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TMH Telecom Public Co. Ltd. 

 (ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၃၆၈/၂၀၀၇-၂၀၀၈) 
(ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္္ငံေတာ္၌ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၁-ရက္ေန႔တြင္ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားလ်က္ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည္) 

အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၂,၂၁၂,၉၀၆စု စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည္။ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စုကုိ ဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းသည္။ 

ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းမွာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃,၀၀၀ ေစ်ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ 
 

ဤစာတမ္းသည္  အေရးႀကီးပါသည္္။   လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ သံသယ ရိွလွ်င္  မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လူႀကီးမင္း၏ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ၊ အခြန္ ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား  
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ TMH Telecom Public Co. Ltd. ("ကုမၸဏီ") သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ("အစုရွယ္ယာ") တြင္ အမ်ားျပည္သူမွ သာမန္အစုရွယ္ယာ အသစ္မ်ား ထည့္ဝင္ႏိုင္ေရး 

အတြက္ အစုရွယ္ယာ သစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ ("ကမ္းလွမ္းခ်က္") လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ 

ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ၿပီးအစုရွယ္ယာမ်ား အားလံုး(၁၀၀%)ကို     အေရာင္း အဝယ္ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  ("YSX")  တြင္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း 

(ႏွစ္္ရပ္ေပါင္းလ်က္ "စာရင္းတင္သြင္းျခင္း" ဟု ရည္ၫႊန္းသည္) ရည္ရြယ္၍ ျပည္တြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားသုိ႔ 

ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္္။  

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ေန႔စြအဲရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္ 

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ျပီး - အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး (par value) က်ပ္ေငြ ၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ 

အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အျဖစ္ ခြထဲားပါသည္္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ၿပီး အစုရွယ္ယာမ 

တည္ေငြရင္းတြင္္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၁, ၅၄၆,၂၄၀ စု ရွိပါသည္။ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အသစ္ထုတ္ေ၀မည့္ အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ 

("ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ") ကို (ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္) ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းျဖင့္ ထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ 

ျပည္တြင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ ကမ္းလွမ္းပါသည္။   အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အျပည့္အဝ 

ထည့္ဝင္ၿပီးပါက၊  အၾကမ္း ေရာင္းရေငြ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ေငြ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ျဖစ္ေပၚေစပါမည္ ။   

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စု အတြက္ ကမ္းလွမ္း ေဈးႏႈန္း("ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း")မွာ က်ပ္ေငြ ၃,၀၀၀ ျဖစ္ပါမည္ ။   

 ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ အတြက္  (ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယား အားလုံး၏ ၁၀၀ % ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး) စုစုေပါင္း တန္ဖိုး 

က်ပ္ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ အား  Sole Bookrunner, Sole Lead Manager 

and Underwriter အျဖစ္ အျခားေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပူးတြတဲာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား 

အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ (Myanmar 

Securities Exchange Centre Co.,Ltd, [“MSEC”] ) မွ သေဘာတူထားပါသည္။  
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ဤစာရင္း၀င္ျခင္း မတုိင္မီ   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏  အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား ေနရာတြင္ 

ျဖစ္ေစ မည္သည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ဆိုင္ရာအိပ္ခ်ိန္းတြင္မွ စာရင္းဝင္ျခင္း၊ 

ေဈးႏႈန္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။  အစုရွယ္ယာအားလံုးကို အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား ခြျဲခားထားျခင္းမရွိ 

သည့္အျပင္ တူညီေသာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရိွပါသည္။  

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အလို႔ငွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတို႔ကသာ  

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိၿပီး   ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို သာ ခြေဲဝခ်ထားကာ ထုတ္ေဝေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

ယင္းေနာက္ပိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  အစုရွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း 

စီမံျခင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အျပည့္အဝ ပုိင္ဆိုင္္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား    အတြက္သာ 

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳေသာ အခါမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသို႔ ျဖစ္ေစ၊  ႏိုင္ငံျခားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ 

လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း စီမံျခင္းတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ လုပ္ေဆာင္ေကာင္း 

လုပ္ေဆာင္္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းေပးေခ်မႈတို႔ကို 

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳသည့္  ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း 

၏မိတၱဴတစ္စုံကို ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၉၂) ႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 

ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး 

ဥပေဒ  ပုဒ္မ ၃၅(က) ႏွင့္ အည ီ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ထံမွ ေလွ်ာက္ထားရယူကာ၊ 

စာရင္းတင္သြင္းရနအ္တြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီးလည္း 

ျဖစ္ပါသည္။  ဤအလားအလာ ၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တို႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္ဟု မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။   ဤအလားအလာ ၫႊန္းတမ္းတြင္ပါရွိေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုံမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြ ေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 

ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တို႔မ ွ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ မေပးပါ။   ဤအလားအလာ 

ၫႊန္းတမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳခ်က္သည္  

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 

အျခားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတစ္စုံတစ္ရာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ၿပီးျပည့္စံုေသာ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။   ထို႔နည္းတူစြာ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း က ၎ထံ စာရင္း  

တင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳမႈသည္ လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားသည္ 

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း မမွတ္ယူရပါ၊ ယခုကမ္းလွမ္းျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တို႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းသည္ 

၊ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တို႔က 

ဤအစုရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အၾကံျပဳျခင္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႔၊ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖုိး သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းေပၚအာမခံခ်က္ေပးျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
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သူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ 

အခြန္အခႏွင့္ စသည့္ဆက္စပ္႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔၏ အတတ္ပညာရွင္ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္းမွ အပ၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဤတြင္ အဓိပၸါယ္ 

သတ္မွတ္သည့္) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခား 

စာရြက္စာတမ္း တစ္စံုတစ္ရာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား မည္သည့္ ေဒသနယ္ပယ္တြင္မွ် 

တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္မႈ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရိွပါ။  ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား 

ကမ္းလွမ္းခြင့္ ရရိွေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊  ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ျဖစ္ေစ၊ ပူးတြပဲါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ 

မ်ားကို ျဖစ္ေစ  လက္ဝယ္ရရွိျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အတြက္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ အလို႔ငွာ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ မည္သည့္ ေဒသ နယ္ပယ္တြင္မွ် မည္သည့္ 

လုပ္ရပ္မွ် လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါ၊  လုပ္ေဆာင္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။    ယင္းသို႔ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊  

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသနယ္ပယ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ရွိေစမည့္ အေျခအေနတြင္မွ အပ၊  မည္သည့္ တရားေဒသနယ္ပယ္၌ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ 

ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ပူးတြဲပါ ေလွ်ာက္လႊာ 

ပုံစံမ်ားအား  ျဖန္ ့ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ကို ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ 

လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။  

Sole Book Runner ၊ Sole Lead Manager ႏွင့္ Underwriter 
ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ (MSEC) 
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ပုံစံ - ခ 
သုိ ့ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္။ 
 
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အမည ္ - TMH Telecom Public Co. Ltd. 

ကိုုယ္စားျပဳသူ၏အမည္ႏွင့္ ရာထူး - ဦးသီဟလြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ 

အလားအလာညႊန္းတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန ့စြ ဲ  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ( ၃ ) ရက္ 

ကနဦး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ ေန႔စြ ဲ  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၂ ) ရက္ 

 အတည္ျပဳသည္ ့ ေန႔စြ ဲ  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၉ ) ရက္ 

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ရံုးလိပ္စာ  အမွတ္ ၅၄၊ Eastern Business Centre ၊                                  
၄-လႊာႏွင့္ ၅-လႊာ၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း 
ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး 

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ  အထက္ေဖာ္ျပပါရုံးလိပ္စာ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဖုန္းနံပါတ္ - (+ ၉၅၁) ၈၅၅၀၃၄၈, ၈၅၅၀၉၃၆ 

ဖက္စ္  - (+၉၅၁)  ၅၇၃၂၃၂ 

အီးေမး(လ္)  info@tmhtelecom.com 

 

တာ၀န္ခံ၍တဆင့္ ျဖန္႕ခ်ီေရာငး္ခ်မည့္ ေငြေခ်း 
သက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည ္
(Underwriter) 

- Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

အမွတ္ ၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရား လမ္း၊  

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ - ပထမထပ္ 
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံး) 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

Amara Investment Securities Co., Ltd 

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ The Link Office တာ၀ါ၊ 
လင့္လမ္းႏွင့္ ဓမၼေစတီလမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 
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AYA Trust Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

CB Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၅၃၊ Strand Square၊ Strand လမ္း၊ 
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  

 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၇-၆၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏                                        
ဥပေဒအႀကံေပးအမည္  

- Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd 

Junction City Tower 

အမွတ္ ၁၈-၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း 
ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး။ 

တာ၀န္ခံ၍ တဆင့္ျဖန္ ့ခ်ီ ေရာင္းခ်မည့္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ၏   

ဥပေဒအၾကံေပးအမည္ 

 
Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd 

Junction City Tower 

အမွတ္ ၁၈-၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း၊  

ပန္းဘဲတန္း ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး။  

အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ 
စာရင္းစစ္ အမည ္

 

 Sein Win & Associates 

တိုက္ အမွတ္-၆၊ အခန္း အမွတ္-၃၂၃၊ က်ဳိကၠဆံ အိမ္ရာ၊ 

မာလာႏြယ္လမ္း၊ တာေမြ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊  

အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အျမဲ - ဧရာ၀တီဘဏ္ 
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အသံုးျပဳမည့္ ဘဏ္  ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္ 

သမ၀ါယမဘဏ္လီမိတက္ 

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ 

 ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ 

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း 

၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္အစုရွယ္ယာ 

အမ်ဳိးအစား 

- သာမန္အစုရွယ္ယာ 

၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ေငြပမာဏ - က်ပ္ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀  

တင္္သြင္းမည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း - ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) 

 

အလားအလာညႊန္းတမ္းအား အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရွဳႏုိင္မည့္ေနရာ 

ကုမၸဏီ႐ုံးခန္း အမည ္

လိပ္စာ 

- TMH Telecom Public Co. Ltd. 

အမွတ္ ၅၄၊ Eastern Business Centre ၊                                  

၄-လႊာႏွင့္ ၅-လႊာ၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳိ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး 

  Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd  

အမွတ္ ၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရား လမ္း၊ 

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ - ပထမထပ္ 
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံး) 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

Amara Investment Securities Co., Ltd 

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ The Link Office တာ၀ါ၊ 
လင့္လမ္းႏွင့္ ဓမၼေစတီလမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

AYA Trust Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 
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CB Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

 

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၅၃၊ Strand Square၊ Strand လမ္း၊ 
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  

 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၇-၆၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  
 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ျမန္မာႏိုင္င ံေငြေခ်းသက္ေသခ ံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳ 

ခ်က္ရရွိၿပီး ေနာက္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၂၊ ၉၃ (က) ႏွင့္ ၁၀၁ တို ့ႏွင့္ အည ီ ျပဳစုတင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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 မာတိကာ  

အေၾကာင္းအရာ  စာမ်က္ႏွာ 

အပုိင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၉       

အပုိင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ၂၅ 

အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ၅၅ 

အပုိင္း ၄။ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

အစုရွယ္ယာမ်ား  

၈၉ 

အပုိင္း ၅။ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား ၁၂၄ 

အပုိင္း ၆။ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ၁၃၀ 

အပုိင္း ၇။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  ၁၇၂ 

အပုိင္း ၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္  ၁၇၃ 

အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ၁၇၉ 

အပုိင္း ၁၀။ အခြန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၁၈၄ 

အပုိင္း ၁၁။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁၈၆ 

အပုိင္း ၁၂။ TMH TELECOM PUBLIC CO. LTD.  ဒါရုိက္တာမ်ား၏လက္မွတ္မ်ား ၁၉၅ 
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အပုိင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္း ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၁-၁။ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုိသူမ်ား သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား  

ကၽြန္ုုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တီအမ္အိတ္ခ်္တယ္လီကြန္းကုမၸဏီလီမိတက္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၊ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ တီအမ္အိတ္ခ်္တယ္လီကြန္းအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (TMH 

Telecom Public Co. Ltd) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီအျဖစ္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွပင္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမွ အမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔မ ွ

အတည္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကို ထပ္မံထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါ 

သည္။  ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ( Certificate of Incorporation )  ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ 

သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ႏု္ပ္တို႔ 

ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းသည္က်ပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ တိတိ (က်ပ္သန္းေပါင္း 

ငါးသိန္းတိတိ)ျဖစ္၍ အစုရွယ္ယာ တစ္စုကို က်ပ္ ၁၀၀၀  ျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ခြထဲားပါသည္။  

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ၁၉၁၄-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၂)၊ (၉၃) တို႔ႏွင့္ အညီ   

ျပဳစုထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳ 

ခ်က္ရရိွၿပီးသည့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏မိတၱဴတစ္စုံကို ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ (၉၂)ႏွင့္ အည ီ 

မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  ေငြေခ်းသက္ 

ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၃၅(က)ႏွင့္အညီ ဤအစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း 

ဆိုင္ရာအတည္ျပဳခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံမွ  

အတည္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရယူကာ၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္းတင္သြင္းရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အည ီ

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းထံသို႔ ထပ္မံေပးပုိ႔တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။  ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင ္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတို႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္ဟုမမွတ္ယူရပါ။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြ 

ေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတို႔မ ွ အာမခံခ်က္ မျပဳပါ ။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က 

အတည္ျပဳမႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 

အျခား ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စုံၿပီဟု 

အဓိပၸာယ္မမွတ္ယူရ။ ထို႔နည္းတူစြာ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းက ယင္းထံသို႔ စာရင္းတင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳမႈသည္လည္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပျခင္း 

ျဖစ္သည္ဟုလည္းမမွတ္ယူရ။ ယခုကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 

ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတို႔၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြ ေခ်းသက္ 
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ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတို႔မွ ဤအစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ် 

ျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အၾကံျပဳ ျခင္းမဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ 

အျမတ္အစြန္းေပၚ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကိစၥရပ္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္အခႏွင့္ ဆက္စပ္႐ႈေထာင့္မ်ား 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာအၾကံေပးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ ၊ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္မ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာအားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အျခားမည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

ကိုမွ် အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိပါ။   ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား 

သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမျပဳရပါ။   ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ေပးပို႔ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ 

ဤစာတမ္းအတြင္း တစ္စုံတစ္ရာ ကမ္းလွမ္းမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 

လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာညႊမ္းတမ္း၏ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔စြဲ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ မဆို 

ဤအတြင္း ပါရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား မွန္ကန္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ေစ၊  ဤစာတမ္း၏ 

ရက္စြ ဲေနာက္ပိုင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိစၥမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား 

အေပၚ အေရးႀကီးၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစရန္ ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရိွေသာ 

အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚထားျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ေစ၊ 

မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် မမွတ္ယူရပါ။   ထိုသို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း ရိွၿပီး၊ 

အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ား အရ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ တစ္ရပ္ရပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ဖြင့္ဟ ေၾကညာရန္ 

လိုအပ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊  လိုအပ္ပါက၊ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း  သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား အစားထိုးေသာ 

အလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြက္ ျပဳျပင္ ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္တင္ျပသြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စာတမ္းတို႔ကို  သတိျဖင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ၿပီး၊  အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အား 

အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္္။  အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ားတြင္ အျခားနည္း  ျပ႒ာန္းထားသည္မွ အပ၊ 

ဤစာတမ္း အတြင္း ပါရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုမႈျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ တြဖဲက္္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အရာရိွ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ 

ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ကမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း   မည္္သည့္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပမွႈ၊ အာမခံမႈ 

သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ကိုမွ် အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါ။   ထို႔ျပင္၊ 

ဤစာတမ္း အတြင္း ပါရိွေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မွ်ွ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  

တြဖဲက္္အဖြ႔ဲအစည္း၊ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦး 

တစ္ရပ္ရပ္က ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္  ကတိကဝတ္ မဟုတ္ပါ။   

ထိုသုိ႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္  ကတိကဝတ္ အျဖစ္ ယုံၾကည္ အားထားျခင္း မျပဳရပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ တစ္ဦးဦး၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရတရား၀င္ျဖစ္မႈ၊ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ဥပေဒမ်ား အရ တရားဝင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ တြဖဲက္္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အရာရိွ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ 

အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ကမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း   မည္္သည့္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပမွႈ၊ တာဝန္ခံမႈကိုမွ် မလုပ္ေဆာင္ပါ။   ထို႔ျပင္၊  

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ား ပါရိွသည္တို႔ကို ဥပေဒ ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ၊ အခြန္အေကာက္ 

ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခား ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  မခန္ ့မွန္းနို္င္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ 

ေငြေရးေၾကးေရးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားရိွလာနိုင္သည္ကို သိရွိ နားလည္သင့္ပါသည္။   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္အခႏွင့္ 

စသည့္ဆက္စပ္႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔၏ အတတ္ပညာရွင္ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။    

ထို႔ျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားကသာ ဝယ္ယူခြင့္၊  ေရာင္းခ်ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသနယ္ပယ္တို႔တြင္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား လက္ဝယ္ရရွိသည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 

သိရွိထားရနႏ္ွင့္ လိုက္နာမႈရွိရန္ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ တာဝန္ မက်ေရာက္ေစဘဲ ၎တို႔၏ စရိတ္ျဖင့္သာ 

ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုအား ထည့္ဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳရန္ 

ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ေသာေဒသနယ္ပယ္တို႔တြင္ ဤစာတမ္းသည္ ယင္းသုိ႔ 

ကမ္းလွမ္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ မျဖစ္ေျမာက္ပါ။   ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ မိတၱဴ ထုတ္ေပးထားျခင္း 

ခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဤစာတမ္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတြင္ ပါရိွေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မဆုိ 

မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အျခား ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ လွည့္လည္ျပသျခင္း၊ မိတၱဴကူးပြားျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျဖန္႔ေဝျခင္း မလုပ္ေဆာင္ရပါ။  ထို႔ျပင္၊ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းလည္း မျပဳရပါ။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆထားေသာ 

အျခား ဇစ္ျမစ္တို႔မွလည္းေကာင္း ရရွိေသာ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ (ေရွ႕တြင္  

ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ေသာ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား ဆိုင္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ Sole Bookrunner, Sole Lead 

Manager ႏွင့္ Underwriter တို႔ အသီးသီးသည္ အဆိုပါ သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္တို႔၏ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ျပည့္စံုမႈတို႔ 

အေပၚ မည္္သည့္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အာမခံျခင္းကိုမ ွ အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ပါ၊  ျပဳလုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။     ဤစာတမ္းအတြင္း ပါရိွေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ မွန္သမွ်ႏွင့္ ယင္းတို႔ 

ကိုးကားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွန္သမွ်တို႔ကို ဥပေဒမွခြင့္ျပဳသည့္ အဆုံးစြန္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ တာဝန္မခံ 

ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာသည္။   ဤအလားအလာၫြန္းတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔မ ွ ေပၚေပါက္ေသာ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ ေပးရန္တာဝန္ကိုမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား ဆိုင္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ Sole 

Bookrunner, Sole Lead Manager ႏွင့္ Underwriter တို႔မွ တာဝန္ မယူပါ။ 
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ယခု ကမ္းလွမ္းမႈပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းလာသူမ်ားထံမွွ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာေၾကးတို႔ကို လက္ခံ ရယူႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ကုမၸဏီက ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   ထိုသို႔ ခန္႔႔အပ္ထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအား 

ေကာ္မရွင္နည္းျဖင့္ အဖိုးအခမ်ား ေပးေခ်ရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား က 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ဝယ္လိုသူမ်ား ရွာေဖြကမ္းလွမ္းခြင့္ ရိွပါသည္။     

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ကမ္းလွမ္းရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ 

အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလို႔ငွာ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္  အမည္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအား အသုံးျပဳရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅(က) ႏွင့္ အည ီကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီမ ွရရိွထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး၊ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကို နားလည္သူမ်ား အတြက္ 

သာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ “အပုိင္း ၂။  အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား - 

ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား” တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ အျခားေဖာ္ျပထားေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။       

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူထံ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာမ်ား 

ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို “အပုိင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - 

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၁-၂. ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအတြင္း ပါရိွေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ပါရိွေသာ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤကုမၸဏီက သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ  ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားတြင္ 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။    လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

အခ်ဳိ႕ကို “ယူဆသည္” ၊ “ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္သည္”၊ “ခန္႔မွန္းသည္” ၊ “ေမွ်ာ္လင့္သည္” ၊ “ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္” ၊ 

“ယံုၾကည္သည္” ၊ “စီစဥ္ထားသည္” ၊ “ရည္ရြယ္သည္" ၊ “(ျဖစ္)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္)ႏိုင္ေျခရိွသည္” ၊ 

“(ျဖစ္)လာလိမ့္မည္” ၊ “(ျဖစ္လာ)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္သြား)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္)သင့္သည္”  သို႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ 

အနာဂတ္ အတြက္ ေျမာ္ျမင္ျခင္း ဆိုင္ရာ စကားရပ္ အသုံးအႏႈံးမ်ား အရ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိ ႏိုင္ပါသည္။     သို႔ရာတြင္၊  

ထို စကားရပ္ အသုံးအႏႈံးမ်ားမွာ အနာဂတ္ ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ သိရွိႏုိင္ေရး အတြက္ 

တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း လူႀကီးမင္း သတိျပဳရပါမည္။   ဤကုမၸဏီ၏ ေျမာ္ျမင္ထားသည့္ 

ဘ႑ာေရး အေနအထား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အားလုံးသည္ ယခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား မဟုတ္ဘဲ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 
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အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ယင္း 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အာမခံထားသည့္ ကိစၥမ်ား 

မဟုတ္ဘဲ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္ -  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္ရရိွႏိုင္စြမ္း၊ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေဝစု ေပၚလစီ၊  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊  

 လုပ္ငန္းက႑ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ ေမွ်ာ္မွန္း အလားအလာမ်ား၊  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အလမ္း အလားအလာမ်ား၊ ႏွင့္ 

 ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အတိတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ 

ကိစၥမ်ား မဟုတ္သည့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အခ်က္တို႔၏ 

တင္ျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားနွင့္ မ်ားစြာကြာဟျခားနားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသည္။  ထိုသုိ႔ 

ကြာဟျခားနားရျခင္းမွာ သိထားၿပီးျဖစ္ေသာ၊ မသိရေသးေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ အျခား 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။    ထိုသို႔ေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈ၊ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခႏွင့္ အျခား 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း အထူးသျဖင့္  "အပုိင္း ၂။  

အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား "ရွိ - "ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား" အပိုင္းတြင္ 

အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။    သို႔ရာတြင္ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္  ျပီးျပည့္စံုသည္ မဟုတ္ဘဲ၊  

ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းပါ အျခား အပုိဒ္မ်ားတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚမလုိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္အျခား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ 

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားမႈမ်ား ပါရိွႏိုင္ပါသည္။   အခ်ဳိ႕ေသာ 

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိရွိရေသးသည့္ အျပင္၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔က အေရးမႀကီးဟု ယခု အခ်ိန္တြင္ 

ယုံၾကည္ထားေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးလာသည့္ အျခား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ကိုယ္စား 

တစ္စုံတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္ေသာ၊ ဤအလာအလားၫႊန္းတမ္း အတြင္း ထည့္သြင္းပါရွိေသာ 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ 

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား အားလုံးတို႔ အေပၚ မူတည္ပါသည္။   ယင္း 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းျပဳစုသည့္ ့ ေန႔ရွိ 

အေျခအေနသာျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေန ျဖင့္ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ၊ အတိအလင္း သို႔မဟုတ္ အရိပ္အႁမြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွ မ်ားစြာကြာျခားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ 
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ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊  ထို ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ 

ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ မထားရွိရန္ လူႀကီးမင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကံျပဳပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ 

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္  ထို 

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက လည္းေကာင္း၊ အျခား 

မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမွ် လည္းေကာင္း လူႀကီးမင္းထံ ဝန္ခံကတိျပဳျခင္း မရိွပါ။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ 

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေနျဖင့္ 

ထိုၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္တို႔မွ မ်ားစြာ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။    ထို႔ျပင္၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္မ်ား ရရိွလာျခင္း သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ အျခား ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ ရွိပင္ 

ရွိျငားလည္း၊ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင ့္ျဖစ္ေစ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

တိုးတက္မႈမ်ား၊ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားအား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ တစ္စုံတစ္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ယူသည္ဟု မမွတ္ယူရပါ။ 

တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း ၌ "က်ပ္" သို႔မဟုတ္ "Ks" ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး 

အမ်ဳိးအစားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။   "US$" ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ 

ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။    

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း ၌ ေရွ႕ေနာက္ စကား အဆက္အစပ္အရ အျခားနည္း လိုအပ္သည္မွ အပ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

ကုမၸဏီ"၊ "ဤကုမၸဏီ" ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔" ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို/ကၽြႏု္ပ္တို႔အား" "ကၽြႏု္ပ္တို႔၏" "ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္" ဟု 

သုံးႏႈံးေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ TMH Telecom Public Co. Ltd. အား ရည္ၫႊန္းပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ု႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ 

ဒါ႐ုိက္တာမ်ား ဟု သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား 

ရည္ၫႊႊန္းပါသည္။  

တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ ဧကဝုစ္ကိန္း အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါက အမ်ား၊ ဗဟုဝုစ္ 

ကိန္းဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္လည္း ပါဝင္ေစရမည့္အျပင္၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း အဓိပၸာယ္သက္ 

ေရာက္မႈရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။   အမ်ဳိးသား၊ ေယာက္်ား၊ ပုလႅိင္ အနက္ အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတြင္  

အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းမ၊ ဣတၳိလိင္ႏွင့္ (လိင္မထင္ရွား) နပုန္းပ႑ုဳက ္အနက္ အဓိပၸာယ္လည္းပါဝင္ေစရမည့္ အျပင္ 

အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္ ။   ပုဂၢိဳလ္ဟု ရည္ၫႊန္းရာတြင္ လူပုဂၢဳိလ္၊ (မည္သည့္ 

အရပ္ေဒသ၏ ဥပေဒ အရ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္သည္ ျဖစ္ေစ) ကုမၸဏီ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊  ဥပေဒ အရ မဟုတ္ဘဲ 

မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ (လီမိတက္ အစုစပ္လုပ္ငန္း အပါအဝင္) 

အစုစပ္လုပ္ငန္းတို႔လည္း ပါ၀င္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအတြင္း ျပ႒ာန္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာအား ရည္ၫႊန္းခ်က္ 

သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ထို ျပ႒ာန္းဥပေဒ 

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အား ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား 

ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အသုံးအႏႈန္း 
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တစ္စုံတစ္ရာကို ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း အသုံးျပဳရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ယင္းသို႔ ကုမၸဏီမ်ား 

အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဥပေဒ (ဆီေလ်ာ္ရာ) တြင္ သတ္မွတ္သည့္ 

အဓိပၸာယ္ အတိုင္း ရွိေစရမည္။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရွိ အခ်ိန္ တစ္စုံတစ္ရာကို 

ရည္ၫႊန္းရာ၌ သီးျခားေဖာ္ျပသည္မွ လြ၍ဲျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာအကၡရာစာလုံးမ်ားျဖင့္ 

ေရးသားသည့္ အမည္အခ်ဳိ႕ကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးသားသည့္ အမည္မ်ားအျဖစ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။   

ယင္းသို႔ေသာ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားသည့္ လူႀကီးမင္းမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား 

ထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ရိွခ်င္မွ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ထို႔ျပင္၊  အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားသည့္ အမည္မ်ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအကၡရာတို႔အား ကိုယ္စားျပဳပါသည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။  

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္ပုံမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားတြင္ တန္းစီျပထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတို႔၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးတို႔ အၾကား ကြလဲြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာသည္ ကိန္းျပည့္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္သာ 

ျဖစ္ပါသည္။   ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း ၌ ကိန္းျပည့္ေျပာင္းမႈ နည္းနာ အခ်ဳိ႕ကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။   သို႔ျဖစ္၍၊ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ဇယား၊ ဂရပ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးသည္ 

ယင္းတို႔ ေရ႕ွတြင္ ရိွေသာ ကိန္းဂဏန္း တန္ဖုိးမ်ား၏ သခ်ၤာနည္း အတိုင္း ေပါင္းလဒ္ျဖင့္ ထပ္တူ ညီခ်င္မွ ညီမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို "အပုိင္း ၁. အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္- အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား" အပိုဒ္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။ 

 

၁-၃. အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ခြေဲ၀သတ္မွတ္ထားသည့္ေငြပမာဏ  

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္အစုရွယ္ယာမ်ား 
အမ်ဳိးအစား 

သာမန္ အစုရွယ္ယာ 

 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာ 
အေရအတြက္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ေဈးႏႈန္း  ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃,၀၀၀ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာအတြက္ ေစ်းကြက္အေျချပဳ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ေစ်းႏႈန္းအား 
Book-Building Process ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲသ့ည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုလွ်င္ “အပုိင္း ၂။ 
အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား” ကို 
ၾကည့္ရႈပါ။ 

ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ မူလတန္ဖိုး  (Par 
Value) 

အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္း 
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ကမ္းလွမ ္းေရာင္းခ်မည့္ ေငြပမာဏ          
(Offering Amount) 

က်ပ္ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ရွယ္ယာအစုအေရ 
အတြက္ (Offer Unit for Shares) 

တစ္ယူနစ္လွ်င္ အစုရွယ္ယာ တစ္စ ု

 

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အမ်ားျပည္သူထံ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ကို “အပုိင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္- အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၁-၄. အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား 

အေၾကာင္းအရာ  ေမွ်ာ္မွန္းရက္စြဲ 

ေစ်းျပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္ 
စတင္ကမ္းလွမ္း မည့္ရက္စြဲ 

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔ မွ 

ေစ်းျပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္ 
ပိတ္သိမ္းမည့္ ေန႔စြ ဲ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ ထိ 

ေစ်းျပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္အရ 
ေအာင္ျမင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား 
အေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္စြ ဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ 

ေပးသြင္းေငြစတင္လက္ခံမည့္ ရက္စြ ဲ  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔ မွ 

ေငြလက္ခံပိတ္သိမ္းမည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ထိ  

ေငြသြင္းၿပီးသည့္ အစုရွယ္မ်ားကို ခြေဲ၀ေပးမည့္ 
ရက္စြ ဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ေန႔ 

အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသည့္ 
ေလွ်ာက္ထားသူ(ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ) ထံ 
အေၾကာင္းၾကားမည့္ ရက္စြ ဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ရက္ေန႔ 

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလ၂၆ရက္ေန႔စာရင္းတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္သည္ 
ၫႊန္ျပခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး SECM ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ ပါသည္။ ဤစာရင္းတင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ ေန႔ရက္ 
အေျပာင္းအလဲရွိပါက၊ YSX တြင္ ခ်က္ခ်င္း 
ေဖာ္ျပေၾကညာသြားပါမည္။ 
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အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်ိန္ဇယားသည္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယားသာျဖစ္ၿပီး၊ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။  ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ 

အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္စတင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ရက္ႏွင ့္အခ်ိန္သည္  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔ နံနက္  

၉ : ၀၀ နာရီ   ျဖစ္သည္ ။ ကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရိလ ၃ ရက္ေန႔ ညေန 

၁၄ :  ၀၀ နာရီ  တြင္ ပိတ္သိမ္းမည္။  ေဖာ္ျပပါ ရက္စြနဲွင့္ အခ်ိန္ အားလုံးမွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္အရ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ျပဌာန္းဥပေဒအားလံုးေပၚတြင္မ ူ

တည္၍ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager ႏွင့္ Underwriter တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ကာလကို ေလွ်ာ့ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ တိုးႏိုင္သည္။ 

အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတ ြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ဖြင့္လွစ ္သည့္ ကာလကို ေလွ်ာ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

တိုးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက သတင္းစာ (၃) ေစာင္တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ သိရွိႏိုင္ရန္ ေၾကညာပါမည္။ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္စုံတစ္ရာကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်မလိုဘဲ အျပည့္အဝ 

ခြေဲဝခ်ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ခြေဲဝခ်ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရန္ 

သို႔မဟုတ္  ျငင္းပယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈကိုမွ် လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမျပဳပါ။  ေရွ႕တြင္ဆိုခဲ့သည္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားသူသို႔ ခြေဲဝခ်ထားမႈကို  Sole 

Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔၏ သေဘာထား အတိုင္း 

ခြေဲဝခ်ထားခြင့္ ရွိသည္။    

ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ရပ္သည္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ 

ေငြပမာဏကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃  မွ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ (၂၁-ရက္) အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ 

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အတိုးမဲ့ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးပါမည္။   အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွ 

ေပၚေပါက္ထားေသာ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အျခား အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတြက္ ေဝစု ထုတ္မေပးပါ။     

ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ရပ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွ ပိုေသာ ေငြမ်ားကို  ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ မ ွ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ (၂၁-ရက္) အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ 

တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အတိုးမဲ ့ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။    အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွ 

ေပၚေပါက္ထားေသာ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အျခား အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတြက္ ေဝစု ထုတ္မေပးပါ။    

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရိွလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းထားသည့္ 

ေငြပမာဏ အျပည့္အဝကို ကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ပိတ္သိမ္းခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ 

(၂၁-ရက္)  အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အတိုးမဲ ့ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးပါမည္္။   

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းနွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ မိတၱဴမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာဌာနမ်ားတြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္း 

ေတာင္းခံ ရယူႏိုင္ပါသည္ - 
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မွတ္ပုံတင္ ႐ံုးခန္း 

အမွတ္ ၅၄၊ Eastern Business Centre ၊ 

၄-လႊာႏွင့္ ၅-လႊာ၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္း၊ 

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ 

Securities Companies  (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား) 

 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (MSEC) 

အမွတ္ ၂၁- ၂၅ ၊ ဆူးေလးဘုရားလမ္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (ပထမထပ္)ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ 

 

Amara Investment Securities Co., Ltd 

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ The Link Office တာ၀ါ၊ လင့္လမ္းႏွင့္ ဓမၼေစတီလမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။ 

 

AYA Trust Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။ 

 

CB Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။ 

 

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၅၃၊ Strand Square၊ Strand လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။  

 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၇-၆၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။  



19 
 

၁-၅. အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

“AC/DC” "ေအစီ/ဒီစီ" Alternating current / direct current 

ျပန္္လွန္လွ်ပ္စီး/တိုက္႐ိုက္လွ်ပ္စီး 

"ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား" ကမ္းလွမ္းခ်က္အလို႔ငွာ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤအလားအလာၫြန္းတမ္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပါရိွသည့္ ပုံႏိွပ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား 

"အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ား" 
(“Applicable Laws”) 

အာဏာပုိင္ တစ္ရပ္ရပ္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနွင့္ မူဝါဒမ်ား အပါအဝင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အာဏာတည္ 
သက္ေရာက္လ်က္ ရွိေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္္မ်ဥ္းမ်ားႏင့္ စည္းကမ္းမ်ား  

"သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား" ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔ဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား 

"ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔" TMH Telecom Public Co. Ltd. ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲ 

ေစ်းျပိဳင္စနစ္ (Book-building) ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ 
အဆီေလ်ာ္ဆုံး ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အဆုိပါ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ထည့္ဝင္လိုမႈ သို႔မဟုတ္ 
ထည့္ဝင္မႈ အတုိုင္းအတာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္။   

 “Bookrunner” Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd (MSEC) 

MSEC သည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္  Book Building Process  
ေဆာင္ရြက္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ 
ျဖစ္သည္။  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေပၚ ဝယ္လိုအား သို႔မဟုတ္ 
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ထည့္ဝင္မႈတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ အတိုင္းအတာ 
သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို အျခား (ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္) 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔ထံမွ 
ေကာက္ယူခြင့္ရွိသည္။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး 
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို MSECႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိသည္။ 

“BTS” မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခစုိက္ စခန္း   (Base transceiver station) 

"စီးပြားေရးလုပ္ငန္း" ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ "အပုိင္း ၃. ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား" တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း 

“CBM” ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ 

"ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ" (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည့္) ၁၉၁၄-ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ  
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"ကုမၸဏီ" (“Company”) 
သို႔မဟုတ္ "TMH" 

TMH Telecom Public Co., Ltd.  

"ကၽြႏ္ုပ္တို႔" ၊ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏" ၊ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ" စေသာ စကားရပ္မ်ားတြင္ 
ဆက္စပ္ရာ အဓိပၸာယ္ ရွိၾကသည္။ 

"ဤအလားအလာ ညႊန္းတမ္း 
ပါရက္ စြဲ” 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ   ၅   ရက္ေန႔ 

“DICA” ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 

(Directorate of Investment and Company Administration)  

"ဒါ႐ုိက္တာမ်ား" (“Directors”) ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ ရက္စြတဲြင္ရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ား 

"အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား"                       
(“Executive Officers”) 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ ရက္စြတဲြင္ ပါရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား 

“FTTX” All possible optical fiber topologies from a telecom or cable carrier to 
its customers, based on the location of the fiber’s termination point.  

အသံုးျပဳသူထံသို႔ ဖုိင္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား သြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း ျဖင့္ 
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ မ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကို 
သြယ္တန္းတပ္ဆင္မႈေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

“FY” / "ဘ႑ာေရးႏွစ္" (ဆီေလ်ာ္သကဲ့သို႔) မတ္လ ၃၁-ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္  

"အာဏာပိုင္" (“Governmental 
Authority”) 

ေရွ႕ေနာက္ စကားစပ္ သို႔မဟုတ္ ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းပါ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အဆင့္၊ နယ္ေျမလိုက္ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ အစိုးရ အာဏာပုိင္၊ အစိုးရသေဘာေဆာင္ 
အာဏာပုိင္၊ တရား႐ုံး၊ အစုိးရပိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းခံ အဖြဲ႔အစည္း၊ 
ေကာ္မရွင္၊ အနညာတခုံ႐ုံး၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ၾကပ္မတ္္ကြပ္ကဲေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအပုိင္း 
ေအဂ်င္စီ၊  သို႔တည္းမဟုတ္ ေရွ႕ကဆိုခဲ့သည္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး အရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္း အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြျဲခမ္းထားသည့္ 
အစိတ္အပုိင္း သို႔မဟုတ္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဌာနခြဲ တစ္ရပ္ရပ္။    

“HT/LT” High tension / Low tension 

“Latest Practicable Date” ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး 
ဌာနသို႔ တင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ မတိုင္မီ ေရ႕ွတစ္ရက္ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇-
စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 

"သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း" ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔ဲမွတ္တမ္း 
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"ကမ္းလွမ္းခ်က္" (“Offering”) ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စု တြင္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းျဖင့္ 
ထည့္ဝင္ခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္း  

"ကမ္းလွမ္းသည့္ေဈးႏႈန္း" 
(“Offering Price”)  

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀  

"ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား" 
(“Offering Shares”) 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကမ္းလွမ္းေသာ အစုရွယ္ယာအသစ္စုစုေပါင္း 
၅၄၄,၅၃၇ စု  

“OTDR” Optical Time Domain Reflectometer 

"အလားအလာၫႊန္းတမ္း"  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၅ ရက္  ေန႔စြပဲါ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း 

“SECM” 

- 

Securities and Exchange Commission of Myanmar 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ 

“Securities Companies” 

"ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား" 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd  

Amara Investment Securities Co., Ltd 

AYA Trust Securities Co., Ltd 

CB Securities Co., Ltd 

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

“SE Law” (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္) ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ (The 
Securities Exchange Law 2013) 

“Shareholders” "အစုရွင္မ်ား" အစုရွယ္ယာမ်ား၏ စာရင္းဝင္ ပိုင္ရွင္မ်ား 

“Shares” "အစုရွယ္ယာမ်ား" ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းပါ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္း တန္ဖိုးရွိ 
သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား 

“Sole Bookrunner, Sole Lead 
Manager and Underwriter” 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd 

“Total Gross Proceeds” 

"စုစုေပါင္း ခန ့္မွန္း ရေငြ" 

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအရ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝမႈမွ 
စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ စုေပါင္း၍  စုစုေပါင္း ပမာဏ က်ပ္ 
၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀  
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“TVSS/ESES” Transient voltage surge suppressor / Electrical Service Entrance 

“Joint Underwriters”  Amara Investment Securities Co., Ltd 

AYA Trust Securities Co., Ltd 

CB Securities Co., Ltd 

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

"တာဝန္ခံ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ 
အစုရွယ္ယာမ်ား" 

(Underwritten Shares) 

Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ Joint 
Underwriters တို႔မ ွတာ၀န္ခံ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ၅၄၄,၅၃၇ စု  

“YSX”- ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) 

ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ေရတြက္ပံုမ်ားနွင့္ အျခား  

"က်ပ္" သို႔မဟုတ္ “Ks”- ျပည္္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး 

"ရာခိုင္ႏႈန္း" သို႔မဟုတ္ "%" - ရာခုိင္ႏႈန္း 

“US$”- အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး 

၁-၆. တာ၀န္မရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈသင့္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ 

ေဆာင္းပါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားမီဒီယာမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ အမီွျပဳအားထားျခင္း မျပဳရန္ 

အေလးအနက္ သတိေပးအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတင္းစာႏွင့္ စာေစာင္ အခ်ဳိ႔တြင္ရွိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ အမ်ားျပည္သူသို႔ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

အခ်ိဳ႕ေသာဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္၊ အက်ိဳးအျမတ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မႈ 

ဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမ်ား၊ တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား (“သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား”) 

အစရိွသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စုံမႈတို႔အတြက္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ မည္သည့္တာဝန္ယူမႈမွ် မရွိေၾကာင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ကၽြႏု္ပ္တို႔မ ွ အေထာက္အထားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းတို႔ မရွိေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ 

အလားအလာရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အေလးထားျပာၾကား လိုပါသည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

ယင္းတို႔ကို အေျခခံေသာ ယူဆခ်က္မ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ ျပည့္စုံမႈ သို႔မဟုတ္ 

ယံုၾကည္အားထားရမႈတို႔အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သည့္ကိုယ္စားျပဳမႈမွ် မရွိပါ။ ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ 
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တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ၾကား မကိုက္ညီမႈ သို႔မဟုတ္ 

ကြလဲြမဲႈတစ္စံုတစ္ရာရွိလွ်င္ ယင္းတို႔ကို ျငင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကိုသာ အေျခခံသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ 

အျခားမည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် အားထားျခင္းမျပဳၾကပါရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို သတိေပးအပ္ပါသည္။  

၁-၇. ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

          က်ပ္ သန္းေပါင္း 

ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ 

လက္က်န္ရွင္းတမ္း   

 ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြသားေဖာ္ျပခ်က္ (ေငြလက္က်န္ + 

ဘဏ္လက္က်န္ +  ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား) 
 ၁,၂၇၅  ၁,၉၁၁ 

လက္္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား ၁၄,၉၀၂ ၁၄,၈၀၄ 

လက္ငင္း မဟုတ္ေသာရပိုင္္ခြင့္မ်ား ၂,၆၉၆  ၂,၇၇၇ 

စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား  ၁၇,၅၉၉ ၁၇,၅၈၁ 

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား ၆,၉၅၅ ၄,၆၄၆ 

ကာလရွည္ေခ်းေငြ ၁,၀၀၀ ၁,၀၀၀ 

လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား - - 

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား ၇,၉၅၅ ၅,၆၄၆ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား (Total Equity)    ၉,၆၄၄ ၁၁,၉၃၄ 

 

အ႐ႈံးအျမတ္ စာရင္း ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅ - 

၂၀၁၆ 

ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆ 

- ၂၀၁၇ 

အေရာင္း ၁၂,၃၀၅ ၉,၄၆၆ 
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စုစုေပါင္း ရေငြ ၁၂,၄၁၈ ၁၀,၃၇၉ 

အၾကမ္း အျမတ္ ၆,၄၅၈ ၃,၃၇၃ 

စရိတ္မႏုတ္မီ အျမတ္ေငြ ၀ ၀ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈစရိတ္ (၅,၁၆၃) (၂,၂၀၉) 

ဘ႑ာေရးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား မႏုတ္မီ အျမတ္ေငြ ၇၀၄ ၆၇၉ 

ဘ႑ာေရးစရိတ္မ်ား ၀ (၂၄၀) 

ဝင္ေငြခြန္ (၃၅၂) (၄၅၉) 

အသားတင္ အျမတ္ ၁,၀၅၆ ၁,၃၇၈ 
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အပုိင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 

၂-၁။အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား 

 

ထုတ္ေဝသူ  

(The Issuer) 

ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္  အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ အျဖစ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အည ီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္                                
TMH Telecom Public Co. Ltd. 

စာရင္းဝငက္ုမၸဏီအျဖစ္ 
တင္သြင္းျခင္း  

(The Listing) 

 ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း   ၏ အတည္ျပဳခ်က္ အေပၚ မူတည္လ်က္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
အစုရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁,၀၀၀ ရွိေသာ အစုရွယ္ယာေပါင္း  
၁၂,၂၁၂,၉၀၆  စ ုကို ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ 
စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ တင္သြင္းပါသည္။   

ကမး္လွမ္းခ်က္ 

(The Offering) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ၏ အတည္ျပဳခ်က္ အရ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူမွ အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ႏုိင္ရန ္ အလို႔ငွာ 
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္  အစုရွယ္ယာေပါင္းမွာ  ၅၄၄,၅၃၇  စ ု ျဖစ္ၿပီး၊  
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေဝခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔သည္ ယခင္ 
ထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ကိစၥအဝဝ အလို႔ငွာ အဆင့္အတန္း 
တူညီပါသည္။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ပံုစံျဖင့္ ထုတ္ေဝသည္။ 

ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း 

(Offering Price) 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ က်ပ္ေငြ  ၃, ၀၀၀ိ/   ျဖစ္ၿပီး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ 
မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုစီ အတြက္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)ညေန  ၁၄း၀၀  နာရီ သို႔မဟုတ္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္ ပုိမို ေနာက္က်သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နာရီ 
မတိုင္မီ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္း 
(Eligibility to Apply) 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရာႏႈန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွသာ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသို႔သာ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။  တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမရွိ 
၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ခြေဲ၀ခ်ထားခံရခြင့္ရွိမရိွကို Sole Bookrunner, Sole Lead Manager, 
Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔၏ သေဘာထားအတိုင္းသာ  ဆုံးျဖတ္ပါမည္။ 

တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိျခင္း 

(Underwriting) 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ Myanmar Securities Exchange Centre က  Sole 
Bookrunner, Sole Lead Managerႏွင့္ Underwriter  အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္                                        
Joint Underwriters အခန္းက႑မ ွ ပါဝင္မည့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္း ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္အတူ (ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာအားလုံး ၁၀၀ % 
ျဖစ္သည့္ ) အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စု ၊   တန္ဖိုးေငြက်ပ္ စုစုေပါင္း 
၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀က်ပ္ကို Underwriting မွတာဝန္ခံ၍ တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ 
သေဘာတူထားပါသည္။ 



26 
 

စုစုေပါင္း ခန္ ့မွန္း ရေငြ  

(Total Gross Proceeds) 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃, ၀၀၀  ျဖစ္ေသာ 
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စု ကို ခြေဲဝ ခ်ထား ထုတ္ေပးျခင္းမွ စုစုေပါင္း 
ခန္ ့မွန္း ရေငြမွာ က်ပ္  ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀  က်ပ္ ျဖစ္ပါမည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာအားလုံး ေရာင္းခ်ၿပီးေသာအခါတြင္ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္း ရေငြမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ  ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ရရိွပါမည္။ 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္သို႔ ထည့္ဝင္မႈ အနည္းဆုံး မည္မွ် ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ မထားပါ။  
သို႔ျဖစ္၍၊  ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္အား ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 
ရရိွရမည့္ အနည္းဆုံး ထည့္ဝင္မႈ အခ်ဳိး/တန္ဖိုး ဟူ၍ မရွိပါ။    Sole Bookrunner,          
Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔က တာဝန္ခံ 
ျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း က်ပ္ ၃, ၀၀၀  သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ 
တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား (Underwritten Shares) မ ွ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမွာ 
စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြ  ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ျဖစ္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

ယခု အစုရွယ္ယာ ကမ္းလွမ္း 
ေရာင္းခ်ျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

(Purpose of the Offering) 

ဤအစုရွယ္ယာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသို႔တိုးျမွင့္ရင္းႏွီးေငြ (Fund 
raising) ကို အမ်ားျပည္သူထံမွ ေဖာ္ျပပါ  " အပုိင္း ၂။ 
အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား” -   အပိုဒ္အရ 
ရရိွေစမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမွလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ (Equity )တြင္ 
ပါ၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈက႑တြင္ 
ပါ၀င္ခြင့္ရရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။   

ရန္ကုန္စေတာ့ အိပ္ခ်ိန္း(YSX) ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ မတင္သြင္းမီအခ်ိန္တြင္   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ 
စေတာ့/ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အိပ္ခ်ိန္းတြင္မွ် စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း၊ 
ေဈးႏႈန္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အစရုွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာေဈးကြက္ ရွိျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ 
အာမခံခ်က္မွ် မေပးပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ "အပုိင္း ၈။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္" တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 

ခြေဲဝခ်ထားျခင္းႏွင့္ 
ေပးေခ်ရွင္းလင္းျခင္း  

(Allocation and Settlement) 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္အား စာရင္းပိတ္ၿပီးေသာ အခါ   ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေဲဝခ်ထားျခင္းကို  Sole Bookrunner, Sole Lead Manager 
and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔၏ သေဘာ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္ 
သတ္မွတ္ပါမည္။     

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အားလုံး အတြက္ ေငြ ေပးေခ်မႈ ရရိွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 
ေလွ်ာက္ထားမႈ ေအာင္ျမင္သူတို႔ထံ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေဲဝခ်ထား ထုတ္ေပးၿပီး၊ 
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ယင္းေန႔ 
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ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

အျမတ္ေဝစု 

(Dividends) 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အျမတ္ေဝစု တစ္စုံတစ္ရာကို ထုတ္ေပးရန္ ရိွခဲ့ပါက 
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွတည္ဆဲဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
အျမတ္ေငြမ်ားမွ က်ပ္ေငြျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္အားလံုးတြင္ အျမတ္ေဝစု တစ္စုံတစ္ရာကို 
ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာမခံခ်က္ မထားရွိပါ။ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အေနျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအားလံုးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ အျမတ္ေဝစု 
တစ္စုံတစ္ရာ ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပဳလိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို "အပုိင္း ၄။ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား - အျမတ္ေဝစုမ်ား၊ 
အျမတ္ေဝစု ေပးမည့္အစီအစဥ္" တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေလွ်ာက္ 
ထား ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

(Application Procedures in 
Myanmar)  

 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ Securities 
Companies က သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။   အမ်ားျပည္သူမ ွ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ 
သက္ဆိုင္ရာ Securities Companies တို႔၏ ႐ုံးခန္းမ်ား၌  ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း 
မိတၱဴ ကို ထားရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကနဦး ေလွ်ာက္ထားမႈ အတြက္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အနည္းဆုံး တစ္စု (၁-စု)ကို 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္္။   ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ပုိမို မ်ားျပားေသာ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္  ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စု ၏ ကိန္းျပည့္ 
အေရအတြက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္္ထားႏိုင္ပါသည္။   

ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား 
( Risk Factors) 

" အပုိင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသ့ုိ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  - 
ဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား" တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ဤအပိုင္း၌  
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။ 

ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထား 
ေသာ ကာလ 

(Lock-up Period) 

စာရင္းဝင္ ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေန႔မတိုင္မီ ေျခာက္လ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၄၈၀,၀၀၀ ကို ထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  သို႔ျဖစ္ပါ၍၊ 
အဆိုပါ အစုရွယ္ယာမ်ားသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ 
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္-၁၀ အရ စာရင္းဝင္သည့့္ ေန႔ရက္ မတိုင္မီ 
သုံးလ အတြင္း ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ကို ကန္႔သတ္ရာတြင္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။  

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား မထုတ္ေ၀မွီ လက္ရွိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ် 
သည့္(Right Issue Shares) အျဖစ္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၂၂,၁၂၉ စ ု ၊ တန္ဖုိးေငြက်ပ္ 
အားျဖင့္ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းေငြက်ပ္  ၃၆၆,၃၈၇,၀၀၀ ရိွ  အစုရွယ္ယာမ်ားကို 
ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး  အစုရွယ္ယာ အသီးသီး၏ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း (Exercise 
Price) သည္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မည့္ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း (Offering 
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Price) ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္သည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၂၂,၁၂၉ စု သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ 
ကန္႔သတ္ကာလတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမ ွ အတည္ျပဳျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီလီမိတက္ အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ 
ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ အျဖစ္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၊ဩဂုတ္လ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကို TMH 
Telecom Co. Ltd. သို႔္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား 
အက္ဥပေဒအရ ကုမၸဏီကို ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။   ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ေပးရန္တာ၀န္ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈကို 
စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳႏွင့္ ညႊန္ၾကားမွဳ 
ဦးစီးဌာနသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ ွ အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီသို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို 
ထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။  ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္မတိုင္မီကာလတြင္ (အစုရွယ္ယာ 
အပိုေၾကးတန္ဖုိးက်ပ္ ၁,၀၁၃,၅၆၀,၀၀၀ အပါအဝင္) က်ပ္ေငြ ၁၂,၅၅၉,၈၀၀,၀၀၀  တန္ဖိုးရွိ 
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္ (၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ 
အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ႏွင့္ ပမာဏတုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ေန႔ရက္ 

ထုတ္ေဝၿပီး 

အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ 

အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ 

ေငြသားျဖင့္ 

အဖိုးစားနား 

ထည့္ဝင္ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ 

စုစုေပါင္း / ထုတ္ေဝ၊ 

ခြေဲဝသည့္ေန႔ရက္အထိ ထည့္ဝင္ၿပီး 

ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏ 

ကနဦး 

(တည္ေထာင္သူမ်ား) 
၆၄၀,၀၀၀ 

                            

က်ပ္ ၁,၀၀၀ 

၆၄၀,၀၀၀ အစု / 

 က်ပ္ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆       ၉,၈၆၀,၀၀၀  
                            

က်ပ္ ၁,၀၀၀ 

၉,၀၈၀,၀၀၀ အစု / 

 က်ပ္ ၉,၀၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇ ၅၅၅,၈၀၀  
                           

က်ပ္ ၁,၅၀၀ 

၉,၃၃၇,၈၀၀ အစု /  

က်ပ္ ၉,၃၃၇,၈၀၀,၀၀၀ 



29 
 

၂၉ မတ္ ၂၀၁၇ ၁၀,၄၄၀ 
                          

က်ပ္ ၂,၅၀၀ 

၉,၃၄၇,၈၀၀ အစု /  

က်ပ္ ၉,၃၄၇,၈၀၀,၀၀၀ 

၂၃ ဇြန္ ၂၀၁၇ ၄၈၀,၀၀၀ 
                           

က်ပ္ ၂,၅၀၀ 

၁၁,၅၄၆,၂၄၀ အစု / 

 က်ပ္ ၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ 

  

စုစုေပါင္း 
၁၁,၅၄၆,၂၄၀  

  

 

 

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ မတ္လ ၂၉ ရက္တို႔တြင္ 

အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၉,၀၈၀,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ၂၅၇,၈၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ပမာဏအသီးသီးကိုသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ ခြေဲဝမႈ 

ေန႔ရက္တို႔တြင္ က်ပ္ ၇၈၀,၀၀၀,၀၀၀၊ က်ပ္ ၅၇၅,၉၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၆,၁၀၀,၀၀၀ အသီးသီး ေပးေခ်ရန္ 

က်န္ရိွေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ Latest Practicable Date တြင္မူ၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၁၁,၅၄၆,၂၄၀ 

အားလံုးကို အေျပအေက် ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ Myanmar Securities Exchange Centre Co.,Ltdမ ွ Sole Bookrunner, Sole Lead 
Manager and Underwriter  အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္  Joint Underwriters အခန္းက႑မ ွပါဝင္မည့္ ေအာက္ပါ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ အတူ (ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အားလုံး၏ ၁၀၀ % အတြင္း ျဖစ္သည့္) 
အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စ ု အတြင္း၊  စုစုေပါင္း တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္  ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀   ကို တာဝန္ခံ၍ 
တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ် ိေရာင္းခ်ေပးရန္ သေဘာတူထားပါသည္။ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းသည္ ကနဦးအားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္    ၃, 
၀၀၀  ("ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း ] အတြင္း " Indicative Offering Price Range) ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။    
ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း၏ ရည္ၫႊန္းတာေဘာင္ကို Discounted Cash Flow (DCF) Analysis ၊ Market Multiple 
Analysis အစရွိသည့္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မ ွ ၾကားနာသည့္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား(Hearing 
result)  အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ေစ်းကြက္အား ပိုမိုအေျချပဳေသာ အျမင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Market Multiple Analysis တြင္၊ 
ရန္ကုန္စေတာ့အိပခ္်ိန္းတြင္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအရ ရည္ၫႊန္းထားပါသည္။ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းအား Book-Building 
Process ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး၊ ထိုမွသာလွ်င္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာအတြက္ ေစ်းကြက္အေျချပဳ 
ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Book Buidlingဆိုသည္မွာ ကမ္းလွမ္း အစုရွယ္ယာ 
အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို သိရွိႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကုမၸဏီမွ အမ်ားျပည္သူသို႔ 
ကမ္းလွမ္းမည့္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ဝယ္လိုအား သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ား၌ 
ထည့္ဝင္ၾကသည့္ အတိုင္းအတာ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူ စုစည္းေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ Sole Bookrunner,  Sole Lead Manager and Underwriter အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ 
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.  ထံ သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  အျခား Securities Companies 
ထံသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း  အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း၏ ရည္ၫြန္းတာေဘာင္ကို အေျချပဳလ်က္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား 
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တင္သြင္းၾကျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔သည္ အဆိုပါBook Building လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရၾကပါမည္။   
ယခု ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းတို႔အား 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲမွ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ဆုံးျဖတ္ 
သတ္မွတ္ေပးပါမည္။  ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္သည့္ အခ်က္တို႔အား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ 
ရက္ေန႔ညေန၁၇:၀၀  နာရီမတိုင္မီ ေၾကညာႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။   ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း၏ ေေေဘာင္ႏွင့္ 
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းတို႔အား ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ၾကရာတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲႏွင့္ Sole Bookrunner,  Sole Lead 
Manager and Underwriter တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေနအထား၊ အနာဂတ္ စီးပြားေရး 
အလားအလာ၊ လက္ရွိ ေဈးကြက္၏ အေနအထားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတို႔၏ ႐ႈေထာင့္တို႔ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားၾကပါမည္။   

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔  ၁၄း၀၀  နာရီ၌ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံမႈ 
စာရင္းပိတ္ေသာ အခါ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ႏွင့္ Sole Bookrunner , Sole Lead Manager and Underwriter တို႔သည္ 
Book Building ျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေရ႕ွတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အျခား အခ်က္တို႔ အျပင္) လက္ခံ 
ရရိွသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား အရ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္းကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ 
အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ ရရိွၿပီး ျဖစ္ၾကရာ၊ ယင္းတို႔တြင္ အေျခခံလ်က္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ 
တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃, ၀၀၀  က်ပ္ ႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
၂-၂။ တာဝန္ခံ၍ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၄င္း၏အေရာင္းကုိယ္စား 

လွယ္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား 

၂-၂-၁။ တာဝန္ခံ၍ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ(မ်ား) 

Sole Bookrunner, Sole Lead 
Manager and Underwriter 

 

အမည ္ ျမန္မာေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း ၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ 
လီမိတက္ 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ အမွတ္ ၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရား လမ္း၊  

ျမန္မာ ့စီးပြားေရးဘဏ္ - ပထမထပ္ (ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး႐ုံး) 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၃ ေဂ်ဗြီ/ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ 

MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္ ၁၇၄/၉၆ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၂ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၃၇၈၆၄၇, ၃၈၇၀၃၁ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၃၈၇၀၃၂ 

Website  http://www.msecmyanmar.com 
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Joint Underwriter  

အမည ္ Amara Investment Securities Co., Ltd 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ Amara Investment Securities Co., Ltd 

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ The Link Office တာ၀ါ၊ လင့္လမ္းႏွင့္ 
ဓမၼေစတီလမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၅၀၆ / ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (YGN) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၆ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၃၈၁၁၄၀ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၃၈၁၁၄၂ 

Website  http://www.amarasecurities.com/ 

 

Joint Underwriter  

အမည ္ AYA Trust Securities Co., Ltd. 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ AYA Trust Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၄၁၃ / ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (YGN) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၃ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၃၈၆၂၅၅ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၃၈၆၂၅၄ 

Website  http://www.ayatrustsc.com/ 
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Joint Underwriter  

အမည ္ CB Securities Co., Ltd. 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ CB Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၂၄၈၅ / ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (YGN) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၄ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၈၆၁၀၃၃၁ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၈၆၁၀၃၃၀ 

Website  http://cbsecurities.com.mm/ 

 

Joint Underwriter  

အမည ္ KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၅၃၊ Strand Square၊ Strand လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၅၆၄ အက္ဖ္စီ / ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (YGN) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၁ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၂၃၀၇၃၀၀ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၂၃၀၇၃၀၉ 

Website  https://kbzsc.com 
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Joint Underwriter  

အမည ္ KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာရံုးလိပ္စာ KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 

အမွတ္ ၇-၆၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။  

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၆၉၆ အက္ဖ္စီ / ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (YGN) 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

လုပ္ငန္းလိုင္စင္နံပါတ္ 

၀၀၅ 

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅-၁-၈၆၁၀၄၈၀ 

ဖက္စ္ +၉၅-၁-၈၆၁၀၄၇၉ 

Website  http://www.ktzrh.com/ 

 

၂-၂-၂။  အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ (မ်ား) 

ယခုကမ္းလွမ္းျခင္းတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရိွပါ။ 

 

၂-၃။  တာဝန္ခံ၍ တဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား (CONDITIONS OF UNDERWRITING) 

Book building လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔က ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္းတြင္ အေျချပဳလ်က္ - တာဝန္ခံၿဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာ ၅၄၄, ၅၃၇ စကုိုSole 
Bookrunner, Sole Lead Manager and  Underwriter က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔၌ ထည့္၀င္လိုသူမ်ား 
ရွာေဖြေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္တိုင္ ထည့္၀င္ရန္ တာ၀န္ခံ ျဖန္႔ခ်ိမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တရပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကုမၸဏီႏွင့္ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and  Underwriter တို႔ အၾကား သေဘာတူၾကပါသည္။ 

"စာရင္းပိတ္ရက္" (Closing Date) ဆိုသည္မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊  ဇန္န၀ါရီ ၁၈  ရက္ေန႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)  ေန႔လည္ 
၁.၀၀ နာရီ ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and 
Underwriter တို႔ အၾကား ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား၌ ထည့္ဝင္မႈမ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းရွင္းရန္ ေန႔ရက္ အျဖစ္ 
သေဘာတူသည့္ အျခား ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရက္၌ ေသာ္လည္းေကာင္းကို ဆိုလိုပါသည္။  အဆိုပါ စာရင္းပိတ္ရက္အား 
ေနာက္ဆုံးထားလ်က္ - ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ယခု ကမ္းလွမ္းမႈ အရ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အားလုံးအတြက္ အတည္ျဖစ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေပးရမည့္ 
ေငြတန္ဖုိးမ်ား အတြက္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ အညီ အတည္ျဖစ္သည့္ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ တကြ 
လက္ခံ ရရိွၿပီးျဖစ္လွ်င္ - တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ Sole Bookrunner, Sole Lead 
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Manager and Underwriter ၏ ဝတၱရားမ်ား ၿပီးဆုံးသည္။  သို႔ေသာ္ တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အနက္ 
တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ စာရင္းပိတ္ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) ညေန ၁.၀၀ နာရီ   ေနာက္ဆုံးထားလ်က္ 
အတည္ျဖစ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမရရိွလွ်င္ -  ေရ႕ွတြင္ဆိုခဲ့သည့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriterတို႔သည္ အဆိုပါ 
တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္၊  သို႔တည္းမဟုတ္ အက်ဳံးဝင္ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း 
တစ္စုံတစ္ရာတို႔အား လိုက္နာလ်က္ (အျခား ေလွ်ာက္ထားလိုသူ သို႔မဟုတ္ အျခား Joint Underwriters တို႔ထံမွ) 
ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရရွိေစရမည္။  ထို႔ျပင္၊ စာရင္းပိတ္ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) ညေန ၁.၀၀ နာရီ   
ေနာက္ဆုံးထားလ်က္ - အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈ မရရိွခဲ့သည့္ တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိမည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ဆိုင္ရာ  
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း စုစုေပါင္းကိုု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးေခ်ရမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေပးေခ်ေစရမည္။ 

Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔ အၾကား ျပဳလုပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၃   ရက္စြပဲါ ကတိစာခ်ဳပ္ အရလည္း တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီရမည့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း 
၂၁၀,၀၀၀ စ ု အား တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီေပးရန္ Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter က Joint 
Underwriters တို႔ထံ အခြင့္အေရး ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ၊ Joint Underwriters ကလည္း တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီရမည့္ 
အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၉၉,၅၀၀ စ ု အား ေအာက္ပါအခ်ဳိးအစားမ်ားအတိုင္း တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီေပးရန္ 
သေဘာတူထားပါသည္။ 

Securities Companies တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီမည့္ အစုရွယ္ယာ 
အေရအတြက္ 

ကမ္းလွမ္း အစုရွယ္ယာမ်ား၏ 
ရာခုိင္ႏႈန္း 

Amara Investment 
Securities Co., Ltd. 

