လက္လရယူ
ႊ
ျခင္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက္ဟ အနာဂတ္တြင္ ေျပာင္ီးလျခင္ီး သ္ဟ႕မ
ေျပာင္ီးလျခင္ီးျပဳရာတြင္ ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးၾကန္႔ၾကာေစျခင္ီး သ္ဟ႔မ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အမ်ာီးပ္ဟင္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟက့သ္ဟ႔ ္္န္ီးခ်ဳပ္မႈက္ဟ
ဟတ္ တာီးဆီီးပ္တ္ပင္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး ျပဳ်ားႏ္ဟငသ
္ ည့္ ဥပေဒမ်ာီး

ဟတ္ နည္ီးဥပေဒမ်ာီး တစ္စဟံတစ္ရာမွ် ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၌ မရွ္ပါ။

စာရင္ီးရွငီး္ လင္ီးဖ်က္သမ
္ ီး္ ျခင္ီး သ္႔မ
ဟ
ဤကဟမၸဏီအာီး

တ
ဟ ္ အျခာီးနည္ီးျဖင့္ မတည္ေငြရင္ီး ျပန္္တ
ဟ ေ
္ ပီးျခင္ီး

စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးဖ်က္သ္မ္ီးျခင္ီး

ျပဳလွ်င္ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

မတည္ေငြရင္ီး ျပန္လည္ ္ဟတ္ေပီးျခင္ီးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

အျခာီး တစ္နည္ီးနည္ီး ျဖင့္

အစဟရွငမ
္ ်ာီးသည္ ၄င္ီးတ္ဟ႔ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ

အစဟရွယ္ယာ အခ်္ဳီးအစာီးအရ်ားႏွင့္ အျခာီး အစဟရွယ္ယာ အတန္ီးအစာီး တစ္ရပ္ရပ္အာီး အပ္်ားႏွင္ီး္ာီးသည့္
အ္ူီးအခြင့္အေရီး တစ္ခဟခဟအရ ပ္ဟလ်ံေသာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈမ်ာီးအာီး ခြေဝျခင္ီးတြင္ အခ်ဳ္ီးညီစြာ ပါဝင္ခံစာီးခြင့္
ရွ္ပါသည္။
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ ပ္င
ဟ ဆ
္ င
္ဟ ခ
္ င
ြ ့်ားႏ
္ ွင့္ အစဟရယ
ွ ယ
္ ာ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေပီးျခင္ီးတ္႔ဟ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီး
လက္ရွ္ ဥပေဒမ်ာီး အရ၊ ဤကဟမၸဏီတြင္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးက္ဟသာလွ်င္ အစဟရွယ္ယာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ခြင့္ သ္ဟ႔မ
အစဟရွယ္ယာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈအရ မေပီးခြင့္တ္ဟ႔က္ဟ ခြင့္ျပဳ္ာီးပါသည္။
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ဟတ္

ေနာက္ဆက္တြ (ခ) - ဤကဟမၸဏ၏
ီ သင္ီးဖြ႔မွတတ
္ မ္ီး်ားႏွင့္ သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက္ဟ ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံကဟမၸဏီမ်ာီးမွတ္ပံဟတင္ရဟီးံ တြင္ ကဟမၸဏီမွတ္ပဟံတင္လက္မွတ္ အမွတ္
၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္ မွတ္ပတ
ဟံ င္္ာီး ပါသည္။
သင္်ားဖ႔မ
ြြဲ တ
ွ တ
္ မ္ီး

ေပီးရန္တာ၀န္ ကန္႕သတ္ျခင္ီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ၏ သင္်ားဖ႔ြြဲမွတ္တမ္ီး၌ အျခာီးေသာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီးအျပင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီရွ္ အဖြ႔ဝင္မ်ာီး
၏ ေပီးရန္တာဝန္က္ဟ ကန္႔သတ္္ာီးေၾကာင္ီး၊ ဤကဟမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္ီးမွာ တစ္ခဟလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀
်ားႏႈန္ီးရွ္ အစဟရွယ္ယာေပါင္ီး ၅၀ ၀၀၀ ၀၀၀ အျဖစ္ ခြစ္တ္္ာီးလ်က္ က်ပ္ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္ီး
စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပပါရွ္ပါသည္။

ဤကဟမၸဏ၏
ီ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ာီး
ဤကဟမၸဏီ၏ သင္်ားဖ႔ြမ
ြဲ ွတ္တမ္ီးတြင္ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ာီးက္ဟ ခ်မွတ္္ာီးျပီီး ယင္ီးအတြက္ ဤကဟမၸဏီအာီး
ဖြ႔စည္ီး္ာီးျခင္ီးျဖစ္ပါသည္ ၁။ ျပည္ေ္ာင္စဟ သမၼတ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၊ ရန္ကဟန္ တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး၊ ေက်ာက္တန္ီး ၿမဳ္႕နယ္ အတြင္ီး တည္ရွ္ေသာ
သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟ (Thilawa Special Economic Zone) အာီး တည္ေ္ာင္လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီးတြင္ ပါဝင္
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံရန္။
၂။ သီလဝါ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟ တည္ေ္ာင္ လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီး အလ္ဟ႔ငွာ လ္ဟအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ာီး ျပဳလဟပျ္ ခင္ီး၊
ေျမေနရာအာီး ရွင္ီးလင္ီးေရီး အတြက္ ေငြေပီးေခ်မႈမ်ာီး ျပဳလဟပ္ျခင္ီး၊ ေ္ာက္ပံ့ရန္ပဟေ
ံ ငြမ်ာီး ေခ်ီးယူျခင္ီးမ်ာီး
အပါအဝင္ (သ္ဟ႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မရွ္) အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရီးအတြက္ အျခာီး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီး
လဟပ္ေဆာင္ရန္။
၃။

ဤကဟမၸဏီ၏

အျမတ္အစြန္ီး

ရရွ္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီး

တ္ဟီးတက္ေကာင္ီးမြန္ေစေရီး

တြက္ဆလ်က္

မည္သည့္

ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ စက္မႈလဟပ္ငန္ီး၊ ကဟန္သြယ္ေရီး်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ဳ္ီးတြင္ မဆ္ဟ ယင္ီးအခ်္န္တြင္
အာဏာတည္လ်က္ ရွ္ေသာ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ အညီ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံရန္်ားႏွင့၊္
သ္ဟ႔မ

အ္က္ပါ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ တစ္ခဟခဟ

ဟတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီး ေအာင္ျမင္ေစေရီး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပ်ဳေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဆက္ႏြယ္ေသာ

အျခာီး အ္ာအာ်ားလံု်ားကို ယင္ီးအခ်္န္တြင္ အာဏာတည္လ်က္ ရွ္ေသာ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္္န္။
သ္ဟ႔ရာတြင္

ယင္ီး

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာီးသည္

သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္ ယင္ီးဇံဟအာီး တည္ေ္ာင္လဟပ္က္ဟင္မႈျဖင့္ ဆက္်ားႏြယ္၍ လဟပ္ေဆာင္ျခင္ီး ျဖစ္ေစရမည္။

၄။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ သ္ဟ႔မ

သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇံဟ

အတြင္ီး

လဟပ္ေဆာင္ျခင္ီး

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြ႔အစည္ီး တစ္ရပ္ရပ္၏ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပစၥည္ီး၊

အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး အနက္ တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ ျဖစ္ေစ၊ အာီးလဟံီးက္ဟ ျဖစ္ေစ ရယူ်ားႏ္ဟင္ေရီး
အတြက္

ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

အက်ဳ္ီးရွ္ေစမည္

ဟ တြက္ဆ္ာီး

မည္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟ သ္ဟ႔မ

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီအာီး

တ္ဟက္႐ို္ဟက္

ျဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝ္ဟက္၍

ျဖစ္ေစ

န္ ရွ္ေသာ အျခာီး ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး
ဟတ္ ကဟမၸဏီမ်ာီးက္ဟ မဆ္ဟ ကမက္ျပဳရန္။
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၅။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက သင့္သည္ ္င္သည့္ အတ္ဟင္ီး မည္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ မည္သည့္

ပဟဂဳ္လ္မ်ာီး မဆ္ဟ၏ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၊ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပစၥည္ီး်ားႏွင့္ ေပီးရန္တာဝန္မ်ာီး အနက္ တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ ျဖစ္ေစ၊
အာီးလဟံီးက္ဟ ျဖစ္ေစ ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ အညီ ဝယ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး

ရယူ ျခင္ီး ျပဳကာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၆။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏ၏ ္ည္္ယ
ြ ္ခ က္မ ာ်ား်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ သ္ဟ႔မ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီး

ရွ္ေသာ

အျခာီး

မည္သည့္

ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္

ဟတ္ တစ္စ္တ္တစ္ေဒသ အလာီးတူသည့္

မဆ္ဟ

ေပါင္ီးစည္ီးျခင္ီး

က္ဟ

လည္ီးေကာင္ီး၊

အျမတ္အစြန္ီးမ်ာီး ေဝမွ်ခံစာီးရန္၊ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီး ေပါင္ီးစပ္ရန္၊ ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖက္စပ္ျပဳရန္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အက်ဳ္ီးခံစာီးခြင့္ အျပန္အလွန္ ေပီးရန္ အလ္ဟ႔ငွာ ဤကဟမၸဏီက လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွ္ေသာ သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္

ဤကဟမၸဏီ အေနျဖင့္ အက်ဳ္ီးခံစာီးခြင့္ တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ တ္ဟက္႐ို္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ ျဖစ္ေစ ရရွ္မည့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ရ်ားႏ္ဟင္ဖြယ္ ရွ္ေသာ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟပ္ရပ္ တစ္စဟံတစ္ရာက္ဟ လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ အျခာီး

မည္သည့္ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟခဟျဖင့္ မဆ္ဟ အစဟစပ္ျပဳျခင္ီး သ္ဟ႔တည္ီးမ

ဟတ္ တစ္စဟံတစ္ရာ စီစဥ္ျခင္ီးက္ဟ လည္ီးေကာင္ီး၊

္္ဟက့သ္ဟ႔ေသာ ကဟမၸဏီ တစ္ခဟခဟအာီး ေခ်ီးေငြ ္ဟတ္ေပီးျခင္ီး၊ ၎၏ပဋ္ညာဥ္မ်ာီးက္ဟ အာမခံေပီးျခင္ီး၊ ၎အာီး
အေ္ာက္အကူ

အျခာီးနည္ီး

ေပီးျခင္ီး

ျပဳရန္်ားႏွင့္၊

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီးအာီး ရယူျခင္ီး သ္ဟ႔မ

္္ဟက့သ္ဟ႔ေသာ

ကဟမၸဏီ၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး၊

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ရရန္ လဟပ္ျခင္ီး အျပင္၊

ယင္ီးတ္ဟ႔အာီး ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး၊ က္ဟင္စ္ာီးျခင္
ြ
ီး၊ အာမခံ ပါလ်က္ ျဖစ္ေစ မပါဘ ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ္ဟတ္ေဝျခင္ီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး စီမံျခင္ီးက္ဟ လည္ီးေကာင္ီး လဟပ္ေဆာင္ရန္။

၇။ သင့္ေတာ္သည္ ္င္ေသာ အဖ္ဟီးစာီးနာီး(ရွ္ခ့ပါက) အ္ူီးအာီးျဖင့္၊ အျခာီး ပဟဂဳ္လ္ သ္ဟ႔မ
တစ္ရပ္ရပ္၏

(အျပည့္အဝ

ေပီးသြင္ီးၿပီီးေသာ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

တစ္စ္တ္တစ္ေဒသ

ဟတ္ ကဟမၸဏီ

ေပီးသြင္ီးၿပီီးေသာ)

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ာီး အလ္ဟ႔ငွာ၊ ဤကုမၸဏ၏ လဟပ္ငန္ီး၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္်ား ဆ္ဟင္ရာ အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီး၊
္ပိုင္ခြင့မ
္ ာ်ား်ားႏွင့္ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးမရ အာ်ားလံု်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္်ားကို ျဖစ္ေစ ေ္ာင္်ားခ ျခင္်ား၊
ပိုမို ေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ား၊ ဖံြၿဖ်ဳိ်ားတ္ဟီးတက္ေစျခင္်ား၊ ေငြစာ္င္်ားေျပာင္်ားျခင္်ား၊ လြဲလရယ္ျခင္်ား၊
လည္ီးေကာင္ီး၊
အသဟံီးျပဳခြင့္

ယင္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ

ခ်္ာီးေပီးျခင္ီးက္ဟ

အငွာီးခ်္ာီးျခင္ီးက္ဟ

လိုင္စင္၊ သက္သာခြင့္ ႏရင့္ အျခာ်ား အခြင့အ
္ ေ္်ားမ ာ်ားအာ်ား

လည္ီးေကာင္ီး၊

ယင္ီးတ္ဟ႔အာီး

အျခာ်ားနည္်ား

စမံျခင္်ားက္ဟ

လဟပ္ေဆာင္္န္။ ္္ဟ႔ျပင္ ္္ဟ အဖ္ီးဟ စာီးနာီးအာီး ခ်ဳပ္က္ဟင္္ာီးျခင္ီး၊ ေရာင္ီးဝယ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

လည္ီးေကာင္ီး

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး စီမံျခင္ီး

ျပဳရန္။
၈။ အ္မ္ရာေျမကြက္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အက်ဳ္ီးစီီးပြာီးစပ္ဆ္ဟင္မႈ အလ္ဟ႔ငွာ မည္သည့္ ပ္ဟင္ဆ္ဟငပ
္ စၥည္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အေျခပစၥည္ီးမ်ာီး၊ လ္ဟက္ေလ်ာမႈမ်ာီး၊ လိုင္စင္မ ာ်ား၊ ခြင့ျ္ ပ်ဳခ က္မ ာ်ား၊ တီ္ြင္မႈမူပ္ဟင္ခြင့မ
္ ာ်ား၊ ကဟန္အမွတ္တံဆ္ပ္မ ာ်ား၊
စာေပအ်ားႏဟပညာမူပ္ဟငခ
္ ြင့္

သ္ဟ႔မ

အခြင့အ
္ ေရီးက္ဟ ဝယ္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီးအ္ူီးသီီးသန္႔အခြင့အ
္ ေရီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အျခာီးနည္ီး ရယူျခင္ီးအာီး လည္ီးေကာင္ီး၊

ဟတ္

သီီးသန္႕မ
ယင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ

ေကာင္ီးမြန္ အဖ္ဟီးတန္ေစၿပီီး သင့္သည္ ္င္ေသာ မည္သည့္ နည္ီးျဖင့္ မဆ္ဟ စီမံျခင္ီးအာီး
ယင္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍

နည္ီးလမ္ီးေပါင္ီးစဟံျဖင့္

စမ္ီးသပ္ျခင္ီး

စစ္ေဆီးျခင္ီး်ားႏွင့္

ဟတ္ေသာ
တ္ဟီးတက္

လည္ီးေကာင္ီး၊

သဟေတသနျပဳျခင္ီးတ္ဟ႔အာီး

လည္ီးေကာင္ီး လဟပ္ေဆာင္ရန္။

သင္ီးဖြ႕မွတတ
္ မ္ီးတြင္ လက္မတ
ွ ္
္ ီး္ဟ မည္႕သူမ်ာီး
သင္ီးဖြ႕မွတ္တမ္ီးတြင္

လက္မွတ္္္ဟီးသူမ်ာီး်ားႏွင့္

၄င္ီးတ္ဟ႕၏

အေရအတြက္မ်ာီးကဟ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
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အခ်က္အလက္မ်ာီး၊ပ္ဟင္ဆ္ဟငေ
္ သာ

ရွယ္ယာ

စဥ္

လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးသူမ်ာီး၏ အမည္်ားႏွင့္

်ားႏ္ဟင္ငံသာီး်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္

လ္ပ္စာ
၁။

္ည့္ဝင္ေသာ
ရွယ္ယာေပါင္ီး

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 ာ်ား
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားမွ

ေကာက္်ားႏဟတ္ခ်က္

အခ်ဳ္႕က္ဟ

ေအာက္တြင္

အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္

ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။

္္ဟေကာက္်ားႏဟတ္ခ်က္မ်ာီးတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ လႊေျပာင္ီးပ္ဟင္ခြင့ရ
္ ွ္ေသာ ကၽြန္ဳပ္တ္ဟ႕၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးေသာ အခြင့္အေရီးမ်ာီး၊ ဦီးစာီးေပီး အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီး
အေၾကာင္ီး၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွင္မ်ာီး ရရွ္ေသာ မေပီးပ္ဟင္ခြင့်ားႏ
္ ွင့္ အျခာီး အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီး အေၾကာင္ီး၊
ဤကဟမၸဏီ၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး က်င့္သဟံီး်ားႏ္ဟင္ေသာ ေငြေခ်ီးပ္ဟင္ခင
ြ ့်ားႏ
္ ွင့္ အျခာီး လဟပ္ပ္ဟင္ခင
ြ ့အ
္ ာဏာမ်ာီး အေၾကာင္ီးတ္ဟ႔
ေဖာ္ျပပါရွ္ ပါသည္။

္္ဟ႔ျပင္၊ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္ီး ျပင္ဆင္ ေျပာင္ီးလျခင္ီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍

ဤကဟမၸဏီ၏ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ပါရွ္ေသာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး က္ဟလည္ီး ္ည့္သြင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
အဆ္ဟပါ ေကာက္်ားႏဟတ္ခ်က္မ်ာီးမွာ အ္က္ အေၾကာင္ီးအရာတ္ဟ႔်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္ီး႐ိုဟံီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီးသာ
ျဖစ္ၿပီီး၊ ဤကဟမၸဏီ၏

သင္ီးဖြ႔မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား

ကသာ

လဟံီးဝ

ဤကဟမၸဏီ၏ သင္ီးဖြ႔မွတ္တမ္ီး်ားႏွင့္ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ား မ္တၱဴက္ဟ ဤလဟပ္ငန္ီး

လႊမ္ီးမ္ဟီးမွန္ကန္ပါသည္။

ႊန္ီးတမ္ီး၏ "အေ္ြေ္ြ်ားႏွင့္

ဥပေဒအရလ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး" အပ္ဟင္ီး ေအာက္ရွ္ "ၾကည့္႐ိုႈစစ္ေဆီး်ားႏ္ဟင္ေသာ စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီး" စာပ္ဟဒ္တ္ဟ႔်ားႏွင့္
အညီ ဤကဟမၸဏီ၏ မွတ္ပဟံတင္ ္ာီးေသာ ႐ိုဟံီးခန္ီးတြင္ ၾကည့္႐ိုႈစစ္ေဆီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
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ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ အရည္အခ်င္ီး၊ ခန္႔္ာီးျခင္ီး၊ ္ဟတ္ပယ္ျခင္ီးတ္ဟ႔ ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္ ဥကၠဌ်ားႏွင့္ သီီးျခာီးလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး အပါအဝင္၊ (၇) ထက္
မနည္်ား၊ (၁၅) ထက္ မမ ာ်ားေသာ ဒါ႐ိုိုက္တာ အေ္အတြက္က္ဟ ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏

သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားတြင္

ဒါ႐ို္ဟက္တာတစ္ဦးီ အျဖစ္အရည္အခ်င္ီးျပည္႕မီရန္

အနည္ီးဆံဟီး

ရွယ္ယာေပါင္ီး ၁၀၀၀ ပ္ဟင္ဆ္ဟငရ
္ မည္ျဖစ္ျပီီး ကဟမၸဏီဥပေဒ ပဟဒ္မ-၈၅ ပါ ျပဌာန္ီးခ်က္မ်ာီးက္ဟ လ္ဟက္နာရန္မွာ
ယင္ီး၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆဟံီး အလဟပ္လဟပ္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏ၏ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးသည္
ဒါ႐ို္ဟက္တာတစ္ဦီးအျဖစ္

အရည္အခ်င္ီးျပည့္ရန္

ဤစည္ီးမ်ဥ္ီးအရ

လ္ဟအပ္ေသာ

အနည္ီးဆံဟီး

ရွယ္ယာ

မ်ာီးကဟ္မပဟ္င္ဆဟ္င္ေသာ္လည္ီး၊ ကၽြန္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ တစ္ဦီးလွ်င္ အစဟရွယ္ယာေပါင္ီး ၁၃၁ ၀၀၀ ကဟ္
ပဟ္င္ဆဟ္င္ေသာ အဓ္ကအစဟရွယယ
္ ာပ္ဟင္ရွင္မ်ာီးက ခန္႔အပ္္ာီးေသာသူမ်ာီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္ီးလဟ္အပ္ခ်က္ကဟ္
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔က မႀကာမီ သင္်ားဖ႔စ
ြြဲ ည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားကို ျပင္ဆင္၍ ပယ္ဖ်က္မည္က္ေ
ဟ မွ်ာ္လင့္ပါသည္။
သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးတြင္ ဒါ႐ို္ဟက္တာအဖြ႔ အဖြ႔ဝင္မ်ာီးက္ဟ အလွည့္က် ေရြီးခ်ယ္ျခင္ီး အတြက္ ျပ႒ာန္ီး္ာီးရာ၊
ဤကုမၸဏ၏ ပထမ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အာ်ားလံု်ား ္ာထူ်ားမရ အနာ်ားယူ
္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

္္ဟ႔ျပင္၊ ေနာက္္ပ္ ႏရစ္စဥ္ က င္်ားပေသာ ႏရစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား တြင္

ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား၏ သံု်ားပံု တစ္ပံုက အနာ်ားယူ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သ္ဟ႔ရာတြင္၊ အနာ်ားယူေသာ ဒါ႐ိုိုက္တာသည္

ျပန္လည္ အေ္ြ်ားခံခြင့္လည္ီး ရွ္ပါသည္။
မည္သည့္

ဒါ႐ိုိုက္တာကို

မဆို

၎၏

္ာထူ်ား

သက္တမ္်ား

မကုန္ဆံု်ားမ

အစဟရွင္မ်ာီး၏

သာမန္္က္

လြန္ကေသာဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖင့္ ္ာထူ်ားမရ ဖယ္္ရာ်ားႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၎၏ ေန္ာတြင္ အျခာ်ား ပုဂ်ဳိလ္

တစ္ဦ်ားအာ်ား သာမန္ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ျဖင့္ အစာီး္္ဟီးခန္႔ထာ်ားႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ အစာီး္္ဟီးခန္႔ထာ်ားခံ္ေသာ ပုဂ်ဳလ
ိ ္

သည္ ၎အာ်ား လူစာ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထာ်ားခြဲ့ေသာ ေန္ာမရ ဒါ႐ိုိုက္တာကို ေနာက္ဆံု်ား ေ္ြ်ားေကာက္ တင္ေျမရာက္ခြဲ့ေသာ
္က္တြင္ပင္ ဒါ႐ိုိုက္တာတစ္ဦ်ား ျဖစ္လာဘိသကြဲ့သို႔ ယင္်ား၏မူလရာ္ူီး သက္တမ္ီး အတိုင္်ားပင္ အနာ်ားယူေစ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌ၊ ဒဟတ္ယဥကၠဌ ်ားႏွင့္ ဦီးေဆာင္ညႊန္ၾကာီးေရီးမွၱဴီး ခန္႔အပ္ျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး
ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ မ္မ္တ္ဟ႔အခ်င္ီးခ်င္ီးအနက္မွ ဥကၠဌတစ္ဦီး၊ ဒဟတ္ယဥကၠဌ ်ားႏွစ္ဦီး ်ားႏွင့္
အဟပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရ္ဟက္တာတစ္ဦီးတ္ဟ႕က္ဟ ခန္႔အပ္ပါမည္။ ္္ဟ႔ျပင္ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ ရွယ္ယာပ္ဟင္ရွင္မ

