ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းသည္
၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မူၾကမ္းအျဖစ္ထုတ္ေ၀ၿပီး အေျပာင္းအလဲ႐ွေ
ိ ကာင္း႐ိွႏုင
ိ ္ပါသည္။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.

ဤစာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသာ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။

သို႔
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း JV ကုမၸဏီလီမိတက္
တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။
ကုမၸဏီအမည္

:

ဖတ္(စ္) ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္) ကုမၸဏီလီမိတက္

ကိုယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္ရာထူး

:

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun, အမႈေဆာင္ဥကၠ႒

ကုမၸဏီလိပ္စာ

:

အမွတ္-၃၈၀၊ FMI Centre ၊ ၁၀-လႊာ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္

:

ဦးလင္းၿမိဳင္ (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္)

ဆက္သြယ္ရန္ေနရာ

:

အမွတ္-၃၈၀၊ FMI Centre ၊ ၁၀-လႊာ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း

:

+၉၅(၁)၂၄၀၃၇၃

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးမ်ား

:

ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္း၀ယ္ေရး
ကုမၸဏီလီမိတက္
၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ပ)ထပ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

ကုမၸဏီဥပေဒေရးရာအႀကံေပးမ်ား

:

Duane Morris & Selvam (Myanmar) Limited
10 Bo Yar Zar Street, Kyaukkone
Yankin Township, Yangon, Myanmar

အဓိကဘဏ္မ်ား

:

႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္
အမွတ္-၁၊ ကြမ္းၿခံလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္ၿ႔ မိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

စာရင္းတင္သြင္းမည့္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္အမ်ိဳးအစား

:

သာမန္႐ွယ္ယာ

:

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

႐ွယ္ယာမ်ားအား စာရင္းတင္သြင္းမည့္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းအမည္
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ဤစာတမ္းအား အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ ရ႐ိွႏိုင္သည့္ဌာန
ဌာနအမည္

:

ဖတ္(စ္) ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္) ကုမၸဏီလီမိတက္

ကုမၸဏီလိပ္စာ

:

အမွတ္-၃၈၀၊ FMI Centre ၊ ၁၀-လႊာ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဤစာတမ္းအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
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မာတိကာ
အပိုင္း (၁) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

၅

အပုိင္း (၂) စေတာ့အိပ္ခ်န္ိ းစာရင္း၀င္ႏုင
ိ ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၆

အပိုင္း (၃) အနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

၁၈

အပိုင္း (၄) ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား

၁၉

အပိုင္း (၅) စေတာ့အိပ္ခ်န္ိ းစာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂၇

အပိုင္း (၆) ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

၃၀

အပိုင္း (၇) လုပ္ငန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၅၉

အပိုင္း (၈) အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈသတင္းအခ်က္အလက္

၉၃

အပိုင္း (၉) ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမႈဲ အဖြ႕၏ေဆြ
ဲ
းေႏြးမႈ၊

၁၆၈

အပုိင္း (၁၀) ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမႈဲ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားႏွင့္႐ွယ္ယာမ်ား

၂၁၄

အပိုင္း (၁၁) မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား

၂၄၅

အပုိင္း (၁၂) တရားေရးကိစၥရပ္မ်ား

၂၆၅

အပိုင္း (၁၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွ ိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္

၂၆၆

အပိုင္း (၁၄) အေရးပါေသာျမန္မာဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၇၁

အပိုင္း (၁၅) အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း

၂၈၅

အပိုင္း (၁၆) အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂၈၇
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အပိုင္း (၁) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ ညႊန္းဆိုထားျခင္း မ႐ိွပါက ေအာက္ေဖာ္
ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ စကားစပ္မွ လက္ခံသည့္အတိုင္း အားလံုးတြင္ သက္ေရာက္မႈ႐ိွရမည္။ ဧက၀ုစ္ကို
ရည္ညႊန္းေသာ စကားလံုးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္မႈ႐ိွပါက ဗဟု၀ုစ္ပါ၀င္ၿပီး ဗဟု၀ုစ္ကိုရည္ညႊန္းေသာ စကားလံုးမ်ားတြင္
သက္ဆိုင္မႈ႐ိွပါက ဧက၀ုစ္ပါ၀င္ေစရ မည္။

စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

“ကုမၸဏီ” ၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ” ႏွင့္

First Myanmar Investment Co., Ltd.

“FMI”

(ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မ့ဲ(န္)ကုမၸဏီလီမိတက္)

“ကၽြႏု္ပ္တို႔” ၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို” ၊

အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ရည္ညႊန္းျပ႒ာန္းထားျခင္း မ႐ိွပါက - First

“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏” ႏွင့္ “အုပ္စု”

Myanmar Investment ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ
မ်ားႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ အားလံုးပါ၀င္ေသာအစုအဖြဲ႕ကို ရည္ညႊန္း
သည္။

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

ASEAN

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (Association of Southeast Asian
Nations)

Bank / Yoma Bank

႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္ (Yoma Bank Limited)

CBM

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (Central Bank of Myanmar)

Digital Money Myanmar

ဒီဂ်စ္တယ္မန္းနီးျမန္မာလီမိတက္ (Digital Money Myanmar)

FMI Air

အဖ္က္အမ္အိုင္အဲလီမိတက္ (FMI Air Limited)

GIZ

ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္း
(German Federal Enterprise for International Cooperation)
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IFC

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (International Finance
Corporation)

MADB

ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္ (Myanmar Agricultural
Development Bank)

MEB

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (Myanma Economic Bank)

Meeayahta International

မီးရထားအင္တာေန႐ွင္နယ္ဟိုတယ္လီမိတက္ (Meeayahta Internation
Hotel Ltd.)

MFTB

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (Myanmar Foreign Trade Bank)

MIC

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္ (Myanmar Investment
Commission)

MIGA

ဘက္စံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအာမခံေအဂ်င္စီ (Multilateral Investment
Guarantee Agency)

MJTD

ျမန္မာ ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈလီမိတက္ (Myanmar Japan Thilawa
Development Ltd)

MOF

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (Ministry of Finance of Myanmar)

MOH

ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန (Ministry of Health of Myanmar)

MSEC

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာ
ကုမၸဏီလီမိတက္ (Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.)

PHIH

ပန္းလိႈင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆး႐ံုလီမိတက္ (Pun Hlaing International
Hospital Limited)

Pun Hlaing Links

ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Pun Hlaing Links
Services Co., Ltd.)
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Real Estate Segment

FMI ၏အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္ ၅၀/၅၀ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ LSC-FMI လီမိ

(အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း)

တက္ ႏွင့္ ေအာက္ပါလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားပါ၀င္သည္။
FMI ဥယ်ာဥ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္၊ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈလီမိတက္၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္၊
မီးရထား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္ လီမိတက္ (FMI Garden
Development Ltd.; Thanlyin Estate Development Ltd.; Pun
Hlaing Links Services Co., Ltd. and Meeyahta International Hotel
Ltd.

SECM

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္အဖြ႕ဲ (Securities and Exchange
Commission of Myanmar)

SPA (Myanmar)

Serge Pun ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား (ျမန္မာ) လီမိတက္
(Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited)

SPA (Myanmar) Group

SPA (ျမန္မာ) ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား
(SPA (Myanmar) and its subsidiaries )

Thanlyin Estate

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလီမိတက္
(Thanlyin Estate Development Ltd.)

WHO

ကမ ၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (World Health Organization)

Yangon Land

ရန္ကုန္လဲန္းကုမၸဏီလီမိတက္ (Yangon Land Co., Ltd.)

YCDC

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
(Yangon City Development Committee)

Yoma Myittar

႐ိုးမေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
(Yoma Myittar Development Co., Ltd.)

Yoma Strategic

႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးပိုင္လီမိတက္ (Yoma Strategic Holdings
Ltd.)

7

Yoma Thitsar

႐ိုးမသစၥာကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
(Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd.)

YSHPH

႐ိုးမ Siloam ေဆး႐ံု ပန္းလိႈင္လီမိတက္
(Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited)

YSX

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange)

အေထြေထြႏွင့္ေယဘုယ်စကားရပ္မ်ား

စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

24x7

တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္

CBD

ဗဟိုစီးပြားေရးေဒသ (Central Business District)

CEO

အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ (Chief Executive Officer)

CFO

ဘ႑ာေရးအရာ႐ိွခ်ဳပ္ (Chief Financial Officer)

FDI

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Foreign Direct Investment)

FY / financial year

ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး
လာမည္ႏွစ္၏ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္သည္)

GDP

စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (Gross Domestic Product)

ISO

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အဖြ႕ဲ အစည္း
(International Organization for Standardization)

MNC

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံု ပါ၀င္ေသာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (Multinational Corporation)

NGO

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း (Non-Governmental Organisation)
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NPLs

အတိုးအရင္းေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာေခ်းေငြ (Non-Performing
Loan)

Q1, Q2, Q3, Q4

ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ သံုးလပတ္ကာလမ်ား
(Quarters of a financial year)

SEZ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Special Economic Zone)

SME

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား
(Small And Medium-Sized Enterprises)

႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စကားရပ္မ်ား

စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ

ကိုယ္ပိုင္ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍
ေအာက္ပါတို႔ကို ဆိုလိုသည္မွာ (က)

ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ

ကုမၸဏီ၏

အေဆာက္အအံု၏

လက္ေအာက္ ခံကုမၸဏီခြဲ အျပင္ မည္သည့္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း
မဆုိ ၎ထဲတြင္ (၁)

ယင္း ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ၎၏
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ

တစ္ခု

(သို႔မဟုတ္)

တစ္ခုထက္ ပိုေသာ ကုမၸဏီခတ
ြဲ ြင္ျဖစ္ေစ
(၂)

ယင္းထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ ၎၏
လက္

ေအာက္ခံ

ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခု

သို႔မဟုတ္

တစ္ခုထက္ပိုေသာ ကုမၸဏီခတ
ြဲ ြင္ျဖစ္ေစ
(၃)

ယင္းထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီ၏တစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္

ခုထက္ပိုေသာ

ကုမၸဏီခတ
ြဲ ြင္ျဖစ္ေစ
ဆႏၵမဲေပးမႈ

ေကာ္ပို

ေ၀စုအားလံုးတြင္

လက္ေအာက္ခံ
ေရး႐ွင္းတြင္႐ိွေသာ
ပူးတြထ
ဲ ား

သည့္

စုစုေပါင္းမဲမ်ား၏ ၅၀% ထက္မပိုေသာ၊ ၂၀% ေအာက္
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မေလ်ာ့နည္းေသာ

မဲေပးေ၀စုမ်ားတြင္

တိုက္႐ိုက္

အက်ဳိး အျမတ္တစ္ခုအားရ႐ိွမည္။ သို႔မဟုတ္
(ခ) အထက္ပါ အပိုဒ္(က)အား အရင္းခံ၍ ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ
ကုမၸဏီ၏

ဆက္ႏြယ္ေသာ

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္ခု

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီျဖစ္သည့္
ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ

အေဆာက္အအံု၏ လက္ ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျပင္
မည္သည့္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း တြင္မဆို ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
မူ၀ါဒမ်ားကို(၁)

ထင္႐ွား တည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီမွျဖစ္ေစ၊ တစ္ခု
သို႔မဟုတ္

တစ္ခုထက္ပိုေသာ

လက္ေအာက္ခံ

ကုမၸဏီခမ
ြဲ ွ ျဖစ္ေစ
(၂)

ထင္႐ွား တည္႐ိွေနေသာကုမၸဏီမွ ၎၏ တစ္ခုသို႔
မဟုတ္

တစ္ခုထက္ပိုေသာ

လက္ေအာက္ခံ

ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစ
(၃)

ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီ၏တစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္ခု ထက္ပိုေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္
အတူတကြ ျဖစ္ေစ

အေျခခံအားျဖင့္

ထိန္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း

သို႔မဟုတ္

လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း႐ိွသည္။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕

FMI ၏ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၀င္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

(၁၉၁၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါမ်ားကို
ဆိုလိုသည္ (က)

ယင္းကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရးႏွင့္

စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ၀
္ ိုက္၍ျဖစ္ေစ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ စိုးမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း႐ိွျခင္း။
သို႔မဟုတ္
(ခ)

ေအာက္ပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာ
ေရးႏွင့္

စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး

မူ၀ါဒမ်ားတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အက်ဳိး ရလဒ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္း႐ိွျခင္း။
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(၁)

(အာဏာတည္ေစႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ား

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

အျပင္)

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္

လက္ေတြ႕က်ေသာ လႊမ္းမိုးမႈ
(၂)

(အကယ္၍

သေဘာတူညီခ်က္

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတစ္ခု
၎ကုမၸဏီ၏

ယံုၾကည္မႈတစ္ခုအား
ပါ၀င္ေသာ္ျငားလည္း)

ဘ႑ာေရး

စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး
ေရာက္မႈ

တစ္ခုအား

႐ိွသည့္

သို႔မဟုတ္

မူ၀ါဒမ်ားကို

အက်ဳိးသက္

လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံ

သို႔မဟုတ္

က်င့္သံုးမႈ
စာျဖင့္

ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ

ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္

ဥပေဒ၊

သို႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊

တရား႐ံုး၏

တာ၀န္

အမိန္႔အရ

၀တၱရားတစ္ခုႏွင့္အညီ

အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ အလို႔ငွာ ယင္း ကဲ့သ႔ို လႊမ္းမိုးမႈအား
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဆိုေသာ ေနရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္
စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး

မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ၌

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းအား ဖယ္က်ဥ္လ်က္

ဒါ႐ိုက္တာ

FMI ၏ ဒါ႐ို္က္တာတစ္ဦး

အစု႐ွယ္ယာအခြင့္အေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ
မည္သည့္အမည္ကုိမဆို
မွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊

ကုမၸဏီတစ္ခု
ေပးျခင္းအားျဖင့္
ယင္း

တရား၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊

အေဆာက္အအံု

မည္သည့္အခြင့္အေရးသို႔မဟုတ္
ယင္းကုမၸဏီအတြင္း႐ိွ

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အတြင္း႐ိွ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

ယင္းကဲ့သို႔

မဆိုဆိုလိုၿပီး

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

အခြင့္အေရး

ရ႐ိွေစရန္ မည္သည့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မဆိုပါ၀င္သည္။

IFC ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔စပ
ြဲ ါ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္
ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၏ အဖြ႕ဲ ၀င္ျဖစ္ေသာ IFC တို႔ၾကား႐ိွ ေခ်းေငြ
သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္

အဓိကအလုပ္အမႈေဆာင္

(က) ထင္႐ွားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္း
အေဆာက္အအံုတြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္ရာထူးျဖင့္

အလုပ္လုပ္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဆိုလိုၿပီး ယင္းပုဂၢိဳလ္မွ
(၁)
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ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

အဓိက

အပိုင္းတစ္ခုခုကို

ေသာ္လည္းေကာင္း

အားလံုးကိုေသာ္

လည္းေကာင္း

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ ရာတြင္ ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ျခင္း။
သို႔မဟုတ္
(၂)

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးရပ္တည္မႈကို သိသိသာသာ
အက်ဳိး

သက္ေရာက္မႈ

႐ိွေစေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ စြမ္းအား႐ိွျခင္း။
(ခ)

အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္စုထဲတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ
အလုပ္အမႈ

ေဆာင္ရာထူးျဖင့္

လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုဆိုလိုၿပီး ယင္းပုဂၢိဳလ္မွ (၁)

အုပ္စုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

အဓိကအပိုင္း

တစ္ခုခုကိုေသာ္

လည္းေကာင္း

အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း
သက္ေရာက္မႈ႐ိွေစေသာ

အက်ဳိး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ရာ တြင္ ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ျခင္း။
သို႔မဟုတ္
(၂)

အုပ္စု၏

ဘ႑ာေရးရပ္တည္မႈကို

အက်ဳိး

သိသိသာသာ

သက္ေရာက္မႈ႐ိွေစေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ စြမ္း အား႐ိွျခင္း။

Latest Practicable Date

၁၉၁၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္

စာရင္းသြင္းျခင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ FMI ၏ ႐ွယ္ယာမ်ား စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

အဓိကအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္ခုႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၏