၅၀၀ ၀.၁ % 

AYA Trust Securities Co., 
Ltd. 

၂၇,၀၀၀ ၅.၀ % 

CB Securities Co., Ltd. ၄၁,၀၀၀ ၇.၅ % 

KBZ Stirling Coleman 
Securities Co., Ltd. 

၁၂၁,၀၀၀ ၂၂.၂ % 

KTZ Ruby Hill Securities 
Co., Ltd. 

၁၀,၀၀၀ ၁.၈ % 

 

Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter မ ွတာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ရီမည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္မွာ 
ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါမည္ -  

Securities Companies တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီမည့္ အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ 

ကမ္းလွမ္း 

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ 

၃၄၅,၀၃၇ ၆၃.၄ %  
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Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိရမည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ ဆိုင္ရာ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း စုစုေပါင္းကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ကုမၸဏီသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အေက် ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

 Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter တို႔သည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
တာဝန္ယူျဖန္႔ခ်ိျခင္းလုပ္ငန္းကိုုု တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းခံရေသာ လိုင္စင္ရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚအေျခခံျခင္းအားျဖင့္၊ Sole Bookrunner, Sole Lead 
Manager and Underwriterတို႔၏ (အေျခခံမတည္ေငြရင္းႏွင့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ စေသာ) ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အထက္ပါ တာ၀န္ခံျဖန္႔ခ်ိျခင္းဆိုင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္လံုေလာက္သည္ဟု ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက ယူဆသည္။ 

၂-၄။ ေငြေပးသြင္းမည့္နည္းလမ္းမ်ား (SUBSCRIPTION METHOD) 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားထံမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမ်ား လက္ခံရန္ အလို႔ငွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက တာဝန္ 
ေပးထားပါသည္။  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔ အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ 
ႀကဳိးစားခြင့္ ရွိၿပီး၊ ၎တို႔အား ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးေခ်ပါမည္။ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ က 
သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။   
အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ တို႔၏ ႐ုံးခန္းမ်ား၌  
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း မိတၱဴ ကို ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ကနဦး ေလွ်ာက္ထားမႈ အတြက္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမွာ အနည္းဆုံး တစ္စု (၁-စု) ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္္။   
ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္  ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ 
တစ္စု၏ ကိန္းျပည့္ အဆ အေရအတြက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္္ထားႏိုင္ပါသည္။   

ယခု အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူျခင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္အား အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္လွစ္ထားမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ "အပုိင္း 
၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္  - အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္း 
အခ်ိန္ဇယား" ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂-၅။ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ခြေဲ၀ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္(PLAN OF DISTRIBUTION) 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄, ၅၃၇ စ ု  ထည့္ဝင္ခြင့္ကို ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းပါသည္။   

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ မတိုင္မီက ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ မရိွခဲ့ပါ။ 

အစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းမႈျပီးသည့္အခါ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ 
အစုရွယ္ယာမ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွ တဆင့္ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္း  ၀ယ္မႈ သြက္လက္သည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္မျဖစ္ကိုမူ အာမခံခ်က္ မေပးပါ။ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ " အပုိင္း ၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေဈးကြက္" တြင္  
ၾကည့္႐ႈပါရန္။ 
Latest Practicable Date တြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရး သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး သည္ဤကမ္းလွမ္းျခင္းအရ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၏စုစုေပါင္းပမာဏ ၅% ထက္ပို၍ 
ထည့္ဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ  သူတစ္ဦးဦးကိုမွ် မေတြ႕ရွိရပါ။  
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၂-၆။  အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ခြေဲ၀မႈအစီအစဥ္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္၊ အစုရွယ္ယာ 
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ 
သြင္းခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာအစုရွယ္ယာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
[၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊  ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္ေန႔] ညေန ၁၇း၀၀ နာရီထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေလွ်ာက္ထားေအာင္ျမင္ေသာ 
အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ဆိုင္ရာအေကာင့္အတြင္းမွ လက္ခံရရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂-၇။ စာရင္းတင္သြင္းျခင္း 

မူလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁,၀၀၀ ရိွ ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာ စုစုေပါင္း ၁၂,၂၁၂,၉၀၆စ ု ရွိအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္း၍ ေရာင္းဝယ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိပ္ခ်ိန္း  ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ အတည္ျဖစ္ပါမည္။ 

၂-၈။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား  

ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေပးေခ်ရမည့္ အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၄၀၇,၂၃၅,၃၅၆ ခန္႔ 
ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရွိရၿပီး၊ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းရန္အတြက္ခန္ ့မွန္းအသံုးစရိတ္  က်ပ္ 

ပညာရွင္ အခေၾကးေငြမ်ား (Professional Fees) (ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ 

အခေၾကးေငြ ႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္ အခေၾကးေငြ)  

၂၆၈,၇၉၇,၅၀၀ 

တာ၀န္ခံ ျဖန္ ့ခ်ိသူ (Underwriters Fee) (Joint Underwriters မ်ား၏ အခေၾကးေငြ 

အပါအ၀င္) 

၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

စာရင္းဝင္ တင္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ား (Listing (Registration) 

Expenses) 

၂၃,၄၃၇,၈၅၆ 

အေထြေထြ အသုံးစရိတ္မ်ား (Miscellaneous expenses) ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ 

ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 

Total Estimated Expenses ၄၀၇,၂၃၅,၃၅၆ 

 

၂-၉။ အစုရွယ္ယာေရာင္းရေငြကို အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ ျဖစ္ေသာ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းတြင္ အေျခခံလ်က္ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၄၄,၅၃၇ စု ခြေဲဝခ်ထား ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ စုစုေပါင္းရေငြမွာ က်ပ္ 
၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ျဖစ္ေပမည္။ 
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အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းမွ စုစုေပါင္း  ရေငြ ျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀ ကို ေအာက္ပါ 
အတိုင္းသံုးစြရဲန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ - 

ရေငြမ်ား အသံုးခ်ပံု အေၾကာင္းအရာ တန္ဖုိး အခ်ိန္ စီးပြားေရး အေျခအေန သတ္မွတ္ခ်က္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး အစီအစဥ္(က) ICT ဝန္ေဆာင္မႈ 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း 

က်ပ္ ၂.၀ ဘီလီယ ံ ၂၀၁၈-
မတ္လ 

turnkey စီမံကိန္း၊ ဖုိက္ဘာႏွင့္ BTS 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းတုိ႔တြင ္
TMH လုပ္ကုိင္သည့္  စီးပြားေရး နယ္ပယ္ 
တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ရမည္ 

 
အစီ အစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္ % တန္ဖုိး အသံုးျပဳပု ံ ေရာင္းသူ အခ်ိန္ ဦးစားေပး 

အဆင့္ 

(႕က) ICT 
ဝန္ေဆာင္မႈ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
(BTS tower 
Turnkey 
စီမံကိန္းမ်ား) 

၇၀
% 

က်ပ္ 
၁.၄ 
ဘီလီယ ံ

MEC အတြက္ တာဝါတုိင္ စီမံကိန္းမ်ား 

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ အခ်ိန္ အတြင္း 
TMH သည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ အနည္းဆံုး 
၁၂၆-ခု ၌ BTS tower Turnkey စီမံကိန္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

က်ပ္ ၁.၄ ဘီလီယံကုိ ျပည္တြင္း 
ေရာင္းသူတုိ႔ထံမွ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ လုပ္သားစရိတ္တုိ႔ အတြက္ 
သံုးစြသဲြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္္္တြင္းမွ 
ေရာင္းသူ 

၂၀၁၈-
မတ္လ 

၁ 

 ICT 
ဝန္ေဆာင္မႈ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
(ဖုိက္ဘာႏွင့္ 
BTS ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္း) 

၃၀
% 

က်ပ္ 
၀.၆ 
ဘီလီယ ံ

ဖိုက္ဘာႏွင့္ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
စီမံကိန္း 

ယခု ဘ႑ာႏွစ္၏ စတုတၳ ၃-လပတ္ အတြင္း 
TMH သည္ MPT အတြက္ အနည္းဆံုး 
ဖိုက္ဘာ ကီလုိမီတာ ၂,၀၀၀ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ လူသား 
အရင္းအျမစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔  
အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ 
TMH က က်ပ္ ၀.၂ ဘီလီယံခန္႔ 
ရင္းႏွီးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခု ဘ႑ာႏွစ္၏ စတုတၳ  ၃-လပတ္ အတြင္း 
TMH သည္ Huawei ႏွင့္ ZTE တုိ႔ အတြက္ 
BTS ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ လူသား 
အရင္းအျမစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔  
အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ 
TMH က က်ပ္ ၀.၄  ဘီလီယံခန္႔ 
ရင္းႏွီးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

TMH 
ကုိယ္ပိုင္ 
ပစၥည္းမ်ား 

၂၀၁၈-
မတ္လ 

၂ 
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Latest Practicable Date တြင္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမွ ရရွိေငြမ်ားကို 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးေနာက္ ရရိွမည့္ တိုးျမင့္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္း အက်ိဳးအျမတ္ကို အေရအတြက္အရ အတိအက် 
ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းအမ်ားစုအတြက္၊ ကန္ထ႐ိုက္တာအတြက္ BTS တာဝါမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီမံထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေနရာေဒသအသီးသီးအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမုိဘိုင္း စခန္း 
အလိုက္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအကဲျဖတ္မႈ၏ 
ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အသံုးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လုပ္သားခန္႔မွန္း 
ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ကာလတို႔ ကြျဲပား 
မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏုိင္မႈသည္ ေဒသခံေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းသာမက 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံု သို႔မဟုတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Latest Practicable 
Date တြင္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမွ ရရွိေငြမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ 
ရရိွမည့္ တိုးျမင့္ပမာဏ သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္း အက်ိဳးအျမတ္ကို အေရအတြက္အရ ခန္႔မွန္းေပးႏုိင္စြမ္း 
မရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း BTS တာဝါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ၊ 
တာဝါတစ္တိုင္လွ်င္ အသားတင္အက်ိဳးအျမတ္ ၅% မွ ၁၅% အၾကား အနီးစပ္ဆံုး ရရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ 
ထို႔ျပင္ယင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္း ဘ႑ာေငြႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္အေျခ တိုးပြားရန္ ပ့ံပိုးေပးနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ အဓိကေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အၾကား 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕က 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥတို႔ အတြက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြ ပမာဏႏွင့္ ထုတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားက ၎တို႔၏ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   သို႔ရာတြင္ အေထြေထြ ေဈးကြက္ 
အေနအထားမ်ား၊ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းက႑ အတြက္ ေျမာ္ျမင္ခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း ၾကပ္မတ္မႈ အေျခအေန ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးေငြ လိုအပ္ခ်က္၊ ရႏုိင္မည့္ 
ေငြေရးေၾကးေရး ပ့ံပိုးမႈတို႔ ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ားကဲ့သို႔ အနာဂတ္ ျဖစ္ရပ္ 
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အသားတင္ရေငြမ်ား အသုံးခ်ပံုကုိ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ရရိွေငြမ်ားအား အသံုးျပဳမႈတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား 
ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိလွ်င္ ယင္းအေျပာင္းအလဲကို ရန္ကုန္စေတာ့ အပိခ္်ိန္း တြင္ ခ်က္ခ်င္း 
ေဖာ္ျပေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတုိ႔သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
ထိုသို႔ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ 

Latest Practicable Date တြင္ရရိွေငြပမာဏသည္ အဆိုျပဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြျဖည့္တင္းရန္ 
လံုေလာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု TMH က ခန္႔မွန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြ ထပ္မံလိုအပ္သည္ဆိုပါက၊ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝမႈ(မ်ား) သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီထပ္မံရယူမႈတို႔ လိုအပ္ေကာင္း 
လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ 

ဤကမ္းလွမ္းျခင္းတြင္ ထည့္ဝင္မႈ အနည္းဆုံး မည္မွ် ရရိွေစရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။   ထို႔ေၾကာင့္ 
ထည့္ဝင္မႈ အနည္းဆုုံး မည္မွ် ရရိွမွသာ ဤကမ္းလမ္းခ်က္ အရ အစုရွယ္ယာ ခြေဲဝခ်ထားမႈမ်ားကို ဒါ႐ုိက္တာမ်ား 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းလည္း မရိွပါ။  Sole Bookrunner, Soler Lead manager 
and Underwriter ႏွင့္ Joint Underwriters တို႔က တာဝန္ခံ ျဖန္႔ခ်ိေသာ အစုရွယ္ယာ (Underwritten Share) 
တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၃,၀၀၀  ျဖစ္သည့္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း အရ - တာဝန္ခံ ျဖန္႔ခ်ိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား ကို ခြေဲဝခ်ထား  
ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အၾကမ္း ရေငြမ်ားမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀  ျဖစ္ေပမည္။ ရရိွေငြမ်ားကုိ 
အဆိုျပဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလုိ႔ငွာ အသံုးျပဳျခင္းမတိုင္မီTMH ၏ ဘဏ္စာရင္းအေကာင့္မ်ားမွ တစ္ခုအတြင္းသုိ႔ 
ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ 
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 ၂-၁၀။ မတည္ေငြရင္းအေျခအေန(CAPITALIZATION) 

Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မတည္ အရင္းအႏွီးမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္ - 

 Latest Practicable Date ရိွ 

အေနအထား အရ 

ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း (Authorized Share Capital) အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ရွယ္ယာ  

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း (Share Capital) 

(သာမန္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္) (No of Ordinary shares) 
၁၁,၅၄၆,၂၄၀ 

အစုရွယ္ယာပရီမီယ ံ(က်ပ္) 

Share premium (Kyats)  
၁,၀၁၃,၅၆၀,၀၀၀ 

Total Share Capital (Kyats) 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း စုစုေပါင္း (က်ပ္) 
၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ က်ပ္ 

 က်ပ္ေပါင္း 

ကာလတိုေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total short-term Indebtedness) ၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄  

ကာလရွည္ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total  long - term indebtedness) ၀ 

ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total indebtedness)  (A) ၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄ 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြ ၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ 

အစုရွယ္ယာ အပိုေၾကး ၁,၀၁၃,၅၆၀,၀၀၀ 

သီးသန္ ့ ေငြ ၀ 

မခြေဲ၀ေသာ အျမတ္ေငြ ၂,၄၄၃,၂၄၃,၅၁၄ 

အဖြဲ႔ဝင္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (equity) စုစုေပါင္း (B)   ၁၅,၀၀၃,၀၄၃,၅၁၄ 

မတည္အရင္းအႏီွး  (Capitalization) (A+B) ၁၈,၇၁၆,၈၇၉,၇၅၈ 
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ညိွႏႈိင္းထားေသာမတည္ေငြရင္း အေျခအေန(ADJUSTED CAPITALIZATION) 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားေရာငး္ခ်ျခင္းၿပီးေနာက္တြင္ ညွိႏႈိင္းေငြရင္းထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ဇယားတြငေဖာ္ျပ ထားသည့္အတုိင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း (Authorized Share Capital)  ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

အစုရွယ္ယာ   

ကိုက္ညႇ/ိ ညိႈႏိႈင္း အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း (Adjusted Share Capital) 

(သာမန္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္) (No of Ordinary shares) 
၁၂,၂၁၂,၉၀၆  

ကိုက္ညႇ/ိညိႈႏိႈင္း အစုရွယ္ယာ အပိုေၾကး (က်ပ္) 

Adjusted Share premium (Kyats)  
၁,၃၃၃,၃၃၂,၀၀၀  

ကိုက္ညႇ ိ/ညိႈႏိႈင္း အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း စုစုေပါင္း (က်ပ္) 

Total Adjusted Share Capital (Kyats) 
 ၁၂,၂၁၂,၉၀၆,၀၀၀ ] 

 က်ပ္ေပါင္း 

ကာလတိုေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total short-term Indebtedness) ၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄  

ကာလရွည္ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total  long - term indebtedness) ၀ 

ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total indebtedness)  (A) ၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄ 

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြ ၁၂,၂၁၂,၉၀၆,၀၀၀  

အစုရွယ္ယာ အပုိေၾကး ၁,၃၃၃,၃၃၂,၀၀၀  

သီးသန္ ့ ေငြ ၀ 

မခြေဲ၀ေသာ အျမတ္ေငြ ၂,၄၄၃,၂၄၃,၅၁၄ 

အဖြဲ႔ဝင္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (equity) စုစုေပါင္း (B)    ၁၅,၉၈၉,၄၈၁,၅၁၄  

မတည္အရင္းအႏီွး  (Capitalization) (A+B)  ၁၉,၇၀၃,၃၁၇,၇၅၈ 

 

၂-၁၁။ ဆုံးရံႈးႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတြင္ သိသိသာသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသျဖင့္၊   
ဤအလားအလာရွင္းတမ္း အတြင္း မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။  လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္   ဤအပိုင္း အတြင္း 
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ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တစ္ခုခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာရွင္းတမ္း အတြင္း 
ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္ အားလုံးတို႔ကို လည္းေကာင္း ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးမွသာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။  ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ထက္ မကေသာ  ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။  အခ်ဳိ႕ေသာ 
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မသိေသးပါ။  လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ အေရးမႀကီးဟု မိမိတို႔က 
ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ အရာမ်ားလည္း 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတုိ႔ အနက္ တစ္ရပ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘ႑ာေရး 
အေျခအေန၊  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ  ရလဒ္မ်ား၊ ေငြသား စီးဆင္းမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား 
ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာမ်ား၌ တစ္စုံတစ္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားမႈအား အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ 
တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။  ထိုအခါ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳသည့္  
ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဆင္းျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ လူႀကီးမင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားမႈ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကို ျဖစ္ေစ ဆုံး႐ႈံးရႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာရွင္းတမ္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ တိုက္္႐ုုိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည့္  ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါရိွပါသည္။  
ဤအလားအလာရွင္းတမ္းအတြင္း ဤအပိုင္းႏွင့္ အျခား ေနရာတို႔တြင္ တင္ျပထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရင္ဆုိင္ရသည့္ 
ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမွဳမ်ား အပါအဝင္  အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက 
အမွန္တကယ္ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ား သည္ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက 
ခန္႔္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိကြာျခားႏိုင္ပါသည္။    လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ 
ဤအလားအလာရွင္းတမ္း၏ အပုိင္း ၁။  အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ -ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား  အပိုဒ္တြင္ ပါရိွသည့္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆိုင္ရာ 
သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္စားသင့္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳမီ လူႀကီးမင္း ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ သီးျခား သက္ဆိုင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူႀကီးမင္း၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လုပ္ကုိင္္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆုံးရံႈးနုိင္သည့္အခ်က္္မ်ား 

အဓိကေဖာက္သည္မ်ားကုိ ဆုံး႐ႈံးရမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက ေဖာက္သည္မွာ ဆက္သြယ္္ေရး ေအာ္ပေရတာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ စက္ပစၥည္း 

ကိရိယာ ေရာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ဝင္ေငြမ်ား အနက္ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ၆၄.၀% ႏွင့္ ၅၆.၀% အသီးသီးခန္႔မွာ ၎တို႔ထံမွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔႔၏ အဓိက ေဖာက္သည္တို႔ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီကို ဆက္လက္ အသုံးျပဳၾကလိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ 

အာမခံခ်က္မွ် မေပးနုိင္ပါ။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက ေဖာက္သည္ တစ္ဦးဦးက မိမိတို႔ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ရပ္စဲခဲ့လွ်င္ 

ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ပစၥည္္း ဝယ္ယူျခင္းကို သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ 

ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္မ်ား တန္ဖိုးကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲလွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမတ္ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္/ရလဒ္္တို႔ အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အဓိကဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကား ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမိုသိရွိလိုပါက 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ “အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား – စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ 

တစ္ခုျခင္းစီအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ” အား ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား အေပၚ မူတည္ျခင္း 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြား၍ အလ်င္အျမန္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ အသံုးျပဳသူၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ 

တိုးပြားလာေသာဝယ္ယူသူလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံၫႊန္း ပိုမုိေကာင္းမြန္လာမႈတို႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ 

မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ 

လကၡဏာေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္း၏ အရွိန္အဟုန္ကို 

အမွီလိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ စီမံကိန္းကြပ္ကဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္၍ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားေပၚတြင္ အထူးအားထား၍ 

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္၊ ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္အဆိုပါ အတတ္ပညာရွင္ အမ်ားစုသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ 

လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ “BTS and Fiber Installation and Maintenance” မွ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည့္ ထိေရာက္ေသာ ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္  လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔႔ကုမၸဏီတြင္ ဆက္လက ္တာဝန ္ထမ္းေဆာင္ၿမဲ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေစရန္ 

ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း အသစ္္မ်ားအား ရွာေဖြ ခန္႔ထားၿပီး 

ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္စြမ္း အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေနပါသည္။  လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုသည့္ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို  ရရွိရန္ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈမွာ အလြန္ ျပင္းထန္ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေသာ အေရအတြက္ အတိုင္း ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း မရိွလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

လုပ္ငန္း မဖြ႔ံၿဖဳိး မတိုးတက္ႏိုင္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  ထိုအခါ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ  ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ 

ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႔မွ အဓိကက်သူတုိ႔ အေပၚ မူတည္ျခင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ေနႏုိင္ေရးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ ွ

အဓိက  ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ကုမၸဏီတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္း အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ပါသည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာသည္ ဤကုမၸဏီ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္လာမႈတြင္ အခရာက်သူ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ 

ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာ လားရာဘက္ကို လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို လည္ေကာင္း 

ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ လမ္းၫႊန္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ အေၾကာင္းရင္းတို႔တြင္ 

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑၌ အေတြ႔အႀကဳံ သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ ရိွၾကသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ 

အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အဓိကေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၾကား ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

ဆက္ဆံေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာတို႔က 

အေရးပါေသာက႑မွ ကူညီပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိျခင္းျဖင့္၊ ကုမၸဏီဆက္လက္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား 

ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ခ်႕ဲထြင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ကုမၸဏီ  ႀကီးထြား တိုးတက္လာေစရန္  ၎တို႔တြင္ စုေပါင္း၍ 

တာဝန္ရိွပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔႔၏ အဆိုပါ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ားအား  ကုမၸဏီတြင္ ဆက္လက္ 

လုပ္ကိုင္ေနၾကရန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မေပးနုိင္ပါ။     သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ျဖင့္ 

အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ အစားထိုး ခန္႔ထားႏိုင္မႈ မရိွဘဲ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရိွ တစ္ဦးဦးကို 

လက္လႊတ္ရလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက ဆြေဲဆာင္ 

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္း မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရလဒ္တို႔ အေပၚ 

မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ျခင္း 

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑သည္ အၿမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲသာမက ေဈးကြက္၏ 

စိတ္ပါဝင္စားမႈ ပံုစံ၊ သုံးစြသဲူတို႔၏ ႏွစ္ၿခဳိက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ ဝယ္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမုိ 

မ်ားျပားလာျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑၏ စံႏႈန္းစံထားမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္းတို႔ကိုပါ ရင္ဆိုင္္ရနုိင္ပါသည္။  

လိုအပ္ခ်က္/ျပႆနာတို႔ အတြက္ သုံးစြသဲူတို႔  လက္ခံႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား အသစ္မ်ား တီထြင္ကာ စီးပြားျဖစ္ 

ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈေၾကာင့္ပင္ ရွိရင္းစြဲ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေခတ္ကုန္ အလဟႆ ျဖစ္ကာ ေရာင္းမစြံ 

ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္း 

အစိတ္အပုိင္းအားလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ရန္ အလို႔ငွာ ေဈးကြက္၏ အလားအလာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ 

နည္းပညာ အေျပာင္္းအလဲမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ႏွစ္ျခိဳက္မႈမ်ားကို 

သိရွိ သေဘာေပါက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္စြမ္းတို႔ အေပၚ 

မူတည္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း ေနာက္ဆုံးေပၚ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လိုက္မီေအာင္ 

အေလးထား ဂ႐ုစုိက္ေနျခင္း မရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နည္းပညာပိုင္း အသိပညာ အတတ္ပညာႏွင့္ ေျဖရွင္းပုံ 

နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အေတြ႔အႀကဳံတို႔ပါ အသံုးမဝင္ေတာ့ဘဲ ေခတ္ကုန္သြားႏိုင္ပါသည္။  ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း အျခားေသာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ၿပဳိင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း 

မရိွေတာ့ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ  ရလဒ္တို႔ကို အေရးပါေသာ 

အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ  ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ 

မက္ခ႐ုိ စီးပြားေရး အေျခအေနေၾကာင့္ နည္းပညာ အတြက္ သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏ ေျပာင္းလဲျခင္း  

နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက ္သုံးစြၾဲကသည့္ ေငြပမာဏသည္ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာ အေပၚ 

မူတည္လ်က္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။  အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တို႔မွာ - စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန၊ 

ေခ်းေငြ အေပၚ ေပးရသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ ေငြလႏဲႈန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ (recession)၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ 

(inflation)၊ အေထြေထြ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈ (deflation)၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အခြန္ေကာက္္ခံမႈ ၊ 

စေတာ့ေဈးကြက္ အေနအထား၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဈးကြက္မ်ားအတြင္း စားသုံးသူတို႔၏ အေထြေထြ အရပ္ရပ္ ယုံံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ အဆင့္  

(general consumer confidence) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဈးကြက္တို႔အတြင္း စီးပြားေရးေလာက အေျခအေနမ်ားသည္ အေျခမခုိင္လ်က္ ရွိေနဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာမီကာလ 
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အတြင္း၌လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ အေျခအေန  ျဖစ္ေနမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထင္ျမင္ပါသည္။  

စိန္ေခၚမႈ မ်ားေသာ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္အရ နည္းပညာတြင္ သုံးစြမဲႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္း   မွတစ္ဆင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ေဖာက္သည္တို႔ကလည္း ေဈးႏႈန္း ဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားေပးလာၾကရာ ယင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြ၊ အျမတ္၊ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပန္ရခ်က္ (operating margin) ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ  ရလဒ္တို႔ အေပၚ 

မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီးႏိုင္ငံ ေဈးကြက္မ်ား၌ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည့္ အျပင္၊ ဥေရာပ တစ္ခြင္၌ ေႂကြးၿမီ အက်ပ္အတည္းမ်ား 

ရင္ဆိုင္ေနရသည္။  ယင္းတို႔ႏွင့္ တကြ (အေမရိကန္ အစိုးရက ေရ႕ွေဆာင္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

မလႊဲသာ မေရွာင္သာ သိမ္းယူ သို႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ လိုအပ္ခဲ့သည့္) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ေခ်းေငြ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ အပါအဝင္ တစ္ကမၻာလုံး၏ စီးပြားေရးတြင္ 

လတ္တေလာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနမႈက ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး၊ 

အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ သက္ေရာက္ေနႏိုင္ပါသည္။  ထိုမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္တို႔ အေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး၊ အနာဂတ္တြင္လည္း 

ဆက္လက္ သက္ေရာက္ေနႏိုင္ပါသည္။    ကမၻာ့ စီးပြားေရး ပ်က္ယြင္းအားနည္းလာျခင္း သို႔မဟုတ္ မတည္မၿငိမ္ 

ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားက ၎တို႔၏ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သုံးစြမဲႈမ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို ရပ္စဲျခင္း ျဖစ္ေစ 

ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္ ရရွိႏိုင္စြမ္းတို႔ အေပၚ ဆိုးက်ဳိး 

သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း လက္ရိွ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အသစ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရျခင္း  

ဆက္သြယ္္ေရး လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျပည္္တြင္းမွ လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္ပမွ လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပဳိင္ရပါသည္။  အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ၊ တန္ဖုိး ျဖည့္စြက္မႈ 

ရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္မွသာ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားက အလားတူ ေျဖရွင္းမႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လွ်င္  ျဖစ္ေစ၊  အရည္အေသြး ပိုမို 

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုး ျဖည့္စြက္မႈ ပိုမုိ ပါရိွေသာ ေျဖရွင္းမႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လွ်င္  ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ၿပဳိင္ဘက္တို႔ထံသို႔ လက္လႊတ္ 

ဆုံး႐ံႈးရႏိုင္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ရည္ရြယ္ေသာ ေဈးကြက္မ်ား အတြင္း ေရာက္ႏွင့္ၿပီး၊ အေျခက်ေနၿပီး ျဖစ္ေသာ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားထံမွ လည္းေကာင္း၊ 

အသစ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားထံမွ လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ အျပင္းအထန္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပဳိင္္ဘက္မ်ားတြင္ သာလြန္ေသာ နည္းပညာပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈပိုမုိမ်ားျပားေသာေဈးႏႈန္း၊ ပိုမုိ 

ႀကီးမားေသာ ပညာရွင္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔မ်ား၊ ပိုမို အားေကာင္းေသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ား 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခ်မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။  အသစ္ 

ေပၚထြက္လာေသာ နည္းပညာမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေစေရး ပုိမို လ်င္ျမန္စြာ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ေဈးကြက္ အတြင္း ထိေရာက္စြာ 

ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုအာမခံခ်က္မေပးပါ။  ထုိသို႔ မယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအေပၚ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ပါသည္။ 
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ပေရာဂ်က္ အသစ္္မ်ား အပ္ႏံွမႈ လက္ခံရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈ အလြန္ ျပင္းထန္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပေရာဂ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ပုံစံ ျဖစ္ၿပီး၊ 

အဓိက ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား [Major Communications Network Operators]၊ 

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အၾကား ကာလရွည္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေထာင္ ရရွိထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။  ပေရာဂ်က္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္မူ 

ေယဘုယ်အားျဖင တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရပါသည္။  တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္ အရ အသက္သာဆုံး 

ေဈးႏႈန္း အဆိုျပဳႏုိင္သူအား ကန္ထ႐ိုက္ ခ်ထားေပးပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး 

စြမ္းေဆာင္ရည္္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ပေရာဂ်က္ အသစ္ တင္ဒါမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရရိွမႈ အေပၚ မူတည္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ သေဘာ သဘာဝ အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရိွေသာ ပေရာဂ်က္ 

အေရအတြက္ႏွင့္ ယင္း ပေရာဂ်က္တို႔၏ တန္ဖိုးမွာ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ မတူပါ။  အျမတ္ေငြ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

ပေရာဂ်က္ အသစ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ ရရွိလိမ့္မည္ဟုအာမခံခ်က္မေပးပါ။  အျမတ္ေငြ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

ပေရာဂ်က္ အသစ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မရရွိလွ်င္၊ ပုံမွန္ ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း 

အပ္ႏံွမႈမ်ား (ပေရာဂ်က္ အသစ္မ်ား အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မရရိွလွ်င္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ 

တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ အရ ယွဥ္ၿပဳိင္ရသျဖင့္ ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္း အပ္ႏံွမႈ ရရိွရန္ အဆိုျပဳ ေဈးႏႈန္းကို မလႊဲမေရွာင္သာ 

ေလွ်ာ့ခ်ရလွ်င္ အျမတ္ေငြ ရရိွႏႈန္းကို ထိခိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီက ရရိွထားၿပီးေသာ ဂုဏ္သတင္း အမည္ေကာင္း အေပၚ မီွခုိအားထားရျခင္း 

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑၌ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ကုမၸဏီသည္ တီထြင္ႏိုင္စြမ္း ေကာင္းၿပီး 

အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္သူ အျဖစ္ အမည္ေကာင္း 

ဂုဏ္သတင္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  ယင္း အမည္ေကာင္း ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ေဖာက္သည္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ ထားရွိေနၾကသည္ဟုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ေသာ အဓိက 

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား [Major Communications Network Operators]၊ 

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ထက္ မက စီးပြားေရး 

ဆက္ဆံမႈ ရွိခဲ့ျခင္းကလည္း ယင္းယုံၾကည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေနပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ခၽြတ္ယြင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာ  ရွိခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္္စြမ္း 

မရိွေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေပၚ မေကာင္းသတင္း က်ေရာက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အမည္ေကာင္း ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္နိုင္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့သြားႏိုင္ပါသည္။  အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္္တို႔ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ ရိွေရး 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ထိေရာက္ ထက္ျမက္မႈ ရွိေရး၊ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံမႈမ်ားကုိ 

ယုံၾကည္အားထားႏိုင္ေစေရး၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ 

လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လုိက္နာမႈ ရွိေရးတို႔ ေသခ်ာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
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ကုမၸဏီတြင္္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါသည္။  ေနာက္ထပ္ တင္ျပခ်က္မ်ား 

အတြက္  "အပုိင္း ၄. ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား - 

ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား" တြင္ လည္းေကာင္း၊  " အပုိင္း ၅. 

အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား - IPT Procedures" တြင္ လည္းေကာင္း ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈပါရန္။   

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေကာင္္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကုမၸဏီတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 

အေနျဖင့္ ထိေရာက္မႈ မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးပါေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား 

ရွိေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ စည္္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ ရွိေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ အေပၚကုိ မလိုလားအပ္ေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းရန္ လုိအပ္ႏ္ုိင္ျခင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ အလားအလာတို႔ အတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု ထင္ရေသာ 

အျခား စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေတြ႔ႀကဳံရႏုိင္ပါသည္။  ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာက္ထပ္ 

ရင္းႏွီးေငြကို အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝသည့္ နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ေႂကြးၿမီ ရယူသည့္နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ 

ရွာေဖြရႏိုင္ပါသည္။  အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝသည့္္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းမႈ ရယူလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 

အစုရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္္ပါသည္။   ေႂကြးၿမီ ခံယူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းလွ်င္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးႏိုင္စြြမ္း အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑တြင္း 

ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြ တု႔ံျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ လည္ပတ္ေနေသာ 

ရင္းႏွီးေငြ ကို အသုံးခ်ရာတြင္ လည္းေကာင္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။   ထို႔ျပင္၊ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 

ျဖည့္တင္းမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ရရွိလွ်င္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံႏိုင္ေသာ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မေပးနုိင္ပါ။    

လုံေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းမႈကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

မရႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မလုိလားအပ္သည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီကုိ တရားစြဆုိဲမႈ သုိ႔မဟုတ္  အျခား စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ၾကပ္မတ္ေရး ဆုိင္ရာ အေရးယူမႈတုိ႔ 

အမွန္တကယ္ ခံရႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္  ခံရရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရိွႏုိင္ျခင္း  

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ တရားစြဆဲိုမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ၾကပ္မတ္ 

အေရးယူမႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ပါသည္။   ပုဂၢလိက တရားစြဆဲိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ခုခံရျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ၿပီး 

စရိတ္စက မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။    ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါက ေငြေရးေၾကးေရး 

ေပးရန္တာဝန္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  အစိုးရဌာနႏွင့္ အစိုးရဌာန သေဘာေဆာင္ 

အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါသည္။    ထုိ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အား ရင္ဆိုင္ ခုခံရသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ကုန္က်စရိတ္တို႔ အျပင္၊  အဆိုပါ အစုိးရဌာနႏွင့္ 

အစိုးရဌာန သေဘာေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာရန္ 

ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္၍ ဒဏ္ေၾကးမ်ားလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ လုိအပ္ေသာ လုိင္စင္္ႏွင့္္ 

အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ မရရိွျခင္း၊  ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း မထားႏုိင္ျခင္း၊  
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သုိ႔တည္းမဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ေရး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ခြင့့္ရရိွရန္ လိုင္စင္ရရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။  သက္ဆိုင္ရာ 

အာဏာပုိင္တို႔က အဆိုပါ လိုင္စင္အား အခ်ိန္မွန္မွန္ သက္တမ္းတိုးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။  ထို႔ျပင္ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဆိုပါ 

အာဏာပုိင္တို႔၏ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ခံယူရၿပီး၊ ၎တို႔ အသီးသီးက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ 

သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္၊  သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔႔ မွန္သမွ်ကို လက္ရွိအားျဖင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊  ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ ထိုသို႔ ရလိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရိွပါ။  

ထို႔ျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ၏ အျခား စည္းမ်ဥ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ 

က်င့္ဝတ္၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စံႏႈန္းစံထား တစ္စံုတစ္ရာကို ျဖစ္ေစ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စစ္ေဆး 

ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္ - သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အေရးယူႏိုင္ပါသည္။   အေရးယူသည္ 

ဆိုရာ၌ သတိေပးျခင္း၊ (အက်ဳံးဝင္သည့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္တို႔ အပါအဝင္) ျပစ္္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

လိုင္စင္ တစ္ခုလုံး (သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ)ကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လိုင္စင္ သက္တမ္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ 

စည္္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ (တစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုသည္ လက္ရွိ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းတို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္း ခံရလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 

လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ားကို မရရိွခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္း မတိုးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ရပ္စဲရႏုိင္ပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ ဒဏ္ေငြမ်ားလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။  ယင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အသားတင္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး အေနအထားႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ 

ရလဒ္မ်ားကို သိသိသာသာ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ NFS(I) License 

ရရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို “အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္”ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ “၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား” တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မွ သတ္မွတ္ ေတာင္းဆုိေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္၍ အျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာမႈတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈ ခံရႏိုင္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဖာက္သည္တို႔အား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရသည့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေဖာက္သည္တို႔၏ ႏွစ္သက္ လိုလား ေတာင္းဆိုသည့္ 

ပုံစံမ်ားတြင္ အေျခခံပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားသည္ ေဖာက္သည္တို႔၏ 

လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ ရနအ္တြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးပါၿပီး၊ ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ေသာ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျပႆနာ 

အေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္၊ ေဖာက္သည္တို႔က ေတာင္းဆိုသည့္ အတိုင္း ျဖည့္ဆည္း မေပးႏုုိင္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
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အေပၚ နစ္နာေၾကး အမ်ားအျပား တရားစြဆဲိုေတာင္းဆိုျခင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ အမွား 

ျပဳလုပ္မိလွ်င္လည္း အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ငွားရမ္းထားမႈကို အဆုံးသတ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကး 

ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာက္္သည္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား အတိုင္း မလိုက္နာ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈတို႔ အျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔   

အေပၚ ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ အျခား မေက်နပ္မႈမ်ား ေဝဖန္ အျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းက႑ အလိုက္ 

သုေတသန ရလဒ္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္  (တိက် မွန္ကန္မႈ ရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ) တို႔ကို ထုတ္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚေသာ မေကာင္းသတင္းတို႔သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။    ယင္းကဲ့သို႔ 

မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသတင္းတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏ 

ဂုဏ္သတင္း ပုံရိပ္မွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းရမႈ ပမာဏကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီ အေပၚ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဈးကြက္ အတြင္း ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး  

စြမ္းေဆာင္ရည္ ရလဒ္မ်ား အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။  ေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ 

သေဘာထား သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စားသုံးသူတို႔၏ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈတုိ႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာၿပီး၊ စီးပြားေရး 

အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာႏိုင္ပါသည္။   ထို႔ျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ေဝခံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၏ ဝန္ထမ္း/လုပ္သားမ်ားကုိ ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကူးစက္သည္ဟု သံသယရွိသျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္တို႔က ေရာဂါ 

ျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီးႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊ လက္ေဝခံ ကန္ထ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ 

ပစၥည္းေပးသြင္း ေရာင္းခ်သူတို႔၏ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ဌာန ဥပစာမ်ားကို ယာယီ 

ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း/လုပ္သားတို႔အား quarantine ျဖင့္ သီးျခားထားရန္  ၫႊန္ၾကားလာႏိုင္ပါသည္။   

ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ၿပီးဆုံးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ စရိတ္မ်ား လ်ာထားသည္ထက္ ပိုမို ကုန္က်ျခင္းတို႔ 

ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္/ရလဒ္မ်ား အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာႏိုင္ပါသည္။ 

ျပင္ပ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေပၚ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း  

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ အရပ္ဘက္ ဆူပူအုံႂကြျခင္းႏွင့္ အျခား 

ႀကဳိတင္ ေမွ်ာ္မွန္း မထားေသာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ ျပင္ပ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း လည္္ပတ္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။  ယင္းမွ တစ္ဆင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပေရာဂ်က္ တည္ေဆာက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိ ၾကာျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ အဆုံးသတ္ၿပီး 

ေဖာက္သည္တို႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။   ျပင္ပ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ 

ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သို႔ပင္ အဆင္သင့္ စီမံ ျပင္ဆင္ထားေစကာမူ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရိွပါ။   ထိုသို႔ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ကၽြန္ပ္တို႔က 

ေဖာက္သည္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အတိုင္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တရားစြဆဲိုျခင္း တို႔ 

ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အျပင္၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္း အပ္ႏွံထားမႈမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ စီးပြားေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ား အသစ္မ်ား မရရိွေတာ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ဆုံးရံႈးနုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ 

ခံရႏုိင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (ေငြေရးေၾကးေရး က႑ႏွင့္ စာရင္းကိုင္စံနစ္တို႔ အပါအဝင္) စီးပြားေရး စနစ္သည္ ေျပာင္းလဲေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။   ထိုု႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ျခင္း အဆင္ေျပ 

ေခ်ာေမြ႔မႈႏွင့္ စရိတ္စကတို႔အား ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

အျခား အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊  အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား  

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   လက္ရွိ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေရး၊  စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္သြားေနမည္ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ားသည္ ဆက္လက္ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊  ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔အား ထိခုိက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား 

ရွိေနျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ေဖာက္သည္ေလာင္းတို႔အား ဆြေဲဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ 

မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ပါသည္။    

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စနစ္ကုိရင့္က်က္ျပည့္၀မႈရိွေစရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ  

စည္္းမ်ဥ္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာအဓိပၸာယ ဖြင့္ဆုိ က်င့္သုံးရန္လုိအပ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္က 

ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးတို႔က 

ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားအား ေခတ္မီ အားေကာင္း ေစသည့္ ျမန္မာ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုင္ရာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ား လတ္တေလာ အခ်ိန္မ်ား အတြင္း၌ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား 

အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။   သို႔ေသာ္လည္း၊ 

ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ၎၏ တရားေရး စနစ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ 

အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပး ဆြေဲဆာင္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ 

ဖြံ႔ၿဖဳိးေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ၊  လက္ရိွ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေရာက္ျခင္း ရွိမရွိ၊ သက္ေရာက္ပါက မည္သို႔ သက္ေရာက္မည္ ဆိုသည္တို႔ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။    အထူးအားျဖင့္၊ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုင္ရာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒပုိင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးပိုင္းတို႔အား တိုးတက္ 



50 
 

ေကာင္းမြန္ေစခ့ဲေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ 

အားလုံးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ ရွိရန္ မေသခ်ာသည့္ အျပင္၊  အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနျခင္း၊  အဓိပၸာယ္ 

မထင္ရွားျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနျခင္းတို႔  ရွိေနႏုိင္ပါသည္။   

ထိုျပင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အလြတ္သေဘာျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႒ာနတြင္း ျဖစ္ေသာ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ ရွိေနႏိုင္သည့္ အျပင္၊  အဆိုပါ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား အတြက္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ မရွိမႈ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက မရရိွႏိုင္မႈႏွင့္ 

တသမတ္တည္း က်င့္သုံးျခင္း မရွိမႈတို႔ျဖင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရား႐ုံးမ်ားမွ စီရင္ခ်က္ မခ်ဖူးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး က႑မ ွမျပ႒ာန္းဖူးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

အျပင္၊ ႀကဳိတင္ အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ လုံေလာက္စြာ အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းလည္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုမွတစ္ပါးလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းၾကပ္က်င့္သုံးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရ႕ွမွ စီရင္ထုံး သာဓကမ်ားတြင္လည္း 

အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။  ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္   

အသုံးခ်ျခင္းတို႔တြင္ ေနာက္ထပ္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစႏုိင္ပါသည္။     

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စီရင္ထုံးျပဳဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ စနစ္မ်ားအား ေရာယွက္ကာ လက္ခံ 

က်င့္သုံးေသာ္လည္း၊  ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိုးရ ေပၚလစီမ်ားက လႊမ္းမိုးပါသည္။   

ထို႔ျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို စည္းၾကပ္က်င့္သုံးရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 

သေဘာအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္း အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ပါရိွေနႏုိင္ၿပီး၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရ၊ အစိုးရအာဏာပုိင္ႏွင့္ 

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပုံ ကြျဲပားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။  

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တရား႐ုံးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အႏုညာတနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ျပည္တြင္း အႏုညာတခုံ႐ုံးမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 

ရွိပါသည္။   အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒျဖင့္ အည ီ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊    ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႔အႀကဳံ သိသိသာသာ နည္းပါးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။  ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ား အတြက္ ခုံသမာဓိ နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ  

ေဒသခံတို႔မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိၿပီး၊  ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒကို ၂၀၁၆ 

ဇန္နဝါရီလတြင္မွသာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသးသျဖင့္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ အည ီ အႏုညာတနည္းျဖင့္ စီရင္ 

ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ဖူးျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္ အတြင္းရွိ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို က်င့္သုံးရာ၌ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   ထိုမွ 

တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ (liquidity) ႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး အေနအထားတို႔အေပၚသုိ႔လည္း မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ေသာ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားက ဤကုမၸဏီ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ေသာ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို 

ခံရႏုိင္ပါသည္။   ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈ (အားလုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း) အခ်ဳိ႕ကို ယာယီ 

ဆိုင္းင့ံျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္းငံ့ထားမႈမ်ားအား 

သက္တမ္း တိုးေပးရန္ မေသခ်ာပါ။   ယင္း တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေနာက္ဆုံးတြင္ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားျခင္း ျပဳမျပဳ၊ 

သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳမျပဳ မေသခ်ာပါ။   ထိုသို႔ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည့္ တားဆီး 

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား သက္တမ္းတိုး မေပးျခင္းသည္ 

လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 

ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို အေႏွာက္္အယွက္ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏  ေဖာက္သည္ေလာင္းတို႔အား 

ဆြေဲဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ မလုိလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ပါသည္။   ထိုမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ (liquidity) ႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

အေနအထားတို႔အေပၚသုိ႔လည္း မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပေရာဂ်က္တုိ႔ အတြက္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာက႑မွ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆုိင္ေသာ က႑မွလည္းေကာင္း ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းႏုိင္မႈ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။  

မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒအရ ျမန္မာဘဏ္တို႔အား ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ 

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသို႔  ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္မ်ား လိုင္စင္ခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း 

ပေရာဂ်က္တို႔ အတြက္ ဘ႑ာေငြ ရရိွႏိုင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ ရိွဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္၍လည္း ရွိေနႏုိင္ပါသည္။   

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ၎တို႔က လိုင္စင္ ရယူ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္ခြမဲ်ားမွ 

တစ္ဆင့္သာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အျပင္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ႏုိင္ငံျခားဘဏ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား 

ကုမၸဏီအဖြ႔ဲအစည္းတို႔သို႔သာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးခြင့္ ရွိပါသည္။    ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အစား ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔မွ 

ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းရန္ ႀကဳိးစားၾကည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔မွေခ်းေငြရယူသည့္ စရိတ္မွာ 

ျမင့္မားလွပါသည္္။  ျပည္ပမွ ေခ်းေငြ ရယူသည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု ရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းမွာ CBM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရရိွမႈ အေပၚ မူတည္ပါသည္။   ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ နည္းပါးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဘ႑ာေငြ ဇစ္ျမစ္ အသီးသီးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈတို႔ အရ၊  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ 

အနာဂတ္ တိုးခ်ဲ႕ဲေရး အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ဘ႑ာေငြ လုံေလာက္စြာ ရႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် 

မေပးနုိင္ပါ။    

ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ ဆုိင္ရာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင ္ေသာကုမၸဏီတို႔သည္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားမွ 
ထိေရာက္စြာ တန္ျပန္ကာကြယ္မႈ (hedging) ေပးႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္း(instrument) ကိုအသုံး 
မျပဳႏုိင္ေသးပါ။   က်ပ္ေငြ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US$) ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ တန္ဖုိး 
ေလ်ာ့လွ်င္ သြင္းကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး 
အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို US$ ျဖင့္ 

ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းေငြမ်ားႏွင့္ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားပါ အေပးအယူတန္ဖိုးမ်ားကို US$ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အမွန္တကယ္ ေပးေခ်ေသာအခါ 



52 
 

က်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခႏွင့္ သက္ဆုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယျဖစ္ရပ္တြင္မူ 

ေပးေခ်မႈအသီးသီး ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလလဲွယ္ႏႈန္းထားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ BTS and Fiber Installation and Maintenance သည္ ဤဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခကို 

ခံရဖြယ္ရွိပါသည္။ အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ ၁၀% မ ွ၂၀% အတြင္း 

US$ ျဖင့္သာ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

ဤ အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေဈးကြက္ တစ္ရပ္ ႀကဳိတင္ ရိွမေနခ့ဲသည့္ အျပင္၊ 
ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ေၾကာင့္ သြက္လက္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ေဈးကြက္ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အာမခံခ်က္ မရိွပါ။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းသည္လည္း အတက္အက် 
အေျပာင္းအလဲမ်ားႏုိင္ပါသည္။ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ မတိုင္မီက  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ 
မရိွခဲ့ပါ။   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား သြက္လက္စြာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳႏုိင္သည့္  ေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ 
မျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚခ့ဲလွ်င္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ရွိျခင္း မရိွျခင္းတို႔ျဖင့္ ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရွိပါ။   ထို႔ျပင္၊ ေဈးကြက္ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးသည္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့မက်သြားပါဟုလည္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရွိပါ။   
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး ရလဒ္မ်ားျဖင့္ 
အခ်ိဳးက်ဆက္စပ္မႈမရိွသည့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွသည့္ ျပင္ပ အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ မရွိေသာ၊ သိသာထင္ရွားေသာ အတက္အက်မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။   ထိုသို႔ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္ အတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ အမွန္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊  ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ား အၾကား ကြာျခားမႈ၊  ေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ 
အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔႔က သင့္္ေတာ္သည္္ဟု ထင္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ရင္းႏီွးေငြ အေပၚ ျပန္ရမႈ ရိွရန္ မေသခ်ာျခင္း  

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔႔က သင့္္ေတာ္သည္္ဟု ထင္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ရင္းႏွီးေငြ အေပၚ ျပန္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မထားသင့္ပါ။    အေျခအေနမ်ား အရ 
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတို႔သည္ ေရတို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အတြက္္ မဆီေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္း မရရိွသည့္ အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္း ရရန္ ခန္႔႔မွန္းထားသည္ထက္ အခ်ိန္ 
ပိုမုိ လိုအပ္သည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွမႈ အေပၚ အျမတ္ေဝစု မရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ရင္းႏွီးေငြရင္းကို ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

အနာဂတ္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အေပၚ မလုိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာေစႏုိင္ပါသည္။ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ ေနာက္ပိုင္း မၾကာမီကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။   အနာဂတ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ 
အတြင္း ဤကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္မႈ (ေရာင္းလိုအား) တစ္စုံတစ္ရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကို က်ဆင္းေစမည့္ တြန္းအား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ 
ေနာက္ပုိင္း ကာလတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာ အေရအတြက္ တစ္ခုခုကို အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ 
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ေဈးကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈး အေပၚ အေရးပါသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းသည္ အတက္အက် မ်ားႏုိင္သည့္ အတြက္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုး႐ႈံးနိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

ေဈးကြက္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေပါက္ေဈးသည္ အျခား အေၾကာင္းရင္းတို႔ အပါအဝင္ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းရင္းတို႔ေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အတိုင္းတာျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ အတက္အက် ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ အမွန္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊  
ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္တို႔ အၾကား ကြာျခားမႈမ်ား၊ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား အေပၚ ထင္ျမင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

 စေတာ့ေဈးကြက္ အတြင္း ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ပမာဏ အတက္အက်မ်ား၊ 

 ဤကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမႈမ်ား၊ 

 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဤကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

 အလားတူ ကုမၸဏီတို႔၏ ေဈးကြက္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တရားစြဆဲိုမႈ တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊  

 အဓိကက်သည့္ ဝန္ထမ္း ေနာက္ထပ္ ခန္႔ထားျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွဳတ္ထြက္ျခင္းမ်ား၊ 