ဟတ္သူမ်ာီး

အ္မွ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးက္ဟ သတ္မွတ္ေသာ ကာလအတြက္ သတ္မွတ္ေသာ အခေငြ (လစာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေကာ္မရွင္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

်ားႏွင့္

အျခာီးတစ္နည္ီး

ေပါင္ီးစပ္လ်က္)ျဖင့္

အျမတ္ေငြမွ

အခ်္ဳီးအစာီး တနည္ီးနည္ီးျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္သလ္ဟ

သ္ဟ႔မ

ခန္႔အပ္ပါမည္။

ဟတ္

ယင္ီးနည္ီးတစ္မ်္ဳီး

သ္ဟ႔ရာတြင္

လစ္လပ္ေသာ

ေနရာတစ္ခဟတြင္ ျဖည့္စြက္ ခန္႔္ာီးခံရသည့္ ဒါရ္ဟက္တာသည္ မူလဒါရ္ဟက္တာက္ဟ စတင္ခန္႔အပ္သည့္ေန႔တြင္
စတင္တာ၀န္္မ္ီးေဆာင္ဘ္ သက႔သ္ဟ႔ ္ဟ္မူလဒါရ္ဟက္တာ အနာီးယူရမည္႔ ေန႔ရက္တြင္ပင္ အနာီးယူရပါမည္။

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏ မေပီးခြင့်ားႏ
္ ွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ်ားႏွင့္ ၄င္ီးက္ဟယ္တ္ဟင္အၾကာီး သ္ဟ႔မ
ရ္ွေသာကဟမၸဏီ သ္ဟ႔မ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၄င္ီးကအစဟဝင္ျဖစ္သည့္ကဟမၸဏီ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၄င္ီးအဖြ႔ဝင္ အျဖစ္

ဟတ္ ကဟမၸဏီအတြက္လဟပ္ေပီးေသာ အလဟပ္

ဟတ္ ၄င္ီးက လဟပ္ေပီးေသာအလဟပ္်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္က္ဟမဆ္ဟ မ ေပီးခြင့ရ
္ ္ွမည္မ
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ဟတ္ ေသာ္

လည္ီး ယင္ီးသ္ဟ႕ပတ္သက္ေၾကာင္ီးက္ဟ ္ဟတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မေပီးခ့ပါက ၄င္ီး၏မက္ဟ
္ည့္သြင္ီး ေရတြက္မည္မ

ဟတ္ပါ။

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ လဟပ္ပ္ဟင္ခြင့အ
္ ာဏာက္ဟ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ာီး
သင္ီးဖြ႔စည္ီးပံဟစည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအရ

ကဟမၸဏီအတြက္ရည္ရြယ္၍

ရယူေသာ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေခ်ီးငွာီး္ာီးေသာ

လက္ရ္ွဆပ္ရန္က်န္ရွေ
္ နသည့္ ေငြပမာဏသည္ (ရွယ္ယာေငြအရင္ီးအ်ားႏွီီးမွလြ၍) အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီး
တြင္ ကဟမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ မည္သည့္အခ်္န္တြင္မဆ္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ ကဟမၸဏီ၏ ္ဟတ္ေဝ္ာီးျပီီး အျပည့္အဝ
ေပီးေခ်ျပီီးေသာ ရွယ္ယာအရင္ီးအ်ားႏွီီး္က္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။

အစဟရွင္မ်ာီး၏ မေပီးပ္ဟင္ခြင့္ ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ဤကုမၸဏတြင္ သာမန္အစု္ယ
ရ ္ယာမ ာ်ား

ူေသာ အစု္ယ
ရ ္ယာ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ရပ္သာရွ္ၿပီီး၊ သာမန္

အစု္ရယ္ယာတ္ဟင္ီးတြင္ အလဟံီးစဟံ ္ပ္တူ ျဖစ္ေသာ အခြင့အ
္ ေ္်ားမ ာ်ား ရွ္ၿပီီး၊ သာမန္အစု္ရယ္ယာ တစ္ခဟ်ားႏွင့္ တစ္ခဟ
အဆင့္အတန္်ား တူညီပါသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏ အဖြ႔၀င္မ်ာီး မရတ္ပံုတင္ စာရင္ီးတြင္ မွတ္ပဟံတင္္ာီးၿပီီး ျဖစ္ေသာ ပဟဂဳ္လ္မ်ာီးက္ဟသာ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏
အစဟရွင္မ်ာီး အျဖစ္ အသ္အမွတ္ ျပဳပါသည္။ မွတ္ပံဟတင္္ာီးေသာ အစဟရွင္တစ္ဦီးသည္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏
ေရာင္ီးဝယ္ေဖာက္ကာီးမႈျပဳမည့္
ျပဌာန္ီး္ာီးသည့္

ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

စေတာ့အ္တ္(စ)ခ်္န္ီး်ားႏွင့္

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ

ကဟမၸဏီတြင္

လ္ဟက္ေလ်ာညီေ္ြျဖစ္ေစရန္

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

ရယူ္ာီးသည့္

မည္သူမဆ္ဟ ပါဝင္ပါသည္။
ဤကုမၸဏ၏ အစဟရွင္မ်ာီး အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားတြင္ မဆ္ဟ တက္ေရာက္ ေျပာၾကာီး
မေပီးပ္ဟင္ခြင့္ ရွ္ပါသည္။

ဤကုမၸဏ၏ အစဟရွငမ
္ ်ာီးသည္ ၎တ္ဟ႔၏ မေပီးပ္ဟင္ခြင့က
္ ္ဟ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္

မြဲေပ်ားခြင့္
္ ကိုယ္စာ်ားလရယ္ျဖင့္

က်င့္သဟံီး်ားႏ္ဟင္ၿပီီး၊

မြဲေပ်ားခြင့္္ကိုယ္စာ်ားလရယ္မွာ

အစဟရွင္

ျဖစ္ရန္

မေပီးခြင့ရ
္ က္ဟယ္စာီးလွယ္တစ္ဦီးခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္ီး်ားႏွင့္ က္ဟယ္စာီးလွယ္လႊစာ သ္ဟ႔မ
အခြင့အ
္ ာဏာ

အပ္်ားႏွင္ီးသည့္

လႊအပ္စာ(ရွ္ခ့ပါက)

တ္ဟ႔က္ဟ

၄င္ီး၏ေအာက္ေျခတြင္

မလ္ဟပါ။

ဟတ္ အျခာီး

လက္မွတ္ေရီး္္ဟီးျပီီး၊

မေပီးခြင့ရ
္ က္ဟယ္စာီးလွယ္က မေပီးရမည့္ အစည္ီးအေဝီး က်င္ီးပရန္အတြက္ သတ္မွတ္္ာီးသည့္ အခ်္န္မတ္ဟင္မီ
ခဟနစ္ဆယ့္်ားႏွစ္ နာရီ္က္ ေနာက္မက်ေစဘ ဤကဟမၸဏီ၏ မွတ္ပဟံတင္္ာီးေသာ ႐ိုဟံီးခန္ီးတြင္ ေပီးအပ္္ာီးရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
သင္ီးဖြ႔စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးတြင္ အျခာီးနည္ီး ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္ မွ အပ၊ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ား မဆ္ဟ
အ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ အစဟရွင္ ငါီးဦီး်ားႏွင့္ အ္က္က တက္ေရာက္ရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။

အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ား၌ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ပ္္ပ္ မြဲခြ္
ြဲ ာတြင္ လက္ေထာင္ျပေသာ နည္်ားျဖင့္ ဆံု်ားျဖတ္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔္ာတြင္၊ (လက္ေထာင္ျပေသာနည္်ား၏ ္လဒ္ကို မေၾကညာမ ျဖစ္ေစ၊ ေၾကညာေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ)
အစဟရွင္ အနည္ီးဆဟံီး ်ားႏွစ္ဦီးတို႔က ေတာင္်ားဆိုခြဲ့လရ င္ မြဲေ္တြက္ဆံု်ားျဖတ္ျခင္်ားကို လုပ္ေဆာင္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္်ားကြဲ့သို႔ မြဲေ္တြက္ ဆံု်ားျဖတ္္န္ ေတာင္်ားဆိုျခင္်ား မ္ိရပါက၊ လက္ေထာင္ျပ၍ ဆံု်ားျဖတ္ေစခြဲရ
့ ာ ဆံု်ားျဖတ္ခ က္ကို
အတည္ျပဳ ခ့ေၾကာင္်ား၊ သို႔တည္်ားမဟုတ္ ႐ိုႈံ်ားနိမ့္ခြဲ့ေၾကာင္်ား သဘာပတိက ေၾကညာျခင္ီး (္္ဟ႔ေနာက္၊ ဤကဟမၸဏီ၏
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၊ ္္ဟ အစည္်ားအေဝ်ား၏ သဘာပတိသည္ အႏိုင္မြဲ
တစ္မြဲ ေပ်ားပိုင္ခြင့္ ္ိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး အတန္ီးအစာီး ခြျခာီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ္ဟတ္ေဝျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ဦ်ားစာ်ားေပ်ား၊ ဆိုင္်ားငံ့ သို႔မဟုတ္ အျခာ်ား

အ္ူီးအခြင့္အေရီးမ်ာီးျဖင့္ ္ဟတ္ေဝ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

္္ဟသ္ဟ႔ ္ဟတ္ေဝျခင္ီးက္ဟ ယင္ီးက္စၥတြက္ ခ်မွတ္ေသာ အ္ူီးဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
္္ဟ႔ျပင္ ဦီးစာီးေပီး အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီက ေၾကြီးျမီေပီးဆပ္ရန္ တာဝန္ယူမည့္ သတ္မွတ္သည့္
စည္ီးကမ္ီးခ်က္မ်ာီးျဖင့္ ္ဟတ္ေဝ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ ကဟမၸဏီမ်ာီး အက္ဥပေဒအရ ဤကဟမၸဏီ၏ အစု္ရယ္ယာမ်ာီးက္ဟ္ အတန္ီးအစာီးချြ ခာီး ္ဟတ္ေ၀
မည္ဆ္ဟပါက၊ အတန္်ားအစာ်ား တစ္ခုခုသို႔ စြဲက
ြ ပ္ထာ်ားသည့္ အထူ်ားအခြင့္အေ္်ားမ ာ်ားကို ယင္်ား အတန္်ားအစာ်ားျဖင့္
ထုတ္ေဝၿပ်ားေသာ အစု္ရယ္ယာမ်ာီး၏ မေပီးပ္ဟင္ခြင့္ စုစုေပါင္်ား အနက္ ေလ်ားပံု သံု်ားပံု၏ ပိုင္္ရင္မ ာ်ားထံမရ စာျဖင့္
သေဘာတူ ခြင့္ျပ်ဳခ က္ျဖင့္ ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား၊

ယင္်ားအတန္်ားအစာ်ား အစု္ရယ္ယာ ပိုင္္ရင္မ ာ်ား၏ သ်ားျခာ်ား

အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမရ ခ မရတ္ေသာ သာမန္ထက္ပိုေသာ အထူ်ားဆံု်ားျဖတ္ခ က္ တစ္္ ပ္၏ ခြင့ျ္ ပ်ဳခ က္ျဖင့္
ေသာ္လည္်ားေကာင္်ား ေျပာင္်ားလြဲ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ယင္်ားကြဲ့သို႔ေသာ သ်ားျခာ်ား အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ားတိုင္်ား အတြက္ ဤကဟမၸဏီ၏ သင္ီးဖြ႔စည္်ားမ ဥ္်ားမ ာ်ားပါ အေထြေထြ အစည္်ားအေဝ်ားမ်ာီး ဆ္ဟင္ရာ်ားႏွင့္
ယင္ီးတ္ဟ႔၏ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးဆိုင္္ာ ျပ႒ာန္်ားခ က္မ ာ်ားသည္ လိုအပ္သလို ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်ားလြဲ၍ အက ိ်ဳ်ားသက္ေ္ာက္
ေစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔္ာတြင္ အစည္်ားအေဝ်ား အထေျမာက္္န္ လိုအပ္သည့္ ဦ်ားေ္သည္ အနည္ီးဆဟံီး သဟံီးဦီး
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီီး

ယင္ီးတ္ဟ့သည္

သက္ဆိုင္္ာ

အစု္ရယ္ယာ

အတန္်ားအစာ်ားအတြက္

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ အနည္်ားဆံု်ား သံု်ားပံုတစ္ပံုကို ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ သူမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ထုတ္ေဝၿပ်ားေသာ

ဟတ္ ယင္ီးတ္ဟ့က္ဟ က္ဟယ္စာီးျပဳေသာ

မေပီးခြင့ရ
္ က္ဟယ္စာီးလွယ္မ်ာီးျဖစ္္မည္။

ေငြေၾကီးအရင္ီးအ်ားႏွီီးတြင္ ေျပာင္ီးလမႈမ်ာီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးေသာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ရွယ္ယာမတည္အရင္ီးအ်ားႏွီီးက္ဟ တ္ဟီးျမွင့္ရန္ သာမန္မ

ဟတ္ေသာ အေ္ြေ္ြဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏

သေဘာတူညီမႈက္ဟ ရယူ ရန္လ္ဟအပ္သည္။
(က) လက္ရ္ွရွယ္ယာမ်ာီး္က္ ပ္ဟမ္ဟမ်ာီးျပာီးသည့္ပမာဏရ္ွေသာ ရွယ္ယာမ်ာီးျဖစ္လာရန္စဟေပါင္ီးျခင္ီး၊
ခြ္ဟတ္ျခင္ီး၊
(ခ) လက္ရ္ွရွယ္ယာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ယင္ီးတ္ဟ႔္မွ ရွယ္ယာတစ္ခဟခဟက္ဟ ္ပ္မံခြေဝျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ရွယ္ယာအရင္ီးအ်ားႏွီီးတစ္ခဟလံဟီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ဟတ္ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး တစ္ခဟက္ဟ သင္ီးဖြ႔မွတ္တမ္ီး တြင္ သတ္မွတ္္ာီးေသာ

ပမာဏ္က္ ပ္ဟမ္ဟနည္ီးရန္ခေဝျခင္
ြ
ီး သ္ဟ႔ေသာ္ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ၏ သက္ဆ္ဟင္ရာ ျပဌာန္ီးခ်က္မ်ာီးက္ဟ
လ္ဟက္နာရမည္ သ္ဟ႔မ
(ဂ)

ဟတ္

ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခ်္န္တြင္

မည္သူမွ်ရယူ္ာီးျခင္ီးမရ္ွေသာ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ရယူရန္သေဘာတူ

္ာီးျခင္ီးမရ္ွေသာ ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟဖ်က္သ္မ္ီးျခင္ီးမ်ာီးျပဳလဟပရ
္ ာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ သာမန္ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
ခ်မွတ္သည့္နည္ီးလမ္ီးျဖင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္က္ဟ ရယူရန္လ္ဟအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒတြင္ျပဌာန္ီး္ာီးေသာ

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ

ဤကဟမၸဏီ၏

မတည္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

ေလ်ာ့ခ်ျခင္ီးျပဳပါက အစဟရွင္မ်ာီးက အ္ူီးဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္အတည္ျပဳေပီးရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။
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ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး လႊေျပာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင္ ္ပ္ဆင့္လြေျပာင္ီးျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစု္ရယ္ယာမ်ာီးက္ဟ လႊေျပာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ္ပ္ဆင့္လႊေျပာင္ီးရာတြင္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏
ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ား အတည္ျပ်ဳေသာ မည္သည့္ သံု်ားစြဲြၿမြဲ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုို်ားက

ပံုစံကို မဆို အသံု်ားျပ်ဳကာ

လုပ္ေဆာင္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာ္င္်ားဝင္ အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား်ားႏွင့္ စေတာ့အ္တ္(စ)ခ်္န္ီးအရ သင္႔တင္႔ေလ်ာ္ပတ္စြာ
ဖြ႕စည္ီး္ာီးေသာ (ရန္ကဟန္စေတာ့အ္တ္(စ)ခ်္န္ီးက့သ္ဟ႕) ရွယ္ယာမ်ာီးကို ေ္ာင္်ားဝယ္ျခင္်ားအတြက္ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔
ကုမၸဏ၏တြင္္ရိေသာ

မည္သည့္

အစု္ရယ္ယာကိုမဆို

ပစၥည္ီးသ္ဟေလွာင္္ာီးရာ ေနရာ သ္ဟ႔မ

သက္ဆိုင္္ာ

စေတာ့အိတ္(စ)ခ န
ိ ္်ား

သို႕မဟုတ္

ဟတ္ စေတာ့အ္တ္(စ)ခ်္န္ီး မွ သတ္မွတ္ေသာ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးေရီး

အဖြ႔အစည္ီးက သတ္မွတ္ေသာ သံဟီးစၿမ
ြ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ သမ႐ို္ဟီးက် ပံဟစံ ျဖစ္ရမည္။ စာရင္ီးဝင္ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္

စေတာ့အ္တ္(စ)ခ်္န္ီး အရ သင္႔တင္႔ေလ်ာ္ပတ္စြာ ဖြ႕စည္ီး္ာီးေသာ (ရန္ကဟန္စေတာ့အတ
္ ္(စ)ခ်္န္ီးက့သ္ဟ႕)
ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ေရာင္ီးဝယ္ျခင္ီးမွတပါီး ကၽြနဟ္ပ္တ္ဟ႕၏ ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီးသည္ အနီီးကပ္ဆံဟီး သာမန္ ်ားႏွစ္ပတ္လည္
အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးမတ္ဟငမ
္ ီ ၁၄ ရက္အတြင္ီး အစဟရွယ္ယာလႊေျပာင္ီးျခင္ီးအာီး မွတ္ပံဟတင္ျခင္ီးက္ဟ ဆ္ဟင္ီးငံ့
္ာီးန္ဟင္သည္။
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အဖြ႔ဝင္မတ
ရ ္ပံုတင္ စာရင္ီးတြင္ မွတ္ပဟံတင္္ာီးၿပီီး ျဖစ္ေသာ အစဟရွင္က္ဟသာ သက္ဆ္ဟင္ရာ
အစဟရွယ္ယာအာီး အမည္ေပါက္ ပ္ဟင္ေရီးဆ္ဟင္ခြင့္ ရွ္သူ အျဖစ္ ဤကဟမၸဏီက အသ္အမွတ္ျပဳပါသည္။
ဤကဟမၸဏီ၏

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

လႊေျပာင္ီးရာ၌

အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား

လႊြဲေျပာင္်ားယူသူ၏

္္ဟ႔ျပင္၊
အမည္ကို

အဖြ႔ဝ
ြဲ င္မရတ္ပုတ
ံ င္ စာ္င္်ားတြင္ ထည့္သြင္်ားၿပ်ားသည္ အထိ လႊြဲေျပာင္်ားေပီးသည့္ အစဟရွင္အာီး သက္ဆိုင္္ာ
အစု္ရယ္ယာမ ာ်ား၏ ပိုင္္ရင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ မွတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ အစဟရွင္မ်ာီး အျမတ္ေဝစဟ ရပ္ဟင္ခြင့္ ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကုမၸဏသည္

အေထြေထြ

အစည္်ားအေဝ်ားတြင္

၎၏

ဆဟံီးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။

ခ်မွတ္ေသာ

သာမန္

သို႔္ာတြင္ ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားက ေထာက္ခံေသာ

ေငြပမာဏထက္ ေက ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ ာ်ား ္ဟတ္ေပီးခြင့္ မရွ္ပါ။
အျမတ္မ ာ်ားကို ေထာက္႐ိုႈ၍ ၎တ္ဟ႔က မရ တမရန္ကန္သည္

အစဟရွင္မ်ာီးက

ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားသည္ ဤကုမၸဏ၏

ဟ ထင္ျမင္ေသာ ၾကာ်ားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ ာ်ားကို

ဤကုမၸဏ၏ အစဟရွင္မ်ာီးသို႔ အခါအာ်ားေလ ာ္စြာ ထုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ မည္သ္ဟ႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု မွန္သမရ
က္ဟ ဤကုမၸဏ၏ အျမတ္ေငြမ ာ်ား ထြဲမရသာ ေပီးမည္ ျဖစ္ကာ၊

ေၾကညာ္ာီးၿပီီး ေပီးရန္ ရွ္ေသာ မည္သည့္

အျမတ္ေဝစုအေပၚတြင္မရ ဤကုမၸဏမရ အတို်ား ေပီးရမည့္တာဝန္ရွေ
္ စမည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔ကဟမၸဏီ၏ စာရင္ီးစာအဟပ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီးအာီး အစဟရွင္မ်ာီးက ၾကည့္႐ိုႈစစ္ေဆီး
ပ္ဟင္ခြင့္ ဆ္ဟင္ရာ ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး
ဤကုမၸဏ၏ စာရင္ီးစာအဟပ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီးအာီး ဤကုမၸဏ၏ မွတ္ပဟံတင္႐ိုဟံီးခန္ီးတြင္ ျဖစ္ေစ၊
ဒါ႐ိုိုက္တာမ ာ်ားမွ သင့္သည္ ္င္ေသာ အျခာီး တစ္ေနရာရာတြင္ ျဖစ္ေစ ္ာီးရွ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာအဟပ္စာတမ္ီးမ်ာီးက္ဟ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးက ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ယင္ီး

ဤကုမၸဏ၏ အေ္ြေ္ြ အစည္ီး အေဝီး

တစ္ရပ္ျဖင့္ ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး သီီးသန္႔ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ အစဟရွင္မ်ာီး စစ္ေဆ်ား ၾကည့္႐ိုႈ်ားႏ္ဟင္္န္ ဖြင့ေ
္ ပီးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြ (ဂ) - အခြန္ စည္ီးၾကပ္ျခင္ီး
ေအာက္ပါေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္မ်ာီးသည္ အစဟရွယ္ယာ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ်ားႏွင့္ စပ္်ားႏြယ္၍ ေနာက္ဆက္တြ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အခြန္က္စၥမ်ာီးအာီးလံဟီးက္ဟ

ျပီီးျပည့္စဟေ
ံ သာစ္တ္ျဖာေလ့လာခ်က္

ျဖစ္ေစရန္

မရည္ရြယ္ပါ။

ျမန္မာန္ဟင္ငရ
ံ ွ္

လက္ရွ္အခြန္ဥပေဒမ်ာီးအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြန္က္စၥတခ်္ဳ႔က္ဟ ေဆြီးေ်ားႏြီး္ာီးျခင္ီးျဖစ္ျပီီး ၄င္ီးသည္ ဥပေဒ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အခြန္ဆ္ဟင္ရာ အၾကံေပီးခ်က္မ

ဟတ္ပါ။ ဤေဆြီးေ်ားႏြီးမႈက္ဟ ေနာက္ဆံဟီး

လက္ေတြ႔အသံဟီးျပဳသည့္ေန႔

တြင္ တရာီးဝင္အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ တည္စ ဥပေဒမ်ာီး၏ မွန္ကန္ေသာ အဓ္ပၸါယ္ဖြင့္ဆ္ဟျခင္ီး တစ္ရပ္
အျဖစ္ ္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီးန္ဟင္ပါသည္။ သ္ဟ႔ေသာ္ တရာီးရံဟီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အဆ္ဟပါဥပေဒက္ဟ စီမံခန္႔ခြရန္အတြက္