မဲေပးေ၀စုမ်ား၏ ၅ % သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္အား အက်ိဳးခံစားခြင့္
သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဆိုလိုသည္။

သက္ဆိုင္ေသာမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္း

FMI ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤစကားရပ္တြင္ပါ၀င္သည္မွာ (က) တိုက္႐ိုက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ FMI
မွ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

သို႔မဟုတ္

FMI

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္႐ိွေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု
(ခ)

FMI ၏ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး
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၏

(ဂ) FMI ၊ ၎၏မိခင္ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား၏ စီမံ
ခန္႔ခေ
ြဲ ရး

ေအးဂ်င့္တစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး၊

ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦး၊ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး
(ဃ)

အကၡရာစဥ္ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ရင္းခ်ာေသာ မိသားစု၀င္။ သို႔မဟုတ္

(င) အကၡရာစဥ္ (ခ)၊ (ဂ) သို႔မဟုတ္ (ဃ) တို႔တြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ

တိုက္႐ိုက္နည္း

သြယ၀
္ ိုက္ေသာနည္း

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ျဖင့္ျဖစ္ေစ

ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

လုပ္ငန္းစုတစ္ခု
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္မွ

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာ

စ၍ ထပ္ျဖည့္ရန္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳထားေသာ ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္
ေဆာင္႐ြက္မည့္

(၁၉)

ရက္ေန႔တြင္
မိတ္ဖက္မ်ား၏

သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ နွင့္
ဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

စာမ်က္ႏွာ

[●]

တြင္စတင္၍

“႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ

သတင္းအခ်က္အလက္ - အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံု လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏
အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း” တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း
FMI ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ

ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိုင္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး နည္းဥေပဒ

နည္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္

FMI ၏အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦး

အစု႐ွယ္ယာ

ကုမၸဏီ၏ သာမန္႐ွယ္ယာမ်ား

အေရးပါအရာေရာက္ေသာပုဂၢိဳလ္

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
ယင္း ပုဂၢိဳလ္သည္-
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လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ဥပေဒ

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

(က)

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၏
ယင္းအထက္

မဲေပးေ၀စုမ်ား၏

အား

၁၀

%

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ

သို႔မဟုတ္
သို႔မဟုတ္

ထိန္းခ်ဳပ္ေသာပုဂၢိဳလ္။ သို႔မဟုတ္
(ခ) ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၏ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၀င္ ဒါ႐ိုက္တာအမ်ားစု၏ ္ဖြ႕ဲ စည္းပံုကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေနရာတြင္ ႐ိွေသာပုဂၢိဳလ္။ သို႔မဟုတ္
(ဂ) ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကို တိုက္႐ိုက္
နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

သြယ၀
္ ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

စြမ္းရည္႐ိွေသာပုဂၢိဳလ္။

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ

FMI ၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခု

စက္မႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စကားရပ္မ်ား

စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

ALCO

႐ိုးမဘဏ္၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္မ်ားေကာ္မတီ
(Asset/Liability Committee)

AML

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး (Anti-Money Laundering)

ATM

အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္

(Automated

Teller

Machine

/

Automatic Teller Machine)

CBS

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ (Core Banking System)

ECC

႐ိုးမဘဏ္၏ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေရးေကာ္မတီ (Yoma Bank’s Executive
Credit Committee)

LDR

ေျမယာဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရးမ်ား (Land Development Rights)

ေငြေၾကးစနစ္၊ ယူနစ္ ႏွင့္အျခားအရာမ်ား
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စကားရပ္

ေဖာ္ျပခ်က္

Ks

ျမန္မာက်ပ္ေငြ (Myanmar Kyats)

USD / US$ / U.S. dollars

အေမရိကန္ေဒၚလာ (United States Dollars)

EUR / €

ယူ႐ို (Euro)

SGD

စင္ကာပူေဒၚလာ (Singapore Dollars)

sq. ft.

စတုရန္းေပ (Square feet)

sq. m.

စတုရန္းမီတာ (Square metres)

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္း
ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ က်ပ္ေထာင္ေပါင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကိန္းျပည့္တန္ဖိုးအေနျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး ယူထားပါသည္။
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အပုိင္း (၂) စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၀င္ႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

အေရးႀကီးေသာမွတ္ခ်က္
First Myanmar Investment ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ယခု စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္
ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို

သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္

ထုတ္ေရာင္းထားသည့္႐ွယ္ယာမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး
ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းဟူ၍လည္း

ေခၚဆို

ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳမည္

မဟုတ္ပါ။

အခ်က္အလက္မ်ား၏

ႏုိင္ပါသည္။

တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ

၎ကို

ျပဳလုပ္ၿပီး၎တုိ႔၏

အေၾကာင္းျပဳ၍

တစ္ဦးခ်င္းစီ္သည္

ျပည့္စံုမႈအတြက္
အသိပညာ၊

ျပင္ပသို႔

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္

ဤစာတမ္းအား

ဒါ႐ိုက္တာ

စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္

တာ၀န္အျပည့္
ယံုၾကည္မႈမွ

႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား

ဤစာတမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္

႐ွိၾကသည္။

လက္ေတြ႕က်ေသာ

အေကာင္းဆံုးမ်ား

ရ႐ွိရန္အတြက္

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ယခု စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ မွားယြင္းေသာ
သို႔မဟုတ္

အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးမ႐ွိရန္၊

ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္

မွားယြင္းေသာ

အထင္အျမင္လြမ
ဲ ွားေစေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိးကိုျဖစ္ေစသည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားမ႐ွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္
ထားရမည္။

ဤ႐ွယ္ယာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသာ ၀ယ္ယူျခင္းေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသည္။

အလားအလာ႐ွိေသာ

အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း

အားထားယံုၾကည္သင့္ၿပီး
စဥ္းစားကာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရည္႐ြယ္ခ်က္

အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူမႈႏွင့္

ဆက္စပ္၍

၎တု႔ိ၏

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၱရာယ္

ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ

ဘ႑ာေရးအေျခအေနစသည္တုိ႔ကို

ဆံုး႐ံႈးႏုိင္မႈအႏၱရာယ္မ်ားကို

သံုးသပ္သင့္သည္။

အကယ္၍

သင့္အေနျဖင့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္
႐ွယ္ယာ ၀ယ္ယူရန္စဥ္းစားရာတြင္လည္းေကာင္း သံသယတစ္စံုတစ္ရာ႐ွိပါက သက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္း၀ယ္သည့္
လုပ္ငန္း

မ်ား၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအႀကံေပးသူမ်ား

သုိ႔မဟုတ္

အျခားကၽြမ္းက်င္သူအႀကံေပးပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ သင့္သည္။
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း အားရယူလိုပါက FMI Center၊ (၁၀)လႊာ၊ အမွတ္-၃၈၀၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို

ျမန္မာတြင္
ကုမၸဏီ၏

ေလွ်ာက္ထား
၀က္ဘ္ဆိုက္

ႏုိင္ပါသည္။
လိပ္စာ

ထုိ႔ျပင္
ျဖစ္ေသာ

http://fmi.com.mm တြင္လည္းရယူႏုိင္ပါသည္။

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း႐ွင္းလင္းခ်က္
ယခု စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔
ယံုၾကည္ေသာ

အျခားရင္းျမစ္မ်ားမွ

ေပးအပ္ထားသည့္

သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို

အေျခခံထားသည္။

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးသူမ်ားက အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ကုိယ္စားျပဳျခင္းသို႔မဟုတ္ အာမခံျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းသို႔မဟုတ္ ညႊန္းဆိုျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေပ။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းရန္ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ မည္သည့္အရာကိုမွ်

ဘ႑ာေရး

အႀကံေပးသူမ်ားက ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳမႈတစ္ရပ္ဟု အားကိုးယံုၾကည္ျခင္း
သို႔မဟုတ္

ယူဆျခင္း

မျပဳသင့္ေပ။

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးသူမ်ားသည္
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ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္

ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွီျငမ္းကိုးကားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္
ၿပီးျပည့္စံုမႈအတြက္ တာ၀န္႐ွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံရမည္ ဟုမယူဆသင့္ေပ။

ဤ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို လက္ခံရ႐ွိသူ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္႐ႈသူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ
သည္၎၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းပါ
အခ်က္အလက္ မ်ား ၿပီးျပည့္စံုမႈႏွင့္ တိက်မႈတု႔ိအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးသူမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

ယံုၾကည္အားကုိးအားထားမႈမျပဳဟု လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
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မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို

အေပၚတြင္

အပိုင္း (၃) အနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အားသာခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အႀကိဳေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္
အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

သာမက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အနာဂတ္စီးပြားေရး

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

ဘ႑ာေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေသာ အျခားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အနာဂတ္ကိစၥရပ္မ်ား၊
ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္႐ိွ႐ႈေထာင့္မ်ားကို
ထင္ဟပ္ေစမည့္ အနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ “ယူဆသည္”၊ “ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္သည္”၊
“ခန္႔မွန္းသည္” ၊ “ေမွ်ာ္လင့္သည္”၊ “ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္”၊ “ယံုၾကည္သည္”၊ “စီစဥ္ထားသည္”၊ “ရည္႐ြယခ
္ ်က္ ႐ိွ
သည္"၊ “(ျဖစ္) ႏိုင္သည္”၊ “(ျဖစ္)ႏိုင္ေခ်႐ိွသည္”၊ “(ျဖစ္)လာလိမ့္မည္”၊ “(ျဖစ္လာ)ႏိုင္သည္”၊ “(ျဖစ္သြား) ႏိုင္သည္”၊
“(ျဖစ္)သင့္သည္”

သို႔မဟုတ္

ကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီတြင္

၎တို႔၏

ဆန္႔က်င္ဘက္

စကားလံုးမ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခားအေျပာင္းအလဲမ်ား သု႔ိမဟုတ္ အလားတူ ပညာရပ္ေ၀ါဟာရတို႔ အပါ အ၀င္ အနာဂတ္အတြက္ေျမာ္ျမင္ေသာ
ပညာရပ္ေ၀ါဟာရမ်ားကို
အခ်က္အလက္မ်ား

အသံုးျပဳထားပါသည္။

မဟုတ္ပါ။

၎တို႔သည္

ယင္းအနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

စာရင္းတင္သြင္းရန္

သမိုင္း၀င္

ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း၏

ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ပါ၀င္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္႐ြယခ
္ ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားအပါအဝင္
ဘ႑ာေရးအေနအထား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈရလဒ္မ်ား၊ ေငြေပၚလြယ္မႈမ်ား၊ အလားအလာမ်ား၊ တိုးတက္မႈမ်ား၊
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္၍

လက္႐ိွ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ပါ၀င္ပါသည္။
႐ွယ္ယာမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ အနာဂတ္
ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားကို အာမမခံႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွန္တကယ္ ဘ႑ာေရးအေနအထား၊
လုပ္ငန္း

လည္ပတ္ေရးရလဒ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၏

ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္

တိုးတက္မႈ

တို႔ကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပါ၀င္လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

အာမမခံႏိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း

တြင္ပါ၀င္ေသာ

သတိထားမိၿပီး

အနာဂတ္ေျမာ္ျမင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား႐ိွ

တင္ျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎ထဲ႐ိွ ခ်မွတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႀကီးႀကီး မားမား လြေ
ဲ ခ်ာ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္
ေျမာ္ျမင္ေသာ

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ

လက္႐ိွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

အေျခခံထားသည့္

ျဖစ္လာမည္ဟုကၽြႏု္ပ္တို႔မွ

ရည္႐ြယခ
္ ်က္မ်ား၊

အာမခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ယံုၾကည္မႈမ်ား၊

အမွန္တကယ္အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ တည္မီွေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ [
ထားေသာ

“ထုတ္ေ၀သူ၏အခ်က္အလက္မ်ား”

ေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္

ႏွင့္

“ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအား

ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

18

သို႔မဟုတ္

] ႏွင့္ [

] တြင္ ေဖာ္ျပ

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း”

ဘ႑ာ

အပိုင္းတြင္

အပိုင္း (၄) ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ တို႔တြင္ အမွန္တကယ္႐ိွေသာ စုေပါင္းအရံႈးအျမတ္
စာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္တို႔႐ိွ စုေပါင္းလက္က်န္႐ွင္းတမ္းတို႔သည္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရးစာရင္းခ်ဳပ္မ်ားမွရ႐ိွေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကး
႐ွင္းတမ္းမ်ား၊

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္

ပါ၀င္ေသာဘ႑ာေရးစာရင္းခ်ဳပ္မ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္၍ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တို႔တြင္႐ိွေသာ

Pro Forma

ခန္႔မွန္းအ႐ွံဳးအျမတ္ႏွင့္ စုေပါင္းလက္က်န္႐ွင္းတမ္းစာရင္းခ်ဳပ္တို႔သည္ မစစ္ေဆးရေသးေသာ Pro Forma တစ္ေပါင္း
တစ္စည္းထဲေသာ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစာရင္းမ်ားႏွင့္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

စာရင္းတင္သြင္းရန္

ေဖာ္ျပခ်က္

စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာမွတ္စုမ်ားမွ ရ႐ိွေသာအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ [ ] ႐ိွ “ စာရင္းမစစ္ေဆး
ရေသာ

အႀကိဳတစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

မစစ္ေဆးရေသးေသာ

Pro

Forma

ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားအညႊန္း”

ေငြစာရင္း

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း
သာဓကျပရန္

ျဖစ္ပါသည္။

ရည္႐ြယခ
္ ်က္ျဖင့္

ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြထြက္ေငြ စာရင္းခ်ဳပ္မ်ား၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ထိုကာလမ်ားတြင္သာ သိ႐ိွႏိုင္မည့္ရလဒ္မ်ားကို ေကာင္းစြာညႊန္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ Pro Forma
ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အက်ိဳးအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား
အေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုညႇိႏိႈင္း ခ်က္မ်ားသည္ မစစ္ေဆးရေသးေသာ Pro Forma စာရင္းမ်ား
ညႇိႏိႈင္းခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ ကာလအတြင္း ရ႐ိွေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။
Pro Forma ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ
ထားၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္ (၁)

သက္ဆိုင္ရာ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္႐ွားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔ ႏွင့္၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔ တို႔တြင္ အသီးသီးျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ တို႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ
ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔႐ိွ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဘ႑ာေရးရလဒ္မ်ား

(၂)

ထင္႐ွားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ႏွင့္၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔
တို႔တြင္ အသီးသီးျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔

တို႔တြင္

ကုန္ဆံုးေသာ

ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔႐ိွ

ကုမၸဏီအုပ္စု၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေန
Pro Forma ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ထိုဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္စုမွ က်င့္သံုးေသာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ ေန႔ႏွင့္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တို႔႐ိွ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စာရင္းမူ၀ါဒ အေပၚ အေျခခံၿပီး
ျပဳစုထားျခင္း

ျဖစ္သည္။

သေဘာသဘာ၀အရ
ေဖာ္ျပမည္မဟုတ္ေပ။

ကုမၸဏီအုပ္စု၏
ကုမၸဏီအုပ္စု၏

Pro

Forma

Pro

Forma

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေရးရလဒ္မ်ားႏွင့္

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

သတိျပဳသင့္ေပသည္။
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အခ်က္အလက္မ်ားသည္
ဘ႑ာေရးအေျခအေန

လြန္ကဲေသာ

မွီခိုအားထားျခင္း

၄င္းတို႔၏
အမွန္တို႔ကို
မျပဳမိေစရန္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား
ေယဘုယ် Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထင္႐ွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ မစစ္ေဆးရေသးေသာ
ေငြစာရင္းညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေယဘုယ် Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္႐ွား
ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ (၁)

ပန္းလိႈင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆး႐ံုလီမိတက္ PHIH ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅% ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ၇၅% တို႔အစား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၁)ႏွစ္လံုးအတြက္ ႐ွယ္ယာ ၆၀% ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု
ယူဆခဲ့မိျခင္း။

(၂)

Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd. “Yoma Thitsar” ကို လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ အျဖစ္မွရပ္စဲျခင္းႏွင့္
FMI Air Ltd. “FMI Air” အား လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲအျဖစ္သို႔ အဆင့္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ၁၀% ႐ွယ္ယာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသာ ခ်န္ထားရန္။

(၃)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း႐ိွ အ႐ွံဳးအျမတ္ စာရင္းခ်ဳပ္တြင္
“PHIH” ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္ “႐ိုးမဘဏ္” တို႔၏ တစ္ႏွစ္စာ ဘ႑ာေရးရလဒ္မ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္ျခင္း

တိက်ေသာ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မစစ္ေဆးရေသးေသာ Pro Forma
ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ တိက်သည့္ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္
တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာရလဒ္မ်ားအား အေနအထားေျပာင္းလဲေစရန္
႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို
“ကုမၸဏီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား - ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံု - လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ - ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း” စာမ်က္ႏွာ [

]” မွစ၍ ဖတ္႐ႈဳႏိုင္ပါသည္။ အျခား Pro Forma

ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို “၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ
Pro Forma ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္း ေပါင္းခ်ဳပ္” စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္
အေထြေထြ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါထင္႐ွားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏
စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ Pro Forma ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ား ေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အေထြေထြ Pro Forma
ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ -
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(၁)

႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ PHIH တို႔ကို ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအျဖစ္ ႐ွယ္ယာ ၅၁ %ႏွင့္ ၆၀ % အသီးသီးျဖင့္
ထား႐ိွျခင္း။

(၂)

ေအာက္ပါလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း
-

Yoma Thitsar Commercial Co., Ltd.