 အေထြေထြ စီးပြားေရးႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ား။ 

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  ကုမၸဏီ၏တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြမ်ား လုိအပ္ႏုိင္ကာ၊  ထုိသုိ႔ေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ရယူျခင္းက အစုရွင္တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီအား ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ အနာဂတ္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြမ်ား လိုအပ္လာႏုိင္ပါသည္။   ထိုအေျခအအေနတြင္ ယင္း လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားအား အသုံးခ်ႏိုင္ေရး အလို႔ငွာ အရင္းအႏွီး ရရိွႏိုင္ေရး အတြက္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားထပ္မံ 
ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။   အကယ္၍ အစုရွယ္ယာ အသစ္မ်ားကို ထုတ္ေဝကာ လက္ရွိ 
အစုရွင္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစုရွင္ အသစ္မ်ား ထံသို႔ ေရာင္းခ်ပါက ယင္း အစုရွယ္ယာ အသစ္ တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ထိုအခ်ိန္ရွိ ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးေအာက္ ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ေကာင္း 
သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။   ထိုအခါတြင္ လက္ရွိ အစုရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ယုတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသည္။   အကယ္၍ 
ဤကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ရရိွလာေသာ ထို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အသစ္အား ယင္းႏွင့္ ထုိက္သင့္သည့္ ဝင္ေငြ တိုးတက္မႈ 
ရရိွေစရန္ အသုံးခ်ျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အစု တစ္စုလွ်င္ ျပန္ရေငြႏႈန္းထားသည္ 
က်ဆင္းသြားႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ က်ဆင္းခဲ့့ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးကိုလည္း 
က်ဆင္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။    ေနာက္ထပ္ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ရယူျခင္း တစ္စုံတစ္ရာသည္ အတိုးေငြ အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မတည္ေငြရင္းတြင္ ေႂကြးၿမီ ပါဝင္မႈ အခ်ဳိး တို႔အား တိုးတက္မ်ားျပားေစျခင္း အျပင္၊ အျမတ္ခြေဲဝမႈ၊ 
အနာဂတ္၌ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြမႈႏွင့္ အျခား ဘ႑ာေရးပိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးပိုင္း ကိစ ၥတို႔ အေပၚ 
ကန္႔သတခ္်က္မ်ားအား ဝန္ခံကတိျပဳ ရျခင္းလည္း ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရိွတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေကာင္းသတင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း အေပၚ မလုိလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၊ သို႔႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရိွ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

မေကာင္းေသာ သတင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္ တစ္္စုံတစ္ရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေပါက္ေဈး အေပၚ 

မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ မေကာင္းေသာ သတင္း သို႔မဟုတ္ 

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အမႈမ်ား (insolvency proceedings)၊ တရားဆိုင္မႈမ်ား (legal 

disputes)၊ အျခားကုမၸဏီကို၀ယ္ယူျခင္း (takeovers) ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား (joint ventures) ၌ 

က်႐ႈံးမႈမ်ားစသည္တို ့ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမ်ားပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအား အျမတ္ေဝစု မေပးႏုိင္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက အျမတ္ေဝစု ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခား ခြေဲဝေပးမႈတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ 

ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ မူတည္ႏိုင္သည့္ အျပင္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊  ေခ်းေငြႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍  ကုမၸဏီက တာဝန္ခံထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အစုရွင္မ်ားသို႔ အျမတ္ေဝစု ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် 

မရိွပါ။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရွိရန္ 

မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ အစုရွင္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထား ေသာ ေငြရင္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ မေသခ်ာပါ။ 

အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိ အျခားနုိင္ငံ၏ 

စီရင္ပိုင္ခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး မျဖစ္ေစရ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုသုိ႔ 

ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ေသာ ရွယ္ယာမ်ားအား လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊ 

ျဖန္႔ေ၀မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ဳိး ရွိၿပီးမျဖစ္ေစရ သို႔မဟုတ္ ရိွမလာေစရ။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ 

တစ္ခုခုတြင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုခုမွ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၏ သက္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား 

ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္ေစမည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္မွတစ္ပါး ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို၊ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သြယ၀္ုိက္၍ျဖစ္ေစ 

ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤစာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားတစ္ပါးေသာ ကမ္းလွမ္းေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား 

တစ္စံုတစ္ရာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအားကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒအရကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို 

လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေရးၾကီး 

အခ်က္အလက္မ်ား ရိွပါက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို မည္သည့္အေျခအေန 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ဖိတ္ေခၚရန္အလို႔ငွာအသံုးျပဳျခင္းမရွိေစရ။
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အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား  

၃-၁။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  

၃-၁-၁။ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အည ီ

ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာ 

ကုမ ၸဏီလီမိတက္ (Tah Moe Hnye Chan Thar Tun Wai Thar Co., Ltd.)  အမည္ျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကာ၊  

၂၀၁၆-ဇန္နဝါရီ-၁၂ ရက္ေန႔၌ တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (TMH Telecom Co. Ltd.) အျဖစ္ 

အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္၊   ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေမလ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 

ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (TMH Telecom Public Co., Ltd.)  သို႔ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ 

၂၀၀၇ခုႏွစ္ - ဩဂုတ္လ -၂၁ ရက္ေန႔ကပင္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မရွင္ နွင့့္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနနွင့့္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ 

ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္  အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိ တက္ အျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲေသာ ကိစၥတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ထပ္မံ ထုတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ -ဩဂုတ္လ -၂၁ ရက္ေန႔က သက္တမ္း 

တိုးထားရာ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ - ဩဂုတ္လ -၂၀ ရက္ေန႔ထိသက္တမ္းရွိပါသည္။    

ကၽြႏ္ုပ္တို႔  ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ပါ အင္တာနက္ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ရံုးခန္းလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.tmhtelecom.com 

ဖန္ုးနံပါတ္ - (+၉၅ ၁) ၈၅၅၀၃၄၈, ၈၅၅၀၉၃၆ 

ဖက္စ္  (+၉၅ ၁) ၅၇၃၂၃၂ 

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္႐ုံးခန္းလိပ္စာ  Eastern Business Centre,  

အမွတ္ (၅၄), ၄လႊာႏွင့္၅လႊာ ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊သဃၤန္းကၽြန္းျမိ ႔ဳနယ္ ၊ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔  ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္တြင္   ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔(Research and 
Development team) ျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ား (automatic 
telephone exchanges) ကို ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခ့ဲပါသည္။  
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းအိတ္ခ်ိန္း ဆိုသည္မွာ - တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိသူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔ အၾကား 
တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္မွ virtual circuits တို႔ကို ျဖစ္ေစ ၾကားခံ ေအာ္ပေရတာ 
မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ၊ လက္လွည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ဒိုင္ခြက္မွ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းမ်ားျဖင့္ ေခၚဆုိသူႏွင့္ လက္ခံမည့္သူတုိ႔အား 
အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္  ျဖစ္ပါသည္။   
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ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း 
ျဖစ္ၾကပါသည္ ။ 

(၁) ၾကိဳးတပ္ႏွင့္ မုိဘိုင္း ကြန္ယက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (fixed and mobile network 
engineering services)   

(၂) ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အစအဆံုး အၿပီးအစီး 
တည္ေဆာက္မႈ  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား (fiber turnkey projects)၊ 

(၃) ဆက္သြယ္ေရး အေျခစုိက္ စခန္းႏွင့္ ဖုိင္ဘာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား (BTS 
and fiber installation and maintenance)၊ 

(၄) မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း (manufacturing and distribution 
of mobile top-up-cards) 

(၅) အစည္းအေဝး စနစ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း လုပ္ငန္း (conference system)။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ GCI Science & Technology Co., Ltd. ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ broadband 

အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ Myanmar GT Broadband Co., Ltd.(GT 

Broadband) အမည္ျဖင့္ Joint Venture ဖက္စပ္ကုမၸဏီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  Latest 

Practicable Date အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ GT Broadband ၏ အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္းမွ  ၃၈.၈% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ 

ေနာက္ဆုံံး ဘ႑ာနွစ္ (၂) ႏွစ္ အတြင္း GT Broadband သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အသားတင္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 

အသားတင္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္မႏုတ္မီ အ႐ႈံး/အျမတ္ေငြတြင္ ၁၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ တြင္ ပါဝင္ျခင္း 

မရိွခဲ့ပါ။ 

ေနာင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျမိဳ႕တြင္းဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(metro fiber networks) မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသည္။   အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို 
“အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား - အသုံးျပဳသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
လုိက္ဖက္ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ျခင္း” အပိုင္းတြင္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္း၏ အပုိင္း ၉။ “လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္” ပါ “၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏                  
၂၀၁၄-ခုႏွစ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား” အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကုမၸဏီသည္  ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ - အထူး (NFS(I) License) ကို ရရွိထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္ရန္ အလို႔ငွာ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳလုိင္စင္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို  အပုိင္း ၉။  “လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ”တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ရည ္မွန္းခ်က္(Mission) 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏ ွင့္ ေအာင္ျမင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္လ်က္ 
အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား အၾကား ယုံၾကည္ အားထားရမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ေမ်ွာ ္မွန္းခ်က္ (Vision) 

 အေကာင္းဆုံးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ရရိွ 
အသုံးျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက အဓိက တန္ဖုိးထားသည့္ အခ်က္မ်ား (Core Values) 

 အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း 

 ႐ုိးသားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

 ယုံၾကည္မႈ  

 တာဝန္ယူမႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈ 

 စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက “အပုိင္း ၂။ 
အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဆုံးရံႈးႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား”  
ႏွင့္ “အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား - လုပ္ငန္း သဘာ၀ေဖာ္ျပခ်က္” အပိုင္းတို႔တြင္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား  (AWARDS AND ACCOLADES) 

 ၂၀၁၆ခုႏွစ္  ဧၿပီလ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ United Registrar of Systems မွ ထုတ္ေပးထားၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန ့ အထိ အက်ံဳး၀င္သည့္  ISO 9001:2008 Certificate Number 
75335/A/0001/UK/En လက္မွတ္။   

 ယင္းသက္ေသခံလက္မွတ္သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တပ္ဆင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အင္တာနက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 

 

 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ ေပးေဆာင္မႈ အဆင့္ ၂၆၇ ရွိသည့္ အတြက္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ တာဝန္ေက်ဆု။ 

 

 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အဆင့္ ၂၀၆ ရွိသည့္ အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ တာဝန္ေက်ဆု။ 

 

 Huawei Enterprise ၏ “Channel Partner Program” အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ Authorised 
partner အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း 

 

 ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသ အခ်ဳိ႕၌  ေရလႊမ္းမႈ ဆိုင္ရာ လွဴဒါန္း အကူအညီ ေပးျခင္း အတြက္ 
“Youth of Social Affairs” မ ွဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္။ 
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၃-၁-၂။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားသာခ်က္မ်ား/ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

အားသာခ်က္မ်ား 

အေတြ႔အႀကဳံ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ စုေဆာင္း ရရိွထားပါသည္။  အဖြဲ႔ဝင ္ အမ်ားစု၏ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ 
အတြင္း အေတြ႔အႀကဳံမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀-ႏွစ္ ေက်ာ္ရိွၾကပါသည္  (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို “အပုိင္း ၄။ 
ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား” အပုိင္းတြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား၏ 
ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အခြန္ႏုတ္ၿပီး အသားတင္ အျမတ္သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁.၀၀ ဘီလီယံ  ခန္႔မ ွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁.၃၇ ဘီလီယံ  ခန္႔ အထိ 
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။   ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ 
မွတ္တမ္းတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
ထူေထာင္ရာတြင္ အကူအညီ ရရွိေစခ့ဲပါသည္။   ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ 
အတူတကြ ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ၿပီး ျဖစ္ကာ ခိုင္မာေသာ ေဖာက္သည္မ်ား ကြန္ရက္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ထူေထာင္ထားႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   သက္တမ္းကာလရွည္ၾကာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာ မ်ားျပားေသာ 
ေဖာက္သည္တို႔ နွစ္ရပ္လုံးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အတြက္ အခရာက်ေသာ 
အခ်က္တို႔ပင ္ျဖစ္ေပသည္္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို အားေကာင္း ခိုင္မာေသာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ႏွင့္ 
အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ား အဖြဲ႔က ဝန္းရံ အေထာက္အကူ ေပးလ်က္ ရွိၿပီး Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ 
႐ုံးခြေဲပါင္း ၃၀ ခုတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီရွိ အင္ဂ်င္နီယာ 
အမ်ားစုမွာ Huawei/ZTE မ ွသင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဦးေဆာင္ေနသူ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑ကို အဓိက အာ႐ံုစိုက္ၿပီး၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕ႀကီး အမ်ားအျပား၌ ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ယူေဆာင္လာေပးသူ အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိထားပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑အတြင္း မိမိတို႔၏ ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံကို တန္ဖိုးရွိစြာ 
အသုံးခ်လ်က္ရိွသည္ျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအား ဂုဏ္ျပဳ 
ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆုလက္မွတ္မ်ားက သက္ေသထူလ်က္ ရွိပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ 
အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားရွိ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနီးကပ္ထိေတြ႔ခြင့္ရသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအက်ဳံးဝင္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
လည္းေကာင္း၊ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း သိရွိ နားလည္ သေဘာေပါက္ခြင့္ 
ရွိပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ ရိွေနခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ပင ္ ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဋိပကၡရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ထိုသို႔ 
လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေတြ႔အႀကဳံ၊ ဘက္စုံ စုေပါင္း ညီညာစြာ ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အေရးပါေသာ ထိပ္တန္း 
ကုမၸဏီ တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး၊ လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ 
လက္မလႊတ္ရဘဲ ေဖာက္သည္ အသစ္မ်ားကိုလည္း ရရိွေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အမာခံ ေဖာက္သည္မ်ား ရရိွေရး 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အဓိက ဦးစားေပးသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။    ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ႏွစ္သက္ လိုလားခ်က္တို႔ႏွင့္ အည ီ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဖာက္သည္တို႔ထံမွ ေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ရရိွခဲ့ပါသည္။  ေဖာက္သည္မ်ား 
အတြက္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာမ်ား ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ တိုးခ်ဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီက ရရွိထားေသာ ဂုဏ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ပိုမုိ ထူးကဲ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ ရွိပါသည္။ 

အဆင္သင့္ သံုးႏုိင္သည္ အထိ အစအဆံုး အျပည့္အစံု ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား (Full turnkey solutions) 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ကြန္ရက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အဆင္သင့္အသုံးျပဳႏုိင္သည္ အထိ အစအဆုံး အျပည့္အစုံ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ အတြင္းရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပဳိင္ဘက္ အမ်ားစုမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
က႑အလိုက္ ေျဖရွင္းခ်က္တို႔သာ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီကမူ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
စြမ္းရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ေဖာက္သည္၏ ကြန္ရက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံအား ဒီဇုိင္း ေရးဆြျဲခင္းမွ 
စ၍ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ကာ ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အထိ အစအဆုံး ျပည့္စံုေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စရိတ္သက္သာ ထိေရာက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။   အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ 
(Comprehensive range of solutions and services) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက ပ့ံပိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား(customers)သည္ စရိတ္စက သက္သာသည့္ အျပင္၊ 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ထိေရာက္ အဆင္ေျပမႈမ်ား အက်ဳိးခံစားၾကရေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ရရိွထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ေဈးကြက္ အေနအထားကုိ ခုိင္မာ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။   ေဈးကြက္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ငင္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ 
အေနအထားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်လ်က္ ေဈးကြက္ေဝစု(Market Share) ယခုထက္ပိုမို ရရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။   ထိုမဟာဗ်ဴဟာ အရ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပုိမို ဖြံ႔ၿဖဳိးေစရန္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ် စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ 
ေနာက္ထပ္ ေဖာက္သည္ ျဖစ္လာႏိုင္သူတို႔ႏွင့္  တိုးတက္ ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိ ျဖန္႔ခ်ိေရးပိုင္းကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သြားရန္ လည္းေကာင္း၊   မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ 
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ နည္းစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ တန္ဖိုးျမႇင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း စဥ္းစားေနပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုိက္ဖက္ေသာ နယ္ပယ္သစ္မ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ျခင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္းႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ နယ္ပယ္သစ္မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ကာ  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိုမုိ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။    လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ dedicated centralised data centre solutions မ်ား ပ့ံပိုး 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။  Data centre ဆိုသည္မွာ အထူးမ်ားျပားေသာ၊ အရြယ္အစား 
ႀကီးမားေသာ data အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ကိုင္တြယ္တြက္ခ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ 
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ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ ေဖာက္သည္၏  ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းအေဆာက္အဦး၌ မဟုတ္ဘဲ 
ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေသာ  ျပင္ပေနရာ၌ အခ်င္းခ်င္း ကြန္ရက္ဖြ႔ဲ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဗဟို server ကြန္ပ်ဴတာမ်ား  
ထားရွိရာဌာန ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ dedicated centralised data centre solutions အရ ေဖာက္သည္မ်ား data 
centre ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို metro fiber networks မ်ား တည္ေဆာက္ 
တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သြားရန္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။  Metro fiber ဆိုသည္မွာ ၿမဳိ႕ျပ ေဒသ 
အတြင္း လုပ္ငန္းႀကီး အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ဖိုင္ဘာ အမ်ဳိးအစား အသစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  ယင္းတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အလင္းေရာင္ လက္ျခင္းမ်ား (light impulses) အျဖစ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စြာ ပို႔လႊတ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခု ရိွေနေသာ ဖိုင္ဘာ ကြန္ရက္မ်ားထက္ ပိုမို  ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳမႈကို 
ဤ metro fiber နည္းပညာက ေပးစြမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
အားေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္းက ဤလုပ္ငန္းသစ္ နယ္ပယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

 

၃-၁-၃။ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ယင္းကုမၸဏီအုပ္စု၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြ ဲ (subsidiaries) မ်ား မရိွပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါ တြဖဲက္ကုမၸဏီ ရွိပါသည္။ 

တြဖဲက္ကုမၸဏီအမည္ 
အဓိက 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္သည့္ 

ႏုိင္ငံ  

Latest Practicable Date 

၌ ကၽြွႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ (Effective 

Equity Interest) အခ်ဳိး 

Myanmar GT Broadband 

Co., Ltd. 

Broadband network 

services 
Myanmar 38.8% 

 

၃-၁-၄။ မိခင္ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြႏွဲင့္ တြဖဲက္ကုမၸဏီတုိ ့၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြမဲ်ား (subsidiaries) မရိွပါ။ 

Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ အနီးကပ္ဆုံံး ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ဘ႑ာနွစ္ ၂-ႏွစ္ အတြင္း GT 
Broadband သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အသားတင္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အသားတင္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္မႏုတ္မီ 
အ႐ႈံး/အျမတ္ေငြတြင္ ၁၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

၃-၁-၅။   ခန့္အပ္ထားသည့္၀န္ထမ္းမ်ား၏အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

Latest Practicable Date အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္း အင္အား စုစုေပါင္း ၄၂၃ ဦး ရွိၿပီး၊၀န္ထမ္း 
အသီးသီးတို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
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အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္ အလိုက္ ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ထမ္း ဦးေရစုစုေပါင္း 

အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝန္ထမ္း ဦးေရ 

ပုံေသႏွင့္မိုဘိုင္းကြန္ရက္အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း  ၃၆ 

ဘက္စုံဖိုင္ဘာစီမံကိန္းမ်ား (Fiber Turnkey Projects) ၃၁ 

BTS ႏွင့္ ဖိုင္ဘာတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း  ၁၈၆ 

မိုဘိုင္းၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း ၁၀၀ 

ညီလာခံ/အစည္းအေဝး စနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္း (conference system) ၅ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး  (Management) ၁၇ 

အေထြေထြ (ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ အပါအဝင္) ( General 
Administrative Matters , including finance and human resource) 

၄၈ 

TOTAL ၄၂၃ 

(Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ) 

 

နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားမႈအား ခြျဲခားျပျခင္း 

ပထဝီအေနအထားအရ (Geographic 
location)  

အလုပ္သမားအေရအတြက္မ်ား(Number 
of Employees) 

ရန္ကုန္ ၂၃၁ 

ေနျပည္ေတာ္ ၄၀ 

မႏၱေလး ၅၆ 

ျပင္ဦးလြင္ ၁၂ 

လားရႈိး ၃၂ 

သီေပါ ၂ 

နမၼတူ ၁ 

မန္တုံ ၁ 

မိုင္ ၁ 



62 
 

မဘိန္း  ၂ 

ေညာင္ခ်ိဳ ၂ 

ေက်ာက္မဲ ၂ 

မိုးမိတ္ ၁ 

မုံရြာ ၁၀ 

ေရႊဘို ၁ 

ပဲခူး ၂၁ 

ပုသိမ္ ၁ 

ဟသၤာတ ၁ 

တာလီ ၂ 

ေညာင္ေလးပင္ ၂ 

ပခုက ၠဴ ၂ 

စုစုေပါင္း ၄၂၃ 

 (Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ) 

 

ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းတို႔၏ ပညာ အရည္အခ်င္း 

ပညာ အရည္အခ်င္း ဝန္ထမ္း ဦးေရ 

တကၠသိုလ္ (ဘြဲ႔ရ) ၂၈၉ 

တကၠသိုလ္ (တက္ဆဲ) ၄၀ 

အထက္တန္းေအာင္ ၈၃ 

အလယ္တန္းေအာင္ ၉ 

မူလတန္းေအာင္ ၂ 

စုစုေပါင္း  ၄၂၃ 

 (Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ) 
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ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္အရြယ္ 

ဝန္ထမ္း၏ အသက္အရြယ္ (ႏွစ္ေပါင္း) ဝန္ထမ္း ဦးေရ 

၁၈-၂၈ ၂၈၀ 

၂၉-၄၀ ၁၂၇ 

၄၁-၆၅ ၁၆ 

စုစုေပါင္း ၄၂၃ 

 (Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ) 

 

၃-၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္  

၃-၂-၁။ လုပ္ငန္း သဘာဝေဖာ္ျပခ်က္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးတြင္  ႐ံုးခြေဲပါင္း ၃၀ ရွိၿပီး၊  ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စဥ္ ႐ုံး/႐ံုးခြ ဲ လုပ္ငန္း/တာဝန္မ်ား 

၁ ရန္ကုန္ ႐ုံးခ်ဳပ္ 

၂ ရန္ကုန္- ရုံးခြ ဲ၁ မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကဒ ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

၃ ရန္ကုန္-ရုံးခြ ဲ၂ မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

၄ ရန္ကုန္- စက္ရံု မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရး 

၅ ေနျပည္ေတာ္ - ရံုးခြဲ ၁ ဌာန ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း ကိစၥ 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၆ ေနျပည္ေတာ္ - ရံုးခြဲ ၂ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၇ မႏၱေလး ႐ုံးခြ ဲ

၈ မႏၱေလး- စက္ရုံ မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရး 

၉ လားရႈိး မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး BTS 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၁၀ မုံရြာ BTS ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ fiber 
တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

၁၁ ျမင္းမူ BTS ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ fiber 
တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
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၁၂ မူဆယ္ မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

၁၃ ျပည္( ပဲခူးအေနာက္ဘက္ပိုင္း) BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၁၄  ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ (ပဲခူးအေနာက္ဘက္အပိုင္း) BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၁၅ ေက်ာက္မဲ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၁၆ ေက်ာက္မဲ မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

၁၇ ေညာင္ခ်ိဳ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

၁၈ တာေလ ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၁၉ ျမန္ေအာင္ ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၀ ကြတ္ခိုင္ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၁ ဟသၤတ ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၂ ပုသိမ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၃ မေကြး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၄ ေညာင္ေလးပင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၅ ပခုကၠဴ ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၆ ေရနံေခ်ာင္း ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၇ တန္႕ယန္း BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၈ မိတီၴလာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၂၉ မိုးမိတ ္ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

၃၀ ေငြေဆာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

 

 

အဓိက်သည့္  ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ား (က်ပ္ သန္းေပါင္း) 

အသုံးစရိတ ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
ခန္႔မွန္းေျခ 

စီမံကိန္း အသုံးစရိတ္မ်ား ၅,၆၂၈ ၅,၈၅၃ ၇,၈၂၀ 
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ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း အဓိကက်ေသာ ေငြလံုးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မွာ စီမံကိန္း အသုံးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊   
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တို႔တြင္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၅၁.၀% ႏွင့္ ၆၉.၀% 
အသီးသီး ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ရာသီကို မွီ၍ စီးပြားေရး အတက္အက်  ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာသဘာဝ 
မရိွပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အရ လိုင္စင္ ရရိွထားသည့့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း Business ကို လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

လိုင္စင္ - အထူး  (NFS(I) License) ကို ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက “အပုိင္း ။၉ 

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္” တြင္ လည္းေကာင္း၊ “အပုိင္း-၂ - 

အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား - ဆုံး႐ႈံးႏိုင ္သည့္အခ်က္မ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္္ႏွင့္္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို 

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ မရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း မထားႏိုင္ျခင္း”  တြင္ 

လည္းေကာင္း ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။ 

 

၃-၂-၂။ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုျခင္းအလုိက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္ေငြ 
အရ အေသးစိတ္ ခြျဲခားျပထားပါသည္။   သို႔ရာတြင္ ထို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုနီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည့္ အျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ 
ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သီးျခားစီ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
တစ္ေပါင္းတည္း ခ်ဳပ္ဆိုသည္ ျဖစ္ရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိအက် ခြျဲခား မရရိွႏိုင္ပါ။   ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ 
ခြျဲခားျပထားမႈမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံပါသည္။ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဝင္ေငြတြင္ အေျခခံလ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ ္ခြျဲခားျပပုံ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ပုံေသႏွင့္မိုဘိုင္းကြန္ရက္အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း   ၅.၀ 

ဘက္စုံဖိုင္ဘာစီမံကိန္းမ်ား (Fiber turnkey projects) ၁၀.၀ 

BTS ႏွင့္ ဖိုင္ဘာတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း  ၃၉.၀ 

မိုဘိုင္းၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း 

၄၄.၀ 

ညီလာခံ/အစည္းအေဝး စနစ္မ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္း 
(conference system) 

၂.၀ 
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၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အျမတ္ေငြတြင္ အေျခခံလ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ခြျဲခားျပပံု 

စီးပြားးေရးလုပ္ငန္းရပ္ စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ပုံေသႏွင့္မိုဘိုင္းကြန္ရက္အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း   ၁၀.၀ 

ဘက္စုံဖိုင္ဘာစီမံကိန္းမ်ား (Fiber turnkey projects) ၁၈.၀ 

BTS ႏွင့္ ဖိုင္ဘာတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း  ၃၂.၀ 

မိုဘိုင္းၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း 

၃၂.၀ 

ညီလာခံ/အစည္းအေဝး စနစ္မ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္း 

(conference system) 

၈.၀ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလို႔ငွာ ေရနံစိမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတၱဳ႐ိုင္းတို႔ကဲ့သို႔ သယံဇာတ 
ကုန္ၾကမ္းမ်ား ရွာေဖြ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။  

 

ပံုေသႏွင့္မုိဘုိင္းကြန္ရက္အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Fixed and Mobile Networking Engineering Services  

ကြန္ရက္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း (network engineering) ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အထက္တို႔ အၾကား 
တယ္လီဖုန္း ေျပာၾကားမႈမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ switched telephone network အတြက္ ကြန္ရက္ တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။  ယခုေခတ္တြင္ တယ္လီဖုန္း ကြန္ရက္ အမ်ဳိးအစား သည္ 
တစ္ခုထက္မက ရွိေနရာ၊  တယ္လီဖုန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အိပ္ခ်ိန္းသို႔ ႀကဳိးျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရသည့္ 
ႀကဳိးဖုန္း ကြန္ရက္ (public switched telephone network)၊   သတ္မွတ္ လႊမ္းၿခဳံ နယ္ပယ္ အတြင္း တယ္လီဖုန္းမ်ား 
ေရြ႕လ်ားသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့့္ ႀကဳိးမဲ့ကြန္ရက္ စသည္တို႔အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုး 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ၾကိဳးတပ္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ား ကြန္ရက္ ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ေဆာင္မ ႈလုပ္ငန္းမွာ 
အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္း စနစ္ (automatic switch system)  ျဖစ္ပါသည္။ 

အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္း စနစ ္ (automatic switch system) ဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳသူ ေပးပို႔လိုေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွသည့္ အမွာစာ (message) ကို ဇစ္ျမစ္ (source) မ ွ ဆိုက္ေရာက္လိုရာ (sink) သို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္းစနစ္တြင္ ဖုန္းစတင္ ေခၚခ်ိန္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚမႈ 
အဆုံးသတ္ခ်ိန္တို႔မ ွ လြ၍ဲ လူ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ မလိုဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔မႈကို 
အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (ထိုသို႔ေသာ (Auto Switch System)မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရိွအဓိက 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏  သုံးစြသဲူမ်ားအတြက္ ေနရာေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ လည္ပတ္ 
လုပ္ကိုင္ေပးေနပါသည္) 

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုံးစြဲသူေပါင္း ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွေသာ အဓိက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏  ေနရာတစ္ရာေက်ာ္ရွိ 
အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္းစနစ္မ်ားအား  ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဌာနခြဲ အသီးသီးမွ Fixed and Mobile Networking Engineering Services တြင္ 
ခန္႔အပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ အသီးသီးတို႔ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ (ကၽြန္ုပ္တို႔ကုမၸဏီတြင္ ယာယီ၀န္ထမ္း ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိပါ) 

လုပ္ငန္း/တာဝန္/လုပ္သား အမ်ဳိးအစား အေရအတြက္ 

အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္းစနစ္   ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ စနစ္ ျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၃၆ 

 စုစုေပါင္း ၃၆ 

 (Latest Practicable Date အရ)  

(*)  “အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္းစနစ ္  ျပင္ဆင္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ အလိုအေလ်ာက္လႊဲေျပာင္းစနစ္ စနစ္ပါ 
စက္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ရည္ၫြန္းသည္။ 

 ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ား Fiber turnkey projects  

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ ဖိုင္ဘာဖန္ႀကဳိးမွ်င္သုံး ကြန္ရက္မ်ား (optical fiber networks)  တည္ေထာင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီကို ငွားရမ္းၾကပါသည္။  အဆိုပါ 
အလင္းေရာင္သုံး ဖန္ႀကဳိးမွ်င္မ်ားသည္ ပုံမွန္ လွ်ပ္စစ္ႀကဳိးမ်ားထက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမို ေဝးကြာသည့္ 
ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေပးႏိုင္သည့္ အျပင္၊ အခ်က္အလက္ ပုိ႔လြႊတ္ႏိုင္စြမ္းကို ျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ repeater 
အေရအတြက္မွာလည္း ပုိမိုေလ်ာ့နည္းပါသည္။  အေၾကာင္းမွာ  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကဳိးအတြင္း ပို႔လႊတ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ signal ယုတ္ေလ်ာ့ဆုံး႐ႈံးမႈထက္ အလင္းေရာင္ကဖန္ႀကဳိးမွ်င္ အတြင္း signal ယုတ္ေလ်ာ့ 
ဆုံး႐ႈံးမႈ (attenuation)က နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။   ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္က public switched telephone 
network တြင္ သီးသန္႔ ဆြ(ိခ်)္ အခ်ိတ္အဆက္ (dedicated circuit-switched connections) မ်ားျဖင့္ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည့္ အသံ၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အျခား ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုအခါအင္တာနက္ 
နည္းပညာျဖင့္ packet အပုိင္းပိုင္း ခြကဲာ အဆိုပါ ဖန္ႀကဳိးမွ်င္မ်ားမွ တဆင့္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔  ကုမၸဏီသည္ optical fiber cable networks မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွ စ၍ အေတြ႔အႀကဳံ 
မ်ားစြာ ရရိွထားၿပီးျဖစ္ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီမ ွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖိုင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

လမ္းေၾကာင္း အမွာစာအရ ခန္႔မွန္း 

အကြာအေဝး  

(ကီလိုမီတာ) 

အမ်ိဳးအစား ၿပီးစီးသည့္ ႏွစ္ 

မဲဇလီ - ဖ်ာပံု ၂၁၀ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ 

ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

၂၀၁၅ 

တပ္ကုန္း - ပင္ေလာင္း ၁၃၀ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ 

ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

၂၀၁၅ 

ပုသိမ္ - လပြတ ၳာ  ၁၄၂ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ ၂၀၁၅ 
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ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

ပုသိမ္ - ေခ်ာင္းသာ ၆၆ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ 

ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

၂၀၁၅ 

မိုးေကာင္း - နန္႕ယန္း ၂၉၈ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ 

ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

၂၀၁၅ 

မုံရြာ - ဂန္႕ေဂၚ ၂၅၀ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာ 

ဖန္ႀကဳိးမွ်င္ စီမံကိန္း 

၂၀၁၅ 

မူဆယ္ - ပန္ဆိုင္း ၅၀ ေျမေပၚသြယ္တန္းၾကိဳး ၂၀၁၆ 

ရန္ကုန္ ၅၀၀ ေျမေပၚသြယ္တန္းၾကိဳး ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသ အႏံွ႔အျပား၌ optical fiber cables မ်ား သြယ္တန္းသည့္  အေတြ႔အႀကဳံ 
ရွိရာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရး optical fiber cables မ်ားကို အဆင္သင့္ သုံးႏိုင္သည္ အထိ အစအဆုံး အၿပီးအစီး 
တည္ေဆာက္ေပးရသည့္ အဆိုပါ fiber turnkey projects စီမံကိန္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းရပ္ အဆင့္ဆင့္ကို 
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ 
ေျမာင္း/က်င္းတူးျခင္းကဲ့သို႔ အရပ္ဘက္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။   ထိုသို႔ 
မေဆာင္ရြက္မီ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္သူတို႔ထံမွ ေျမကြက္ ျဖတ္ေက်ာ္ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားကို ရယူရပါသည္။  ထိုသုိ႔ 
ေျမာင္းတူးျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အသုံးျပဳရမည့္ ဖိုင္ဘာႀကဳိးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား 
ရရိွေရးကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းပစၥည္းမ်ား လိုအပ္သည့္ အရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ားကို လည္းေကာင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ 
ဖိုင္ဘာႀကဳိးမ်ား ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မွ မွာၾကားထားသည္ႏွင့္ အည ီ micro duct 
နည္းလမ္း၊ သံမဏိပိုက္၊ အထိန္း နံရံ၊ ေျမာင္းဖုံး စသည့္ အကာအကြယ္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ 
ဖိုင္ဘာႀကဳိးမ်ား ခ်ရပါသည္။  ေျမေပၚ ျဖစ္လွ်င္ တိုင္မ်ား၊ ေကာင္းကင္ႀကဳိးမ်ား overhead သြယ္တန္းရပါသည္။  
ယင္းေနာက္ ဖိုင္ဘာႀကဳိးမ်ားအား အနားသတ္မႈ (termination) ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈ (splicing) တို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ အဆိုပါ အလင္းဖန္မွ်င္သုံး ကြန္ရက္မ်ား ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပ့ံပိုး  
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ဖိုင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အသင့္သုံးႏိုင္သည္ အထိ အစမွအဆုံး(all-in-one fiber turnkey project solution)  ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္း 
ရွိပါသည္။    ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အထူး 
သီးသန္႔ ခန္႔႔အပ္ထားရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ဌာနခြ ဲအသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ ဝန္ထမ္းတို႔၏ အေရအတြက္နွင့္ 
တာဝန္ ဝတၱရား ေဖာ္ျပခ်က္ အသီးသီးတို႔ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္  (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ 
ယာယီလုပ္သားမ်ား အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ျပမထားပါ)။ 
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(ေျမေပၚ/ေျမေအာက္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းတပ္ဆင္မႈ) 

(Underground/ Overhead Fiber Cable Installation) 

တပ္ဆင္ေရးအုပ္စု  (Installation Group) ၂ 

မန္ေနဂ်ာ  ( Manager) ၂ 

ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ား  (Construction 

Engineers ) 

၅ 

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ (Technician) ၃ 

စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြေဲရး အဖြဲ႔  (Project Management Team ) 

စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ  (Project Manager) ၄ 

အထူး မန္ေနဂ်ာ  ( Advanced Manager) ၂ 

အင္ဂ်င္နီယာမ်ား  (Engineers) ၁၀ 

ႏုိင္ငံျခား နည္းပညာရွင္ အဖြဲ႔   (Foreign Technical Team) 

စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ  (Project Manager) ၁ 

အထူး မန္ေနဂ်ာ  ( Advanced Manager) ၁ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ႀကီးၾကပ္သူ  (Construction 

Supervisor) 

၁ 

စုစုေပါင္း   (Total ) ၃၁ 

 (Latest Practicable Date အရ) 

 BTS ႏွင့္ ဖုိင္ဘာတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း BTS and Fiber Installation and Maintenance  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခစုိက္ စခန္း (BTS) တည္ေဆာက္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ အရပ္ဘက္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ဖူးပါသည္။    ယင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး 
တာဝါတိုင္ကဲ့သို႔ အေျခခံ အဆာက္အအုံမ်ား အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔႔ခြဲဲ 
ေဆာက္လုပ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။  ပုံမွန္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ တာဝါတိုင္ အတြက္ ကြန္ကရစ္ 
ေအာက္ခံျပား (concrete base)  ေဆာက္လုပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အား အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး    
ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္၊ ဂ်င္နေရတာ မီးစက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ေအာက္ေျခ foundation အား 
သြန္းေလာင္းၿပီးေသာ အခါ တာဝါတိုင္ ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို စတင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး 
အစီအစဥ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ earthing/grounding ကို စမ္းသပ္ရပါသည္။   ေဖာက္သည္က 
ေတာင္းဆိုထားလွ်င္  တာဝါတိုင္ အတြက္ ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ ဝင္းတံခါးတို႔ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေပးရပါသည္။    
ေနာက္ဆုံး အဆင့္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏ္ီက ဆက္သြယ္ေရး စခန္း ဆိုင္ရာ porting authorisation code အား 
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လည္းေကာင္း၊ forced authorisation code အား လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။    
Porting authorisation code ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္း နံပါတ္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ 
အခ်ဳိ႕ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာတုိ႔ အသုံးျပဳေသာ ကုဒ္နံပါတ္ ျဖစ္ၿပီး၊  forced authorisation code 
ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝါတိုင္မွ တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ဆက္သြယ္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ၾကပ္မတ္သည့္ 
ကုဒ္နံပါတ္ ျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ optical fiber cables မ်ား 
တပ္ဆင္ရာတြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ရရိွထားပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာမ်ား အတြက္ 
(ကီလိုမီတာ တစ္ေထာင္ခန္႔ေသာ) optical fiber cables မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္း ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။   optical fiber cables မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 
လုပ္ငန္းရပ္တို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

 (က) optical fiber cables မ်ား အစမွ အဆုံး အထိ ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမရိွပဲ အသုံးခ်ႏိုင္မႈအား 
ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကဳိတင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ Preventive maintenance 

(၁) ေကဘယ္ႀကဳိးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၂) ေကဘယ္ႀကဳိးမ်ား ထည့္သြင္းသည့္ အကာအရံ duct မ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၃) တာဝါတိုင္မ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၄) ဆက္စပ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၅) အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

 (ခ) အမွား/ခၽြတ္ယြင္းခ်က္အား ျပင္ဆင္မႈ (ဥပမာ၊ တိုင္ၾကားမႈ ရရိွျခင္း၊ ျပႆနာ ရိွမရွိ စစ္ေဆးျခင္း) 

(၁) ေကဘယ္ႀကဳိးမ်ား ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(၂) ေကဘယ္ႀကဳိးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(၃) အကာအရံ duct မ်ားအား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(၄) တာဝါတိုင္မ်ား ျပန္လည္ ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ BTS တြင္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္လည္း အကူအညီ 
ေပးႏိုင္ၿပီး ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံးႏွင့္ ဒီဇယ္သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စနစ္မ်ားကိုလည္း 
တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။   အဆိုပါ စနစ္တို႔ႏွင့္ အတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မျပတ္ေတာက္ေစေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
အရန္အေထာက္အကူျပဳစနစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံ ပစၥည္းသြင္းခြင့္ ရရွိထားေသာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ 
ေရာင္းခ်သူ အခ်ဳိ႕တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ပါသည္။ 4Legs 60meter tower ၊ 3legs 45meter tower ၊ Roof- top tower ႏွင့္ 40meter 
tower မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိပါသည္။  
BTS ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ -  

(၁)  antennas ၊  feeders ႏွင့္ backrhaul links မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၂) AC/DC power ၊ transformers ၊ HT/LT ၊ rectifiers ႏွင့္ batteries မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၃) ေလေအးေပးစက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၄) အင္ဂ်င္စက္မ်ား၊ ဂ်င္နေရတာမ်ားႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံး စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 
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(၅) တာဝါတိုင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ earthing/grounding လုပ္သည့္ စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
(၆) သတိေပးစနစ္အား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (continuous alarm monitoring)  

တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။    

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ျပဳျပင္ ထိန္သိမ္းမႈမ်ား ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈ ရွိရန္ ေသခ်ာေစေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကုမၸဏီသည္ OTDR ကို အသုံးျပဳပါသည္။   OTDR သည္ ဖိုင္ဘာ ေကဘယ္ႀကဳိး၏ အရွည္၊ အဆက္အစပ္မ်ား 
ေကာင္းမြန္မႈ၊ signal ဆုံး႐ႈံးမႈ စသည္တို႔ကို တိုင္းတာ စစ္ေဆးၿပီး အျပစ္ အနာအဆာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို 
ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။   OTDR အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဖိုင္ဘာ ေကဘယ္ႀကဳိးမ်ား အတြက္ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳခ်က္ကို 
ရရိွၿပီး  ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ မူလ တိုင္းတာခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း တိုင္းတာခ်က္ ႐ုပ္ပုံမ်ားကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။   OTDR သည္ ေကဘယ္မ်ားဆက္ထားသည့္ေနရာ၊ ဆက္ထားမႈ၏ အရည္အေသြး 
တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။   အကယ္၍ အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါက ေကဘယ္မ်ားကို splicer 
ပစၥည္း သုံး၍ ဆက္ႏိုင္ပါသည္။   သက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာ 
ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္သည့္ ဂ်င္နေရတာကို အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ  BTS ေနရာေပါင္း ၈၀၀ 
ေက်ာ္တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ွ ဌာနခြဲ အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ 
အေရအတြက္ႏင့္ွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတုိင္း ခြျဲခား ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္  
(ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီတြင္ ယာယီ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိပါ။) 

BTS ႏွင့္ ဖုိင္ဘာ တပ္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ 

စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ  (Project Manager) ၈ 

အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ  (Senior Engineer) ၄၀ 

လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ  (Assistance Manager) ၁၁ 

အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ  (Junior Engineer) ၁၀၇ 

စာရြက္စာတမ္း ထိန္းခ်ဳပ္သူ   (Document 

Controller) 

၂၀ 

စုစုေပါင္း  (Total) ၁၈၆ 

 (Latest Practicable Date အရ) 

မုိဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း 

မိုဘိုင္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
မစွ၍ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။   ေဖာက္သည္မ်ား အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္  “GSM top-up-card” ၊  “CDMA 450 
top-up-card”  ႏွင့္ “CDMA 800 top-up-card” တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
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အဆိုပါ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ရတနာပံုျမိ ႔ဳသစ္တို႔ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီပိုင္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။  
ထိုစက္႐ုံမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ေငြျဖည့္ကတ္ သုံးသန္းခန္႔႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။  လက္ရွိအခ်ိန္၌ 
ယင္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိရာ အဓိက နယ္ပယ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ွ အဆိုပါ ေငြျဖည့္ကဒ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဌာနခြဲ အသီးသီး၌ 
ဝန္ထမ္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ကိုခန္႔အပ္ထားရွိၿပီး၊ ၎တို႔၏ တာဝန္ ႏွင့္ ဝတၱရား အသီးသီးတို႔ကို ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္  (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ယာယီလုပ္သားမ်ား အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို 
ေဖာ္ျပမထားပါ)။ 

မုိဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

ဌာနမွဴး / စက္႐ံုမွဴး / မန္ေနဂ်ာ / ေဒသ ဆိုင္ရာ အေရာင္း မန္ေနဂ်ာ ၅ 

အင္ဂ်င္နီယာ ၉ 

အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၉ 

ကုန္ေလွာင္႐ံု / လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ၂ 

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး / အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ / အေရာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ဝန္ထမ္း ၆၉ 

ဘ႑ာေရး ၄ 

အျခား ၂ 

စုစုေပါင္း ၁၀၀ 

 (Latest Practicable Date အရ) 

ညီလာခံ/အစည္းအေဝး စနစ္ မ်ားပ့ံပုိးေပးျခင္း လုပ္ငန္း(Conference System)    

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပြလဲမ္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စီမံခန္႔ခြေဲရး 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ားျပားသည့္ ပရိတ္သတ္ထံ ထုတ္လႊင့္ ျပသႏုိင္ေရး အတြက္ 
လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ကြန္ဖရင့္စနစ္မ်ား(Conference Systems)ကိုလည္း 
ပံ့ပုိးေပး ႏိုင္ပါသည္။    အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္စနစ္တို႔တြင္ စကားျပန္သူအခန္း၊ စကားျပန္သုံး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ 
အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္ နည္းပညာသုံး multi-channel ထုတ္လႊင့္စက္၊ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္၊ ႀကဳိးမဲ့ headset မ်ား၊  
႐ုပ္/သံဖမ္းစက္မ်ားႏွင့္ ပင္မ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ convention 
centres မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သို႔ အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ စကားျပန္သုံးစနစ္မ်ား 
ပံ့ပုိးေပးဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိပါသည္။ 

ဤစီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ပေရာဂ်က္ စီမံကိန္း အရြယ္အစား အရ  လုပ္ငန္းရပ္ 
တစ္ခုခ်င္း၏ လိုအပ္ခ်က္ အလိုက္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ခြေဲဝခ်ထားပါသည္။    
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဆိုင္ရာ ဝင္ေငြ/အ႐ႈံးအျမတ္ကို အေျခခံလ်က္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ အလိုက္ 
ခြျဲခားျပသခ်က္” တြင္ ေတြ႔ရိွသည့္ အတိုင္း ဤလုပ္ငန္းက႑၏ အေရးပါမႈနွင့္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္း ရႏုိင္မႈမွာ 
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေပသည္။    ထို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းက႑ အတြက္ ပုံေသ လုပ္သား အင္အား 
မထားရွိပါ။ 
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အျခား 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ broadband  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႔ လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
GT Broadband ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ GT Broadband ၏ ၃၈.၈% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ အနီးကပ္ဆုံံး ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ေနာက္ဆံုး 
ဘ႑ာနွစ္ (၂) ႏွစ္ အတြင္း GT Broadband တြင္ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အသားတင္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
အသားတင္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္မႏုတ္မီ အ႐ႈံး/အျမတ္ေငြတြင္ ၁၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအျပင္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါျမန္မာ 

ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ရွယ္ယာအနည္းစု ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအမည္ လုပ္ငန္း 
ကုမၸဏီတြင္ 

ပုိင္ဆုိင္ေသာ % 

ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

Myanmar GT Broadband ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၃၈.၈% ၅၄၄ 

 

၃-၂-၃။ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြႏုိင္မႈအေျခအေန 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို လူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ 
ပညာရွင္ခ်င္း ေထာက္ခံ ရည္ၫႊန္းမႈတို႔ျဖင့္ ေဈးကြက္တင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္(mission) ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
(vision) ႏွင့္ အဓိက တန္ဖိုးထားသည့္ အခ်က္မ်ား (core values) ေပၚတြင္ ဗဟိုုျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ ပါသည္။  ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဆက္လက္ အသုံးျပဳလိုမႈႏွင့္ 
အမည္ေကာင္း တန္ဖိုး မ်ားစြာ ရရိွေစခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္တို႔က 
အလုပ္အပ္လိုသူ လူသစ္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ “ႏႈတ္စကား”ျဖင့္ ပုံမွန္ ေထာက္ခံ ရည္ၫႊန္းေပးၾကပါေသာေၾကာင့္ 
ေဖာက္သည္ အသစ္ ျဖစ္လာသူတို႔ အေနျဖင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ စိတ္ခ် 
ယုံၾကည္သြားၾကပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ မိတ္မပ်က္ေစရန္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပးမႈမျပတ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က ဆက္လက္ ႀကဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ အေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ယင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ အေၾကာင္း၊ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိထားေသာ ဆုတံဆိပ္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား အေၾကာင္း၊ တရားဝင္ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ား 
(accreditations) အေၾကာင္းႏွင့္္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား (value-added solutions) အေၾကာင္းတို႔ကို 
အမ်ားျပည္သူထံ အသိေပးရာ ဌာနလည္း ျဖစ္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယခု အလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ 

 

၃-၂-၄။ ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း က႑သည္ အေျခခုိင္ၿပီး ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး အနည္းငယ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈ/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရိွသည့္ အေသးစား/အလတ္စား လုပ္ငန္း မ်ားစြာျဖင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ က႑ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္မွသာ တည္ေထာင္ခဲ့ရသည့္ အတြက္၊ 
ကမၻာ  ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေႏွးေကြးၿပီး မတည္ၿငိမ္ ေသးေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။   သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 3G ႏွင့္ 4G အင္တာနက္ နည္းပညာမ်ားကို 
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မိတ္ဆက္  ယူေဆာင္လာၾကသျဖင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၀% မွ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ၂၀% အထိ သိသိသာသာ တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။   Fixed-line internet ေဈးကြက္တြင္ broadband 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခြင့္ လိုင္စင္ အေစာဆံုး ရရွိခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ အစုိးရပုိင္ Myanmar Posts 
and Telecommunications (MPT) ႏွင့္ အစုိးရသေဘာေဆာင္ (quasi-governmental) အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ  
Yatanarpon Teleport တို႔က လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ အျခား အင္တာနက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီတို႔မွာ Amara Communications Co., Ltd.  ၊  Red Link Communications Co., 
Ltd. ႏွင့္ Frontiir Co., Ltd တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။     Eager Communications Group Co., Ltd. ႏွင့္  Myanmar 
Fiber Optic Communication Network Co., Ltd. တို႔မွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ optic fiber cable 
အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။   “Fixed-broadband penetration 
(Households)”    (အိမ္ေထာင္စု အလိုက္ ပုံေသ ေနရာခ် broadband အသုံးျပဳမႈ) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ေနာက္တြင္  ရွိဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ ပုံ၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။   ေဈးကြက္ 
ခ်႕ဲထြင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑၌ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ျပင္းထန္ရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

 
(Source: International Telecommunication Union). 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာသစ္မ်ား၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား  စတင္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္လာပါသည္။   အထူးသ ျဖင့္ ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အၾကား mobile 
phone penetration (မိုဘိုင္း အသုံးျပဳသည့္ လူဦးေရ  အခ်ဳိး) သည္ ၀% မွ ၉၂% အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္  
(ဇစ္ျမစ္၊  World Bank and International Telecommunication Union)။    ေအာက္ပါ ပုံတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ 
အတိုင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ေသာ) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔၏ mobile phone 
penetration ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ မ်ားစြာ ျမင့္မားပါသည္။    ယင္းအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေရရွည္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ 
ရွိေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပပါသည္။  စမတ္ဖုန္း (smartphone) ကဲ့သို႔ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမုိ 
ေဈးသက္သာစြာႏွင့္ အလြယ္တကူ ရရိွႏိုင္လာျခင္းက အင္တာနက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ သုံးစြလဲာႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေဈးကြက္ အတြင္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ပိုမုိ တိုးတက္လာမည့္ အလားအလာပင္ ျဖစ္ပါသည္။    Apollo 
Towers Myanmar Ltd. ႏွင့္ Irrawaddy Green Towers Ltd. တို႔သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လူသိမ်ားေသာ 
တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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(Source: World Bank and International Telecommunication Union). 

၂၀၃၀  ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ICT စီးပြားေရးက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ 
(GDP) ၌ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၄) ဘီလီယံ  ပါဝင္လ်က္ လူဦးေရေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ကို အလုပ္အကိုင္ 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္ (ဇစ္ျမစ္၊ Myanmar Centre for Responsible Business)။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏  ခိုင္မာေသာ ဂုဏ္သတင္း၊ ယုံၾကည္ အားထားရေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ 
ယင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တသမတ္တည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး အျပင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ား အၾကား ထူေထာင္ ရရွိထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တို႔အား 
အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၿပဳိင္ဘက္မ်ား အေပၚထိေရာက္စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း 
ယုံၾကည္ပါသည္။ 

  

၃-၂-၅။ အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား  (MATERIAL CONTRACTS) 

ရက္စြ ဲ ပဋိညာဥ္ျပဳသူ/ 
စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား 

စာခ်ဳပ္၏ ေယဘုယ် 
သေဘာသဘာဝ 

အဓိက စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စာခ်ဳပ္ တန္ဖုိး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဩဂုတ္လ                    
၂၀ ရက္ 

GCI Science & 
Technology 
Company 
Limited; 
 
TMH 

Myanmar GT 
Broadband Company 
Limited အား 
ဖက္စပ္ကုမၸဏ ီတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

broadband ကြန္ရက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊   (သာမန္) 
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ ဆိုင္ရာ 
နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ 
လုပ္ကုိင္ရန္ အတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏ ီ
တည္ေထာင္ျခင္း 

အက်ဳံးမဝင္ပါ။   ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကုမၸဏီက ရင္းႏီွးေငြ 
ထည့္ဝင္ေသာ 
ဖက္စပ္ကုမၸဏ ီတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  
ဧၿပီလ 
၁ ရက္ 

Huawei 
Technologies 
(Yangon) 
Company 
Limited; 
 
TMH 

OSP ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

access, aggregation and metro links, 
leased fiber routes and transmission 
backbone တုိ႔အတြက္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အမွား ျပဳျပင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  

သက္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကုိ 
Huawei က ထုတ္ေပးၿပီး 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီက 
လက္ခံသည့္ အမွာစာတြင္ 
ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္၍၊ 
စာခ်ဳပ္တြင္ မပါရိွပါ။ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္  
ဧၿပီလ 
၁ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ေကာင္းကင္ႀကဳိးႏွင့္ ေျမေအာက္ႀကဳိး 
သတ္မွတ္ အေရအတြက္ အတြက္ 
လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ အပါအဝင္ ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ၫႇိႏိႈင္းလ်က္ 
သေဘာတူေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္  
ဇန္နဝါရီလ              
၁ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 
 

ေကာင္းကင္ႀကဳိးႏွင့္ ေျမေအာက္ႀကဳိး 
သတ္မွတ္ အေရအတြက္ အတြက္ 
လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ အပါအဝင္ ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
 
 
 
 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ၫႇိႏိႈင္းလ်က္ 
သေဘာတူေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္  
ဇူလုိင္လ              
၁ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 
 

ေကာင္းကင္ႀကဳိးႏွင့္ ေျမေအာက္ႀကဳိး 
သတ္မွတ္ အေရအတြက္ အတြက္ 
လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ အပါအဝင္ ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
ေက်နပ္သည္အထိ 
ၫႇိႏိႈင္းထားေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာ
လ              
၂၇ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

မိုဘုိင္း စခန္းမ်ား ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
အပ္ႏံွမႈ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ မိုဘုိင္းစခန္း ၂၂၃-ခု  
အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္  
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား တစ္ႏွစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ 
အလုိအေလ်ာက္ သက္တမ္းတုိးသည္ 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
ေက်နပ္သည္အထိ 
ၫႇိႏိႈင္းထားေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာ
လ               
၂၇ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

မိုဘုိင္း စခန္းမ်ား ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
အပ္ႏံွမႈ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း) ရွိ 
မိုဘုိင္းစခန္း ၁၉၄-ခု  အတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 
တစ္ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  ေနာက္ထပ္ 
တစ္ႏွစ္ အလုိအေလ်ာက္ 
သက္တမ္းတုိးသည္ 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
ေက်နပ္သည္အထိ 
ၫႇိႏိႈင္းထားေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာ
လ  ၂၇ ရက္ 

Myanmar Post 
and 
Telecommunica
tions 
Enterprise; 
 
TMH 

မိုဘုိင္းစခန္းမ်ား 
ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ပဋိညာဥ္ 

ရွမ္း ျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ 
မိုဘုိင္းစခန္း ၂၇၂-ခု  အတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား 
တစ္ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  ေနာက္ထပ္ 
တစ္ႏွစ္ အလုိအေလ်ာက္ 
သက္တမ္းတုိးသည္ 

ေရာင္းသူ-ဝယ္သူ 
လက္တစ္ကမ္းမူျဖင့္ 
ေက်နပ္သည္အထိ 
ၫႇိႏိႈင္းထားေသာ၊ 
မေပါက္ၾကားေစရမည့္ 
တန္ဖုိး 

 

“အပုိင္း ၁၁. အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား - ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား’’ 

အေသးစိတ္ဖတ္ပါရန္။ 
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၃-၂-၆။ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား  

 

ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

အမွတ္ ၅၄, ၄&၅ လႊာ, 

ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ,သဃၤန္း

ကြ်န္း ျမိဳ့နယ္, ရန္ကုန္  

 

အငွားသက္တမ္း သည္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ 

ရက္ေန ့ထိ 

၆၆၂၄ 

စတုရန္းေပ 

႐ုံးခ်ဳပ္ Eastern Mining 

Co., Ltd 

TMH ကုိယ္စား 

ဦးသီဟလြင ္ 

 

အမွတ္ ၇၆, ဇဂၤမလမ္း , ၂ 

/ေျမာက္ရပ္ကြက္, 

သာေကတျမိဳ့နယ္, ရန္ကုန္ 

 

ငွားရမ္းသက္တမ္း 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

မိုဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

ေဒၚသန္းသန္း၀င္း  TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚဆုေ၀လင္း  

 

အမွတ္ ၉/က, သစၥာလမ္း, 

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္, ၁၀ 

ရပ္ကြက္,ရန္ကုန္ 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

၂၉ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

၂၉ ရက္ေန ့ထိ 

၇၅၀ 

စတုရန္းေပ 

မိုဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

ဦးေအးလြင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသက္မ်ိဳးထြန္း   

 

အမွတ္ ၂၁၆, ၂ 

အင္ၾကင္းျမိဳင္လမ္း, 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရပ္ကြက္, 

သု၀ဏ ,ရန္ကုန္ 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

၆၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား 

အေဆာင္ 

ဦး၀င္းေအာင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသီဟလြင ္ 

 

အခန္း ၂/ဂ, ေဇာတိက ကြန္ဒိ ု , 

ေလးေထာင္ကန္လမ္း,သဃၤန္း

က ြ်န္းျမိဳ့နယ္ 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန ့ 

မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ 

၃၁ ရက္ေန ့ထိ 

၁၄၇၀ 

စတုရန္းေပ 

ဝန္ထမ္း အေဆာင္ ေဒၚရီရီဟန္ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚဆုေ၀လင္း  

 

အခန္း ၅၀၁, ၅ လႊာ, 

တုိက္အမွတ္ ဃ, မလိခကြန္ဒိ ု , 

သဃၤန္းက ြ်န္းျမိဳ့နယ္,ရန္ကုန္  

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန ့ 

မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ 

ရက္ေန ့ထိ 

၉၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား 

အေဆာင္ 

ဦးျငိမ္းခ်မ္းဦး TMH 
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ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

 

အခန္း ၃၀၅, ၃ လႊာ, 

တုိက္အမွတ္ ဃ, မလိခကြန္ဒိ ု , 

သဃၤန္းက ြ်န္းျမိဳ့နယ္,ရန္ကုန္  

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၃ 

ရက္ေန ့ထိ 

၁၂၅၀ 

စတုရန္းေပ 

ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား 

အေဆာင္  

ဦးေက်ာ္စြာထက္ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚဆုေ၀လင္း  

 

အမွတ္ ၅၇၀၆, 

ရာဇသိမ္ဂဟလမ္း , 

အုတ္တရသီရိျမိဳ့နယ္, 

ေနျပည္ေတာ္ 

 

အငွားသက္တမ္း သည္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 

၃၁ ရက္ေန ့ထိ 

၁၆၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဌာန ဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသီဟလြင ္ 

 

အမွတ္ (၃၁၆၉၂) , ရတီ (၅) 

(၅) လမ္း, ဒတ္ခိနသီရိ ရပ္ကြက္ 

ဒတ္ခိနသီရိ ဒတ္ခိနသီရိ 

ျမိဳ့နယ္,  

ပုပၸားရပ္ကြက္,ေနျပည္ေတာ္, 

ျမန္မာ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ္လ ၂၂ 

ရက္ေန ့ထိ 

၅၆၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦး၀င္းနုိင္ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚခုိင္၀တ္ရည္လ

င္း  

 

အမွတ္ ၅၇၀၇, 

ရာဇသိမ္ဂဟလမ္း , 

အုတ္တရသီရိျမိဳ့နယ္, 

ေနျပည္ေတာ္ 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန ့ 

မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ 

၃၀ ရက္ေန ့ထိ 

၁၆၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဝန္ထမ္း အေဆာင္ ဦးသူရလြင္ TMH  

အမွတ္ ၇၃, 

မဟာေအာင္ေျမျမိဳ့နယ္, မႏၱေလး 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန ့ 

မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ 

ရက္ေန ့ထိ  

၁၃၂၀၀ 

စတုရန္းေပ 

႐ုံးခြဲ ေဒၚသူဇာ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသီဟလြင ္ 

 

အမွတ္ ၂၃, ျမ၀တီလမ္း, 

၁ရပ္ကြက္, လားရိႈး 

အငွားသက္တမ္း သည္ 

၃၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ 

 

၈၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

မိုဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသီဟလြင ္ 
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ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

အမွတ္ ၆၅, သစၥာလမ္း , 

မင္းရဲေက်ာ္စြာရပ္ကြက္, ျမင္းမူ, 

စစ္ကုိင္တုိင္းေဒသၾကီး 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၁ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ 

fiber 

တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း  

ေဒၚႏြဲ ့ႏြ ဲ့ရီ TMH ကုိယ္စား 

ဦးသန္ ့ဇင္  

အမွတ္     (ကလ ၂၂၇),  ပန္လံု 

(၂) လမ္း, 

ေကာင္းမူတုံရပ္ကြက္, 

မူဆယ္ျမိဳ ့ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

မိုဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

ေဒၚမိခင္ခင္သူ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚဆုေ၀လင္း  

 

အမွတ္ ၆၂, 

အေနာက္ျမိဳ့ပတ္လမ္း , 

ၾကိဳ့ပင္ေကာက္.  