တာဝန္ရွ္ေသာ ေငြေရီးေၾကီးေရီးဆ္ဟင္ရာ မည္သည့္ အာဏာပ္ဟငက
္ မွ် ဤအဓ္ပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ္ဟျခင္ီးက္ဟ သေဘာတူညီ
လ္မ့္မည္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အဆ္ဟပါ ဥပေဒမ်ာီးတြင္ ္္ဟ ေျပာင္ီးလမႈ ျဖစ္ေပၚလာလ္မ့မ
္ ည္မ

ဟတ္

ဟ မည္သည့္

အာမခံျခင္ီးက္ဟမွ် မေပီးန္ဟင္ပါ။ ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးနည္ီးဥပေဒမ်ာီး၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး၊
တရာီးဝင္အမ္န႔ေ
္ ၾကျငာစာမ်ာီး၊

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

တရာီးမဝင္ေသာ

သ္ဟ႔မ

ရွ္ေကာင္ီးရွ္န္ဟင္ေသာ္လည္ီး၊ ယင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ ပံဟ်ားႏ္ွပ္္ဟတ္ေဝျခင္ီးမရွ္ေၾကာင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အတြင္ီးလမ္ီးညႊန္ခ်က္မ်ာီး

ဟတ္ အမ်ာီးျပည္သူက ေယဘူယ်

အာီးျဖင့္ မရရွ္နင
္ဟ ္ေၾကာင္ီး်ားႏွင့္ ္္ဟသ္ဟ႔ရွ္ေနမႈသည္ ဤေနရာတြင္ ေဆြီးေနြီးျခင္ီးအေပၚ အက်္ဳီးသက္ေရာက္
မႈရွန
္ ္ဟင္ပါသည္။
ဤေဆြီးေနြီးမႈသည္ ျမန္မာန္ဟင္ငတ
ံ ြင္ ျမန္မာရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူမ်ာီးကပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ အစဟရွယ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍
အခ်္ဳ႕ေသာ အခြန္ေနာက္ဆက္တက္
ြ စၥမ်ာီး၏ ေယဘူယ် ျပဌာန္ီးခ်က္တစ္ရပ္က္ဟ ကန္႔သတ္္ာီးေၾကာင္ီး်ားႏွင့္၊
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ၀ယ္ယူျခင္ီး လက္ဝယ္္ာီးရွ္ျခင္ီး သ္ဟ႕မ

ဟတ္ ္ဟခြေရာင္ီးခ်မႈ ျပဳရန္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္

်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီးျပီီး အခြန္ဆ္ဟင္ရာ စဉ္ီးစာီးဆင္ျခင္ျခင္ီးမ်ာီး အာီးလံဟီး၏ ျပီီးျပည့္စံဟေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပည့္စံဟေစ့စပ္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခဟျဖစ္ေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။
အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ်ားႏ
္ ွံရန္ ရည္ရြယ္္ာီးေသာ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ အစဟရွယယ
္ ာမ်ာီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ္ဟခေရာင္
ြ
ီးခ်မႈ၏ ျမန္မာအခြန္အက်္ဳီးဆက္မ်ာီး သ္ဟ႕မ

ဟတ္ အျခာီးအခြန္ အက်္ဳီး ဆက္မ်ာီး်ားႏွင့္

စပ္လ်ဉ္ီး၍ ၄င္ီးတ္ဟ႔၏ က္ဟယ္ပ္ဟင္ အခြန္အၾကံေပီးမ်ာီး်ားႏွင့္ တ္ဟင္ပင္သင့္ပါသည္။ ကၽြ်ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏ကဟမၸဏီ၊ ကၽြန္ဟပ္တ္ဟ႕၏
ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဤကမ္ီးလွမ္ီးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အျခာီးသူ တစ္ဦီးဦီးက အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ

ဝယ္ယူျခင္ီး၊ လက္ဝယ္္္န္ီးသ္မ္ီး္ာီးျခင္ီး သ္ဟ႕မ
သက္ေရာက္မႈမ်ာီး
မ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ ္ဟခြေရာင္ီးခ်ျခင္ီး အတြက္ အခြန္ဆ္ဟင္ရာ အက္်ဳီး

အသင္ီးဝင္ေၾကီးမွ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

တာဝန္ရွ္မႈမ်ာီးက္ဟ

လက္ခံလ္မ့္မည္

ဟတ္ေၾကာင္ီး အေလီး္ာီးရေပမည္။

အခြနအ
္ ေကာက္ဆင
္ဟ ရ
္ ာနယ္ပယ္
ေဖာ္ျပပါေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္မ်ာီးသည္

ျမန္မာန္ဟငင
္ ံ၏

ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္ီးၾကပ္မႈ၊

အျမတ္ေဝစဟအေပၚ

အခြန္၊

မတည္ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမွ အျမတ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အစဟရွယ္ယာပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ်ားႏွင့္ ္ဟခြေရာင္ီးခ်မႈမ်ာီးအတြက္ အသင္ီးဝင္ေၾကီးမ်ာီး၏
တံဆ္ပ္ေခါင္ီးခြန္ဆ္ဟင္ရာ အက်္ဳီးဆက္မ်ာီးက္ဟ ေဖာ္ျပ္ာီးျခင္ီး ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဦးီ ခ်င္ီး ဝင္ေငြခန
ြ ္
ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံသာီးအာီးလံဟီးသည္ ျမန္မာန္ဟငင
္ ံ၏ ဝင္ေငြခြန္စည္ီးၾကပ္မႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီးအတြက္ ေန္္ဟင္သူမ်ာီးက္ဟ
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္က္ဟ ္မ္ီးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္ီးၾကပ္မႈတြင္ လဟပခ
္ လစာမ်ာီး၊ အသက္ေမြီးဝမ္ီးေက်ာင္ီးလဟပ္ငန္ီးမွ ဝင္ေငြခန
ြ ္မ်ာီး၊ စီီးပြာီးေရီး
လဟပ္ငန္ီး ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွ ဝင္ေငြမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး အေၾကာင္ီးရင္ီးမွ ရရွ္သည့္ ဝင္ေငြမ်ာီး ပါဝင္ပါသည္။
၀င္ေငြခန
ြ ္နႈန္ီး္ာီးမ်ာီးမွာ ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီး ျဖစ္ပါသည္သတ္မတ
ွ ္
္ ာီးေသာ သက္သာခြင့မ
္ ်ာီး ္ဟတန
္ တ
ဟ ျ္ ပီီး

ဝင္ေငြခန
ြ ်ားႏ
္ ႈနီး္ ္ာီး

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- ်ားႏွင့္အ္က္

၂၅%

ေျမ၊ အေဆာက္အဦီး်ားႏွင့္ တ္ဟက္ခန္ီးမ်ာီး ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးမွ ရရွ္သည့္ ဝင္ေငြအတြက္ ဝင္ေငြခန
ြ ္မာွ ခြင့္ျပဳ္ာီးေသာ
သက္သာခြင့္မ်ာီးနဟတ္ယူျပီီးေနာက္ စဟစဟေပါင္ီးဝင္ေငြမွ ၁၀% ျဖင့္ စည္ီးၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝင္ေငြရလမ္ီးမေဖာ္ျပန္ဟင္သည့္ ဝင္ေငြအာီးလံဟီးက္ဟ ၃၀%ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ အခြန္စည္ီးၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ပေ
္ဟ ရီးရွငီး္ (အသင္ီးအဖြ႔)်ားႏွင့္ ဆ္င
ဟ ေ
္ သာ ဝင္ေငြခန
ြ ္
ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံတြင္ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ေသာ၊ မွတ္ပံဟတင္္ာီးေသာ ကဟမၸဏီတစ္ခဟက္ဟ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျမန္မာန္ဟင္ငံ၏ အျခာီးဥပေဒအရ ဖြ႕စည္ီးတည္ေ္ာင္္ာီးျခင္ီးျဖစ္ျပီီး၊ ၄င္ီး၏မတည္အစဟရွယ္ယာ

မ်ာီးက္ဟ ျမန္မာန္ဟင္ငံသာီးမ်ာီးက အ္ူီးသီီးသန္႔ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ပါက ျမန္မာန္ဟင္ငံသာီး တစ္ဦီးျဖစ္ဘ္သက့သ္ဟ႕ စဥ္ီးစာီးျပီီး
ဝင္ေငြခန
ြ ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အဆ္ဟပါကဟမၸဏီမ်ာီးက္ဟ

ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္ီးၾကပ္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံတြင္ေန္္င
ဟ ္သူ တစ္ဦီးက့သ္ဟ႕ စဥ္ီးစာီးျပီီး ကမာၻလံဟီးဆ္ဟင္ရာအေျခခံျဖင့္ အခြန္စည္ီးၾကပ္မည္ ျဖစ္သည္။
အခြန္စည္ီးၾကပ္္္ဟက္ေသာ ၀င္ေငြ

ဟ ဆ္ဟရာတြင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီး၊ ပ္ဟင္ဆ္ဟငသ
္ ည့္ ပစၥည္ီးမ်ာီး

ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးအေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးမွ ရရွ္ေသာ ဝင္ေငြအာီးလံဟီး ပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၌တည္ရ္ွေနေသာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရဖြ႕စည္ီး္ာီးေသာ ကဟမၸဏီမ်ာီး၊ ၁၉၅၀
ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ္ဟတ္ေပီးသည့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္၊
သမဝါယမအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးဥပေဒ အရဖြ႕စည္ီး္ာီးေသာ သမဝါယမအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အစ္ီးဟ ရပ္ဟင္ စီီးပြာီးေရီး
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီးလံဟီးမွာ ၎တ္ဟ႔၏ ဝင္ေငြေပၚ၌ ဝင္ေငြခြန္ ၂၅% ္မ္ီးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျမတ္ေဝစဟ ခြေဝျခင္ီး
အစဟရွင္ လက္ဝယ္ရွ္ ကဟမၸဏီတစ္ခဟမွ ရရွ္သည့္ အျမတ္ေဝစဟမ်ာီးသည္ ဝင္ေငြခြန္ စည္ီးၾကပ္ျခင္ီးမွ ကင္ီးလြတ္ခြင့္
ရရွ္ပါသည္။
အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမ်ာီးက္ဟ ္ဟခေရာင္
ြ
ီးခ်ျခင္ီးမွရရွသ
္ ည့္ အက်္ဳီးအျမတ္မ်ာီး
ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံသာီးမ်ာီးမွ

အစဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီးက္ဟ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဟမၸဏီမ်ာီးမွ

္ဟခြေရာင္ီးခ်ျခင္ီးမွရရွ္သည့္

အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ
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အက်္ဳီးအျမတ္မ်ာီးတြင္

လႊေျပာင္ီးျခင္ီးမွလႊ၍

၁၀.၀%ျဖင့္

ေရနံ်ားႏွင့္

တြက္ခ်က္ျပီီး

မတည္ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမွ ရရွ္သည့္ အက်္ဳီးအျမတ္အျဖစ္ အခြန္စည္ီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။ မတည္ေငြမွ ရရွ္သည့္
အျမတ္ေငြအာီး အခြန္စည္ီးၾကပ္ရာတြင္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးမွ ရရွ္ေငြ်ားႏွင့္ အစဟရွယ္ယာ ကဟန္က်စရ္တ္ျခာီးနာီးခ်က္က္ဟ
အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။
အစဟရွယ္ယာ ေရာင္ီးခ်ရေငြ စဟစဟေပါင္ီး သည္ က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ (က်ပ္ သ္န္ီး၁၀၀) လက္ မေက်ာ္ပါက အခြန္
စည္ီးၾကပ္မည္မ

ဟတ္ပါ။ ေရာင္ီးခ်သည့္ အစဟရွယ္ယာ တန္ဖ္ဟီး၏ ၀.၃% က္ဟ တံဆ္ပ္ေခါင္ီးခြနအ
္ ျဖစ္ ္မ္ီးေဆာင္

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြ (ဃ) - ျမန္မာန္င
ဟ င
္ ၏
ံ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မတ
ွ ေ
္ စ်ီးကြက္
ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံ၏ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္ေစ်ီးကြက္အာီး အဓ္ကအာီးျဖင့္ ၂၀၁၃ ခဟ်ားႏွစ္ ဇူလ္ဟင္လ ၃၁
ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္ီးခ့သည့္ ျမန္မာေငြေခ်ီး သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီး လလွယ္ေရီး ဥပေဒ (SEL) ်ားႏွင့္ ယင္ီးက္ဟ
အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္သည့္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဇူလ္ဟင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္ီးခ့ေသာ နည္ီးဥပေဒအရ
အဟပ္ခ်ဳပ္ေစမည္

ျဖစ္သည္။

လလွယ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး

(SEL)

ကျပဌာန္ီး္ာီးသည္မွာ-

ၾကီီးၾကပ္ေရီးေကာ္မရွင္

ရင္ီး်ားႏီွီးျမႈပ္်ားႏွံမႈေစ်ီးကြက္မ်ာီး၏

အဓ္က

(SECM)အာီး

ၾကီီးၾကပ္သူအျဖစ္

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ

ဖြ႕စည္ီး၍

လက္မွတ္မ်ာီး

၎သည္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီီး၊

ျမန္မာေငြေၾကီး
ေယဘူယ်အာီးျဖင့္

အမ်ာီးဆ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီး၊ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္ ကဟမၸဏီမ်ာီး၊ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္ ေစ်ီးကြက္်ားႏွင့္
စေတာ့အ္တ္ခ်္န္ီးက္ဟ ၾကီီးၾကပ္ပင
္ဟ ္ခြင့္ ရွ္ပါသည္။
ဘ႑ာေရီး်ားႏွင့္ အခြန္ ဝန္ၾကီီးဌာန၏ ၾကီီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ SECM က္ဟ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္
ဖြ႕စည္ီးခ့ပါသည္။ ္္ဟ်ားႏွစ္တည္ီးမွာပင္ ျမန္မာ့စီီးပြာီးေရီးဘဏ္၊ Daiwa Institute of Research Ltd., ်ားႏွင့္ Japan
Exchange Group, Inc. တ္ဟ႔ ဖက္ဆပ္၍ YSX က္ဟ ဖြ႔စည္ီးတည္ေ္ာင္ျပီီး၊ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဧျပီလတြင္ YSX က
ေငြေခ်ီးသက္ေသခံ
ခ်ဳပ္က္ဟငျ္ ပီီး

လက္မွတ္မ်ာီး

ေရာင္ီးဝယ္ေဖာက္ကာီးမႈအတြက္

ေငြေၾကီးသက္ေသခံလက္မွတ္လလွယ္ခြင့္

ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံ၏

လဟပ္ငန္ီးေဆာင္ရြက္ရန္

ပ္မဆံဟီး

SECM

က

ဗ

္ဟက

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္

ေပီးခ့ပါသည္။
YSX က္ဟ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရာီးဝင္ စတင္ဖြင့လ
္ စ္ခ့ပါသည္။ မ္မ္တ္ဟ႔ MTSH အပါအဝင္
အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီးမွ YSX တြင္ မွတ္ပံဟတင္ရန္ ဆ်ားႏၵရ္ွေၾကာင္ီး ္ဟတ္ေဖာ္ေျပာၾကာီး္ာီးပါသည္။ YSX ၌
အစဟရွယ္ယာမ်ာီး ေရာင္ီးဝယ္မက
ႈ ္ဟ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏွစ္ဦီးပ္ဟင္ီးတြင္ စတင္မည္

ဟ ခန္႔မွန္ီးရပါသည္။

အစဟရယ
ွ ယ
္ ာမွတတ
္ မ္ီးတြင္ စာရင္ီးေရီးသြငီး္ ျခင္ီး၊ စာရင္ီးရွငီး္ လင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ (SETTLEMENT) ေရာင္ီးသူမွ ဝယ္သသ
ူ ႕္ဟ
ရွယယ
္ ာလႊေျပာင္ီးမႈ ်ားႏွင့္ ေငြေပီးေခ်မႈ လဟပင
္ န္ီးစဥ္မ်ာီး ျပီီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္ီး၊
SEL ၏ ပဟဒ္မ-၅၁ အရ YSX သည္ SEC ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္မလ္ဟဘ ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးက္ဟ
္္မ္ီးသ္မ္ီး္ာီးျခင္ီး၊ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးေပီးျခင္ီး၊ ေရာင္ီးသူမွ ဝယ္သူသ္ဟ႕ ရွယ္ယာလႊေျပာင္ီးမႈ ်ားႏွင့္ ေငြေပီးေခ်မႈ
လဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီး ျပီီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး တ္ဟ႕က္ဟ ေဆာင္ရြက္န္ဟင္ခြင့္ ရွ္ပါသည္။ ္္ဟက့သ္ဟ႔ YSX
သည္ စာအဟပ္တြင္ စာရင္ီးေရီးသြင္ီးျခင္ီး၊ လႊေျပာင္ီးျခင္ီး ဆ္ဟင္ရာ အဖြ႔အစည္ီး (Book-Entry Transfer
Institution)

တစ္ရပ္

စာရင္ီးေရီးသြင္ီးျခင္ီး၊

အျဖစ္

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး

လႊေျပာင္ီးျခင္ီး

ဆ္ဟင္ရာလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ

လႊေျပာင္ီးမႈမ်ာီးက္ဟ
မ္မ္က္ဟယ္တ္ဟင္

စာအဟပ္တြင္
ေဆာင္ရြက္ရန္

သတ္မွတ္္ာီးပါသည္။

စာအဟပ္တြင္ စာရင္ီးေရီးသြင္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး- SEC ၏ အမ္န္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅
(၂၀၁၅ခဟ်ားႏွစ္ ၾသဂတ္လ (၇) ရက္)
YSX က ျပဳစဟ္ာီးေသာ စာရင္ီး်ားႏွင့္ က္ဟီးကာီးခ်က္မ်ာီးအေပၚ ကၽြန္ပ
ဟ ္တ္ဟ႕၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ YSX ၏
စာအဟပ္တြင္ ေရီးသြင္ီးျခင္ီး၊ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ (SETTLEMENT) ေရာင္ီးသူမွ ဝယ္သူသ္ဟ႕ ရွယ္ယာ
လႊေျပာင္ီးမႈ ်ားႏွင့္ ေငြေပီးေခ်မႈ လဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီး ျပီီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးစနစ္အရ ေရာင္ီးဝယ္မႈ
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ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ္္ဟ႔ျပင္ YSX မွတဆင့္ ကၽြန္ပ
ဟ ္တ္ဟ႕၏ အစဟရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ လႊေျပာင္ီးမႈ်ားႏွင့္ ေငြေပီးေခ်မႈ
လဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီးအာီးလံဟီးက္ဟ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီးစာရင္ီးက္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ YSX ၏
စည္ီးမ်ဥ္ီး စည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ အခါအာီးေလ်ာ္စြာ ျပဳလဟပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ျပဳလဟပရ
္ မည္။

YSX တြင္ စာရင္ီးဝင္ ျဖစ္ျပီီးေနာက္ ကၽြန္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာမ်ာီးအတြက္ မည္သည့္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္ီးမွ်
္ဟတ္ေပီးမည္ မ

ဟတ္ပါ။ ကၽြန္ဟပ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ က္ဟယ္စာီးျပဳေသာ ရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီးက္ဟ

YSX တြင္ ကနဦီး စတင္ စာရင္ီးသြင္ီးျပီီး၊ ္္ဟရွယ္ယာ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီးတြင္ ပါရွေ
္ သာ မည္သည့္
အခြင့အ
္ ေရီးက္ဟမဆ္ဟ

Book-Entry

Transfer

Institution

၏

လႊေျပာင္ီးမႈ

စာအဟပ္တင
ြ ္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ေငြေခ်ီးသက္ေသခံလက္မွတ္ စာရင္ီးတြင္ book-entry shares စာရင္ီးေရီးသြင္ီးျပီီးေသာ ရွယ္ယာမ်ာီးအျဖစ္
မွတ္တမ္ီးတင္ျပီီးေသာ အစဟရယ
ွ ္ယာမ်ာီးျဖစ္လာသည့္ အခ်္နတ
္ ြင္ ပ်က္ျပယ္ရမည္။ ရွယ္ယာမ်ာီး၏ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ
အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီးသည္ Book-Entry Institution ်ားႏွင့္ Account Management Institution ၏ လႊေျပာင္ီးမႈ
စာရင္ီးစာအဟပ္တြင္ မွတ္တမ္ီးတင္္ာီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ာီးအာီးျဖင့္ ဆံဟီးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။
YSX တြင္

ေရာင္ီးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ကၽြန္ဟပ္တ္ဟ႔

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ

ရွယ္ယာရွင္မ်ာီးသည္

လ္ဟင္စင္ရ

ရွယ္ယာမ်ာီး၏

ရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္က္ဟ

သက္ေသခံလက္မွတ္ကဟမၸဏီ၌

ေငြေခ်ီး

သက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးဖြင့လ
္ ွစ္ရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။ ၄င္ီးတ္ဟ႕ ဆ်ားႏၵရွ္ေသာ ေရာင္ီးဝယ္မႈ အက်္ဳီးမသက္ေရာက္မီ
၄င္ီးတ္ဟ႔၏ သက္ဆ္ဟင္ရာ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးတြင္ အပ္်ားႏွံ္ာီးေသာ ၄င္ီးတ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာ
အေရအတြက္က္ဟ အသ္အမွတ္ျပဳမႈ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပ္ာီးရမည္။ မ္မ္တ္ဟ႔၏ ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ ဝယ္ယူလ္ဟသူမ်ာ
ီးအေနျဖင့္လည္ီး လ္ဟင္စင္ရ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကဟမၸဏီ၌ ေငြေၾကီးသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးဖြင့ရ
္ န္
လ္ဟအပ္ပါသည္။
္္ဟ Book –entry အရ ရွယ္ယာမ်ာီးက္ဟ လႊေျပာင္ီးရာတြင္ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အေရာင္ီးအဝယ္က္စၥ
ျပီီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္ီးက္ဟ လႊေျပာင္ီးျခင္ီးအတြက္ စာအဟပ္တြင္ စာရင္ီးေရီးသြင္ီးေပီးရန္ ေလွ်ာက္္ာီး
ရာတြင္ ေရာင္ီးသူ၏

ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးမွ ေရာင္ီးခ်လ္ဟက္ေသာ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ာီး အေရအတြက္က္ဟ

နဟတ္ယူျပီီး၊ ဝယ္သူ၏ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးတြင္

ဝယ္ယူေသာ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးက္ဟ ေရီးသြင္ီးရမည္။ ဝယ္သူ၏ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ာီး စာရင္ီးတြင္ အဆ္ဟပါ လႊေျပာင္ီးမႈ်ားႏွင့္အတူ ပါရွေ
္ သာ အေရအတြက္က္ဟ တ္ဟီးျမွင့္ မွတ္တမ္ီးတင္ျပီီး
ေသာအခါ လႊေျပာင္ီးမႈသည္ စတင္ အက်္ဳီးသက္ေရာက္သည္။

စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အေရာင္ီးအဝယ္က္စၥ ျပီီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး
YSX သည္ ေငြေခ်ီး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ာီး လလွယ္မႈ၏ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အေရာင္ီးအဝယ္က္စၥ
ျပီီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္ီး လဟပ္ငန္ီးစဥ္က္ဟ ေဆာင္ရြကရ
္ န္ ကေမာၻဇ ဘဏ္လီမီတက္ က္ဟ ေရြီးခ်ယ္္ာီး
ပါသည္။ ကေမာၻဇ ဘဏ္လီမီတက္သည္ အေရာင္ီးအဝယ္ျပဳရန္ သေဘာတူသည့္အခါ ရွယ္ယာမ်ာီး ေရာင္ီးခ်
ျခင္ီးအတြက္ ေငြေပီးေခ်မႈဆ္ဟင္ရာမ်ာီးက္ဟ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွ္ပါသည္။
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အစဟရွယ္ယာမ်ာီး ေပီးအပ္ျခင္ီး်ားႏွင့္ လက္ခံရရ္ွျခင္ီးတ္ဟ႔က္ဟ လႊေျပာင္ီးမႈ စာရင္ီးေရီးသြင္ီးျခင္ီးျပဳလဟပ္ရန္ လ္ဟအပ္ၿပီီး
လႊေျပာင္ီးမႈ အတြက္ ေငြေပီးေျခမႈက္ဟ YSX မွ သတ္မွတ္္ာီးသည့္ ေငြစာရင္ီး ရွင္ီးလင္ီးေပီးသည့္ဘဏ္
(ကေမာၻဇဘဏ္) မွ တဆင့္ ေငြစာရင္ီး လႊေျပာင္ီး၍ ျပဳလဟပရ
္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
YSX ၏ စာရင္ီးရွင္ီးလင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အေရာင္ီးအဝယ္က္စၥၿပီီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးဆဟ္င္ရာ
လမ္ီးညႊန္ အပါအဝင္အျခာီး စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသီးစ္တ္သ္ရ္ွလ္ဟပါက https://ysxmm.com/en/ သ္ဟ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

177

ေနာက္ဆက္တြ (င) - သက္ဆင
္ဟ ေ
္ သာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ဥ
ံ ပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္

ကၽြနဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္

ဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈမ်ာီးက္ဟ

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး၏

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတ္႔က
ဟ ္ဟ

လဟပ္က္ဟင္ရာတြင္

သက္ဆ္ဟင္ရာက႑မ်ာီးအက်ဥ္ီးခ်ဳပ္က္ဟ

ဥပေဒအၾကံေပီးျခင္ီးအျဖစ္

မရည္ရြယ္သလ္ဟ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၌

ေအာက္တြင္

လ္ဟက္နာရမည့္

ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။

ဥပေဒအၾကံေပီးျခင္ီး

မ

ဟတ္ပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတ္႔သ
ဟ ည္ အာီးလံဟီးေသာ အေျခအေနမ်ာီး၊ အဓ္ပၸာယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ ခၽြင္ီးခ်က္မ်ာီး
ပါဝင္ရန္

မရည္ရြယ္သလ္ဟ၊

ေဖာ္ျပပါက္စၥရပ္မ်ာီး်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္ီး၍

ဥပေဒမ်ာီး၊

အဓ္ပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္မ်ာီးအာီးလံဟီးအာီး အလံဟီးစံဟၿပီီးျပည့္စဟေ
ံ သာ သံဟီးသပ္ခ်က္မ

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

ဟတ္ပါ။ ဤအက်ဥ္ီးခ်ဳပ္က္ဟ

ေနာက္အက်ဆံဟီးလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္်ားႏ္ဟင္သည့္ေန႔စြတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ တည္ဆဥပေဒမ်ာီး၊
စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

အဓ္ပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္

မ်ာီးက္ဟ

အေျခခံ္ာီးပါသည္။

ဥပေဒမ်ာီး၊စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

အဓ္ပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္မ်ာီးသည္ မည္သည့္အခ်္န္ တြင္မဆ္ဟ ေျပာင္ီးလန္ဟင္ျပီီး၊ မည္သည့္ေျပာင္ီးလမႈမဆ္ဟ
ေနာက္ေၾကာင္ီးျပန္

သက္ေရာက္မႈ

ရွ္န္ဟင္ပါသည္။

ဤေဆြီးေ်ားႏြီးခ်က္က္ဟ

အာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ

တည္ဆဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီး မွန္ကန္စြာ အဓ္ပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္မ်ာီးအျဖစ္ မွတ္ယူန္ေသာ္လည္ီး၊
တရာီးရံဟီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အဆ္ဟပါဥပေဒ၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီး ခ္ဟင္မာေစရန္်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြရန္အတြက္ တာဝန္ရွ္ေသာ

မည္သည့္်ားႏ္ဟင္ငံေတာ္ အာဏာပ္င
ဟ ္ကမွ် ဤအဓ္ပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ဟျခင္ီးက္ဟ သေဘာတူညီလ္မ့္မည္ သ္ဟ႔မ
ဥပေဒမ်ာီးတြင္ ္္ဟေျပာင္ီးလမႈမ်ာီးျဖစ္ေပၚလာလ္မ့မ
္ ည္မ

ဟတ္

ဟတ္ အဆ္ဟပါ

ဟ မည္သည့္အာမခံျခင္ီးက္ဟမွ် မေပီးန္ဟင္ပါ။

ကဟမၸဏမ
ီ ်ာီးအက္ဥပေဒ

မ္တ္ဆက္
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ကဟမၸဏီမ်ာီး်ားႏွင့္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ အဓ္ကဥပေဒတစ္ရပ္မွာ ကဟမၸဏီမ်ာီး
အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ အဆ္ဟပါ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒက္ဟ ၁၉၄၀ ျပည့္်ားႏွစ္ ကဟမၸဏီမ်ာီးနည္ီးဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္
ကဟမၸဏီမ်ာီးစည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး ၁၉၅၇ ခဟ်ားႏွစ္ ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခ့သည္။

အေ္ြေ္ြ
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရက
ွ္ ဟမၸဏီမ်ာီး၏ ဖြ႕စည္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ မွတ္ပံဟတင္ျခင္ီး၊
ရွယ္ယာရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး၊

စီမခ
ံ န္႔ခမႈ
ြ ်ားႏွင့္

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈ၊

ဖ်က္သ္မ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

အဆံဟီးသတ္ျခင္ီးတ္ဟ႔်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီး၍

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။ အ္ူီးသျဖင့္ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္ (အျခာီးက္စၥမ်ာီးအနက္) ေအာက္ပါက္စၥ မ်ာီးက္ဟ
ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္

ဤကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရ ဖြ႕စည္ီးမွတ္ပံဟတင္်ားႏ္ဟင္ေသာ မတူညီသည့္ ကဟမၸဏီအမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီး
(အေျခခံအာီးျဖင့္

(၁)

ရွယ္ယာကန္႔သတ္္ာီးေသာ

ကဟမၸဏီမ်ာီး၊

အာမခံကန္႔သတ္္ာီးေသာ

ကဟမၸဏီမ်ာီး်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္ီးမရ္ွေသာ ကဟမၸဏီမ်ာီး၊ (၂) ပဟဂလ္က်ားႏွင့္ အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီး်ားႏွင့္ (၃)
ျမန္မာကဟမၸဏီမ်ာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးကဟမၸဏီမ်ာီး)်ားႏွင့္ ၎တ္ဟ႔်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ေသာ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး။


ရွယ္ယာမ်ာီးခြေ၀ျခင္ီး၊ ္ဟတ္ေ၀ျခင္ီး်ားႏွင့္ လႊေျပာင္ီးျခင္ီး၊ အဖြ႔ဝင္မ်ာီး၏ မွတ္ပံဟတင္မႈက္ဟ ္္န္ီးသ္မ္ီးျခင္ီး၊
ရွယ္ယာမတည္ေငြအာီး ေျပာင္ီးလျခင္ီး၊ ရင္ီး်ားႏွီီးမတည္ေငြအာီး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္ီး်ားႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏
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အခြင့အ
္ ေရီးမ်ာီးေျပာင္ီးလျခင္ီးအပါအဝင္

ကဟမၸဏီမ်ာီး၏

ရွယ္ယာမတည္ေငြ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္၍

ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။


ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး

ခန္႔္ာီးမႈ၊

္ဟတ္ပယ္မႈ်ားႏွင့္

လစ္လပ္မႈ်ားႏွင့္

ဒါရ္ဟက္တာမ်ာီး၏

အခ်္ဳ႕ေသာ

လဟပ္ေဆာင္မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ တာဝန္ရွမ
္ ႈ။


ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး၏ အစည္ီးအေဝီးမ်ာီး်ားႏွင့၊္ ရွယ္ယာရွင္အစည္ီးအေဝီးမ်ာီး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္
မေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အစည္ီးအေဝီးမွတ္တမ္ီးမ်ာီး။



စာရင္ီးစာအဟပ္မ်ာီး်ားႏွင့္

ဥပေဒအရ လ္ဟအပ္ေသာမွတ္ပဟတ
ံ င္စာအဟပ္မ်ာီးအပါအဝင္ ကဟမၸဏီမွတ္တမ္ီး

မ်ာီးက္ဟ ္္န္ီးသ္မ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ စာရင္ီးစစ္ေဆီးမႈဆ္ဟင္ရာလ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီး။


ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတရာီး႐ိုံဟီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ တာဝန္ရွ္ေသာစာရင္ီးရွငီး္ လင္ီးဖ်က္သ္မ္ီးေရီး အာဏာပ္င
ဟ ္မ်ာီးက

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာလဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးအပါအဝင္ ဖ်က္သ္မ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အဆံဟီးသတ္ျခင္ီး။

အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီး
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္ “အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီ” က္ဟ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရ (သ္ဟ႔မ
ယခင္ကျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္ ဥပေဒမ်ာီးအရ) ဖြ႕စည္ီး္ာီးသည့္
အဓ္ပၸာယ္ဖြင့္ဆ္ဟ္ာီးသည္။

“ပဟဂလ္ကကဟမၸဏီ”

က္ဟ

“ပဟဂလ္ကကဟမၸဏီ’’ မ

၎၏ပဟဒ္မမ်ာီးအရ

(က)

ဟတ္ အခ်္ဳ႕ေသာ
ဟတ္ေသာကဟမၸဏီ

ဟ

ရွယ္ယာမ်ာီး(ရွ္လွ်င္)

လႊေျပာင္ီးခြင့က
္ ္ဟ ကန္႔သတ္္ာီးေသာ၊ (ခ) ကဟမၸဏီ၏အဖြ႕ဝင္အေရအတြက္က္ဟ ကဟမၸဏီတြင္ အလဟပ္လဟပ္ေသာ
အလဟပ္သမာီးမ်ာီး မပါဝင္ဘ ၅၀ အ္္ ကန္႔သတ္္ာီးေသာ်ားႏွင့္ (ဂ) ကဟမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ာီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဒီဗင္ခ်ာ(ေခၚ)ေငြေခ်ီးစာခ်ဳပ္မ်ာီးက္ဟ ဝယ္ယူရန္အတြက္ အမ်ာီးျပည္သူအာီး ဖ္တ္ေခၚျခင္ီးမွ တာီးျမစ္္ာီးေသာ
ကဟမၸဏီ

ဟ

အဓ္ပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ္ဟ္ာီးသည္။

ကြ််ားႏဟ္ပ္တ္ဟ႔၏

ကဟမၸဏီသည္

ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရ

ဖြ႕စည္ီးမွတ္ပံဟတင္္ာီးေသာ အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခဟ ျဖစ္သည္။
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္

ေအာက္ပါတ္႔အ
ဟ ပါအဝင္

အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီး်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္ေသာ

သီီးျခာီး

ျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီး ပါဝင္ပါသည္။


အမ်ာီးျပည္သူပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခသ
ဟ ည္

ေခ်ီးေငြအာီးျဖင့္၊

ေ္ာက္ပံ့ျခင္ီးအာီးျဖင့္

အျခာီးနည္ီးအာီးျဖင့္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ပဟဂ္ဳလ္တစ္ဦီးက ဝယ္ယူျခင္ီး သ္ဟ႔မ

အာမခံမႈအာီးျဖင့္၊

အာမခံပစၥည္ီးမ်ာီး

ကဟမၸဏီ၏မည္သည့္ရွယ္ယာက္ဟမဆ္ဟ

ဟတ္ ဝယ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ပတ္သက္၍

ေငြေၾကီးအကူအညီ ေ္ာက္ပံ့မႈက္ဟ တ္ဟက္႐ို္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀္ဟက္၍ျဖစ္ေစေပီးျခင္ီးမွ (ကဟမၸဏီမ်ာီး
အက္ဥပေဒတြင္ သီီးျခာီးခြင့္ျပဳ္ာီးသည္မွအပ) တာီးျမစ္္ာီးသည္။


အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီးမွ ဒါ႐ို္ဟကတ
္ ာမ်ာီး သ္ဟ႔မ
ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအာီး

ဟတ္ အမ်ာီးပ္ဟငက
္ ဟမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကဟမၸဏီ မ်ာီးမွ

ကဟမၸဏီ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ

အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးတြင္

ကဟမၸဏီ၏

သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီးမွအပ (က) ကဟမၸဏီ၏တာဝန္ခံမႈက္ဟ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး သ္ဟ႔မ
္ဟချခင္
ြ ီး၊ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ဟတ္ (ခ) ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာတစ္ဦီးမွေပီးရန္တာဝန္ရေ
ွ္ သာ ေႂကြီးၿမီက္ဟမဆ္ဟ ပယ္ဖ်က္ေပီးျခင္ီး

တ္ဟ႔က္ဟခြင့္ျပဳမ္ာီးပါ။
179



အစည္ီးအေဝီး

ႀက္ဳတင္အေၾကာင္ီးၾကာီးျခင္ီး၊

ဆ်ားႏၵမခံယူေရီးအတြက္ေတာင္ီးဆ္ဟမႈအပါအဝင္

အေၾကာင္ီးၾကာီးမႈ

ကာလအပ္ဟင္ီးအျခာီး်ားႏွင့္

အျခာီးျပ႒ာန္ီးခ်က္မ်ာီးက္ဟ

အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီမ်ာီး၏

ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး အစည္ီးအေဝီးတြင္ လ္ဟက္နာက်င့္သံဟီးရမည္။


ကဟမၸဏီ၏ဒါ႐ို္ဟက္တာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ္္ဟဒါ႐ို္ဟက္တာက အစဟစပ္ပါဝင္္ာီး ေသာလဟပ္ငန္ီးတစ္ခဟ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

္္ဟဒါ႐ို္ဟက္တာက ဒါ႐ို္ဟက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခာီး ပဟဂလ္ကကဟမၸဏီတစ္ခဟသ္ဟ႔ မည္သည့္
ေခ်ီးေငြ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ မည္သည့္ေခ်ီးေငြအာီး အာမခံျခင္ီးက္ဟမွ်မျပဳလဟပ္ရန္ အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခအ
ဟ ာီး

တာီးျမစ္္ာီးသည္။


ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရ
ဒါ႐ို္ဟက္တာတစ္ဦီးသည္
ပတ္သက္ေနေသာ

အတ္အလင္ီး

၎က

သ္ဟ႔မ

ခြင့ျ္ ပဳ်ားႏ္ဟင္သည္မွလြ၍

တ္ဟက္႐ို္ဟက္ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး၊

ဟတ္

အမ်ာီးပ္ဟင္ကဟမၸဏီတစ္ခဟ၏

သြယ္၀္ဟက္၍ေသာ္လည္ီးေကာင္ီး

အက်္ဳီးစီီးပြာီးသက္ဆ္ဟင္ေနေသာစာခ်ဳပ္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အစီအစဥ္

တစ္ရပ္တြင္ ဒါ႐ို္ဟက္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္ မေပီးျခင္ီးမျပဳရမည့္အျပင္ ္္ဟသ္ဟ႔မေပီးသည့္ အခ်္န္တြင္
အ္ေျမာက္ေစရန္

သတ္မွတ္္ာီးသည့္

အနည္ီးဆံဟီးလူဦီးေရက္ဟ

ေရတြက္ရာတြင္

၎၏

တက္ေရာက္မႈက္ဟ ္ည့္သြင္ီးေရတြက္ျခင္ီး မျပဳရ။ အဆ္ဟပါ ဒါရ္ဟက္တာက မေပီးခ့လွ်င္ ္္ဟမက္ဟ
ေရတြက္ျခင္ီး မျပဳရ။

သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒအရ သင္ီးဖြ႕စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးတြင္ ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒ ဇယာီး (က)(ပ္မဇယာီး) တြင္
ပါဝင္ေသာေဖာ္ျပ္ာီးသည့္
ျပဌာန္ီး်ားႏ္ဟင္သည္

ဟ

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအာီးလံဟီးက္ဟျဖစ္ေစ၊

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။

တစ္စဟတ
ံ စ္ခဟက္ဟျဖစ္ေစ၊

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆ္ဟ

အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးမ်ာီးတြင္မေပီးျခင္ီး၊

ကဟမၸဏီတစ္ခဟသည္

္ည့္သြင္ီး
ရွယ္ယာရွင္

က္ဟယ္စာီးလွယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ာီးတင္သြင္ီးျခင္ီး၊

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီး၏ လဟပ္ပ္ဟင္ခြင့မ
္ ်ာီး၊ ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအလွည့္က်အနာီးယူျခင္ီး၊ အျမတ္ေ၀စဟမ်ာီး၏ ရင္ီးျမစ္ ်ားႏွင့္
္ဟတ္ျပန္ေၾကညာျခင္ီး၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ာီးမွ ကဟမၸဏီ၏စာအဟပ္မ်ာီးက္ဟစစ္ေဆီးျခင္ီး၊ အ႐ိုံႈီးအျမတ္စာရင္ီးမ်ာီးတြင္
ပါဝင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္

ကဟမၸဏီ၏ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး်ားႏွင့္

ဒါ႐ို္ဟက္တာမ်ာီးအာီး

အေၾကာင္ီးၾကာီးသည့္

နည္ီးလမ္ီးတ္ဟ႔ ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္ီးေသာ ဇယာီး (က) တြင္ေဖာ္ျပ္ာီးသည္႕ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ ္ပ္တူညီသည္ သ္ဟ႔မ
အလာီးတူအက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈရ္ွသည့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး္ည့္သြင္ီး္ာီးသည္

ဟတ္

ဟ မွတ္ယူရမည္။

အခ်္ဳ႕ေသာ အစီရင္ခံမႈဆ္ဟငရ
္ ာ လဟ္အပ္ခ်က္မ်ာီး
ကဟမၸဏီမ်ာီးအက္ဥပေဒတြင္

ေအာက္ပါတ္႔အ
ဟ ပါအဝင္

ကဟမၸဏီအာီးလံဟီးအတြက္

သတ္မွတ္္ာီးေသာ

အစီရင္ခံမ်ားႏ
ႈ ွင့္ မွတ္တမ္ီး္ာီးရွ္မႈဆ္ဟင္ရာ မျဖစ္မေနလ္ဟက္နာရမည့္ လ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္ 

ကဟမၸဏီတ္ဟင္ီးသည္ ဖြ႔စည္ီးၿပီီး ၁၈ လအတြင္ီး်ားႏွင့္ ္္ဟမွစ၍တစ္်ားႏွစ္လွ်င္ အနည္ီးဆံဟီး တစ္ႀက္မ္
ကဟမၸဏီမ်ာီး

မွတ္ပံဟတင္႐ိုံဟီး

တစ္ခဟတည္ီးေသာ

(CRO)

တြင္

-

အေ္ြေ္ြအစည္ီးအေဝီးအရ

(၁)

်ားႏွစ္တစ္်ားႏွစ္၏

ပ္မဆံဟီး

သ္ဟ႕မ

ဟတ္

ရွယ္ယာရွင္မ်ာီး အာီးလံဟီးစာရင္ီး်ားႏွင့္၊

(၂)

ေနာက္ဆံဟီးစာရင္ီးတင္သြင္ီး္ာီးေသာေန႔အ္္ ရွယ္ယာရွင္အျဖစ္မွ ်ားႏႈတ္္ြက္ေသာ ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီး
၏ အမည္စာရင္ီးက္ဟ တင္သြင္ီးရမည္။ အဆ္ဟပါ ်ားႏွစ္စဥ္တင္ျပခ်က္က္ဟ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ပံဟစံျဖင့္
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ျပဳစဟရမည္ျဖစ္ၿပီီး၊ စာရင္ီးတင္သြင္ီးသည့္ေန႔တြင္ရ္ွေသာ အဖြ႕ဝင္မ်ာီး၏ တစ္ဦီးခ်င္ီးစီ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ
ရွယ္ယာအေရအတြက္ ပါဝင္ရမည္။


အ္ူီးသျဖင့္

အမ်ာီးျပည္သူပင
္ဟ ္ကဟမၸဏီတ္ဟင္ီးသည္

အဖြ႕ဝင္အမည္မ်ာီး၏

အ

ႊန္ီးတစ္ခဟအာီး

္္န္ီးသ္မ္ီးရန္လ္ဟအပ္ၿပီီး အဆ္ဟပါအဖြ႔ဝင္မွတ္ပဟတ
ံ င္စာရင္ီးတြင္ အေျပာင္ီးအလရ္ွသည့္ေန႔ရက္မွ
ေနာက္(၁၄)ရက္အတြင္ီး အ


ႊန္ီးတြင္ လ္ဟအပ္ေသာေျပာင္ီးလမႈမ်ာီးက္ဟ ျပဳလဟပ္ရမည္။

ကဟမၸဏီတ္ဟင္ီးသည္ ရွယ္ယာမ်ာီးခြေ၀ခ်္ာီးျခင္ီးက္ဟ ္္ဟက့သ္ဟ႔ခြေ၀ခ်္ာီးၿပီီး (၁) လ အတြင္ီး CRO
သ္ဟ႔

တင္ျပရမည္။

္္ဟသ္ဟ႔တင္ျပျခင္ီးက္ဟ

သတ္မွတ္္ာီးေသာပံဟစံျဖင့္

ျပဳစဟရ

မည္ျဖစ္ၿပီီး

ခြေ၀ခ်္ာီးျခင္ီးတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွယ္ယာအေရအတြက္်ားႏွင့္ ပမာဏ၊ ခြေ၀ယူသူမ်ာီး၏ ေဖာ္ျပခ်က္
်ားႏွင့္ ရွယ္ယာတစ္ခဟခ်င္ီးစီအတြက္ ေပီးေခ်ေသာပမာဏ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ က်သင့္ေသာ ပမာဏ ်ားႏွင့္

ေပီးရန္ရွေ
္ သာ ပမာဏတ္ဟ႔က္ဟ ေဖာ္ျပရမည္။


ကဟမၸဏီတ္ဟင္ီးသည္ ယင္ီး၏ ဒါ႐ို္က
ဟ ္တာမ်ာီး၊ မန္ေနဂ်ာမ်ာီး သ္ဟ႔မ
အေျပာင္ီးအလရ္ွတ္ဟင္ီး ္္ဟခန္႔အပ္မႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စီမံခန္႔ခြေသာ ေအီးဂ်င့္မ်ာီး

ဟတ္ ေျပာင္ီးလသည့္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ အတြင္ီး CROသ္ဟ႔

တင္ျပအေၾကာင္ီးၾကာီးရမည္။ ္္ဟသ္ဟ႔အေၾကာင္ီးၾကာီးျခင္ီးက္ဟ ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ ပံဟစံျဖင့္ ျဖည့္စြက္
တင္ျပရမည္။
၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနဥ
္ ပေဒ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနအ
္ ေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေရီး
နည္ီးဥပေဒ

မ္တ္ဆက္
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ က္ဟ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္ီးခ့ျပီီး၊ ၂၀၁၁ခဟ်ားႏွစ္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအာီး

အစာီး္္ဟီးျခင္ီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-ခဟ်ားႏွစ္၊

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒက္ဟ

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္သည့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ နည္ီးဥပေဒမ်ာီးက္ဟ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္
အမ္န္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ အမ်္ဳီးသာီး စီမံက္န္ီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ ဝန္ၾကီီးဌာနက
္ဟတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ပါသည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ ၎၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ာီးမွာ (အျခာီးရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ာီးအနက္)
အမ်္ဳီးသာီး