-

FMI Syndication Ltd. (to exchange for additional 10% shareholding in Landmark
Development via Meeyahta International Hotel Ltd)

(၃)

-

SPA Motorcycle Ltd.

-

SPA Motor Ltd. (May Enterprises Ltd.)

-

Yoma Yarzar Manufacturing Co., Ltd.

-

Agribusiness and Rural Development Consultant Co., Ltd.

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
-

Yoma Bank (to consolidate as subsidiary)

-

PHIH (to consolidate as subsidiary)

-

Convenience Prosperity Co., Ltd.

-

Myanmar Motors Pte Ltd.

-

Shine Laundry Ltd.

-

FMI Flotilla Ltd.

-

Myanmar Agri-Tech Carbon Capital Ltd.

-

FMI Air (to deconsolidate as a subsidiary and to retain 10.0% shareholding as an availablefor-sale financial asset).

(၄)

FMI Syndication Ltd. တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ Landmark Development Project တြင္ quasi-equity
ေခ်းေငြအတြက္ Meeyahta International Hotel Ltd. တြင္ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ၂၀ % ဖလွယ္ရယူ၍
မိတ္ဖက္လုပ္ကိုင္ျခင္း
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အေသးစိတ္ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာႏွစ္၏ စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ အေသးစိပ္ညႇိႏိႈင္းခ်က္
တို႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ အေသးစိပ္ Pro Forma ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား အတြက္ စာမ်က္ႏွာ ( ) ႐ိွ “၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္႐ိွ
စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ ဘ႑ာေရးစာရင္းခ်ဳပ္” တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

လက္က်န္႐ွင္းတမ္း စာရင္းခ်ဳပ္အမွန္ႏွင့္ PRO FORMA လက္က်န္႐ွင္းတမ္းစာရင္းခ်ဳပ္
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ တြင္ ႐ိွသည့္ စာရင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိွသည့္စာရင္း

Actual-basis

Pro forma

Pro forma-

Actual-basis

Pro forma

Pro forma-

(historical)

adjustments

Basis

(historical)

adjustments

Basis

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ေငြသား၊ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမွထား႐ိွေ
ငြ

၆၂,၆၇၆,၂၄၀

-

၆၂,၆၇၆,၂၄၀

-

၇၇,၃၅၄,၂၇၆

၇၇,၃၅၄,၂၇၆

၆၆,၃၃၈,၀၈၀

(၃၀၃,၀၄၄)

၆,၆၀၅,၀၃၆

၁,၁၇၇,၃၂၃

၅၃,၉၇၁,၃၄၉

၅၅,၁၄၈,၆၇၂

၂,၈၃၄,၈၇၉

၈,၈၆၅,၅၁၂

၁၁,၇၀၀,၃၉၁

၆

၇၄၀,၀၁၆

၂၀,၉၈၇,၈၆၀

အျခားေငြသားႏွင့္
ေငြးသားနီးပါး

၂၁,၇၂၇,၈၇
ကုန္ေၾကြးၿမီ႐ွင္
ေခ်းေငြႏွင့္ေဖာက္သည္
မ်ားသို႔ ႀကိဳေပးေငြ၊
ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ

၄၁၅,၀၇၆,၀၁

ထား႐ိွေငြ

၄၁၅,၀၇၆,၀၁

၂

-

၂

-

၈၅,၄၃၅,၂၂၆

၈၅,၄၃၅,၂၂၆

၄၇၉,၉၅၁

-

၄၇၉,၉၅၁

၃၆၄,၅၈၈

၃၈,၅၅၈

၄၀၃,၁၄၆

ခြင့္မ်ား

၁၀,၅၀၆,၂၃၅

(၁,၂၀၆,၀၁၅)

၉,၃၀၀,၂၂၀

၅

(၈,၆၃၉,၂၅၁)

၄,၉၁၄,၆၀၄

လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္

၅၅၇,၉၁၁,၃၉

ကုန္လက္က်န္
အျခားလက္ငင္းရရန္ပိုင္

၁၃,၅၅၃,၈၅

၅၆၅,၂၆၇,၈၅

၃၆,၈၂၃,၆၄

၇

-

၀

၂

-

၂၄၄,၀၅၃,၉၇၅

၂,၂၀၉,၀၄၃

၂,၃၀၇,၇၃၃

၄,၅၁၆,၇၇၆

၂,၆၃၀,၇၆၃

(၉၀၅,၃၂၁)

၁,၇၂၅,၄၄၂

-

၁၆၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၆၀,၀၀၀,၀၀၀

စုစုေပါင္း
လက္ငန္းမဟုတ္ေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ဘ႑ာေငြ ရ႐ိွႏိုင္သည့္
ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ား
အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ

၁၇၈,၉၇၈,၉၂

၁၇၈,၉၇၈,၉၂

၀

-

၀

၅၇,၆၁၉,၆၁၈

-

၅၇,၆၁၉,၆၁၈

၈

၁၄,၇၅၇,၈၈၉

၄၄,၂၁၂,၀၁၇

၁,၄၄၈,၄၄၇

-

၁,၄၄၈,၄၄၇

၁,၄၄၂,၈၂၉

-

၁,၄၄၂,၈၂၉

၁၀၇,၃၃၈,၈၁

(၂၇,၆၉၅,၆၃၇

၃

)

၆၄,၂၇၈,၀၂၅

၇၄,၅၀၁,၀၅၈

၂၉,၄၅၄,၁၂
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ဆ
ႈ ိုင္ရာ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ေျမ၊ စက္႐ံုႏွင့္
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

၁၀,၂၂၃,၀၃
၇၉,၆၄၃,၁၇၆
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၃

အမည္ေကာင္းတန္ဖိုး

၅၂,၇၃၀,၃၅၂

၁,၉၄၉,၄၉၇

၅၄,၆၇၉,၈၄၉

၅,၀၀၅,၅၂၃

၅၂,၁၂၁,၃၈၉

၅၇,၁၂၆,၉၁၂

၃,၂၇၈,၁၃၁

(၃,၂၇၈,၁၃၁)

-

၉၆၆,၉၇၁

(၉၈၈,၃၀၆)

၆၆၅

၃၇၆,၈၈၆,၇၈

၄၉,၇၂၃,၂၄

၆

၇

-

၃၃၉,၉၀၈,၉၂၃

-

၅၈၃,၂၅၂,၇၀၇

အျခား
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျပ၍ မရေသာ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ

၄၀၃,၆၀၃,၃၂

ရရန္ပိုင္ခြင့္ စုစုေပါင္း

၃

-

၉၆၁,၅၁၄,၇၂

၉၄၂,၁၅၄,၆၃

၈၆,၅၄၆,၈၈

၀

-

၆

၉

၂၆,၅၅၃,၇၈၉

(၈၆၄,၄၉၄)

၂၅,၆၈၉,၂၉၄

၃,၁၆၇,၂၁၈

၁,၄၉၆,၂၂၃

၄,၆၆၃,၄၄၁

ရရန္ပိုင္ခြင့္ စုစုေပါင္း
ေပးရန္တာဝန္မ်ား
လက္ငန္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား

ကုန္ၾကြးၿမီ႐ွင္
ေဖာက္သည္မ်ားမွ
အပ္ေငြႏွင့္စာရင္း႐ိွေငြ

၆၈၉,၀၅၄,၉၇

ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ

၆၈၉,၀၈၈,၄၀

၄

၃၃,၄၃၄

၈

-

၃၇၀,၅၅၀,၈၁၄

၃၇၀,၅၅၀,၈၁၄

၂၂၇,၀၀၀

-

၂၂၇,၀၀၀

-

-

-

၀င္ေငြခြန္လ်ာထားခ်က္

၂,၈၇၄,၆၀၃

(၄,၀၆၃)

၂,၈၇၀,၅၄၀

၉၅၂,၀၂၉

(၂၄၆,၄၄၇)

၇၀၅,၅၈၂

ေခ်းယူေငြမ်ား

၃,၉၃၀,၄၂၉

(၃,၉၃၀,၄၂၉)

-

-

-

-

ေ႐ြးႏုတ္ႏိုင္ေသာ
ဦးစားေပး႐ွယ္ယာ
၁၄%တန္ဖိုး

လက္ငင္းေပးရန္

၇၂၂,၆၄၀,၇၉

တာ၀န္စုစုေပါင္း

၅

-

၇၁၇,၈၇၅,၂၄
၂

၄,၁၁၉,၂၄၇

-

၃၇၅,၉၁၉,၈၃၇

၁၃,၇၉၃,၀၀၀

(၈.၉၃၈.၀၀၀)

၄,၈၅၅,၀၀၀

-

-

-

၁၂၃,၈၅၅

-

၁၂၃,၈၅၆

-

-

-

၁၄%တန္ဖိုး

-

-

-

၂၂၇,၀၀၀

-

၂၂၇,၀၀၀

အျခားေပးရန္႐ိွေငြမ်ား

-

-

-

၁၇၇,၈၅၆

-

၁၇၇,၈၅၆

ေပးရန္တာ၀န္ စုစုေပါင္း

၁၃,၉၁၆,၈၅၅

-

၁၃,၉၁၆,၈၅၆

၄၀၄,၈၅၆

-

၄၀၄,၈၅၆

စုစုေပါင္းေပးရန္

၇၃၆,၅၅၇,၆၅

၄,၅၂၄,၁၀၃

-

၃၇၆,၃၂၄,၆၉၃

၂,၂၂၁,၈၅၀

၂၀,၆၄၀,၃၂၈

၂၃,၃၂၉,၄၂၅

၇၃,၁၂၁,၇၂၆

လက္ငန္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
ေခ်းယူေငြမ်ား
အျခားေပးရန္႐ိွေငြမ်ား
ေ႐ြးႏုတ္ႏိုင္ေသာ
ဦးစားေပး႐ွယ္ယာ

လက္ငန္းမဟုတ္ေသာ

တာဝန္မ်ား

၇၂၂,၈၅၄,၀၉

၀

-

၈

႐ွယ္ယာမတည္ေငြရင္း

၂၂,၄၈၀,၀၁၃

-

၂၂,၄၈၀,၀၁၃

႐ွယ္ယာပရီမီယံ

၇၁,၂၈၂,၀၄၂

-

၇၁,၂၈၂,၀၄၁

႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

၁၈,၄၁၈,၄၇
၈

၄၉,၇၉၂,၃၀
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၂

သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ

၅,၄၅၄,၁၀၄

-

၅,၄၅၄,၁၀၄

၁,၇၄၂,၉၃၂

၇၆,၃၁၇,၄၁၇

(၁,၀၂၅,၉၁၂)

၇၅,၂၉၁,၅၀၅

၂

ခြေ
ဲ ၀မေပးေသးေသာ
အျမတ္

(၁,၇၄၂,၉၃၂)

-

၆၃,၄၄၄,၄၄၂

၇၃,၁၂၈,၄၆၄

၁၁,၆၈၄,၀၂

၁၇၅,၅၃၃,၅၇

၁၇၄,၅၀၇,၆၆

၈၁,၆၃၇,၇၃

၆

-

၃

၄

-

၄၉,၄၂၃,၄၉၄

(၄,၆၃၀,၆၁၉)

၄၄,၇၉၂,၈၇၄

၃၈၅,၀၅၂

၃၇,၆၅၂,၄၄၃

၃၈,၀၃၇,၄၉၅

၂၁၉,၃၀၀,၅၃

၈၂,၀၂၂,၇၈

၈

၆

-

၂၀၆,၉၂၈,၀၁၄

၉၄၂,၁၅၄,၆၃

၈၆,၅၄၆,၈၈

၆

၉

-

၅၈၃,၂၅၂,၇၀၇

စုစုေပါင္း

၁၆၈,၈၉၀,၅၁၉

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ
အရင္းအႏွီး

၂၂၄,၉၅၇,၀၇
စုစုေပါင္း႐ွယ္ယာတန္ဖိုး
ေပးရန္တာဝန္မ်ားႏွင့္
႐ွယ္ယာတန္ဖိုးစုစုေပါင္း

၀

-

၉၆၁,၅၁၄,၇၂
၀

-

အမွန္တကယ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ ၀င္ေငြအရပ္ရပ္႐ွင္းတမ္း
ACTUAL AND PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)

၀င္ေငြ

ေရာင္းကုန္တန္ဖိုး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ကုန္ဆံုးေသာ

ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဘ႑ာေရးႏွစ္

Actual-basis

Pro forma

(historical)

adjustments

Pro forma-basis

Actual-basis

Pro forma

Pro forma-

(historical)

adjustments

basis

၂၄,၇၂၁,၁၁၉

၀၁

(၁၁,၀၆၀,၃၇

(၁၇,၇၆၆,၈

၃၅,၈၄၉,၅
၃၃,၃၁၈,၅၃၅

(၂၀,၄၀၀,၇၆၀)

၃၃,၆၂၉,၄၃၁

၆၆,၆၂၉,၄၃၁

၁၁,၁၂၈,၃၈၂

(၁၇,၂၆၆,၇၀၇)

(၃၇,၆၆၇,၄၆၇)

(၆,၇၀၆,၄၄၉)

၆)

၂၅)

၁၈,၀၈၂,၆
အၾကမ္းအျမတ္
အျခားဝင္ေငြမ်ား

အျခား အျမတ္အစြန္းမ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၁၂,၉၁၇,၇၇၅

-

၂၉,၂၈၀,၅၀၀

၄,၄၂၁,၉၃၃

-

၇၆

၄၁၉

-

၄၁၉

-

-

-

၆၀,၃၇၁,၈၁၂

(၅၈,၉၈၇,၀၇၃)

၁,၃၈၄,၇၃၉

၂၃၄,၂၆၅

၅၅၄,၅၁၆

(၁၂,၉၇၆,၉၄

(၁၅,၈၅၇,၃

(၁၄,၀၀၇,၂၀၆)

(၁၀,၇၃၆,၆၉၁)

(၂၄,၇၄၃,၈၉၇)

(၂,၈၈၀,၄၁၉)

၈)

၆၇)

(၆၂၃,၅၁၅)

(၄၂၂,၂၄၅)

(၂၀၁,၂၇၀)

(၄၀,၂၀၇)

(၁၅၀,၈၇၃)

(၁၄,၆၃၀,၇၂၁)

-

(၂၄,၉၄၅,၁၆၇)

(၂,၉၂၀,၆၂၇)

-

၃၂၀,၂၅၁

(၁၉၈,၄၁၃
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

)

(၁၆,၀၄၈,၄
အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း
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၄၇)

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ
ခြေ
ဲ ၀ရ႐ိွေသာ အျမတ္အခြန္ႏႈတ္ၿပီး

၁၁,၁၃၆,၉
၁၅,၄၅၂,၈၀၀

(၅,၃၂၇,၇၂၉)

၁၀,၁၂၅,၀၇၁

၁၁,၄၃၀,၈၆၇

(၂၉၃,၉၃၉)

၁၃,၇၃၉,၈၅၄

-

၁၄,၄၆၀,၄၀၄

၁၂,၉၃၂,၁၇၄

-

၅၇

၆၀,၄၉၀,၆၅၇

(၅၈,၃၂၅,၅၇၃)