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

မတ္လ ၁ ရက္ေန ့ထိ 

 

၁၇၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးေဇာ္သက္္ TMH ကုိယ္စား 

ကုိေနေဇာ္လတ္  

 

အမွတ္ ၁, ပင္လံုလမ္း, ၁ 

ရပ္ကြက္, ေက်ာက္မဲ, 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္)  

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၁ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၄၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးကုိကုိေမာင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   

 

အမွတ္ ၂, ပင္လံုလမ္း, ၁ 

ရပ္ကြက္, ေက်ာက္မဲ. 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

၄၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

မိုဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

ဦးကုိကုိေမာင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   

 

အမွတ္ - ၁၀, ရပ္ကြက္ (၂) , 

ျပည္ေထာင္စု လမ္း, ကြတ္ခိုင္, 

ရွမ္းျပည္နယ္ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၄ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ 

ရက္ေန ့ထိ  

၄၈၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးစုိးျမင့္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   
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ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

အမွတ္ ၇/ က, ပန္းေပါင္းလမ္း, 

ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္ ,ဟသၤာတျမိ

ဳ့နယ္, ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသၾကီး 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖယ္၀ါရီလ ၆ 

ရက္ေန ့ထိ 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြ TMH ကုိယ္စား ဦး 

မင္းထက္ေအာင္   

 

အမွတ္ ၄၈, 

သိမ္ေတာ္ၾကီးလမ္း , 

၃ရပ္ကြက္,ပုသိမ္, ဧရာ၀တီ 

တုိင္းေဒသၾကီး 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖယ္၀ါရီလ ၂၈ 

ရက္ေန ့ထိ 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးတင္ႏိုင္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးတင္ေမာင္စိုး   

 

အမွတ္ ၁၆၈ , ၆ လမ္း , 

ရန္မ်ိဳးလံု ရပ္ကြက္, မေကြး 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန ့ 

မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ 

ရက္ေန ့ထိ  

 

၁၂၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဒၚေအးသင္း TMH 

အမွတ္(   )     သမစိတၱလမ္း, 

ျမိဳ့မ ၂ ရပ္ကြက္,ေညာင္ေလးပင္ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ 

ရက္ေန ့ထိ  

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးေအးမင္းဆန္း TMH ကုိယ္စား 

ဦးဆန္းမင္းဦး   

 

အမွတ္. ဇ - ၁၈, ႏြယ္နီလမ္း , 

ျမိဳ့သစ္ရပ္ကြက္, ပခုကၠဴ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၄ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၄ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးလင္းေမာင္ေမာ

င္ေဆြ 

TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚခုိင္၀တ္ရည္လ

င္း 

အမွတ္ ၁, ဘုရားလမ္း, 

ရြာမရပ္ကြက္ , ေရနံေခ်ာင္း  

 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၄ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၄ 

ရက္ေန ့ထိ  

၈၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚခင္ေလးဦး TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚခုိင္၀တ္ရည္လ

င္း 
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ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

အမွတ္ ၁, ကုန္စိမ္းေက်ာင္း 

လမ္း , ၂ ရပ္ကြက္ , တန့္ယန္း , 

၇ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္)  

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 

၁ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚနန္း၀င္း၀င္းလ

င္း 

TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   

 

အမွတ္ ၃၀ , ဘုရင္ေနာင္လမ္း , 

၀ါးသူရပ္ကြက္, မိတီၳလာျမိဳ့နယ္, 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

၁၆ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးေမာင္၀င္း TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚခုိင္၀တ္ရည္လ

င္း 

ဟန - ၄၃, ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း, 

ေဟာ္နန္းရပ္ကြက္, မုိးမိတ္ျမိဳ ့

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

၁၀ ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ 

ရက္ေန ့ထိ 

 

၂၄၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚနန္းရဲွန္ဟြမ္ TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   

 

၃ လမ္း, ၂ရပ္ကြက္, ေငြေဆာင္ အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ 

ရက္ေန ့ထိ 

၁၂၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦး၀င္းျမင့္ TMH 

အမွတ္ ၂၆ , 

ျမန္ေအာင္ရပ္ကြက္, ျပည္ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ 

ရက္ေန ့ထိ 

၁၈၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးၾကည္သန္း TMH 

အမွတ္ ၂၅, လက္ပံတန္း 

အလယ္ လမ္း, ၅ရပ္ကြက္, 

ျမန္ေအာင္ 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ 

ရက္ေန ့ထိ 

၁၀၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးခင္ေမာင္သန္း TMH 
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ေနရာ အငွားသက္တမ္း ခန္႔မွန္းအက်

ယ္အဝန္း 

(စတုရန္းေပ) 

အသံုးျပဳပု ံ အငွားခ်ထားသူ အငွားယူသူ 

အမွတ္ ၅၀, ေျမာင္းေဘာင္လမ္း, 

အက္ေတာ္ရွည္ ရပ္ကြက္, 

ပြင့္ျဖဴ. 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၆ ရက္ေန ့ထိ 

၃၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

MPT ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚျမတ္စုမြန္ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚေအးျမင့္ၾကည္   

အေနာ္ရထာလမ္း , 

ေျမာက္ရပ္ကြက္, ဆိတ္ျဖဳ. 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၁၅ ရက္ေန ့ထိ 

၈၀၀၀ 

စတုရန္းေပ 

MPT ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒၚရင္ေဌးလိႈင္ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚေအးျမင့္ၾကည္   

အမွတ္ ၇၄, ေက်ာက္တုိင္လမ္း, 

အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္, နထုိးၾကီး. 

 

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၈ ရက္ေန ့ထိ 

၂၇၀၀ 

စတုရန္းေပ 

MPT ဖိုင္ဘာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

 ေဒၚတင္တင္ျမ TMH ကုိယ္စား 

ေဒၚေအးျမင့္ၾကည္   

 

အမွတ္ ၈၃,သရဖီလမ္း, 

ဘူတာရပ္ကြက္ , ေနာင္ခ်ိဳ  

အငွားသက္တမ္း ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ 

ရက္ေန ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ 

ရက္ေန ့ထိ 

၈၀၀ 

စတုရန္းေပ 

BTS 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရ 

း မိုဘုိင္း 

ေငြျဖည့္ကတ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး 

ေဒၚဆန္းဆန္းၾကိဳ

င္  

TMH ကုိယ္စား 

ဦးရဲ၀င္း   

 

 

ေနရာ ခန့္မွန္ းArea  Use of Property Owner  

 ကြင္း အမွတ္. ဂ - ၆ - ၁, အကြက္ 

အမွတ္ ဂ - ၆, ရတနာပုံျမိဳ ့သစ္ 

(ေျမာက္) ၀.၂၂၉၆ Acre, 

ျပင္ဦးလြင္ , မႏၱေလး 

၀.၂၂၉၆  Acre ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရး ျမန္မာအစုိးရ ထုတ္ေပးေသာ 

၁၀-ႏွစ္ သက္တမ္းရိွ ဂရံ အရ 

TMH 

ကြင္း အမွတ္. ဂ - ၆/ ၁၅, အကြက္ 

အမွတ္ ဂ - ၆, ရတနာပုံျမိဳ ့သစ္ 

(ေျမာက္) ၀.၁၆၅၃ Acre, 

ျပင္ဦးလြင္ , မႏၱေလး 

၀.၁၆၅၃  Acre ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရး ျမန္မာအစုိးရ ထုတ္ေပးေသာ 

၁၀-ႏွစ္ သက္တမ္းရိွ ဂရံ အရ 

TMH 

ကြင္း အမွတ္. ဂ - ၆/ ၁၄, အကြက္ 

အမွတ္ ဂ - ၆, ရတနာပုံျမိဳ ့သစ္ 

(ေျမာက္) ၀.၂၂၉၆ Acre, 

ျပင္ဦးလြင္ , မႏၱေလး 

၀.၂၂၉၆  Acre ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ေရး ျမန္မာအစုိးရ ထုတ္ေပးေသာ 

၁၀-ႏွစ္ သက္တမ္းရိွ ဂရံ အရ 

TMH 
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အထက္ေဖာ္ျပပါ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အေပၚ အဓိက ေၾကြးၿမီ/ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မ်ား မရိွပါ။ 

၃-၂-၇။ သုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(RESEARCH AND DEVELOPMENT) 

ေနာက္ဆုံးဘ႑ာေရးႏွစ္(၂)ႏွစ္ ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မရိွပါ။ 

၃-၃။ ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္တို႔အား ဤစာတမ္း၏ "ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား" 
အပိုင္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္-မတ္လ-၃၁ ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္-မတ္လ-၃၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ 
ဘ႑ာႏွစ္ အသီးသီးတို႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။ 

၃-၃-၁။   လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား  

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ထူးျခားေသာ၊ ပံုမွန္ ေပၚေပါက္ေလ့ မရိွေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမွ ဝင္ေငြ အေပၚ သိသိသာသာ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏုိင္သည့္္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေထြေထြ အခ်က္မ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ စီးပြားေရး အေျခအေန အေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ 

အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစုိးရ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၏ လႊမ္းမိုး ၾကပ္မတ္မႈေအာက္ က်ေရာက္ၿပီး၊ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ပါမစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ 
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။   အေသးစိတ္မ်ား “အပုိင္း (၉) လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္” တြင္ ၾကည့္ပါရန္။ 

TMH ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အျခား အခ်က္မ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရလဒ္ အေပၚ အတိတ္ကာလက သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္လည္း 
ဆက္လက္ သက္ေရာက္ေနဦးမည့္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္တို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ လည္းပါဝင္ပါသည္ - 

 (မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း) BTS တို႔ႏွင့္ တကြ ဖုိက္ဘာ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ 
တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား  ပိုမို တိုးတက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊ 

 (ေရြ႔လ်ား ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း) မိုဘိုင္းတို႔ အတြက္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား  ပုိမို တိုးတက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊ 

 (လႈိင္းႏႈန္းက်ယ္) Broadband စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူ သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ 
တိုးပြားလာျခင္း၊ 

 ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ မ်ားလာျခင္း။ 
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BTS ႏွင့္ ဖုိင္ဘာ ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ပုိမုိ တုိးတက္ မ်ားျပားလာျခင္း 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း အနက္ ၃၉%ကို လည္းေကာင္း၊ 
အျမတ္ေငြမ်ား အနက္ ၃၂% ကို လည္းေကာင္း BTS ႏွင့္ ဖိုက္ဘာ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္း တိုးတက္လိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ BTS ႏွင့္ ဖိုက္ဘာ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ 
အရြယ္အစားကို တိုးခ်ဲ႕ရပါမည္။   ယင္း လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးမွာ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အဓိက 
အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအဖြဲ႔က 
႐ႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။  ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္း ထုတ္ေဝ ေရာင္းခ်မႈမွ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရေငြမ်ားကို ဤစီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ပိုင္း၌ အသုံးခ်သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။   ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အခန္း-၂ “အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား - 
အစုရွယ္ယာေရာင္းရေငြကို အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ံ” တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။ 

မုိဘုိင္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ပုိမုိ တုိးတက္ မ်ားျပားလာျခင္း 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း အနက္ ၄၄% ကို လည္းေကာင္း၊ 
အျမတ္ေငြမ်ား အနက္ ၃၂% ကို လည္းေကာင္း မိုဘိုင္း စက္ပစၥည္း ဆိုင္ရာ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး 
ေရာင္းခ်မႈမွ ရရိွခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္း တိုးတက္လိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိုဘိုင္း စက္ပစၥည္း 
ဆိုင္ရာ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားကုိ 
တိုးခ်ဲ႕ရပါမည္။ 

Broadband (အင္တာနက္)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူ အေရအတြက္ တုိးပြားလာျခင္း 

စာမ်က္ႏွာ ၅၅ ႏပါ "ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား  " တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ broadband ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္                           
GT Broadband ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ GCI Science & Technology Co., Ltd. တို႔ အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း 
တစ္ခု အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  Latest Practicable Date အေနအထား အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက GT 
Broadband ၏ ၃၈.၈% ကို ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္း တိုးတက္လိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
Broadband လုပ္ငန္းမ ွ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူ သုံးစြသဲူ subscriber အေရအတြက္ ပိုမုိ ရရိွလာေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။    

ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ခိုင္ၿမဲစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိၿပီး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္း 
ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း မ်ားစြာ  ရွိလ်က္ 
ယွဥ္ၿပဳိင္ရမႈ ျပင္းထန္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သူ အျဖစ္ အမည္ေကာင္း ထူေထာင္ထားျခင္း၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
အရည္အေသြး တသမတ္တည္း မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ယုံၾကည္ပါသည္။ 
 

၃-၃-၂။ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရး အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ 

TMH အား ၂၀၀၇  ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ၿပီးမွ 
၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  စတင္ဖြဲ႔စည္း 
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တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမတ္ေငြ တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ရင္းႏွီးေငြ 
တိုးျမႇင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္ယာရွင္တို႔ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း (return on equity) 
က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။  လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုႏႈန္း ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  GT 
Broadband တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔မွ အပ ထုတ္ေဝသူ၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္၊ 
ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ အစုရွင္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာရင္းအမည္မ်ား၌ သိသာ ထင္ရွား အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲ မရိွပါ။  
GT Broadband ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ “Broadband လုပ္ငန္းက႑တြင္ 
သုံံးစြသဲူ အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း” အပုိင္းအား လည္းေကာင္း၊  အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း 
တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ “ရင္းႏွီးေငြ ဖြဲ႔စည္းပုံ / ရင္းႏွီးေငြ / 
အစုရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္” အပိုင္းအား လည္းေကာင္း ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။ 

အျမတ္ အေျခအေန 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္   

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္  

အသားတင္ အျမတ္ (အခြန္ မႏုတ္မီ) ၁၈၃၇.၉၉ ၁၄၀၈.၆၉ 

အသားတင္ အျမတ္ (အခြန္ ႏုတ္ၿပီး) ၁၃၇၈.၄၉ ၁၀၅၆.၅၂ 

အစုရွင္မ်ား ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း (Return on 

equity) 

၁၁.၅၅ ၁၀.၉၆ 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၏ ရလဒ္ ရွင္းလင္းခ်က္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ (အခြန္ မႏုတ္မီ) အျမတ္ေငြ သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁,၄၀၈.၆၉  
ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁,၈၃၇.၉၉ ရွိလာရာ၊ ၃၀% တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
အခြန္ႏုတ္ၿပီး အျမတ္ေငြသည္လည္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁,၀၅၆.၅၂ မ ွ                           
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္  တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁,၃၇၈.၄၉ ျဖင့္  ၃၀% ပင ္ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။    ထို႔ေၾကာင့္ 
အစုရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း (return on equity ratio) သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ 
၁၁.၅၅% သို႔  တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။  လုပ္ကိုင္သည့္ စီမံကိန္း နည္းပါးသည့္ အတြက္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အေနျဖင့္                              
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၂,၃၀၅.၆၀ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း 
၉,၄၆၆.၀၈ သို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း၊  အျမတ္ေငြတြင္ ၃၀% တိုးတက္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမွ ပုံမွန္ ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္း အျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားေသာ ဝင္ေငြ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ရေငြမ်ား ေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ တိုးတက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပ 
စာရင္းစစ္ႏွင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏    ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္  "ထုတ္ကုန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ စရိတ္မ်ား Selling & Distribution 
Costs" ကို အသုံးစရိတ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ စာရင္းကိုင္နည္းလမ္း အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္  
"ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရး စရိတ္မ်ား" ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္တို႔ အနက္ အခ်ဳိ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္  "ေရာင္းကုန္ ကုန္က်စရိတ္ (costs of goods sold)" အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 
အသိအမွတ္ ျပဳခ့ဲပါသည္။   
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ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသားတင္ ဝင္ေငြ အနက္ ၆၆.၂% အား     “အျခား 
ဝင္ေငြ”  ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။   ယင္းမွ ၂၅.၂% သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ တစ္ခုတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းအား ေငြ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့မႈကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။  အဆိုပါ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ေငြ ျပန္ေဖာ္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါသာ ျဖစ္ေပၚမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။    သို႔ရာတြင္ 
တာဝါတိုင္မ်ား စီမံကိန္း၊ ဖုိင္ဘာ စီမံကိန္းႏွင့္ “CCTV Project” ဟူေသာ ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ ေနာင္ 
ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆက္လက္၍ TMH အတြက္ အေျခခံ ဝင္ေငြမ်ား ရွာေပးေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ “ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား” တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ 
အတည္ျပဳၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ ပါရိွေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအား လည္းေကာင္း 
ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈပါရန္ ရည္ၫြန္းအပ္ပါသည္။ 

 

၃-၃-၃။ ေငြျဖစ္လြယ္မႈအေျခအေနနွင့္ အရင္းအႏီွးေငြရလမ္းေဖာ္ျပခ်က္  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးေငြမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၄၀.၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး၊                    
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္   တြင္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၉,၃၄၇.၈ သို႔ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။   ထိုသို႔ ရင္းႏွီးေငြ 
တိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အစုရွင္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (shareholders equity) အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အျမတ္ေငြ တိုးတက္ရရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ႏႈန္းလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာရန္ မိမိတုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ  ၃၁ ရက္တို႔တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာႏွစ္ အသီးသီးတို႔ရွိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးေငြကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း) 

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္  

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္  

ေပးသြင္းၿပီ မတည္ေငြရင္း (Paid up capital) ၉၃၄၇.၈၀ ၆၄၀.၀၀ 

အစုရွယ္ယာ ပရီမီယံ/အပိုေၾကး  (Share premium) ၁၄၃.၉၀ - 

မခြေဲဝေသာ အျမတ္ေငြမ်ား (Retained Profits) ၂၄၄၃.၂၄ ၉၀၀၄.၁၅ 

 

အဓိက ဘ႑ာေရး အခ်ဳိးမ်ား  (Key Ratio) 

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္  

ေငြ  ျဖစ္လြယ္မႈ အခ်ဳိး (Liquidity ratio) ၃၁၈.၆၁% ၂၁၄.၂၇% 

စရိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြ အခ်ဳိး (Cost to income ratio) ၆၄.၃၆% ၄၇.၅၂%  

ေႂကြးၿမီ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင ္မွု  အခ်ဳိး (Solvency ratio)   ၂၅.၁၄%  ၁၃.၇၂% 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တို႔၌ 
လက္ငင္း ရရန္ပိုင္ခြင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄,၉၀၂ သန္းႏွင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄,၈၀၄ သန္း အသီးသီးျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ လက္ငင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၉၅၅ သန္းႏွင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၆၄၆ သန္း 
အသီးသီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တည္ၿငိမ္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရး 
ရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ က်ပ္ သန္း ၁,၀၀၀ ကာလရွည္ ေခ်းေငြအား ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈကို 
အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   သို႔ျဖစ္၍ Latest Practicable Date ၌ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ က်န္သည့္ 
ကာလရွည္ ေခ်းေငြ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရွိပါ။ 

အခြန္ ေပးေဆာင္မႈ        (က်ပ္သန္းေပါင္း) 

ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆  ၃၅၂.၁၇ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇  ၄၅၉.၅၀ 

စုစုေပါင္း ၈၁၁.၆၇  

 

အျမတ္ေငြႏွင့္၀င္ေငြခြန္ (ဘ႑ာႏွစ္ အလုိက္)      (က်ပ္သန္းေပါင္း) 

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္  

အျမတ္ေငြ  ၁၃၇၈.၄၉ ၁၀၅၆.၅၂ 

၀င္ေငြခြန္  ၄၅၉.၅၀ ၃၅၂.၁၇ 

 

ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္        (က်ပ္သန္းေပါင္း) 

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္  

၀င္ေငြ ၁၀၃၇၉.၀၉ ၁၂၄၁၉.၄၃ 

အသံုးစရိတ ္ ၈၅၄၁.၁၀ ၁၁၀၁၀.၇၄ 

အခြန္မႏႈတ္မွီ အျမတ္ ၁၈၃၇.၉၉ ၁၄၀၈.၆၉ 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ fiber turnkey (အသင့္သုံးႏိုင္သည္ အထိ ဖိုက္ဘာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရး) လုပ္ငန္းတြင္ တိုးတက္မႈရရွိလ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိက 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း operatorတစ္ခုႏွင့္ ပထမဆုံး  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။   ယင္းေနာက္ပိုင္း၌ 
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယခင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျချပဳလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ fiber turnkey လုပ္ငန္းကို ကီလိုမီတာ 
၁,၀၀၀ ေက်ာ္ အထိ လုပ္ငန္း လက္ခံ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္လွမ္းမီ 
လႊမ္းၿခဳံႏုိင္မႈ နယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕လ်က္၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း ပဲခူး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကဲ့သို႔ ေဒသ 
အသီးသီးတို႔၌ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။  ထို႔ျပင္၊  
အဆိုပါ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ဖိုက္ဘာ ကြန္ရက္ ကီလိုမီတာ ၁,၀၀၀ 
အထက္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္၊ အရပ္ဘက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ တပ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုပါ 
တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   

လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အျပင္၊ နယ္ပယ္သစ္ အေနျဖင့္  fiber and system integration 
(ဖိုင္ဘာႏွင့္ စနစ္ ေပါင္းစပ္ေပးေရး) စမံီကိန္းမ်ားသို႔လည္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

၃-၃-၄။ ေငြသား စီးဆင္းမႈအေျခအေနခန့္မွန္းေဖာ္ျပခ်က္ 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ တိုးတက္ႏႈန္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏႈန္း ျမန္ဆန္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က 

သုံးသပ္ ပါသည္။    အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ အၾကား mobile phone penetration (မိုဘိုင္း 

အသုံးျပဳသည့္ လူဦးေရ  အခ်ဳိး) သည္ ၀% မ ွ၉၂% အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။  “ ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား - 

ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ ” အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ေသာ) အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔၏ mobile phone penetration ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ 

မ်ားစြာ ျမင့္မားပါသည္။     

ယင္းအခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေရရွည္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္မည့္ 

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပပါသည္။  စမတ္ဖုန္း (smartphone) ကဲ့သို႔ မိုဘိုင္း 

ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမုိ ေဈးသက္သာစြာႏွင့္ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္လာျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အတြက္ 

ေငြသားစီးဆင္းမႈ အေျခအေန ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး (GDP)  ႏွင့္ အည ီ

အေပါင္းလကၡဏာ ရိွေသာ ေငြသားစီးဆင္းမႈ အေနအထား ရရွိေစရန္ ခ်ိန္ရြယ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

ရည္မွန္းထားပါသည္။ 
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အပုိင္း ၄။ ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား  

၄-၁။ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႔ဲႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္  လမ္းၫႊန္မႈ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲကို တာဝန္ 
အပ္ႏွင္းထားပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Latest Practicable Date ရွိ အေနအထား အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊  
၎တို႔၏ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

 

စဥ္ အမည္ 

ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ 

၊ က်ား/မ ၊              

ႏိုင္္ငံသား 

လိပ္စာ ခန္႔အပ္သည့္ ေန႔ရက္ 
အစုရွယ္ယာ 

ပိုင္ဆုိင္မႈ 

၁ ဦးျမင့္လြင္ (ဥကၠ႒) ၁၃-၃-၁၉၄၃ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) 

ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သယၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ-၁၀ 

ရက္ 

 ၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၂ ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ ၁-၁၂-၁၉၅၀ 

မ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) 

ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သယၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ-၁၀ 

ရက္ 

၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၃ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ 

(အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ) 

၂၅-၁၀-၁၉၈၂ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) 

ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သယၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ-၃ 

ရက္ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ ဦးသီဟလြင ္ ၂၆-၁၂-၁၉၈၀ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) 

ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သယၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ 

ရက္ 

၁,၃၀၀,၀၀၀ 

၅ ေဒၚဥမၼာလြင္ ၁၈-၂-၁၉၇၉ 

မ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) 

ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သယၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၆ ေဒၚနန္းလ့ဲရည္စိုး ၈-၅-၁၉၈၈ 

မ 

အမွတ္ ၁၈/က၊ ကိုယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္းလမ္း၊ 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၇ ေဒၚသူဇာ ၁၆-၁၁-၁၉၇၃ 

မ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၇၃၊ မဟာၿမိဳင္လမ္း (၂)၊ ပ (၂)၊ ၆၁ ႏွင့္ 

၆၂ လမ္းၾကား၊ ၄၁ လမ္း၊ 

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၈ ဦးေဒးဗစ္ အုိလီဗာ 

ေအဘယ္လ္ 

၂၈-၂-၁၉၃၅ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၄၉၉၊ Q/R  မုိးမခလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ဇြနလ္ ၂၅ ရက္ [-] 

၉ ဦးေအာင္သန္း ၉-၇-၁၉၄၉ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

အမွတ္ ၅၀၊ ဘဏ္လမ္း၊ 

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ၃ 

ရက္ 

[-] 

၁၀ ဦးသိန္းေဇာ္ ၁၅-၆-၁၉၆ 

က်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၄၉၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ 

ရက္ 

[-] 

 

ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးစီအလိုက္ တာဝန္ယူထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကုိလည္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

စဥ္ အမည္ ဌာန 

၁ ဦးျမင့္လြင္  ဦးျမင့္လြင္သည္ ဘုတ္အဖြ႕ဲဥက႒ၠျဖစ္သည္။ 

၂ ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

၃ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ေရး 

၄ ဦးသီဟလြင္  ဦးသီဟလြင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။ 

၅ ေဒၚဥမၼာလြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

၆ ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရးရာဌာန 

၇ ေဒၚသူဇာ စီမံ 

၈ ဦးေဒးဗစ္အုိလီဗာ ေအဘယ္လ္ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့့္ ဒါ႐ိုက္တာ 

၉ ဦးေအာင္သန္း အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ မဟုတ္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့့္ ဒါ႐ိုက္တာ 

၁၀ ဦးသိန္းေဇာ္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ မဟုတ္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့့္ ဒါ႐ိုက္တာ 

 

 

 

 



91 
 

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမွ် - 

(၁) ၎ အေပၚသုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎က ဒါ႐ုိက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အေပၚသုိ႔႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒဝါလီခံျခင္း 
(bankruptcy) ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ခံရမႈ မရိွခဲ့ပါ။ 

(၂) ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ 
ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း မရိွပါ။ 

(၃) ဒါ႐ုိက္တာ၊ အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ုိက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ အရည္အခ်င္း 
ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိခဲ့ပါ။ 

(၄) အက်ဳံးဝင္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္း ခံရသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခုတြင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ တစ္စံုတစ္ရာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း 
မရိွခဲ့ပါ။ 

၄-၂။ အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

စဥ္ အမည ္ ေမြးသကၠရာဇ္ / က်ား-

မ / ႏိုင္ငံသား 

ခန္႔အပ္သည့္ေန႔ရက္ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ 

၁ ဦးသီဟလြင္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ) ၂၆.၁၂.၁၉၈၀ 

က်ား 

ျမန္မာ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ ၁၀ 

၃,၀၀၀,၀၀၀ 

၂ Li Zhen Hua, Messi ၁၅.၈.၁၉၈၃ 

က်ား 

တ႐ုတ္ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၂ မရွိ 

၃ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ ၁၇.၆.၁၉၇၃ 

မ 

ျမန္မာ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 

၁ရက္ 
၃၀၀၀ 

 

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ား မွ် - 

(၁) ၎ အေပၚသုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎က ဒါ႐ုိက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အေပၚသုိ႔႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒဝါလီခံျခင္း 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ခံရမႈ မရွိခဲ့ပါ။ 
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(၂) ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ 
ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း မရိွပါ။ 

(၃) ဒါ႐ုိက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ အရည္အခ်င္း 
ပ်က္ယြင္းမႈ မရိွခဲ့ပါ။ 

(၄) အက်ဳံးဝင္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္း ခံရသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခုတြင္ စီမံခန္႔ခြေဲရး တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 

 

၄-၃။ အေရးႀကီးေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

ဦးျမင့္လြင္   

ဦးျမင့္လြင္သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး၊ ယခုအခါ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ ဦးျမင့္လြင္သည္ 
ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီစဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 
ဘုတ္အဖြ႕ဲအစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည္။    
ဦးျမင့္လြင္သည္ ေအာက္ပါ ကုမၸဏီတို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဘုတ္အဖြ႔ဲတ႔ိုတြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင ္အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ -   

 Tah Moe Hnye Group Investment and Development Co., Ltd 
 Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd 
 Tah Moe Hnye Chan Thar Mining Co., Ltd 
 Tah Moe Hnye Chan Thar Nay Pyi Taw Hotel Co., Ltd 
 Chan Thar Gems Co., Ltd.  

ဦးျမင့္လြင္သည္ Tah Moe Hnye Chan Thar Investment  Group Limited ႏွင့္ Myanmar Hurricane Investment and 
Technology Limited တုိ႔၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳလ်က္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မ ွ ႏုိင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြေဲဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဦးျမင့္လြင္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္” တစ္ဦး အျဖစ္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။                          
ZTE ႏွင့္ Huawei တို႔ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ျပည္၏ အႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာေစရာတြင္ ဦးျမင့္လြင္ သည္ အထူး အေရးပါခ့ဲပါသည္။ 

ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ 

ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ  ၁၀ ရက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္သည္ Tah Moe Hnye Chan Thar Investment Co.,Ltd ၏ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊  မိခင္ႏွင့္ 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ၊ တာမိုးညဲေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။   

ဦးေက်ာ္စြာလြင္ 

ဦးေက်ာ္စြာလြင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ  ၃ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။                         
ဦးေက်ာ္စြာလြင္သည္ Denver, Colorado ရွိ Adam University မွ Bachelor of Science in Business Management 
ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။   ဦးေက်ာ္စြာလြင္သည္  ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ-၁ ရက္မွ စ၍ Tah Moe Hnye Group 
Investment & Development Co., Ltd. တြင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊                                        
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ စ၍ Myanmar Hurricane Investment & Telecom Co., Ltd တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း  တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
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ဦးသီဟလြင္ 

ဦးသီဟလြင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး၊                        
၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ဒါ႐ုိက္တာ အျဖစ္ စတင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ ဦးသီဟလြင္သည္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းတို႔ကို စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီး 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးသည္။ဦးသီဟလြင္သည္ 
Beijing Second Language College ၏ English department မ ွ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ Yangon University of 
Distance Education မ ွ Bachelor of Arts Degree in Business Management ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရရိွခဲ့ပါသည္။    
ဦးသီဟလြင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၌ပင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္ 
လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္ အထူး အေရးပါသူ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးသီဟလြင္သည္ Tea Art Co., Ltd ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ၊ Tah Moe Hnye Chan Thar Investment Co., Ltd ၏ 
ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ Myanmar Hurricane Investment and Technology Co., Ltd. ၏ 
ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သည္။    

ေဒၚဥမၼာလြင္ 

ေဒၚဥမၼာလြင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔၀ငတ္စ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။                               
ေဒၚဥမၼာလြင္သည္ Yangon University of Distance Education မ ွ Bachelor of Law (LL.B)  ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ရရိွခဲ့ပါသည္။  

 ေဒၚနန္းလ့ဲရည္စုိး 

ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔၀ငတ္စ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။    
ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးသည္ University of Computer Studies, Mandalay မ ွ Bachelor of Computer Technology 
(B.C.Tech) ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရိွခဲ့ပါသည္။   ထို႔ေနာက္ သူမသည္ Myanmar Imperial College မ ွPre-Master 
Course (Business Studies) ဆိုင္ရာ Certificate for Completion ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့ၿပီး၊  ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာမွ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ အတြင္း University of Northampton ၌  Master of Business Administration ပညာရပ္ကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ 
ဆည္းပူးခဲ့့ပါသည္။   အဆိုပါ MBA သင္တန္း အတြက္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ သူမသည္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ 
Strategic Management and Leadership ဆိုင္ရာ Pearson BTEC Level 7 Diploma အားလည္းေကာင္း၊ Pearson BTEC 
Level 7 Extended Diploma အားလည္းေကာင္း Myanmar Imperial College ၌ ရယူခဲ့ပါသည္။  MBA ဘြဲ႔ဒီဂရီ 
ရရိွၿပီးေနာက္ ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးသည္ Chartered Institute for Securities & Investments မွ Corporate Finance 
Technical Foundations ဆိုင္ရာ certificate လက္မွတ္ကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့ပါသည္။  လက္ရွိအခ်ိန္၌ သူမသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္ ကုမၸဏီအဖြ႔ဲအစည္း ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ ဒီပလိုလက္မွတ္မ်ား 
ရရိွရန္ ပညာ သင္ယူ ဆည္းပူးလ်က္ရွိသည့္ အျပင္၊ Trinity World University တြင္ PhD candidate အျဖစ္လည္း လက္ခံ 
စဥ္းစားေနပါသည္။ 

သူမ၏ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၆ ဇြန္ အထိ တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီလီမိတက္ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာ 

အထိ 

တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီလီမိတက္ ဌာနမွဴး 

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၊ ေမမွ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ အထိ တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီလီမိတက္ အင္ဂ်င္နီယာ 

 

ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုးသည္ Myanmar Women Entrepreneurs’ Association ၏ လက္ရွိ အသင္းဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊                     
Asia Myanmar Treasure Source Limited ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။  
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ေဒၚသူဇာ 

ေဒၚသူဇာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။    ေဒၚသူဇာသည္ 
Taiwan ႏိုင္ငံ၊ Soochow University ၊ Department of English မွ အပ္ႏွင္းေသာ ဘြဲ႔ဒီဂရီကို  ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ရရိွထားၿပီး၊ 
ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြ ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိပါသည္။ ေဒၚသူဇာသည္ Baima Engineering 
Technology Company ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ Golden Trader Co., Ltd. ၏ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ဦးေဒးဗစ္အုိလီဗာ ေအဘယ္လ္ 

ဦးေဒးဗစ္အိုလီဗာ ေအဘယ္လ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ တြင္ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ (Non-Executive) ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး 
ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ခန္႔႔အပ္ခဲ့ ပါသည္။   ဦးေဒးဗစ္အိုလီဗာ ေအဘယ္လ္ သည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ စီးပြားေရး 
ဘာသာရပ္တြင္ PhD ျဖင့္ Royal Military Academy မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (ယခု 
အၿငိမ္းစား) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိတိုးတက္ေရး 
ေကာင္စီ၊ ဥကၠ႒႐ုံး၊ စသည့္ ရာထူး အသီးသီးျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ဦးေဒးဗစ္အိုလီဗာ ေအဘယ္လ္၏  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တာဝန္ အပ္ႏွင္းခံရမႈမ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ဆက္လက္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စဥ္ ရာထူး 

၁ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အတြက္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ (၁၉၆၂-၁၉၆၄) 

၂ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ဆရာႀကီး (၁၉၆၅-၁၉၇၀) 

၃ အမွတ္-၈၈ ေျချမန္တပ္ရင္း တပ္မွဴး (၁၉၇၀-၁၉၇၆) 

၄ တြဖဲက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ (၁၉၇၆-၁၉၈၄) 

၅ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန) 

 

ဦးေဒးဗစ္အိုလီဗာ ေအဘယ္လ္ သည္ Union of Myanmar Economic Holding ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အျပင္၊ Wold 
Vision International (Myanmar) အတြက္ Advisory Counselor အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ASK Consultant Group ၏ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးေအာင္သန္း 

ဦးေအာင္သန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ (Non-Executive) ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ က  ခန္႔႔အပ္ခဲ့ပါသည္။   ဦးေအာင္သန္းသည္ Yangon Institute of Economics မွ Bachelor of 
Commerce B.Com (AA) ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၁၉၇၀-ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ Diploma in Economic Planning (D.E.P) 
ဒီပလိုမာကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ရရွိထားပါသည္။   ၎သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဌာနတြင္ လက္ေထာက္ ဦးစီးအရာရွိ အျဖစ္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ အထိ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။   ၎သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ တရားလႊတ္ေတာ္ေရ႕ွေန ျဖစ္လာပါသည္။   ဦးေအာင္သန္းသည္ ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အတိုင္ပင္ခံ တစ္ဦး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
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ဦးသိန္းေဇာ္ 

ဦးသိန္းေဇာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ အမႈေဆာင္ အျဖစ္ မေဆာင္ရြက္ေသာ (Non-Executive) ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ က ခန္႔႔အပ္ခဲ့ပါသည္။   ဦးသိန္းေဇာ္သည္ Yangon Institute of Economics မွ Bachelor 
of Economics (Statistics) ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၁၉၇၉-ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ပါသည္။  ယင္းေနာက္ ၎သည္ Yangon University မ ွ a 
Diploma in Automatic Computing ကို ၁၉၈၅-ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊  U.S Department of Commerce, Bureau of 
the Census, International Statistical Programs Center မ ွDiploma in Computer Data Systems ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 
လည္းေကာင္း ရရိွခဲ့ပါသည္။   

ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ဒုတိယ စီမံကိန္းအရာရွိ အျဖစ္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၌ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထိ ဦးစီးအရာရွိ အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့့ပါသည္။ 

 

Li Zhen Hua, Messi 

Li Zhen Hua, Messi သည္ TMH ၏ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ (Chief Executive Officer) ျဖစ္ၿပီး၊ TMH သို႔                      
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ္အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ ကုမၸဏီ၏ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံတင္ျပသည္။ ၎သည္ Wuhan 
Research Institute of Posts and Telecommunications မ ွ Master of Communication and Information System 
ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၂၀၀၉-ခုႏွစ္တြင္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 

Li Zhen Hua, Messi ၏ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

၂၀၁၄ ေမ မွ ၂၀၁၆ မတ္ ထ ိ Huawei Technologies (Myanmar ) Co.,Ltd  ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ေရးဒါ႐ုိက္တာ 

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ မွ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ထ ိ Huawei Technologies (Myanmar ) Co.,Ltd  အႀကီးတန္းေျဖရွင္းေရးဒါရုိက္တာ 

(Senior Solution Director) 

၂၀၁၁ ေမ မွ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ထိ Huawei Technologies (Thailand ) Co.,Ltd ေျဖရွင္းေရးမန္ေနဂ်ာ (Solution 

Manager) 

၂၀၀၉ ေမ မွ ၂၀၁၁ ဧၿပီ ထိ Fiberhome International Technologies Co.,Ltd သုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

မန္ေနဂ်ာ (R&D Manager) 

 

ေဒၚဥမၼာလႈိင္ 

ေဒၚဥမၼာလႈိင္သည္ TMH ၏ ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ္ (Chief Financial Officer) ျဖစ္ၿပီး၊ TMH သို႔ ၂၀၁၇ ဇြန္လ တြင္ စတင္ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။   ၎သည္ Yangon Institute of Economics မ ွBachelor of Commerce (B.Com)  ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၁၉၉၇ 
ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Accountancy Council မ ွ Certified Public Accountant လက္မွတ္ကို 
ရရိွခဲ့ပါသည္။   

ေဒၚဥမၼာလႈိင္၏ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

၁၉၉၈ ႏိုဝင္ဘာ မွ ၂၀၀၁ ဇူလုိင္ ထိ Pinya Manufacturing Company Limited စာရင္းကုိင္ 

၂၀၀၁ ဩဂုတ္ မွ ၂၀၀၆ ဇြန ္ ထိ Pinya Manufacturing Company Limited လက္ေထာက္ ဘ႑ာေရးမန္ေနဂ်ာ 
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၂၀၀၆ ဇူလုိင္ မွ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ  ထိ Suntree Agriculture Produce Company Limited ဘ႑ာေရးမန္ေနဂ်ာ 

၂၀၀၉ ေအာက္တုိဘာ မွ ၂၀၁၀ မတ္ ထိ Blue Diamond Manufacturing & Distribution Company Limited စာရင္းကုိင္ေခါင္းေဆာင္ 

၂၀၁၀ ဧၿပီ မွ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ  ထိ Blue Diamond Manufacturing & Distribution Company Limited ဘ႑ာေရးမန္ေနဂ်ာ 

 

၄-၄။ ဒါရုိက္တာ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ား ၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 

လတ္တေလာ  ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား အသီးသီးအတြက္ အခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအျဖစ္ ေပးခဲ ့သည့္  
စုစုေပါင္းပမာဏႏွင့္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေပးရမည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၏ 
ခန္႔မွန္းစုစုေပါင္းပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။   

 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔ 

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

(ခန္႔မွန္း)  

စုစုေပါင္းအခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား က်ပ္ ၂၈,၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၅၂,၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၆၇,၂၀၀,၀၀၀ 

 
 

အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရိွမ်ား 

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

(ခန္႔မွန္း) 

စုစုေပါင္းအခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား မရိွပါ က်ပ္ ၁၉,၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၅၀,၁၀၀,၀၀၀ 
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၄-၅။ ကုမၸဏီစီမံခန္ ့ခြမဲႈ အစီရင္ခံျခင္းပုံစံ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 

MD 

(U Thiha Lwin) 

CEO 

(Messi Li) 

Marketing 

S 1: Thae Mg 

2 Employee 

S2: Aung Myo Thu 

2 Employees 

S3 : Ye Yint Ko 

114 Employee 

S4: Ye Min Hlaing 

3 employee 

S5: Shi Xuan Dong 

2 Employees 

Procurement 
/Contract 

Mr.YuanYong  

6 Employees  

Procurement 

Contract 
Management 

Stock 

Logistics 

Finance 

CFO : Ohnmar Hlaing 

18 Employees  

Accounting 

Fixed Assets 

Cashier 

Auditing 

HR  

Zin Thin Swe 

 2 Employees 

HR Development 

HR Management 

Project Department  

Mr.Sun Ying Jun 

245 Engineers 

Engineering 

Technical 

Maintenance 

Administration 

Daw Hsu Wai Lin 

28 Employees 

Fixed Asset 
Control 

Support 

Department of Securities Affairs 

Nang Lai Yi Soe  

5 members 

Committee 

Audit 

Internal Audit 

Nomination Remuneration 
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၄-၆။ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္(CORPORATE GOVERNANCE) 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၏ အေရးႀကီးပုံကို လည္းေကာင္း၊  
ကၽြႏုု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေပၚ တာဝန္ခံမႈ စံႏႈန္းမ်ား  ျမင့္မားစြာ ထားရွိက်င့္သုံးရန္ အေရးႀကီးပုံကိုလည္းေကာင္း  
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လက္ရွိ လက္ခံ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
ေကာ္ပုိရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ အတိုင္းအတာ အထိ လက္ခံ က်င့္သုံးပါသည္။    

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ အားေကာင္းခိုင္မာစြာ ပါရိွေရး အလို႔ငွာ 
အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ မေဆာင္ရြက္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ၃ ဦးကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ဌာန ဌာနေခါင္းေဆာင္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ 

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ၁ 

ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ေရးးဌာန ၁။ ဦးသဲေမာင္ ၂ 

၂။ ဦးေအာင္မ်ိဳးသူ ၂ 

၃။ ဦးရဲရင့္ကို ၁၁၄ 

၄။ ဦးရဲမိုင္းလိုင္ ၃ 

၅။ ရီွးရွန္ဒါန္ ၂ 

စီမံ ေဒၚဆုေ၀လင္း ၂၈ 

၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ကန္ထရိုက္မ်ားဌာန Mr. Yuanyong ၆ 

ဘ႑ာေရးဌာန ေဒၚဥမၼာလိႈင္ ၁၈ 

လူသားအရင္းအျမစ္ဌာန ေဒၚဇင္သင္းေဆြ ၂ 

စီမံကိန္းႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဌာန Mr. Sun YinJun ၂၄၅ 

စုစုေပါင္း  ၄၂၃ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Latest Practicable Date အထိ “သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ” ဟူသည့္ ဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွေသာ္လည္း၊ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ ခုိင္မာေသာ၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ 
တည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွအစ 
အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားအဆံုး၊ ေကာ္ပုိရိတ္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာစီရင္ခ်က္မ်ားကို 
က်င့္သံုးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ရည္ရြယ္သည္မွာ၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္၍ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္၊ ၎တို႔အေပၚ သတ္မွတ္ေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းရွိ၊ မရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက (က) စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ (ခ) အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီႏွင့္                                           
(ဂ) အခေၾကးေငြေကာ္မတီ ဟူေသာ  ေကာ္မတီ သုံးရပ္ (၃ ရပ္) ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတြင္ ေအာက္ပါ ေကာ္မတီဝင္ ၄ ဦးတို႔ ပါဝင္ပါသည္ - 

စဥ္ အမည္ ရာထူး 

၁ ဦးသိန္းေဇာ္ ဥကၠ႒ 

၂ ဦးေအာင္သန္း ေကာ္မတီဝင္ 

၃ ဦးသီဟလြင္ ေကာ ္မတီဝင္ 

၄ ေဒၚဥမၼာလႈိင္ အတြင္းေရးမွဴး 

 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ ဦးသိန္းေဇာ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။  

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အတြင္း ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကို 
တည္ေဆာက္ကာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက ၎၏ တာဝန္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လုံေလာက္သည့္ စာရင္းမ်ား ထားရွိ 
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္း ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက အေထာက္အကူျပဳပါမည္။  

စာရင္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အလို႔ငွာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႔တို႔ အၾကား 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေတြ႔ဆုံ စည္းေဝးၾကရပါမည္  -  

(၁) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မ်ား (ရိွလွ်င္) ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရး စနစ္ အေပၚ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ထားမႈ အပါအဝင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မ်ား  
(ရွိလွ်င္) ႏွင့္ ျပင္္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း။ 

(၂) ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ 
အစီရင္ခံစာအား လည္းေကာင္း စိစစ္သုံးသပ္ကာ၊  စာရင္းစစ္မ်ားက ေဆြးေႏြးလိုေသာ ထူးျခားသည့္ 
စာရင္းၫႇိျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ား၊ အဓိက ဆံုးရံႈးနိုင္ေျခရွိ နယ္ပယ္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မူ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဘ႑ာေရး 
အစီရင္ခံစာ ဆိုင္ရာ အက်ဳံးဝင္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာမႈ၊  စာရင္းစစ္ရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
အေလးဂ႐ုျပဳဖြယ္ အေရးကိစၥတို႔ အပါအဝင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲထံ မတင္ျပမီ လိုအပ္လွ်င္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ မပါဝင္ေစဘဲ ေဆြးေႏြးျခင္း၊    
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(၃) အ႐ႈံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းမ်ား၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ အရ လိုအပ္ေသာ အျခား အလားတူ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကာလ အလိုက္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲထံ မတင္ျပမီ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ 

(၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္ 
လိမ္လည္ထားေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ အမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
နည္းလမ္းမက်မႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္  ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မ်ား 
(ရွိလွ်င္) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စိစစ္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 

(၅) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ 

(၆) ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား ခန္႔ထားမႈ၊ ျပန္လည္ ခန္႔ထားမႈတို႔အား စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္း၊ 

(၇) အျခားကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားအား  IPT Procedures အရ  စိစစ္သုံးသပ္ အတည္ျပဳေပးျခင္း (IPT 
Procedures ကို “အပုိဒ္ ၅ .အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား” အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္) ၊ 

(၈) အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ 

(၉) ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ကိစၥမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား ရွိႏိုင္ျခင္းအား 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ထံ ဤကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းေပးႏိုင္ေစမည့္  
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ကာ၊ ထုိသို႔ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အတြက္ ေသခ်ာေသာအစီအစဥ္မ်ား စီမံထားရွိ ေ 
ေစျခင္း၊ 

(၁၀) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုေသာ အျခား စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ 

(၁၁) ဥပေဒ အရ လိုအပ္ႏုိင္သည့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ၊ ဘုတ္အဖြ႕ဲထံမွ 
လြတ္လပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာသည္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံတြင္ ရွိသည္။ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းအရ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕တို႔၏ 
အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္အလို႔ငွာ၊ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း 
မွတ္တမ္းမ်ား  သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္မႈႏွင့္ စည္းစနစ္တက်ျဖစ္မႈတို႔ ရရွိေရးအတြက္ အခြင့္အာဏာသည္ 
ေကာ္မတီထံတြင္ ရွိသည္။ 

အထက္ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ား အျပင္၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား အေပၚ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည့္ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမက်မႈ ျဖစ္ေစ၊ 
ကုမၸဏီတြင္း ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာအား 
ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ေစ စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မသကၤာဖြယ္ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာ အေပၚ ကုမၸဏီတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား 
အမိန္႔ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္္သည္။   စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ 
ေကာ္မတီဝင္တိုင္းသည္ ၎ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရိွေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဆို 
ပါဝင္မဲေပးျခင္းမွ  ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ႏွင့္ 
လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသာအခါတြင္ က်င္းပသည္။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
“အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးလွ်င္မဲတစ္မဲစနစ္ (One Member One Vote System)” ျဖင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မဲတူညီေနျခင္း 
ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မဲ ေပးရမည္။ 



101 
 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင ္သုံးဦးတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

စဥ္ အမည္ ရာထူး 

၁ ဦးသီဟလြင္ ဥကၠ႒ 

၂ ဦးသိန္းေဇာ္ ေကာ္မတီဝင္ 

၃ ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုး ေကာ္မတီဝင္ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ ဦးသီဟလြင္ ျဖစ္ပါသည္။  ေနာင္တြင္ - 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးကို ထားရွိရန္ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔က ရည္္ရြယ္ပါသည္။ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္ (က) သက္ဆိုင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ မူတည္လ်က္ ၎အား 
ျပန္လည္ အမည္ တင္သြင္းျခင္း၊  (ခ)   ဒါ႐ုိက္တာ ေနရာ တစ္ခုကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ ထားရန္ မထားရန္ 
ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္  (ဂ) ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရိွမရွိ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္။ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ လြတက္င္းစြာျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 

သတ္မွတ္ထားေသာ အကဲျဖတ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုစံႏႈန္းမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ကာလရွည္ 

တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းအစရွိသည့္ ဒါရုိက္တာအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။  ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ 

တစ္ခုလုံး၏ ထိေရာက္မႈကို လည္းေကာင္း၊  ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီက ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲ တစ္ခုလုံး၏ ထိေရာက္မႈ အလို႔ငွာ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို လည္းေကာင္း၊ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီက က်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထားရန္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီီဝင္တိုင္းသည္ မိမိ အေပၚ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကို 
ဒါ႐ုိက္တာ အျဖစ္ အမည္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔အတြက္ အႀကံျပဳျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခု 
အလို႔ငွာ မဲေပးျခင္းမွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။  

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွေရးအတြက္၊ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကို အမည္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ထပ္မံအမည္တင္သြင္းျခင္းတို႔အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အခြင့္အာဏာရိွသည္။ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို “အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးလွ်င္မဲတစ္မဲစနစ္ (One Member 
One Vote System)” ျဖင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မဲတူညီေနျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ သို႔မဟုတ္ 
ဆံုးျဖတ္မဲ ေပးရမည္။ 
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အခေၾကးေငြေကာ္မတီ 

အခေၾကးေငြေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ေကာ္မတီဝင္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္ - 

စဥ္ အမည္ ရာထူး 

၁ ဦးေအာင္သန္း ဥကၠ႒ 

၂ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ ေကာ္မတီဝင္ 

၃ ေဒၚဥမၼာလ ြင္ ေကာ္မတီဝင္ 

 

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ ဦးေအာင္သန္း ျဖစ္ပါသည္။  ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 

အခေၾကးေငြေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင ္ မ်ား၏အခေၾကးေငြအတြက္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးရန္ 
အခြင့္အာဏာရိွသည္။ အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မရိွလွ်င္၊ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး၏ 
အခေၾကးေငြကို မဲေပးရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳရန္ အခြင့္အာဏာကို ဘုတ္အဖြ႕ဲထံတြင္ အပ္ႏွင္းထားျခင္း မရွိပါ။  

အခေၾကးေငြေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အတြက္ အခေၾကးေငြ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
တစ္ရပ္အား ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲသို႔ အႀကံျပဳ တင္ျပရန္ လည္းေကာင္း၊  ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ 
အတြက္ အခေၾကးေငြ အတိအက်တို႔အား သတ္မွတ္ေပးရန္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ရွိပါသည္။     ကၽြႏု္တို႔ 
အခေၾကးေငြေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ အေပၚ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ တစ္ခုလုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။    
ဒါ႐ုိက္တာေၾကး၊ လစာ၊ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊  ဆုေၾကး၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းအားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အပါအဝင္ အခေၾကးေငြ 
ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ အားလုံးကို ကၽြႏ္ုုပ္တို႔၏ အခေၾကးေငြေကာ္မတီက ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။    အခေၾကးေငြ ေကာ္မတီဝင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မိမိ၏ အခေၾကးေငြစု (remuneration package) ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ 
ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အႀကံျပဳျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္း ဆိုင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခု အလို႔ငွာ မဲေပးျခင္းမွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို “အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးလွ်င္မဲတစ္မဲစနစ္ (One Member One Vote 
System)” ျဖင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မဲတူညီေနျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မဲ 
ေပးရမည္။ 

ဌာနတြင္းစာရင္း စစ္ျခင္း။ 

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ တာဝန္ရိွၿပီး၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံ 
တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား (Internal Audit 
Rules & Regulations)” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ ၎၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီကို လြတ္လပ္စြာ စာရင္းစစ္ေဆးရမည္။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ ၎၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
ရွင္းျပခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပ၍ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံ လစဥ္ အစီရင္ခံရမည္။ 

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအဆင့္မ်ား ကြျဲပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဌာနတြင္း 
စာရင္းစစ္သည္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခကို ေဖာ္ထုတ္၍၊ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအဆင့္အလိုက္ ျမင့္မားေသာအဆင့္၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ 
အဆင့္နိမ့္ဟူ၍ သတ္မွတ္ရမည္။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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၄-၇။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီ လိမိတက္ တစ္ခု အျဖစ္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ-၂၁ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကာ၊  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ TMH 
Telecom Co. Ltd. အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္၊   ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ TMH Telecom Public Co. Ltd.  
အမည္ရိွ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ကုမၸဏီမ်ား 
အက္ဥပေဒႏွင့္အညီေျပာင္းလဲဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ 
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းတိုးထားရာ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ သက္တမ္းရွိပါသည္။  Latest Practicable 
Date ရွိ အေနအထားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀  ခု 
အျဖစ္ ခြစဲိတ္ထားေသာ  က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀   ျဖစ္ပါသည္။ 

Latest Practicable Date  ရွိ အေနအထား အရ   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေသာ မတည္ေငြရင္း 
စုစုေပါင္းမွာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၁,၅၄၆,၂၄၀စ ု အျဖစ္ ခြစဲိတ္ထားေသာ (အစုရွယ္ယာ ပရီမီယံ/အပိုေၾကး က်ပ္ 
၁,၀၁၃,၅၆၀,၀၀၀ အပါအဝင္) က်ပ္ ၁၂,၅၅၉,၈၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း  ၅၄၄၅၃၇  စ ု  ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ 
ထည့္ဝင္ႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းပါမည္။   ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍  Securities Companies တို႔က Joint Underwriters 
အျဖစ္ ပါဝင္ကာ၊ Myanmar Securities Exchange Centre က Sole Bookrunner, Sole Lead Manager and Underwriter 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူၿပီး [ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အားလုံး  ၏   ၁၀၀%  ျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာေပါင္း  ၅၄၄၅၃၇  
စ ု၊ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးအားျဖင့္     ၁,၆၃၃,၆၁၁,၀၀၀  က်ပ္  ကို တာဝန္ခံ ျဖန္႔ခ်ိေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

Latest Practicable Date  ရွိ အေနအထား အရ   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ယာ ပုိင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆုံး                        
အစုရွင္ ၁၀ ဦးကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ 

 

စဥ္ အမည္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ 
အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္  

Percentage of 

Outstanding 

Shares 

အစုရွယ္ယာ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

၁ ဦးသီဟလြင္ ၁၃/ကခန(ႏုိင္) ၀၂၂၁၈၅ 

ျမန္မာ 

သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၃,၀၀၀,၀၀၀ ၂၆.၀% 

၂ ဦးျမင့္လြင္ ၁၃/ကခန(ႏုိင္) 

ျမန္မာ 

သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၁,၅၀၀,၀၀၀ ၁၃.၀% 

၃ ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ ၁၃/ကခန(ႏုိင္) ၀၁၀၀၁၀  ၁,၅၀၀,၀၀၀ ၁၃.၀% 
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ျမန္မာ 

သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၄ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ ၁၃/လရန(ႏုိင္)  ၀၁၄၀၁၂  

ျမန္မာ 

သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။  

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၈.၆၆% 

၅ ေဒၚနန္းလဲ့ရည္စိုး ၁၃/လရန(ႏုိင္) ၁၇၀၉၉၂ 

ျမန္မာ 

ဗဟန္းျမိဳနယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၈.၆၆% 

၆ ေဒၚဥမၼာလြင္ ၁၃/ကခန(ႏုိင္) ၀၂၂၁၈၃  

ျမန္မာ၊ 

သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ၊္ ၇န္ကုန္။ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၈.၆၆% 

၇ ေဒၚသူဇာ ၁၃/လရန(ႏုိင္) ၀၀၃၆၇၆  

ျမန္မာ 

မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၳေလး။ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၈.၆၆% 

၈ ေဒါက္တာ 

နန္းခင္သန္းစိုး 

၁၃/လရန(ႏုိင္) ၁၀၆၃၀၉  

ျမန္မာ 

လားရႈိး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း။ 

၄၀၀,၀၀၀ ၃.၄၇% 

၉ Golden Trader Co., 

Ltd. 