စီီးပြာီးေရီး

ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈစီမံက္န္ီး၏

အေျခခံရည္မွန္ီးခ်က္မ်ာီးက္ဟ

အေ္ာက္အကူျပဳေရီး၊

ျပည္သူအမ်ာီးအျပာီးအတြက္ အလဟပ္အက္ဟင္ဖန္တီီးေရီး်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္ီးျမင့္မာီးေရီး၊ ္ဟန္ကဟန္်ားႏွင့္
ပ္ဟ႔ကဟန္ ျမင့္မာီးေစေရီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးဝင္ေငြ ျမင့္တက္လာေစေရီး၊ ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးေရီးေဆာင္ရြက္သူမ်ာီး်ားႏွင့္ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံ
သူမ်ာီးအတြက္

ခ္ဟင္မာေသာ

အေျခခံအဟတ္ျမစ္မ်ာီး ဖန္တီီးျခင္ီးျဖင့္ ျပည္တြင္ီးျပည္ပရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈမ်ာီးအာီး

ဆြေဆာင္ေရီး၊ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ စက္မႈ၊ စီီးပြာီးေရီး်ားႏွင့္ လူမႈေရီးက႑မ်ာီး
အာီးေပီးျမွင့တ
္ င္ေရီး်ားႏွင့္ မက္လံဟီးေပီးေရီး

ူ၍ ေဖာ္ျပ္ာီးသည္။
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န္ခ်က္ညီညီ တ္ဟီးတက္လာေစရန္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ၏ စီမံအဟပခ
္ ်ဳပ္မႈ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး တည္ေ္ာင္ရန္ အဆ္ဟပါဥပေဒ၌
ပါဝင္သည့္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ာီး္မ္ီးေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ပဟဂ္ဳလ္တစ္ဦီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ၿပီီး
သက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာနမ်ာီး်ားႏွင့္ အစ္ဟီးရဌာနမ်ာီး်ားႏွင့္ အစ္ဟီးရအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးမွ သင့္ေတာ္ေသာ ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီးက
အဖြ႕ဝင္မ်ာီးအျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဗ

္ဟအဖြ႕ (Central Body) က္ဟ ဖြ႕စည္ီးရန္

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။
ဗ

္ဟအဖြ႕သည္ 

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး်ားႏွင့္
အေ္ာက္အကူျပဳရန္

ဆက္စပ္ေသာလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ

သက္ဆ္ဟင္ရာ

အစ္ဟီးရဌာနမ်ာီး်ားႏွင့္

ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဗ

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ျခင္ီးက္ဟ

အစ္ဟီးရအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးမွ

ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီး

္ဟလဟပ္ငန္ီးအဖြ႕ (Central Working Body) က္ဟ အစ္ဟီးရ၏

အတည္ျပဳခ်က္်ားႏွင့အ
္ တူ ဖြ႕စည္ီးၿပီီး


၂၀၁၄-ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒပါ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ာီးက္ဟ္မ္ီးေဆာင္ရန္ သက္ဆ္ဟင္ရာ
အစ္ဟီးရဌာနမ်ာီး၊

အစ္ဟီးရအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးမွ

ျပင္ပပဟဂ္ဳလ္မ်ာီး

ပါဝင္ေသာ

(Management

Committee)

တ္ဟင္ီးေဒသႀကီီး သ္ဟ႔မ

ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီး၊

ျပင္ပအဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးမွ

စီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟစီအတြက္
က္ဟ

ဖြ႕စည္ီးရမည္။

ပဟဂ္ဳလ္မ်ာီး်ားႏွင့္

စီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီ

စီမခ
ံ န္႔ခြမႈေကာ္မတီတြင္

တစ္ရပ္စီ
သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဟတ္ ျပည္နယ္အစ္ဟီးရအဖြ႔မွ က္ဟယ္စာီးလွယ္တစ္ဦီးလည္ီး ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အရ ဖြ႔စည္ီး္ာီးေသာ ဗ

္ဟအဖြ႕၊ ဗ

ေကာ္မတီတ္ဟ႔က္ဟ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏွင့္အညီ ဖြ႕စည္ီးသည္

္ဟလဟပ္ငန္ီးအဖြ႕်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမႈ
ဟယူဆသည္။

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး ္ူေ္ာင္ျခင္ီး
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အရ ဗ
ျပ႒ာန္ီး္ာီးေသာမူက္ဟ

္ဟအဖြ႕သည္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ပါ

္ည့္သြင္ီးစဥ္ီးစာီး၍

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟ္ူေ္ာင္ေရီး

သင့္ေတာ္ေသာေဒသ

အဆ္ဟျပဳခ်က္က္ဟ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ေနရာတြင္

အတည္ျပဳခ်က္ရရ္ွေရီးအတြက္

အစ္ဟီးရအဖြ႕၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံလႊတ္ေတာ္သ္ဟ႔ တင္ျပ်ားႏ္ဟင္သည္။ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္
ရရ္ွၿပီီးေနာက္

ဗ

္ဟအဖြ႕သည္

သက္ဆ္ဟင္ရာေဒသ သ္ဟ႔မ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ခဟ်ားႏွစ္

၏

ရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ာီးအတြက္

ဟတ္ တည္ေနရာတြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟက္ဟ သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

အ္က္တြင္မည္သ္ဟ႔ေဖာ္ျပ္ာီးေစကာမူ ဗ

္ဟအဖြ႕သည္ သတ္မွတ္္ာီးေသာ မူမ်ာီး်ားႏွင့္မက္ဟက္ညီသည့္တ္ဟင္

အစ္ဟီးရအဖြ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္်ားႏွင့အ
္ ညီ ်ားႏ္ဟင္ငံေတာ္်ားႏွင့္ အမ်ာီးျပည္သူမ်ာီးအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္်ားႏ္ဟင္စြမ္ီးရ္ွၿပီီး
အက်္ဳီးရ္ွမည္

ဟ ယူဆပါက အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ရပ္က္ဟ သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္သည္။

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အရ အစ္ဟီးရသည္ ်ားႏ္ဟင္ငံေတာ္၏ စီီးပြာီးေရီး အရွ္န္အ
္ပ္မံျမင့္မာီးေစရန္
ပ္ဟင္ီးျခာီးသတ္မွတ္ကာ

သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္
အမ္န္႔ေၾကာ္ျငာစာ္ဟတ္ျပန္၍
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အက်ယ္အဝန္ီး၊

အတ္ဟင္ီးအတာ်ားႏွင့္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အာီး

ဟန္အာီး

နယ္ေျမက္ဟ

တည္ေ္ာင္်ားႏ္ဟင္သည္။

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၁ ခဟ်ားႏွစ္ အရ ္ဟတ္ျပန္္ာီးေသာ
အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမ်ာီး၊ အမ္န႔မ
္ ်ာီး၊
အာဏာတည္ရမည္

ဟ

ႊန္ၾကာီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးက္ဟ မဆန္႔က်င္သ၍ ဆက္လက္

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။

္ဟတ္ျပန္္ာီးေသာ

္္ဟ႔ေၾကာင့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တည္ေဆာက္မႈဆ္ဟင္ရာ

ဥပေဒ ၂၀၁၁

မည္သည့္

ခဟ်ားႏွစ္ အရ

အမ္န္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္မဆ္ဟ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္သမွ် ဆက္လက္အာဏာ တည္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ သ္ဟ႔မ
သက္ဆ္ဟင္ေသာ

ဟတ္ လဟပ္ငန္ီးျမႇင့တ
္ င္ေရီးဇဟန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္ီး

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေကာ္မတီသည္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟအတြင္ီး

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ (“Exemption Zone”) သ္ဟ႔မ

ကြျပာီးေသာနယ္ေျမမ်ာီးက္ဟ

ဟတ္ လဟပ္ငန္ီးျမႇင့္တင္ေရီးဇဟန္ (“Promotion Zone”) အျဖစ္

သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္သည္။
ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ တစ္ခဟသည္
ျမန္မာန္င
ဟ ္င၏
ံ
္္ဟေနရာသည္

ျမန္မာန္ဟငင
္ ံ၏ အေကာက္ခြန္ဌာန အာဏာပ္ဟင္မ်ာီး၏ တာဝန္်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

အခြန္စည္ီးၾကပ္န္ဟင္ေသာ
န္ဟင္ငံ၏

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္တြင္

နယ္ေျမ

အျပင္ဘက္

ဧရ္ယာ

ျပင္ပတြင္

တည္ရွ္သက့သ္ဟ႔

၄င္ီး၏

္ဟတ္လဟပ္ေသာ

ကဟန္စည္မ်ာီး်ားႏွင့္

ယင္ီးတ္ဟ႕က္ဟ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏

အျပင္ဘက္သ္ဟ႔

(

ဆ္ဟလ္ဟသည္မွာ-

အျဖစ္

သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီီး၊

အခြန္တာဝန္မ်ာီးက္ဟ

္မ္ီးေဆာင္ရမည္။

လဟပ္ငန္ီးျမွင့တ
္ င္ေရီးဇဟန္

ျမန္မာန္ဟင္ငံအတြင္ီး

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

စာီးသံဟီးရန္အတြက္)

လႊေျပာင္ီးမည္ဆ္ဟပါက န္ဟင္ငံရပ္ျခာီးမွ တင္သြင္ီးေသာ ကဟန္စည္က့သ္ဟ႔ ္ည့္သြင္ီး စဥ္ီးစာီးရမည္ျဖစ္သည္။
္္ဟေၾကာင့္ ယင္ီးအတြက္ သြင္ီးကဟန္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေကာက္ခြန္က္ဟ ္မ္ီးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီီး၊ သီလဝါ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အတြက္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

အေကာက္ခြန္ရွင္ီးလင္ီးေရီး

လ္ဟက္နာက်င့္သံဟီးရေပမည္။ အလာီးတူ တ္ဟီးတက္ေရီးဇဟန္ သ္ဟ႔မ

လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး

က္ဟ

ဟတ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ အျပင္ဘက္မွ

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္အတြင္ီးသ္ဟ႔ လႊေျပာင္ီးေသာ ကဟန္စည္မ်ာီးက္ဟလည္ီး ပ္ဟ႕ကဟန္အျဖစ္ စဥ္ီးစာီးရမည္ျဖစ္သည္။
လဟပ္ငန္ီးျမွင့တ
္ င္ေရီးဇဟန္သည္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး၌တည္ရ္ွေသာ ျပည္တြင္ီးအေကာက္ခြန္ ်ားႏႈန္ီး္ာီးမ်ာီး
အတ္ဟင္ီး ္မ္ီးေဆာင္ရမည့္ ဧရ္ယာ ျဖစ္သည္။
သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေကာ္မတီသည္ ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ လဟပ္ငန္ီးျမႇင့္တင္ေရီးဇဟနအ
္ ျဖစ္ သီီးျခာီး

သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္ျခင္ီး မရ္ွလွ်င္ ပ္ဟ႔ကဟန္အေျချပဳလဟပ္ငန္ီးတစ္ခဟခ်င္ီးစီအာီး ကင္ီးလြတ္ဇဟန္လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး (“Exemption
Zone

Enterprises”)

အျဖစ္သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္သည္။

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္လဟပ္ငန္ီးတစ္ခဟသည္

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္တြင္

လည္ပတ္ေနေသာ လဟပ္ငန္ီးတစ္ခဟက့သ္ဟ႔ အက်္ဳီးခံစာီးရမည္ ျဖစ္သည္။
ကင္ီးလြတ္ဇဟန္အတြင္ီးတည္ရ္ွေနေသာ
လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသည္

အဓ္ကအာီးျဖင့္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး
ပ္ဟ႔ကဟန္အေျချပဳ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္
ျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီီး

လဟပ္ငန္ီးျမႇင္တ
့ င္ေရီးဇဟန္အတြင္ီးရ္ွ ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသည္ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ျပည္တြင္ီး ေဈီးကြက္က္ဟ
ဦီးတည္ၾကေသာ္လည္ီး ၎တ္ဟ႔က္ဟ တ္ဟက္႐ို္ဟက္တင္ပ္ဟ႔ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသ္ဟ႔ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီး

ျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ်ားႏွင့္အညီ အ္ဟီးအ္မ္၊ ကဟန္တ္ဟက္မ်ာီး၊ ဘဏ္မ်ာီး၊ ေက်ာင္ီးမ်ာီး၊
ေဆီးရံဟ၊ အပန္ီးေျဖေနရာမ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီး္ူေ္ာင္မႈမ်ာီး ပါဝင္န္ဟငသ
္ ည္။ သ္ဟ႕ေသာ္ ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသ္ဟ႔
တ္ဟက္ရ္ဟက္ တင္ပ္ဟ႔ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေရာင္ီးခ်ျခင္ီးက္ဟလည္ီး ေဆာင္ရြက္န္ဟင္ပါမည္။
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စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟတြင္
္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္

ကဟန္ပစၥည္ီးအဆင့္ဆင့္္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

(အျခာီးအရာမ်ာီးအနက္)

ကဟန္ေလွာင္႐ိုဟလ
ံ ဟပ္ငန္ီး

ကဟန္ေခ်ာပစၥည္ီး

လဟပ္က္ဟင္ျခင္ီး၊

သယ္ယူ

ပ္ဟ႔ေဆာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးျခင္ီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ ေဆာင္ရက
ြ ္်ားႏ္ဟင္ၾကသည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တြင္ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံရန္
(အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ပါမစ္)

ရရွ္ရန္

ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ၊

ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈ
၂၀၁၅

လဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္ခြင့္

ခဟ်ားႏွစ္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေရီး နည္ီးဥပေဒ ်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီတ္ဟ႔မွ ္ဟတ္ျပန္္ာီးသည့္
ေၾကညာခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ညီ

သက္ဆ္ဟင္ရာ

စီမံခန္႔ခမ
ြ ႈေကာ္မတီသ္ဟ႔

ေလွ်ာက္္ာီးရမည္။

သီလဝါ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြက္ စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေကာ္မတီမွာ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ စီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီ ျဖစ္ပါ
သည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ပါမစ္က္ဟ

အခြင့အ
္ ေရီးတစ္ရပ္

အေနျဖင့္

ခြင့္ျပဳျခင္ီးမ

ဟတ္ေပ။

ေလွ်ာက္္ာီးမႈမ်ာီးက္ဟ

ျပန္လည္ဆန္ီးစစ္ျခင္ီးျပဳမည္ျဖစ္ျပီီး၊ ေလွ်ာက္လႊာက္ဟ က္ဟင္တြယ္သည့္ သက္ဆ္ဟင္ရာစီမံခန္႔ခြေရီး ေကာ္မတီက
အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ္္ဟ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ပါမစ္အတြက္ အရည္အခ်င္ီး ျပည့္မီေစရန္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူ
ရည္ရြယ္သည့္ လဟပ္ငန္ီးတြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္္ာီးသည့္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွာီးမႈမ်ာီးမွ
အနည္ီးဆံဟီး တစ္ခဟ ပါဝင္ရမည္

ကဟန္ေခ်ာ္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

္ဟတ္လဟပ္မႈ

လဟပ္ငန္ီးစဥ္အလ္ဟက္

္ဟတ္လဟပ္ျခင္ီး၊

သ္ဟေလွာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊ သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး၊


ျပည္တြင္ီးမွ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပည္ပမွ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ အတြင္ီးသ္ဟ႔ ကဟန္ၾကမ္ီးမ်ာီး၊ ္ဟတ္ပ္ဟီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊

စက္ပစၥည္ီးမ်ာီး၊ ကရ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္ ေလာင္စာမ်ာီးက္ဟ သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ျခင္ီး၊


ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ာီးမွ

္ဟတ္လဟပ္လ္ဟက္ေသာ

ကဟန္စည္မ်ာီးက္ဟ

ျပည္တြင္ီး

သ္ဟ႕မ

ဟတ္

န္ဟင္ငံတကာ ကဟန္သြယ္ေရီးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊


အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး သတ္မွတ္္ာီးသည့္ေနရာတြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံမႈ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္ န္ဟင္ငတ
ံ ကာ
ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ာီး တည္ေ္ာင္ျခင္ီး။



န္ဟင္ငံေတာ္က တာီးျမစ္္ာီးျခင္ီးမ

ဟတ္သည့္ အျခာီးစီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္ီး၊

္္ဟ႔အျပင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ေရီး နည္ီးဥပေဒမ်ာီးက ေအာက္ပါစီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး တြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့ျ္ ပဳေၾကာင္ီး စာရင္ီးျပဳစဟ္ာီးပါသည္

အေရာင္ီးအဝယ္လဟပ္ငန္ီး



အ္မ္ယာမ်ာီး၊

္ဟတယ္မ်ာီး၊

ေစ်ီးဝယ္စင္တာမ်ာီးအတြက္

ေဆာက္လဟပ္ေရီး

ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး၊


နည္ီးပညာ်ားႏွင့္ ဒီဇ္ဟင္ီး



ကဟန္စည္မ်ာီးသ္ဟေလွာင္ျခင္ီး်ားႏွင့္ သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး



သဟေတသန်ားႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖ္ဳီးေရီး ဝန္ေဆာင္မႈ



ကြန္ပ်ၱဴတာ ေဆာ့ဖ္ဝ
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လဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးက္စၥမ်ာီးေဆြီးေ်ားႏြီးရန္အတြက္ အစည္ီးအေဝီးေနရာမ်ာီး၊ သတင္ီးအခ်က္အလက္မ်ာီး
ပံ့ပ္ဟီးေပီးျခင္ီး၊ လူစဟေဆာင္ီးေပီးျခင္ီး၊ အာမခံ၊ ဥပေဒေရီးရာ သ္ဟ႕မ

ဟတ္ ေဆီးဘက္ဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊

ဘ႑ာေရီးမွတ္တမ္ီးမ်ာီး၊ အခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္ီး၊ အကူအညီေပီးေရီးစင္တာမ်ာီး၊ ကြန္ယက္ခ်္တ္ဆက္မႈ
ဖြ႔ံျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ၊ ဒီဇ္ဟင္ီး်ားႏွင့္ အ္ူီးျပဳလဟပ္ခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ သတင္ီးအခ်က္အလက္်ားႏွင့္ နည္ီးပညာ ပံ့ပ္ဟီးေရီး
ဝန္ေဆာင္မႈ


လက္လီလက္ကာီးျဖန္႔ဖ်ၱဴီးေရီးဝန္ေဆာင္မႈ



ေငြေၾကီးဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ



ဥပေဒေရီးရာ်ားႏွင့္ စာရင္ီးအင္ီးမွလြ၍ ကၽြမ္ီးက်င္မႈက္ဟ အေျခခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ



ငွာီးရမ္ီးျခင္ီး ဝန္ေဆာင္မႈ



အတ္ဟင္ပင္ခံ်ားႏွင့္ အျခာီးဝန္ေဆာင္မႈ



ေဆာက္လဟပ္ေရီး်ားႏွင့္ အျခာီး ဆက္်ားႏြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေစရန္၊



ပညာေရီးဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ



သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္္္န္ီးသ္မ္ီးေစာင့္ေရွာက္ေရီး ဝန္ေဆာင္မႈ



ေဆီးရံဟ်ားႏွင့္ အျခာီးေဆီးဘက္ဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ



ခရီီးသြာီးလာေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အျခာီး ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ



ေဖ်ာ္ေျဖေရီး်ားႏွင့္ အျခာီးဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ



ယဥ္ေက်ီးမႈ်ားႏွင့္ အာီးကစာီးမ်ာီးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ်ားႏွင့္



သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး်ားႏွင့္ အျခာီးဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ာီးက္ဟ

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၏သေဘာသဘာဝ

မတည္ေငြရင္ီးလ္ဟအပ္ခ်က္က္ဟလည္ီး

အေပၚအေျခခံ၍

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး၏သေဘာသဘာဝ

အကျဖတ္ျပီီး၊

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံမႈ

အေပၚမူတည္၍

အမ်္ဳီးမ်္ဳီး

ကြျပာီးၾကသည္။
အတည္ျ႔ပဳခ်က္အတြက္ ေနာက္္ပ္ အေျခအေနတစ္ခဟအျဖစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအရ ေနာက္္ပ္
လ္ဟအပ္ခ်က္မွာ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူသည္- (က) ျပီီးျပည့္စံဟေသာ ေဆာက္လဟပ္ေရီးစြမ္ီးရည္က္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ရမည္။ (ခ)
သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခေရီး
ြ
ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပီးေသာ ကာလအတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံမႈ၏ စီီးပြာီးျဖစ္
လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ျခင္ီးက္ဟ စတင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေလွ်ာက္္ာီးသူက္ဟ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒအရ
သက္ဆ္ဟင္ရာ

စီမံခန္႔ခေရီး
ြ

လက္ရွ္လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးအရ

ေကာ္မတီက

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

ပါမစ္

္ဟတ္ေပီးမည္

အဖြ႕အစည္ီးမ်ာဖြ႕စည္ီး္ူေ္ာင္ျခင္ီး

ျဖစ္သည္။
အတြက္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ပါမစ္က္ဟ ပ္မဦီးစြာ ္ဟတ္ေပီးျခင္ီးျဖစ္ျပီီး၊ ကဟမၸဏီမ်ာီးမွတ္ပဟတ
ံ င္ရံဟီးမွ ္ဟတ္ေပီးသည့္
ေပီးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္္ာီးေသာ ပဟဂလ္က ကဟမၸဏီ အျဖစ္ ဖြ႕စည္ီးတည္ေ္ာင္ေသာ မွတ္ပံဟတင္သက္ေသခံ
လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္ တစ္ဦီးခ်င္ီးအာီး သတ္မွတ္ေပီးသည့္ စည္ီးကမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး လ္ဟက္နာရမည္။
အမ်္ဳီးသာီးစီမံက္န္ီး်ားႏွင့စ
္ ီီးပြာီးေရီးဖြံ႕ၿဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈဝန္ႀကီီးဌာနမွ သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး ္ဟတ္ျပန္ခ့ပါသည္။ အဆ္ဟပါ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး တစ္ခဟမာွ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္
ေအာက္တ္ဟဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ္ဟတ္ျပန္ခ့သည့္ အမ္န္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၁/၂၀၁၄ ျဖစ္ပါသည္။
(သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး)
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သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးမွ

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး

လဟပ္က္ဟင္ခြင့ရ
္ ္ွသည့္

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ ေအာက္ပါအတ္ဟင္ီးေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္

ကဟန္သြယ္မႈလဟပ္ငန္ီး



အ္မ္ယာ၊



နည္ီးပညာ်ားႏွင့ဒ
္ ီဇ္ဟင္ီး



ကဟန္စည္သ္ဟေလွာင္မႈ်ားႏွင့္ သယ္ယူပ္ဟ႔ေဆာင္ေရီး ေ္ာက္ပံမ
့ ႈလဟပ္ငန္ီး



သဟေတသန်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖ္ဳီးေရီးလဟပ္ငန္ီး



ကြန္ပ်ၱဴတာေဆာ့ဖ္ဝဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ဟပ္ငန္ီး



စီီးပြာီးေရီးဆ္ဟင္ရာ

္ဟတယ္်ားႏွင့္ ေဈီးမ်ာီး အစရ္ွသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံဟတည္ေဆာက္ေရီး လဟပ္ငန္ီး

အစည္ီးအေဝီးမ်ာီးအတြက္

ေနရာဌာီးရမ္ီးျခင္ီး

ဆ္ဟင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ာီး၊

သတင္ီးအခ်က္အလက္ ပံ့ပ္ဟီးမႈမ်ာီး၊ လူ႔စြမ္ီးအာီး အရင္ီးအျမစ္ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆ္ဟင္ရာ အာမခံမႈ
ေပီးျခင္ီးမ်ာီး၊ ဥပေဒဆ္ဟင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ာီး ပံ့ပ္ဟီးျခင္ီး၊ ေဆီးစစ္ မွတ္တမ္ီးမ်ာီး ်ားႏွင့္ ေငြေၾကီးဆ္ဟင္ရာ
စာရြက္စာတမ္ီးမ်ာီး