၂,၁၆၅,၀၈၅

၃၂၀,၂၅၀

၉၃,၃၉၀

၄၁၃,၆၄၀

၇၄,၂၃၀,၅၁၁

-

၁၆,၆၂၅,၄၈၈

၁၃,၂၅၂,၄၂၄

-

(၇၀၄,၃၉၅)

(၂၇,၈၂၂)

၁၂,၅၄၈,၀၂၉

-

၈၀

-

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမွ
ရ႐ိွေသာ အျမတ္ေငြ

၂၈
၁၃,၁၇၁,၁

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ
မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ
အျမတ္ေငြ

အခြန္မေဆာင္မီ
အျမတ္ေငြ

၁၃,၅၈၄,၇
၉၇

(၂,၀၈၃,၈၃၆)
(၇၃၂,၂၁၇
ဝင္ေငြခြန္ ကုန္က်ေငြ

(၁,၁၀၇,၃၄၂)

(၉၇၆,၄၉၄)

)

၁၂,၈၅၂,၅
အသားတင္ အျမတ္

၇၃,၁၂၃,၁၆၉

-

၁၄,၅၄၁,၆၅၂

အျခားအလံုးစံုရ႐ိွေသာ ၀င္ေငြ - အခြန္ႏႈတ္ၿပီး
အ႐ွံဳးအျမတ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အမ်ိဳးအစား ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမည့္ ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ခ်က္မ်ား

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမွ
အလံုးစံုရ႐ိွေသာေငြ

-

-

-

၉,၁၁၈

(၉,၁၁၈)

(၁,၁၇၇,၄၃၀)

၁,၁၇၇,၄၃၀

-

၇,၀၀၁

(၅၇၂,၅၀၃)

ခြျဲ ခားရ႐ိွေသာရန္ပံုေငြ

(၅၆၅,၅၀၂)

၅၆၅,၅၀၂

-

-

(၁,၁၇၇,၄၃၀)

၀)

စုစုေပါင္းအလံုးစံု၀င္ေငြ

၇၁,၃၈၀,၂၃၇

-

၁၄,၅၄၁,၆၅၂

၁၂,၅၆၄,၁၄၈

-

၁၀၉,၆၄၈

၇၄,၆၅၅,၄၁၄

(၆၄,၂၆၉,၃၂၈)

၁၀,၃၈၆,၀၈၆

၁၂,၄၉၉,၄၇၈

(၄,၃၂၈,၆၄၅)

(၁,၅၃၂,၂၄၅)

၅,၆၈၇,၈၁၁

၄,၁၅၅,၅၆၆

၄၈,၅၅၁

၄,၆၃၃,၁၉၆

၇၃,၁၂၃,၁၆၉

-

၁၄,၅၄၁,၆၅၂

၁၂.၅၄၈,၀၂၉

-

- အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားအား
ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္
ျပန္လည္အတန္းအစား
သတ္မွတ္ျခင္းမွ ခြျဲ ခားရ႐ိွေသာ
ရန္ပံုေငြ

(၅၆၅,၅၀၂
)

- လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမ်ားဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္
ျပန္လည္အတန္းအစား

(၁,၁၇၇,၄၃

အျမတ္ခေ
ြဲ ၀မႈအေပၚ

ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္

၈,၁၇၀,၈၃

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ

၃

၄,၆၈၁,၇၄
၇

၁၂,၈၅၂,၅

စုစုေပါင္းအလံုးစံု၀င္ေငြအေပၚ
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၈၀

ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္

(၆,၄၂၇,၉၀
၇၂,၈၇၀,၂၂၂

(၅၉,၉၈၇,၇၇၄)

၁၂,၈၈၂,၄၄၉

၁၂,၅၁၅,၅၉၇

(၆,၀၈၇,၆၉၆)

(၁,၅၃၂,၂၄၅)

-

(၁,၅၃၂,၂၄၅)

၄၈,၅၅၁

၄,၆၃၃,၁၉၆

၇

၇၁,၃၈၀,၂၃၇

-

၁၄,၅၄၁,၆၅၂

၁၂,၅၆၄,၁၄၈

-

၁၀၉,၆၄၈

၈၉၀

-

၅၀၂

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ

၁)

၄,၆၈၁,၇၄

ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ ႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ (က်ပ္/႐ွယ္ယာ)
-

အေျခခံ

၃,၈၁၁

-
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၄၈၉

အပိုဒ္ ၅။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
အမည္

။

။ ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ိကုမၸဏီလီမိတက္။

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

။

။ ၂၁-၂၅ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ပထမထပ္၊
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုး)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

။

။ ၃ ေဂ်ဗြီ/၁၉၉၆-၁၉၉၇။

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္

။

။ ၁၇၄/၉၆။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုိင္စင္အမွတ္

။

။ ၀၀၂

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

။

။ ၉၅-၁-၃၇၈၆၄၇၊ ၃၇၄၈၉၄၊ ၃၈၇၀၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

။

။ ၉၅-၁-၃၈၇၀၃၂

၀က္ဘ္ဆိုက္

။

။ http://www.msecmyanmar.com

အမည္

။

။ Daiwa Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

။

။ ဂရန္တိုက်ဳိေျမာက္တာ၀ါ၊ ၉-၁ မာ႐ူႏိုယူခ်ီ၊ ၁-ခ႐ိုမီ၊ ခ်ီယိုဒါကူ၊ တိုက်ဳိ၊
၁၀၀.၆၇၅၂၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

။

။ ၈၁၃၅၅၅၅၂၁၁၁

ဖက္စ္နံပါတ္

။

။ ၈၁၃၅၅၅၅၀၈၀၀

၀က္ဘ္ဆိုက္

။

။ http://www.daiwa.grp.jp/english/about 02.html.

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ကုမၸဏီႏွင့္ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြ႕ဲ တို႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္
လက္မွတ္

ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး

ထိုစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔

မတိုင္မီ

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ေရး ၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ၏
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္

ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္

၊

ကုမၸဏီ

အေနျဖင့္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည္ ဟု ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏
သံုးသပ္ခ်က္အား

အတည္ျပဳသည့္

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားအား

စာကို

ခန္႔အပ္တာ၀န္

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ
ေပးခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္

ကုမၸဏီသို႔ေပးရန္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

အႀကံေပး

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ၄င္းကုမၸဏီအသီးသီးမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊
အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ ထိုပုဂၢိဳလ္/ အဖြ႕ဲ အစည္းမွ က်ခံကုန္က်ခဲ့ေသာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
အားလံုး (ျပည့္စံုသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္စနစ္ေပၚ အေျခခံ၍ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ စိုက္ထုတ္ကုန္က်ေငြမ်ား
အပါအ၀င္) ေပၚမူတည္၍ အျပည့္ေပးေလ်ာ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။
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ဘ႑ာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏မည္သည့္အစု႐ွယ္ယာမွ်ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မ႐ိွပါ။ ထို႔အျပင္ အစု႐ွယ္ယာ
၀ယ္ယူရန္သို႔မဟုတ္ အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သူ မ်ား ကိုအဆိုျပဳ ရန္အခြင့္အေရးမ႐ိွပါ။

အစု႐ွယယ
္ ာစာရင္းတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ YSX သုိ႔ သံုးသပ္အႀကံျပဳစာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လိုင္စင္ရ႐ိွထားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ MSEC သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
JV ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားစာရင္းတင္သြင္းမႈအတြက္ ကုမၸဏီမွ YSX ၏ စံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္မီေၾကာင္း
၄င္း၏သံုးသပ္ခ်က္ ေဖာ္ျပပါ႐ိွေသာစာအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ------------ ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

စာရင္းတင္သြင္းျခင္း
ကုမၸဏီသည္ YSX တြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား စာရင္းသြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္း
အဆိုျပဳခ်က္အား ခြင့္ျပဳလွ်င္ YSXသည္ ႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ပထမဆံုးေန႔တြင္ YSX တြင္ အဆိုပါ
အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ကုမၸဏီကေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းအရ

၀ယ္ယူျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

ကမ္းလွမ္းထားေသာ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားမ႐ိွပါ။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ YSX ၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလံုးကို လုိက္နာေဆာင္႐ြကမ
္ ည္ဟု ဒါ႐ိုက္တာ
အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားကအာမခံရပါမည္။

စာရင္းတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား
ကုမၸဏီသည္ စာရင္းတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္
(၁) ဘီလီယံ ခန္႔႐ိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၁)

စာရင္းတင္သြင္းျခငး္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး

က်ပ္ [၂၀၀] သန္း

(၂)

ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းကုန္က်စရိတ္

က်ပ္ [၅၀] သန္း

(၃)

ကၽြမ္းက်င္မဆ
ႈ ိုင္ရာ အၾကံေပးခ

က်ပ္ [၇၀၀] သန္း

(၄)

အျခားကိစၥရပ္မ်ား
-

အာမခံေၾကး [Depository Fee]

က်ပ္ [၂၅] သန္း

-

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး

က်ပ္ [၂၅] သန္း
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မတည္ရင္းႏွီးမႈ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း နည္းစနစ္ေပၚအေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ေပးရန္အေၾကြးမ်ားအပါအ၀င္) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း)
အေသးစိတ္တင္ျပခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
(စာရင္းမစစ္ရေသး)

လက္ငင္းေပးရန္အေၾကြးမ်ား
ေခ်းယူထားေငြမ်ား

၂၂၇,၀၀၀

ေ႐ြးႏုတ္ႏိုင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာ

(၁)

၈၃၀,၂၃၆,၄၀၇

ေဖာက္သည္မ်ားမွ အပ္ႏွံထားေငြႏွင့္ လက္က်န္ေငြ၊
(ဘဏ္မွ)
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ အေၾကြးမ်ား

၈၃၀,၄၆၃,၄၀၇

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ အေၾကြးမ်ား စုစုေပါင္း
ေခ်းယူထားေငြ

၁၁,၂၉၅,၀၀၀

စုစုေပါင္း ေလာေလာဆယ္မဟုတ္ေသာ အေၾကြးမ်ား

၁၁,၂၉၅,၀၀၀

စုစုေပါင္း တင္႐ိွေနေသာအေၾကြး (က)
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

၈၄၁,၇၅၈,၄၀၇
(၂)

အစု႐ွယ္ယာမတည္ရင္းႏွီးေငြ

၂၃,၄၈၀,၀၁၃

အစု႐ွယ္ယာပရီမီယံ

၇၀,၂၈၂,၀၄၁

သီးသန္႔ထား႐ိွေငြ

၆,၂၂၃,၆၅၈

ခြေ
ဲ ၀မေပးေသးေသာ အျမတ္

၇၈,၉၉၀,၉၀၈

စုစုေပါင္း အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး (ခ)

၁၇၈,၉၇၆,၆၂၀

မတည္ရင္းႏွီးမႈ (က+ခ)

မွတ္စု (၁) ။

၁,၀၂၀,၇၃၅,၀၂၇

။ ေ႐ြးႏုတ္ႏိုင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ ေန႔တြင္

ျပန္လည္လဲလွယ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။
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အပိုင္း (၆) ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
႐ွယ္ယာမ်ားထဲ၌

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုသည္

သိသာထင္႐ွားေသာ

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး

ဤကုမၸဏီ

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ား ကို
နားလည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႐ွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္အားလံုးႏွင့္ ဤအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေအာက္ပါဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ တစ္ခုခ်င္းကို ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္း
စားဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္မွာ ဤဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားသာ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားသည္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္

မသိရေသးေသာ

အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာ

အျခားအရာမ်ားသည္ လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ အေရးမႀကီး သည္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ
အရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္႐ိွတြင္ မသိ႐ိွရေသးေသာ
သို႔မဟုတ္ လက္႐ိွတြင္ အေရးမႀကီးဟု မွတ္ယူထားေသာ အျခားဆံုး႐ႈံး ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ မ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားသည္
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဒုကၡႀကံဳေတြ႔ေစႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရလဒ္မ်ားအား ထိခုိက္ေစျခင္း၊
ေငြသားလည္ပတ္မႈအား ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း
တုိ႔ကို

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ၿပီး

႐ွယ္ယာမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား

တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သြယ၀
္ ိုက္၍ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သ႔က
ို ိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါ
႐ွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္
႐ွယ္ယာမ်ားတြင္႐ိွေသာ

ေစ်းႏႈန္းမ်ား
လူႀကီးမင္းတုိ႔၏

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

သို႔မဟုတ္

က်ဆင္းလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္

အားလံုးျဖစ္ေစ၊

တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ

ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ား
ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း (ေအာက္တြင္အနက္ဖြင့္ထားသည့္အတိုင္း) ေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ႏႈင
ိ ္းယွဥ္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္
ယင္းအက်ိဳးရလဒ္မ်ားက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွအက်ဳိးရလဒ္ အေပၚ
ထင္ဟပ္ေစမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မယူဆပါ။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေလးလတာကာလတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
က႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မက
ႈ ႑မ်ား အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္ေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား အေရးပါေသာ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းမႈ
ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံသိ႐ိွလိုျခင္းအတြက္

စာမ်က္ႏွာ

(

)တြင္

စတင္ေဖာ္ျပထားေသာ

“႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀သူသတင္းအခ်က္အလက္ - ဖြ႕ဲ စည္းပံုဇယား - လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား
အား ေဖာ္ျပခ်က္ - ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း” တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မမ
ႈ ွ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳးိရလဒ္မ်ား အေပၚထင္ဟပ္ေစမည္ဟု မယူဆပါ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသားတင္အျမတ္ေငြ က်ပ္ (၇၃,၁၂၃,၁၆၉,၀၀၀) တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း
မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြက်ပ္ (၆၀,၄၉၀,၆၅၇,၀၀၀) ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတြင္ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား ေရာင္းပစ္ျခင္းမွအျမတ္ေငြက်ပ္

(၆၀,၆၄၁,၁၂၂,၀၀၀) ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းအစုစပ္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားကို ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ပစ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ(၄)လအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ FMI Air တြင္ FMI ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမက
ႈ ို
၁၀% သို႔ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ၿပီး FMI Air သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္း မ႐ိွေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္
PHIH တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၅.၀% ေရာင္းခ်ပစ္ခဲ့ျခင္း သည္ PHIH တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမအ
ႈ ား ၆၀% သို႔

30

ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိ႐ိွႏိုင္ရန္အတြက္ “ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္
မ်ားအား စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အဖြ႕ဲ ၏ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ ေနာက္ပိုင္း
ထူးျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား” စာမ်က္ႏွာ( ) တြင္ ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ပို၍ေလးနက္ေသာႏိႈင္းယွဥ္မႈရ႐ိွေစရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲ စည္းမႈ ၿပီးစီခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို ျပသထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ႀကိဳတင္
ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားကို

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္

ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ (

)႐ိွ “စာရင္းမစစ္ေဆး

ရေသာ အႀကိဳတစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားအညႊန္း” ကို ၾကည့္႐ႈ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ဤစာရင္းစစ္ေဆး
ျခင္း မျပဳရေသးေသာအႀကိဳ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကို သာဓကျပေသာ
ရည္႐ြယ္

ခ်က္ျဖင့္သာ

ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

ဘ႑ာေရးအေျခအေန

သို႔မဟုတ္

အနာဂတ္ကာလ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ား အက်ဳိးရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရလဒ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္း
မဟုတ္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ကို မီွခိုအားထားပါသည္။
FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး လည္းျဖစ္သူ
ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ႐ိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္
ယင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ အစုိးရတာ၀န္႐ိွသူမ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ
ႏွစ္ရပ္လံုး႐ိွ အျခားအေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္
ေဆာက္ ထားႏုိင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ FMI အေနျဖင့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ထံမွ တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
သြယ၀
္ ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း FMI ထံ ေရာက္႐ိွလာေသာ အျခားစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္
တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ FMI