အမွတ-္ ၁၆၉၁/ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျမန္မာ 

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၃၄၆,၀၀၀ ၃.၀% 

၁၀ TMH Power 

Resources Co., Ltd. 

အမွတ-္ ၅၈၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇  

ျမန္မာ  

သဃၤကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

၂၀၀,၀၀၀ ၁.၇% 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သာမန္အစုရွယ္ယာ ဟူေသာ အစုရွယ္ယာ 
အတန္းအစား တစ္ရပ္သာ ရွိပါသည္။    
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၄-၈။ အျမတ္ေဝစုမ်ား ၊ အျမတ္ေ၀စုေပးမည့္ အစီအစဥ္ 

ဤ “အျမတ္ေဝစုမ်ား ၊ အျမတ္ေ၀စုေပးမည့္ အစီအစဥ္” အပိုင္းတြင္ ပါရိွေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ အနက္ အတိတ္ကာလ ဆိုင္ရာ 
မဟုတ္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။    အဆိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ခန့္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္တို႔ အၾကား အေရးပါသည့္ ကြာျခားျခင္း 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ပါရိွေနႏုိင္ပါသည္။   ထိုသို႔ေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ဆိုင္ရာ  ယူဆခ်က္၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ အျခားသူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္ေသာ တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခန့္မွန္းျခင္းမ်ားအျဖစ္ မည္သည့္ 
အေျခအေနတြင္မွ် မယူဆသင့္ပါ။    ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ရက္စြရဲွိ အေနအထားတြင္ မူတည္လ်က္သာ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ မထားၾကရန္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အား သတိေပးအပ္ပါသည္။    “အပုိင္း ၁ . အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - 
ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား” တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီကို ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၊ ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္၌ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အစုရွယ္ယာ တစ္စလုွ်င္ အျမတ္ေဝစု ၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ စုစုေပါင္းအျမတ္ေ၀စုပမာဏမွာ က်ပ္ ၂၇၆ သန္း ျဖစ္ပါသည္။  ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ သုံးႏွစ္ 
အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီက အျခား အျမတ္ေဝစု တစ္စံုတစ္ရာ ေၾကညာခ့ဲျခင္း မရိွပါ။ 

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကုိ အေထာက္အထားျပဳလ်က္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အစုရွင္မ်ား၏ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝးျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ အရ အစုရွင္မ်ားအား ထုတ္ေပးမည့္ အျမတ္ေဝစုကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေၾကညာႏုိင္သည္။  
သုိ႔ရာတြင္ အျမတ္ေဝစုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက ေထာက္ခံသည့္ ေငြပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရပါ။   
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြမ်ား အရ ၎တို႔ သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း ၾကားျဖတ္ အျမတ္ေဝစု 
ကို ေၾကညာႏိုင္သည္။  

   

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲသည္ ယင္း၏ ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျမတ္ေဝစု ေပးရန္ ေထာက္ခံႏိုင္သည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေဝစု ေပၚလစီမွာ ကုမၸဏီက ခ်မွတ္သည့္ အတိုင္း ျဖစ္သည္။    ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ အတြက္ 
ေလွ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ သည့္ေငြ၊ လိုအပ္သည့့္ ေငြသားနွင့္ သီးသန္႔ရံပုံေငြမ်ား လ်ာထားၿပီးေနာက္ အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ား 
(အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ)ကို အေထာက္အထားျပဳလ်က္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခြေဲဝေပးရန္ ရွိသည့့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြ မွန္သမွ်ကို အစုရွင္ အသီးသီးသို႔ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
အည ီအျမတ္ေဝစု အျဖစ္ အခ်ဳိးက် ခြေဲဝေပးသည့္ အျမတ္ေဝစု ေပၚလစီကို က်င့္သုံးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ - : 

(၁) အခြန္၊ 

(၂) ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္၊   

(၃) ကုမၸဏီမေွခ်းယူထားသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္း၊ 

(၄) ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရး အရင္းအႏွီး (working capital) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ 

(၅) ကုမၸဏီ၏ တာ၀နဝ္တၱရားမ်ားအရ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အျခား ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာ။ 

ထို့ျပင္ အျမတ္ေဝစု (ထုတ္ေပးမည္ ဆိုပါက) ထုတ္ေပးရန္ အခ်ိန္၊ နည္းလမ္းႏွင့္ ေငြပမာဏတို႔အား သုံးသပ္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ္ တို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ -: 

(၁) ေငြသားလက္က်န္၊ ေႂကြးၿမီႏွင့့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခ်ဳိး (gearing)၊  ရင္ႏီွးေငြ အေပၚ ျပန္ရႏႈန္း (return on equity) နွင့္ 
ခြေဲဝမေပးရေသးေသာ အျမတ္ေငြမ်ား (retained earnings)၊ 

(၂) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဘ႑ာေရး ရလဒ္/စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 
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(၃) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

(၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းေရး အစီအစဥ္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးခြင့္ အေပၚ ခ်မွတ္လာႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးခဲ့ပါက က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ထုတ္ေပးပါမည္။ 

အျမတ္ေဝစုအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အပုိင္း ၁၀. အခြန္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား’’ တြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄-၉။ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေၾကာင္း 

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖုိးကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ေန႔ရက္ 
ထုတ္ေဝ၊ ခြေဲဝၿပီးေသာ 

အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ 

အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ေငြသားျဖင့္ 

အဖုိးစားနား 

 

ထည့္ဝင္ၿပီး အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ 

စုစုေပါင္း / ထုတ္ေဝ၊ ခြေဲဝသည့္ေန႔ရက္အထိ 

ထည့္ဝင္ၿပီး ရင္းႏီွးေငြ ပမာဏ 

ကနဦး 

(တည္ေထာင္သူမ်ား) 
၆၄၀,၀၀၀ 

                            

က်ပ္ ၁,၀၀၀ 

၆၄၀,၀၀၀ အစု / က်ပ္ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆       ၉,၈၆၀,၀၀၀                             က်ပ္ ၁,၀၀၀ ၉,၀၈၀,၀၀၀ အစု / က်ပ္ ၉,၀၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇ ၅၅၅,၈၀၀  
                           

က်ပ္ ၁,၅၀၀ 

၉,၃၃၇,၈၀၀ အစု / က်ပ္ ၉,၃၃၇,၈၀၀,၀၀၀ 

၂၉ မတ္ ၂၀၁၇ ၁၀,၄၄၀ 
                          

က်ပ္ ၂,၅၀၀ 

၉,၃၄၇,၈၀၀ အစု / က်ပ္ ၉,၃၄၇,၈၀၀,၀၀၀ 

၂၃ ဇြန္ ၂၀၁၇ ၄၈၀,၀၀၀ 
                           

က်ပ္ ၂,၅၀၀ 

၁၁,၅၄၆,၂၄၀ အစု / က်ပ္ 

၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ 

  

စုစုေပါင္း 
၁၁,၅၄၆,၂၄၀  

  

 

 

မွတ္ခ်က္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္တို႔တြင္ အစုရွယ္ယာ 
ထုတ္ေဝမႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၉,၀၈၀,၀၀၀,၀၀၊ က်ပ္ ၂၅၇,၈၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ပမာဏအသီးသီးကိုသာ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ ခြေဲဝမႈ ေန႔ရက္တို႔တြင္ က်ပ္ ၇၈၀,၀၀၀,၀၀၀၊ က်ပ္ 
၅၇၅,၉၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၆,၁၀၀,၀၀၀ အသီးသီး ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ Latest Practicable Date 
တြင္မူ၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၁၁,၅၄၆,၂၄၀ အားလံုးကို ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ မတိုင္မီ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာေပါင္း  ၁၂၂,၁၂၉  စု၊ စုစုေပါင္း တန္ဖုိး က်ပ္   
၃၆၆,၃၈၇.၀၀၀  အား လက္ရွိ အစုရွင္မ်ားထံ ၎တို႔ လက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ရွယ္ယာ အခ်ဳိးႏွင့္ အညီကမ္းလွမ္းမႈ 
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(အခြင့္အေရးေပးသည့္ ထုတ္ေဝမႈ - rights issue) တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသစ္ ထုတ္ေဝပါမည္္္။  ထို အခြင့္အေရးကို 
က်င့္သုံးလိုပါက အဆိုပါ အခြင့္အေရးေပး ရွယ္ယာ တစ္စုကို ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း အတိုင္း ဝယ္ယူရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိပါသည္္။   အဆိုပါ ရွယ္ယာ အသစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိ အစုရွင္မ်ားထံ ဦးစြာ ကမ္းလွမ္းရန္ 
ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ လိုအပ္ၿပီး၊ လက္ရွိ အစုရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ ၎တို႔ လက္ရွိ 
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အက်ဳိးစီးပြား အခ်ဳိးႏွင့္ အည ီအဆိုပါ ရွယ္ယာ အသစ္မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။   လက္ရွိ 
အစုရွင္မ်ားက မထည့္ဝင္ဘဲ ႂကြင္းက်န္ေသာ အခြင့္အေရးေပး ရွယ္ယာ အသစ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဆက္လက္ 
ကမ္းလွမ္းပါမည္။ 

မတည္ေငြရင္း  

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းပါ ရက္စြရဲွိ အေနအထား အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

  မူရင္းတန္ဖိုး  အရ စုစုေပါင္း 

တန္ဖိုး 

(က) ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း  (AUTHORISED SHARE CAPITAL) ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

(ခ) ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿ႔ပီး မတည္ေငြရင္း  (ISSUED SUBSCRIBED AND PAID-UP 

SHARE CAPITAL) 

 

  အစုရွယ္ယာ တစ္စလုွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း 

၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ စ ု

၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀  

 အစုရွယ္ယာ ပရီမီယံ( က်ပ္) ၁,၀၁၃,၅၆၀,၀၀၀ 

 

ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဤကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္မ်ားထံ 
အပ္ႏွင္းေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ား အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။   ယင္းေဖာ္ျပခ်က္တို႔သည္ အဆိုပါ 
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား အက်ဥ္း႐ုံး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ရာတြင္ ယင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္တို႔အား အဆိုပါ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အည ီရည္ၫႊန္းမွသာလွ်င္ အျပည့္အဝ ကိုက္ညီမႈ ရွိပါမည္။ 

သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား ဟူေသာ အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္ရပ္သာရွိပါသည္။  သာမန္ 
အစုရွယ္ယာ တိုင္းတြင္ ရိွေသာ  အခြင့္အေရးမ်ားသည္  အားလံုးတေျပးညီ ျဖစ္ၿပီး၊ တစစုႏွင့္ တစ္စု အဆင့္ အတန္းတူ 
ျဖစ္ပါသည္။   

အစုရွင္မ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွင္မ်ား 
အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။  မွတ္ပုံံတင္ထားသည့္ အစုရွင္ ဆိုရာ၌ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ 
ျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခု၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတို႔ႏွင့္ အည ီ ကုမၸဏီ၏ 
အစုရွယ္ယာမ်ား ရယူထားသူ မည္သူမဆို အက်ဳံးဝင္သည္။ 
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အစုရွယ္ယာ အသစ္မ်ား 

တစ္စုံတစ္ရာ ဆန္႔က်င္ ကြလဲြဲခ်က္မ်ားမရိွလွ်င္  ထိုသို႔ေသာ အစုရွယ္ယာ အသစ္ အားလုံးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိ 
အစုရွင္မ်ားသို႔ ၎တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ပုိင္ဆိုင္ေသာ အက်ဳိးစီးပြား ပမာဏ အတိုင္း အခ်ဳိးက် ဦးစြာ 
ကမ္းလွမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။    

အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳရာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တစ္ရပ္ရပ္၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား 
အေထာက္အထားျပဳလ်က္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏  အစုရွယ္ယာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက 
အတည္ျပဳၿပီးေသာ မည္သည့္ သံုးစဲြဲၿမဲ သို႔မဟုတ္ သမ႐ိုးက် ပံုစံ (form) ကိုမဆို အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  
သို႔ရာတြင္္၊ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ရပ္ မတိုင္မီ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ 
(၁၄-ရက္) အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားက  ဆိုင္းငံ့ထားခြင့္ ရွိပါသည္။   

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေထြေထြ အစည္းအေဝး 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစုရွင္မ်ား၏  အေထြေထြ အစည္းအေဝးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ေန႔ရက္မွ တစ္ဆယ့္ရွစ္လ 
(၁၈-လ) အတြင္း က်င္းပရမည္။  ထို႔ေနာက္၊ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
ေနရာတြင္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး က်င္းပရမည္။   ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေထြေထြ အစည္းအေဝးကို မည္သည့္ အစုရွင္ ႏွစ္ဦး 
(၂-ဦး)က မဆို ဆင့္ေခၚ က်င္းပႏိုင္ပါသည္။ 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ၎သင့္သည္ ထင္ေသာ အခါတုိင္း  သာမန္ မဟုတ္ေသာ အေထြေထြ အစည္းအေဝး ေခၚယူ 
က်င္းပႏိုင္သည္။  ထို႔ျပင္၊ အစုရွင္ အားလုံး၏ မဲေပးခြင့္ စုစုေပါင္းမွ ၁၀% ထက္မနည္း ကိုယ္စားျပဳေသာ အစုရွင္မ်ားက 
ယင္းကဲ့သို႔ အစည္းအေဝး ေခၚယူ က်င္းပေပးရန္ စာျဖင့္ ေတာင္းဆိုပါက ေခၚယူ က်င္းပရမည္။   

ဥပေဒ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရ ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနည္း လိုအပ္သည္မွ အပ၊  အေထြေထြ 
အစည္းအေဝး ၌မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ထို အစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ မဲတို႔ အနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ  ရရွိရန္သာ 
လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သာမန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သာေဆာင္ရြက္ပါသည္္။ ဥပမာ၊  ဒါ႐ုိက္တာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း အတြက္ 
သာမန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုံေလာက္ပါသည္။  ဆႏၵအေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ 
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥတို႔ကို ထို အစည္းအေဝး၌ ေပးေသာ မဲတို႔ အနက္ 
ေထာက္ခံမဲ အနည္းဆုံး ၇၅% ရရန္ လိုသည့္ အထူးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

သာမန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ အလို႔ငွာ ေခၚယူသည့္  အေထြေထြ အစည္းအေဝးတိုင္း အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ 
အနည္းဆံုး တစ္ဆယ့္ေလးရက္ (၁၄-ရက္) ႀကဳိတင္၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   အထူးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ (၂၁-ရက္) ႀကဳိတင္၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ရန ္လိုအပ္ပါသည္။  
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္ ေနရာ၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီတို႔ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။   ထုိ႔ျပင္  အထူးကိစၥကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွပါက ယင္းကိစၥ၏ ေယဘုယ် သေဘာသဘာဝ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

မဲေပးပုိင္ခြင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ မဆို တက္ေရာက္ ေျပာၾကား 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးခြင့္ရ 
ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ က်င့္သုံးႏိုင္ၿပီး၊ မဲေပးခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္မွာ အစုရွင္ ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ မဲေပးခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ 
ခန္႔အပ္စာႏွင့္ ထိုခန္႔အပ္စာအား လက္မွတ္ ေရးထိုးခြင့္ ေပးသည့္  ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (Power of Attorney) သို႔မဟုတ္ 
အျခား  အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည့္ စာ (ရိွလွ်င္)တို႔ကို  မဲေပးခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္က မဲေပးမည့္ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ 
အတြက္  သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ မတိုင္မီ ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္ နာရီ (၇၂-နာရီ) ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
တရားဝင္ ႐ုံးခန္းတြင္ ေပးအပ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
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အျမတ္ေဝစု 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွင္မ်ားက ခ်မွတ္ေသာ သာမန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ေၾကညာႏုိင္ပါသည္။  သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားက ေထာက္ခံေသာ ေငြပမာဏထက္ 
ေက်ာ္လြန္၍ အျမတ္ေဝစုမ်ား ထုတ္ေပးခြင့္ မရိွပါ။   ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ 
၎တို႔က မွ်တမွန္ကန္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ ၾကားျဖတ္အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွင္မ်ားသို႔ 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။   မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေဝစု မွန္သမွ်ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
အျမတ္ေငြမ်ားထမဲွသာ ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ၊  ေၾကညာထားၿပီး ေပးရန္ ရိွေသာ မည္သည့္ အျမတ္ေဝစု အေပၚတြင္မွ်  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီက အတိုး မေပးပါ။ 

ဆုေၾကးအစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း (Bonus Issues) 

အစုရွင္မ်ား၏ အေထြေထြ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔သည္ မည္သည့္ ရန္ပံုေငြကို မဆို 
မတည္ေငြရင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစုရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေသာ  ဆုေၾကးအစုရွယ္ယာမ်ား အျဖစ္ 
၎တို႔ လက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အခ်ဳိး အတိုင္း ေပးေဝႏုိင္ပါသည္။ 

 

ဒါ႐ုိက္တာမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ုိက္တာ ရာထူး ရရွိႏိုင္ရန္ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ေျမာက္နိုင္မႈ ့အရည္အခ်င္း ျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ 
အစုရွယ္ယာ အနည္းဆုံး ၇၀၀,၀၀၀  ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အျခားကုမၸဏီကို၀ယ္ယူျခင္း (Takeover) 

အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီအား အနာဂတ္တြင္ အျခားကုမၸဏီကို၀ယ္ယူျခင္း (Takeover) သို႔မဟုတ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔အား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမည့္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးပိတ္ပင္မည့္ ဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မရိွေသးပါ။ 

စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ မတည္ေငြရင္း ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီအား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မတည္ေငြရင္း 
ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း ျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ပိုလွ်ံေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  ခြေဲဝရာတြင္ အျခား အစုရွယ္ယာ 
အတန္းအစား တစ္ရပ္ရပ္အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ အထူး အခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ အေပၚ မူတည္လ်က္ အစုရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးညီစြာ ပါဝင္ခံစားခြင့္ ရိွပါသည္။ 

အစုရွယ္ယာ  ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အရ မဲေပးျခင္းတုိ႔ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

လက္ရွိ ဥပေဒမ်ား အရ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အရ 
မဲေပးခြင့္ ရိွပါသည္။    

၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔ဲမွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို DICA တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ ၃၆၈/၂၀၀၇-၂၀၀၈  ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားပါသည္။ 

၂။ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း 

ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ျခင္း 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေပးရန္တာဝန္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

 

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရကခြင့္ျပဳထားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၾကိတ္ခြျဲခင္း ၊ 
ျပဳျပင္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ျပည္တြင္း 
၊ျပည္ပပုဂိၢဳလ္မ်ားနွင့္ ဖက္စပ္၍ ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(က) ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(ခ) ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သုတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(ဂ) စက္႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(ဃ) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။  
(င) အထက္ ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အပုိပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား 

အရာမ်ားကုိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္ေခ်ာမ်ား၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ကုန္ေခ်ာမ်ား (semi-finished 
goods) အား ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ျခင္း။ 

(၃) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးငွာ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြ႔ဲ႔အစည္းထံမွ မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီက သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း ေငြ ေခ်းယူရန္။ 

(၄) လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၅) သစ္ေတာထြက္ႏွင့္ သစ္အေျခခံ တန္ဖိုးျမႇွင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၆) တိရစၧာန္ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ အစားအစာ  ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၇) ေရထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၈) ေျမဩဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၉) ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၀) စက္႐ုံသုံံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၁) အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၂) တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၃) ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သုတ္ေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၄) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။  
(၁၅) ယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၆) ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၇) ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၈) စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၁၉) အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၂၀) စကၠဴ၊ ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၂၁) ႐ုံးသုံး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္။ 
(၂၂) ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နည္းပညာ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စီးပြားေရး အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း 

အမ်ဳိးမ်ဳိး၊   စီမံခန္႔ခြေဲရး အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ အႀကံေပးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး။ 
(၂၃) ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း။ 
(၂၄) ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း၊   ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား။ 
(၂၅) က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး။ 
(၂၆) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (မီးရထားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွ အပ)။ 
(၂၇) ပုံႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း။ 
(၂၈) စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း။ 
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(၂၉) စီမံကိန္း အသစ္မ်ား အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အကဲျဖတ္ 
သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။ 

(၃၀) စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္း၊ စာရင္းစစ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္း။ 
(၃၁) ယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စက္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္း။ 
(၃၂)  လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ားအား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္း 

လုပ္္ငန္းမ်ား။ 
(၃၃) လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားအား စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ မပုပ္မသုိး မပ်က္မစီး 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ႀကိတ္ခြျဲခင္းးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၃၄) သစ္ (ကၽြန္းသစ္ မွအပ) ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားအား ခုတ္လွဲျခင္း၊ (သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္) 

ထုတ္ယူျခင္း၊ ခြစဲိတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ မပုပ္မသိုး မပ်က္မစီး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အသားေသေစျခင္း။ 
(၃၅) တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရး၊ ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ဆင့္တက္ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဗူးသြတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား။ 
(၃၆) ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အေခ်ာသတ္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ မပုပ္မသိုး မပ်က္မစီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဗူးသြတ္ျခင္း။ 
(၃၇) ေျမဩဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ တိရစၧာန္ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၃၈) တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၃၉) အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၄၀) ယာဥ္၊ စက္္ပစၥည္းႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၄၁) လက္မႈ အႏုပညာ ပစၥည္းမ်ား၊ ယြန္းထည္မ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၄၂) ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သုတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။   
(၄၃) စက္႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၄၄) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။  
(၄၅) အထည္အလိပ္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။ 
(၄၆) အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆင့္တက္ 

ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ ရရိွလာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္း။ 
(၄၇) ေဆာက္လုပ္ေရး။ 
(၄၈) ေက်ာက္မ်က္ရတနာ။ 
(၄၉) ခရီးသြားလုပ္ငန္း။   
(၅၀) ဟုိတယ္လုပ္ငန္း။ 
(၅၁) ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး။ 
(၅၂) အေဝး ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း။ 
(၅၃) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း။ 
(၅၄)  အျမတ္ရရွိႏုိင္စြမ္း တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက တြက္ခ်က္ရရွိလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 

စက္မႈလက္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ လက္ဝတ္ရတနာ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးတို႔႔ အနက္ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းက႑ နယ္ပယ္တြင္ မဆို အျမတ္ေငြ ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းကို အေကာင္းအထည္ လုပ္ကိုင္ျခင္း။ 

 

o သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား 

စဥ္ ထည့္ဝင္သူ၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
ႏုိင္ငံသားႏွင့္                         
အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္ 

ထည့္ဝင္သည့္ 
အစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ 

၁ ဦးျမင့္လြင္ 

အမွတ္ ၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) ေတာင္ဘက္ ရပ္ကြြက္၊  

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၅၀၀,၀၀၀ 
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သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

၁၃/ကခန(ႏိုင္) ၀၁၀၀၀၉ 

၂ ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ 

အမွတ္ ၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) ေတာင္ဘက္ ရပ္ကြြက္၊  

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၁၃/ကခန(ႏိုင္)၀၁၀၀၁၀ 

၅၀၀,၀၀၀ 

၃ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ 

အမွတ္ ၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) ေတာင္ဘက္ ရပ္ကြြက္၊  

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၁၃/လရန(ႏိုင္) ၁၀၄၀၁၂ 

၅၀၀,၀၀၀ 

၄ ဦးသီဟလြင ္

အမွတ္ ၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) ေတာင္ဘက္ ရပ္ကြြက္၊  

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၁၃/ကခန(ႏိုင္) ၀၂၂၁၈၅  

၅၀၀,၀၀၀  

၅ ေဒၚနန္းလ့ဲရည္စိုး 

အမွတ္ ၁၈/ေအ၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊                     
ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

၁၃/လရန(ႏိုင္) ၁၇၀၉၉၂  

၅၀၀,၀၀၀ 

၆ ေဒၚသူဇာ  

အမွတ္ ၃၇၊ မဟာၿမဳိင္ (၂)/ပ(၂)၊ ၆၁-လမ္းႏွင့္ ၆၂-လမ္းၾကား၊                        
၄၁-လမ္း၊ မဟာေအာင္ေျမ ၿမဳ႕ိနယ္၊ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၁၃/လရန(ႏိုင္) ၀၀၃၆၇၆ 

၅၀၀,၀၀၀ 

၇ ေဒၚဥမၼာလြင္ 

အမွတ္ ၃၈/၃၉၊ ေဝဇယႏၲာလမ္းမႀကီး၊ (ဇ) ေတာင္ဘက္ ရပ္ကြြက္၊  

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳ႕ိနယ္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုန္သည္   

ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

 

၁၃/ကခန(ႏိုင္) ၀၂၂၁၈၃ 

၅၀၀,၀၀၀ 

 

သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ဒါ႐ုိက္တာ မ်ားခန္ ့အပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား 

စည္းမ်ဥ္း-၈၂။ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္မ ီ မွတ္ပံုတင္အရာရိွထံတြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း စာျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္သြင္းသူမဟုတ္လွ်င္ သင္းဖြ ဲ့စည္းမ်ဥ္းတြင္ 
ဒါရုိက္တာအျဖစ္ခန္ ့အပ္ျခင္း မျပဳရ။ 
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ဒါရုိက္တာ ရာထူးလစ္လပ္ျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၈၃။ ဒါရုိက္တာရာထူးသည္ ဒါရိုက္တာ သို ့မဟုတ္ ယင္းကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ ့သို ့မဟုတ္ အဖြ ဲ ့အစည္းႏွင့္ 
ပတ္သတ္၍ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ခုခုေပၚေပါက္လွ်င္ လစ္လပ္ေစရမည္ - 

(က) ခန္္ ့ထားျပီး ႏွစ္လအတြင္း ရာထူးရယူရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ့ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို 
မိမိအားဒါရိုက္တာရာထူးခန္ ့ထားရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္စုံေစေရးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ 
အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား (ရွိလွ်င္)ကို မိမိက ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွရပ္စဲလွ်င္၊ 

(ခ) စိတ္ေပ့ါသြပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွတရားရံုးမွေတြ ့ရွိလွ်င္၊ 

(ဂ) လူမြအဲျဖစ္စီရင္ခံရလွ်င္၊  

(ဃ) မိမိ သို ့မဟုတ္ မိမိကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ ့တစ္ခုခု သို ့မဟုတ္ အဖြဲ ့အစည္းပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ 
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ေတာင္းေခၚျပီးသည့္ေန ့မွ ေျခာက္လအတြင္း ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္၊   

(င) ကုမၼဏီအေထြေထြအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ သို ့မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ 
သို ့မဟုတ္ ဥပေဒ သို ့မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အၾကံေပး သို ့မဟုတ္ ေငြထိန္းမွတစ္ပါး ကုမၼဏီထံမွ 
အျခားအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိနုိင္ေသာ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို လက္ခံျခင္း သို ့မဟုတ္ တာ၀န္ယူျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ 

(စ) ဒါရုိက္တာမ်ားဘုတ္အဖြ ဲ႕ထံ  ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ပန္ျခင္းမရွိဘဲ 
ဒါရုိက္တာမ်ားအစည္းအေ၀းသို ့သံုးၾကိမ္ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို ့မဟုတ္ 
ဒါရုိက္တာမ်ား အစည္းအေ၀းအားလံုးကို တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ သံုးလအထိ 
တက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတို ့အနက္ အခ်ိန္ပို၍ၾကာရွည္ေသာ ကိစၥကို က်ဴးလြန္လွ်င္၊ 

(ဆ) ကုမၼဏီမွ ေခ်းေငြ သို ့မဟုတ္ အာမခံတစ္ခုလက္ခံရယူလွ်င္၊ 

(ဇ) ကုမၼဏီႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကန္ထရိုက္တစ္ခုခု၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္ သို ့မဟုတ္ 
ပါ၀င္ခံစားျခင္းရွိလာလွ်င္၊  

(စ်) ေျခာက္လထက္ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္၊ 

(ည) သင္းဖြ ဲ့စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၇၆(၂) အပိုဒ္ခြဲ (၁)(၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ 
           ႏိုင္ငံေတာ္ႏုိင္ငံသားမ်ား (သို ့မဟုတ္) ႏုိင္ငံေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
           သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုတုိ ့မွကိုယ္စားျပဳ 

ေရြးခ်ယ္သျဖင့္ ဒါရုိက္တာလူၾကီး ျဖစ္လာသူမ်ားသည္ မိမိထမ္းေဆာင္ေနသည္ရာထူးမွရပ္စဲလွ်င္ သို ့မဟုတ္ 
ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ့အစည္းမွ ေျပာင္းေရႊ ့သြားလွ်င္ သို ့မဟုတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ ့၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲလွ်င္၊   

သို ့ရာတြင္ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုမၼဏီႏွင့္ 
ကန္ထရိုက္လုပ္ေသာ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳၾကေသာ အျခားမည္သည့္ကုမၼဏီ သို ့မဟုတ္ 
အစုစပ္လုပ္ငန္း၏ အစု၀င ္ သို ့မဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးႏွင့္ စပ္တူလုပ္ေသာလုပ္ငန္းတြင္မဆို 
အဖြ ဲ ့၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေနယုံမွွ်ႏွင့္ အဆိုပါသူ၏ ရာထူးေနရာ လစ္လပ္ ေစရမည္ဟု မျဖစ္ေစရ။ ဒါရုိက္တာသည္ယင္း 
ကန္ထရိုက္ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သူမည္၍မည္မွ် ပါ၀င္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ သုိ ့ေသာ္ 
ယင္းကိစၥ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မဲေပးမႈမ်ားတြင္သာမဲ ေပးခြင့္ မရွိေစရ။ အကယ္၍ မဲေပးမိလွ်င္ ယင္းမဲကို 
ေရတြက္ျခင္းမျပဳရ။ 

ဒါရုိက္တာမ်ားႏႈတ္ထြက္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၈၄။ ကုမၼဏီ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သာမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒါရုိက္တာမ်ားအားလံုး ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။ 
ယင္းေနာက္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ သာမန္အစည္းအေ၀းတိုင္းတြင္ ယင္းကာလ၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ဒါရုိက္တာမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံု သို ့မဟုတ္ အကယ္၍ အေရအတြက္သည္ သံုးဦး မဟုတ္လွ်င္ သို ့မဟုတ္ 
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သံုးႏွင့္စား၍မျပတ္လွ်င္ အနီးစပ္ဆံုး သံုးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ဒါရုိက္တာမ်ား အေရအတြက္သည္ 
ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။ 

ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည့္ ဒါရုိက္တာမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၈၅။  ထိုသို ့ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒါရ္ုိက္တာရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည့္ကိစၥရပ္၌ ထိုရာထူးတြင္အၾကာရွည္ဆံုး 
တည္ရွိေနသူ ဒါရုိက္တာမ်ားျဖစ္လာသူမ်ားအနက္မွ မည္သူႏႈတ္ထြက္ေပး ရမည္နည္းဟူေသာ 
ကိစၥေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ (အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူခ်က္အရမွတစ္ပါး) မဲႏႈိက္၍ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္  

စည္းမ်ဥ္း-၈၆။   ႏႈတ္ထြက္အနားယူသြားေသာ ဒါရ္ိုက္တာတိုင္းသည္ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

လစ္လပ္ရာထူးအတြက္ အစားထိုးျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း- ၈၇။ ကုမၼဏီသည္အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအတိုင္း ဒါရုိက္တာတစ္ဦးဦးက အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ 

ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္အခါ ထိုအစည္းအေ၀း၌ပင္ လစ္လပ္သြားေသာရာထူးေနရာကို အပိုဒ္ ၇၆တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အမ်ားဆံုးႏွင့္ အနည္းဆံုးဦးေရႏွင့္ အည ီ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား 

အစားထိုးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  

မျဖည့္ဆည္းေသးသည့္ လစ္လပ္ရာထူးမ်ား 

စည္းမ်ဥ္း-၈၈။  အကယ္၍ ဒါရုိက္တာမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားရမည္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္အစည္းအေ၀း၌မဆို 
လစ္လပ္သြားေသာ ဒါရုိက္တာရာထူးေနရာမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာျဖည့္ဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက၊ 
ထိုအစည္းအေ၀းကို ေနာက္ရက္သတၱပတ္သို ့ထိုေနရာတူ၊ ထိုေန ့တူ ထိုအခ်ိန္တူအတိုင္း 
ေရႊ ့ဆိုင္းအစည္းအေ၀း ဆက္လက္က်င္းပေပး၍ ယင္းအစည္းအေ၀း၌လည္း လစ္လပ္ရာထူး 
ျဖည့္ဆည္းျခင္း မေအာင္ျမင္ေသးပါက အဆိုပါလစ္လပ္သြားေသာရာထူးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ 
ဒါရ္ုိက္တာမ်ားကိုပင္လွ်င္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

 

ဒါရုိက္တာမ်ားအေရအတြက္ကို ကုမၼဏီက တိုးျမွင့္ သို ့မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၈၉။  ဒါရုိက္တာမ်ားအေရအတြက္ကို ျမန္မာကုမၼဏီအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၃ (က) ႏွင့္ ၈၃ (ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာလွ်က္ ကုမၼဏီသည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဒါရ္ုိက္တာမ်ား အေရအတြက္ တိုးျမွင့္ျခင္း 
သို ့မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ခြင့္ရွိျပီး ထိုသို ့တိုးျမွင့္ျခင္း သို ့မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌ 
မည္ကဲ့သို ့အလွည့္က် ႏႈတ္ထြက္ရမည့္ အေရအတြက္ကိုလည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။ 
ထိုသို ့တိုးျမွင့္ျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌ အစုရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အနည္းဆံုး 
ဒါရုိက္တာဦးေရကို သတ္မွတ္သည့္စည္းမ်ဥ္း ၇၆ ႏွင့္မည္သို ့ မဆန္က်င္ေစရ။ 

 

ေရွာင္တခင္လစ္လပ္ေသာ ရာထူးတြင္ ဒါရုိက္တာမ်ားက အစားထိုးႏိုင္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၉၀။  မည္သည့္ ေရွာင္တခင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ ့၀င္ရာထူးေနရာ လစ္လပ္ျခင္း 
တစ္ခုခုအတြက္မဆို ဒါရုိက္တာမ်ားက ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို ့ေသာ္ ထိုသို ့ျဖည့္ဆည္း 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ဒါရုိက္တာသည္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအလို ့ငွာ ထိုသူေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေနရာတြင္ 
မူလဒါရုိက္တာေဟာင္းရွိခဲ့လွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည့္ကာလအတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္။  
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တြဖဲက္ဒါရိုက္တာခန္ ့ထားရန္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏အာဏာ  

စည္းမ်ဥ္း-၉၁။  ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္မဆို အခါအားေလ်ာ္စြာ တြဖဲက္ဒါရုိက္တာအျဖစ္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ခန ္ ့ထားပိုင္ခြင့္အာဏာ ရိွရမည္။ ထိုတြဖဲက္ဒါရိုက္တာသည္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 
ဆက္လက္က်ေရာက္ေသာ သာမန္အေထြေထြအစည္း အေ၀းၾကီး၌ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။ သို့ေသာ္ 
ထိုအစည္းအေ၀း၌ တြဲဖက္ဒါရိုက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ ကုမၼဏီက ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

 

ဒါရုိက္တာမ်ားအားထုတ္ပယ္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၉၂။  ကုမၼဏီသည္ မည္သည့္ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးကိုမဆို ထိုသူ၏ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ 
အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ႏုိင္ျပီး ထိုရာထူးအတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ထိုသူအစား ခန ္ ့ထားႏိုင္သည္။ သို ့ေသာ္ ထိုသို ့ခန္ ့ထားျခင္းခံရသူ ဒါရိုက္တာ၏ရာထူးသက္တမ္းသည္ 
မိမိအစား၀င္ေရာက္လာေသာေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာ၏ ရာထူးသက္တမ္းအတိုင္းသာ 
ျဖစ္သည္။ 

 

သဘာပတိ ကိုဒါရိုက္တာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၉၆။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ မိမိတို ့၏ အစည္းအေ၀းသဘာပတိကို အမ်ားပုိင္ကုမၼဏီတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အရည္အခ်င္းျပည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားထည့္၀င္သူ ဒါရိုက္တာမ်ားက တင္ေျမွာက္သည့္ ဒါရို္ကတာမ်ားအနက္မွ 
ေရြးခ်ယ္ရမည့္အျပင္ ထုိရာထူး လက္ရွိထားရန္ျဖစ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားကို သတ္မွတ္ရမည္။ 
သို ့ရာတြင္ အဆိုပါသဘာပတိကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္မဟုတ္လွ်င္ သို ့မဟုတ္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုခုတြင္ 
က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရိွျပီး ငါးမိနစ္အတြင္း သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မေရာက္လွ်င္၊ တက္ေရာက္ေသာဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အလွည့္က်သဘာပတိကို အစည္းေ၀း၏ သဘာပတိ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေစရမည္။ သဘာပတိႏွင့္ အလွည့္က်သဘာပတိသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ 
ဒါရုိက္တာမ်ားထမဲွ မည္သူမဆိုျဖစ္ရမည္။  

ေကာ္မတီမ်ား ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ အာဏာ 

စည္းမ်ဥ္း-၉၇။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ မည္သည့္ အာဏာမ်ားကို မဆို မိမိတို႔ သင့္ ေလ်ာ္သည့္ 
ထင္ျမင္သည့္အဖဲြ႕၀င္သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားသို႕ လႊဲအပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ 
လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားကို သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိုသို႔ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ မည္သည့္ 
ေကာ္မတီမဆို ဒါရုိက္တာမ်ားက ထိုသူတို႔ အေပၚတြင္ တာ၀န္ေပးထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ထုတ္ေ၀ျပီးမတည္ေငြရင္းထက္ ပိုလြန္ေသာေခ်းယူထားသည့္ေၾကြးျမီ 

စည္းမ်ဥ္း-၇၈။ ယခုလတ္တစ္ေလာအခ်ိန္တြင္ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၼဏီအတြက္ ေခ်းငွားယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း ထုတ္ေ၀ျခင္းအျပင္) ရရိွထားေသာ 
ေငြေၾကးအနက္ မရွင္းလင္းရေသးသျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္ေငြပမာဏသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ မဆို ကုမၼဏီ၏ 
အေထြအေထြအစည္းအေ၀း၏ ခြင့့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ထုတ္ေ၀ျပီးေသာအစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းထက္ ပိုလြန္ 
ျခင္း မရိွေစရ။    

အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ရန္ တက္ေရာက္ရမည့္အဖြဲ ့၀င္ဦးေရ 

စည္းမ်ဥ္း ၅၆။ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေစရန္လိုအပ္ေသာအဖြဲ ့၀င္ဦးေရျပည့္စုံစြာ တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ အစည္း 
အေ၀းစတင္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေစကာမူ မည္သည့္အေထြေထြအစည္း အေ၀းတြင္မွ လုပ္ငန္းကိစၥကို 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။ ဤတြင္ အျခားနည္းလမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ထားျပီးရွိသည္ မွတစ္ပါး 
သက္ဆိုင္ရာ အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား၌ ထုတ္ေဝၿပီး အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အနည္းဆုံး သုံးပုုံ တစ္ပုံအား 
ပိုင္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ မဲေပးခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢဳိလ္သုံးဦး တက္ေရာက္ ရမည္။ 
သို ့မွသာ အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေစေသာ ဦးေရျပည့္စံုသည့္ဟု သတ္မွတ္သည္။ 

 

အဖြ ဲ့၀င္မ်ား၏မဲေပးပုိင္ခြင့္မ်ား  

စည္းမ်ဥ္း-၆၅။  လက္မ်ားျပ၍မဲေပးျခင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ေနေသာ အဖြ ဲ ့၀င္တုိင္းသည္ မဲတစ္မဲေပးခြင့္ရိွသည္။ 
မဲေပးသူစာရင္းေကာက္ယူျခင္း တြင္ အဖြဲ ့၀င္တိုင္းသည္ မိမိပုိင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္မဲ 
တစ္မဲစီေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ပူးတြပဲိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား  

စည္းမ်ဥ္း-၆၆။  ပူးတြပဲိုင္ဆိုင္သူမ်ားကိစၥ၌ ၀ါအရင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးေသာမဲတစ္မဲကို 
က်န္ရိွေသာ ပူးတြပဲိုင္ဆိုင္ သူမ်ား၏မဲမ်ားအား ထုတ္ပယ္လွ်င္ လက္ခံရမည္။  အဆုိပါ ၀ါရင့္မႈကိစၥအလို ့ငွာ 
ကုမၼဏီမွတ္ပုံတင္စာအုပ္ပါ အမည္နာမရပ္တည္မႈ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

 

ရူးသြပ္သူအဖြဲ ့၀င္၏မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား  

စည္းမ်ဥ္း-၆၇။   စိတ္မမွန္သူအဖြဲ ့၀င္တစ္ဦး သို ့မဟုတ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ မည္သည့္တရားရံုးကမဆို ရူးသြပ္ 
ေၾကာင္းအမိန္ ့တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခံရျပီးသူအဖြဲ ့၀င္အတြက္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ ေကာ္မတီကျဖစ္ေစ၊ အျခားတရား 
၀င္အုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ လက္မ်ားျပ၍ မဲေပးျခင္းစနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူ စာရင္းေကာက္ယူ 
ျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို ့ျပင္ မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္းနည္းျဖင့္မဲ ေပးရာတြင္ 
အဆုိပါ မည္သည့္ေကာ္မတီ သို ့မဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမဆို ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္း ျဖင့္ 
မဲေပးႏုိင္သည္။ 

ကာလေစ့ေရာက္သည့္ေၾကြးျမီေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာအဖြဲ ့၀င္မ်ားမဲေပးခြင့္မရွိျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၆၈။  မည္သည့္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္မဆို ကုမၼဏီတြင္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေတာင္းေခၚမႈအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာေငြေၾကးမ်ားကို ေလာေလာဆယ္ေပးေခ်ရန္ရွိေနျခင္းမ်ား 
ကိုျဖစ္ေစ ေပးေခ်ျခင္းမျပဳရေသးေသာ အဖြဲ ့၀င္သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရိွေစရ။ 

 

ကိုယ္တိုင္ သို ့မဟုတ္ ကိုယ ္စားလွယ္ျဖင့္မဲေပးျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၆၉။  မဲေပးသူစာရင္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သို ့ေသာ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အာဏာတည္လ်က္ရွိေသာ 
ကုမၼဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုးကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းကို 
မည္သည့္ကုမၼဏီကမွ် ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွေစရ။မဲေပးခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၇၀။   ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ခန္ ့ထားရာတြင္ လႊဲအပ္သူ 

                     ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လႊဲအပ္သူက အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူက 
ကိုယ္တိုင္လက္ေရးျဖင့္ နည္းလမ္းတက်ေရးသာ၍ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ခန္ ့အပ္ထားရမည္။ အကယ္၍ လႊဲအပ္သူ 
သည္ အသင္း သို ့မဟုတ္ အဖြ ဲ ့အစည္းတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ ယင္း၏အသံုးျပဳျမဲ ရံုးတံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္လ်က္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ အရာရိွတစ္ဦး သို ့မဟုတ္ ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရွိသူက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေရးျဖင့္ေရးသားလွ်က္ လႊဲအပ္ခန္႕ထားရမည္။ စည္းမ်ဥ္း ၇၃ ပါ 
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စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ အဖြ ဲ ့အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ ့စသည္တို ့၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ပါး ကုမၼဏီ၏ 
အဖြ ဲ့၀င္တစ္ဦးမဟုတ္သူမည္သူကိုမွ် မဲေပးခြင့္ လႊဲအပ္ခန္ ့ထားျခင္း ခံရသူကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခြင့္မရိွေစရ။ 

 

မဲေပးခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၾကိဳတင္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၇၁။  ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူႏွင့္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သို ့မဟုတ္ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ (ရွိလွ်င္) တစ္ဦးကိုခန္ ့ထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေအာက္တြင္ ခန ္ ့ထားသူက 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အာဏာ သို ့မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ထားျခင္းအတြက္ ႏိုၾတီျဖင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
မိတၱဴ တစ္ေစာင္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္လ်က္ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အမည္ေဖာ္ျပထားသူက 
မဲေပးရန္ ၾကံရြယ္ေသာ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္နာရီေအာက္ မနည္းေစဘဲ 
ကုမၼဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္တင္သြင္းျပီး ျဖစ္ေစရမည္။ ထို ့အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူအား 
ခန္ ့ထား သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ယင္းကို တရား၀င္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ျခင္း မခံထုိက္ေစရ။ 

 

မဲေပးရန္ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာခ်ဳပ္ဆိုျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၇၂။  ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအတုိင္း 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား လက္ခံႏုိင္ေသာ အျခားမည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆိုေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ 
ေစရမည္ - 

မဲေပးခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းပုံစံ 

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔ဝင ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ ေန႔၊ ကၽြႏု္ပ္ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ သည္ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ေန႔ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _   က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ 
ကုမၸဏီ၏ (သာမန္ သို႔မဟုတ္ အထူး၊ ဆိုင္သင့္ရာရာ) အထြေထြအစည္းအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ 
အစည္းအေဝးတြင္လည္း မဲဆႏၵေပးခြင့္ရိွသူကိုယ္စား လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္စား _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
_ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ ေန႕ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ အား ခန္႔ထားလုိက္သည္။ 

_ _ _ _ _ _  ခုႏွစ္၊ _ _ _ _ _ _  လ _ _ _ _ _ _  ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။    

 

အစုရွယ္ယာမ်ား မ်ားထုတ္ေပးျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၆။  
(က)   ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ပါရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းတို႔ကို လိုက္နာလ်က္ ကုမၸဏီက 

မူလကတည္းက ေပးထားေသာ အစုရွယ္ယာပါ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရိွေစဘဲ 
ေဝစုခံစားခြင့္ကိစၥ၊ မဲေပးခြင့္ကိစၥ၊ တန္ဖုိးရင္းျပန္ရခြင့္ကိစၥ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ကုမၸဏီသည္ အခါကာလ အားေလ်ာ္စြာ အထူးစည္းကမ္း သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္လ်က္ အဆိုပါ ဦးစားေပး 
အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေသာ အခြင့္အေရးပါ အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မည္သည့္အစုရွယ္ယာကိုမဆုိ 
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ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။   ထို႔ျပင္ ဤကုမၸဏီ၏ သေဘာအတိုင္း ေရြးႏႈတ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာမ်ားကို အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ 

(ခ) အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္ေ၀သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ) ႏွင့္အညီ 

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အခ်ိဳးက်ထည့္၀င္ခြင့္ေပးရမည္။ ဤသို ့မထည့္၀င္ႏိုင္ပါက အျခားပုဂ ၢိဳလ္ 

တစ္ဦးဦး (သို ့) အမ်ားအားလႊေဲျပာင္းခြင့္ ရွိသည္။ 

 

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ခြျဲခားမည့္အေၾကာင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၇။ အကယ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကို အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား 
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ခြစဲိတ္လွ်င္ မည္သည့္အတန္းအစားကိုမဆို ပူးတြဲပါရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
(ယင္းထုတ္ေပးေသာ ရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ အျခားနည္း စီစဥ္ ထားၿပီး 
မဟုတ္လွ်င္) ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆-က ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာလ်က္ 
အဆိုပါ အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား၏ ေလးပုံ သံုးပံုပိုင္ဆိုင္ထားသူတို႔၏ စာအားျဖင့္ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သီးျခားအေထြေထြ 
အစည္းအေဝး၌ အထူးသေဘာတူစည္းကမ္း သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ အရေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ အဆိုပါ သီးျခားအေထြေထြ အစည္းအေဝး တိုင္း၌ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍ 
အသံုးျပဳရမည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေစရန္အတြက္ ထုတ္ေပး ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ 
အမ်ိဳးအစား ပုိင္ဆိုင္သူ အနည္းဆံုး သံုးဦးက ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ သံုးပံုတစ္ပံုက ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ 
တက္ေရာက္ရမည္။ 

 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း 

 [စည္းမ်ဥ္း-၉။ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို စာရင္း တင္သြင္းမည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဥပေဒ၌  အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္မေပးရန္ တားျမစ္ထားလွ်င္ မွအပ - ကုမၸဏီ၏ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စာရင္းတြင္ အမည္ ေရးသြင္းျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္တိုင္းကို ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံ 
လက္မွတ္ကို စာရြက္ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေပးရမည္။ ေရွ႕တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အခ်က္ကို အေထာက္အထား ျပဳလ်က္ -  

(၁) အစုရွယ္ယာမ်ား၏ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ ထုတ္ေဝျခင္း၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပါရိွလွ်င္ - 
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ ေစာ၍ 
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရမည္။ 

(၂) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးထက္ ပို၍ ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ - ကုမၸဏီသည္ ထို အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ 
သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ခုထက္ ပို၍ ထုတ္ေပးရန္ မလိုဘဲ၊ ထို ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္သူ ပုဂၢဳိလ္တို႔ အနက္ တစ္ဦးဦးထံ 
သက္ဆိုင္ရာ အစုရွယ္ယာ အတြက္  သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ခု ထုတ္ေပးလွ်င္ ထို ပူးတြဲ ပုိင္ဆိုင္သူ ပုဂၢဳိလ္ 
အားလုံံးသို႔ လုံေလာက္စြာ ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 

(၃) အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္တိုင္းသည္ အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္မ်ဳိး အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္။   
အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား တစ္မ်ဳိးထက္မက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔ဝင္သို႔ အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား 
တစ္မ်ဳိးစီ အတြက္ အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ သီးျခားစီ ထုတ္ေပးရမည္။ 
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(၄) အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ခုသည္ ေဟာင္းႏြမ္း၊ ပ်က္စီး သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔မဟုတ္ 
ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း ဆိုလွ်င္၊  ေအာက္ပါ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔ဝင္သို႔ မူလ 
အတိုင္း အစုရွယ္ယာမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္  အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ အသစ္ ထုတ္ေပးရမည္ -   

(က) ယင္း အဖြ႔ဲဝင္က သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသခံလက္မွတ္ အေဟာင္း(မ်ား) ကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီသုိ႔ 
ဦးစြာ ျပန္လည္ အပ္ႏွံၿပီးျခင္း၊  

(ခ) အဖြ႕ဲ၀င္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားမွ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆေသာ အေထာက္အထားႏွင့္ တကြ ကုမၸဏီအား 
မထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္ထားေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျခင္းႏွင့္ 

(ဂ) ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္ အခေၾကးေငြကို 
ေပးသြင္းၿပီးျခင္း။ 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၁၀။ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးထက္မက ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ မည္သည့္ ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမဆို သင္းဖြ႔ဲစည္းမ်ဥ္း ၉(၂) အရ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳႏုိင္သည္။ 

ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခုတြင္ စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ 
အစုရွယ္ယာမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းပုံစံျဖင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ မေပးရန္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားလွ်င္ -  

(၁) ကုမၸဏီက စာရြက္စာတမ္းပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသည္ အတည္ မျဖစ္၊ 
ပ်က္ျပယ္ၿပီး၊ ယင္း ေနာက္ပိုင္း၌ သက္ဆိုင္ရာ အစုရွယ္ယာတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရပုိင္ခြင့္ အားလုံးကို 
အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြသဲြားမည္ ျဖစ္သည္၊   ထို႔ျပင္ 

(၂) ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္ အစုရွယ္ယာကို မဆို ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီခ်က္ရွိမွသာ ထုတ္ေဝ သို႔မဟုတ္ 
ပိုင္္ဆိုင္ခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္ -  

(က) အစုရွယ္ယာမ်ား အေပၚ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ (title) အား သက္ေသခံလက္မွတ္ စာရြက္က အေထာက္အထား 
မျဖစ္ေစရ၊  ထို႔ျပင္ 

(ခ) အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းရန္ အတြက္ သက္ေသခံလက္မွတ္ မလိုအပ္ေစရ။ 

   ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားတြင္ ၎တို႔ သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္         လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ရွိသည္ -  

(၁) သက္ေသခံလက္မွတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား(Uncertificated Shares) အတြက္ 
(ယင္းတို႔အား ထုတ္ေဝပံုနွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ အပါအဝင္) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သက္ေသခံမႈနွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ 
ကိစၥမ်ား၊ 

(၂) သက္ေသခံလက္မွတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရွိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား(Uncertificated Shares) ၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထိန္းသိမ္း ထားရွိမႈ။  

 အကယ္၍ -  

(၃) အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း စီမံရန္ အလို႔ငွာ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ သူတပါးအား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကို ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသို႔ အပ္ႏွင္းသည့္ အျပင္၊ 

(၄) သက္ေသခံလက္မွတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရွိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား(Uncertificated Shares) သည္ အဆိုပါ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း၊  အဆိုပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ေဖာ္ျပရာ၌ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
သို႔မဟုတ္ အျခား စာရြက္စာတမ္း အသုံးျပဳေၾကာင္း ယူဆထားလွ်င္ - သက္ေသခံလက္မွတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
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မရိွေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား(Uncertificated Shares) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ 
က်င့္သုံးရာတြင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ တူညီေသာ အက်ဳိးရလဒ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ 

အစုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရိွေသာ အစုရွယ္ယာ တစ္ခုအား (Uncertificated 
Sharesေရာင္းခ်မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ ထုခြမဲႈ၊ သိမ္းပိုက္မႈ၊ ျပန္လည္ ခြေဲဝခ်ထားမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈတို႔အတြက္ 
လည္းေကာင္း၊ ယင္း အေပၚ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ (lien) ကို အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ လည္းေကာင္း 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ၎တို႔ သင့္သည္ ထင္သည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 

 

မတည္ေငြရင္း ကိုတိုးျမွင့္ျခင္းအာဏာ 

စည္းမ်ဥ္း-၄၅။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ကုမၼဏီ၏အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ တင္ျပရရိွ 
ေသာ အထူး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ရပ္ကို လိုက္နာ၍ မတည္ေငြရင္းကို တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ အစု 
ရွယ္ယာမ်ား အျဖစ္ခြစဲိတ္ ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္သတ္မွတ္ေပးသည့္ ပမာဏအတိုင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
သည္။ 

 

အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းအခြင့္အေရးႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၄၆။ မတည္ေငြရင္းတိုးျမွင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရာတြင္ ဆန္ ့က်င္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုခုပါရွိ သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား မွတစ္ပါး အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ အေထြေထြအစည္းအေ၀း ဖိတ္စာ ရထိုက္ 
သူမ်ားသို ့အဆိုပါသူတို ့ပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အခ်ိဳးအဆႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခ 
အေနအတုိင္း အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား အေရအတြက္မည္မွ် ၀ယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေသာ နုိ ့တစ္စာ 
မ်ားရရိွခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါႏုိ ့တစ္စာတြင္ ထုတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္ 
ထုတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ရက္ ပါရွိေစလ်က္ ထုိရက္အတြင္း လက္ခံေၾကာင္းအတည္မျပဳပါက 
လက္မခံလိုေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွရမည္။ ထိုသို ့သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား မယူလိုေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကား၍ျဖစ္ေစ က်န္ရွိေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို 
ကုမၼဏီအတြက္ အက်ိဳးရွိဆံုးျဖစ္မည္ ယူဆေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ဒါရုိက္တာမ်ား စီမံခန္ ့ခြနဲိုင္ခြင့္ရိွ 
သည္။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ (ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အခ်ိဳးက်အတိုင္း ကမ္းလွမ္းရန္ရွိေသာ 
အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ရရိွမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို ့အခ်ိဳးက်ခြေဲ၀ရာတြင္) ဤအသင္းဖြဲ ့စည္းမ်ဥ္းအရ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အဆင္ေျပစြာ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ျမင္လွ်င္ မည္သည့္အစုရွယ္ယာ 
သစ္ကိုမဆို အထက္ပါအတိုင္း စီမံခန္ ့ခြႏဲိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၂၁။ အစုရွယ္ယာတစ္စုစု၏ လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာစာတမ္းကို လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူႏွစ္ဦးစလံုးက 
လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရမည့္အျပင္၊ လႊဲေျပာင္းသူသည္ အဖြဲ့၀င္မ်ား မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္ 
အစုရွယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ၏အမည္ကို ေရးသြင္းျပီးသည္အထိ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူ 
အျဖစ္ တည္ရွိသည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ 

 

မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏အာဏာ  

စည္းမ်ဥ္း-၂၃။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ေပးေခ်ျခင္းမရွိေသးေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၄င္းတို ့မလိုလားသူ သို ့ လႊဲ 
ေျပာင္းျခင္းကို ျငင္းဆိုႏိုင္သကဲ့သို ့ကုမၼဏီ၌ တရား၀င္သိမ္းထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္း 
ျခင္းကိုလဲ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ႏွစ္စဥ္သာမန္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ 
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တစ္ဆယ့္ေလးရက္ကာလ အတြင္းတြင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ ထားႏုိင္သည္။ 
ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းတုိ ့ကိုမဆို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား 
အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနႏိုင္သည္ -  

(က)  အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းေပးေဆာင္ျခင္း။ လႊဲေျပာင္းျခင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ခ သံုးဆယ္က်ပ္ 
ထက္မပိုေသာ အခေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ရန္။    

(ခ) အစုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္အတူ လႊဲေျပာင္းျခင္းစာတမ္းကို ပူးတြဲတင္ျပျခင္း။ 
လႊဲေျပာင္းေပးသူသည္ အမွန္တကယ္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းကို လႊဲေျပာင္းျခင္း စာတမ္း 
ႏွင့္အတူပူးတြဲ၍ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ သက္ေသခံလက္မွတ္အျပင္ 
ဒါရုိက္တာမ်ားထံ တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ အျခား သက္ေသခံ မ်ား ကိုလည္းတင္ျပရန္။ 

(ဂ)  လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ျငင္းပယ္သည့္ကိစၥ။ အကယ္၍ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတစ္ခုကို 
မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ျငင္းပယ္လွ်င္ ကုမၼဏီသို ့အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းကို တင္ျပသည့္ေန ့မွႏွစ္လအတြင္း 
လႊဲေျပာင္းေပးသူႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူတို ့ထံ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ႏို့တစ္စာေပးပုိ ့ရမည္။ 

 

အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျပီးသူကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း  

စည္းမ်ဥ္း-၂၄။ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျပီးသူကိုသာကုမၼဏီက အစုရွယ္ယာအေပၚပုိင္ဆိုင္ခြင့္ 
ရွိသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ပိုမုိ ထင္ရွားေစအပ္သည္မွာ - မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ဆိုရာ၌ 
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ 
စေတာ့အိပခ္်ိန္း တစ္ခုခု ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ ႏွင့္ အညီ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား 
ရယူထားသူမည္သူမဆို အက်ံဳး၀င္သည္။ 

 

အျမတ္ေဝစုမ်ားေပးျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၁။ ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ေၾကျငာႏုိင္သည္။ သို ့ရာတြင္ ဒါရုိက္တာ 
မ်ားက ေထာက္ခံေသာပမာဏထက္ မည္သည့္ အျမတ္ေ၀စုကမွ် မပုိေစရ။   

   

ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုမ်ားေပးျခင္း 
 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၂။ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ ဒါရိုက္တာမ်ားက မွ်တသည္ဟု ယူဆေသာ အဆိုပါ 

ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အဖြ ဲ့၀င္မ်ားသို ့ေပးႏိုင္သည္။ 

 

အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္သာ အျမတ္ေ၀စုမ်ားေပးရျခင္း 

 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၃။ မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုကိုမွ် ထိုႏွစ္ အျမတ္အစြန္းထမဲွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖန္ ့ေ၀ေပးျပီးျခင္း မရိွေသးေသာ 

မည္သည့္ အျခားအျမတ္အစြန္းထမဲွေသာ္လည္းေကာင္း မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မေပးေ၀ေစရ။ 

 

အျမတ္ေ၀စုမ်ားေပးေ၀ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၄။ အျမတ္ေဝစုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရိွသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အထူး 

အခြင့္အေရးမ်ား (ရိွလွ်င္) အဆုိပါတို ့ႏွင့္ မဆန္ ့က်င္ေစဘဲ အျမတ္ေ၀စုအားလံုးကို ေၾကျငာ ရမည့္အျပင္၊ 
အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ ေပးသြင္းျပီးျဖစ္ေသာ ေငြပမာဏအတုိင္း ခြေဲ၀ေပးရမည္။ သို ့ေသာ္ မည္သည့္ 
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ေငြေၾကးမွ် ကုမၼဏီသို ့မည္သည့္အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္မဆို မေပးသြင္းခဲ့ေသးလွ်င္၊ ၄င္းမေပးသြင္း 
သည့္အထိ ၄င္းအျမတ္ေ၀စုကို ေၾကျငာႏုိင္သည့္အျပင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ပမာဏအတိုင္း ေပးႏို္င္သည္။ 
ၾကိဳတင္ေတာင္းေခၚျခင္းအတြက္ မည္သည့္ပမာဏမွ် ေပးသြင္းျခင္းမရွိေသးေသာ ရွယ္ယာတစ္စုကို အတိုး 
ရရိွေနစဥ္ကာလအတြင္း ဤစည္းမ်ဥ္းပါကိစၥအလို ့ငွာ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ ေပးသြင္း ျပီးျဖစ္သည္ဟု 
မွတ္ယူရမည္။ 

 

အျမတ္အစြန္းကို သီးသန္ ့ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာ 

 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၅။ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသည္ မည္သည့္  အျမတ္ေ၀စုကိုမဆို မေကာက္ခံမီ ကုမၼဏီ၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားထမဲွ 

မိမိတို ့သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေသာေငြကို သီးသန္ ့ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ သို ့မဟုတ္ သီးသန္ ့ရန္ပံုေငြမ်ား 
အျဖစ္ဖယ္ထုတ္လ်က္ အဆိုပါတစ္ခုခုကို ဒါရိုက္တာမ်ား၏ သေဘာအတုိင္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အသံုးစရိတ္ 
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေ၀စုညီမွ်ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ ကုမၼဏီ၏ အျမတ္အစြန္းကို မွန္ကန္စြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အျခားမည္သည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္အတြက္မဆိုျဖစ္ေစ အသုံးျပဳရမည္။ ထိုသို ့ေခတၱ ဖယ္ထုတ္ 
ထားေသာေငြမ်ားကို ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ အလားတူသေဘာအတိုင္း အဆိုပါေငြတစ္ခုခုကို ကုမၼဏီ၏ 
လုပ္ငန္းတြင္သံုးစြျဲခင္း သို ့မဟုတ္ အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သင့္ေလ်ာ္သည္ ထင္ျမင္ေသာ (ကုမၼဏီ၏ အစု 
ရွယ္ယာမ်ားမွလြ၍ဲ) ေငြရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြရင္းျမွပ္ႏွံႏိုင္သည္။ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေ၀းက 
ဒါရုိက္တာမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ယင္းအစည္းအေ၀းေန ့တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အဖြ ဲ ့၀င ္
တို ့အားသီးသန္ ့ေငြထမဲွ မိမိတို ့အစုပါ၀င္ထားေသာ အခ်ိဳးအတိုင္း "ဆု" အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ 
ႏိုင္သည္။ 

 
ပူးတြပုိဲင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေ၀စုမ်ား 
 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၆။ မည္သည့္အစုရွယ္ယာ၏ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားသည္ 

ျဖစ္လွ်င္၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုတြက္မဆို အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ေသာ လက္ခံေျပစာမ်ားကို အဆုိပါသူတို ့အနက္ တစ္ဦးဦးက ေပးႏုိင္သည္။ 

 

အျမတ္ေ၀စုဆိုင္ရာႏုိ ့တစ္စာ 

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၇။ ေၾကညာျခင္းျပဳခ့ဲျပီးႏိုင္ေသာအျမတ္ေ၀စုဆိုင္ရာႏို့တစ္စာကို ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
                      နည္းလမ္းအတုိင္း အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ပါရိွေသာ ရပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသို ့ေပးပို ့ရမည္။ 
 
အျမတ္ေ၀စုမ်ားအတြက္အတိုးေပးရန္တာ၀န္မရွိျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၈။ ကုမၼဏီ၏ အက်ုိဳးဆန္ ့က်င္လွ်င္ မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုအေပၚမွ် အတိုးေပးရန္ တာ၀န္မရွိေစရ။ 

 

အျမတ္မ်ားႏွင့္သီးသန္ ့ေငြမ်ားကို မတည္ေငြရင္းအျဖစ္လႊဲေျပာင္းျခင္း 

 

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၉။  ကုမၼဏီ၏ သီးသန္ ့စာရင္း (သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ပိုရရွိသည့္ အစုရွယ္ယာႏွင့္ မည္သည့္မတည္ေငြရင္း 
ေရြးႏႈတ္ရန္အတြက္ သီးသန္ ့ထားရန္ပံုေငြလည္း ပါ၀င္သည္)ႏွင့္ အျမတ္အရႈံးစာရင္း၏ ရေငြဖက္တြင္ 
စာရင္းသြင္းထားသည့္ေငြသုိ ့မဟုတ္ ေ၀ငွရန္အတြက္ အျခားနည္းျဖင့္ ရရွိရန္ေငြမ်ားကို ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ 
သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေထာက္ခံလွ်င္ ကုမၼဏီသည္ ယင္းေငြမ်ားကို မတည္ေငြရင္းအျဖစ္ 
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သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္စုပုံေနသည့္ သာ၍ဦးစားျပဳေသာ အျမတ္ 
ေ၀စုရရွိႏိုင္သည့္ မည္သည့္အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ေပးရန္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေငြမ်ား 
မဟုတ္ေစရ။ သုိ ့ျဖစ္၍ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ မတည္ေငြရင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြမ်ားကို 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအားေပးရန္ သတ္မွတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျပီး
 ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား ေပးရန္ အျမတ္ေ၀စု မ်ားအတိုင္း 
ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ အျပင္ ထိုေငြမ်ားကို အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားက  လတ္တေလာေပးရန္ရွိခဲ့ေသာ္ 
ေပးရန္မေပးေခ်ေသးသည့္ အစုရွယ္ယာအတြက္ ၄င္းတို႕ အက်ိဳးအတြက္ ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ 
သုိ ့မဟုတ္ ကုမၼဏီကမထုတ္ေပးရေသးသည့္ အစု ရွယ္ယာသုိ ့မဟုတ္ ၀န္ခံစာတမ္းမ်ားအတြက္ 
သာမန္ညီမွ်ေသာေငြ ပမာဏအတြက္ အေျပေပးေခ်ႏုိင္သည္။ယင္း အစုရွယ္ယာႏွင့္ ၀န္ခံစာတမ္းမ်ား 
အတြက္ သတ္မွတ္၍ေ၀ငွျပီး အဖြ ဲ ့၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အထက္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း 
အေျပေပးအပ္ျပီးဟု ရေငြဖက္တြင္ ေရးသြင္းႏုိင္သည္။ သို ့ရာတြင္ သတ္မွတ္ တန္ဖိုး ထက္ပိုရရွိသည့္ 
အစုရွယ္ယာစာရင္းႏွင့္ မတည္ေငြရင္းအတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ရန္ပံုေငြကုိ 
အဖြ ဲ ့၀င္မ်ားအားထုတ္ေပးမည့္၊ မထုတ္ေပးရေသးေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ အျပည့္ေပးျပီးေရး 
အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

 

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္ရာ ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားထားရွိရျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၁၁၁။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ေအာက္ပါတို ့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာေငြစာရင္း စာအုပ္မ်ား ထားရိွ ေစ 
ရမည္ - 

(က) ကုမၸဏီက ရရွိေသာေငြမ်ားအားလံုးႏွင့္ သံုးစြသဲည့္ေငြမ်ားအားလံုး၊ ထုိ ့အျပင္ရရွိျခင္းႏွင့္ သံုးစြျဲခင္းအတြက္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုး၊   

(ခ) ကုမၸဏီက ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း အားလုံး၊   

(ဂ) ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတာ၀န္မ်ား။ 

 

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ဒါရိုက္တာမ်ားကစစ္ေဆးျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၁၁၂။  ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒါရိုက္တာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ 
ယူဆေသာအျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထားရွိရန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဒါရိုက္တာမ်ား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ အသင့္ရွိေစရန္အတြက္ အသင့္ရွိေစရမည္။ 

 

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို အဖြဲ ့၀င္မ်ားကစစ္ေဆးျခင္း 

စည္းမ်ဥ္း-၁၁၃။  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ မည္၍မည္မွ်ထိလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ စည္းကမ္း 
ခ်က္မ်ား သို ့မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း ကုမၼဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကို သုိ ့မဟုတ္ 
အဆိုပါတို ့အနက ္တစ္ခုခုကို ဒါရ္ုိက္တာမ်ားမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့၀င္မ်ားက စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္ ရွိေစ 
ရမည္ဟုအခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ရမည္။ ထို ့အျပင္ (ဒါရိုက္တာမဟုတ္ေသာ)  မည္သည့္ 
အဖြ ဲ ့၀င္တို ့မွ ကုမၼဏီ၏ ေငြစာရင္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ စာအုပ္တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ စာတမ္းအမွတ္ အသား 
တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း မွတစ္ပါး သုိ ့မဟုတ္ ဒါရိုက္တာမ်ားက ေသာ္ လည္း 
ေကာင္း၊ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ ကုမၼဏီကေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အာဏာ ေပးထားသည့္ 
အတိုင္း မွတစ္ပါး စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္မရိွ။ 
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အပုိင္း ၅။  အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား 

၅-၁။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေရးၾကီးသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ား 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ ဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
အဓိကက်ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးတို႔ အၾကား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
တိုက္႐ိုက္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပ႒ာန္းထားမႈသည္Latest Practicable Date 
အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးပါ။ 

လက္ရိွ အခ်ိန္၌အက်ဳိးသက္ဆုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ 

 

အမည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏတီြင ္ အစုရွယ္ယာ 

ပိုင္ဆုိင္မႈ % 

Baima Engineering 

Technology Company ရွိ 

ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈ 

၁။ ေဒၚသူဇာ ၈.၆၆ % ၅၀.၀၀% 

 

Baima Engineering ကုမၸဏီသည္ ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္ သြယ္တန္းျခင္း စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ တာ၀ါတုိင္မ်ားကို တည္ေဆာက္တပ္ဆင္သည့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚသူဇာသည္ Baima Engineering ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ ွ စုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာ၏  ၅၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ဥကၠဌ 
ဦးျမင့္လြင္ ၏ တူမေတာ္စပ္ပါသည္။ 

Baima Engineering ႏွင့္ TMH တို႔အၾကား အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္၊ ေဒၚသူဇာ သည္ Baima 

Engineering ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒါရုိက္တာမ်ားအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ၾကားေနရန္  

သေဘာတူညီၿပီး၊ Baima Engineeringကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို 

အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားဆက္စပ္ျခင္း မရိွမႈ အေျခခံျဖင့့္္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ Baima ႏွင့္ TMH တို႔အၾကား ေခ်းေငြဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ား မရိွပါ။ 

 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔စြအဲရ  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ ္္အမႈေဆာင္ 
အရာရိွမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ မေပးဆပ္ရေသးသည့္ ေခ်းေငြထုတ္ယူထားရွိမႈ၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား 
မရိွပါ။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ စာရင္း ပူးေပါင္းမႈမရိွေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ တြဖဲက္ကုမၸဏီမ်ား (non-consolidated 
subsidiaries and affiliates) ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပံုမွန္ ရွိပါသည္။   အဆိုပါ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပုံမွန္ လုပ္ကိုင္မႈ အရ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားဆက္စပ္ျခင္း မရွိမႈ 
အေျခခံျဖင့့္္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္၌ ကုန္ဆုံံးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ ဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္  
အမႈေဆာင္အရာရိွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေရးႀကီးသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွေသာ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္၍ ရေသာႏွင့္ 
ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနမႈ မရွိခဲ့သည့္ အျပင္၊  ထိုသို႔ေသာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းလည္း မရိွပါ။  
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မည္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရိွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႔မွ်   ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ 
(၃၁)ရက္ေန႔၌ ကုန္ဆုံံးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရိွခဲ့ပါ။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ေန႔ရက္တြင္၊ (၁) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား (၂) 

TMH ႏွင့္ GCI Science & Technology Co., Ltd. (၃) TMH ႏွင့္ GT Broadband (GT Broadband တြင္ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား မရွိသည့္အတြက္) ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား (၄) TMH ႏွင့္ GT Broadband ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား အစရွိသည္တို႔အၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရိွပါ။  

 အျခားထပ္မံ သိရွိလိုပါက “အပုိင္း ၃။ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား” တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အက်ဳိးသက္ဆုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (IPT Procedures) 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာ အနည္းစုသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။   သိုု႔ျဖစ္ပါ၍ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ (interested 
party) ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (transactions) သည္ သာမန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အည ီ ျဖစ္ေရး၊  ၾကားလူ/သူတပါး (third-party) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္္အား ပိုမို မ်က္ႏွာသာ ေပးသည့္  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အရ မဟုတ္ဘဲ၊   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္ အစုရွင္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို မနစ္နာေစဘဲ အျပန္အလွန္ 
အက်ဳိးစီးပြားဆက္စပ္ျခင္း မရိွသည့္ အေျခခံမူျဖင့့္္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (Interested Party Transactions Procedures – IPT Procedures) ကို 
လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားမ ွ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ အတည္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။  

အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ေရွ႕ေနာက္ စကားစပ္ အရ အျခားနည္း လိုအပ္လွ်င္ မွအပ၊ IPT Procedures အလို႔ငွာ -  

"ဆက္ႏြယ္ေနသူ" ဆိုသည္မွာ 

(က)  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ/အဓိကက်ေသာ  
အစုရွယ္ယာရွင္ (လူပုဂၢဳိလ္) တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း စပ္လ်ဥ္း၍ - 

(၁) ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မ်ား၊ 

(၂) ၎ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မ ွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ အျဖစ္ ရိွေသာ  
ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈအဖြ႔ဲ (trust) တစ္ရပ္ရပ္၏ trustees လူႀကီးမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎ကိုယ္တိုင္ 
သို႔မဟုတ္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစုက (discretionary object)   အျဖစ္  ရိွေသာ လြတ္လပ္စြာ 
ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔ (discretionary trust) တစ္ရပ္ရပ္၏ trustees 
လူႀကီးမ်ား၊  

(၃) ၎ႏွင့္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္တကြ တို႔က (တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ) 
အက်ဳိးစီးပြား၏ ၃၀% ႏွင့္ အထက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခု၊ 

(ခ)  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္ (ကုမၸဏီ) တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  -
ယင္းအစရုွယ္ယာရွင္ကုမၸဏီ၏ မိခင္ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ အျခားကုမၸဏီ 
တစ္ခုခုကို လည္းေကာင္း၊  အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုခုမွ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၏ ၃၀%ႏွင့္ 
အထက္အား  ယင္းအစုရွယ္ယာရွင္ကုမၸဏီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ 
အထက္တို႔က (တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍)  အက်ဳိးစီးပြား ပိုင္ဆိုင္လွ်င္၊ ထို အျခားကုမၸဏီ 
တစ္ခုခုကို ဆိုလိုသည္။ 
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"ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုမၸဏီ" ဆိုသည္မွာ အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုခု၏ ၂၀% ထက္ မနည္း၊ ၅၀% ထက္ မမ်ားေသာ 
အစုရွယ္ယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီက  ပိုင္ဆုိင ္သည့္ အျခား ကုမၸဏီကို ဆိုလိုသည္။ 

ကုမၸဏီ တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ “ ဆိုသည္မွာ ၎ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မ ႈဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ဩဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

"ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ/အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္" ဆိုသည္မွာ - 

(က) ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ/အဓိကက်ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲက က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လွ်င္မွအပ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း၏ ၁၅% ႏွင့္ အထက္အား တိုက္႐ိုက္ 
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပိုင္ဆိုင္သူ၊  

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေပၚ အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ  

ပုဂၢဳိလ္ ကိုဆိုလိုသည္။   

"ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခရိွသည့့္အဖြဲ႔အစည္း" ဆိုသည္မွာ (က) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊  (ခ) ဤကိစၥ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက 
အသိအမွတ္ ျပဳေသာ စေတာ့/ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား ဆိုင္ရာ အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ တင္သြင္း 
မထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံံကုမၸဏီ၊   (ဂ)  ဤကိစၥ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက အသိအမွတ္ 
ျပဳေသာ စေတာ့/ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား ဆိုင္ရာ အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္း မထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ (သို႔ရာတြင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ (မ်ား)သည္ 
ထို  ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ရိွရမည္) ကို ဆိုလိုသည္။ 

"အနီးစပ္ဆံုး မိသားစု၀င္" ဆိုသည္မွာ  လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ မိဘ၊ ၎၏ေမာင္ႏွမမ်ား၊  ၎၏ 
အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊  ေမြးစားသားသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ပါ သားသမီးတို႔ကို ဆိုလိုသည္။ 

"အက်ဳိးသက္ဆုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္" ဆိုသည္မွာ  (က) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ (ခ) ထိုသို႔ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိေသာ  အစုရွင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူကို ဆိုလိုသည္။ 

"အက်ဳိးသက္ဆုိင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္" ဆုိသည္မွာ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ 

အက်ဳိးသကဆ္ိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတို႔ အၾကား ျပဳလုပ္သည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (transaction) ကို ဆိုလိုသည္။ 

"ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္" ဆိုရာ၌ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအရ ျပဳလုပ ္သည္ ျဖစ္ေစ၊မျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊  တိုက္႐ိုက္ 
ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ (ဥပမာ၊တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ၾကားခံအဖြ႔ဲအစည္း) သြယ္ဝိုက္၍ ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ 
ေအာက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုသည္ -   

(က) ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊ 

(ခ) ရပုိင္ခြင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရယူျခင္း၊ ထုခ ြဲေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း၊ 

(ဂ) ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊ 

(ဃ) ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၌ ထည့္ဝင္ျခင္း၊  

(င) သက္ဆိုင္ရာ ရရန္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခုအား သေဘာတူထားသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းမတိုင္မီ ေရာင္း/ဝယ္ခြင့္ (option) ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊ 

(စ) ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးတြရဲင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း။ 
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အေထြေထြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယေ္ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးသြားပါမည္  - 

(က) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္တစ္ဦးထံမွ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူေသာ 
အခါ၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္  ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္  အစုရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ 
မနစ္နာေစေရး အတြက္  အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္မဟုတ္သူမ်ားထံမွ ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာ 
ႏွစ္ခု ေတာင္းခံရပါမည္။    ဝယ္ေဈး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခသည္  အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္ မဟုတ္သူ 
မ်ားထံမွ ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာ ႏွစ္ခုတြင္ ပါရွိသည့္အနက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိုမို မမ်ားျပားေစရပါ။   ႏိႈင္းယွဥ္ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခအား ဆုံံးျဖတ္ရာတြင္ 
အရည္အေသြး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေပးပို႔ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အေတြ႔အႀကဳံတို႔ အပါအဝင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ မကဘဲ အျခား သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားပါမည ္။ 

(ခ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္တစ္ဦးထံသို႔ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ 
အခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္  ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္  အစုရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ 
မနစ္နာေစေရး အတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္မဟုတ္သူမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျခား 
အလားတူ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း 
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္ခသည္  
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျခား ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္တို႔ အနက္ အနည္းဆုံးျဖစ္သည့္  ေရာင္းေဈး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ ထက္ ပိုမို 
ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွိေစရပါ။ 

(ဂ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္ တစ္ဦး ထံသို႔/ထံမွ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေသာ အခါတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခသည္ ေဈးကြက ္ အတြင္း လက္ရွိ ေပါက္ေဈး ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ မႈရိွေစရန္ 
အတြက္  သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။  သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဆိုရာ၌ 
အလားတူ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ဆီေလ်ာ္စြာ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း၊ 
(လိုအပ္သည္ ဟုယူဆလွ်င္ ္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းဆိုင္ရာ ရာျဖတ္ထံမွ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ 
ထားေသာ ရာျဖတ္အစီရင္ခံစာ အပါအဝင္) မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း ေအးဂ်င့္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
သင့္ေတာ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ရယူျခင္းကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။   
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္းထားရွိမႈတို႔၏ ရလဒ္တို႔တြင္ အေျခခံလ်က္၊ ေပးရမည့္ တန္ဖိုးေငြကို 
မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၏ အရြယ္အစား၊ အသုံးျပဳမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ အလိုက္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ငွားရမ္းခ အေပၚ အေျချပဳလ်က္ ဆုံးျဖတ္ေစပါမည္။ 

(ဃ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္တစ္ဦးထံမွသာ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို 
ရရိွႏိုင္ၿပီး အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိသည့္သူတို႔ထံမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ မရႏုိင္ေသာကိစၥရပတ္ို႔အတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ 
စီးပြားေရးအေလ့အထ၊ မူဝါဒတို႔ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္  
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား (ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ ဥကၠ႒တြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ မရိွလွ်င္) ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ ဥကၠ႒၊ (ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ 
ဥကၠ႒တြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနလွ်င္)  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီမ ွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။  သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္ထံသို႔ ေပးရမည့္  ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္္ခ်က္ ေဈးႏႈန္းကို ဆုံးျဖတ္ရာ၌ 
အေရအတြက္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ မကသည့္ 
အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။  
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စိစစ္္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီမ ွ ျပဳလုပ္မည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်ကုိ 
ေအာက္ပါ အတုိင္း အမ်ဳိးအစား ခြျဲခားသတ္မွတ္ပါမည္ - 

(၁) အမ်ဳိးအစား-၁။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမ ွ ပုိင္ဆိုင္ေသာ၊ ေနာက္ဆုံး စာရင္းစစ္ အတည္ျပဳၿပီး 
အသားတင္ ထိ၍ကိုင္၍ရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္၏ ၃.၀% ႏွင့္ အထက္ တန္ဖိုးရွိသည့္   
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္ႏွင့္ ဆက္သြယေ္ဆာင္ရြက္ခ်က္၊ 

(၂) အမ်ဳိးအစား-၂။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမ ွ ပုိင္ဆိုင္ေသာ၊ ေနာက္ဆုံး စာရင္းစစ္ အတည္ျပဳၿပီး 
အသားတင ္ ထိ၍ကိုင္၍ရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္၏ ၃.၀% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း၊                                                        
က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ တန္ဖုိးရွိသည့္   အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ 

(၃) အမ်ဳိးအစား-၃။   က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ တန္ဖိုးရွိေသာ၊    
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္  ဆက္သြယ ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ 

(ခ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား အသီးသီး ဆိုင္ရာ တန္ဖိုး 
အကန္႔အသတ္ တို႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္အတိုင္း 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

(ဂ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား-၁ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရန ္လိုအပ္ပါသည္။ 

(ဃ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား-၂ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဥကၠ႒၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမ ွသုံးလ တစ္ႀကိမ္ စိစစ္သုံးသပ္ပါမည္။ 

(င) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား-၃ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဥကၠ႒၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း မလိုအပ္ပါ။  သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမ ွ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ 
သုံးသပ္ပါမည္။ 

(စ) အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားဆက္စပ္ျခင္း မရိွမႈ အေျခခံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေသခ်ာေစေရး အတြက္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရိွသမွ် 
အားလုံးကို သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ပါမည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ 
ကိန္းဂဏန္း အရ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။ 

(ဆ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို အဆင္သင့္ ျပဳစုေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊   အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံးကို မွတ္ပုံတင္စာရင္း 
တစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထားပါမည္။  အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ရာ၌  အေျခခံခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း 
မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္း ထည့္သြင္းထားပါမည္။ 

(ဇ) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား အားလုံး၏ ျပန္လည္ 
စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္တို႔ အက်ဳံးဝင္ပါသည္ - 
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(၁) သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနလွ်င္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ဥကၠ႒သည္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္က 
အခါအားေလ်ာ္ စြာ အမည္တင္သြင္းထားသူ ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ျပန္လည္ စိစစ္ 
သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ျဖစ္ေစ၊ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က အဆိုပါကိစၥအတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၫႊန္ၾကားသည့္ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  (သို႔ရာတြင္၊ ထိုသို႔ 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္   အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ 
မရိွေစ ရမည့္ အျပင္၊  သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္္မွ အမည္တင္သြင္းထားသူလည္း 
မျဖစ္ေစရ  ပါ။) 

(၂) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥရပ္ တစ္ခုတြင္   
အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္္က 
အခါအား ေလ်ာ္စြာ အမည ္ တင္သြင္းထားသူ ျဖစ္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ျပန္လည္ စိစစ္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆိုပါ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္မ ွမပါဝင္ရပါ။ 

ဖြင့္ဟေၾကညာျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို ဖြင့္ဟေၾကညာပါမည္။   (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲက 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္သည့္ အတိုင္း) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ ္္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး အသီးသီးကိုလည္း ဖြင့္ဟေၾကညာပါမည္။   

 

၅-၂။ အျခား အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား 

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၌  ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ အေျခအေန အနည္းအက်ဥ္းတြင္ မွအပ၊ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားအား 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡ ရွိေနႏုိင္မႈမ်ားအား 

ဖြင့္ဟေၾကျငာေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္ တစ္စုံတစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ျပ႒ာန္းထားမႈ မရိွပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အပုိုဒ္ခြဲ “ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေရးၾကီးသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ား” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မည္သည့္ အက်ဳိးစီးပြား 

ပဋိပကၡ ရွိေနႏုိင္မႈကိုမွ် ေတြ႔ရွိထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 
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အပုိင္း ၆။ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား 

၆-၁။ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ထိုက္သင့္ေသာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ 

အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ယူဆပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ႏွင့္ 

ထိုက္သင့္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ေပၚ အေျခခံ၍၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားေသာ 

အျမတ္ေဝစုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က 

ယူဆပါသည္။ 

၆-၂။ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပီးဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ သက္ဆုိင္ရာစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆-၃။  ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေနသည့္ကိစၥမ်ား 

အလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ေန႔ရက္ထက္ အလ်င္က်ေရာက္ေသာ ၁၂ လ အတြင္း ထုတ္ေဝသူ၏ အေနအထား သို႔မဟုတ္ 

အျမတ္အစြန္း ရွိႏိုင္မႈအေပၚ သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ဖြယ္ရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ 

လူမြစဲာရင္းေၾကညာခံရျခင္း၊ ပစၥည္းထိန္း၏လက္ဝယ္ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အလားတူအမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဥပေဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ 

အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းမရွိပါ။ 

၆-၄။ ေနာက္ဆက္တြျဲဖစ္ရပ္မ်ား 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔၏ ေန႔ရက္ကတည္းကစတင္၍၊  Latest Practicable Date 

အရ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သို႔မဟုတ္ 

ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) 
ေငြေၾကး - ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

 
တီအမ္အိတ္ခ်္ဆက္သြယ္ေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္တင္ျပခ်က္ 

ျပင္ပ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ႏွင့္ ယင္းႏွစ္ကုန္ဆံုးေသာ ေန႕အထိ 
 

ဘ႑ာေရး အေျခအေနျပရွင္းတမ္း 

၀င္ေငြအလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း 

အစုရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တမ္း 

ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္း 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ မွတ္စုမ်ား 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 
တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ရိွ 
ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္း ႏွင့္ ယင္းေန႕ ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြ အလံုးစံု ပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း၊ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားေျပာင္းလဲမႈရွင္းတမ္း၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း ႏွင့္ အေရးပါေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အျခားရွင္းတမ္းေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္စုမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတာ၀န္တြင္-   

- ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ တသမတ္တည္း က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္  
- အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ခန္႕မွန္းျခင္း ႏွင့္ ပိုင္းျခားခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း တို႕ကုိ 

ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္ပါသည္။  
ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမွန္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပရန္အလို႕ငွာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကုမၸဏီ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထြေထြ တာ၀န္ရိွပါသည္။  
   
 
 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္စား 
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ျပင္ပစာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာ အဖြ၀ဲင္မ်ား 

တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္း 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ရွိ ဘ႑ာေရး အေျခအေနျပရွင္းတမ္းႏွင့္ ယင္းေန႕ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ 

၀င္ေငြအလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွင္းတမ္း ၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈ 

ရွင္းတမ္းႏွင့္ အေရးပါေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အျခား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္စုမ်ား 

ပါ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ 

၄င္းဘ႑ာေရးရငွ္းတမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရး 

အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စံမ်ား ( Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ ျပဳစုၿပီး သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ 

ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတာ၀န္တြင္ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းမႈတို႕ေၾကာင့္ 

အေရးပါေသာ လြမဲွားေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြျဲခင္း ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ က်င့္သံုးျခင္း ႏွင့္ အေျခအေနအရ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ 

ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း တို႕လည္း ပါ၀င္သည္။  

စာရင္းစစ္၏ တာ၀န္ 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြ႕ဲ၏ တာ၀န္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္ကို အေျချပဳ၍ ယင္းဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား 

အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းစစ္ ဆိုင္ရာ စံမ်ားႏွင့္ အည ီ

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစံမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြ႕ဲအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားအား မွားယြင္းစြာ 

ေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။  

စာရင္းစစ္ေဆးရာ၌ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္မ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြ/တန္ဖိုးမ်ားအတြက္ 

စာရင္းစစ္အေထာက္အထားမ်ား ရယူရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းမႈတို႕ေၾကာင့္  

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ မွားယြင္းခ်က္၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ စာရင္းစစ္၏ 

ပိုင္းျခားခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားအား အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

စာရင္းစစ္သည္ အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရင္းစစ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြရဲန္ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဘ႑ာေရး 

ရွင္းတမ္းမ်ား ေရးဆြမဲႈ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္အလို႕ငွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ္လည္း ၄င္းအဖြဲ႕၏ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၏ ထိေရာက္မႈ အေပၚတြင္ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။  

စာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္ စီမံခန္႕ခြသဲူမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စာရင္းကိုင္မူမ်ား၏ ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္း 

ခန္႕မွန္းေခ်မ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ အားလံုးအေပၚ 

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းတို႕လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္ အေထာက္ အထားမ်ားသည္ 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ၏ စာရင္းစစ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အတြက္ အေျခခံမူေပးရန္ လံုေလာက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။  

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 

ဤဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး 

အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာစံမ်ား ( Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ၂၀၁၇ ခွုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁) ရက္ေန႕ရိွ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ 

ထုိေန႕ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ား ႏွင့္ ေငြသား စီးဆင္းမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးပါေသာ 

အခ်က္မ်ားအားလံုးကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ား ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မ ွ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ 

၁၃၀ ႏွင့္အညီ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။  

 

ဦးစိန္၀င္း  

လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္  

ေန႕စြ။ဲ   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္   
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ရိွ ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္း 

ေငြေၾကး- ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

 
 

က်ပ္ က်ပ္ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ား မွတ္စု 

 
 

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

 
 

ပံုေသပုိင္ပစၥည္း ၃ ၃၀၄,၂၃၅,၅၄၀ ၄၃၀,၈၆၃,၂၈၆ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ  ၄ ၂,၃၉၂,၄၂၆,၄၅၂ ၂,၃၄၆,၂၄၂,၂၅၂ 
စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား  

 
၂,၆၉၆,၆၆၁,၉၉၂ ၂,၇၇၇,၁၀၅,၅၃၈ 

လက္ငင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

  

ဘဏ္အာမခံအပ္ႏံွေငြ ၅ ၅၃၀,၇၁၅,၀၇၈ ၄၉,၃၇၂,၀၁၆ 
ေငြႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္ ၆ ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၅ ၁,၉၁၁,၁၄၅,၄၅၂ 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခား ရရန္ရွိ ၇ ၉,၄၈၄,၉၉၀,၈၂၀        ၇,၃၆၂,၅၄၅,၅၄၁ 
ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္   ၁,၆၇၅,၅၁၁,၆၈၀ ၁,၇၃၉,၂၂၁,၄၂၄ 
တင္ဒါ သြင္းေငြ   ၇၂,၉၉၅,၀၀၀ 
စရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ား ၉ ၁,၈၇၉,၉၇၁,၁၄၀ ၃,၄၆၂,၈၆၅,၈၇၀ 
ၾကိဳတင္ေပး၀င္ေငြခြန္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္            ၅၅,၆၀၉,၂၂၈           ၁၆၉,၅၉၂,၂၄၄ 
ေရႊ႕ဆိုင္း အသံုးစရိတ္ - ပေရာဂ်က္   ၃၆,၇၃၇,၄၇၈ 
စုစုေပါင္းလက္ငင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား 

 
     ၁၄,၉၀၂,၆၆၅,၄၀၁ ၁၄,၈၀၄,၄၇၅,၀၂၅ 

စုစုေပါင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

၁၇,၅၉၉,၃၂၇,၃၉၃ ၁၇,၅၈၁,၅၈၀,၅၆၅ 

ရင္းႏီွးေငြ ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား    
ခြင့္ျပဳမတည္ ရင္းႏွီးေငြ 

 
၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ထုတ္ေ၀ေပးသြင္းၿပီး ရင္းႏွီးေငြ 
 

၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ၉,၃၄၇,၈၀၀,၀၀၀ 
အစုရွယ္ယာ ပရီမီံယံေၾကး 

 
 

       ၁၄၃,၉၀၀,၀၀၀ 
စာရင္းဖြင့္ (အရံႈး)/အျမတ္ လက္က်န္ 

 
၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄ ၁,၀၆၄,၇၅၃,၄၆၃ 

ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ 
 

၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ ၁,၃၇၈,၄၉၀,၀၅၁ 

 
 

၉,၆၄၄,၁၅၃,၄၆၃ ၁၁,၉၃၄,၉၄၃,၅၁၄ 
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား  

 
 

 

ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြ 
 

       ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀  ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
စုစုေပါင္း လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

 
၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

လက္ငင္း ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 
 

 
 

ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိ ၈        ၆,၀၄၉,၁၈၅,၄၂၉ ၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄ 
ေရႊ႕ဆိုင္း ၀င္ေငြ 

 
            ၉၈,၈၄၉,၄၅၂  

ဒဏ္ေၾကး လ်ာထားေငြ 
 

             ၄,၇၀၀,၀၀၀  
၀င္ေငြခြန္ လ်ာထားခ်က္ 

 
          ၃၅၂,၁၇၂,၉၄၆ ၄၅၉,၄၉၆,၆၈၄ 

ေပးရန္ရွိ ကုန္သြယ္ခြန္ 
 

        ၄၅၀,၂၆၆,၁၀၃ ၄၇၃,၃၀၄,၁၂၃ 
စုစုေပါင္း လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

 
၆,၉၅၅,၁၇၃,၉၃၀ ၄,၆၄၆,၆၃၇,၀၅၁ 

စုစုေပါင္းရင္းႏီွးေငြႏွင့္ေပးရန္တာ၀န္မ်ား  ၁၇,၅၉၉,၃၂၇,၃၉၃ ၁၇,၅၈၁,၅၈၀,၅၆၅ 

  

ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းအေပၚ မွတ္စုမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။  

 ဒါရိုက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆုံးေသာ ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြ အလုံးစုံပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း 
ေငြေၾကး- ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

 

 

  
၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

 
မွတ္စု 

 

 

၀င္ေငြ ၁၁ ၁၂,၃၀၅,၆၀၇,၉၈၇ 
 

၉,၄၆၆,၀၈၂,၄၅၃ 

ေရာင္းကုန္တန္ဖိုး ၁၃        (၅,၈၄၇,၃၄၃,၆၃၆) 
 

(၆,၀၉၂,၅၆၉,၈၆၀) 

အၾကမ္းအျမတ္ 
 

၆,၄၅၈,၂၆၄,၃၅၁ 
 

၃,၃၇၃,၅၁၂,၅၉၃ 

အျခားရေငြ ၁၀ ၁၁၃,၈၂၁,၃၉၉ 
 

၉၁၃,၀၀၉,၀၂၂ 

အသုံးစရိတ္မ်ား 
  

 

ေရာင္းခ် ျဖန္႕ျဖဴးစရိတ္ 
 

  (၃,၃၁၄,၁၀၆,၂၆၀) 
 

(၁၀၉,၅၄၇,၆၄၆) 

စီမံခန္႕ခြမဲႈ ကုန္က်စရိတ္  ၁၂  (၁,၈၄၉,၂၈၇,၇၀၅) 
 

(၂,၀၉၈,၉၈၇,၂၃၅) 

ဘ႑ာေရး စရိတ္ 
  

 
(၂၄၀,၀၀၀,၀၀၀) 

အခြန္မလ်ာမီ အသားတင္ (အရံႈး/အျမတ္) 
 

၁,၄၀၈,၆၉၁,၇၈၅ 
 

၁,၈၃၇,၉၈၆,၇၃၅ 

၀င္ေငြခြန္  ၃၅၂,၁၇၂,၉၄၆ ၄၅၉,၄၉၆,၆၈၄ 

အခြန္လ်ာၿပီး အသားတင္(အရံႈး/အျမတ္) 
 

၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 
 

၁,၃၇၈,၄၉၀,၀၅၁ 

အျခား ၀င္ေငြ အလံုးစံု 
 

- 
 

စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ အလံုးစံု 
 

၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 
 

၁,၃၇၈,၄၉၀,၀၅၁ 
  

ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းအေပၚ မွတ္စုမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။  

 ဒါရိုက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆုံးေသာ ႏွစ္အတြက္ 

အစုရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တမ္း 

 
တုတ္ေ၀ေပးသြင္းၿပီး အစုရွယ္ယာ 

 

ရွယ္ယာ ပရီမီယံ အျမတ္လက္က်န္ စုစုေပါင္း 

 

အစုရွယ္ယာ 
အေရအတြက္  

က်ပ္ 
 

က်ပ္ က်ပ္ 

၂၀၁၇ 
  

 

  စာရင္းဖြင့္ ၆၄၀,၀၀၀ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀  ၉,၀၀၄,၁၅၃,၄၆၃ ၉,၆၄၄,၁၅၃,၄၆၃ 
 

စာရင္းညွိႏႈိင္းခ်က္ 
  

 
၆၀၀,၀၀၀ ၆၀၀,၀၀၀ 

အစုရွယ္ယာထုတ္ေပးျခင္း ၇၆၇,၈၀၀ ၇၆၇,၈၀၀,၀၀၀ 
 

၁၄၃,၉၀၀,၀၀၀ 
 

၉၁၁,၇၀၀,၀၀၀ 
 

ရွယ္ယာ 
အပိုဆုထုတ္ေ၀ျခင္း ၇,၉၄၀,၀၀၀ ၇,၉၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 

(၇,၉၄၀,၀၀၀,၀၀၀) 
  

ႏွစ္အတြင္း (အရံႈး/အျမတ)္ 
  

 
၁,၃၇၈,၄၉၀,၀၅၁ ၁,၃၇၈,၄၉၀,၀၅၁ 

   

 

  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
စာရင္းပိတ္လက္က်န္ ၉,၃၄၇,၈၀၀ ၉,၃၄၇,၈၀၀,၀၀၀ 

 
၁၄၃,၉၀၀,၀၀၀ ၂,၄၄၃,၂၄၃,၅၁၄ ၁၁,၉၃၄,၉၄၃,၅၁၄ 

၂၀၁၆ 
  

 

  စာရင္းဖြင့္ ၆၄၀,၀၀၀ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀  ၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄ ၈,၅၈၇,၆၃၄,၆၂၄ 
 

စာရင္းညွိႏႈိင္းခ်က္ 
 

  

 

  

အျမတ ္ ၆၄၀,၀၀၀ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀  ၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄ ၈,၅၈၇,၆၃၄,၆၂၄ 
 

ႏွစ္အတြင္း (အရံႈး/အျမတ)္ 
  

 
၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 

   

 

  ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ 
စာရင္းပိတ္လက္က်န္ ၆၄၀,၀၀၀ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 
၉,၀၀၄,၁၅၃,၄၆၃ ၉,၆၄၄,၁၅၃,၄၆၃ 

 

ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းအေပၚ မွတ္စုမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။  

ဒါရိုက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆုံးေသာ ႏွစ္အတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္း 

 

၂၀၁၇ ၂၀၁၆ 

 

က်ပ္ က်ပ္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈ 
  

အသားတင္အျမတ္/(အရံႈး) 
            

၁,၈၃၇,၉၈၆,၇၃၅ 
            

၁,၄၀၈,၆၉၁,၇၈၅ 

ကုိက္ညီ ေရးဆြခဲ်က္မ်ား 
  

ယခင္ႏွစ္ ညွိႏႈိင္းခ်က္ ၆၀၀,၀၀၀  

တန္ဖိုးေလ်ာ့ ၄၀,၉၆၈,၆၀၀ ၃၄,၅၆၀,၇၀၀ 

အတုိး၀င္ေငြ (၃၂,၆၁၂,၉၆၅)  

အျမတ္ေ၀စု (၁,၃၅၀,၀၀၀) 
 

အခြန္ေပးေငြ (၄၅၉,၄၉၆,၆၈၃)  

အတိုးေပးေငြ ၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀  
လွည့္လည္ရင္းႏီွးေငြေျပာင္းလဲမႈ 
မတုိင္မီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အျမတ္         ၁,၅၀၆,၀၉၅,၆၈၇        ၁,၄၄၃,၂၅၂,၄၈၅ 

ကုန္လက္က်န္  (၆၃,၇၀၉,၇၄၄) (၁၉၈,၂၁၀) 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခား ရရန္ရွိ ၂,၁၂၂,၄၄၅,၂၇၈ (၆,၂၂၈,၅၅၇,၈၂၂) 

ႀကိဳတင္ေပးအသံုးစရိတ္ (၁,၂၁၁,၂၈၄,၁၄၇) (၂၁၃,၉၁၉,၄၈၇) 

ေရႊ႕ဆိုင္း၀င္ေငြ (၉၈,၈၄၉,၄၅၂) ၉၈,၈၄၉,၄၅၂ 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္ရွိ (၂,၃၅၅,၃၄၉,၁၈၅) ၆,၀၄၉,၁၈၅,၄၂၈ 

လ်ာထားေငြ (၄,၇၀၀,၀၀၀) ၄,၇၀၀,၀၀၀ 
 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရေငြသားအသုံးျပဳမႈ (၁၀၅,၃၅၁,၅၆၂) ၁,၁၅၃,၃၁၁,၈၄၇ 

အတိုးေပးေငြ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀)  

ႀကိဳတင္ေပး ၀င္ေငြခြန္ (၅၁,၈၅၇,၂၀၁) (၅၅,၆၀၉,၂၂၈) 

ၾကိဳတင္ေပး ကုန္သြယ္ခြန္ (၆၂,၁၂၅,၈၁၅)  
 

 

၀င္ေငြခြန္ လ်ာထားခ်က္ 

 

 

၁၀၇,၃၂၃,၇၃၈  
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ကုန္သြယ္ခြန္ လ်ာထားခ်က္ ၂၃,၀၃၈,၀၂၀ ၄၅၀,၂၆၆,၁၀၃ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရေငြသားအသုံးျပဳမႈ   (၁၈၈,၉၇၂,၈၂၀) ၁,၅၄၇,၉၆၈,၇၂၂ 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈ 

  
ပံုေသပုိင္ပစၥည္း၀ယ္ယူုျခင္း  (၁၆၇,၅၉၆,၃၄၆) (၉၅,၈၄၆,၄၉၀) 

အျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ၄၆,၁၈၄,၂၀၀ (၁,၀၉၅,၅၀၈,၄၅၂) 

အတိုးရေငြ ၃၂,၆၁၂,၉၆၅  

အျမတ္ေ၀စုရေငြ ၁,၃၅၀,၀၀၀  

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသား အသုံးျပဳမႈ  (၈၇,၄၄၉,၁၈၂)   (၁,၁၉၁,၃၅၄,၉၄၂) 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈ 

  
မတည္ေငြရင္းထည့္၀င္မႈ ၇၆၇,၈၀၀,၀၀၀  

ရွယ္ယာ ပရီမီယံ ၁၄၃,၉၀၀,၀၀၀  
ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ အသားတင္ 
ေငြသားစီးဆင္းမႈ          ၉၁၁,၇၀၀,၀၀၀   
 

ေငြသားအသားတင္တိုး/(ေလ်ာ့)  ၆၃၅,၂၇၇,၉၉၈ ၃၅၆,၆၁၃,၇၈၀ 

ႏွစ္စရွိ ေငြႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္ ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၄ ၉၁၉,၂၅၃,၆၇၄ 

ႏွစ္ဆုံးရိွ ေငြႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္ ၁,၉၁၁,၁၄၅,၄၅၂ ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၄ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ မွတ္စုမ်ား 
ေငြေၾကး- ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၁။ အေထြေထြ 

ေပးရန္တာ၀န ္ ကန္႕သတ္ထားေသာ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌  အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ အျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ ဖြ႕ဲစည္း 

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီ လိပ္စာ သည္ အမွတ္ (၁၈/ေအ) ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း ၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ျဖစ္ပါသည္။  

ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းမွာ ( ၅ ) ႏွစ္ျဖစ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ( ၂၉ ) ရက္ေန႕ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ 

ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ကုမၸဏီ၏ အမည ္ကို တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ထြန္းေ၀သာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဟူေသာ အမည္မွ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး 
ကုမၸဏီလီမိတက္ဟု ၁၂.၁.၂၀၁၆ တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ထို႕ျပင္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အျဖစ္ မွ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္ 
၂၅.၅.၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။   

 

ကုမၸဏီ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  

-ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 

-ဆင္းကဒ္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း 

-ေအာ္တို တယ္လီကြန္း အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

-BTS တာ၀ါ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

-ဆိုဒ္ ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ နည္းပညာ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- ဖိုင္ဘာ ေကဘယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- ပါ၀ါ စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- တယ္လီကြန္း ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- ၀ါယာရင္း ႏွင့္ ေကဘယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ  
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၂။ အေရးပါေသာ စာရင္းပုိင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က) စာရင္းေရးဆြျဲခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာရင္းကိုင္ စံမ်ား ႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းစံမ်ား (Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ 

ေရးဆြထဲားပါသည္။  

(ခ) ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 

(၁) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေၾကး ႏွင့္ စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပသည့္ေငြေၾကး 

ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ  စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္၏ ေငြေၾကး ျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြကို လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေၾကး ( functional currency ) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားကို ( presentation currency ) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၂) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ စာရင္းလက္က်န္မ်ား  

ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚသည့္ေန႕တြင္ ရွိေသာ 
ေငြလႏဲႈန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေငြေၾကးအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ 
ေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ေငြလႏဲႈန္းျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲခ်က္ ႏွင့္ ၄င္း ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားကို စာရင္း ရွင္းလင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ အျမတ္၊ 
အရံႈးမ်ားကို ၀င္ေငြရွင္းတမ္းတြင္ စာရင္း ေရးသြင္းထားပါသည္။  

(ဂ) ခန္႕မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း  

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းစံမ်ားႏွင့္ အညီ  စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ား ျပဳစုရာတြင္ စီမံခန္႕ခြေဲရး  
တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ စာရင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ 
စိစစ္ပါသည္။ စာရင္းဆိုင္ရာ  ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ခ်က္မ်ားကို ယင္းသို႕ ျပန္လည္ စိစစ္သည့္ကာလ 
ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အနာဂတ္ ကာလမ်ားတြင္  စာရင္းေဖာ္ျပပါသည္။   

(ဃ) ၀င္ေငြ 

MPT ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ၆% အျမတ္ရရိွပါသည္။ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမ်ားကုိ 
ရရန္ေသခ်ာမွ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။ ပေရာဂ်က္ မ ွ ၀င္ေငြမ်ားကိုမူ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ႀကီးၾကပ္မႈကို လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ကို ေက်နပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ စာရင္း 
ေရးသြင္းပါသည္။  

(င) ကုန္လက္က်န္မ်ား  

ကုန္လက္က်န္မ်ားကို တန္ဖုိးသင့္ရာတြင္ တန္ဖုိးရင္းႏွင့္ ခန္႕မွန္းေရာင္းရေငြမွ ကုန္ေခ်ာ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ 
ျဖစ္ရန္အတြက္ ထပ္ကုန္မည့္ေငြ ႏွင့္ အေရာင္းအတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကို ႏႈတ္၍ တန္ဖိုး သင့္ ထားသည့္ 
ေငြႏွစ္ရပ္အနက္ နည္းရာျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ပါသည္။ကုန္လက္က်န္တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ရာ တြင္ ပထမ၀င္၊ 
ပထမထြက္ နည္းကို အသံုးျပဳထားပါသည္။  

 

 



142 
 

 

(စ) ပံုေသပုိင္ပစၥည္း 

ပံုေသပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို မူရင္းတန္ဖိုးမွ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးေလ်ာ့ကို ႏုတ္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တန္ဖိုးေလ်ာ့ကုိ 
ပံုေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား၏ ခန္႕မွန္းအသံုး၀င္မႈ သက္တမ္းအေပၚတြင္ မူတည္၍ မ်ဥ္းေျဖာင့္ နည္းျဖင့္ 
တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ တန္ဖိုးေလ်ာ့ႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

စက္ရံုအေဆာက္အဦး    ၁၀% 

စက္ပစၥည္း      ၁၀% 

ကား      ၁၀% 

ရံုးသံုးပစၥည္း     ၁၀% 

ပရိေဘာဂ     ၁၀% 

ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား  ၂၀% 

လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား  ၂၀%  

 

(ဆ) ေငြႏွင့္ ေငြသား ညီမွ်ျခင္းမ်ား 

ေငြႏွင့္ ေငြသား ညီမွ်ျခင္းမ်ားတြင္ လက္၀ယ္ရွိ ေငြသားလက္က်န္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ အသီးသီးရွိ ဘဏ္ 
လက္က်န္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

(ဇ) သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား 

သာမန္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အစုရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ သာမန္ 
အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ထပ္တိုးစရိတ္မ်ားကို အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေ၀ သည့္ 
ႏွစ္၏ အရႈံးအျမတ္စာရင္းတြင္ က်ခံပါသည္။  

(စ်) လ်ာထားေငြ 

လ်ာထားေငြကို အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ရလဒ္ေၾကာင့္ အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွေသာ 
အခ်ိန္၌လည္းေကာင္း၊ အျပဳသေဘာ တာ၀န္ ရိွေသာအခ်ိန္၌ လည္းေကာင္း၊ စာရင္း ေရးသြင္းပါသည္။  

(ည)  ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ားမွာ ကုမၸဏီမွ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမွ ရရွိခဲ့ၿပီး စာရင္းပိတ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ေနသည္မ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။တႏွစ္ႏွင့္ 

ေအာက္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္  ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေရးသြင္းၿပီး 
တႏွစ္ထက္ပိုပါက လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ  ေပးရန္တာ ၀န္မ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းရပါမည္။  

 
(ဋ) အျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား  

ဘ႑ာေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို   fair value ျဖင့္ တိုင္းတာစာရင္းသြင္းၿပီး Fair value တိုးျခင္း / 
ေလ်ာ့ျခင္းမ်ားအတြက္ အရံႈးအျမတ္စာရင္း တြင္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။  အျမတ္ေ၀စုရရန္ရွိမ်ားကို လည္း 
အရံႈးအျမတ္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းပါသည္။        
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(ဍ) ေရႊ႕ဆိုင္း ၀င္ေငြ 

အေရာင္းေနာက္ပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြမ်ားလက္ခံရရိွေသာအခါ ေရႊ႕ဆိုင္း၀င္ေငြ အျဖစ္ စာရင္း ေရးသြင္း 
ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးျခင္း (သို႕) သတ္မွတ္ကာလ ၿပီးေျမာက္သြားသည့္ 
အခါ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀င္ေငြ အျဖစ္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။  

 
(ဌ) ၀င္ေငြခြန္ 

အခြန္အားလံုးသည္ ႏွစ္အတြင္း အခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အရံႈးအျမတ္စာရင္းတြင္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။ ႏွစ္အတြင္း 
အခြန္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္အတြင္း အခြန္က်သင့္ေသာ ၀င္ေငြ အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ 
အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ အခြန္ ျဖစ္ပါသည္။  
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၃. ပုံေသပုိင္ပစၥည္း 

   ေျမ စက္ရုံ  စက္ပစၥည္းမ်ား ယာဥ္ႏွင့္  ရံုးသုံး  ပရိေဘာဂပစၥည္း ကြန္ပ်ဴတာနွင့္  လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းသုံး စုစုေပါင္း 

        ယာဥ္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္မ်ား   စက္ပစၥည္းမ်ား ပစၥည္းမ်ား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား  

-မူရင္းတန္ဖုိး  

-၂၀၁၆ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔  

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္       ၆၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၆၁,၁၅၅,၇၅၀  ၁၃၁,၉၈၅,၀၀၀ ၁,၂၆၈,၂၀၀ ၃,၁၀၈,၀၀၀ ၉,၈၃၃,၅၉၀ ၅,၂၁၁,၇၀၀ - ၃၉၃,၅၆၂,၂၄၀ 

-၀ယ္ယူျခင္း  -  -       -  ၇၀,၆၂၀,၀၀၀ ၃,၇၆၅,၈၀၀ ၄၂,၄၅၄,၅၀၀  ၃၃,၄၀၆,၉၉၆ ၁,၉၉၂,၈၅၀     ၁၅,၃၅၆,၂၀၀ ၁၆၇,၅၉၆,၃၄၆ 

-၂၀၁၇မတ္(၃၁)ရက္ေန႔ 

စာရင္းပိတ္လက္က်န္ ၆၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၆၁,၁၅၅,၇၅၀ ၂၀၂,၆၀၅,၀၀၀ ၅,၀၃၄,၀၀၀ ၄၅,၅၆၂,၅၀၀ ၄၃,၂၄၀,၅၈၆ ၇,၂၀၄,၅၅၀      ၁၅,၃၅၆,၂၀၀ ၅၆၁,၁၅၈,၅၈၆ 

စုစုေပါင္းတန္ဖုိးေလွ်ာ့    

-၂၀၁၆ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔ 

စာရင္းဖြင့္တန္ဖုိးေလွ်ာ့       - ၇,၂၀၀,၀၀၀ ၅၄,၅၁၅,၆၀၀ ၂၂,၀၄၈,၅၀၀ ၆၂၉,၀၀၀  ၇၃၄,၃၀၀  ၁,၉၆၆,၇၀၀ ၂,၂၃၂,၆၀၀ - ၈၉,၃၂၆,၇၀၀

  

-နွစ္အတြင္းတန္ဖိုးေလွ်ာ့  - ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၁၆,၁၁၅,၆၀၀ ၁၄,၅၉၀,၅၀၀ ၂၈၂,၃၄၁  ၂,၆၈၄,၂၂၅ ၅,၀၁၅,၃၀၈  ၄၈၀,၆၂၅  - ၄၀,၉၆၈,၆၀၀

  

၂၀၁၇မတ္(၃၁)ရက္ေန႔ 

-စာရင္းပိတ္တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ၉,၀၀၀,၀၀၀ ၇၀,၆၃၁,၂၀၀ ၃၆,၆၃၉,၀၀၀ ၉၁၁,၃၄၁  ၃,၄၁၈,၅၂၅ ၆,၉၈၂,၀၀၈ ၂,၇၁၃,၂၂၅ - ၁၃၀,၂၉၅,၃၀၀ 

၂၀၁၇မတ္(၃၁)ရက္ေန႔ရွိ 

စုစုေပါင္းအသားတင္ ၆၃,၀၀၀,၀၀၀ ၉,၀၀၀,၀၀၀ ၉၀,၅၂၄,၅၅၀ ၁၆၅,၉၆၆,၀၀၀ ၄,၁၂၂,၆၅၉ ၄၂,၁၄၃,၉၇၅ ၃၆,၂၅၈,၅၇၈ ၄,၄၉၁,၃၂၅     ၁၅,၃၅၆,၂၀၀ ၄၃၀,၈၆၃,၂၈၆ 

တန္ဖုိး     
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၄။ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ရင္းႏီွးျမွပ္နံွမႈ 

           က်ပ္ 

              ျမန္မာ ဂ်ီတီ Broadband     ၅၄၄,၈၀၀,၀၀၀ 

              တာ၀ါပေရာဂ်က္     ၆၆၃,၉၂၀,၀၀၈ 

  

              စီစီတီဗီ ပေရာဂ်က္     ၂၈၃,၈၃၆,၃၆၇  

              ပထမျမန္မာရင္းနွီးျမွပ္နံွမႈတြင္ ရွယ္ယာထည့္၀င္မႈ     ၁၇၁,၇၃၁,၅၀၀  

              တြင္းထြက္နွင့္ေက်ာက္မ်တ္ဘဏ္တြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ     ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

  

              ဖိုင္ဘာ ပေရာဂ်က္     ၅၈၁,၉၅၄,၃၇၇ 

  စုစုေပါင္း                ၂,၃၄၆,၂၄၂,၂၅၂ 

 

           ၅။ ဘဏ္အာမခံေပးသြင္းေငြ          က်ပ္ 

              ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း                  ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ 

              အမ္မ္အီးစီ ဘဏ္အာမခံေပးသြင္းေငြ (အင္း၀ဘဏ္)         ၈,၁၈၄,၀၀၀  

              မိုဘိုင္းနက္၀ပ္ခ္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းခ (ဘဏ္အာမခံသြင္းေငြ)                 ၂၇,၂၃၃,၄၁၆ 

              ဆိုလာ ၃ စံု တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ဘဏ္အာမခံသြင္းေငြ         ၂,၈၇၆,၆၀၀ 

              Acsys Access control system အတြက္ Edotco Myanmar သို႔အာမခံေပးသြင္းေငြ          ၇၈,၀၀၀ 

  

  စုစုေပါင္း                       ၄၉,၃၇၂,၀၁၆  
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၆။ ေငြႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မ်ား က်ပ္ ေဒၚလ
ာ 

ႏွဳန္း ပမာဏ လဲလွယ္ျခင္း 
အ႐ွံဴး/အျမတ္ 

ဧရာဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္ (၁၂၇၅ ) ၆,၈၇၅     

ဧရာဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္ (၁၄၉၃)  ၁,၄၁၃     

ဧရာဘဏ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ စာရင္းရွင္အေကာင့္ ( ၂၇၇၉၃၁ ) ၃၅၉,၉၀၀ ၁၆၈.၈၁ ၁၃၆၂ ၂၂၉,၉၁၉ (၁၂၉,၉၈၁) 

ဧရာဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္အသစ္ ( ၇၂၄၈ )          ၁၀၃,၄၃၃,၂၇၅     

ဧရာဘဏ္ special saving ( ၃၃၅၈ ) ၁,၁၃၉,၄၀၆,၉၇၈     

ရံုးခ်ဳပ္ရွိ ေငြသားလက္က်န္ ၁၉၀,၈၁၈,၈၀၀     

Sec : 3 ေငြသားလက္က်န္ ၉,၈၃၆,၁၀၀     

လႊဲေျပာင္းဆဲေငြသား ၆,၀၀၀,၀၀၀     

CB စာရင္းရွင္အေကာင့္ ( ၀၈၃၃ ) ၉,၈၇၅     

CB Bank  အေမရိကန္ေဒၚလာ အေကာင့္  ၅,၉၂၀,၉၂၅ ၁၈၈ ၁၃၆၂ ၂၅၆,၀၅၆ (၅,၆၆၄,၈၆၉) 

CB Bank အေကာင့္ ( ၄၂၈၆ )  ( ရွယ္ယာအေကာင့္ ) ၁၁၄,၀၁၆     

CB Bank အေကာင့္ ( ၆၂၁၈ )  (Sec:၃) ၄,၅၁၇,၉၅၃     

CB Bank အေကာင့္  ( ၆၂၃၄ ) ၂၃,၄၈၁,၇၂၂     

ကေမာၻဇဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္  ( ၄၃၀၁ ) ၁၄,၈၆၂,၇၉၅     

ကေမာၻဇဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္  ( ၅၀၀၁ ) ၈,၁၉၇,၁၆၃     

ကေမာၻဇဘဏ္ စာရင္းရွင္အေကာင့္  ( ၅၀၀၂ )  (Sec:၃) ၃၂၆,၉၈၅,၈၈၁     

ကေမာၻဇဘဏ္ ေဒၚလာအေကာင့္ ၁၁၆,၉၃၄ ၁၅၁.၄၈ ၁၃၆၂ ၂၀၆,၃၁၆ ၈၉,၃၈၂ 

ကေမာၻဇဘဏ္  Saving A/C ( ၈၀၀၁ ) ၃,၀၀၃,၉၇၃     

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ေဒၚလာအေကာင့္  ၃၀,၁၂၂,၁၉၁ ၂၄၈၉၉.၉၇ ၁၃၆၂ ၃၃,၉၁၃,၇၅၉ ၃,၇၉၁,၅၆၈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဘဏ္ ေဒၚလာအေကာင့္ (၅၈,၉၈၁) ၃၄၈.၅၃ ၁၃၆၂ ၄၇၄,၆၉၈ ၅၃၃,၆၇၉ 

TWD ေဒၚလာစာရင္းရွင္အေကာင့္ ၁,၆၃၇,၂၆၃ ၁၃၇၄ ၁၃၆၂ ၁,၈၇၁,၃၈၈ ၂၃၄,၁၂၅ 

လားရိွဴးရုံးခြ ဲေငြလက္က်န္ ၁၀,၄၆၂,၅၃၁     

မႏၱေလးရုံးခြ ဲေငြလက္က်န္ ၆၅၇,၈၅၀     

မံုရြာရံုးခြ ဲေငြလက္က်န္ ၄၁၇,၈၄၅     

ျမစ္ၾကီးနားရုံးခြ ဲေငြလက္က်န္ ၄၇၇,၅၉၆     

ေနျပည္ေတာ္ရံုးခြေဲငြလက္က်န္ ၂၉,၄၂၃,၆၃၀     

ျပည္္ရံုးခြေဲငြလက္က်န္ ၁,၆၃၇,၀၄၅     

ေတာင္ၾကီးရုံးခြေဲငြလက္က်န္ ၄၄၀,၀၀၀      

စုစုေပါင္း ၁,၉၁၂,၂၉၁,၅၄၇    (၁,၁၄၆,၀၉၅) 
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၇။ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရန္ရိွမ်ား ၂၀၁၅ ~၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်ပ္ ေဒၚလာ 
 
MEC ႏွင့္ 43 site ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္္မ်ား ၃၂၃,၉၆၃,၀၂၇ 

 MEC ႏွင့္ CME work 31site/3rd barch အားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၉၃,၄၉၁,၆၅၄ 
 ေအာိရီဒူး ဖိုင္ဘာစီမံကိန္း ၉၁၉,၈၇၈,၂၃၀ ၁,၄၆၈,၅၃၀ 

DWDM (ZTE) 
 

၂၄၄ 

KDDI (ZTE) 
 

၅၃၆၃၆ 

Kyaokme BTS 
 

၂၆,၀၉၅ 

၂၀၁၅~၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းရရန္ရိွေငြ ၁,၃၃၇,၃၃၂,၉၁၁ ၁,၅၄၈,၅၀၅.၆၈ 

 
ရရန္ရိွေငြမ်ား ၂၀၁၆~၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

  မိုဘိုင္းစေတရွင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ (ဧၿပီ ၊ ေမ ၊ ဇြန္) ၂၆၄,၀၁၃,၃၃၃ 
 မိုဘိုင္းစေတရွင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ (ဇြန္လိုင္ ၊ ၾသဂုတ္) ၂၆၄,၀၁၃,၃၃၃ 
 ပါဝါမီတာ တပ္ဆင္ျခင္း - 9 sites ၄၃,၇၁၇,၈၀၀ 
 MEC ၾကယ္စင္ေတာင္လုပ္ငန္းခြင္ ၃၅ မီတာ တာဝါတပ္ဆင္ျခင္း ၃၇,၁၈၁,၁၃၆  

MEC ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္ ၂ ခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (CME) ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  

မီးစက္ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္း ( မိတၳိလာ ႏွင့္ ပခုကၠဴ BSC) ၆,၆၀၀,၀၀၀ 
 ဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ပစၥည္းကိရိယာဝယ္ျခင္း ၈၈,၃၀၃,၄၀၀ 
 MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ/LSP (95 Site) (ဇူလိုင္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္) ၁၉၈,၀၄၉,၂၆၆ 
 (တာေလ~ကမ္းလက္) (ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ ~ ဇြန္ ၂၀၁၇) ၉,၀၇၅,၀၀၀ 
 ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း MEC (9 site) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ ္ ၂၃,၇၆၀,၀၀၀  

ေနျပည္ေတာ္ MEC Site ၂၁ခု အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ ္ ၃၄,၆၅၀,၀၀၀  

(ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္/ရွမ္းေျမာက္/မႏၱေလး) 61 Site ၁၆၃,၄၀၀,၂၄၁  

မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ၄၀,၉၂၀,၀၀၀ 
 မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ေနျပည္ေတာ္ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ ~ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇) ၃၂၁,၀၉၂,၅၀၀ 
 မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ရွမ္းေျမာက္ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ ~ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇) ၇၃၄,၃၉၃,၃၃၃ 
 မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ပဲခူးေနာက္ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ ~ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇) ၂၈၇,၁၆၆,၂၅၀ 
 2 million တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း(160 Site)(စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ ~ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇) ၉၄,၄၀၀,၀၀၀ 
 ဖိုင္ဘာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္(ျပည္/ဟသၤာတ/ေက်ာင္းကုန္း) ၄၆,၆၀၂,၀၀၀ 
 MSAN (4020000364) ၁၈,၃၀၅,၈၆၃ 
 ZTE Co.(135 Site) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ၆၇,၅၅၀,၈၀၀ 
 (၂၀၁၆ ~ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စုစုေပါင္းရရန္ရိွေငြ) ၂,၇၅၃,၁၉၄,၂၅၆ 
 

 
  

စီမံကိန္းမွ ရရန္ရိွေငြ ၄,၀၉၀,၅၂၇,၁၆၇ ၁,၅၄၈,၅၀၅.၆၈ 

MPT မွမီတာခႏွင့္ ဆီဖိုးရရန္ရွိေငြ ၂၇၂,၉၃၁,၂၈၈ 
 Customer ထံမွရရန္ရွိေငြ (Sec : 3) ၁,၁၅၂,၄၉၀,၂၄၂ 
 စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားရရန္ရိွေငြ ၇,၃၆၂,၅၄၅,၅၄၁ 
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၈။ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္ရိွ 
 

က်ပ္ 
 

မိုဘိုင္းစေတရွင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ (ဧၿပီ ၊ ေမ ၊ ဇြန္) 

 

၁၈၄,၂၅၂,၉၀၀ 

မိုဘိုင္းစေတရွင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ (ဇြန္လိုင္ ၊ ၾသဂုတ္) 

 

၁၃၂,၀၀၆,၆၃၈ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ/LSP (95 Site) (ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္) 

(ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္/ရွမ္းေျမာက္/မႏၱေလး) 

 

၉,၉၃၇,၈၃၉ 

ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း MEC (9 site) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္  

 

၃,၅၆၄,၀၀၀ 

ေနျပည္ေတာ္ MEC Site ၂၁ခု အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္  

 

၅,၁၉၇,၅၀၀ 

(ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္/ရွမ္းေျမာက္/မႏၱေလး) 61 Site  

 

၂၄,၅၁၀,၀၃၆ 

မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း (မြန္/ဧရာဝတီ/ရွမ္းေျမာက္) 

 

၆,၁၃၈,၀၀၀ 

မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ေနျပည္ေတာ္  

 

၄၈,၁၆၃,၈၇၅ 

မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ရွမ္းေျမာက္  

 

၁၁၀,၁၅၉,၀၀၀ 

မိုဘိုင္းေရဒီယို စခန္း ပဲခူးေနာက္  

 

၄၃,၀၇၄,၉၃၈ 

2 million တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း(160 Site) 

 

၁၄,၁၆၀,၀၀၀ 

၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးရန္ရွိ (YGN-02-047 / YGN-02-393 / YGN-02-450) 

 

၁၂,၉၉၃,၂၁၆ 

ေအာ္ရီဒူး ဖိုက္ဘာလမ္းေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

 

၃,၀၉၈,၄၉၅,၆၀၃ 

စီမံကိန္း သုိ႔ ေပးရန္ရိွေငြစုစုေပါင္း 

 

၃,၆၉၂,၆၅၃,၅၄၄ 

 

 

ဝန္ထမ္းသုိ႔ေပးရန္ရိွေငြ 

 

၁၇၀,၀၀၀ 

ေပးေဆာင္ရန္ လစာဝင္ေငြခြန္ 

 

၁,၀၁၂,၇၀၀ 

ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္ရိွေငြ 
 

၃,၆၉၃,၈၃၆,၂၄၄ 

   အတိုး ေပးရန္ရွိေငြ 
 

၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 

   စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္ရိွေငြ 
 

၃,၇၁၃,၈၃၆,၂၄၄ 
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၉။ ႀကိဳတင္ေပးအသုံးစရိတ္ - ရုံးခန္းငွားခ 
 
တည္ေနရာ          စုစုေပါင္း      က်ပ္ 
 

မလိခကြန္ဒုိတိုက္ခန္း (Admin) (၄.၅.၂၀၁၆ ~ ၅.၅.၂၀၁၇) ၁၅,၁၆၇,၀၀၀ ၁,၂၆၃,၀၀၀ 

ျမစ္ၾကီးနားရုံး ၆,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

မလိခကြန္ဒုိတိုက္ခန္း (Admin) (၇.၈.၂၀၁၆ ~ ၆.၈.၂၀၁၇) ၁၉,၃၀၀,၀၀၀ ၆,၄၂၀,၀၀၀ 

ေနျပည္ေတာ္ရံုး (၂၂.၈.၂၀၁၆ ~ ၂၂.၈.၂၀၁၇) (ပြခဲ ၃၀၀၀၀) ၃,၉၀၀,၀၀၀ ၁,၃၀၀,၀၀၀ 

Sec : 3 ရံုးခန္း (သာေကတ)+ပြခဲ (၁.၉.၂၀၁၆ ~ ၃၁.၈.၂၀၁၇) ၅,၈၀၀,၀၀၀ ၂,၉၀၀,၂၀၀ 

လားရွိဳး ရံုးခန္းငွားခ (၆လစာ) (၁၃.၁.၂၀၁၇ ~ ၁၃.၇.၂၀၁၇) ၉၀၀,၀၀၀ ၄၅၀,၀၀၀ 

ရံုးခန္းငွားခ (ေဖေဖာ္ဝါရီ/မတ္/ဧၿပီ - ၂၀၁၇) ၅၆,၈၃၃,၄၀၀ ၁၈,၉၄၄,၄၆၇ 

မေကြးရံုးခန္းငွားခ ၂,၅၀၀,၀၀၀ ၂,၀၈၃,၃၃၃ 

MPT ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ရုံး ျပင္ဆင္စရိတ္(၂၈.၄.၂၀၁၇ ~ ၂၇.၈.၂၀၁၇) ၁,၆၅၀,၀၀၀ ၁,၁၀၀,၀၀၀ 

ျမန္ေအာင္ ရံုးခန္းငွားခ (၁၅.၂.၂၀၁၇ ~ ၁၅.၇.၂၀၁၇) ၄၂၀,၀၀၀ ၂၈၀,၀၀၀ 

ပုသိမ္ ရံုး (၁.၃.၂၀၁၇ ~ ၃၁.၁၂.၂၀၁၇) ၁,၉၁၀,၀၀၀ ၁,၂၇၃,၃၃၃ 

သုဝဏၰ အိမ္ရာ (၁.၁.၂၀၁၇ ~ ၃၁.၁၂.၂၀၁၇) ၃၂,၄၀၀,၀၀၀ ၂၄,၃၀၀,၀၀၀ 

မိုဘိုင္းနက္ဝပ္ခ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း (Bank Service Charge) (၉.၉.၂၀၁၆ ~ 

၈.၉.၂၀၁၇) ၅၄၄,၆၆၈ ၅၄၄,၆၆၈ 

စုစုေပါင္း   
 

၆၁,၈၅၉,၀၀၁ 

   ႀကိဳတင္ေပး အသံုးစရိတ ္

 

၂,၂၁၂,၃၄၈,၂၂၉ 

ႀကိဳတင္ေပး အသံုးစရိတ္မ်ား - Subcon 

 

၁,၁၈၈,၆၅၈,၆၄၀ 

စုစုေပါင္းႀကိဳတင္ေပးအသုံးစရိတ္မ်ား 
 

၃,၄၆၂,၈၆၅,၈၇၀ 
 

၁၀။အျခား၀င္ေငြမ်ား     က်ပ္ 
 

ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမွအျမတ္ေငြ ၃၄၈,၁၇၂,၂၉၅ 

တာ၀ါစီမံကိန္းမွရေငြ ၂၉၉,၆၄၀,၀၀၀ 

စီစီတီဗီစီမံကိန္းမွရေငြ ၁၀၂,၁၅၀,၀၀၀ 

ဖိုင္ဘာစီမံကိန္းမွရေငြ ၁၂၉,၀၈၃,၇၆၃ 

အတိုးရေငြ ၃၂,၆၁၂,၉၆၅ 

FMI မွအျမတ္ေ၀စုရေငြ ၁,၃၅၀,၀၀၀ 

စုစုေပါင္း  ၉၁၃,၀၀၉,၀၂၂ 
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၁၁။ THM စီမံကိန္းမွရေငြ (ဧျပီ ~ မတ္၂၀၁၇)                   က်ပ္ 
 
၀၅.၀၇.၂၀၁၆ မွျပန္အမ္းေငြရျခင္း ၁,၄၃၆,၆၈၀ 

ရွမ္း/ေျမာက္အိတ္ခ်ိန္းစီမံကိန္း ၇,၇၅၀,၅၀၅ 

ZTE Co. OG စီမံကိန္း - ေတဇာလင္းထံမွရေငြ ၃၁,၂၇၂,၂၈၆ 

S-1 မင္းဘူးေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္းစီမံကိန္း ၄၅၀,၁၀၀ 

S-1 ZTE Co. TI & CME စီမံကိန္း ၆,၃၅၆,၂၁၁ 

Pan Asia စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ရွင္းလင္းခရေငြ 
 (48 Site -  10%, 38 Site-90% : Ei Myat Phoye) ၁,၄၅၈,၉၂၁ 

MEC (99 Site) ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ (Nov 15, Swe Swe Win) ၂,၉၅၂,၀၀၀ 

ASL D-1 ကဒ္ျပဳျပင္ျခင္း (ေတာင္ၾကီး) ၁၀၀,၀၀၀ 

TWD 06 ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း DP2 ကဒ္ျပဳျပင္ခ ၄၄၀,၀၀၀ 

နမ့္ဆန္ဖိုင္ဘာတပ္ဆင္ျခင္း (Overhead Link Project) ၃,၂၆၅,၁၀၀ 

အိတ္ခ်ိန္းစီမံကိန္း (အိရည္မြန္ျမင့္) ၂,၁၀၀,၀၀၀ 

Phase I အတြကH္uawei  Spare Part ၀ယ္ယူျခင္း Contract မွရေငြ ၁၁၉,၀၆၂,၆၅၂ 

NSI 1 ကဒ္ေျပာင္းျခင္း (AYA)  ၁,၂၃၄,၈၈၃ 

ရွမ္း/ ေျမာက္အတြက္အင္ဂ်င္မီးစက္ Rectifier ဘက္ထရီပို႕ေဆာင္တပ္ဆင္ခ ၃,၆၃၂,၀၃၇ 

ရွမ္း/ ေျမာက္ Power Installation (ေက်ာက္မဲအိတ္ခ်ိန္းစေတရွင္) ၂,၁၈၇,၆၆၈ 

ZTE မွေပးေငြ (E-006,E -007, E-009)= 60% (E-008)=100% ၇,၉၇၁,၇၂၃ 

ZTE Co ျမန္မာ KDDI JOA စီမံကိန္း ၁,၂၇၄,၁၉၆ 

TWD-06 -09 Series ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပရုိဂရမ္ 3358 ၁၂၅,၆၆၀,၀၀၀ 

MEC solar foundation and fencing တပ္ဆင္ျခင္း ၂၄,၃၇၄,၀၀၀ 

လားရိွဴး site BTS Maint (ေမ၂၀၁၆အတြက္) ၆၇,၆၇၁,၀၀၀ 

မံုရြာအိတ္ခ်ိန္း CPU-C-2 pos  ၂,၆၇၈,၀၀၀ 

MEC – 2 M တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအတြက္ CME work (MHIT) မွရေငြ ၂၈၄,၂၇၁,၆၀၀ 

အိမ္မဲအိတ္ခ်ိန္းမွ DTKM (F1) 1card –converter 1 အတြက္ရေငြ ၃,၂၆၃,၀၀၀ 

ရွမ္း/ေျမာက္ BTS Maint (ေမ၂၀၁၆) ၆၆,၆၇၄,၄၇၅ 

MEC Tel 50% payment contract မွရေငြ (solar power equipment)10 sets ၈၈,၃၀၃,၄၀၀ 

MEC – 99 sites ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစီမံကိန္းမွရေငြ (ဧျပီ၂၀၁၆) ၉၆,၅၆၃,၃၀၀ 

MWA – MDY (96 core - မံုရြာအိတ္ခ်ိန္းဖို္င္ဘာ - 12 core) ၇,၅၄၁,၁၀၀ 

မိုဘိုင္းစေတရွင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ - ရွမ္းေျမာက္ ( ဧျပီေမဇြန္) ၁၃၂,၀၀၆,၆၆၇ 

Huawei GCI Co. စီမံကိန္း ၁၃,၆၉၈,၈၈၀ 

လားရွိဴး site BTS Maint : (ဇြန္၂၀၁၆) ၆၇,၄၅၇,၂၇၅ 

ေခ်ာက္အိတ္ခ်ိန္း၊ေမာ္လိုက္အိတ္ခ်ိန္း ၁,၂၇၇,၂၀၀ 

အိတ္ခ်ိန္း၀န္ေဆာင္ခ (AMM auto exchange) ၁,၀၆၀,၉၇၀ 

ျမန္မာ KDDI JOA စီမံကိန္း ၁,၃၇၅,၆၇၁ 

ZTE Co မွျမန္မာ KDDI JOA စီမံကိန္းအတြက္ရေငြ ၁၃,၀၇၀,၂၀၉ 

MEC – 2 M တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအတြက္ MHIT မွေတာင္ခမ္း site အတြက္ရေငြ ၆,၇၂၉,၀၀၀ 

ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ project income : MDY site : (April May June 2016) ၃၉,၂၄၃,၀၀၀ 
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ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ project income : MDY site : (July August Sept 2016) ၄၈,၃၁၇,၇၃၀ 

Captain ဟိန္းသီဟႏိုင္မွဒဏ္ေၾကးျပန္အမ္းေငြ ၃၅၈,၅၀၀ 

ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားအာဟာရေစ်းအိတ္ခ်ိန္းမွရေငြ ၁,၆၃၉,၇၆၀ 

ရွမ္း/ေတာင္အိတ္္ခ်ိန္း ၈,၃၇၃,၉၀၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ(LSP 99 sites income) ေမ၂၀၁၆ , S-1 ၂,၄၀၀,၃၅၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ(LSP 99 sites income) ေမ၂၀၁၆ , S-4 ၈၈,၉၈၂,၁၉၁ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ(LSP 99 sites income) ဇြန္၂၀၁၆ ,  ၃၀,၃၄၆,၀၁၅ 

MEC project income ေရအဆင္း generator တပ္ဆင္ခ ၃,၇၀၀,၀၀၀ 

Muse overhead fibre 10KM ၃၀,၁၅၃,၈၂၅ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ 114 sites (August 2016) ၇၆,၂၀၈,၈၉၆ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ 114 sites (July 2016) ၇၄,၄၂၄,၆၇၇ 

အိတ္ခ်ိန္းကဒ္ေရာင္းရေငြ ( ေျမာင္းျမ. ေလးမ်က္ႏွာ. ေရး. ဂြ. ကမ္းနီ. အိတ္ခ်ိန္းမ်ား) ၄,၃၂၆,၀၀၀ 

Double Win Co., Ltd အတြက္ MEC Project Solar တပ္ဆင္ျခင္း ၅,၈၀၀,၀၀၀ 

Myanmar KDDI – JOA Project ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၁၀% FTK-TI site 60% ၂,၃၉၈,၁၈၈ 

MEC Tel ႏွင့္၅၀% Income contract အရ Solor power (၃ Sets) ၂၈,၂၀၁,၂၀၀ 

မီးစက္ျပဳျပင္ခရေငြ (၅၀%)  ၅,၂၆၂,၅၀၀ 

TWD-06/09-အိတ္ခ်ိန္းျပဳျပင္ခႏွင့္ရွမ္း/ေရွ႕ newcard ရေငြ ၅,၈၀၅,၁၈၃ 

ေက်ာက္ျဖဴအိတ္ခ်ိန္း (DP-2/CPU) ၁,၈၅၄,၀၀၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ(LSP 89 sites income) စက္တင္ဘာ၂၀၁၆ , ၅၄,၃၄၉,၃၈၄ 

မေကြးတိုင္းေခ်ာက္အိတ္ခ်ိန္း (DP-1 card & DP-2 card) ၁,၀၅၀,၀၀၀ 

မႏၱေလးTWD09 အိတ္ခ်ိန္းနွင့္မတၱရာTWD06 အိတ္ခ်ိန္းမွရေငြ ၁,၅၇၅,၀၀၀ 

ေနျပည္ေတာ္သာဝတၳိအိတ္ခ်ိန္းစီမံကိန္းမွရေငြ ၃,၄၆၅,၀၀၀ 

ကန္တည္အိတ္ခ်ိန္းစီမံကိန္း ၁,၃၆၅,၀၀၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ 110 sites (October 2016) ၅၆,၅၄၂,၀၉၃ 

MEC – 2 M တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းအတြက္ CME မွရေငြ ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ZTE – KDDI project (KBZ) မွရေငြ ၇,၉၈၂,၅၁၃ 

ZTE – KDDI project (KBZ) မွရေငြ ၁,၆၂၆,၄၉၀ 

ZTE – KDDI project (KBZ) မွရေငြ ၉၆၃,၁၄၄ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ 110 sites (November 2016) ၆၂,၃၆၄,၅၆၄ 

ေနျပည္ေတာ္ Site 63 ရေငြႏွင့္Site ငွားရမ္းခရေငြ ၂,၄၀၀,၀၀၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ 110 sites (December 2016) ၆၁,၇၃၂,၆၄၉ 

ေနျပည္ေတာ္ BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ Sept 2016 ၄၅,၅၅၃,၂၃၁ 

ကန္တည္အိတ္ခ်ိန္း (TWD - 06) ၄,၈၇၃,၄၄၅ 

ျမန္မာ KDDI JOA စီမံကိန္း ၈,၁၉၁,၃၅၅ 

BTS ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ရွမ္းေျမာက္ (စက္တင္ဘာလ) ၄၇,၈၅၃,၀၉၅ 

လမိုင္းအိတ္ခ်ိန္း(မြန္ျပည္နယ္) ၅၁၅,၀၀၀ 

KDDI JOA project ၁၅,၁၅၅,၉၃၈ 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ Oct 2016 ၅၀,၇၀၃,၈၀၉ 



152 
 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ Nov 2016 ၆၅,၇၃၄,၃၁၄ 

တာေလး- ကမ္းလက္ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ Oct to Dec 2016 ၉,၅၂၈,၇၅၀ 

ေအာ္ရီဒူးဖုိင္ဘာပေရာဂ်က္ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 MEC ၾကယ္စင္ေတာင္၃၅မီတာတာဝါ ၃၇,၁၈၁,၁၃၆ 

ပါဝါမီတာ ေလွ်ာက္ထားတပ္ဆင္ျခင္း - 9 Site ၄၃,၇၁၇,၈၀၀ 

ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္ရန္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္(MEC/TMHTWT/SOLAR01/2016) ၈၈,၃၀၃,၄၀၀ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ/ LSP 95 site (July & Augest) (YGN/ NPT/ Shan/ MDY)  ၉၉,၀၂၄,၆၃၃ 

MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ/ LSP 95 site (July & Augest) (YGN/ NPT/ Shan/ MDY) ၉၉,၀၂၄,၆၃၃ 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းစေတးရွင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ (July – Aug) ၁၃၂,၀၀၆,၆၆၇ 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းစေတးရွင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ၁၃၂,၀၀၆,၆၆၇ 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းစေတးရွင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ၁၃၂,၀၀၆,၆၆၇ 

MEC ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အသစ္၂ခုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (CME High way sites) ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

မိတၳီလာပခုကၠဴ BSC မီးစက္အေဆာက္အဦးျပင္ဆင္ျခင္း ၆,၆၀၀,၀၀၀ 

ရွမ္း/ေျမာက္မိုဘိုင္းစေတးရွင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ (July – Aug) ၁၃၂,၀၀၆,၆၆၇ 

တာေလး- ကမ္းလက္ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ၉,၀၇၅,၀၀၀ 

ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း( 9 sites) MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ၂၃,၇၆၀,၀၀၀ 

ေနျပည္ေတာ္( 21 sites) MEC ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ၃၄,၆၅၀,၀၀၀ 

(YGN / NPT / Shan-north / MDY) 61 site ၁၆၃,၄၀၀,၂၄၁ 

မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ ( မြန္/ ဧရာဝတီ / ရွမ္းေျမာက္) 19 site  ၄၀,၉၂၀,၀၀၀ 

မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ (ေနျပည္ေတာ္ ) ၃၂၁,၀၉၂,၅၀၀ 

မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ (ရွမ္းေျမာက္) ၇၃၄,၃၉၃,၃၃၃ 

မိုဘိုင္းေရဒီယိုစေတးရွင္းမွရေငြ (ပဲခူး-အေနာက္) ၂၈၇,၁၆၆,၂၅၀ 

MEC – 2 M တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း( 160 site) ၉၄,၄၀၀,၀၀၀ 

ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ (ျပည္/ ဟသၤာတ/ ေက်ာင္းကုန္း) ၄၆,၆၀၂,၀၀၀ 

MSAN (4020000364) ၁၈,၃၀၅,၈၆၃ 

ZTE Co.(135 site ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ) ၆၇,၅၅၀,၈၀၀ 

စီမံကိန္းမ်ားမွရေငြ ၅,၅၆၁,၁၃၅,၆၅၁ 
 
Prepaid card အေရာင္းမွေကာ္မရွင္ရေငြ ၃,၆၂၁,၆၀၂,၇၆၇ 

Production / KDDI မွဆုေၾကးေကာ္မရွင္ရေငြ ၇၅၆,၆၄၈,၁၅၈ 
 

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ၉,၉၃၉,၃၈၆,၅၇၆ 

ကုန္သြယ္ခြန္ (၄၇၃,၃၀၄,၁၂၃) 
 
 ၉,၄၆၆,၀၈၂,၄၅၃ 
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၁၁.၁။ Prepaid card အေရာင္းမွေကာ္မရွင္ရေငြ 
 
အမွတ္    လ ေငြေၾကးပမာဏ MPT သုိ႔ေပးေငြ အသားတင္ဝင္ေငြ 

    

က်ပ္  
 

၁ ဧၿပီ - ၂၀၁၆ ၆,၁၇၁,၅၄၃,၂၀၀ ၅,၇၅၃,၆၀၅,၀၄၀ ၄၁၇,၉၃၈,၁၆၀ 

၂ ေမ - ၂၀၁၆ ၇,၆၄၀,၉၈၆,၈၀၀ ၇,၁၈၂,၂၇၇,၇၄၀ ၄၅၈,၇၀၉,၀၆၀ 

၃ ဇြန္ - ၂၀၁၆ ၈,၅၉၅,၈၁၅,၇၀၀ ၈,၀၆၃,၀၄၀,၃၄၀ ၅၃၂,၇၇၅,၃၆၀ 

၄ ဇူလိုင္ - ၂၀၁၆ ၅,၆၁၁,၄၄၈,၀၀၀ ၅,၂၇၂,၀၂၅,၃၈၀ ၃၃၉,၄၂၂,၆၂၀ 

၅ ၾသဂုတ္ - ၂၀၁၆ ၄,၈၆၃,၁၀၂,၀၀၀ ၄,၆၀၃,၉၁၉,၄၆၀ ၂၅၉,၁၈၂,၅၄၀ 

၆ စက္တင္ဘာ - ၂၀၁၆ ၂,၈၆၇,၁၉၃,၄၅၀ ၂,၆၇၂,၃၂၄,၂၈၃ ၁၉၄,၈၆၉,၁၆၇ 

၇ ေအာက္တုိဘာ - ၂၀၁၆ ၃,၃၂၈,၉၄၈,၅၀၀ ၃,၁၂၂,၃၄၉,၉၅၀ ၂၀၆,၅၉၈,၅၅၀ 

၈ ႏိုဝင္ဘာ - ၂၀၁၆ ၃,၇၇၅,၇၀၈,၆၅၀ ၃,၅၅၉,၃၇၃,၆၉၁ ၂၁၆,၃၃၄,၉၅၉ 

၉ ဒီဇင္ဘာ - ၂၀၁၆ ၄,၀၆၉,၇၂၇,၂၀၀ ၃,၈၄၅,၄၀၉,၈၀၈ ၂၂၄,၃၁၇,၃၉၂ 

၁၀ ဇန္နဝါရီ - ၂၀၁၆ ၃,၇၄၀,၁၇၅,၅၀၀ ၃,၅၂၅,၉၇၃,၀၈၀ ၂၁၄,၂၀၂,၄၂၀ 

၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၂၀၁၆ ၄,၇၂၉,၉၇၄,၅၅၀ ၄,၄၆၅,၈၇၅,၇၈၉ ၂၆၄,၀၉၈,၇၆၁ 

၁၂ မတ္ - ၂၀၁၆ ၅,၁၈၅,၄၆၃,၁၀၀ ၄,၈၉၂,၃၀၉,၃၂၂ ၂၉၃,၁၅၃,၇၇၈ 

  

၆၀,၅၈၀,၀၈၆,၆၅၀ ၅၆,၉၅၈,၄၈၃,၈၈၃ ၃,၆၂၁,၆၀၂,၇၆၇ 

 

 

၁၂။ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အသုံးစရိတ္ 

 

                က်ပ္ 

ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း 

 

၄,၁၀၀,၀၀၀ 

တည္းခိုေနထိုင္ စရိတ ္

 

၇,၈၀၆,၈၃၀ 

ဘဏ္စရိတ္ 

 

၁,၇၈၉,၃၃၄ 

အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ စရိတ ္

 

၅၀,၃၅၀,၀၀၀ 

ကားငွားရမ္းခ 

 

၄,၄၀၅,၀၀၀ 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စရိတ ္

 

၁,၁၃၅,၀၀၀ 

အၾကံေပး အားေပးေငြ 

 

၂၁,၄၈၀,၀၀၀ 

ေငြလဲလွယ္ျခင္းမွ ဆံုးရွံဳးေငြ 

 

၂,၈၅၇,၆၃၁ 

လွ်ပ္စစ္မီတာခ 

 

၂၃,၂၂၈,၇၆၆ 

  

 

 

 

 

၃၃,၆၁၄,၀၇၇ 
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ဆီဖိုး 

အေထြေထြအလုပ္သမားစရိတ္ 

 

၅၃၀,၀၀၀ 

ISO ေပးေငြ 

 

၂,၃၄၄,၀၀၀ 

အင္တာနက္ႏွင့္ အီးလ္ေမး စရ္ိတ္ 

 

၆,၆၀၉,၆၉၀ 

ဂ်ာနယ ္သတင္းစာ ၀ယ္ယူျခင္း 

 

၉၃,၀၀၀ 

လိုင္စင္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 

 

၃၈၉,၉၀၀ 

ဥပေဒ ကုန္က်စရိတ ္

 

၅၀၀,၀၀၀ 

စားေသာက္စရိတ္ခြင့္ျပဳေငြ 

 

၇၂,၄၇၉,၂၆၃ 

ေဆး၀ါးစရိတ ္

 

၃၁၉,၁၅၀ 

ရံုးသံုးစရိတ ္

 

၁၂,၆၀၂,၉၅၅ 

ရံုးခန္းငွားစရိတ္ 

 

၂၅၀,၅၇၀,၇၅၇ 

ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရေငြ 

 

-၂၃၆,၈၁၅ 

စာပုိ႔ခ 

 

၂,၀၆၉,၈၀၀ 

စာေရးကိရိယာႏွင့္ ပံုႏိွပ္ 

 

၂၃,၉၇၉,၈၁၀ 

အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဆိုင္ခန္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၂၂,၈၆၈,၂၆၂ 

ကြန္ျပဴတာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၁,၁၅၀,၀၀၀ 

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၂,၁၈၁,၁၀၀ 

ရံုးသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၅၀၂,၆၅၀ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၉,၄၈၃,၁၄၄ 

ေငြလႊဲခ 

 

၃,၅၂၅,၂၇၆ 

ေဆာ့ဖ္၀လ္ဲ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 

 

၄,၅၅၀,၀၀၀ 

လူမႈဖူလံုေရးေၾကး 

 

၁,၁၆၇,၉၅၀ 

၀န္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္စရိတ္ 

 

၅၀၀,၀၀၀ 

၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ငွားရမ္းခ 

 

၁၁,၁၃၃,၀၀၀ 

၀န္ထမ္းအိမ္ရာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 

 

၁,၄၇၁,၁၅၀ 

၀န္ထမ္း ယူနီေဖာင္း 

 

၈,၈၉၀,၀၀၀ 

တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္ 

 

၅,၄၀၇,၉၀၀ 

လံုျခံဳေရးစရိတ္ 

 

၄၀,၀၀၀ 

ေဆာ့ဖ္၀လ္ဲ 

 

၁,၁၈၁,၅၀၀ 

ဆက္သြယ္ေရးစရိတ ္

 

၂,၁၈၄,၃၅၀ 

တင္ဒါစရိတ္ 

 

၂,၄၇၂,၁၄၅ 

ဘာသာျပန္ခ 

 

၄၅၃,၀၀၀ 
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ျမိဳ႕တြင္းသြားလာစရိတ ္

 

၇,၉၆၅,၃၆၉ 

ခရီးစရိ္တ္ခြင့္ျပဳေငြ 

 

၃,၉၅၁,၆၅၀ 

ခရီးတိုစရိတ ္

 

၇,၂၄၆,၆၃၅ 

အခြန္ေပးေဆာင္ရေငြ - ကုန္သြယ္ခြန္ 

 

၁၆,၃၉၀,၁၀၇ 

အခြန္ေပးေဆာင္ရေငြ - ၀င္ေငြခြန္ 

 

၃၆,၉၉၁,၁၇၃ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ 

 

၄၂၇,၀၀၀ 

စည္ပင္ခြန္ 

 

၅၃၉,၈၅၀ 

လစာ ႏွင့္ လုပ္အားခ 

 

၁,၃၇၁,၅၀၁,၅၅၂ 

ဒါရိုက္တာအသံုးစရိတ္ 

 

၅,၈၇၈,၁၀၀ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း 

 

၅,၀၁၅,၃၀၈ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း 

 

၄၈၀,၆၂၅ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - စက္ရံုအေဆာက္အဦး 

 

၁,၈၀၀,၀၀၀ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ပရိေဘာဂ 

 

၂,၆၈၄,၂၂၅ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - စက္ပစၥည္းႏွင့္ကိရိယာမ်ား 

 

၁၆,၁၁၅,၆၀၀ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

 

၁၄,၅၉၀,၅၀၀ 

တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ရံုးသံုးပစၥည္း 

 

၂၈၂,၃၄၁ 

အေထြေထြအသံုးစရိတ္ 

 

၄,၉၄၇,၆၂၆ 

  

၂,၀၉၈,၉၈၇,၂၃၅ 

 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်စရိတ္ 
 

၁၀၉,၅၄၇,၆၄၆ 
 

၁၃။ေရာင္းကုန္တန္ဖုိး      
 

          က်ပ္ 

စီမံကိန္းစရိတ ္  ၂,၈၀၀,၆၈၈,၉၈၃ 

အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အား ေလ်ာ့ေပးေငြေပးျခင္း  ၃,၀၅၂,၈၃၄,၃၉၈ 

ထုတ္လုပ္မႈစရိတ ္  ၂၃၉,၀၄၆,၄၇၉ 

 
 

     ၆,၀၉၂,၅၆၉,၈၆၀ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး  ကုမၸဏီလီမိတက္ 
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) 
ေငြေၾကး - ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

 

 

တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး  ကုမၸဏီလီမိတက္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္တင္ျပခ်က္ 

ျပင္ပ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ 

ဘ႑ာေရး အေျခအေနျပရွင္းတမ္း 

၀င္ေငြအလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း 

အစုရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တမ္း 

ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္း 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ မွတ္စုမ်ား 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ရိွ 
ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္း ႏွင့္ ယင္းေန႕ ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြ အလံုးစံု ပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း၊ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားေျပာင္းလဲမႈရွင္းတမ္း၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း ႏွင့္ အေရးပါေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အျခားရွင္းတမ္းေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္စုမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န ္သာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတာ၀န္တြင္-   

- ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ တသမတ္တည္း က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္  
- အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ခန႕္မွန္းျခင္း ႏွင့္ ပုိင္းျခားခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း 

တို႕ကို ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္ပါသည္။  
ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမွန္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပရန္အလို႕ငွာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကုမၸဏီ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေထြေထြ တာ၀န္ရိွပါသည္။  
   
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္စား 
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ျပင္ပစာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာ အဖြ၀ဲင္မ်ား 

တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး  ကုမၸဏီလီမိတက္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္း 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) 

ရက္ေန႕ ရွိ ဘ႑ာေရး အေျခအေနျပရွင္းတမ္းႏွင့္ ယင္းေန႕ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြအလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ရွင္းတမ္း 

၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွင္းတမ္း ၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္းႏွင့္ အေရးပါေသာ 

စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အျခား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္စုမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န ္

၄င္းဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရး 

အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စံမ်ား ( Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ ျပဳစုၿပီး သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ 

ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတာ၀န္တြင္ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းမႈတို႕ေၾကာင့္ 

အေရးပါေသာ လြမဲွားေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြျဲခင္း ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ က်င့္သံုးျခင္း ႏွင့္ အေျခအေနအရ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရင္းဆိုင္ရာ 

ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း တို႕လည္း ပါ၀င္သည္။  

စာရင္းစစ္၏ တာ၀န္ 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြ႕ဲ၏ တာ၀န္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္ကို အေျချပဳ၍ ယင္းဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား 

အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းစစ္ ဆိုင္ရာ စံမ်ားႏွင့္ အည ီ

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစံမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြ႕ဲအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားအား မွားယြင္းစြာ 

ေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြၿဲပီး စစ္ေဆး 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

စာရင္းစစ္ေဆးရာ၌ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္မ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြ/တန္ဖိုးမ်ားအတြက္ 

စာရင္းစစ္အေထာက္အထားမ်ား ရယူရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းမႈတို႕ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ မွားယြင္းခ်က္၏ 

အႏၱရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ စာရင္းစစ္၏ ပိုင္းျခားခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 

ထိုအႏၱရာယ္မ်ားအား အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာရင္းစစ္သည္ အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 

စာရင္းစစ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြရဲန္ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား ေရးဆြမဲႈ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ 
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ေရးဆြေဲဖာ္ျပရန္အလို႕ငွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ္လည္း ၄င္းအဖြဲ႕၏ 

ဌာနတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၏ ထိေရာက္မႈ အေပၚတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။  

စာရင္းစစ္ေဆးရာတြင္ စီမံခန္႕ခြသဲူမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စာရင္းကိုင္မူမ်ား၏ ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာရင္း 

ခန္႕မွန္းေခ်မ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ အားလံုးအေပၚ 

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းတို႕လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္ အေထာက္ အထားမ်ားသည္ 

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ၏ စာရင္းစစ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အတြက္ အေျခခံမူေပးရန္ လံုေလာက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု 

ယံုၾကည္ပါသည္။  

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 

ဤဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး 

အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာစံမ်ား ( Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး  

ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ၂၀၁၆ ခွုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁) ရက္ေန႕ရိွ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ထုိေန႕ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ား ႏွင့္ ေငြသား စီးဆင္းမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ 

သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ား ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မ ွ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ 

၁၃၀ ႏွင့္အညီ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။  

 

ဦးစိန္၀င္း  

လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္  

ေန႕စြ။ဲ ၂၉.၆.၂၀၁၆ ခုႏွစ္  
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တီအမ္အိတ္ခ်္ဆက္သြယ္ေရး  ကုမၸဏီလီမိတက္  
၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ရွိဘ႑ာေရးအေျခအေနျပ ရွင္းတမ္း 

ေငြေၾကး-ျမန္မာက်ပ္ေငြ         ၂၀၁၆ 
         

ရပုိင္ခြင့္မ်ား             မွတ္စု    က်ပ္  
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ပံုေသပုိင္ပစ ၥည္း      ၃      ၃၀၄,၂၃၅,၅၄၀ 
ေျမ ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ   ၄   ၂,၃၉၂,၄၂၆,၄၅၂ 
စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား      ၂,၆၉၆,၆၆၁,၉၉၂ 
လက္ငင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား 
ေငြ နွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မ်ား    ၆   ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၅ 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္        ၉,၄၈၄,၉၉၀,၈၂၀ 
ကုန္လက္က်န္မ်ား      ၅   ၁,၆၇၅,၅၁၁,၆၈၀ 
ၾကိဳတင္ေပးစရိတ္မ်ား        ၁,၈၇၉,၉၇၁,၁၄၀ 
ဘဏ္႕အာမခံေပးသြင္းေငြ     ၇      ၅၃၀,၇၁၅,၀၇၈ 
ၾကိဳတင္ေပး၀င္ေငြခြန္            ၅၅,၆၀၉,၂၂၈ 
စုစုေပါင္းလက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား               ၁၄,၉၀၂,၆၆၅,၄၀၁ 
စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား                ၁၇,၅၉၉,၃၂၇,၃၉၃ 
ရင္းနွီးေငြႏွင့္ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 
ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းနွီးေငြ-အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္              ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
က်ပ္၁၀၀၀၀၀ တန္အစုရွယ္ယာ ၁၀၀၀၀၀ စ ု
ထုတ္ေ၀ေပးသြင္းျပီးရင္းႏွီးေငြ    ၈      ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

စုေဆာင္း (အရံႈး)/အျမတ္လက္က်န္       ၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄ 

ႏွစ္အတြင္း(အရံႈး)/အျမတ္        ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 

စုစုေပါင္း ရင္းနွီးေငြ        ၉,၆၄၄,၁၅၃,၄၆၃ 

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ား        ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀န္မ်ား     ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

ကုန္သြယ္မႈနွင့္အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ား                 ၆,၀၄၉,၁၈၅,၄၂၉ 

ေရြ႔႕ဆိုင္း ၀င္ေငြမ်ား             ၉၈,၈၄၉,၄၅၂ 

ျပစ္ဒဏ္ေၾကးလ်ာထားခ်က္                         ၄,၇၀၀,၀၀၀ 

၀င္ေငြခြန္လ်ာထားခ်က္                      ၃၅၂,၁၇၂,၉၄၆ 

ေပးရန္ရွိကုန္သြယ္ခြန္                                 ၄၅၀,၂၆၆,၁၀၃ 

စုစုေပါင္း လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား                            ၆,၉၅၅,၁၇၃,၉၃၀ 

စုစုေပါင္း ရင္းနွီးေငြႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား                ၁၇,၅၉၉,၃၂၇,၃၉၃ 
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေပၚမွတ္စုမ်ားကုိၾကည့္ပါ။ ဒါရုိက္တာမ်ားမွမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ဆက္သြယ္ေရး  ကုမၸဏီလီမိတက္  
၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးေသာနွစ္အတြက္၀င္ေငြအလုံးစုံပါ၀င္ေသာရွင္းတမ္း 

ေငြေၾကး-ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
           ၂၀၁၆ 
      မွတ္စု     က်ပ္ 

၀င္ေငြ        ၉      ၁၂,၃၀၅,၆၀၇,၉၈၇ 

ေရာင္းကုန္ကုန္က်စရိတ္    ၁၀      (၅,၈၄၇,၃၄၃,၆၃၆) 

အၾကမ္းအျမတ္            ၆,၄၅၈,၂၆၄,၃၅၁ 

အျခား၀င္ေငြ               ၁၁၃,၈၂၁,၃၉၉ 

 

စရိတ္မ်ား 

အေရာင္းနွင့္ျဖန္႕ျဖဴးေရးကုန္က်စရိတ္  ၁၁      (၃,၃၁၄,၁၀၆,၂၆၀) 

စီမံခန္႕ခြမဲႈကုန္က်စရိတ္          (၁,၈၄၉,၂၈၇,၇၀၅) 

အခြန္မလ်ာမီအသားတင္(အရံႈး)/အျမတ္          ၁,၄၀၈,၆၉၁,၇၈၅ 

၀င္ေငြခြန္              (၃၅၂,၁၇၂,၉၄၆) 

အခြန္လ်ာျပီးအသားတင္(အရံႈး)/အျမတ္          ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 

အျခား၀င္ေငြအလံုးစံု          - 

စုစုေပါင္း၀င္ေငြအလံုးစံု            ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉ 

 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေပၚမွတ္စုမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ 
၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးေသာနွစ္အတြက္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားေျပာင္းလဲမႈရွင္းတမ္း 

 
ေငြေၾကး-ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
     ထုတ္ေ၀ေပးသြင္းျပီး  စုေဆာင္းအျမတ္  စုစုေပါင္း 

     ရင္းႏွီးေငြ 

၂၀၁၆    အစုရွယ္ယာ         က်ပ္   က်ပ္       က်ပ္ 

    အေရအတြက္ 

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္  ၆,၄၀၀               ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀      ၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄       ၈,၅၈၇,၆၃၄,၆၂၄ 

ႏွစ္အတြင္းအသားတင္အျမတ္    -     -      ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉       ၁,၀၅၆,၅၁၈,၈၃၉

  

စာရင္းပိတ္လက္က်န္  ၆,၄၀၀    ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀      ၉,၀၀၄,၁၅၃,၄၆၃       ၉,၆၄၄,၁၅၃,၄၆၃ 

၂၀၁၅ 

စာရင္းဖြင့္လက္က်န္  ၆,၄၀၀    ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀      ၇,၉၂၂,၇၆၈,၁၆၉      ၈,၅၆၂,၇၆၈,၁၆၉  

နွစ္အတြင္းအသားတင္အျမတ္    -   -          ၂၄,၈၆၆,၄၅၅    ၂၄,၈၆၆,၄၅၅ 

စာရင္းပိတ္လက္က်န္  ၆,၄၀၀   ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀       ၇,၉၄၇,၆၃၄,၆၂၄      ၈,၅၈၇,၆၃၄,၆၂၄ 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေပၚမွတ္စုမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။  
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တီအမ္အိတ္ခ်္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ 
၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးေသာနွစ္အတြက္ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း 

ေငြေၾကး-ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
           ၂၀၁၆ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား 

အခြန္မလ်ာမီအသားတင္(အရံႈး)/အျမတ္            ၁,၄၀၈,၆၉၁,၇၈၅ 

နွစ္အတြင္းတန္ဖိုးေလ်ာ့                   ၃၄,၅၆၀,၇၀၀ 

လွည့္လည္ရင္းႏွီးေငြေျပာင္းလဲမႈမတိုင္ခင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အျမတ္         ၁,၄၄၃,၂၅၂,၄၈၅ 

ကုန္လက္က်န္             (၁၉၈,၂၁၀) 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္အျခားရရန္ရိွ             (၆,၂၂၈,၅၅၇,၈၂၂) 

ၾကိဳတင္ေပးစရိတ္မ်ား                (၁၆၈,၇၈၆,၃၂၂) 

ဘဏ္အာမခံေပးသြင္းေငြ                  (၄၅,၁၃၃,၁၆၅) 

ေရြ႕ဆိုင္း၀င္ေငြ                    ၉၈,၈၄၉,၄၅၂ 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္ရိွ              ၆,၀၄၉,၁၈၅,၄၂၈ 

ေပးရန္လ်ာထားေငြ           ၄,၇၀၀,၀၀၀ 

ေပးရန္ရွိ ကုန္သြယ္ခြန္                  ၄၅၀,၂၆၆,၁၀၃ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရေငြသားအသံုးျပဳမႈ             ၁,၆၀၃,၅၇၇,၉၅၀ 

ၾကိဳတင္ေပး ၀င္ေငြခြန္                    (၅၅,၆၀၉,၂၂၈) 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရအသားတင္ေငြသားအသံုးျပဳမႈ            ၁,၅၄၇,၉၆၈,၇၂၂ 

ရင္းနီွးျမွပ္နံွမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား 

ပံုေသပုိင္ပစ ၥည္း၀ယ္ယူမႈ                   (၉၅,၈၄၆,၄၉၀) 

အျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ               (၁,၀၉၅,၅၀၈,၄၅၂) 

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားအသံုးျပဳမႈ           (၁,၁၉၁,၃၅၄,၉၄၂) 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား          - 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ အသားတင္ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား         - 

ေငြသားအသားတင္အတိုး/(ေလ်ာ့)                  ၃၅၆,၆၁၃,၇၈၀ 

နွစ္စရိွေငြႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္                  ၉၁၉,၂၅၃,၆၇၄ 

နွစ္ဆံုးရိွေငြႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္               ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၄ 

 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေပၚမွတ္စုမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခ်က္။ 
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တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚ မွတ္စုမ်ား 

ေငြေၾကး- ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

၁။ အေထြေထြ 

ေပးရန္တာ၀န ္ ကန္႕သတ္ထားေသာ တီအမ္အိတ္ခ်္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌  အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ အျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ ဖြ႕ဲစည္း 

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။  

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီ လိပ္စာ သည္ အမွတ္ (၁၈/ေအ) ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း ၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ျဖစ္ပါသည္။  

ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းမွာ ( ၅ ) ႏွစ္ျဖစ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ( ၂၉ ) ရက္ေန႕ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္ 

ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ကုမၸဏီ၏ အမည ္ ကို တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ထြန္းေ၀သာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဟူေသာ အမည္မွ တီအမ္အိတ္ခ်္ 
ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ဟု ၁၂.၁.၂၀၁၆ တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ထို႕ျပင္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အျဖစ္ မ ွ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္ 
၂၅.၅.၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။   

 

ကုမၸဏီ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  

-ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 

-ဆင္းကဒ္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း 

- ေအာ္တို တယ္လီကြန္း အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

-BTS တာ၀ါ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

-ဆိုဒ္ ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ နည္းပညာ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- ဖိုင္ဘာ ေကဘယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- ပါ၀ါ စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

- တယ္လီကြန္း ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- ၀ါယာ ရင္း ႏွင့္ ေကဘယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ  
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၂။ အေရးပါေသာ စာရင္းပုိင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က) စာရင္းေရးဆြျဲခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွ တန္ဖိုးေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းကိုင္ စံမ်ား ႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းစံမ်ား (Myanmar Financial Reporting Standards) ႏွင့္အညီ ေရးဆြထဲားပါသည္။  

(ခ) ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 

(၁) လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေၾကး ႏွင့္ စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပသည့္ေငြေၾကး  

ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ  စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္၏ ေငြေၾကးျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြကို လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေၾကး ( functional currency ) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားကို ( presentation currency ) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၂) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ စာရင္းလက္က်န္မ်ား  

ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚသည့္ေန႕တြင္ ရွိေသာ 
ေငြလႏဲႈန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေငြေၾကးအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ 
ေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ေငြလႏဲႈန္းျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲခ်က္ ႏွင့္ ၄င္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားကို စာရင္းရွင္းလင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြ အျမတ္၊ 
အရံႈးမ်ားကို ၀င္ေငြရွင္းတမ္းတြင္ စာရင္းေရးသြင္းထားပါသည္။  

(ဂ) ခန္႕မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း  

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းစံမ်ားႏွင့္ အည ီ  စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ား ျပဳစုရာတြင္ စီမံ ခန႕္ခြေဲရး 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ စာရင္းဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၊ ေပးရန္ တာ၀န္မ်ား ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ 
စိစစ္ပါသည္။ စာရင္းဆိုင္ရာ  ခန႕္မွန္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ခ်က္မ်ားကို ယင္းသို႕ ျပန္လည္ စိစစ္သည့္ကာလ 
ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အနာဂတ္ ကာလမ်ားတြင္  စာရင္းေဖာ္ျပပါသည္။   

(ဃ) ၀င္ေငြ 

MPT ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ၆% အျမတ္ရရိွပါသည္။ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမ်ားကို 
ရရန္ေသခ်ာမွ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။ ပေရာဂ်က္ မွ ၀င္ေငြမ်ားကို  မ ူကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ 
တြင္ႀကီးၾကပ္မႈကို လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ကို ေက်နပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ စာရင္း ေရးသြင္း 
ပါသည္။  

 (င) ကုန္လက္က်န္မ်ား  

ကုန္လက္က်န္မ်ားကို တန္ဖုိးသင့္ရာတြင္ တန္ဖိုးရင္းႏွင့္ ခန္႕မွန္းေရာင္းရေငြမွ ကုန္ေခ်ာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ 
ျဖစ္ရန္အတြက္ ထပ္ကုန္မည့္ေငြ ႏွင့္ အေရာင္းအတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကို ႏႈတ္၍ တန္ဖိုး သင့္ထားသည့္ 
ေငြႏွစ္ရပ္အနက္ နည္းရာျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ပါသည္။ကုန္လက္က်န္တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ ရာတြင္ ပထမ၀င္၊ 
ပထမထြက္ နည္းကို အသံုးျပဳထားပါသည္။  

(စ) အဓိက စီမံခန္႕ခြသဲူမ်ား နွင့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၏လစာမ်ား 

ဒါရုိက္တာမ်ားအားအဓိကစီမံခန္႕ခြသဲူမ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျပီးလစာအေနျဖင့္ဘ႑ာနွစ္အတြင္း က်ပ္ 
၇၃,၆၄၉,၅၁၈ ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ 
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(ဆ) ပံုေသပုိင္ပစၥည္း 

ပံုေသပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို မူရင္းတန္ဖိုးမွ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးေလ်ာ့ကို ႏုတ္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တန္ဖိုးေလ်ာ့ကုိ 
ပံုေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား၏ ခန႕္မွန္းအသံုး၀င္မႈ သက္တမ္းအေပၚတြင္ မူတည္၍ မ်ဥ္းေျဖာင့္ နည္းျဖင့္ 
တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ တန္ဖိုးေလ်ာ့ႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

စက္ရံုအေဆာက္အဦး    ၁၀% 

စက္ပစၥည္း      ၁၀% 

ကား      ၁၀% 

ရံုးသံုးပစၥည္း     ၁၀% 

ပရိေဘာဂ     ၁၀% 

ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား  ၂၀% 

လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား  ၂၀%  

 

(ဇ) ေငြႏွင့္ ေငြသား ညီမွ်ျခင္းမ်ား 

ေငြႏွင့္ ေငြသား ညီမွ်ျခင္းမ်ားတြင္ လက္၀ယ္ရွိ ေငြသားလက္က်န္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ အသီးသီးရွိ ဘဏ္ 
လက္က်န္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

(စ်) သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား 

သာမန္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အစုရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ သာမန္ 
အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ထပ္တိုးစရိတ္မ်ားကို အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေ၀ သည့္ 
ႏွစ္၏ အရႈံးအျမတ္စာရင္းတြင္ က်ခံပါသည္။  

(ည)  လ်ာထားေငြ 

လ်ာထားေငြကို အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ရလဒ္ေၾကာင့္ အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွေသာ အခ်ိန္၌  
လည္းေကာင္း၊ အျပဳသေဘာေသာ တာ၀န ္ရွိေသာအခ်ိန္၌ လည္းေကာင္း စာရင္း ေရးသြင္း ပါသည္။  

 

(ဋ)  ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ား 

ကုန္သြယ္မႈ ႏငွ့္ အျခားေပးရန္တာ၀န္မ်ားမွာ ကုမၸဏီမွ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမွ ရရိွခဲ့ၿပီး စာရင္းပိတ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ေနသည္မ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တႏွစ္ႏွင့္ 
ေအာက္ ေပးရမည့္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န ္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေရးသြင္းၿပီး 
တႏွစ္ထက္ပိုပါက လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းရပါမည္။  

 
(ဌ) အျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား  

ဘ႑ာေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို   Fair value ျဖင့္ တိုင္းတာစာရင္းသြင္းၿပီး Fair value တိုးျခင္း / 
ေလ်ာ့ျခင္းမ်ားအတြက္ အရံႈးအျမတ္စာရင္း တြင္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။  အျမတ္ေ၀စုရရန္ရွိမ်ားကို လည္း 
အရံႈးအျမတ္စာရင္းတြင္ ေရးသြင္းပါသည္။        
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(ဍ) ေရႊ႕ဆိုင္း ၀င္ေငြ 

အေရာင္းေနာက္ပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြမ်ားလက္ခံရရိွေသာအခါ ေရႊ႕ဆိုင္း၀င္ေငြ အျဖစ္ စာရင္း ေရးသြင္း 
ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးျခင္း (သို႕) သတ္မွတ္ကာလ ၿပီးေျမာက္သြားသည့္ 
အခါ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀င္ေငြ အျဖစ္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။  

 
(ဎ) ၀င္ေငြခြန္ 

အခြန္အားလံုးသည္ ႏွစ္အတြင္း အခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အရံႈးအျမတ္စာရင္းတြင္ စာရင္းေရးသြင္းပါသည္။ ႏွစ္အတြင္း 
အခြန္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္အတြင္း အခြန္က်သင့္ေသာ ၀င္ေငြ အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ 
အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ အခြန္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

  