စာရင္ီးျပဳစဟ

္္န္ီးသ္မ္ီးေပီးျခင္ီး၊

အေဝီးမွ

္္န္ီးခ်ဳပ္ျခင္ီး

ဆ္ဟင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး၊ အခြနအ
္ ေကာက္ဆဟ္င္ရာ စာရင္ီးမ်ာီး ျပဳစဟေပီးျခင္ီး၊ ေ္ာက္ပံ့မႈ စင္တာမ်ာီး၊
ဝက္(ဘ္) ဆ္ဟဒ္ေရီးဆြေပီးေရီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး အစရ္ွသည့္ သတင္ီးအခ်က္အလက္ဆ္ဟင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး


လက္လီလက္ကာီး ကဟန္စည္ျဖန္႔ေဝေရီး ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီး



ေငြေၾကီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ဥပေဒအႀကံေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ စာရင္ီးစစ္မွလြ၍ အျခာီးကၽြမ္ီးက်င္မႈဆင
္ဟ ္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



အၾကံေပီးလဟပ္ငန္ီးအပါအဝင္ အျခာီး န္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အျခာီး ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး



ပညာေရီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး



ေဆီးရံဟ်ားႏွင့္ က်န္ီးမာေရီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ခရီီးသြာီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



အပန္ီးေျဖအနာီးယူမႈဆ္ဟင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ယဥ္ေက်ီးမႈ်ားႏွင့အ
္ ာီးကစာီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး



ပ္ဟေဆာင္ေရီးဝန္ေဆာင္မႈလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဆ္ဟင္ရာ

စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး၌

သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေကာ္မတီ္ံမွ

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္္ာီးရမည့္ လဟပ္ငန္ီးအဆင့္ဆင့္တ္ဟ႔က္ဟလည္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။
ေလွ်ာက္္ာီးရမည့္

လဟပ္ငန္ီး

အဆင့္ဆင့္တ္ဟ႔၏

အေသီးစ္တ္

ပံဟစံက္ဟ

“သီလဝါအ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္

တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စဟဝ
ံ န္ေဆာင္မႈ ေပီးသည့္ဌာန” ်ားႏွင့္သက္ဆဟ္င္သည့္ အခန္ီးတြင္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။

အခြန္ကင္ီးလြတ္ခြင့္မ်ာီး
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ခဟ်ားႏွစ္

တြင္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟတြင္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံ၍

လဟပ္ငန္ီး

လည္ပတ္ေသာ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္ ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ ္ဟ္လဟပ္ငန္ီးအာီး ကင္ီးလြတ္ဇဟန္ အတြင္ီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

လဟပ္ငန္ီးျမႇင့တ
္ င္ေရီးဇဟန္တစ္ခဟအတြင္ီး

မ်ာီးက္ဟ ခံစာီး္္ဟက္သည္

ေဆာင္ရက
ြ ္္ာီးသည္ေပၚမူတည္၍

ဟ ျပ႒ာန္ီး ္ာီးသည္။
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အခြန္ကင္ီးလြတ္ခြင့္

အ္ူီးသျဖင့္္

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္တြင္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ေနေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ကင္ီးလြတ္ဇဟန္လဟပ္ငန္ီး လဟပ္က္ဟင္

ေနေသာ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပ္မ (၇) ်ားႏွစ္ အတြက္
ဝင္ေငြခန
ြ ္ကင္ီးလြတ္ခြင့္ရွ္သည္။
ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးအာီး

လဟပ္ငန္ီးျမႇင့တ
္ င္ေရီးဇဟန္အတြင္ီး

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ

(၅)

်ားႏွစ္

အ္္

ေနေသာ
ဝင္ေငြခြန္

ကင္ီးလြတ္ခြင့္ ေပီး်ားႏ္ဟင္သည္။
မည္သည့္က္စၥတြင္မဆ္ဟ
သ္ဟ႕မ

လဟပင
္ န္ီးမွရရွ္ေသာအျမတ္ေငြမ်ာီးအာီး

သီီးျခာီးရန္ပံဟေငြတင
ြ ္

္္န္ီးသ္မ္ီး္ာီးျခင္ီး

ဟတ္ သီီးသန္႔ရန္ပံဟေငြ္ာီးၿပီီး (၁) ်ားႏွစ္ အတြင္ီး ျပန္လည္ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံျခင္ီး ျပဳလဟပ္ပါက အ္က္တြင္

ေဖာ္ျပ္ာီးေသာ အခြန္ကင္ီးလြတ္ခြင့္ကဟန္ဆံဟီးၿပီီးေနာက္ ဒဟတ္ယ (၅) ်ားႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္၏ ၅၀%၊ တတ္ယ
(၅)

်ားႏွစ္အတြက္

ဝင္ေငြခြန၏
္

၅၀%

က္ဟ

သက္သာခြင့္ေပီးသည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူသည္

ဝင္ေငြခြန္

ေပီးေဆာင္ၿပီီးေသာ ျပည္တြင္ီးအျမတ္မ်ာီးအနက္မွ အက်္ဳီးအျမတ္ေ၀စဟမ်ာီး ခြေ၀ေပီးျခင္ီး်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဝင္ေငြခန
ြ ္ကင္ီးလြတ္ခြင့္က္ဟ ေလွ်ာက္္ာီး်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟ႔အတူ ကဟန္သြယ္လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ အျခာီးဆက္စပ္ေသာ
သြယ္၀္ဟက္ အခြန္မ်ာီးအတြကလ
္ ည္ီး ကင္ီးလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္္ာီး်ားႏ္ဟင္သည္။ သ္ဟ႔ရာတြင္ သတ္မွတ္္ာီးေသာ
ကာလအတြင္ီးတြင္သာ ျဖစ္ရမည္။
္္ဟ႔ျပင္

ကင္ီးလြတ္ဇဟန္တစ္ခဟအတြင္ီး၌

စက္ပစၥည္ီးမ်ာီး၊

လဟပ္က္ဟင္ေနေသာ

ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္

ကဟန္္ဟတ္လဟပ္မႈတြင္

အသံဟီးျပဳမည့္

ကဟန္ၾကမ္ီးမ်ာီး၊

မရ္ွမျဖစ္လ္ဟအပ္ေသာ

အေ္ာက္အကူပစၥည္ီးမ်ာီး၊ စက္႐ိုံဟ၊ သ္ဟေလွာင္႐ိုဟ်ားႏ
ံ ွင့္ က္ဟယ္ပ္ဟင္႐ိုဟီးံ ခန္ီးမ်ာီးေဆာက္လဟပ္ေရီးတြင္ အသံဟီးျပဳမည့္
ေဆာက္လဟပ္ေရီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊်ားႏွင့္ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ရာတြင္ အသံဟီးျပဳရန္ ယာဥ္မ်ာီး တင္သြင္ီးမႈ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေကာက္ခြန္မ်ာီး်ားႏွင့္

အျခာီးအခြန္အခမ်ာီးမွ

ကဟန္စည္မ်ာီးတင္သြင္ီးျခင္ီး၊

ကင္ီးလြတ္ခြင့္ခံစာီး်ားႏ္ဟင္သည္။

ေရာင္ီးၿပီီးမွေငြေခ်မည့္

ကဟန္စည္မ်ာီး၊

ကဟန္သြယ္မႈ

လဟပ္ငန္ီးတြင္

ျပဳလဟပ္မည့္
အသံဟီးျပဳမည့္

လဟပ္ငန္ီးသံဟီးယာဥ္မ်ာီး်ားႏွင့္ အခြန္လြတ္လက္ကာီးေရာင္ီးခ်ျခင္ီးလဟပ္ငန္ီးတြင္ အသံဟီးျပဳေသာ အျခာီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊
ပ္ဟ႔ကဟန္လဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္

ေ္ာက္ပံ့ပ႔ေ
္ဟ ဆာင္ေရီးက့သ္ဟ႔

ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ဟပ္ငန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အေကာက္ခြန္

ကင္ီးလြတ္ခြင့္ ရရ္ွခံစာီး်ားႏ္ဟင္သည္။
လဟပ္ငန္ီးျမႇင္တ
့ င္ေရီးဇဟန္တစ္ခဟအတြင္ီး

လဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္ေနေသာ

ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူတစ္ဦီးသည္လည္ီး

စက္ပစၥည္ီးမ်ာီး ်ားႏွင့္ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီး်ားႏွင့္ မရ္ွမျဖစ္လ္ဟအပ္ေသာ ပစၥည္ီးမ်ာီး၊ စက္႐ိုဟ၊ံ သ္ဟေလွာင္႐ိုံဟမ်ာီး်ားႏွင့္
က္ဟယ္ပ္ဟင္႐ိုံဟီးခန္ီးေဆာက္လဟပ္ေရီးတြင္အသံဟီးျပဳမည့္ ေဆာက္လဟပ္ေရီးပစၥည္ီးမ်ာီး၊ လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္မႈအတြက္
အမွန္တကယ္လ္ဟအပ္ေသာ

ယာဥ္မ်ာီး၊

မ်ာီးအျပင္

ကဟန္သြယ္မႈျပဳလဟပ္ရန္မ

ဟတ္ေသာ

အျခာီးပစၥည္ီးမ်ာီး

တင္သြင္ီးမႈ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္မ်ာီး်ားႏွင့္ အျခာီးအခြနအ
္ ခမ်ာီးအာီး လဟပ္ငန္ီးစတင္ လည္ပတ္သည္ေန႔မွ
ပ္မ (၅) ်ားႏွစ္အတြက္ အခြနက
္ င္ီးလြတ္ခြင့္်ားႏွင့္ ေနာက္္ပ္ဆက္တ္ဟက္ (၅) ်ားႏွစ္ အတြက္ ၅၀% ကင္ီးလြတ္
ခြင့ခ
္ ံစာီး်ားႏ္ဟင္သည္။
(SEZ Developer) အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ နယ္ေျမက္ဟ ဖံြ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦီး သည္
ေအာက္ပါဝင္ေငြခြန္ ကင္ီးလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မ်ာီးက္ဟ ခံစာီးခြင့္ရရွ္မည္ ျဖစ္သည္-

လဟပ္ငန္ီး စီီးပြာီးျဖစ္ စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႕မွစ၍ ပ္မ ၈်ားႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္ီးလြတ္ခြင့္

-

ဒဟတ္ယ

၅်ားႏွစ္အတြက္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဥပေဒအရ

သက္သာခြင့္်ားႏွင့္
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သတ္မွတ္သည့္

ဝင္ေငြခြန္်ားႏႈန္ီးမွ

၅၀%

အ္္

-

အရံ ရန္ပဟေ
ံ ငြအျဖစ္စီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးတြင္ တစ္်ားႏွစ္အတြင္ီး ျပန္လည္ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံခ့လွ်င္ လဟပ္ငန္ီးမွ
ရရွ္သည့္

အျမတ္ေငြအေပၚ

တတ္ယ

၅်ားႏွစ္အတြက္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

ဥပေဒအရ

သတ္မွတ္သည့္

ဝင္ေငြခန
ြ ္်ားႏႈန္ီးမွ ၅၀%အ္္ သက္သာခြင့္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟနဥ
္ ပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အရ ေျမငွာီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အသံဟီးျပဳျခင္ီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး

မ္တ္ဆက္
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ေျမယာ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေဘာင္သည္ ေျမယာ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သီီးျခာီးက႑မ်ာီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ က္စၥရပ္မ်ာီးအာီး ေျဖရွင္ီးေဆာင္ရြက္ေသာ ဥပမာအခ်္ဳ႕ေပီးရလွ်င္ (ေက်ီးရြာအက္ဥပေဒ (၁၉၆၁-ခဟ်ားႏွစ္

တြင္ ျပင္ဆင္သည္)၊ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂) ်ားႏွင့္ မၾကာေသီးမီက ျပ႒ာန္ီးေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂)
အစရွ္ျဖင့္)
သီီးသန္႔ဥပေဒ

ဥပေဒအမ်္ဳီးမ်္ဳီးတြင္

ျပ႒ာန္ီး္ာီးၿပီီး

အျခာီးေျမယာ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည့္

ူ၍ မရ္ွေပ။

ေျမယာတြင္ အက်္ဳီးခံစာီးမႈအမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီး
ေယဘဟယ်အာီးျဖင့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ေျမယာအက်္ဳီးခံစာီးခြင့မ
္ ်ာီးမွာ အဓ္ကအာီးျဖင့္ ႐ို္ဟီး႐ို္ဟီးအခေၾကီးေငြအရ
ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာေျမယာ ်ားႏွင့္ ငွာီးရမ္ီးမႈအရေန္္ဟင္ခင
ြ ့ရ
္ ွ္ေသာေျမယာမ်ာီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ႐ို္ဟီး႐ို္ဟီးအခေၾကီးေငြအရ
ဘ္ဟီးဘြာီးပ္ဟင္ေျမ

ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာေျမယာမ်ာီး

ူ၍ အမ်္ဳီးအစာီး (၂) မ်္ဳီး ရ္ွသည္။

(ဥပမာ - ဘ္ဟီးဘြာီးပ္ဟင္ေျမမ်ာီး)

အာီး

ဟလည္ီးသ္ရ္ွၾကၿပီီး အစ္ဟီးရက အဆ္ဟပါ႐ို္ဟီး႐ို္ဟီးအခေၾကီးေငြအရ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာေျမမ်ာီးက္ဟ ္ပ္မံ

ခ်္ာီးျခင္ီးမရ္ွေတာ့ေပ။ ၎အစာီး အစ္ဟီးရသည္ သီီးျခာီးေျမကြက္ အစ္တ္ အပ္ဟင္ီးမ်ာီးက္ဟ ်ားႏွစ္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာ
ငွာီးရမ္ီးခြင့္ရွေ
္ သာ

ေျမမ်ာီးအျဖစ္

ဆင္ျခင္တဟတ
ံ ရာီးအရ

ဂရန္မ်ာီး္ဟတ္ေပီးပါသည္။

ကြျပာီးျခာီးနာီးၾကၿပီီး

ဂရန္္ဟတ္ေပီးေသာ

ဂရန္၏

သက္တမ္ီးသည္

စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္

မူတည္ေလ့

အစ္ဟီးရ၏
ရ္ွသည္။

မည္သည့္အေျခအေန တြင္မဆ္ဟ ဂရန္ေျမသည္ လႊေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္ၿပီီး ပ္ဟင္ဆ္ဟင္သူ အမည္ ေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟသ္ဟ႔
လႊေျပာင္ီးရာတြင္ ေျမမ်ာီးအာီး ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆ္ဟင္ရာ အက်္ဳီးအျမတ္မ်ာီးက္ဟ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ (ေကာ္ပ္ဟေရီးရွင္ီး
အဖြ႕အစည္ီးမ်ာီးအပါအဝင္) လူပဟဂ္ဳလ္အဖြ႕အစည္ီးမွ အဆ္ဟပါ အက်္ဳီးအျမတ္ မ်ာီးက္ဟ ခြျခမ္ီးစ္တ္ျဖာျခင္ီး၊
တစ္တ္တပ္ဟင္ီးအာီးလႊေျပာင္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္ အခ်္ဳ႕ေသာက္စၥရပ္မ်ာီးတြင္ အာမခံ ္ာီးျခင္ီးမ်ာီး ျပဳလဟပ္ ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီး်ားႏွင့္
ေနာက္္ပ္ သ္ဟ႕မ
သည့္အတ္ဟင္ီး

ကဟမၸဏီမ်ာီးသည္

(ေျမဂရန္၏

္ဟတ္ေပီးျခင္ီးမွတစ္ပါီး)

အစ္ဟီးရ္ံမွ

မည္သည့္

ဟတ္ အ္ူီးခြင့္ျပဳခ်က္က္ဟမွမလ္ဟဘ သက္ဆ္ဟင္ရာဂရန္မ်ာီးတြင္ အေသီးစ္တ္ ေဖာ္ျပ္ာီး

ေျမဂရန္အာီး

ကာလတစ္စံဟတစ္ရာအ္္

ရရ္ွ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

ကဟမၸဏီမ်ာီးသည္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒအရ ဖြ႔စည္ီး္ာီးေသာ ဗ
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈဥပေဒအရ
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္ရွ္မွသာလွ်င္

ဖြ႔စည္ီး္ာီးေသာ

ေျမယာငွာီးရမ္ီးျခင္ီး်ားႏွင့္

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးတစ္သီီးပဟဂလမ်ာီး်ားႏွင့္
္ဟအဖြ႔ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈေကာ္မရွင္၏

အသံဟီးျပဳျခင္ီးအတြက္

ကာလရွည္

သေဘာတူညီ

ခ်က္မ်ာီးက္ဟ ခ်ဳပ္ဆ္ဟ်ားႏ္ဟင္ၾကပါသည္။ အဆ္ဟပါရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္ မရ္ွပါက ၁၉၈၇ ခဟ်ားႏွစ္ မေရႊ႕ေျပာင္ီး်ားႏ္ဟင္ေသာ
ပစၥည္ီး လႊေျပာင္ီးျခင္ီးက္ဟ ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီးက္ဟ တစ္်ားႏွစ္္က္ မပ္ဟေသာ ကာလ
အတြက္သာ ျပဳလဟပ္်ားႏ္ဟင္သည္။ မည္သည့္က္စၥက္ဟမဆ္ဟ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးမ်ာီးအာီး ေျမပ္ဟင္ဆ္ဟင္
ခြင့မ
္ ျပဳပါ။
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အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီးရ္ွ ေျမယာမ်ာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးအတြက္ (ျပည္တြင္ီးျဖစ္ေစ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ျပည္ပျဖစ္ေစ) အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္မ်ာီး၌ ၎တ္ဟ႔၏

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ တည္ေ္ာင္ရန္်ားႏွင့္ ္္ဟေနရာတြင္ ေျမယာငွာီးရမ္ီးရန္ ရည္ရြယပ
္ ါက ၂၀၁၄-ခဟ်ားႏွစ္
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒတြင္ ေျမငွာီးရမ္ီးမႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အသံဟီးျပဳမႈက္ဟ အနည္ီးဆံဟီး ်ားႏွစ္ ၅၀ ်ားႏွင့္ ေနာက္္ပ္ ၂၅-

်ားႏွစ္ တ္ဟီးျမွင့ခ
္ ြင့္ျပဳ်ားႏ္ဟင္ခြင့အ
္ ာီး သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခြေရီး ေကာ္မတီ က္ဟ လဟပ္ပ္ဟင္ခင
ြ ့္ အပ္်ားႏွင္ီး္ာီးသည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္၌ ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးေသာ ေျမယာမ်ာီးအာီး မည္သည့္
ငွာီးရမ္ီးမႈ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ အသံဟီးျပဳမႈတ္ဟ႔အတြက္မဆ္ဟ ေအာက္ပါသီီးျခာီးလ္ဟက္နာရမည့္အခ်က္အလက္မ်ာီးက္ဟ ျပ႒ာန္ီး

္ာီးသည္။


ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံမည္သူသည္
ခံရဖြယ္ရွသ
္ ည့္

အဆ္ဟပါ ေျမငွာီးရမ္ီးမႈ သ္ဟ႔မ

မည္သည့္

ေန္္ဟင္သူမ်ာီးက္ဟမဆ္ဟ

ဟတ္ အသံဟီးျပဳမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္ီး

ေလ်ာ္ေၾကီးေပီးျခင္ီးအပါအဝင္

ေျမယာ

အေပၚတြင္ တည္ရ္ွရေသာ အ္မ္မ်ာီး၊ အေဆာက္အဦမ်ာီး၊ လယ္ေျမမ်ာီး်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ာီး၊
ေျမယာေရႊ႕ေျပာင္ီးမႈအတြက္ ကဟန္က်စရ္တ္်ားႏွင့္ အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီးက္ဟ က်ခံေပီးရမည္။


ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူသည္

ေျမ်ားႏွင့ပ
္ ူီးတြ၍

္ဟတ္ျပန္္ာီးေသာ

စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ

သာလွ်င္ အဆ္ဟပါေျမက္ဟ အသံဟီးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။


ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူသည္
စီီးပြာီးေရီးဇဟန္တြင္
သ္ဟ႔မ

ဟတ္

က်န္ရ္ွေနေသီးသည့္

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

လႊေျပာင္ီးျခင္ီးျပဳ်ားႏ္ဟင္သည္။

ငွာီးရမ္ီးသက္တမ္ီးကာလအတြက္

လဟပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
အဆ္ဟပါ

အ္ူီး

္္ဟေျမက္ဟ

အေပါင္ခံျခင္ီး

က္စၥရပ္မ်ာီးအာီးလံဟီးအာီး

သက္ဆ္ဟင္ရာ

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္။


ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူသည္ သက္ဆ္ဟင္ရာစီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီ္ံမွ ႀက္ဳတင္ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မရ္ွဘ အဆ္ဟပါ
ေျမအာီး ျပဳျပင္ျခင္ီး သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ႐ိုဟပ္ပ္ဟင္ီးဆ္ဟင္ရာ အေျခအေန သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေျမမ်က္်ားႏွာသြင္ျပင္က္ဟ

ျပဳျပင္ ေျပာင္ီးလျခင္ီး မျပဳရ။


ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူသည္

္္ဟေျမေပၚတြင္

ရတနာမ်ာီး၊

ေရွီးေ

ာင္ီးပစၥည္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္

တြင္ီး္ြက္

သတဳမ်ာီးရွာေဖြေတြ႔ရ္ွမႈအာီး အေၾကာင္ီးၾကာီးရမည္ျဖစ္ၿပီီး ေတြ႕ရ္ွေသာ ပစၥည္ီး အာီးလံဟီးက္ဟ
အစ္ဟီးရက ပ္ဟင္ဆ္ဟင္မည္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီသည္ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူအာီး
၎၏လဟပ္ငန္ီးဆက္လက္လည္ပတ္ေရီးအတြက္ ္္ဟေျမက္ဟ ဆက္လက္ အသံဟီးျပဳရန္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္

အျခာီး ေျမကြက္သ္ဟ႔ ေျပာင္ီးေရႊ႕ရန္ ေရြီးခ်ယ္ခြင့ျ္ ပဳ်ားႏ္ဟင္သည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ

၂၀၁၄

ေဆာက္လဟပ္ေရီးမ်ာီးၿပီီးစီီးမႈ်ားႏွင့္

ခဟ်ားႏွစ္

တြင္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီးရ္ွ

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး

ေဖာ္ျပ္ာီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ ေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပ္ငန္ီး သ္ဟ႔မ

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး၏

စတင္လည္ပတ္မႈတ္ဟ႔အတြက္

တ္က်ေသာကာလက္ဟ

ဟတ္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ခ္ဟင္မာေသာ အေၾကာင္ီးျပခ်က္ တစ္စံဟတစ္ရာမရ္ွဘ ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွီးၾကန္႔ၾကာေနပါက သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခြမႈ
ေကာ္မတီသည္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏွံမႈပါမစ္က္ဟ ႐ိုဟပ္သ္မ္ီး်ားႏ္ဟင္သည္။
189