အေနျဖင့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး အႀကီးမားဆံုး အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ေသာ (Yoma Strategic) ႏွင့္အတူ
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံထားၿပီး SPA (Myanmar) ႏွင့္အလားတူ
ရင္းႏီွး ျမႈပႏ
္ မ
ံွ တ
ႈ ြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းေစမည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
တစ္ခုမွ် ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမ႐ိွပါ။
ထုိ႔အျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ SPA (Myanmar) အုပ္စုတြင္႐ိွေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရ႐ိွပါသည္။
ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ SPA (Myanmar) ၏ အဓိက႐ွယ္ယာ႐ွင္အျဖစ္မွ
ရပ္နားမည္ဆိုပါက ဤအကိ်ဳးအျမတ္မ်ား၏ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ ရ႐ိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun ၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ မ်ားကို မရ႐ိွေတာ့သည့္အျပင္
ထက္ျမက္ေသာ ဆက္ခံသူ ေပၚေပါက္လာမည္ကို အာမခံျခင္းမျပဳႏုိင္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္။
ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ သိသာထင္႐ွားေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ေငြကို
ဆက္လက္ထည့္၀င္ထားသည့္ကာလပတ္လံုး

သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ိွေရးအတြက္

႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံသို႔တင္ျပေသာ

မည္သည့္ကိစၥ၏ ရလဒ္ကိုမဆုိ ယင္းပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း႐ိွပါသည္။

31

ဦးသိမ္ေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ FMI ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အႀကီးမားဆံုး အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ၿပီး စေတာ့
အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ရက္တြင္ FMI ၏ ထုတ္ေ၀ၿပီးေသာ႐ွယ္ယာ စုစုေပါင္း၏
တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ သြယ္၀ိုက္အက်ိဳးအျမတ္ ၆၉.၃၉% ရ႐ိွေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr.
Serge

Pun

အေနျဖင့္

ကုမၸဏီ၏

သိသာထင္႐ွားေသာ

ပိုင္ဆုိင္မႈရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ထည့္၀င္ေငြကို

ဆက္လက္ထည့္၀င္ထားသည့္ကာလပတ္လံုး သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ိွေရးအတြက္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံသို႔တင္ျပေသာ
မည္သည့္ကိစၥ၏ ရလဒ္ကိုမဆုိ ယင္းပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း႐ိွပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခြေ
ဲ ၀ရ႐ိွေသာ အသားတင္အျမတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ အသားတင္အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေငြ ရ႐ိွေရးအတြက္
အလြန္အေရးပါခဲ့ၿပီး ၄င္းအစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အသားတင္အျမတ္သည္ အနာဂတ္ကာလ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားတြင္

ဆက္လက္အေရးပါေနမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

အဆိုပါအစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ အသီးသီး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္အခြင့္အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မက
ွ ိုယ္စား
ျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ယင္းကုမၸဏီမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အက်ဳိးအျမတ္ ႏွင့္ တေျပးညီမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မမ
ႈ ်ားမွ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

အျမတ္သည္

က်ပ္ေငြေပါင္း

(၁၃,၇၃၉,၈၉၄,၀၀၀) ႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခြဲေ၀ရ႐ိွေသာ အသားတင္အျမတ္သည္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး
ေနာက္ က်ပ္ေငြ (၁၅,၄၅၂,၈၀၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမတ္သည္က်ပ္ေငြ (၁၂,၉၃၂,၁၇၃,၀၀၀) ႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခြေ
ဲ ၀ရ႐ိွေသာ အျမတ္
သည္ အသားတင္အခြန္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ က်ပ္ေငြ (၁၁,၄၃၀,၈၆၇,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ ဤအစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္
သည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ မ်ားစြာအေရးပါ ေနဦးမည္
ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ အသီးသီးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏
အခြင့္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ
ရ႐ိွေသာ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္

တေျပးညီမဟုတ္ေသာ

အက်ဳိးအျမတ္ကို

ရ႐ိွခံစားႏိုင္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀ါရင့္အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးပုဂိၢဳလ္မ်ား ခန္႔အပ္
ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ ရ႐ိွထားသည့္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အားကိုးအားထားေနရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

ညံံ့ဖ်င္းစြာေဆာင္႐ြကခ
္ ်ိန္တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အဆိုပါစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးပုဂၢိဳလ္မ်ား အစားထိုးႏိုင္စြမ္း႐ိွျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာင္႐ြကမ
္ မ
ႈ ်ားအား လုိက္နာေဆာင္႐ြကရ
္ န္ စီမံ
ခန္႔ခြေ
ဲ စျခင္း၊

တစ္နည္းအားျဖင့္

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးမူ၀ါဒမ်ားအား

ေယဘူယ်အားျဖင့္

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မက
ႈ ိုအခ်ိန္မီတိုးတက္
ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစျခင္းတို႔ကို

ကန္႔သတ္ထားမႈသည္

ေစမည့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား (အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား) မွ
အစုေပၚအျမတ္ ေပးေခ်မႈပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္မအ
ႈ ား ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္
စြမ္းပကား႐ိွပါသည္။ ယင္းကိစၥသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြသားလည္ပတ္မႈ မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခုိက္မ႐
ႈ ိွႏိုင္ပါသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အစု႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားအက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ)
ပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ)ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ ပထမေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(က)၏ အပိုဒ္(၄၂)တို႔ အၾကားကြလ
ဲ ြဲမႈ
အလားအလား႐ိွပါသည္။ ထုိသို႔ အလားအလား႐ိွမသ
ႈ ည္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦးမွ ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္အေရးယူမႈ
ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ၿပီး တရား႐ံုးေတာ္မွ ထုိအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ကို ေထာက္ခံမႀႈ ကံဳေတြ႔ပါက အစု႐ွယ္ယာအခ်ဳိ႕ တရား၀င္
ျဖန္႔ျဖဴး ထုတ္ေ၀ျခင္းအား ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား တရား၀င္ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္ေ၀ျခင္းအား တရားမ၀င္
ေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္မ်ား အားျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ) အၾကား ပဋိပကၡကြဲလြဲမႈ အလားအလား ျဖစ္မသ
ႈ ည္ ေနာက္ထပ္ အစု႐ွယ္ယာ
မ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား က ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရာင္းခ်မည့္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို အစု႐ွယ္ယာ၀င္
တစ္ဦးစီက ပိုင္ဆိုင္ေသာ လက္႐ိွအစု႐ွယ္ယာမ်ား၏ အခ်ဳိးအစားအတိုင္း လက္႐ိွအစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ားသို႔ ကမ္းလွမ္း
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ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဇယား(က) - အပိုဒ္ (၄၂) သည္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဒါမ ၁၀၅(ဂ)ပါ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

ဆန္႔က်င္၍

႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေရာင္းျခင္းအား

အတည္ျပဳပါက

ပုဒ္မ

၁၀၅(ဂ)

ပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ခၽြင္းခ်က္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း တြင္ ဇယား(က) အပိုဒ္
(၄၂) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္း၏ အပိုဒ္ (၄၆) (ျပင္ဆင္ၿပီး)
တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္)
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရ႐ိွၿပီးေနာက္ ဇယား(က) အပိုဒ္(၄၂)ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၄၆)
ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား အေျခခံ၍ ကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိး႐ိွ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေပးႏိုင္ေသာအခါ
အခြင့္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍
ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ

႐ွယ္ယာအေသးစိတ္စာရင္းကို

စာမ်က္ႏွာ

(

)

မွ

စတင္ေသာ

“ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ၊ႈ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား - ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာေဖာ္ျပခ်က္” တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္
ယင္းအစု႐ွယ္ယာမ်ားကို

ေငြသား

ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍

အတြက္

မဟုတ္ဘဲ

ထိုအျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္

အျခားကုမၸဏီမ်ား႐ိွ

႐ွယ္ယာမ်ား

႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားသာ

ႏွင့္လဲလွယ္ရန္

ထိုသို႔ကမ္းလွမ္းမႈကို

လက္ခံႏိုင္စြမ္း႐ိွ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ႐ိုးမေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ (Yoma Myittar Development Co., Ltd.) သို႔ ႐ွယ္ယာ
တစ္စုလွ်င္မူရင္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၁,၀၀၀,၀၀၀)ကို ကုမၸဏီက ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့
ပါသည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သိ႐ိွထားသမွ် ပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ) ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္လာမႈ
မ႐ိွခဲ့ပါ။ အထက္တြင္ ရည္ညြန္းတင္ျပခဲ့ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ ဇယား(က)
အပိုဒ္

(၄၂)

ကုမၸဏီသင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္း

အပိုဒ္(၄၆)တို႔ႏွင့္

အညီတရား၀င္ထုတ္ေ၀

ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ)အား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ကုမၸဏီအား အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦးမွ
အေရးယူမႈ တစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္လာပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အႏိုင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု သင့္အား အာမမခံႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီမွ
ယင္းအစု ႐ွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈသည္ ပုဒ္မ ၁၀၅(ဂ) အား ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ တရားရုံးေတာ္က ယင္း
အစု႐ွယ္ယာမ်ား

ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

တရားမ၀င္ေၾကာင္း

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

ေၾကညာႏိုင္သည္။

ယင္းသို႔ေၾကညာမႈသည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္ကို

ဆိုး႐ြားစြာ

ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ FMI မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ Yoma Thitsa အား FMI Trading Centre လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္မအ
ႈ တြက္ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းခံရၿပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္ ၅၅ (က)
သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၅၅(ခ) တို႔အား ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္းေတြ႔႐ိွလွ်င္ ဒဏ္တပ္ခံရႏိုင္ၿပီး ဤသို႔ဒဏ္တပ္ခံရႏိုင္ျခင္းကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ မေရရာမေသခ်ာေသာ္ျငားလည္း Yoma Thitsar ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဓိကအမႈေဆာင္အရာ ႐ိွႀကီး
မ်ား (လက္႐ိွတြင္ ၄င္းတို႔မွာ FMI မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ျဖစ္သည္) အား (၅)ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္
ကိုလည္းေကာင္း၊ ေငြဒဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔
ျပစ္ဒဏ္ တစ္ရပ္ရပ္ခ်မွတ္ခံရမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္ အလားအလာ မေပၚေပါက္ေသးေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ Yoma Thitsar သည္ အစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား ၄င္းတို႔၏႐ွယ္ယာမ်ားအား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေပၚလြယ္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ရပ္ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္ FMI Trading Centre ကို FMI Centre တြင္
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။ FMI Trading Centre သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ေသာ မူလ FMI ၏
အစု႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးအား လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ပါသည္။ Yoma Thitsar ၏ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြကၿ္ ပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ေရာင္း ၀ယ္ေရး ဥပေဒသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
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ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ
သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း
သတ္မွတ္ထား

ပါသည္)

(ယင္းလုပ္ငန္းတြင္
အား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
အက်ိဳးေဆာင္ခ

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

အက်ိဳးေဆာင္ဆိုသည္မွာ

ၾကားခံအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု

ေငြေခ်း

အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းပါ၀င္ေၾကာင္း

မျပဳလုပ္ရန္

ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းကို

သို႔မဟုုတ္
အဓိပၸါယ္

ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္မ႐ိွဘဲ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ်

အခေၾကးေငြ

၅၅(က)တြင္

အျခားေငြေၾကးရယူ၍

သတ္မွတ္သည္။

Yoma

ေဖာက္သည္ကိုယ္စား

Thitsar

တြင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္လုပ္ငန္း တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္႐ြကခ
္ ြင့္ လုိင္စင္ မ႐ိွေပ။
ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅(ခ)တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္

သက္ေသခံလက္မွတ္လဲလွယ္

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္မွ

ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္မ႐ိွဘဲ

ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန (Over-The-Counter Market) လုပ္ငန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနကဲ့သို႔
အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သူမွ် ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား
ေရာင္း/၀ယ္/လႊဲေျပာင္းျခင္း ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဌာန (Over-The-Counter Market) ဆုိသည္မွာ
စာရင္းသြင္းထားျခင္းမ႐ိွေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား

ေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္

စနစ္တက်

စီစဥ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ Yoma Thitsar တြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္း/၀ယ္/လႊဲေျပာင္းျခင္း
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ဌာန (Over-The-Counter Market) လုပ္ငန္း တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္႐ြက္ခြင့္
လုိင္စင္ မ႐ိွေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္ အျဖစ္ ကြျဲ ပားျခားနားစြာ
တည္ေထာင္၍ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ ျခင္းမရွိမီ အကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္
အကူးအေျပာင္းကာလ (အသြင္ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကာလ) ကို သတ္မွတ္ရမည္ဟု ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္
ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ၆၇(က)တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ယင္းကာလကို မသတ္မွတ္ရေသးပါ။ အသြင္းကူးေျပာင္း
ခ်ိန္ကာလအား ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ အစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ FMI အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား
ေရာင္း၀ယ္ရန္ အျခားေစ်းကြက္ တစ္ရပ္မ႐ိွလွ်င္ FMI Trading Cetre အား ပိတ္ထားျခင္းသည္ အစု႐ွယ္ယာ၀င္
မ်ားအတြင္းမ်ားစြာ အဆင္မေျပမႈ႐ိွမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ YSX သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္
လိုင္စင္ရ

ေကာင္တာေစ်းကြက္အား

ေဆာင္႐ြကခ
္ ်ိန္တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

FMI

Trading

Centre

ကို

ပိတ္သိမ္းသြားပါမည္။
Yoma Thitsar မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သည္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး
ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အဆိုပါ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး
ဥပေဒ ၅၅(က) ကို ျဖစ္ေစ၊ ၅၅(ခ) ကိုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ (၂)ရပ္ စလံုးကိုျဖစ္ေစ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ Yoma
Thitsar အား တရားစြဆ
ဲ ို၍ ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မအ
ႈ တြက္ အျပစ္႐ိွေၾကာင္း ေတြ႔႐ိွပါက ဒဏ္ေၾကး တစ္ရပ္ (အျမင့္ဆံုး
ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ိွေပ) ျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိ႐ိွထားသမွ် အဆိုပါ ပုဒ္မ ၅၅(က) သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၅၅(ခ)တို႔အား ခ်ဳိးေဖာက္မအ
ႈ တြက္ တရားစြဆ
ဲ ို ထားမႈ
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမႈကိစၥမ်ုဳိးမ႐ိွေပ။ ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အေရးပါေသာ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွ
ႀကီးမ်ားျဖစ္ေစ ၄င္းပုဒ္မမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ေတြ႔႐ိွျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ခ်ဳိးေဖာက္မအ
ႈ တြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
ခံရႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူ တစ္ဦးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာအမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္
သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ပါသည္။ Yoma Thitsar ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွႀကီးမ်ားမွာ ဦးသိမ္းေ၀
(ခ) Mr. Serge Pun၊ ဦးလင္းၿမိဳင္ ႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္း တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔အားလံုးမွာ FMI ၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ တစ္စံုတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမည္ေကာင္း႐ိွမႏ
ႈ ွင့္ ကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ restructuring ႏွင့္ပတ္သက္၍ goodwill ႐ိွမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားရ႐ိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
၎အျပင္ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ရ႐ိွမႈမ်ားအတြက္လည္း goodwill မ်ား ထပ္မံရ႐ိွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
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ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ႐ိွလွ်င္လည္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈရလဒ္အား

ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Restructuring ႏွင့္ပတ္သက္၍ goodwill အေတာ္မ်ားမ်ား႐ိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ PHIH အား လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္
က်ပ္ေငြ (၁,၂၃၉,၈၆၃)၊ ႐ိုးမဘဏ္အားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ
(၅၁,၄၉၀,၄၈၉) အပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္က်န္႐ွင္းတမ္း goodwill မွာ က်ပ္ေငြ (၅၂,၇၃၀,၃၅၂)
႐ိွပါသည္။ လြတ္လပ္သည့္ ၾကားခံရာျဖတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ႐ိုးမဘဏ္၏ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမွာ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔

တန္ဖိုးျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး

႐ုိးမဘဏ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ မွ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ မူတည္ေနပါသည္။

၎အျပင္ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ရ႐ိွမႈမ်ားအတြက္လည္း goodwill မ်ား ထပ္မံရ႐ိွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ႐ိွလွ်င္လည္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ထိခိုက္ႏိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္းအား