168 
 

၃. ပုံေသပုိင္ပစၥည္း 

     ေျမ စက္ရုံ  စက္ပစၥည္းမ်ား ယာဥ္ႏွင့္  ရံုးသုံး  ပရိေဘာဂပစၥည္း ကြန္ပ်ဴတာနွင့္  လွ်ပ္စစ္  စုစုေပါင္း 

          ယာဥ္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္မ်ား   စက္ပစၥည္းမ်ား ပစၥည္းမ်ား   

  

မူရင္းတန္ဖုိး 

၂၀၁၅ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔စာရင္းဖြင့္လက္က်န္       ၆၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၆၁,၁၅၅,၇၅၀    ၄၉,၅၀၀,၀၀၀ ၉၅၀,၀၀၀     ၁,၂၁၀,၀၀၀        -  ၃,၉၀၀,၀၀၀        ၂၉၇,၇၁၅,၇၅၀  

၀ယ္ယူျခင္း     -         -            -  ၈၂,၄၈၅,၀၀၀ ၃၁၈,၂၀၀  ၁,၈၉၈,၀၀၀ ၉,၈၃၃,၅၉၀ ၁,၃၁၁,၇၀၀          ၉၅,၈၄၆,၄၉၀  

၂၀၁၆မတ္(၃၁)ရက္ေန႔စာရင္းပိတ္လက္က်န္      ၆၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ ၁၆၁,၁၅၅,၇၅၀ ၁၃၁,၉၈၅,၀၀၀ ၁,၂၆၈,၂၀၀ ၃,၁၀၈,၀၀၀ ၉,၈၃၃,၅၉၀ ၅,၂၁၁,၇၀၀           ၃၉၃,၅၆၂,၂၄၀ 

စုစုေပါင္းတန္ဖုိးေလွ်ာ့    

၂၀၁၅ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔စာရင္းဖြင့္တန္ဖိုးေလွ်ာ့  -              ၅,၄၀၀,၀၀၀ ၃၈,၄၀၀,၀၀၀ ၈,၈၅၀,၀၀၀ ၅၂၂,၅၀၀   ၄၂၃,၅၀၀         -  ၁,၁၇၀,၀၀၀           ၅၄,၇၆၆,၀၀၀ 

နွစ္အတြင္းတန္ဖုိးေလွ်ာ ့   -              ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၁၆,၁၁၅,၆၀၀ ၁၃,၁၉၈,၅၀၀ ၁၂၆,၈၀၀   ၃၁၀,၈၀၀  ၁,၉၆၆,၇၀၀ ၁,၀၄၂,၃၀၀           ၃၄,၅၆၀,၇၀၀ 

၂၀၁၆မတ္(၃၁)ရက္ေန႔စာရင္းပိတ္တန္ဖိုးေလွ်ာ့ - ၇,၂၀၀,၀၀၀ ၅၄,၅၁၅,၆၀၀   ၂၂,၀၄၈,၅၀၀ ၆၄၉,၃၀၀    ၇၃၄,၃၀၀ ၁,၉၆၆,၇၀၀ ၂,၂၁၂,၃၀၀           ၈၉,၃၂၆,၇၀၀ 

၂၀၁၆မတ္(၃၁)ရက္ေန႔ရွိစုစုေပါင္းအသားတင္     ၆၃,၀၀၀,၀၀၀       ၁၀,၈၀၀,၀၀၀ ၁၀၆,၆၄၀,၁၅၀ ၁၀၉,၉၃၆,၅၀၀ ၆၁၈,၉၀၀  ၂,၃၇၃,၇၀၀  ၇,၈၆၆,၈၉၀ ၂,၉၉၉,၄၀၀        ၃၀၄,၂၃၅,၅၄၀ 
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၄။ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ရင္းႏီွးျမွပ္နံွမႈ 

                 က်ပ္ 

အျခားဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ရင္းနွီးျမွပ္ႏံွမႈ             ၁,၆၁၈,၇၉၅,၇၅၂ 

ပထမျမန္မာရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတြင္ ရွယ္ယာထည့္၀င္မႈ                ၁၇၁,၇၃၁,၅၀၀ 

တြင္းထြက္နွင့္ေက်ာက္မ်က္ဘဏ္တြင္ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈ                ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

တီအမ္အိတ္ခ်္ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္တြင္ရင္းႏွီးျမွပ္နံမႈ                ၅၀၁,၈၉၉,၂၀၀ 

စုစုေပါင္း                  ၂,၃၉၂,၄၂၆,၄၅၂ 

 

၅။ ကုန္လက္က်န္မ်ား 

အမ်ိဳးအစား 
 
 

အေရအတြက္ တန္ဖိုး ပမာဏ 
၁,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၃,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၅,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၁၀,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၁,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၃,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၅,၀၀၀ 
က်ပ္ 

၁၀,၀၀၀ 
က်ပ္ 

 

ေအာ္တို    ၂,၆၄၆    ၈,၈၀၀     ၂၃,၂၈၄,၈၀၀ 
ဂ်ီအက္စ္အမ္ ၄၉၈,၁၃၆ ၂၃,၈၇၂ ၈၉,၄၆၇ ၂၀,၂၈၂ ၉၄၀ ၂,၈၂၀ ၄,၇၀၀ ၉,၄၀၀ ၁,၁၄၆,၇၁၂,၅၈၀ 
စီ-၄၅၀   ၁၀,၁၄၉ ၁၂,၂၅၄ ၉၄၀ ၂,၈၂၀ ၄,၇၀၀ ၉,၄၀၀ ၁၆၂,၈၈၇,၉၀၀ 
စီ-၈၀၀     ၈,၈၇၃ ၁၀,၉၅၉ ၉၄၀ ၂,၈၂၀ ၄,၇၀၀ ၉,၄၀၀ ၁၄၄,၇၁၇,၇၀၀ 
ဆင္းမ္ကဒ္ ၁၄၈,၉၆၂ ၉၀၀ ၁၃၄,၀၆၅,၈၀၀ 
အီးေငြျဖည့္ကဒ္ ၆၃,၈၄၂,၉၀၀ 
စုစုေပါင္းကုန္လက္က်န္တန္ဖိုး ၁,၆၇၅,၅၁၁,၆၈၀ 

 

၆။ ေငြ နွင့္ဘဏ္လက္က်န္မ်ား 

               က်ပ္ 

(၁) ဧရာ၀တီဘဏ္ ( စာရင္းအမွတ္-၀၀၄၈၂၂၄၀၁၀၀၀၃၃၅၈)   ၂၂၂,၉၆၂,၀၇၁.၄၃ 

(၂) ဧရာ၀တီဘဏ္ (စာရင္းအမွတ္-၀၀၄၈၁၀၃၀၁၀၀၀၇၂၄၈)   ၇၃၈,၅၈၂,၅၀၂.၂၄ 

(၃) ကေမၻာဇဘဏ္(စာရင္းအမွတ္-၀၀၇၁၀၃၀၀၇၀၃၅၉၅၀၀၂)   ၁၃၂,၁၂၀,၈၂၃.၀၀ 

(၄) ကေမၻာဇဘဏ္(စာရင္းအမွတ္-၀၀၇၁၀၃၀၀၇၀၃၅၉၅၀၀၁)     ၃၄,၁၈၉,၆၂၈.၂၂ 

(၅) ျမန္မာ့ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈႏွင့္ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္(ေဒၚလာ ၄၂၈၅၇.၅၃)   ၅၅,၇၁၄,၇၈၉.၀၀ 

(၆) ေငြသားလက္က်န္         ၉၂,၂၉၇,၆၄၁.၁၁  

စုစုေပါင္း                 ၁,၂၇၅,၈၆၇,၄၅၅.၀၀ 
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၇။ ဘဏ္အာမခံေပးသြင္းေငြ က်ပ္ 

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းစနစ္အတြက္ ဘဏ္အာမခံ                                                                  ၃,၉၉၆,၃၃၀ 

ဖိုက္ဘာထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဘဏ္အာမခံတစ္ႏွစ္စာ                                                               ၆,၃၀၀,၀၀၀ 

၈၀၀ မီဂါဟတ္ဇ္  စီဒီအမ္ေအ အရန္/ အပို ပစၥည္းစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၁၅.၂၈)                 ၆,၅၁၉,၈၆၄ 

ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း                                                                                                       ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ဘီတီအက္စ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဘဏ္အာမခံ                                                                     ၂၇,၆၀၀,၀၀၀ 

၅% အမ္အီးစီထိန္းသိမ္းျခင္း                                                                                             ၇၅,၂၉၈,၈၈၄ 

ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ဒ္ေပးသြင္းေငြ                                                                                        ၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၅၃၀,၇၁၅,၀၇၈ 

၈။ ရင္းႏီွးေငြထည့္၀င္ေငြ 

သာမာန္အစုရွယ္ယာ 

( တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ တန္ အစုရွယ္ယာ ၆,၄၀၀) 

 အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ ပမာဏ (က်ပ္) 

၁။ ဦးျမင့္လြင္ ၂,၈၀၀ ၂၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ ဦးသီဟလြင္ ၁,၂၀၀ ၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၃။ ဦးသူရလြင္ ၈၀၀ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄။ ေဒၚခင္ႏွင္းလြင္ ၈၀၀ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၅။ ဦးေက်ာ္စြာလြင္ ၈၀၀ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 ၆,၄၀၀ ၆၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၉။ ၀င္ေငြ                                                                                                 က်ပ္ 

ႀကိဳတင္ေပးကတ္ဒ္           ၃,၃၀၀,၂၈၅,၉၃၅ 

အမ္အီးစီ ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ၀င္ေငြ                                                               ၅၂၈,၄၁၂,၄၀၀ 

ပံုႏိွပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွရေငြ                                                                         ၅၁၈,၁၈၂,၇၇၂ 

စီမံကိန္း၀င္ေငြ                                                                                  ၇,၉၅၈,၇၂၆,၈၈၀ 

     ၁၂,၃၀၅,၆၀၇,၉၈၇ 
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၁၀။ ေရာင္းကုန္ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ 

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္                                                                                              ၂၁၈,၆၈၈,၆၀၀ 

စီမံကိန္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္                                                                                      ၅,၆၂၈,၆၅၅,၀၃၆ 

        ၅,၈၄၇,၃၄၃,၆၃၆ 

 

 

၁၁။ အေရာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ 

ကိုယ္စားလွယ္အားေလ်ာ့ေပးေငြ                                                                                   ၂,၆၀၂,၄၅၃,၄၆၀ 

လုပ္ငန္းအပ္နွံသူမ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးစရိတ္                                ၆၃၆,၂၀၅,၃၀၀ 

ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းစရိတ္                                                                                              ၇၄,၆၁၁,၅၀၀ 

ေၾကာ္ျငာစရိတ္ႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးစရိတ္                                                                             ၈၃၆,၀၀၀ 

         ၃,၃၁၄,၁၀၆,၂၆၀ 
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အပုိင္း ၇။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေစ်းကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ “အပုိင္း ၈။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္” ကို ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ “အပုိင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသ့ုိကမ္းလွမ္း 

ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား” ကို ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ “အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ” ကို ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ 
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အပုိင္း ၈။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္  

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး 

ခ်က္ခ်င္း အာဏာ သက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒအရ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား 

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား 

(ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈတြင္ အဆင့္နိမ့္ ပံုစံ တစ္မ်ိဳး) ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဆက္လက္၍လည္း 

ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းေႏွာင္မႈရိွေစျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြ႕ဲစည္း ခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ မ်ား (Capital 

Markets) ၏ အဓိက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္တြင္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွၿပီး 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  သို႔မဟုတ္ 

ေကာင္တာေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း တစ္ရပ္ကို 

အတည္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန) (“MOPF”) 

သည္ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ့၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ 

တို႔သည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ 

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထင္႐ွားေပၚလြင္စြာ 

တည္ေထာင္ၿပီးစီး၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန တြင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳမီ အေျပာင္းအလဲကာလ အတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ 

ကြပ္ကဲမည္ ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္ သီးသန္႔ အာဏာတစ္ရပ္ 

လည္း ၎ထံတြင္ ရွိပါသည္။ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည့္ က႑တြင္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း စသည့္ စီမံခန္႔ခြေဲရး 

ဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြေဲရး အရ ေငြဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း 

တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ အား အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 

ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းတရားရွိလွ်င္ ဆက္စပ္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ 

သက္ေသခံ အေထာက္အထား ရယူခြင့္၊ စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ ဆင့္ေခၚခြင့္တို႔ လည္းျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 
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ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္တြင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ျပည္္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (BSI) သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မ ွ လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 

သိမ္းဆည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိမူ ေပးမထားပါ။   

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္လုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို 

တာဝန္ခံ၍ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ ႈ အတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ လက္ခံျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းစကားရပ္ 

မ်ားကိုေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား[သစ္]တစ္ရပ္ ထပ္ေပါင္း 

ထည့္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ခ်င္းစီကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သီးျခား 

လိုင္စင္တစ္ခုစီ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သူမဆို လိုင္စင္ မရိွဘဲ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ  ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 

ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းတြင္ 

အက်ိဳးေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို တာဝန္ခံ၍ 

တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီကသာလွ်င္ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ေပးရန္တာဝန္ 

ကန္႔သတ္ထားသည့္  ကုမၸဏီတစ္ရပ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ တစ္ခသုည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား 

ရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီက 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတိုင္းအတာသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး 

နည္းဥပေဒမ်ား တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ 

လိုင္စင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ပါး အျခားသူ တစ္ဦးဦးကို ၎၏ အမည္ျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္လ ုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပဳႏုိင္ပါ။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ အတြက္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၎၏ 

အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လိုင္စင္ရယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္ 

ျဖစ္သည္။ သီးျခားအေနျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ အျခား ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ 

ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ လုိင္စင္ရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီသည္ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို သီးျခားလိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ 
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ႏုိင္သည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လိုသူ အျခားသူ 

တစ္ဦးဦးသည္ လုိင္စင္ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ ဥပမာအားျဖင့္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ျဖစ္ေစ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး 

နည္းဥပေဒမ်ား တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုိင္စင္ 

႐ုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မ႐ွင ္ ထံတြင္ ရိွသည္။ 

ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္း 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ အရ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခသုည္ ၎၏ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို့ကမ္းလွမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳမီတြင္ အလားအလာၫႊန္းတမ္း အပါအဝင္ 

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ သို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ထံမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ေတာင္းခံရမည္။ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီ တစ္ခသုည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား အရ ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းသည့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ 

ျပ႒ာန္းထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္သည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔စြျဲဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ 

၅/၂၀၁၆ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ မလုိက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အလားအလာၫႊန္းတမ္း ထုတ္ျပန္မႈတြင္ တာဝန္ရိွသူသည္ 

ေငြဒဏ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ပါ တားျမစ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သူ တစ္ဦးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ပါ အလားအလာၫႊန္းတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 

မလိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ျခင္းခံရမည္။ 

ထို႔ျပင္ အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ရွိပါက ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ 

သတ္မွတ္သည့္ သီးျခား အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထုိသို႔ မွားယြင္းေသာ ေရးသားတင္ျပခ်က္ကို တမင္ 

ျပဳလုပ္သူသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည့္ 

အျပင္ ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ အပိုင္း(၉) အရ 

တားျမစ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥ အတြက္ တာဝန္ရွိသူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေငြဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။ တရားမေၾကာင္း အရ တာဝန္ရိွမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း အလားအလာ 

ၫႊန္းတမ္းတြင္ အဓိပၸါယ္ လြမဲွားေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ရွိလွ်င္ အလားအလာၫႊန္းတမ္း 

ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ [တာဝန္ယူထားသည့္] ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ယင္းအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ယင္း အလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ယံုၾကည္၍ အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူထားသူမ်ားတြင္ 
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ျဖစ္ေပၚသည့္ ဆံု႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမ်ား အားလံုး အတြက္ အတန္အသင့္ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားျဖင့္ 

တာဝန္ရိွေစရမည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား အရ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကုမၸဏီသည္ ဆင့္ပြားေဈးကြက္တြင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳေနၾကေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အထူး အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ဝက္ အစီရင္ခံစာ 

တို႔ကိုျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ ထံ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာရြက္စာတမ္း 

မ်ားကို မိတၱဴျပဳလုပ္၍ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ႐ံုးတြင္ ျဖစ္ေစ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျဖစ္ေစ ထားရွိေစရမည္။ 

တားျမစ္ထားသည့္ မမွန္မကန္ လိမ္လည္ျပဳလုပ္မႈ 

တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ အပုိင္း (၉) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ တစ္ရပ္တို႔ 

အပါအဝင္ မည္သူမဆို တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ၁၀ ႏွစ္ထက္ 

မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည္။ 

တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွာ – 

 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ေဈးကြက္တို႔ေပၚတြင္ ႀကီးေလးေသာ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားမႈ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည့္ လိမ္လည္မႈ၊ 

လွည့္ဖ်ားမႈ၊ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပမႈ သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိမ္ခ်န္မႈ 

စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္း။  

 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ရန္ အတြက္ အျခားသူမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း ျပဳရန္အလုိ႔ငွာ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ အတြင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းကို ႀကီးေလးစြာ သက္ေရာက္ေစသည့္ 

မျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း။  

 မိမိ အတြက္ ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေစ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ရန္ 

အလုိ႔ငွာ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားျခင္း မရွိေသာ 

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံ ေပးျခင္း။ 

 မမွန္ကန္ေသာ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို ဖန္တီး၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကို 

ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္အလုိ႔ငွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္၍ ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍ 

ျဖစ္ေစ စဥ္ဆက္မျပတ္ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္နည္းလမ္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳျခင္း။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္ကုိ ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  ကို ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ Daiwa 

Institute of Research ႏွင့္ Japan Exchange Group တုိ႔က   ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yangon Stock Exchange Joint-

Venture Company Limited တို ့က ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  တြင္ အစုရွယ္ယာ မ်ား 

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအလားအလာၫြန္းတမ္း 

တင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  တြင္ First Myanmar Investment Co. Ltd. ၊  Myanmar Thilawa SEZ 

Holdings Public Ltd. ၊  Myanmar Citizens Bank Limited ႏွင့္ First Private Bank Limited ဟူ၍ စာရင္းတင္သြင္း 

ထားသည့္ ကုမၸဏီ ေလးခု ရွိပါသည္။  

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံံၿဖဳိးေစရန္ အတြက္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့့္ အညီ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Daiwa Securities Group Inc တို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ ၁၉၉၆-

ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။ MSEC သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  မတည္ေထာင္နိုင္မီ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ 

၂-ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကာလ ကတည္းက စတင္၍ ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  အျပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ တြင္ 

ေကာင္တာေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္ စာရင္း မဝင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း အတြက္ 

ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ကုမၸဏီ သံုးခုထက္ မနည္းေစရဘဲ ယင္းေဈးကြက္ကို ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ဖြ႕ဲစည္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္၏ မ႑ိဳင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို 

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒ အရ ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္း အျဖစ္ 

ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ 

မရိွေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ေဈးကြက္တြင္ 

ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေသာ ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တြင္ 

အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း အတြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ 

ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

အပါအဝင္ ၎၏ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေသးစိတ္တုိ႔ကုိ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလလဲွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္း ဥပေဒ တြင္ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း သည္ 

ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းတင္သြင္းမႈ ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ အပါအဝင္ ၎ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိပါသည္။ 
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ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  ကဲ့သို႔ေသာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ လက္ခံျခင္းႏွင့္ 

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင ္ ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည္။ စာရင္းဝင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေရးသြင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္ (Book-Entry Transfer System) 

ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း  သည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ 

လက္ခံျခင္း ဆုိင္ရာ ဗဟိုဌာန ျဖစ္လာမည္။ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒတြင္ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ဟု 

ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေရးသြင္း 

လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္တို႔တြင္ ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ အတြက္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇-ရက္ေန႔တြင္ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ကိုျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္က 

ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈-ရက္စြျဲဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈၆/၂၀၁၆ ကုိ MOPF က 

ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တြင္ စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္၊ ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 

ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာက ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
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အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ကို ပို႔ေဆာင္္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန)က ကိုင္တြယ္ ၾကပ္မတ္ပါသည္္။ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ 
(ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ) အရ လိုင္စင္ရကုမၸဏီတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ NFS(I) License ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုိ႔ေဆာင္္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ 
နည္းဥပေဒမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆက္သြယ္္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္္ကို တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ပုဂၢဳိလ္၊ 
ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိရန္ ပို႔ေဆာင္္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ 
ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ - 

(i) သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ဝုိင္ယာႀကဳိး၊ ဖိုင္ဘာႀကဳိး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လွ်ပ္ကူးႀကဳိး တစ္ခုခုကို 
အသုံးျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယိုလႈိင္း၊ အလင္းတန္း၊ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္္ဓာတ္ ထုတ္လႊတ္သည့္ 
နည္းလမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို အသုံးျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မူရင္း အတိုင္း ျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္၍ ျဖစ္ေစ ထုတ္လႊင့္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဖမ္းယူျခင္း ("ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း") ၊ 

(ii) ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ျဒပ္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
("ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား") ၏ အေျခခံ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေျခခံ အစိတ္အပုိင္း 
အစုအေဝးကို ကိုယ္ပိုင္ လက္ဝယ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိလ်က္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လိုင္္စင္္ရရွိေသာ အျခားသူတို႔အား 
ငွားရမ္း ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ("ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း")၊ 

 (iii) ကြန္ရက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ မက အသုံးျပဳလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး 
("အသံုးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း") 

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အည ီ ထုတ္ျပန္ေသာ (၂၀၁၄ 
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္္စြပဲါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၆/၂၀၁၄ ) လိုင္္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား အရ လိုင္စင္ 
အမ်ဳိးအစားတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ၾကသည္ - 

လိုင္စင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ - အထူး                               
(NFS(I) License) 

 

ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ လည္ပတ္ျခင္း 

ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ 
အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားသူအား မိမိ၏ 
ကြန္ရက္္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အားလုံး သို႔မဟုတ္ 
အခ်ဳိ႕ကို အငွားခ်ထားေပးျခင္း 

အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားသည့္ 
အျခားသူတို႔အား ျပည္တြင္း ျပည္္ပ အဆင့္၌ (ေအာက္တြင္ 
အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ေသာ)  အမ်ားျပည္ သူဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ပုဂၢလ ိက ဆက္သြယ္္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
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ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

ဆက္သြယ္ေရးဝန္္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊  ဆက္္သြယ္ေရး  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

NFS(I) အထူးလိုင္စင္ ရရွိထားသူသည္ ယင္းလိုင္စင္က 
ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ NFS(C) 
သာမန္လိုင္စင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ က 
ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ 
အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္က ခြင့္ျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လည္းေကာင္း အားလုံး လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ 

ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ - သာမန္ 
(NFS(C) License) 

 

ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ယင္းအေျခခံ 
အေဆာက္အအုံကို NFS(I) အထူးလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသို႔ 
အငွွားခ်ထားျခင္း  

အျခားသူသို႔ ေရာင္းခ်ရန္၊ အငွားခ်ရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ ကြန္ရက္ 
အတြင္း ဆက္သြယ္မႈ အတြက္သာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ 
တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ကြန္ရက္ အေထာက္္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
(အထူး) ရရွိထားသူအား ဆက္သြယ္္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
ေျဖရွင္းခ်က္ အစ-အဆုံး ျပည့္စုံစြာ ပ့ံပိုးႏိုင္ေရး အတြက္ ၿမဳိ႕ျပ 
အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ္ေရး 
စက္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

NFS(C) သာမန္လိုင္စင္ ရရိွထားသူသည္ ယင္းလိုင္စင္က 
ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပည္တြင္း ျပည္္ပ အဆင့္၌ (ေအာက္တြင္ 
အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ေသာ)  အမ်ားျပည္ သူဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလ ိက ဆက္သြယ္္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
အလိုု႔ငွာ လိုင္စင္ ရရွိထားသည့္္ အျခားသူထံမွ ထုတ္လႊင့္မႈပမာဏ                          
(transmission capacity) ကို တိုက္႐ိုက္ ငွားယူျခင္း 

ဤကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားသူသည္ 
ယင္းလိုင္စင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 
အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္က ခြင့္ျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
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အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူသို႔ အမ်ားျပည္ သူဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလ ိကဆက္သြယ္္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
အလိုု႔ငွာ လိုင္စင္ ရရွိထားသည့္္ အျခားသူထံမွ ထုတ္လႊင့္မႈ 
ပမာဏကုိ တိုက္႐ိုက္ ငွားယူျခင္း 

ဤ အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားသူသည္ 
ယင္းလိုင္စင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုသာ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

အထက္္ ေဖာ္ျပပါ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို သက္တမ္း ၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္၂၀ အထိျဖင့္ 
ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။  သက္တမ္းတိုးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လိုင္စင္္ သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ ၂၄ လ ထက္ မေစာ၊                ၁၂ 
လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ အသုံးခ်ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (စုေပါင္း၍ 
"ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား") ရရွိထားေသာ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ ဌာန အဖြဲ႔အစည္္း မဆို  ေအာက္ပါတို႔  
ကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ -  

(က) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္္ ယင္းအရ ထုတ္ျပန္္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ - 

(ခ) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္၊ 

(ဂ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လႈိင္းႏႈန္း လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အည ီ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 

(ဃ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရရိွေသးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခား လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရသူႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ 
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ထပ္မံ ရယူရမည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရိွသူက ယင္းလိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္                                          
၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ခံ ဆက္္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေအာက္ပါ စီမံခန္႔ခြေဲရး အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ - 

(၁) သတိေပးျခင္း၊ 

(၂) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

(၃) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ 

မည္သူမဆို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ 
ထိုသူအား ငါးႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။    
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိထားသူ မည္သူမဆို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက 
သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းပညာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရိွေသာ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကို ျဖစ္ေစ၊ 
ဆက္သြယ္္ေရးပစၥည္းကိုု ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိေၾကာင္း၊ ျဖည့္ဆည္းေပးေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္္တြင္းသို႔ 
တင္သြင္းေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ 
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ယင္းအား ျပင္ဆင္ေသာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဥပေဒ 
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၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄ အရ  - မည္သူမဆို ေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈ 
တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္မွ က်ပ္သိန္း တစ္ရာ 
အထိ ခ်မွတ္ရမည္။  ေငြဒဏ္ မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ  အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ရမည္   -  

(၁) အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ 
တစ္ခုလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ ပ႐ိုဂရမ္  တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ 
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးေစျခင္း၊ 

(၂) ေဆာင္္ရြက္ေပးပုိ႔သူႏွင့္ မူလလက္ခံသူတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ အတြင္း ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုခုကို 
ၾကားျဖတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္္သည့္ အခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူ 
တစ္ဦးဦိးသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ 

(၃) ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ မရိွဘဲ ထိုသူ၏ လုံၿခဳံမႈ အဆင့္ ထားရွိေသာ 
အမွတ္၊ စကားဝွက္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ထိုးၿမဲလက္မွတ္ျဖင့္ အျခား ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးသို႔ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

(၄) အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္ နစ္နာေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊  
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။ 

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ  

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတို႔အား ေပါင္းစည္းၿပီး၊ 
ယင္းတို႔အား လႊမ္းမိုး ပယ္ဖ်က္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အသစ္ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။  အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ အရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား ေလးခု ရွိရာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ (၂) ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊  (၃)   ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသား လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦး 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားပုိင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖက္စပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
(၄) ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ကန္႔သတ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း 
အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ 
(Myanmar Investment Commission- MIC) ထံမွ သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။   ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္တို႔မ ွ
လြ၍ဲ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတို႔သည္ အျခား က႑တို႔တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံႏိုင္ေပသည္။  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တြင္ အသစ ္ တိုးလာသည္မွာ "အတည္္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားလႊာ" ျဖစ္သည္။  ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုတြင္ မပါဝင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသူသည္ MIC ထံမွ အတည္ျပဳမိန္႔ 
(Endorsement) တစ္ခုကို အတည္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားလႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ရယူႏိုင္သည္။  MIC ၏ အတည္ျပဳမိန္႔ ရရိွလွ်င္ 
ယခင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတုိ႔ အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (Permit) ထုတ္ေပးျခင္းခံရသူသာ ရရွိႏိုင္ေသာ 
ေျမအသံုးျပဳခြင့္၊ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ စသည့္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက 
ရရိွခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ နည္းပါးၿပီး ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ပုံမွန္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ (ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ သက္တမ္းတိုးခြင့္တို႔) ထက္ ပိုမို သက္တမ္း ၾကာျမင့္ေသာ 
ေျမငွားရမ္းခြင့္ ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နည္းပါးေသာ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလွ်င္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္ အထိ ပိုမို တိုးျမႇင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ပါ အျခားေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔မွာ - ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတို႔ကို 
ခြျဲခားမႈ မရွိဘဲ အခြင့္အေရး တန္းတူေပး ဆက္ဆံရန္ အာမခံထားျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား၊ 
အစုေပၚ အျမတ္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ အာမခံထားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိး အတြက္ 
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အမွန္တကယ္ လိုအပ္မွသာ မွ်တ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ရမည္ဟု 
ပါရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒ 

ကုမၸဏီအဖြ႔ဲအစည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းစနစ္မ်ား (corporate governance) ႏွင့္  စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ား ပုိမို တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံ သတင္းပို႔မႈ မူေဘာင္မ်ား ပိုမုိ ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္ 
လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွလိုသူတို႔ အဆုံးအျဖတ္ ျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးႏုိင္မည့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း ဤဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီ အားလုံးသည္ ၁၉၁၄-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး 
အစုိးရႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  
အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ကုမၸဏီတိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တြင္ မွတ္ပုံတင္ရၿပီး၊ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက “အပုိင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုိသူမ်ား 
သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား” တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သိရွိထားေသာ အတိုင္းအတာအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို လုိက္နာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအဓိကလုိင္စင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ရရိွထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို “အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ 
ျမန္မာနုိင္ငံဥပေဒမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အထူးမူဝါဒ၊ ျပဌာန္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမရိွပါ။ 
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အပုိင္း ၁၀။ အခြန္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္င ံ၏ ေကာ္ပုိရိတ္ဝင္ေငြခြန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဝင္ေငြခြန္၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အေပၚ 
အခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊  ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ 
ထည့္၀င္ျခင္း တို႔မ ွ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ 
ရွင္းလင္း တင္ျပထားပါသည္။   ထုိ တင္ျပခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ  အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ အားလုံးကို အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စံုစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အျဖစ္ 
ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မဟုတ္သလို၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္လည္း 
မဟုတ္ပါ။   ဤေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္သည္ Latest Practicable Date ရိွ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား အေပၚ မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုေၾကာင္း မွတ္ယူေသာ္လည္း၊  ထို ဥပေဒမ်ားအား က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ ရွိေသာ တရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး 
အာဏာပုိင္တို႔ အေနျဖင့္ ယခု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အတိုင္း သေဘာ တူညီၾကလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ထုိ 
ဥပေဒမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေပၚဟု လည္းေကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ ျပဌာန္းျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ မထားေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက မသိရိွႏိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ 
အျခား နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
အတည္မျပဳႏုိင္သည့္ ႐ုံးတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနႏုိင္ၿပီး၊ ယင္းတို႔က ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္အခတို႔ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အျခား အခြန္အခတို႔ေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား 
ပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွလိုသူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္းမွ 
ေပၚေပါက္လာနိုင္ေသာ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၊ 
၎၏ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ယခု စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အျခား မည္သူကမွ် တာဝန္ 
မယူပါ။ 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဆုိင္ရာ ဝင္ေငြခြန္  

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း အားလုံးကုိ  

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကသာ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြခြန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အလို႔ငွာ ယင္းကုမၸဏီကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အေနျဖင့္ မွတ္ယူသည္။    TMH Telecom Public Co. Ltd. အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ ထိုသို႔ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားဟု သေဘာထားလ်က္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အေပၚ အေျခခံျပီး အခြန္ စည္းၾကပ္ပါသည္။   

ထို အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊ အေျခပစၥည္းမ ွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ အျခား 

ရလမ္းမ်ားမွ ရေသာ ဝင္ေငြတို႔ အားလုံး ပါဝင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွတ္ပုံတင္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကို ၎၏ 

အခြန္ စည္းၾကပ္ထုိက္သည့္ အသားတင္ ဝင္ေငြ အေပၚ အခြန္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုိင္ႏႈန္း (၂၅%) စည္းၾကပ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ရက္စြျဲဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၆/၂၀၁၇ အရ၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တြင္ စာရင္းတင္သြင္းေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားကို ၂၅% မွ ၂၀% အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားပါသည္။  

အျမတ္ေဝစု ခြေဲဝျခင္း 

TMH Telecom Public Co. Ltd. ကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ ခြေဲဝေပးေသာ အျမတ္ေဝစု ရရွိသည့္ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ ထိုအျမတ္ေဝစု အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါသည္။   
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အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား  ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အေပၚ (ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑ရိွ 

ကုမၸဏီမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္ျပဳ၍) အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အျဖစ္ အခြန္ တစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း (၁၀%) ေပးေဆာင္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။    အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းရေငြမွ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည့္ စရိတ္ကို ႏုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ 

စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြကို တြက္ခ်က္ရပါသည္။ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ 

အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူသူ အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး အေပၚ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း (၀.၁%) ျဖင့္ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
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အပုိင္း ၁၁။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ျဖစ္သည့္                                                

Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd အေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ ပုံသဏၭာန္၊ 

စကားစပ္ အေနအထားတို႔ အတိုင္း ၎၏ အမည္ႏွင့္ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းလ်က္ ဤအလားအလာ 

ၫႊန္းတမ္းအား ထုတ္ေဝရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အလို႔ငွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

အခန္းက႑မွ  ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၎၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို 

ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းလည္း မရိွပါ။    

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာ ဥပေဒမ်ား ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ၊ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager ႏွင့္ 

Underwriter တို႔ အသီးသီး အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းအတြင္း မည္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ 

ကိုးကားခ်က္ကိုမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ မထားပါ၊  ျပဳလုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။  ထို႔ျပင္၊ ဤစာတမ္းပါ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အေပၚ အေျချပဳေသာ သို႔မဟုတ္ 

ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးထံ ေပးရန္တာဝန္ကို မဆို တာဝန္ရိွသည္ဟု လုံးဝ 

လက္မခံဘဲ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳသည့္ အဆုံးစြန္ေသာ အတိုင္းအတာ အထိ အတိအလင္း ျငင္းပယ္ပါသည္။  

ဘာသာစကား 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။   ဤအလားအလာ 

ၫႊန္းတမ္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ မူတို႔ အၾကား ကြလဲြမဲႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိလွ်င္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ 

အဂၤလိပ္ဘာသာ မူက လႊမ္းမိုးေစရမည္္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားမွ ၾကည့္ရႈ  အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္၍၊ ၎တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ 

အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အားလုံး စုေပါင္းလ်က္ လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔၏ 

တိက်မွန္ကန္မႈ အေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူပါသည္။  ထို႔ျပင္၊  သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈ အားလုံး 

လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အေကာင္းဆုံး သိရွိရမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ အရ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရိွေသာ 

အခ်က္အလက္မွန္မ်ား၊ ထင္္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ မွ်တမႈ ရွိၿပီး တိက် မွန္ကန္ေၾကာင္း၊  ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ 

ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုခု အေပၚ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ မည္သည့္္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ကိုမွ်  ထိန္ခ်န္ထားျခင္း 

မရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္။  ထုတ္ျပန္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေသာ ဇစ္ျမစ္တို႔မ ွ

ေကာက္ႏုတ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ အတြက္မူ ယင္းတို႔ကို အဆိုပါ ဇစ္ျမစ္တို႔မ ွ တိက်မွန္ကန္စြာ 

ေကာက္ႏုတ္ထားမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း ထုိက္သင့္သည့္ ပုံသ႑ာန္၊ စကားစပ္တို႔ အတိုင္း  

တစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ ေကာင္းစြာ ထည့္သြင္းထား  ေၾကာင္း  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားက တာဝန္ယူပါသည္္။   

ကုမၸဏီ (TMH Telecom Public Co. Ltd.) သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို 

လိုက္နာပါမည္ဟု ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ကတစဥ္ီးခ်င္း အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

တာ၀န္ယူပါသည္။  
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ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနွင္႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံ တင္သြင္းသည့္ ေန႔ရက္မွ ေျခာက္လ 

တိုင္တိုင္ အမွတ္ ၅၄၊ Eastern Business Centre ၊ ၄-လႊာႏွင့္ ၅-လႊာ၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳိ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ 

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ ႐ုံးခန္း၌ ပုံမွန္ ႐ံုးခ်ိန္မ်ား အတြင္း   ေအာက္ပါ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္ -  

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 

(ခ) "အပုိင္း ၃ ။  ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား - ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား - 

အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား " အပုိဒ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ အေရးပါေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ဤအပိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 

လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္၊ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ 

တစ္စလုွ်င္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းျဖင့္ ထည့္ဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။  

(က)  ေလွ်ာက္ထားခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာအား ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ လက္ခံခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊                      

(ခ)  အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏ အားလုံးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏမွ 

လက္က်န္ေငြကို ေသာ္လည္းေကာင္း (မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊  ယင္းေငြ အေပၚ အတိုး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းေငြမွ 

ရေငြ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ေဝစ ု တစ္စုမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း မေပးအပ္ဘဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ 

အေပၚ မည္သည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခြင့္မွ် မျဖစ္ေပၚေစဘဲ)  ျပန္လည္ ထုတ္အမ္း ေပးမည္ ဟူေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္၊ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား၌ ထည့္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္ခုစီ အတြက္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိပါမည္။  

အေထြေထြ 

၁။ လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အနည္းဆံုး တစ္စု (၁-ခု) စီျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊  ယင္းကိန္းဂဏန္း၏ 

ကိန္းျပည့္အလီ ပါဝင္သည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အတြမဲ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။   အျခား ေရတြက္သည့္ 

ပံုစံျဖင့္  ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျငင္းပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉:၀၀  နာရီတြင္ စတင္ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ ရက္ေန႔၊ 

ညေန ၁၄း၀၀ နာရီတြင္ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း၌သာ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ပါ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါသည္။   အက်ဳးံဝင္ဥပေဒမ်ားေပၚတြင္ မူတည္လ်က္၊ 

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကို          Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager and 

Underwriter တို႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီက တိုင္ပင္ၿပီး၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္သည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္နာရီကို 

အတိုးအေလွ်ာ့  ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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၃။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ယင္း၏ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ပုံႏွိပ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္သာ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို တင္သြင္းရပါ မည္။    

၄။ အသက္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ (၁၈ ႏွစ္) မျပည့္ေသးသူႏွင့္ ရွင္းလင္းမၿပီးေသးေသာ ေဒဝါလီခံထားရသူ (undischarged 

bankrupt) မည္သူမဆို  ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းခြင့္ မရိွပါ။ 

၅။ မည္သည့္ ယုံမွတ္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔ (trust) ၏ တည္ရွိျခင္းကိုမွ် အသိအမွတ္ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။   ယုံမွတ္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူ 

(trustee) တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ယုံမွတ္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူမ်ား (trustees) က ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းလွ်င္ ၎တို႔၏ 

ကိုယ္ပိုင္ အမည္ျဖင့္သာ ႁခြင္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မထားဘဲ တင္သြင္းရပါမည္။ 

၆။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ (ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား အပါအဝင္) ယင္းႏွင့္ အတူ ပါရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မွလြ၍ဲ မည္သည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္တြင္မွ် မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူထားျခင္း 

မရိွပါ။   အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသနယ္ပယ္တို႔၌ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ ဥပေဒမ်ား အရ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ျဖန္႔ေဝမႈအား (လုံးဝ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ဥပေဒပုိင္း  အရ 

ျဖစ္ေစ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အရ ျဖစ္ေစ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ကန္႔သတ္ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။  ေရွ႕တြင္ 

ဆိုခဲ့သည္တို႔၏ ေယဘုယ် သေဘာအား မကန္႔သတ္ေစဘဲ၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို 

လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ မိတၱဴ တစ္စံုတစ္ရာကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္ထံ သို႔မဟုတ္ 

ထိုအတြင္း၌ တိုက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အားလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

ျဖစ္ေစ ယူေဆာင္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ။   ဤကန္႔သတ္ခ်က္အား 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္ ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ ကိုယ္စား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ 

ကိုယ္တိုင္ အျခား ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား အတြက္ ထည့္ဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

ယင္းတို႔အား ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။   ထို႔ျပင္၊  ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ေသာ ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊  ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းရန္ 

သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚရန္ တရားမဝင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ 

ဖိတ္ေခၚမႈလည္း တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။   သက္ဆိုင္ရာ ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္၏ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဥပေဒ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အည ီ မွတပါး အဆိုပါ ေဒသနယ္ပယ္၌ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ 

ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရသကဲ့သို႔၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို 

တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္လ်က္ လွည့္လည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရပါ။   

ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတြင္ 

အက်ဳံးဝင္သည့္ ဥပေဒပုိင္း သို႔မဟုတ္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးပိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျဖစ္ေစ၊ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ၊Joint 

Underwriters ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ က ယုံၾကည္ေသာ  သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ မည္သည့္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ ေလွ်ာက္ထားမႈကို မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager 

Underwriter ၊ Joint Underwriters ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
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တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခြြင့္ ရွိလွ်င္ မွအပ ျမန္မာႏိုင္ငံံ ျပင္ပရိွ အျခားႏိုင္ငံ၏ ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္၏ အက်ဳံးဝင္ရာ 

ဥပေဒပုိင္း သို႔မဟုတ္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ  

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို လက္ခံရရိွေသာ အဆိုပါ ေဒသနယ္ပယ္ရွိ မည္သည့္  ပုဂၢဳိလ္ 

မဆို ထိုသို႔ လက္ခံရရိွမႈကို ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ထည့္ဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အား ဝယ္ယူရန္ 

ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈ အျဖစ္ သေဘာထား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။  

၇။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း မရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ ဖတ္၍ မရေသာ၊ မျပည့္စုံေသာ၊ 

မွားယြင္းစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ၊ နည္းလမ္းတက် လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ 

မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမင္းတို ့က ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားရိွ 

လူႀကီးမင္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္စာရင္း၌ လက္က်န္ေငြ လုံေလာက္စြာ  မရွိဘဲ ေလွ်ာက္ထားမႈ မွန္သမွ်ကို 

လည္းေကာင္း Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ၊  Joint Underwriters ႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က ျငင္းပယ္ခြင့္ ရိွသည္။   လက္က်န္ေငြ လုံေလာက္စြာ ရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ - (ရည္ၫႊန္း 

ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း အနည္းဆုံးႏွင့္ အမ်ားဆုံး (Indicative Offering Price Range) သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္အတြင္း 

ေဘာင္ဝင္ေအာင္) ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အဆိုျပဳ ေဈးႏႈန္း (bidding price) အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ အလို႔ငွာ စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ အတြက္ စာရင္း လက္က်န္ လုံေလာက္စြာ 

ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

၈။ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ႏွင့္  Joint Underwriters ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က  

ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို လုံးဝ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မေပးဘဲ 

ျငင္းပယ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံခြင့္၊ လိွ်ဳ ့၀ွက္ဆႏၵမဲေပးျခင္း (ballot) သို႔မဟုတ္ ပမာဏ (scale down) ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ 

ရွိၿပီး     ဤအခြင့္အေရးမ်ားကိုက်င့္သံုးရာတြင္ သတ္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္သည္ဟုထင္ျမင္သည့္ အျခား ပုံစံမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ု႔ အေပၚတြင္ပါ အက်ဳံးဝင္္ပါသည္။   

အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်ကျ္ဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

စာေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္းကိုမွ် Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter၊  Joint Underwriters 

ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၉။ ဤစာတမ္း အတြင္း မည္သို႔ပင ္ ပါရိွေစကာမူ၊ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားထံ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ခြေဲဝခ်ထားျခင္းကို Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ႏွင့္  

Joint Underwriters တို႔၏ သေဘာ အတိုင္းသာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။   

၁၀။ ေလွ်ာက္ထားမႈ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးစီထံ ၎ အတြက္ ခြေဲဝခ်ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား 

အေရအတြက္ကို ၎ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ ရွိ ၎၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္စာရင္း၌ ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၁။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တစ္ခုအား ျဖည့္စြက္ တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ လူႀကီးမင္းသည္ -  

(က) လူႀကီးမင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ 

ေလ်ာ့နည္းသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ခြေဲဝ/ခ်ထားေပးခဲ့လွ်င္ ထို ေလ်ာ့နည္းသည့္ အေရအတြက္အား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ႏွင့္ 
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ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီလက္ခံရန္ 

ႏွင့္ထည့္ဝင္ရန္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ သေဘာတူရာလည္း ေရာက္ပါသည္၊ 

(ခ) ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းခ်ိန္၌ ေလွ်ာက္ထားေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ အလို႔ငွာ 

(Indicative Offering Price Range အတြင္း ေဘာင္ဝင္ေအာင္) ျဖည့္စြက္ထားသည့္ bidding price အရ 

စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြသည္ လူႀကီးမင္း ေလွ်ာက္လႊာကို တင္ခဲ့ရာ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ သို႔ 

ေပးရန္ အခ်ိန္ ေစ့ေရာက္ၿပီး၊ ေပးရန္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း လူႀကီးမင္းက သေဘာတူရာလည္း ေရာက္ပါသည္၊ 

 (ဂ) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာ တင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက် 

မွန္ကန္ေၾကာင္း  ဝန္ခံကတိျပဳၿပီး၊ လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံရန္ မခံရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

လူႀကီးမင္းထံ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စံုတစ္ရာ ခြေဲဝခ်ထားျခင္း   ျပဳရန ္မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ရာ၌ အဆိုပါ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ 

တို႔က အေထာက္အထား အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူရာလည္း 

ေရာက္ပါသည္၊   

(ဃ) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္္ပရိွ ေဒသနယ္ပယ္ တစ္ရပ္ရပ္ရိွဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မႈ 

ရွိလွ်င္၊  လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒမ်ား အားလုံးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ တို႔ အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ 

ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာတူလ်က္ ကတိသစၥာျပဳရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား 

၁။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ျပည့္စြက္ရာတြင္ ဂ႐ုစုိက္ လိုက္နာရမည့္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတြက္  

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားႏွင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္ ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ 

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ထားျခင္း မရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ ဖတ္၍ မရေသာ၊ မျပည့္စုံေသာ၊ 

မွားယြင္းစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ၊ နည္းလမ္းတက် လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ 

မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမင္း ေလွ်ာက္လႊာ တင္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီရွိ လူႀကီးမင္း၏ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း၌ လက္က်န္ေငြ လုံေလာက္စြာ  မရိွဘဲ ေလွ်ာက္ထားမႈ မွန္သမွ်ကို လည္းေကာင္း 

Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter၊ Joint Underwriters ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က 

ျငင္းပယ္ခြင့္ ရွိသည္။   လက္က်န္ေငြ လုံေလာက္စြာ ရိွျခင္း ဆိုသည္မွာ - (Indicative Offering Price Range 

အတြင္း ေဘာင္ဝင္ေအာင္) ျဖည့္စြက္ထားသည့္                  bidding price အရ သက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ အလို႔ငွာ စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ အတြက္ ေငြစာရင္း လက္က်န္ လုံေလာက္စြာ 

ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။    

၂။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား ျဖည့္စြက္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ 

ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္ ႐ိုက္ကာ  သို႔မဟုတ္ မငွ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ 

ေရးသားကာ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အသုံးျပဳပါက အကၡရာ စာလံုးအႀကီး (BLOCK 

LETTERS)   တို႔ကိုသာ အသုံးျပဳရပါမည္။ 
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၃။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံပါ ကြက္လပ္မ်ား အားလုံးတြင္ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဳံးမဝင္သည့္ 

ကြက္လပ္ တစ္စံုတစ္ရာတြင္ "အက်ဳံးမဝင္ပါ" သို႔မဟုတ္ "N.A." ဟု ျဖည့္စြက္ရပါမည္္။ 

၄။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၎၏ အမည ္အျပည့္အစုံကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ 

လူႀကီးမင္းသည္ လူပုဂၢဳိလ္ (individual) တစ္ဦး ျဖစ္ပါက၊  လူႀကီးမင္း၏ (ရွိလွ်င္ ရွိခ ဲ ့သည့္) အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ 

ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း လူႀကီးမင္း၏ အမည္ အျပည့္အစုံကို 

ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။    ထို႔ျပင္၊ လူႀကီးမင္း၏ (ရွိလွ်င္ ရွိခ ဲ့သည့္) အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား မိတၱဴကိုလည္း 

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပူးတြေဲပးရပါမည္။     

လူႀကီးမင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ အည ီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ/ေကာ္ပိုေရးရွင္း (corporation) တစ္ရပ္ 

ျဖစ္ပါက၊  ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခား သက္ဆိုင္ရာ 

အာဏာပုိင္ထံ၌ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အမည ္အျပည့္အစုံကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။   လူႀကီးမင္း၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ 

သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ ဆိုင္ရာ အလားတူ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အည ီ (ရွိခဲလ့ွ်င္ ) 

လူႀကီးမင္း၏ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္ (common seal) အား ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ခတ္ႏိွပ္ရပါမည္။   လူႀကီးမင္း၏ 

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူ ထို ေလွ်ာက္လႊာအား လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီး တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ 

အပ္ႏွင္းသည့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မိတၱဴအား လည္းေကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္လႊာအား တင္သြင္းရန္ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရသူ၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား မိတၱဴအား လည္းေကာင္း ပူးတြဲ တင္သြင္းရပါမည္။     

လူႀကီးမင္းသည္ ကုမၸဏီ/ေကာ္ပိုေရးရွင္း မဟုတ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္စု (unincoroprated entity) တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါက၊  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္ထံ၌ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အမည ္ အျပည့္အစံုကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။   

လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူ ထို ေလွ်ာက္လႊာအား လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီး တင္သြင္းရန္ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အလားတူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မိတၱဴအား 

လည္းေကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္လႊာအား တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရသူ၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ 

ကတ္ျပား မိတၱဴအား လည္းေကာင္း ပူးတြဲ တင္သြင္းရပါမည္။     

စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္တို႔ အလို႔ငွာ၊ လူႀကီးမင္းသည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မည့္ 

ေနာက္ထပ္ အေထာက္အထား စာရြက္္စာတမ္း တစ္စုံတစ္ရာအား ျပသရန္ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead 

Manager Underwriter၊ Joint Underwriters ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။  

၅။ လူႀကီးမင္းသည္ (လူပုဂၢဳိလ္္ တစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ လည္းေကာင္း၊  ကုမၸဏီ/ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျဖစ္လွ်င္ လည္းေကာင္း) 

လူႀကီးမင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔ အျပည့္အဝ ပုိင္ဆိုင္သည့္ 

ကုမၸဏီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ေၾကညာရပါမည္။    လူႀကီးမင္းသည္ ကုမၸဏီ/ေကာ္ပိုေရးရွင္း မဟုတ္သည့္ 

ပုဂၢဳိလ္စု တစ္ရပ္ ျဖစ္လွ်င္ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ခြေဲဝ/ခ်ထားျခင္း ခံရရန္ 

အရည္အခ်င္း ရွိမရိွကို Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ၊  Joint Underwriters ႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔၏ သေဘာ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။  လူႀကီးမင္း၏ ျဖစ္တည္မႈ 

အေနအထား/အေျခအေန (status) ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ အေထာက္အထား စာရြက္္စာတမ္း တစ္စုံတစ္ရာအား 

ျပသရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ၊ Joint Underwriters ႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ တို႔က ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။  
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၆။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တစ္ခုခ်င္း အတြက္ လူႀကီမင္း အလိုရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ အလို႔ငွာ  လူႀကီးမင္းက ေလွ်ာက္လႊာ တင္မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိ 

လူႀကီးမင္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္စာရင္း၌ လက္က်န္ေငြ လုံေလာက္စြာ ရွိရပါမည္။   လက္က်န္ေငြ 

လုံေလာက္စြာ ရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ - ေလွ်ာက္လႊာတြင္ (Indicative Offering Price Range အတြင္း 

ေဘာင္ဝင္ေအာင္) ျဖည့္စြက္ထားသည့္ bidding price အရ သက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ 

အေရအတြက္ အလို႔ငွာ စုစုေပါင္း က်သင့္ေငြ အတြက္ ေငြစာရင္း လက္က်န္ လုံေလာက္စြာ ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  

လူႀကီးမင္းအား ခြေဲဝေပးသည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ကို လူႀကီးမင္းထံ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ေန႔ရက္ အထိ 

လူႀကီးမင္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္စာရင္း၌ အဆုိပါလက္က်န္ေငြကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိရပါမည္။ 

၇။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ တစ္ရပ္သည္ မေအာင္ျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း ရွိခဲ့ပါက၊  ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ 

ေငြပမာဏ အေပၚ အတိုး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏမွ ရေငြ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကိုမွ် မေပးဘဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏ အားလုံးကို ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးပါမည္။   

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ တစ္ရပ္အား အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ လက္ခံခဲ့့ပါက၊  

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏမ်ားမွ လက္က်န္ေငြမ်ားကို ယင္းေငြ အေပၚ အတိုး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ယင္းေငြမွ ရေငြ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကိုမွ် မေပးဘဲ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္း ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါက 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာေငြပမာဏ  အေပၚ အတိုး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာေငြပမာဏမွ 

ရေငြ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကိုမွ် မေပးဘဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာေငြပမာဏ အားလုံးကို  

ျပန္လည္ထုတ္အမ္း ပါမည္။   

၈။ အထက္ အပိုဒ္-၇ တြင္ ရည္ၫႊန္းေသာ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေငြမ်ားကို ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ စာရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ 

ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ (၂၁-ရက္) အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၌သာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အတြက္ တာဝန္ထားရိွလ်က္ 

ထုတ္ေပးပါမည္။  ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေငြ မွန္သမွ်ကို ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္ရာ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ ၏ဘဏ္ေငြလႊနဲည္းျဖင့္ ထုုတ္ေပး ပါမည္။   

၉။ ဤေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား ျဖည့္စြက္ကာ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သေဘာတူရာ  

 ေရာက္ပါသည္ -  

(က)  လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ မရိွေၾကာင္း၊ 

(ခ) ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ လက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္ ျပဳမႈ အားလုံးကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားက လႊမ္းမိုးၿပီး၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ အည ီ အဓိပၸာယ္ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ 

လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရား႐ုံးတို႔၏ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ျပန္လည္ 

႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳ  ေၾကာင္း။ 

(ဂ) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စား တစ္စုံတစ္ရာ ေငြ ေပးေခ်ရွင္းလင္းရန္ တင္ျပေစကာမူ၊ 

လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္ဝင္ရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး၊ ျငင္းပယ္ မခံရေသာ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ ကိုယ္တိုင္  

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စား အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ မွတပါး  အျခား မည္သည့္ နည္းျဖင့္မွ် လုပ္ေဆာင္မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
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(ဃ) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံလိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ျဖစ္ေစ တလြဲ 

တင္ျပခ့ဲမႈ (misrepresentation) အား  ပယ္ဖ်က္ ကုစားခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာကို လူႀကီးမင္း ရရိွေတာ့မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း၊  

(င) အလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကိုသာ လူႀကီးမင္းက ယုံၾကည္ အားထားခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီရိွ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ႏွင့္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အျခား 

မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ မပါရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ မည္သည့္ တာဝန္မွ်  ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊  

(စ) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္အား 

ျဖစ္ေစ၊  မိမိ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အလို႔ငွာ ယင္းထက္ ေလ်ာ့နည္းကာ  ခြေဲဝခ်ထားသည့္ 

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္အား ျဖစ္ေစ၊  ထည့္ဝင္ရန္   မ႐ုပ္သိမ္းပ ဲ သေဘာတူ 

တာဝန္ယူေၾကာင္း၊  ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အေရအတြက္အား 

လူႀကီးမင္းထံ ခြေဲဝခ်ထားရန္ ျဖစ္ေစ၊  ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္ခုမွ် လူႀကီးမင္းထံ ခြထဲားခ်ထားျခင္း 

မျပဳရန္ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊ Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter ႏွင့္  Joint 

Underwriters တို႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့လွ်င္၊  ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အၿပီးသတ္ အျဖစ္ လူႀကီးမင္း လက္ခံမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း။ 

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား တင္သြင္းျခင္း 

၁။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ တရားဝင္ 

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္သာ  ေလွ်ာက္ထား တင္သြင္းရပါမည္။    

၂။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္  - 

(က) နည္းလမ္းတက် ျဖည့္စြက္ကာ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္သည့္ လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား၊ 

ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ အတူ စာအိတ္ အတြင္း  ထည့္လ်က္ တင္သြင္းရပါမည္ - 

(၁) လူႀကီးမင္းသည္ လူပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါက၊ လူႀကီးမင္း၏ (ရွိလွ်င္ ရွိခဲသ့ည့္) အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ 

ကတ္ျပား မိတၱဴ၊ 

(၂) လူႀကီးမင္းသည္ ကုမၸဏီ/ေကာ္ပိုေရးရွင္း ျဖစ္ပါက၊ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား လက္မွတ္ ေရးထိုး 

အတည္ျပဳၿပီး တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ မိတၱဴႏွင့္ 

(ဆီေလ်ာ္သကဲ့သို႔) ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရသူ၏ 

အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား မိတၱဴ၊ 

(၃) လူႀကီးမင္းသည္ ကုမၸဏီ/ေကာ္ပိုေရးရွင္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္စု ျဖစ္ပါက၊ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား 

လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီး တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းသည့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႔ဲ 

သို႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မိတၱဴႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ 

တင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံရသူ၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား မိတၱဴ၊ 

 (ခ)  လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကို တင္သြင္းမည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား က ၫႊန္ျပ 

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ႐ံုးခြလဲိပ္စာကို စာအိတ္ေပၚ ေရးသားရပါမည္၊ 
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(ဂ) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္  

စာအိတ္အား လုံၿခဳံစြာ ပိတ္ရပါမည္၊   

(ဃ) လူႀကီးမင္း၏ လုံၿခဳံစြာ ပိတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ စာအိတ္အား ယင္းအတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း  ၫႊန္ျပ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား ႐ံုးခြဲ တစ္ခုခုသို႔ ကိုယ္တိုင္ လက္ေရာက္ ေပးအပ္သည့္ နည္းျဖင့္ 

ျဖင့္ေစ၊  လူႀကီးမင္း၏ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ေပးပို႔ရပါမည္၊ 

(င) လူႀကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ တကြ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ပါရိွလ်က္ လုံၿခဳံစြာ ပိတ္ထားၿပီး 

ျဖစ္သည့္ စာအိတ္သည္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔၊ ညေန ၁၄း၀၀ နာရီ သို႔တည္းမဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ကုမၸဏီ က Sole Bookrunner ၊ Sole Lead Manager Underwriter တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္ 

ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္သည့္ အျခား ေန႔ရက္ အခ်ိန္နာရီအား ေနာက္ဆုံးထားလ်က္ ေရာက္ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အဆိုပါ ေန႔ရက္ အခ်ိန္နာရီ ေနာက္ပုိင္းမွ ေရာက္ရိွသည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ မွန္သမွ်ကို ျငင္းပယ္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။   လက္ခံ ရရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းေငြ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ 

လက္ခံရရွိေၾကာင္း မည္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ကိုမွ် ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
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