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တစ္ခဟအတြင္ီး

တည္ရ္ွေသာ

ေျမငွာီးရမ္ီးျခင္ီးစာခ်ဳပ္မ်ာီးက္ဟ

၁၉၀၈-ခဟ်ားႏွစ္

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ

စာခ်ဳပ္စာတမ္ီး မွတ္ပံဟတင္ျခင္ီးအက္ဥပေဒ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပဟတ
ံ င္ရမည္။
အလဟပသ
္ မာီး်ားႏွင့္ လူသာီးအင္အာီးစည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္တြင္ လည္ပတ္ေသာ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ အလဟပ္သမာီးမ်ာီး ခန္႔အပ္ရာတြင္
ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ ေအာက္ပါတ္ဟ႔အပါအဝင္ အလဟပ္သမာီး်ားႏွင့္ အလဟပ္ခန္႔္ာီးမႈတ္ဟ႔်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
အေ္ြေ္ြ ဥပေဒမ်ာီး၊ အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမ်ာီး၊ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးက္ဟ လ္ဟက္နာရန္ လ္ဟအပ္သည္။


ခြင့ရ
္ က္်ားႏွင့္ အလဟပ္ပ္တ္ရက္မ်ာီး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၂)



အန္မ့ဆ
္ ံဟီးအခေၾကီးေငြ ဥပေဒ (၂၀၁၃)



လူမႈဖူလံဟေရီး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၄)



အလဟပ္သမာီးမ်ာီး ေလ်ာ္ေၾကီးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၄)



အလဟပ္႐ိုံဟမ်ာီး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)



အလဟပ္သမာီးအဖြ႕အစည္ီးဥပေဒ (၂၀၁၁)



အလဟပ္သမာီးေရီးရာ အျငင္ီးပြာီးမႈ ေျဖရွင္ီးေရီးဥပေဒ (၂၀၁၂)



အလဟပ္အက္ဟင္်ားႏွင့္ ကၽြမ္ီးက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္ေရီးဥပေဒ (၂၀၁၃)



ဆ္ဟင္မ်ာီး်ားႏွင့္ အလဟပ္ဌာနမ်ာီးဥပေဒ (၁၉၅၁)

အ္က္ပါတ္ဟ႔တြင္ လဟပ္ငန္ီးစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ ၁၅ရက္အတြင္ီး အလဟပ္သမာီးမ်ာီးအာီး ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ
လူမႈဖူလံဟေရီးအဖြ႕တြင္ မွတ္ပဟတ
ံ င္ရန္ တာဝန္ရ္ွျခင္ီးလည္ီး ပါဝင္သည္။
၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ဥပေဒ တြင္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူမ်ာီးက လ္ဟအပ္ေသာ ်ားႏ္ဟင္ငံသာီး်ားႏွင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီး
အလဟပ္သမာီးမ်ာီးက္ဟ ငွာီးရမ္ီးအသံဟီးျပဳရာတြင္ လ္ဟက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ာီးက္ဟ ရွင္ီးလင္ီး္ာီးပါသည္။
အဆ္ဟပါဥပေဒတြင္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ရွ္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႇဳပ္်ားႏံွသူမ်ာီးသည္ ကြ်မ္ီးက်င္မႈမရ္ွေသာလဟပ္သာီးမ်ာီးအတြက္
်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီးက္ဟသာ

ငွာီးရမ္ီးရန္

ျပ႒ာန္ီး္ာီးသည္။

်ားႏ္ဟင္ငံျခာီးသာီးအလဟပ္သမာီးမ်ာီး ခန္႕္ာီးျခင္ီးက္ဟ

ကြ်မ္ီးက်င္ေသာလဟပ္သာီးမ်ာီးအတြက္မူ

ခြင့ျ္ ပဳ္ာီးေသာ္လည္ီး

ဥပေဒအရ

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္သည့္

ပ္မ (၂) ်ားႏွစ္အတြက္ ကြ်မ္ီးက်င္ လဟပ္သာီးအာီးလံဟီး၏ (၂၅%) သည္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီးမ်ာီးသာျဖစ္ရမည္။
စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး လည္ပတ္သည့္ စတဟတ်ားႏွစ္ကဟန္တြင္ ကြ်မ္ီးက်င္မႈလ္ဟေသာလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ ငွာီးရမ္ီး
္ာီးသည့္ ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံသာီး လဟပ္သာီးမ်ာီးအေရအတြက္သည္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ၏ ကၽြမ္ီးက်င္လဟပ္သာီးအင္အာီး
စဟစဟေပါင္ီး၏ (၅၀%) ရ္ွရမည္ျဖစ္ၿပီီး ဆ႒မ်ားႏွစ္ကဟန္တြင္ အဆ္ဟပါအေရအတြက္သည္ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီး၏
ကြ်မ္ီးက်င္သူ လဟပ္သာီးအင္အာီးစဟစဟေပါင္ီး၏ (၇၅%) အ္္ ျမင့္တက္လာရမည္။ မည္သ္ဟ႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆ္ဟပါ
လူအင္အာီးလ္ဟအပ္ခ်က္မ်ာီးအတြက္ ကြ်မ္ီးက်င္ေသာလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ မကြ်မ္ီးက်င္ေသာ လဟပ္ငန္ီးက္ဟ ခြျခာီးရန္
မည္သည့္ လမ္ီး

ႊန္ခ်က္မွ မရ္ွေပ။

ျမန္မာ်ားႏ္ဟငင
္ ံ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆင
္ဟ ရ
္ ာ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီး
ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံရွ္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟင္ရာစည္ီးမ်ဥ္ီးသည္ သမ္ဟင္ီးတစ္ေလွ်ာက္ အမ်္ဳီးသာီးအဆင့္်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္
က႑အလ္ဟက္စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးစြာ ေပါင္ီးစပ္္ာီးၿပီီး ယခဟအခါ ပတ္ဝန္ီးက်င္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီးဥပေဒ ၂၀၁၂ ခဟ်ားႏွစ္
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(“ECL”) အာီး ျပ႒ာန္ီးၿပီီးေနာက္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟင္ရာစည္ီးမ်ဥ္ီးသည္ ပ္ဟ၍လ္ဟက္ေရာညီေ္ြျဖစ္ကာ တစဟတစည္ီး
တည္ီး ျဖစ္လာခ့သည္။ ECL သည္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ ္္န္ီးသ္မ္ီးေရီးေကာ္မတီ (“ECC”) က္ဟ ဖြ႕စည္ီး တာဝန္
ေပီးအပ္္ာီးပါသည္။
ပတ္ဝန္ီးက်င္္္မ္ီးသ္မ္ီးေရီး်ားႏွင့္သစ္ေတာေရီးရာဝန္ၾကီီးဌာန(“MOECAF”)သည္ ECL အရ အစ္ဟီးရအဖြ႔်ားႏွင့္ ECC
တ္ဟ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္်ားႏွင့္ အျခာီးေသာက္စၥရပ္မ်ာီးအျပင္ ေျမမ်က္်ားႏွာျပင္၊ ကမ္ီးရ္ဟီးတန္ီး ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ
အရည္အေသြီး၊

ေလ္ဟအရည္အေသြီး၊

အသံညစ္ညမ္ီးမႈ၊

ဓာတ္ေငြ႕္ဟတ္လဟပ္မႈ်ားႏွင့္

အစ္ဟင္အခ်ားႏွင့္

အရည္အညစ္အေၾကီး ္ြက္ရွ္မႈ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ်ားႏႈန္ီးစံမ်ာီးက္ဟ သတ္မွတ္ရန္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ ္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး
ေကာ္မတီ (“ECC”) က္ဟ လဟပ္ပ္ဟငခ
္ ြင့္ အာဏာေပီး္ာီး ပါသည္။
ECL အရ အဆ္ဟပါ “ညစ္ညမ္ီးမႈအရင္ီးအျမစ္မ်ာီး” က္ဟ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးသည္ သတ္မွတ္
္ာီးေသာ ပတ္ဝန္ီးက်င္ဆ္ဟင္ရာ အရည္အေသြီး စံခ်္နစ
္ ံ်ားႏႈန္ီးမ်ာီး်ားႏွင့္အညီ ညစ္ညမ္ီးမႈမ်ာီးက္ဟ ္ဟတ္လႊတ္ျခင္ီး၊
စြန႔္
္ ဟတ္ျခင္ီး ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္ီးတ္ဟ႔အာီး လ္ဟက္နာေဆာင္ရြက္ရန္်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္ီးမႈမ်ာီးက္ဟ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊

္္န္ီးခ်ဳပ္ရန္၊ စီမံခန္႔ခရန္
ြ ၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ်ားႏွင့္/သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဖယ္ရွာီးရန္ ပစၥည္ီးက္ရ္ယာမ်ာီးက္ဟ တပ္ဆင္ရန္

လ္ဟအပ္ပါသည္။
အ္ူီးသျဖင့္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ရွ္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး လည္ပတ္မႈသည္ ေအာက္ပါသီီးျခာီးတာဝန္မ်ာီး
ရ္ွေၾကာင္ီး ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။


သက္ဆ္ဟင္ရာအသံဟီးျပဳသူမ်ာီး၏ ေပီးေခ်မႈမ်ာီး်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္ီးအျမစ္မ်ာီးအသံဟီးျပဳျခင္ီး အတြက္
စီမံခန္႔ခမႈ
ြ အခေၾကီးေငြမ်ာီး
ေပါင္ီးစည္ီး္ာီးသည့္

အပါအဝင္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

္္န္ီးသ္မ္ီးေရီးအစီအစဥ္

အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ရ္ွ

အတြက္

ရန္ပဟေ
ံ ငြမ်ာီး်ားႏွင့္

ECL

အရ

အရင္ီးအျမစ္မ်ာီး

္ည့္ဝင္ျခင္ီး။


သဘာဝအရင္ီးအျမစ္မ်ာီး

ကာကြယ္ေရီးအတြက္

ေကာ္မတီတ္ဟ႔က ္ဟတ္ျပန္္ာီးေသာ
ECL

အရ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံတြင္

်ားႏွင့္သက္ဆ္ဟင္ရာ

စီမံခန္႔ခြမႈ

ႊန္ၾကာီးခ်က္မ်ာီး်ားႏွင့္ တ္က်စြာလ္ဟက္နာျခင္ီး။

လဟပ္ငန္ီးလည္ပတ္ရန္

ပတ္ဝန္ီးက်င္္္ခ္ဟက္မႈဆန္ီးစစ္ခ်က္အစီရင္ခစ
ံ ာ

MOECAF

ႀက္ဳီးပမ္ီးေနေသာ

(“EIA”)

ျပဳစဟရန္

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္
လ္ဟအပ္ခ်က္က္ဟ

MOECAFမွ

သတ္မွတ္်ားႏ္ဟင္သည္။
္္ဟ႔ျပင္ ECL သည္ MOECAF အာီး ပတ္ဝန္ီးက်င္က္ဟ အ္ူီးသျဖင့္ ္္ခ္ဟက္ေစ်ားႏ္ဟင္ေသာ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ
သတ္မွတ္ရန္်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္ရာ အစ္ဟီးရ ေအဂ်င္စီ (ဥပမာ - အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ အရ စီမံခန္႔ခြမႈ
ေကာ္မတီ) ္ံမွ ္္ဟလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ သက္ဆ္ဟင္ရာ ပါမစ္ သ္ဟ႔မ
ႀက္ဳတင္ခြင္ျ့ ပဳခ်က္ရယူရန္လ္ဟအပ္ေၾကာင္ီး

ဟတ္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္က္ဟ မရရ္ွမီ MOECAF္ံမွ

ႊန္ၾကာီးရန္ ခြင့္ျပဳ္ာီးသည္။

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆ္ဟ ပတ္ဝန္ီးက်င္္္ခ္ဟက္မႈဆန္ီးစစ္ခ်က္ အစီရင္ခစ
ံ ာတင္သြင္ီးရန္ လ္ဟအပ္ေသာ
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ECC ္ံမွ ႀက္ဳတင္ခြင္ျ့ ပဳခ်က္ရယူရန္ လ္ဟအပ္ေသာ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီး ပတ္ဝန္ီးက်င္က္ဟ

္္ခ္ဟက္ေစ်ားႏ္ဟင္ေသာမေတာ္တဆမႈမ်ာီးအာီးလံဟီးအတြက္
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လံဟေလာက္သည့္

အာမခံက္ဟ္ာီးရွ္ရမည္

ဟ

(the

“ECR”)၏ အခန္ီးက႑က္ဟ ျဖည့္စြက္ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ MOECAF ၏
အမ္န႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ သ္ဟ႔မ
္ဟတ္ျပန္ခ့ပါသည္။

ECR အခန္ီး ၁၁

ဟတ္ ပတ္ဝန္ီးက်င္္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး နည္ီးဥပေဒမ်ာီး (၂၀၁၄)

တြင္ ျပဌာန္ီး္ာီးသည့္ MOECAF သည္ EIA က္ဟ ေဆာင္ရြက္ရန္

လဟ္အပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး အပါအဝင္ စီမံက္န္ီးမ်ာီး သ္ဟ႔မ
လဟပ္ငန္ီးလဟပ္ေဆာင္မႈ
အမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီးတြင္

အမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီးက္ဟ
မပါရွ္ေသာ

က္ဟ

သတ္မွတ္ရမည္။

စီမံက္န္ီးတစ္ခဟ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

EIA

လ္ဟအပ္ေသာ

စီီးပြာီးေရီး

ဟတ္ စီီးပြာီးေရီး

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီး

လဟပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခဟအတြက္

MOECAFသည္ EIA လ္ဟအပ္ျခင္ီးရွ္မရွ္ ဆံဟီးျဖတ္ရန္ IEE ကနဦီး ပတ္ဝန္ီးက်င္ ဆန္ီးစစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျပဳလဟပ္ေစရန္
ျပ႒ာန္ီး်ားႏ္ဟင္ပါသည္။

အကယ္၍

စီမံက္န္ီးတစ္ခဟ

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခဟသည္

EIA

လ္ဟအပ္ေသာ အမ်္ဳီးအစာီးမ်ာီးေအာက္ဝင္လွ်င္ ရင္်ားႏွီီးျမႇပ္်ားႏွံသူသည္ EIA ျပဳလဟပ္ရန္ တတ္ယျပင္ပ အဖြ႕အစည္ီး
(the “EIA Organization”)်ားႏွင့္ ကန္္႐ို္ဟက္ျပဳလဟပ္ေဆာင္႐ိုက
ြ ္ရမည္။

ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူသည္ EIA အဖြ႕၏

အဆ္ဟျပဳခ်က္အေပၚ MOECAF ၏ ၾက္ဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ေတာင္ီးခံရမည္။ အဆ္ဟျပဳ္ာီးေသာ EIA
အဖြ႕သည္ EIA က္ဟ တာဝန္ယူရန္ အရည္အခ်င္ီးျပည့္မီျခင္ီးရွ္မရွက
္ ္ဟ MOECAF က စစ္ေဆီးရမည္။ EIA အဖြ႕၏
အကျဖတ္ ဆန္ီးစစ္ခ်က္်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ MOECAF ၏ မည္သည့္ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္မဆ္ဟ ေနာက္ဆဟီးံ ဆံဟီးျဖတ္ခ်က္

ဟ

မွတ္ယူရမည္။
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္အတြင္ီး လဟပ္ငန္ီးလဟပ္က္ဟင္ရန္ ေတာင္ီးခံသည့္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူသည္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္
အတြင္ီး ၄င္ီးတ္ဟ႕၏ စီီးပြာီးေရီး လဟပ္ငန္ီးက္ဟ လဟပ္က္ဟင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္ရပ္က္ဟ
ရရ္ွရန္အတြက္

လ္ဟအပ္ခ်က္အေနျဖင့္

ဗ

္ဟေကာ္မတီသည္

သက္ဆ္ဟင္ရာ

စီမံခန္႔ခြမႈေကာ္မတီမွတဆင့္

စည္ီးကမ္ီးခ်က္ျပ႒ာန္ီး၍ EIA တစ္ရပ္က္ဟ ျပင္ဆင္၍ တင္သြင္ီးေစရန္ ေတာင္ီးဆ္ဟ်ားႏ္ဟင္ပါသည္။ အမ်္ဳီးသာီး
စီမံက္န္ီး်ားႏွင့္ စီီးပြာီးေရီး ဖြံ႕ျဖ္ဳီးတ္ဟီးတက္မႈ ဝန္ၾကီီးဌာန၏ အမ္န္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈/၂၀၁၄ အရ သီလဝါ
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီး ဇဟန္အတြင္ီး ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူသည္ ပတ္ဝန္ီးက်င္ ္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး အစီအမံမ်ာီး်ားႏွင့္ ၄င္ီး၏လဟပ္ငန္ီး၏
ပတ္ဝန္ီးက်င္်ားႏွင့္

လူမႈေရီး

အက်္ဳီးသက္ေရာက္မႈမ်ာီးက္ဟ

ကာကြယ္ရန္

ေဖာ္ျပ္ာီးသည့္

ပတ္ဝန္ီးက်င္

္္န္ီးသ္မ္ီးေရီး်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရီး စီမံက္န္ီး (“ECCP”) တစ္ရပ္က္ဟ တင္ျပရန္ လ္ဟအပ္ပါသည္။ ECCP အာီး
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်မီ မည္သည့္အခ်္န္တြင္မဆ္ဟ Thilawa SMC အာီးတင္ျပ်ားႏ္ဟင္သည္။ ္္ဟ႔ေနာက္
MOECAF သည္ ECCP က္ဟ စ္စစ္ၿပီီး စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးအတြက္ IEE သ္ဟ႔မ
္္ဟေနာက္ MOECAF သည္

ဟတ္ EIA ္ပ္မံလ္ဟအပ္ပါမည္။

ECCP အာီး သံဟီးသပ္ျပီီး၊ လဟပ္ငန္ီးအတြက္ IEE သ္ဟ႔မ

ဟတ္ EIA က္ဟ

္ပ္မံလ္ဟအပ္မႈရွ္မရွ္က္ဟ ဆံဟီးျဖတ္ရမည္။သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္က္ဟ ္္ခ္ဟက္န္ဟင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ာီးအတြက္
ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ ္ာီးရွ္ေစရန္ MOECAF က ဆံဟီးျဖတ္သည့္အတ္ဟင္ီး သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္
အကျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၾက္ဳတင္ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ က္ဟ တင္ျပရန္ ECL သည္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအာီး

ညႊန္ၾကာီးန္ဟင္သည္။
ECL အျပင္ ရင္ီး်ားႏီွီးျမႇဳပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ ေျမေအာက္ေရ အက္ဥပေဒ (၁၉၃၀)၊ ေရအရင္ီးအျမစ္်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္ီးမ်ာီး
္္န္ီးသ္မ္ီးေရီးဥပေဒ်ားႏွင့္ ၎်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာနည္ီးဥပေဒမ်ာီးအျပင္ စီီးပြာီးေရီးလဟပ္ငန္ီးအာီး ႀကီီးၾကပ္ေသာ
သက္ဆ္ဟင္ရာဝန္ႀကီီးဌာန (ဥပမာ - ေရနံ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ စြမ္ီးအင္ဝန္ႀကီီးဌာန သ္ဟ႔မ

ဟတ္

္ဟတ္လဟပ္မႈ အေျချပဳလဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ ကူီးသန္ီးေရာင္ီးဝယ္ေရီး ဝန္ႀကီီးဌာန) ်ားႏွင့္ အဆ္ဟပါလဟပ္ငန္ီးမ်ာီး
လည္ပတ္ေသာ

နယ္ပယ္အတြင္ီးရွ္

အဟပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပ္ဟင္

(ဗ

္ဟအဖြ႕က့သ္ဟ႔)

နည္ီးဥပေဒမ်ာီး်ားႏွင့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးက္ဟလည္ီး ဆက္လက္လ္ဟက္နာရပါမည္။
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က

္ဟတ္ျပန္္ာီးသည့္

ျမန္မာန္င
ဟ င
္ တ
ံ င
ြ ီး္ ေဆာက္လပ
ဟ ေ
္ ရီး လဟပင
္ န္ီးမ်ာီးအတြက္ ေယ်ဘဟယ် စည္ီးမ်ဥ္္ီးမ်ာီး
လက္ရွ္ ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံတြင္ ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ ျပည့္စံဟေသာ အမ်္ဳီးသာီးအဆင့္ ဥပေဒ မရွ္
ေသီးပါ။ ္္ဟ႕ေၾကာင့္ ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီး မူဝါဒမ်ာီး
ခ်မွတ္ လဟပ္ေဆာင္ေနပါသည္

ဝန္ၾကီီးဌာနအဆင့္ (ဥပမာ- ေဆာက္လဟပ္ေရီး ဝန္ၾကီီးဌာန) ျမ္ဳ႕ရြာ်ားႏွင့္ အ္ဟီးအ္မ္ဖ႔ျြံ ဖ္ဳီးေရီးဦီးစီီးဌာန
မွတဆင့္ တ္ဟက္ရ္ဟက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝ္ဟက္၍ ျဖစ္ေစ၊(“DHSHD”)



အမ်္ဳီးမ်္ဳီးေသာ ျမ္ဳ႔ျပ ဖြံ႔ျဖ္ဳီးေရီး ေကာ္မတီမ်ာီး (ဤမွေနာက္တြင္ ဖြံ႔ျဖ္ဳီးေရီးေကာ္မတီ
သ္ဟ႔မ



ဟ ရည္ညႊန္ီးမည္)၊

ဟတ္

ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီး လဟပ္က္ဟင္မည့္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ေျမတည္ရွ္သည့္ ေနရာ်ားႏွင့္ သက္ဆ္ဟင္သည့္

အမ်္ဳီးမ်္ဳီးေသာ ေဒသဆ္ဟင္ရာ အစ္ဟီးရမ်ာီး
ေယဘူယ်အာီးျဖင့္ ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးအတြက္ ပါမစ္ ်ားႏွစ္မ်္ဳီး လ္ဟအပ္ပါသည္။ (၎သည္ ေယဘူယ်
အာီးျဖင့္ စီမံက္န္ီး တစ္ခဟခ်င္ီး၏ အေျခခံေပၚမွာ လ္ဟအပ္ေသာ ပါမစ္ျဖစ္ျပီီး) ကန္္ရ္ဟက္တာ လ္ဟင္စင္ (၎သည္
ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံတြင္ ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လ္ဟင္စင္ ျဖစ္ပါသည္)။ သက္ဆ္ဟင္ရာ
ဝန္ၾကီီးဌာနမ်ာီး၏ လက္ရွ္ မူဝါဒအေပၚ အေျခခံ၍ န္ဟင္ငံျခာီးသာီးပ္ဟင္ ကဟမၸဏီမ်ာီးသည္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္
ပါမစ္ရရွ္္ာီးေစကာမူ ေဆာက္လဟပ္ေရီးပါမစ္်ားႏွင့္ ကန္္ရ္ဟက္တာ လ္ဟင္စင္က္ဟ ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီးမွ တာီးျမစ္ခံ
ေနရစ ျဖစ္ျပီီး၊ ျမန္မာန္င
ဟ ္ငံသာီးမ်ာီးက္ဟသာ အဆ္ဟပါ လ္ဟင္စင္မ်ာီး ေလွ်ာက္္ာီး ခြင့္ျပဳပါသည္။
ေဆာက္လဟပ္ေရီးပါမစ္အာီး