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈရလဒ္အား

ႏွစစ
္ ဥ္ျပဳလုပၿ္ ပီး

ထိခိုက္ႏိုင္မည့္အေျခအေန႐ိွသည့္အခါတိုင္းလည္း

goodwill

goodwill

ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

အား
အား

goodwill

အပါအ၀င္

လုပ္ငန္းအားလံုး ၿခံဳငံု၍ရ႐ိွလာေသာ ေငြပမာဏ (carrying amount of cash generating unit (“CGU”))
သည္ CGU မွ ျပန္လည္ရ႐ိွႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏ (recoverable amount of the CGU) ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက
ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ (impairment loss) ႐ိွေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ recoverable amount of
CGU သည္ fair value ထဲမွ cost to sell ႏွင့္ value-in-use ကို ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ value-in-use
သည္ CGU သို႔မဟုတ္ Asset တစ္ခုမွ အနာဂတ္ေငြသားစိးဆင္းမႈ၏ လက္႐ိွတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ
တန္ဖိုးျဖစ္ပါသည္။ Total impairment loss of a CGU အား ဦးစြာ ခြဲေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ CGU သို႔ ခြဲေ၀ေပးေသာ
carrying amount of goodwill အား ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး CGU ၏ Asset တစ္ခုခ်င္း၏ carrying amount
အား အခ်ိဳးက်ခံစနစ္ျဖင့္ CGU ၏ အျခား Asset မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးပါသည္။ Impairment loss on goodwill
တစ္ခုအား အသံုးစရိတ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ျပန္လည္ရ႐ိွမည္မဟုတ္သည့္
အသံုးစရိတ္တစ္ခုအေနျဖင့္

သတ္မွတ္ပါသည္။

Impairment

loss

တစ္ခု႐ိွပါက

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈရလဒ္အား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ FMI Air တြင္ ရင္းႏွီျမွုပ္ႏံွမႈ ၄၀% ကို ျပန္လည္၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္ပါက ထိုအစု႐ွယ္ယာမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာ

ေပးေခ်ရမည့္ေငြ

ျမင့္တက္လာျခင္းသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခအေနကို

ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ FMI Air ရိွ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးမွဳ ၄၀% (အစုရွယ္ယာ
ေရာင္းခ်ျခင္း) ကို SPA (Myanmar) မွ ရာႏွဳန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီချြဲ ဖစ္သည့္ Yangon Land Co.,Ltd.
(Yangon Land) သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ Yangon Land သည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ယင္းေန႔မတိုင္မီ
အခ်ိန္မေရြး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ယင္းေရာင္းခ်ထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။
ထိုသို႔

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်သည့္

သင့္တင့္မွ်တေသာ

တန္ဖိုး

အစုရွယ္ယာ

ျဖစ္ရမည္

အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းျပဳသည့္

ျဖစ္ၿပီး

ေစ်းႏွဳန္းမွာ

အသားတင္ပိုင္ဆုိင္မွဳ

ယင္းေစ်းႏွဳန္းတန္ဖိုး

ကုမၸဏီိမ်ား

အေနျဖင့္

ႏွစ္ခုတြင္

တန္ဖိုး

သို႔မဟုတ္

မ်ားရာတန္ဖိုးျဖစ္ရမည္။

အစုရွယ္ယာေစ်းႏွဳန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

သေဘာတူညီမွဳမရရိွပါက ၾကားခံတန္ဖိုးအျဖစ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳရမည္။ အကယ္၍ Yangon Land သည္
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၄င္းကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ရန္
လံုေလာက္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရိွမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ပါ။ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္သည့္
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး

တန္ဖိုးျမင့္တက္လာျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနကို

ဆိုးရြားစြာ

ထိခုိက္လာေစႏိုင္ပါ သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ႑အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနာက္ထပ္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
႐ိုးမဘဏ္အတြက္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အာမခံပစၥည္းတန္ဖုိးသည္ က်ဆင္းေကာင္း က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေခ်းငွားသူမွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ
တာ၀န္၀တၲရားမ်ား ပ်က္ကြက္သည့္အခါ အာမခံပစၥည္းေရာင္းခ်မႈအား အတည္ျပဳရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွး
မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္သည္ ခန္႔မွန္းေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အာမခံပစၥည္း တန္ဖုိး
မရ႐ိွမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆံုးရံႈးရမည့္အလားအလာတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
CBM

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေခ်းေငြအားလံုးကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီ

ေသာ အာမခံပစၥည္းျဖင့္ အာမခံျပဳထားသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အာမခံပစၥည္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘဏ္၌႐ိွေသာ
ပံုေသအပ္နွံေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြသားစုေဆာင္းမႈမ်ား၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား (တုိက္ခန္းမ်ား၊ ဆိုင္ခန္း၊
အိမ္မ်ား) စက္႐ံု၊ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ေရႊထည္ တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လက္႐ိွေခ်းေငြမူ၀ါဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္
အမ်ားဆံုး တန္ဖုိးအခိ်ဳးအစားအလုိက္ ေခ်းေငြမွာ ၇၀% ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအခ်ိဳးအစားသည္ CBM စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအရ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားသည့္ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အက်ိဳး
ရလဒ္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားလာပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အာမခံပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအျပည့္အ၀ကို ရ႐ိွလာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။


ေဒ၀ါလီခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား႐ိွျခင္း



အေပါင္ပစၥည္းျပည့္စံုမႈတြင္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုမႈမ်ား႐ိွျခင္း (ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ လုိအပ္
ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရ႐ိွရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အပါအ၀င္)



ေခ်းငွားသူမ်ားမွလိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း



အေပါင္ပစၥည္းတန္ဖိုးက်ဆင္းေလ်ာ့နည္းလာျခင္း



အေပါင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈအတြက္ေငြမေပၚလြယ္ေသာေစ်းကြက္ စသည္တို႔ျဖစ္ေစပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္

ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္

အာမခံပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကာမိေစရန္

အာမခံပစၥည္းမွ

ပမာဏတစ္ခုအား ရ႐ိွႏုိင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုအား ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥရပ္သည္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္ရလဒ္မ်ား အေပၚတြင္ ျပင္းထန္ဆုိး႐ြားစြာ ထိခုိက္မႈ
႐ိွႏုိင္ပါသည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားစုသည္ ဘဏ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႕ဲ ၏ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈတို႔အေပၚ ပို၍မူတည္ပါသည္။ (ထို႔အျပင္ အဓိကလူ (Key
Man) အာမခံေပၚလစီမ်ား မ႐ိွပါ။)
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း
မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈစြမ္းရည္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္
JP Morgan၊ Wells Fargo၊ Credit Suisse ႏွင့္ Morgan Stanley တို႔ကဲသ႔ေ
ို သာ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာေသာ
ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳ႔အခုိင္အမာ႐ိွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အား
ေခၚယူရာတြင္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ရ႐ိွ

ၿပီး

၎တို႔ထဲမွ

အမ်ားစုမွာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္

လက္တြလ
ဲ ုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
လက္႐ိွတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စီနီယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူဆံုး႐ႈံးမႈအား ကာမိေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင္အဓိကလူ (Key Man) အာမခံ
ေပၚလစီမ်ားထား႐ိွျခင္းမ႐ိွပါ။ ထုိ႔အျပင္ အေတြ႔အႀကံဳ႐ိွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ဆြေ
ဲ ဆာင္
ရန္ ခုိင္မာေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ႐ိွၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ထိန္းသိမ္း
ထားႏုိင္ျခင္းမ႐ိွပါက ယင္းအေျခအေနသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ
ရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
အတိုးႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ ျပင္းထန္
ဆိုး႐ြားစြာ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။
ကြ်နု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ ရလဒ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၄င္း၏ အသားတင္အတိုးႏႈန္း၀င္ေငြအေပၚ
မူတည္ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ အသားတင္ အတုိး
ႏႈန္း၀င္ေငြ (ဆုိလုိသည္မွာ အတိုးႏႈန္း ကုန္က်စရိတ္မပါဘဲ စုစုေပါင္းအတိုးႏႈန္း၀င္ေငြ) သည္သီးျခားႏွစ္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီ
အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၏ ၃၂.၆% ႏွင့္ ၅၀.၁% ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္း ရ႐ိွသည့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ပုံေသအတိုးႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားပါ၀င္ၿပီး
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ထြန္းမႈ ေပးရန္တာ၀န္ခံမႈမ်ားတြင္လည္း ပံုေသအတိုးႏႈန္းမ်ား ႐ိွပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏
ပို္င္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အတိုးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမဆို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ေပးရန္တာ၀န္ခံ ျခင္းမ်ား
ႏွင့္ သက္ဆို္င္ေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားတြင္ လို္က္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ က်ဆင္းမႈမ႐ိွပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ အသားတင္
အတိုးႏႈန္း၀င္ေငြတင
ြ ္ က်ဆင္းမႈတစ္ခုအား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏ အသားတင္
အတိုးမွ က်န္ေငြအတိုင္းအညႊန္းကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။
CBM စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ ေငြစုစာရင္းေသအပ္ေငြမ်ား၊ ေတာင္းဆိုထားေသာ စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ပုံေသ
စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအတြက္ လက္႐ိွေပးရေသာ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းမွာ ၈.၀% ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ CBM မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး အတိုးႏႈန္း၏
အထက္ႏွင့္ေက်ာ္လြန္၍ ပံုေသစာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအတြက္ ႏႈန္းထားမ်ားကမ္းလွမ္းျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ တိုးျမႇင့္ထား
ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားဘဏ္အပ္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အတိုးႏႈန္းထားမ်ား ကမ္းလွမ္းေစရန္
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

CBM

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ

ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔

သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္

အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းပမာဏအား ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ (လက္႐ိွတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃.၀%) ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ေငြအပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္

ပိုမိုေပးရေသာ

အတိုးႏႈန္းကုန္က်စရိတ္ကို

ေငြေခ်းသူမ်ားထံသို႔

လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္မည္

မဟုတ္ပါ။ ယင္းကိစၥရပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အသားတင္အတိုးႏႈန္း ၀င္ေငြအားေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏
ေငြသားစီးဆင္းမႈ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ခံမႈမ်ား ရွိတတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအေျခအေန
တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ခံမႈမ်ားေပးဆပ္ရပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
IT စနစ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အေနွာင့္အယွက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအား ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တိုးတက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ IT စနစ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံု ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြကႏ
္ ုိင္ေစေရးအတြက္ အသံုးမ်ားၿပီး တည္ၿငိမ္
ေသာ လည္ပတ္မႈယႏၱရားတစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ CBS အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စီစဥ္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ဤ
CBS စနစ္အား အဆင့္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြကသ
္ ြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး
ဒုတိယ(၃)လပတ္ မကုန္ဆံုးမီ ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယင္းယႏၱရားသည္ ATM၊ Call Centre ႏွင့္ Mobile
Banking

တို႔က့ဲသ႔ေ
ို သာ

မ်ားျပားတိုးပြားလာေသာ

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ
သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအား

ေဆာင္႐ြက္ေပး

၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္

ႏုိင္သည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာမွတဆင့္

႐ႈပ္ေထြးေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္႐ြကရ
္ ာတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္ မႈမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
စီမံခန႔္ခြမ
ဲ ႈႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အထူးယံုၾကည္အားထားရမည္ဟု

ေဆာင္႐ြကရ
္ ာတြင္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္

IT

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စနစ္မ်ား

အေပၚတြင္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္

စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလုိအေလ်ာက္ IT စနစ္မ်ားအေပၚ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အားထားမီွခုိမႈသည္
နည္းပညာဆိုင္ရာ စနစ္ျပစ္ခ်က္၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲသည့္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား တုိးပြားေကာင္း တုိးပြားလာႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံုစံ(ဒီဇုိင္း) မွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားတြင္ အမွားမ်ား
ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစလ်က္ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္
ရပါမည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြကသ
္ ည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊
သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ Browser လုိက္ဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားက့ဲသို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္မ်ား အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ အားလံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊
တစ္စိတ္တစ္ပို္င္း ေသာ္လည္းေကာင္း မကာကြယ္ႏုိင္ေသာ IT စနစ္မ်ား၏ ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ (ဥပမာ ။ ။ လူသား
အမွား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္၊ လွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈ၊ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္း၊
ကြန္ပ်ဴတာဗို္င္းရပ္စ္၊ Hack (ေဖာက္ထြင္း) လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ဆုိက္ဘာတို္က္ခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ား
ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ၊ ခြ်တ္ယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ေက်ာရိုး ပံ့ပိုးသူမ်ားက့သ
ဲ ို႔ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားဆံုးရံႈးမႈ) မ်ားအေပၚလည္း မူတည္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအား
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ိုဳး မႀကံဳေတြ႔ရေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ မ်ားျပားေသာ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
အနာဂတ္တြင္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ႀကံဳေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ဟူ၍ အာမခံခ်က္ မ႐ိွႏုိင္ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စနစ္မ်ား ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ မွားယြင္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရ
သည့္အခါ (၄င္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ သံုးစြသ
ဲ ူပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းမႈ၊ စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈ၊
ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား
ႏုိင္ပါသည္။) ယင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ဆိုး႐ြားစြာထိခုိက္ေစျခင္းႏွင့္
ဆံုးရံႈးရေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ တာ၀န္ခံရမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။
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ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားကို
အျပည့္အ၀

အတည္ျပဳ၊ေစာင့္ၾကည့္၊

ထိေရာက္မႈမ႐ိွပါက

ယင္းကိစၥရပ္သည္

စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကြ်ြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအလားအလာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္
ႏုိင္ေရး

အတြက္

အေရး

ပါေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ျမႈပ္ႏွံထားၿပီး

အနာဂတ္တြင္

ယင္းက့ဲသုိ႔

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။ ပိုမိုသိ႐ိွလုိပါက “ထုတ္ေပးသူ သတင္းအခ်က္အလက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား - ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္အားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ” တို႔အား စာမ်က္ႏွာ [ ] တြင္ ၾကည့္ပါ။
ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြကထ
္ ားေသာ္လည္း ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္အားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားကို အတည္ျပဳ၊ ေစာင့္ၾကည့္၊
စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျပည့္အ၀ ထိေရာက္မႈ႐ိွသည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မမွတ္ယူ
ႏုိင္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္အား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္အခ်ိဳ႕သည္ အလုိအေလ်ာက္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ
လူသားအမွားမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ထိုအက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အတိတ္ကာလ
မွ တိုင္းတာမႈမ်ားထက္ သိသာစြာ မ်ားျပားႏုိင္ေသာ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္အား
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားအား တိက်ေသခ်ာစြာ တို္င္းတာႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း၊ တရား
ေရးရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္အားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားတုိ႔တြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အျခားအရာမ်ား အနက္မွ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျပည့္အ၀ ထိေရာက္မႈ႐ိွသည္
ဟု တစ္ထစ္ခ်ဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္အား
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားကို အတည္ျပဳ၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္တုိ႔တြင္ အျပည့္အ၀ထိေရာက္မႈမ႐ိွပါက ယင္းကိစၥရပ္သည္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ
ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တိုးတက္မႈအား ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ပ်က္ကြက္ပါက ယင္းအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအေပၚဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ဘဏ္၏ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္
က်ပ္ေငြ (၃၉၈,၈၅၄,၄၀၃,၀၀၀) မွ က်ပ္ေငြ (၇၄၃,၉၁၇,၅၉၀,၀၀၀) အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔စုစုေပါင္း

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏

အဓိကအစိတ္အပိုင္း

သိသိသာသာတိုးတက္လာေစရန္အတြက္စီစဥ္ထားပါသည္။

ျဖစ္ေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တိုးတက္မႈအား

စာရင္းတန္ဖိုး
ထိေရာက္စြာ

စီမံခန္႔ခြႏ
ဲ ိုင္စြမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လူသားအရင္းအျမစ္အား ေ႐ြးခ်ယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ကာ
မိေသာထုတ္လုပ္မႈ

ရ႐ိွျခင္း၊

ယႏၱရားအားထိန္းသိမ္းျခင္း၊

ဆက္လက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စြန္စားမႈစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ေပၚထြက္လာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္
ျမင့္မားေသာသံုးစြသ
ဲ ူ၀န္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းအား

ထိေရာက္ေသာနည္းပညာ

အသိပညာဗဟုသုတ

ေသခ်ာခိုင္မာေစျခင္းတုိ႔

စနစ္မ်ားအားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊

ဌာနတစ္ခု

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

အဓိက

ကိစၥရပ္မ်ားေပၚ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္စြမ္းအေပၚမူတည္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ခံရမႈၾကားတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ေပးဆပ္ရာ ကြာဟမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရ
ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေငြေၾကးမတည္မႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကာလတိုဘဏ္အပ္ေငြမ်ားမွရ႐ိွၿပီး ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားမွ
သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတြင္ အပ္ႏွံေငြမ်ားကိုဆက္လက္ထား႐ိွျခင္းမ႐ိွပါက သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကို

ဆက္လက္တိုးပြားေအာင္

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမ႐ိွပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ကာလတိုေပးေခ်မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ဘဏ္၏မတည္ေငြအရင္းအျမစ္ ၉၆.၅% တြင္ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၈၃% တြင္ လက္႐ိွဘဏ္
အပ္ေငြမ်ား၊ ေငြစုအပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုထားေသာဘဏ္အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ၁၇% တြင္ ပံုေသဘဏ္အပ္ေငြမ်ား
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ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ႏွင့္အတူ အႀကီးမားဆံုး အပ္ေငြသည္
စုစုေပါင္းအပ္ေငြမ်ား၏ ၁.၇% ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ထားေသာ အႀကီးမားဆံုးအပ္ေငြ (၁၀)ခုသည္စုစုေပါင္း အပ္ေငြမ်ား၏
၆.၃% ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေတြ႕ႀကံဳတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ေငြအပ္ႏွံသူအပ္ေငြမ်ား၏ မ်ားျပား ေသာအပိုင္းကို
သတ္မွတ္ကာလတြင္ဆက္လက္ထား႐ိွပီး အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ တည္ၿငိမ္ေသာ မတည္ေငြ အရင္းအျမစ္ဆီသို႔
ထည့္ေပးထားသည္။

သို႔ရာတြင္

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏

ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏

အပ္ႏွံေငြမ်ားသို႔မထည့္ထားပါက

သို႔မဟုတ္

အေရးပါေသာ

အပိုင္းတစ္ခု

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏

အား

အပိုင္းထက္

ပိုမိုတိုေတာင္းေသာကာလအတြက္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ေငြေပၚလြယ္မႈကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အပ္ေငြမ်ားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းေပးရန္
အက်ပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို
ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အတိုးအရင္းေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား
(NPLs)

၏

မွ်ေျခကို

ထိန္းညႇိႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု၌ နည္းပါးလွေသာ NPLs မ်ား႐ိွခဲ့ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ NPLs မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ယင္းအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

IFC

ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါ

ကတိက၀တ္မ်ားကို

လိုက္နာျခင္းမ႐ိွပါက IFC မွ ေစာစီးစြာေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ကမ ၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ
IFC ႏွင့္ ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ IFC ေခ်းေငြသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ IFC မွကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏
အေထြေထြေခ်းေငြလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လဲလွယ္ႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြက်ပ္ (၄.၈၅၅) ဘီလီယံကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္အား ပံ့ပိုးထားပါသည္။ IFC ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္ အေနျဖင့္ေလးစား လိုက္နာ
ရမည့္ သက္ဆိုင္ရာကတိက၀တ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္မွ ယင္းကတိက၀တ္မ်ားကို ေလးစား
လိုက္နာမႈ မ႐ိွပါက IFC အေနျဖင့္ ေစာစီးစြာေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို ေတာင္းဆို/ အမိန္႔ေပးႏိုင္သည္။

႐ုိးမဘဏ္တြင္ IFC အား႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးပါက ႐ိုးမဘဏ္႐ိွ FMI ၏ ႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ၅၁.၀% မွာ
ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါသည္။
IFC

ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ

ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ

႐ိုးမဘဏ္သို႔ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ရက္စမ
ြဲ ွ

သံုးႏွစ္အတြင္း

ယင္းကိစၥအားတရား၀င္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက IFC အေနျဖင့္ ၎၏ေခ်းေငြ တစ္၀က္အား ႐ိုးမဘဏ္႐ိွ စုစုေပါင္း႐ွယ္ယာ
တန္ဖိုး၏ ၅% အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရမည္။ ဤသံုးႏွစ္တာကာကာလအား ႏွစ္ဖက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အျပန္
အလွန္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းကိစၥအားတရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက IFC
အေနျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ရက္စမ
ြဲ ွ သံုးႏွစ္ျပည့္တြင္ ႐ိုးမဘဏ္၏ စုစုေပါင္း႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၅% အထိ
႐ိုးမဘဏ္၏ထပ္ေလာင္း႐ွယ္ယာမ်ားကို၀ယ္ယူရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ိွသည္။ (ပထမ႐ွယ္ယာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ
ယင္းကိစၥရပ္အား အျပည့္အ၀က်င့္သံုးမႈသည္ ႐ိုးမဘဏ္႐ိွ ထုတ္ေပးထားေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၁၀ %ကို IFC
မွပိုင္ဆိုင္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစမည္)။ ဤသတ္မွတ္ရက္စက
ြဲ ာလအား ႏွစ္ဖက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အျပန္အလွန္သေဘာ
တူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။ လက္႐ိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမွ IFC ကဲ့သို႔ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကို ျမန္မာဘဏ္တစ္ခုတြင္႐ွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကို တားျမစ္ထားသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒမွ ျမန္မာဘဏ္တစ္ခုတြင္
ျမန္မာမဟုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

႐ွယ္ယာမ်ား

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳသည္ဟု

ေျပာင္းလဲေပးၿပီး

႐ိုးမဘဏ္တြင္လည္း

IFC

သို႔႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးပါက ႐ိုးမဘဏ္တြင္႐ိွေသာ FMI ၏ ႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ၅၁% သည္ ေလ်ာ့က်မည္
ျဖစ္ၿပီး

ယင္းအေျခအေနသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး

40

အေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

DEGITAL MONEY MYANMAR အတြက္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္႐ိွေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
Digital Money Myanmar ၏ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ “Wave Money” မွာ လုပ္ငန္းမစတင္ရေသးပါ။ အလား
အလာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္သြားႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွေပ။
Digital Money Myanmar ၏ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္း “Wave Money” အား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြကရ
္ ေသးျခင္းမ႐ိွဘဲ ၄င္းကုမၸဏီက အဆိုျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းပံုစံ
သစ္သည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းအား တစ္စံုတစ္ရာတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခက္အခဲ အလားအလာကို ျဖစ္ေစပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ “Wave Money” အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအား စတင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္
ထားပါသည္။ ၄င္း၏ အစီအစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ အလား
အလာေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းအား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါ။

Digital Money Myanmar ၏ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အျခားမိုဘိုင္းေငြေပးေခ်ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
ကုမၸဏီမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မမ
ႈ ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္႐ိွပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္ဖုန္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္
ေဆာင္႐ြကသ
္ ူ (၃)ဦး (Myanmar Mobile Money, 663 Mobile Money ႏွင့္ My Kyat) ႏွင့္ အျခားမိုဘိုင္းဖုန္း
ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ား စတင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Digital Money Myanmar အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွလွ်င္ ကုမၸဏီ၏
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္မ႐
ႈ ိွလာမည္ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးက်ဳိးေပါက္မသ
ႈ ည္ Digital Money Myanmar ၏ လုပ္ငန္းအားဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
Digital Money Myanmar ၏ လံုၿခံဳေရးေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ား က်ဳိးေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို
၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား တားဆီးဟန္႔တားေသာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မခ
ႈ ံရလွ်င္ ၄င္း၏ထုတ္ကုန္ ပစၥည္အား
အျခားေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ လံုၿခံဳေရးေလ်ာ့နညး္သကဲ့သို႔ ထင္မွတ္သြားႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားသည္
Digital Money Myanmar ၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳမႈရပ္စဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ရပ္စဲမသ
ႈ ည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္း၊
ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခုိက္လာပါမည္။

Digital Money Myanmar ၏ နည္းပညာပလက္ေဖာင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္ဆီးမႈသည္ Digital Money Myanmar ၏
ေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခုိက္ႏိုင္ပါသည္။
Digital Money Myanmar သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးပို႔ျခင္းႏွင့္လက္ခံျခင္း ရ႐ိွေစေသာ
စနစ္မ်ား စီစဥ္ေပးထားသည့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပး
ႏိုင္ေသာ နည္းပညာပလက္ေဖာင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈျဖစ္လွ်င္ ထိုခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈသည္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း လုပ္ငန္း
မ်ားမွ Digital Money Myanmar ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိသို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္မသ
ႈ ည္ Digital Money
Myanmar ၏ ေငြလက္ခံလႊဲေၾကာင္း ေပးပို႔ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ၄င္း၏လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။
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ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္လဲျခင္းသည္ Digital Money Myanmar ၏လုပ္ငန္းကိုဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
Digital Money Myanmar သည္ မ်ားျပားလာေသာ အထိန္းအခ်ဳပ္ အကန္႔အသတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းမႈ
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘို္င္းေငြေပးေခ်ျခင္း
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခိုင္မာေသာစည္းကမ္းမႈေဘာင္ တစ္ခုမ႐ိွေသးပါ။ ထို႔ျပင္ လက္႐ိွစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ Digital Money Myanmar ၏ လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္
ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အပိုငး္႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ထပ္မံဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ အလားအလာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ား
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္
ထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားေသာထိခုိက္မတ
ႈ စ္ရပ္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ရာေဆာက္
လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအၾကားယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တိုးပြားလာျခင္းသည္ အျခားအရာမ်ားအၾကား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမသိမ္း
ဆည္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားလာျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္မက
ႈ ုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားလာေစျခင္း၊ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္း႐ိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မတ
ႈ ိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ရာအေဆာက္အအံုသစ္မ်ား

၀ယ္လိုအားက်ဆင္းလာမႈသည္

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရး

အပိုင္း႐ိွ

ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္
လာႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊
ယံုၾကည္အားထားႏိုင္မႈ၊ အတိတ္မွတ္တမ္းႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ကဲ့သ႔အ
ို ေျခခံကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားလွေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားႏွင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္

လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနရပါသည္။

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္

ေဆာက္ေရး အပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးေအာင္ျမင္မႈရ႐ိွရန္အတြက္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရ
ေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဤပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
တစ္မူထူးျခားေအာင္

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြကရ
္ မည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္ပအိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရာတည္ေဆာက္
မႈဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္႐ိွပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ ေဆာင္႐ြကသ
္ ူအမ်ားစုတြင္
သိသာထင္႐ွားေသာ ဘ႑ာေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ေျမယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆာင္႐ြကသ
္ ူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ အျခားအရာမ်ား
အနက္ စီမံေဆာင္႐ြကရ
္ န္ ေျမယာရ႐ိွေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္တိုးျမင့္
လာျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ကန္ထ႐ိုက္သမားမ်ားႏွင့္ အရည္းအခ်င္းမီအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျမင့္
တက္လာျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအက်ဳိးဆက္မ်ားမွ မည္သည့္အက်ဳိးဆက္မဆို အိမ္ၿခံေျမ အပိုင္းတြင္႐ိွ
ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားကို

ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္

ပါသည္။
ေျမယာစီမံေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္အရ

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေျမယာအတြက္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အားလိုက္နာမႈမ႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ - ေဆာင္႐ြက္ - လႊဲေျပာင္းသေဘာ တူစာခ်ဳပ္တစ္ခုအား လိုက္နာမႈမ႐ိွျခင္း
သည္ ယင္းေျမယာအားဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕တြင္ အစိုးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
အတိုင္း ေျမယာစီမံေဆာင္႐ြကပ
္ ိုင္ခြင့္႐ိွပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ေလးစားလိုက္နာရမည့္
သက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအေျခအေန သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မလုိက္နာပါက
အစိုးရအေနျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်စရာမလိုဘဲ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ကုမၸဏီ၏အခြင့္အေရးမ်ားကို

ျပန္လည္

႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ယင္းကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ရာအေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈသည္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရး အပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႀႈ ကံဳေတြ႕
ႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ရာအေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာမႈသည္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေရး အပိုင္း႐ိွ
ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္
ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ (သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ေစ်းႏႈန္း
ျမင့္တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈသည္ သိသာစြာက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ လူသိမ်ားထင္႐ွားေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စတုတၱသံုး လပတ္ကာလတြင္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခန္းမွ်သာ ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ပထမသံုလပတ္

ကာလ

တြင္

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္သူအမ်ားအျပားသည္

ေရာင္းခ်ရမႈမ႐ိွခဲ့ပါ။

(သတင္းရင္းျမစ္ Frontier Myanmar Research and Advisory မွ ထုတ္ေ၀သည့္ Yangon Real Estate Review QZ
2015) အေသးစိတ္ သိ႐ိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ ( ) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပထားသည္။ “Industry Information Real Estate”
တြင္ ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔၀ယ္လုိ အားက် ဆင္းမႈသည္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားမွ
အိမ္ရာအသစ္မ်ား

ေရာင္းခ်မႈကိုလည္း

ဆက္လက္က်ဆင္းေနမႈသည္

ဆိုး႐ြားစြာထိခုိက္

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္း႐ိွ

ခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ား၏

ထို႔ျပင္

ဤသို႔၀ယ္လုိအား

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေန လုပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ က်ဳိးရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ဆိုး႐ြားစြာေသာ ထိခိုက္မႀႈ ကံဳ ေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္

အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား အေပၚမ်ားစြာ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။
ေျမႏွင့္အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈတစ္ခု၏ စီမံကိန္းကာလသည္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈအ႐ြယအ
္ စားအေပၚမူတည္၍
ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ႐ွည္ႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခု၏သက္တမ္းကာလအတြင္း လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္၌ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
သည္

၀င္ေငြႏွင့္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈ

ကုန္က်စရိတ္တို႔ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး

ယင္းအေျခအေနသည္

စီမံကိန္း၏

အက်ဳိးအျမတ္ မာဂ်င္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မႈ႐ိွပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစသည့္
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးရာ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈႀကံဳေတြ႕ျခင္း



အိမ္ရာအေဆာက္အအံုသစ္၀ယ္လိုအားေလ်ာ့က်ျခင္း



ရာသီဥတုဆိုး႐ြားမႈအေျခအေန၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အျခားႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ အေျခ
အေနမ်ားေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မအ
ႈ ႐ိွန္အဟုန္မ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊



မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားက်ခံရၿပီး ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ယင္း
အတြက္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံေကာက္ခံေငြမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ေလ်ာ္
ေၾကးမရ႐ိွႏိုင္ျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္ဆိုင္ရာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား အျပည့္အ၀မရ႐ိွႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္
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ေပၚေစပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ေရး
အတြက္ လိုအပ္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရ႐ိွရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သက္တမ္း
တိုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ယင္းအေျခအေနသည္ ယင္းကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရ လဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မသ
ႈ ည္

အစိုးရ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

လိုက္နာရေသာ

နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရ႐ိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္

တည္

ေဆာက္မအ
ႈ ပိုင္းတြင္႐ိွေသာ

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္သေဘာတူညီ

ခ်က္မ်ားရ႐ိွရန္၊

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္

ထိန္းသိမ္းရန္

သို႔မဟုတ္

စီမံေဆာင္႐ြကရ
္ န္အတြက္

သက္တမ္းတိုးရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက

ယင္းအေျခအေနသည္ ယင္းကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ရာေျမအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုတိုးျမင့္
ေစသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ လက္႐ိွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၊ အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား

ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ေဆာင္႐ြက္ေကာင္း

ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား က်ဆင္းျခင္းသည္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားတို႔
ေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသည္။ ယင္းေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားတို႔သည္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရပ္
တည္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တို႔ျဖင့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ
သို႔မဟုတ္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ေစ်းကြက္ရပ္တည္ခ်က္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား
အတြက္ ၀ယ္လိုအား ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေစ်းႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္မႈတို႔အား ဆိုး႐ြားေသာထိခိုက္မႈတစ္ခုအားျဖစ္
ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ယင္း