ေယဘူယ်အာီးျဖင့္

မွတ္ပံဟတင္္ာီးေသာ

ေျမပ္ဟင္ရင
ွ ္

သ္ဟ႔မ

ဟတ္

၄င္ီး၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စီမံက္န္ီးတစ္ခဟခ်င္ီးအေပၚ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ္္ဟေဆာက္လဟပ္ေရီး ပါမစ္က္ဟ ္္ဟေျမ
ေပၚတြင္ စီရင္ပ္ဟင္ခင
ြ ့ရ
္ ွ္ေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၾကီီးၾကပ္ခြင့္ရွ္ေသာ ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီး ေကာ္မတီမ်ာီး္ံမွ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ္္ဟေျမေပၚတြင္ စီရင္ပ္ဟင္ခြင့ရ
္ ွ္ေသာ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ၾကီီးၾကပ္ခြင့ရ
္ ွ္ေသာ ဖြံ႕ျဖ္ဳီးေရီးေကာ္မတီမ်ာီး မရွ္ပါက

သက္ဆ္ဟင္ရာ အစ္ဟီးရ ေအဂ်င္စီ္ံမွ လ္ဟအပ္ေသာ ပါမစ္က္ဟ ရယူရန္လ္ဟအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- ၂၀၁၄ ခဟ်ားႏွစ္
အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ဥပေဒအရ သက္ဆ္ဟင္ရာ စီမံခန္႔ခြမႈ ေကာ္မတီ)
ေဆာက္လဟပ္ေရီး လဟပ္ငန္ီးမ်ာီးက္ဟ လႊမ္ီးမ္ဟီးမည့္ ေယဘူယ် ဥပေဒမရွ္ေသာ္လည္ီး လက္ရွ္အေျခအေနတြင္
National Building Code (မူၾကမ္ီး) က္ဟ အတည္ျပဳရန္ ဆ္ဟင္ီးငံ့လ်က္ရွ္ပါသည္။
ျမန္မာအဂတ္လက
္ဟ စ
္ ာီးမႈ တာီးျမစ္ေရီးဥပေဒ
ျမန္မာ့ အဂတ္လ္ဟက္စာီးမႈ တ္ဟက္ဖ်က္ေရီးဥပေဒ သည္ ၂၀၁၃ခဟ်ားႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္ စတင္အာဏာ သက္ေရာက္
ျပီီး အက်င့္ပ်က္ခ်စာီးမႈတ္ဟက္ဖ်က္ေရီးဥပေဒ၏ ေခတ္မမွီေတာ့ျခင္ီး်ားႏွင့္ အသံဟီးျပဳမႈမရွ္ျခင္ီး တ္ဟ႕ေၾကာင့္ အစာီး္္ဟီး
ျပဌာန္ီးခ့ျခင္ီးျဖစ္ပါသည္။

အ္ူီးသျဖင့္

အမ်ာီးျပည္သူ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံရေသာ

အစ္ဟီးရ

တာဝန္ရွ္သူမ်ာီး၏

လာဒ္စာီးမႈက္ဟ ပစ္မွတ္္ာီး၍ ဥပေဒအသစ္က္ဟ ျပဌာန္ီးျပီီး၊ အခ်္ဳ႕ေသာ တာဝန္ရွ္သူမ်ာီး၏ ပ္ဟငဆ
္ ္ဟင္မႈအစီရင္ခစ
ံ ာ
မ်ာီးက္ဟ ်ားႏွစ္စဥ္ တင္ျပရန္ လ္ဟအပ္သည့္ အခြင့္အာဏာက္ဟ ေပီးအပ္၍ အဂတ္လ္ဟက္စာီးမႈ တ္ဟက္ဖ်က္ေရီး ေကာ္မရွင္
က္ဟ ္ူေ္ာင္န္ဟင္ခ့သည္။ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဝင္မ်ာီး်ားႏွင့္အမ်ာီးျပည္သူ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ အစ္ဟီးရ တာဝန္ရွ္သူမ်ာီး
သည္ ယခဟအခါ ၎တ္ဟ႕က္ဟယ္တ္ဟင္်ားႏွင့္ ၎တ္ဟ႕ မ္သာီးစဟဝင္မ်ာီး၏ အမည္ျဖင့္ ပ္ဟင္ဆ္ဟင္ေသာ ပစၥည္ီးစာရင္ီးက္ဟ
ျပဳစဟျပီီး သမၼတရံဟီးသ္ဟ႔ တင္ျပရန္ ေကာ္မရွင္က အမ္န္႔ေပီးခ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အာီးခြင့ျ္ ပဳ္ာီးေသာ အျခာီး
အခြင့အ
္ ာဏာမ်ာီး တြင္ သက္ေသခံ အေ္ာက္အ္ာီးမ်ာီး သ္မ္ီးယူဖမ္ီးဆီီးရန္၊ ေငြေရီးေၾကီးေရီး အဖြ႔အစည္ီး
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မ်ာီး တြင္ ၎တ္ဟ႕၏ ေငြစာရင္ီးမ်ာီးက္ဟ စစ္ေဆီးရန္၊ စံဟစမ္ီးစစ္ေဆီးမႈ၏ လဟပ္ငန္ီးစဥ္ အစ္တ္အပ္ဟင္ီး တစ္ရပ္အျဖစ္
ေငြေၾကီး်ားႏွင့္ အျခာီးပ္ဟင္ဆ္ဟင္မႈ ပစၥည္ီးမ်ာီးက္ဟ သ္မ္ီးဆည္ီးရန္ တ္ဟ႕ပါဝင္ပါသည္။ အမ်ာီးျပည္သူ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ
အစ္ဟီးရ တာဝန္ရွ္သူမ်ာီးတြင္ အျပစ္ရွ္ေၾကာင္ီးေတြ႕ရွ္ပါက ဥပေဒအသစ္အရ ေ္ာင္ဒဏ္ ၁၅်ားႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရမည့္
အျပင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စာီးျခင္ီးျဖင့္ရရွ္ခ့သည့္ ပစၥည္ီးမ်ာီးအာီး သမ္ီးဆည္ီးျခင္ီးခံရမည္ျဖစ္သည္။ အဂတ္လ္ဟက္စာီး
မႈတ္ဟက္ဖ်က္ေရီးဥပေဒသည္ အက်င့္ပ်က္ခ်စာီးမႈက်ၱဴီးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကေ
္ ပီးခ့ေသာ အမ်ာီးျပည္သူ
်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ အစ္ဟီးရ တာဝန္ရွ္သူမ်ာီး မ
ျပည္ေ္ာင္စဟအစဟ္ီးရ၏

ဟတ္သူမ်ာီး်ားႏွင့္လည္ီး သက္ဆ္ဟင္ပါသည္။

အဂတ္လ္ဟက္စာီးမႈတ္ဟက္ဖ်က္ေရီးလဟပ္ငန္ီးစဥ္မ်ာီး်ားႏွင့္အညီ

ျပည္ေ္ာင္စဟသမၼတ

ျမန္မာ်ားႏ္ဟင္ငံ၊ ်ားႏ္ဟင္ငံေတာ္သမၼတရံဟီးမွ ၂၀၁၆ ခဟ်ားႏွစ္ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ “လက္ေဆာင္မ်ာီး လက္ခံျခင္ီး်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စည္ီးမ်ဥ္ီးစည္ီးကမ္ီးမ်ာီးက္ဟ ္ဟတ္ျပန္ေၾကညာခ့ပါသည္။ အဆ္ဟပါ စည္ီးမ်ဥ္ီးမ်ာီးအရ အစ္ဟီးရ
အဖြ႕ဝင္မ်ာီး၊ အစ္ဟီးရမွ ဖြ႕စည္ီး္ာီးသည့္ ေကာ္မရွင္မ်ာီး်ားႏွင့အ
္ ဖြ႕အစည္ီးမ်ာီး၏ အဖြ႕ဝင္မ်ာီး ်ားႏွင့္ ်ားႏ္ဟင္ငံ့
ဝန္္မ္ီးမ်ာီးအေနျဖင့္

ေယ်ဘူယအာီးျဖင့္

၎တ္ဟ႔၏

တာဝန္်ားႏွင့ရ
္ ာ္ူီး်ားႏွင့္ဆက္်ားႏြယ္၍

ရရ္ွသည့္

လက္ေဆာင္မ်ာီးက္ဟ လက္ခံျခင္ီးက္ဟ တာီးျမစ္္ာီးပါသည္။ သ္ဟ႔ေသာ္ အဆ္ဟပါစည္ီးမ်ဥ္ီး၌ ေအာက္ပါ အေျခအေန
တ္ဟ႔တြင္ လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္ီးက္ဟ ခြင့္ျပဳ္ာီးပါသည္- (က) က်ပ္ေငြတန္ဖ္ဟီး ၂၅၀၀၀ ္က္မမ်ာီးသည့္
လက္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီီး တစ္်ားႏွစ္လွ်င္ လူပဟဂ္ဳလ္တစ္ဦီးသ္ဟ႔မ

ဟတ္ အဖြ႕အစည္ီးတစ္ခဟမွ ရရ္ွသည့္ လက္ေဆာင္မ်ာီး၏

တန္ဖ္ဟီးမွာ က်ပ္ ၁၀၀ ၀၀၀ ္က္မမ်ာီးျခင္ီး၊ (ခ) မ္မ္၏ ရာ္ူီးတာဝန္ေၾကာင့္မ

ဟတ္ဘ မ္မ္်ားႏွင့္ မ္သာီးစဟသ္ဟ႔မ

ဟတ္

ပဟဂ္ဳလ္ေရီးအရ ရင္ီး်ားႏွီီးသူမ်ာီးမွ ေပီးအပ္သည္လက္ေဆာင္ျဖစ္ျခင္ီး၊ (ဂ) တစ္်ားႏွစ္လွ်င္တစ္ႀက္မ္ အခါႀကီီး
ရက္ႀကီီးမ်ာီးတြင္ ေပီးအပ္သည့္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ၿပီီး တန္ဖ္ဟီးမွာ က်ပ္ေငြ ၁၀၀ ၀၀၀ ္က္ မမ်ာီးျခင္ီး (ဥပမာ
သီတင္ီးကၽြတ္ သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္)ျဖစ္ျခင္ီး။

သီလဝါ စီီးပြာီးေရီးဇဟန၏
္ တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စဟဝ
ံ န္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးသည့္ဌာန
သီလဝါ စီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ဌာန သည္ အစ္ဟီးရ၏ ပါမစ္်ားႏွင့္
အတည္ျပဳခ်က္မ်ာီးက္ဟ ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီးအတြက္ ရွည္လ်ာီးေသာ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီးက္ဟ ဖယ္္ဟတ္ ရွင္ီးလင္ီး
ပစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သီလဝါ စီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏အတြင္ီး အစ္ဟီးရ၏ ပါမစ္်ားႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ာီးက္ဟ ေလွ်ာက္္ာီးျခင္ီး
က္ဟ (အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ ပါမစ္မစ
ွ ၍ ကဟမၸဏီ မွတ္ပံဟတင္ျခင္ီး၊ ပ္ဟ႕ကဟန္သြင္ီးကဟန္ ေၾကျငာလႊာ၊ အခြန္မွတ္ပဟတ
ံ င္ျခင္ီး၊
အမ်္ဳီးမ်္ဳီးေသာ ျပည္ဝင္ခင
ြ ့မ
္ ်ာီး၊ ေန္္ဟင္ခြင့ပ
္ ါမစ္ အစရွ္သည့္) တ္ဟ႕က္ဟ သီလဝါ စီီးပြာီးေရီးဇဟန္၏ တစ္ေနရာ
တည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပီးသည့္ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္္ာီးန္ဟင္ပါသည္။ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူမ်ာီးသည္ ၂၀၁၅
ခဟ်ားႏွစ္ အ္ူီးစီီးပြာီးေရီးဇဟန္ အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရီး နည္ီးဥပေဒ ်ားႏွင့္အညီ အျခာီး အစ္ဟီးရဌာနမ်ာီး
သ္ဟ႔မ

ဟတ္ ဝန္ၾကီီးဌာနမ်ာီးသ္ဟ႕ သြာီးစရာမလ္ဟဘ မည္သည့္ အတည္ျပဳခ်က္ ပါမစ္သ္ဟ႕မ

ဟတ္ ဝန္ေဆာင္မႈက္ဟမဆ္ဟ

တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈ ေပီးသည့္ဌာနတြင္ ရယူန္ဟင္ပါသည္။
္္ဟ႕ျပင္ သတင္ီးအခ်က္အလက္အာီးလံဟီး (ေလွ်ာက္္ာီးမႈဆ္ဟင္ရာ လဟပ္္ံဟီးလဟပ္နည္ီးမ်ာီး၊ လ္ဟအပ္ေသာ စာရြက္
စာတမ္ီးမ်ာီး၊ အခ်္န္ဇယာီး်ားႏွင့္ အခေၾကီးေငြတ္ဟ႕်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ီး၍) က္ဟ ္င္သာျမင္သာရွ္ေသာ လဟပ္ငန္ီး ေဆာင္ရြက္
မႈဆ္ဟင္ရာ စံျပလဟပ္္ဟီးံ လဟပ္နည္ီးမ်ာီးျဖင့္ ေဖာ္ျပ္ာီးပါသည္။ ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူမ်ာီး၏ လက္စြစာအဟပ္က္ဟ Thilawa
SMC website တြင္ရယူန္ဟင္ပါသည္။ အခ်္ဳ႕ေသာ ပါမစ္မ်ာီးက္ဟ
ရင္ီး်ားႏွီီးျမႈပ္်ားႏွံသူသည္

Online မွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ာီးျဖင့္ ရယူန္ဟင္ျပီီး

တစ္ေနရာတည္ီးတြင္ဘက္စံဟဝန္ေဆာင္မႈေပီးသည့္ဌာန သ္ဟ႔ပင္ လာေရာက္ရန္ မလ္ဟဘ

ရယူန္ဟင္ပါသည္။ လ္ဟအပ္ေသာ ေငြေပီးေခ်မႈက္ဟ onlineမွ တစ္ဆင့္ အီလက္္ေရာနစ္ ေငြေပီးေခ်မႈ စနစ္ျဖင့္
ျပဳလဟပ္န္ဟငပ
္ ါသည္။

194
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MJTD ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လဟပ္ငန္ီးအဆင့္ဆင့္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ်ားႏွင့္ ေဆာက္လဟပ္ေရီး

လဟပ္ငန္ီး စီမံႀကီီးၾကပ္ေရီး

ခြင့ျ္ ပဳမ္န႔္ ရရ္ွေရီးဆ္ဟင္ရာ လဟပ္ငန္ီး

ဆ္ဟင္ရာလဟပ္ငန္ီးအဆင့္ဆင့္

အဆင့္ဆင့္

စက္ရံဟေဆာက္လဟပ္ေရီးလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး မစတင္မီ ေဆာင္ရြက္ရန္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံသူ
၁
၂

သီီးသန္႔္ာီးျခင္ီး

*

၃၀ ရက္

၁

ဆ္င
ဟ ရ
္ ာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္်ားႏွံမႈ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္

၃

ကဟမၸဏမ
ီ တ
ွ ပ
္ ဟတ
ံ င္ျခင္ီး

၄
၁

၅

တစ္ဆင့္ ငွာီးရမ္ီးျခင္ီးဆဟ္ငရ
္ ာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၉
မတည္ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ ္ည့္ဝင္ျခင္ီး

*

စီီးပြာီးေရီးလဟပင
္ န္ီး

အနည္ီးဆံဟီးမတည္
၇

၃၀ ရက္ခန္႔

၈

၁၀ ရက္ခန္႔

၁

အေဆာက္အအံဟ

လႊေျပာင္ီးျခင္ီး
(အမ္န႔ေ
္ ၾကျငာစာ အမွတ္

၁၀

၈၁ ၏ အခန္ီး ၁၀ အရ)

္္နီး္ သ္မ္ီးေရီး်ားႏွင့ ္ ္္ခက
္ဟ မ
္ ႈ

မီီးေဘီးလံဟၿခံဳေရီး

ဒီဇင
္ဟ ္ီး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္

အခြန္
္ မ္ီးမွတပ
္ ဟတ
ံ င္အမွတ္

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြ

၃၀ ရက္ခန္႔

သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္ ဆ္င
ဟ ရ
္ ာ

ေဆာက္လဟပေ
္ ရီးလဟပ္ငန္ီး ခြင့ျ္ ပဳမ္န႔္

ေဆာက္လပ
ဟ ေ
္ ရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာ

၆

၁ ရက္*

ဗီဇာ/ေန္္င
ဟ ခ
္ င
ြ ့ ္ ပါမစ္

ကာကြယေ
္ ရီး အစီအစဥ္

လက္မတ
ွ ္

၁ ရက္

*၁

(EPP)*

၁၈၀ ရက္
၁၁

စဟစေ
ဟ ပါင္ီးမတည္

အေဆာက္အအံဟ

ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမွ

ေဆာက္လပ
ဟ ခ
္ င
ြ ့္ ျပဳမ္န႔ ္

်ားႏ္ဟငင
္ ျံ ခာီးလဟပသ
္ ာီး မွတပ
္ ဟတ
ံ င္

လႊေျပာင္ီးရန္
က်န္ရွသ
္ ည့္
ပမာဏအာီး

၁၂
၁၄

လႊေျပာင္ီးျခင္ီး
တည္ေဆာက္သူ

၅ ရက္

ေဆာက္လပ
ဟ ေ
္ ရီးလဟပင
္ န္ီးမ်ာီး

မွတပ
္ ဟတ
ံ င္ျခင္ီး

၁၃

ေဆာက္လပ
ဟ ေ
္ ရီးတြင္ အသံဟီးျပဳမည့္

စတင္ရန္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္

ပစၥညီး္ မ်ာီး တင္သင
ြ ီး္ ရန္ မွတပ
္ ဟတ
ံ င္ျခင္ီး
၁၅

စီမက
ံ န
္ ီး္ အခ်က္အလက္မ်ာီး
တင္သင
ြ ီး္ ျခင္ီး*

စက္ရဟတ
ံ ည္ေဆာက္စဥ္ ကာလ

၁၉

၁၇

၁၈

စက္ရဟအ
ံ ေဆာက္အဦီး်ားႏွင့္

ေဆာက္လဟပေ
္ ရီးလဟပ္ငန္ီး်ားႏွင့္ မီီးေဘီး

သဘာဝပတ္ဝန္ီးက်င္ ဆဟ္ငရ
္ ာ

ပါဝင္ပစၥည္ီးမ်ာီး စစ္ေဆီးျခင္ီး

ကာကြယ္မႈစနစ္စစ္ေဆီးျခင္ီး

စစ္ေဆီးျခင္ီး*

ၾကာီးကာလတြင္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အာီး

စစ္ေဆီးျခင္ီး*

ေပီးမႈ မွတပ
္ ဟတ
ံ င္
လက္မတ
ွ ္

အၿပီီးသတ္ စစ္ေဆီးျခင္ီး

ဘြဳ္ င္လာ မွတပ
္ ဟတ
ံ င္
လက္မတ
ွ ္
၂၁

၂၀

အေဆာက္အအံဟ ေဆာက္လပ
ဟ မ
္ ႈ

အေျခခံအေဆာက္အအံဟ

ၿပီီးဆီီးျခင္ီး လက္မတ
ွ ္

မ်ာီး်ားႏွင့ ္ ခ်္တဆ
္ က္ျခင္ီး

၂၂

အေ္ြေ္ြၿပီီးဆီီးမႈ

၂၃

လည္ပတ္မႈ

စီီးပြာီးျဖစ္

မွတပ
္ ဟတ
ံ င္ လက္မတ
ွ *
္

ရင္ီး်ားႏွီီးျမွဳပ္နွံသူမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္က္စၥရပ္မ်ာီး

လဟပ္ငန္ီးစဥ္ တစ္ခဟ်ားႏွင့္ တစ္ခဟ ဆက္်ားႏြယ္မႈ
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၁ ရက္*

၂၄

စက္ရဟလ
ံ ပ
ဟ င
္ န္ီးလည္ပတ္မႈ

လဟပင
္ န္ီး စတင္လည္ပတ္

ခြင့ျ္ ပဳစာ

ေၾကာင္ီး သတင္ီးပ္႔ျဟ ခင္ီး

ေနာက္ဆက္တြ (စ) - စာရင္ီးစစ္ေဆီးျပီီးေသာ ဘ႑ာေရီးရွငီး္ တမ္ီးမ်ာီး

၁။ မ္မ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၁၀၄ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ ၿပီီးဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီး
ဘ႑ာေရီး ရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး၊
၂။ မ္မ္တ႔က
္ဟ ဟမၸဏီ၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္တြင္ ၿပီီးဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီး
ဘ႑ာေရီးရွင္ီးတမ္ီးမ်ာီး၊
၃။ မ္မ္တ္ဟ႔ အဖြ႕၏ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခဟ်ားႏွစ္ တြင္ ၿပီီးဆံဟီးသည့္ ဘ႑ာေရီး်ားႏွစ္အတြက္ စာရင္ီးစစ္ၿပီီးေသာ
ေပါင္ီးစည္ီး ဘ႑ာေရီး အစီရင္ခံစာမ်ာီး၊
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ေနာက္ဆက္တြ (ဆ) - MJTD ၏ ဘ႑ာေရီးဆ္င
ဟ ရ
္ ာခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခမ်ာီး
ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ အျမတ္ အ႐ိုံီးႈ ရွငီး္ တမ္ီး (US$ ျဖင့္)
ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ဝင္ေငြ

၇၀,၉၄၉,၇၁၈

၆၈,၁၄၆,၈၉၈

၄၄,၄၃၁,၆၄၈

၃၉,၆၄၅,၃၇၅

ကဟန္က်စရ္တ္်ားႏွင့္

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

အသံဟီးစရ္တ္မ်ာီး
အခြန္မေဆာင္မီ
အသာီးတင္ဝင္ေငြ
ဝင္ေငြခန
ြ ္ (၂၀၂၂
ခဟ်ားႏွစ္ အ္္
သက္သာခြင့္)
အသာီးတင္ဝင္ေငြ

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ ဘ႑ာေရီးရွငီး္ တမ္ီး (US$ ျဖင့္)
ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ရပ္ဟင္ခြင့္

၁၆၇,၄၇၉,၇၉၀

၇၉,၀၃၈,၀၂၂

၉၄,၁၅၀,၁၆၅

၁၀၈,၅၉၀,၉၃၆

ေပီးရန္တာဝန္

၁၀၆,၆၇၉,၀၆၂

၁၂,၆၉၇,၆၀၇

၁၂,၈၄၇,၆၀၇

၁၂,၉၉၇,၆၀၇

၆၀,၈၀၀,၇၂၈

၆၆,၃၄၀,၄၁၅

၈၁,၃၀၂,၅၅၈

၉၅,၅၉၃,၃၂၉

ရွ္မႈမ်ာီး
ရင္ီး်ားႏွီီးေငြမ်ာီး

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ (US$ ျဖင့္)

ေငြေၾကီးအဝင္

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၄-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၅-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၆-

ဘ႑ာ်ားႏွစ္ ၂၀၁၇-

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၁၅၁,၀၂၇,၁၄၁

၅၆,၁၅၆,၇၄၈

၄၄,၁၂၆,၅၄၃

၃၉,၈၀၄,၃၇၅

ေငြေၾကီးအ္ြက္

၉၅,၅၉၅,၉၉၄

၈၀,၀၉၁,၆၆၀

၂၅,၂၇၄,၄၃၈

၇,၀၇၅,၄၅၉

အသာီးတင္

၅၅,၄၃၁,၁၄၇

(၂၃,၉၃၄,၉၁၂)

၁၈,၉၅၂,၁၀၅

၃၂,၇၂၈,၉၁၆

၆၄,၄၇၆,၄၅၄

၄၀,၅၄၁,၅၄၂

၅၉,၄၉၃,၆၄၇

၉၂,၂၂၂,၅၆၃

ေငြေၾကီးစီီးဆင္ီးမႈ
လက္က်န္ေငြေၾကီး
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