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

အေျခအေနသည္
လုပ္ငန္း

အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ

လည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ

ကုမၸဏီမ်ား၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဆိုး႐ြားေသာထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္မႈသည္ ကန္ထ႐ိုက္သမားမ်ား၏၀န္ေဆာင္မႈအေပၚမွီခိုေနရသည္။
အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

၎တို႔၏အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားအား

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

ကန္ထ႐ိုက္ သမားမ်ားအပၚမွီခိုေနရပါသည္။ ကန္ထ႐ိုက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔မွၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္႐ြကမ
္ ည္ဟု
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈကိုထိခိုက္ေစသည့္ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအခက္အခဲ
မ်ားႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ယင္းအေျခအေနသည္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ေရးအားၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈတြင္ မေအာင္
မျမင္ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္အျပင္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္
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အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုခုသည္ အိမ္ၿခံေျမ အပိုင္းတြင္႐ိွေသာ
ကုမၸဏီမ်ား၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရ

လဒ္မ်ားအေပၚတြင္

ျပင္းထန္ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မႈျဖစ္ ေစႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။
ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အသင့္ေရာစပ္ၿပီးသား ကြန္ကရစ္၊
သံစီသံေကြးမ်ား၊ ပံုစံခြက္အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အုပ္ၾကြပ္ေၾကြျပားမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ေရာသည့္သဲမ်ား၊ သံဇကာမ်ား၊
သံျခည္မွ်င္မ်ား၊ သံေပ်ာ့မ်ား၊ သံမဏိမ်ား၊ အလူမီနီယံမ်ား၊ မွန္မ်ား၊ သစ္သားမ်ား၊ သုတ္/မႈတ္ ေဆးဘူးမ်ားကဲ့သို႔
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယင္းပစၥည္းမ်ား ေရာင္းလိုအားႏွင့္၀ယ္လိုအားအဆင့္အ တန္းကြျဲ ပားမႈအလိုက္
အတက္အက်႐ိွမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ စီမံကိန္းအမ်ားစုကို ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ၿပီးဆံုး
မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ စီမံကိန္း
တစ္ခုအတြက္က်သင့္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ကုန္က်စရိတ္သည္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းေျခထက္ ေက်ာ္လြန္
ေကာင္းေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းမထြက္ေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတို႔မွ ေငြမေပၚႏိုင္ပါ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတို႔ကို သိသိသာသာ
ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈတစ္ခုအား စတင္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ က်န္႐ိွေနေသာ
ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ေရာင္းထုတ္ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။ ယင္းခဲ့သို႔ ေရာင္းမထြက္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားသည္

ေငြေပၚမလြယ္သည့္အျပင္

အခ်ိန္တိုအတြင္းေငြသားအျဖစ္သို႔

ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း႐ိွႏိုင္မည္

မဟုတ္ပါ။

ထိုအခ်က္သည္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မက
ႈ ိုမ်ားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ေပးေခ်မႈတြင္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္
ေစ ႏိုင္ပါသည္။
၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာေပးေခ်မႈ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတိုင္း ေပးေခ်
ရပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ေပးေခ်မႈေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားသည္ စီမံေဆာင္႐ြကမ
္ ႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားထုတ္ ေပးျခင္းႏွင့္
၀ယ္ယူသူထံမွ ေပးေခ်မႈလက္ခံရ႐ိွမႈၾကားတြင္ ႐ွည္ၾကာေသာၾကားကာလတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းအေျခအေန
သည္ အိမ္ၿခံေျမ အပိုင္းတြင္႐ိွေသာကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ ေငြသားလည္ပတ္မွုကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္
ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမီစားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔တာ၀န္မ်ားပ်က္ကြက္မည့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္လည္း႐ိွၿပီး
ယင္းကိစၥရပ္ တြင္ ပ်က္ကြက္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ေစ်းကြက္တြင္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ခန္းမွန္ေျခႏွင့္ အမွန္တကယ္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာမ်ားတြင္ ကြျဲ ပားမႈသည္အေရးပါၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ပါ႐ိွေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ
စုစုေပါင္း ၾကမ္းျပင္ေနရာႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ၾကမ္းျပင္ေနရာတို႔တြင္ လြန္ကဲေသာ
ယံုၾကည္မႈ မထား႐ိွသင့္ပါ။
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ပါ႐ိွေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ခန္႔မွန္း
ေျခ စုစုေပါင္း ၾကမ္းခင္းဧရိယာႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ၾကမ္းျပင္ေနရာတို႔သည္ လက္႐ိွ
ဗိသုကာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၎အေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအား အေျခခံထားျခင္း
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သို႔မဟုတ္ အေျခခံမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ
စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္း ဧရိယာႏွင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္သည့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေနရာတို႔ႏွင့္ကြားျပား
ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ပိုင္းရက္စ၌
ြဲ ဗိသုကာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွာေျပာင္းလဲလာႏိုင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္
အိမ္ရာအေဆာက္အံု တစ္ခုအားတည္ေဆာက္မႈၿပီး စီးသည္ႏွင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ စုစုေပါင္းအမွန္တကယ္ ၾကမ္းျပင္
ေနရာႏွင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ ငွားရမ္းႏိုင္ ေသာေနရာတို႔အား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ဤကြျဲ ပားမႈမ်ား
သည္အေရးပါၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္ စာတမ္းတြင္ပါ႐ိွေသာ
ေျမႏွင့္အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ ငွားရမ္း
ႏိုင္ေသာ ၾကမ္းခင္းဧရိယာတို႔တြင္ လြန္ကဲေသာ ယံုၾကည္မႈမထား႐ိွသင့္ပါ။
အကယ္၍ အဆိုျပဳထားသည့္ Yangon Peninsula Hotel ၏ တည္ေဆာက္မွဳ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္
ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ ထက္ပိုလွ်င္ FMI သည္ ကုမၸဏီတြင္ ဟိုတယ္အား ပိုင္ဆိုင္မွဳ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမွဳ ၆%
ပိုင္ဆိုင္ေသာ္ျငားလည္း ထိုဟုိတယ္ တည္ေဆာက္မွဳ ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၂၀% ကို ေပးရပါမည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ FMI ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔သည္ ယခင္ျမန္မာ့မီးရထား ရံုးခ်ဳပ္
အေဆာက္အဦးအား Yangon Peninsula International Hotel အျဖစ္ ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္မွဳ ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အျခားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ The HongKong and Shanghai Hotels Limited (HSH) ႏွင့္ HSH မွ
ရာႏွဳန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ ခြျဲ ဖစ္ေသာ Peninsula International Investment Holdings Limited တို႔ႏွင့္
သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္

ယခင္းသေဘာတူခဲ့ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္အခ်ဳိ႕အား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ HSH အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ
ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ၇၀% ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Yoma Strategic အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္မွဳ ၂၄% ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ FMI အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ၆% အစုရွယ္ယာထည့္၀င္၍ အဆိုပါ ဟုိတယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည့္
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ Yangon Peninsula Hotel ျပဳျပင္မြမ္းမံ
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအား ႀကီးၾကပ္မွဳကို Yomf Strategic မွ တာ၀န္ယူသြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္
တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူထားေသာ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၁၁၀) ထက္ ပိုမို
ကုန္က်သည့္ စရိတ္အခ်ဳိ႕(ကင္းလြတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလိုက္နာျခင္း) အတြက္ FMI မွ ေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ရာ
ထိုသို႔

ပိုမိုကုန္က်စရိတ္၏

ပိုမိုကုန္က်သည့္စရိတ္သည္

၂၀%

ကို

ေပးရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

FMI

က

တာ၀န္ယူပါသည္။

ဘ႑ာေရးအေျခအေန

ႏွင့္

၄င္းစီမံကိန္းႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳကို

ပတ္သက္၍
ဆိုးရြားစြာ

ထိခုိက္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ မရ႐ိွမႈကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္
ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာင္မႈအပိုင္းသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး က်ပ္ေငြေပါင္း က်ပ္
(၂၃၆,၁၀၆,၀၀၀)

အား

ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္တြင္

အခြန္ေဆာင္ၿပီး

(၁,၈၁၁,၃၅၄,၀၀၀) အျမတ္အစြန္း ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္

က်ပ္ေငြပါင္း

က်ပ္

မလိုအပ္ေသာ ေျမကို

Yangon Land သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေငြက်ပ္ (၁၀,၉၃၈,၆၄၇,၀၀၀) အား ထပ္မံျမတ္စြန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔
ေျမေရာင္းခ်ခဲ့ခ်ိန္တြင္ FMI သည္ ပန္းလႈိင္အင္တာေန႐ွင္နယ္ (PHIH) တြင္ ရင္းႏွီးပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅.၀% အား
ရ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႐ွယ္ယာအျမတ္ေငြ က်ပ္ (၃,၂၈၇,၄၁၈,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေျမေရာင္းခ်ျခင္းမွ
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အျမတ္ေငြမရ႐ိွခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္
မရ႐ိွမႈကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္သည္
ဟု အာမခံခ်က္ထား႐ိွျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တိုးတက္မႈသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား ကို အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ိွႏုိင္သည့္ပံုစံႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈသည္
အျခား အရာမ်ားအနက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားအား ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစြန္စားမႈမ်ားအျပင္ တည္
ေဆာက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမတည္မႈ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆး႐ံုတိုးခ်ဲ႕မႈ အဟုန္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္႐ိွလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းပံုစံအားသက္ေသျပရာတြင္ ပိုမုိေအာင္ျမင္မႈရ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားကို
ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေျမရာမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စံႏႈန္း၊ မွတ္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ ေျမယာေနရာမ်ားကို ခြျဲ ခားေဖာ္
ထုတ္ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ႐ိွေသာေနရာမ်ားသည္ ကန္႔သတ္မႈ႐ိွႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
အရသင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္ေသာ ကာလသတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း မရ႐ိွႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈသည္

အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းရန္

ေရ႐ွည္ေစာင့္ဆိုင္းရၿပီး

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္အား
ျပတ္လပ္မႈ၊ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စက္မႈပညာျပႆနာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာျပႆနာ သို႔မဟုတ္
ပထ၀ီအေနအထား

ျပႆနာမ်ား၊

ႀကိဳတင္မတြက္ဆႏိုင္ေသာ

ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

သိသာစြာျမင့္တက္မႈသည္

တည္ေဆာက္မႈ

ရာသီဥတု

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္

သိသာထင္႐ွားေသာ

ယင္းတို႔ထဲမွမည္သည့္အေျခအေနကမဆို

ကုန္က်စရိတ္ေက်ာ္လြန္မႈမ်ားကို

ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုခုတြင္

အမႈျဖစ္ျခင္း၊

ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး
သို႔မဟုတ္

အလုပ္ခြင္သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊

ဆံုး႐ံႈး

ႏိုင္ေျခ

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း

ဥပမာအားျဖင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

ကုန္က်စရိတ္အား

ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာလိုင္စင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ခြေ
ဲ ၀သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား႐ိွျခင္းသည္လည္း ကုန္က်စရိတ္အား ျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး
ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ YSHPH ၏ လက္႐ိွ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံမွ ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ားျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေၾကး
အကူအညီရယူျခင္း၊

အျခားၾကားခံေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွရ႐ိွေသာ

ေငြသားမ်ားျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံု

ေငြေၾကးအကူအညီရယူျခင္း၊
အသစ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ ရည္႐ြယထ
္ ားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အတြက္စီစဥ္မႈႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

အတိုးႏႈန္းထားမ်ား၊

ဘဏ္မ်ားသို႔မဟုတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈ၊

အေထြေထြစီးပြားေရး၊

အရင္းအႏွီး

အျခားၿမီ႐ွင္မ်ားထံမွ

အေၾကြးရ႐ိွႏိုင္မႈ၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ေအာင္ျမင္မႈ၊

ေစ်းကြက္

အေျခအေနမ်ား၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အရင္းအႏွီး႐ွာေဖြရန္

အေပၚ၌
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ အခြန္အတုတ္ႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္ဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ဘဏ္
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
မ်ားအပါအ၀င္

ျပ႒ာန္းထားေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊

အေၾကာင္းအခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွႏိုင္ငံေရးႏွင့္

မ်ားစြာအေပၚမူတည္ေနပါသည္။

အကယ္၍

စီးပြားေရးအေျခအေန

လိုအပ္ပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္

သက္တမ္းတိုအေျခခံစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သက္တမ္း ႐ွည္အေျခခံစနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားရ႐ိွမည္
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သို႔မဟုတ္ ရ႐ိွပါက ယင္းကဲ့သို႔ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့မႈအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်နပ္ သေဘာက်ေသာ စည္းကမ္းသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရ႐ိွမည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွႏိုင္ပါ။
ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံခ်က္ခ်ထား
ေသာ ေဆး႐ံုတည္ေဆာက္မႈအား ေဆာင္႐ြကမ
္ ည္/မေဆာင္႐ြကမ
္ ည္ သို႔မဟုတ္ မည့္သည့္အခ်ိန္၌ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္
ထားသည့္ကာလအတြင္း အျပည့္အ၀ၿပီးစီးမည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံလည္ပတ္ေသာ ေဆး႐ံုမ်ားစြာတိုးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တိုးတက္မႈ
မဟာဗ်ဴဟာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အခ်ဳိ႕ေသာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စီမံလည္ပတ္ေသာ ေဆး႐ံုမ်ားစြာတိုးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ [ ] တြင္႐ိွေသာ
“စီးပြားေရးလုပ္ငန္း - က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ - မဟာဗ်ဴဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေနေသာ တိုးတက္လာသည့္
ေဆး႐ံုအေရအတြက္”

တြင္ၾကည့္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာအား

စီမံေဆာင္႐ြကရ
္ ာတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအရာမ်ားပါ၀င္ ပါသည္။


ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္မႈသည္

အျခားအရာမ်ားအနက္

သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္

ထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားအျပင္ တည္ေဆာက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ
ဆံုး႐ံႈး ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား အေပၚမူတည္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံု
အသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈတြင္ က်႐ံႈးေကာင္းက်႐ႈံးႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။


ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္လံု
ေလာက္ေသာေငြေၾကးမ႐ိွျခင္း
စြမ္းမ႐ိွျခင္းတို႔

သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား႐ွာေဖြရန္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္

“ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား

ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈတြင္ က်႐ံႈးေကာင္းက်႐ႈံးႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။


ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ၀န္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္
အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္
အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို စြေ
ဲ ဆာင္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။



ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ယင္းေဆး႐ံုမ်ားကိုလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ေစရန္ အစိုးရ
ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္မ်ားရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “အစိုးရက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား
စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားမလိုက္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။



ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လူနာမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ဖက္ကိုင္
ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ျခင္းမ႐ိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာမွ လက္႐ိွတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ႐ိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ
အမ်ားစုတြင္ ေဆး႐ံုမ်ားဖြင့္လွစ္မႈကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အတိတ္တြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔
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ေဆာင္႐ြကထ
္ ားျခင္းမ႐ိွေသာ ပထ၀ီ၀င္တည္ေနရာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕မႈသည္ေအာင္ျမင္မည္ဟု အာမခံခ်က္
မေပးႏိုင္ပါ။


ဤေဆး႐ံုအသစ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီနီယာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္
ေဆာင္႐ြကရ
္ န္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ လည္ပတ္ေစရန္ ေတာင္းဆို
ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္႐ိွလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားပံုမွန္ျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္မ႐ိွႏိုင္ပါ။ ယင္းအေျခ
အေနသည္ ၎တို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္႐ိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ အခ်ိန္
အနည္းငယ္ သာက်န္႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း
မ႐ိွျဖစ္ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ အရင္းအျမစ္ခေ
ြဲ ၀ သတ္မွတ္
မႈ၊ အတြင္းပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ထပ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစႏိုင္
သည္ဟု အခိုင္အမာမဆိုႏိုင္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာဆုိး႐ြားစြာ
ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္႐ိွေသာ ေယဘုယ်ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အားလံုးကို
ရင္ဆိုင္ရပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေဆး႐ံုမ်ားသည္

၎တို႔၏ေဆး၀ါးႏွင့္

ခြစ
ဲ ိတ္မႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

အစိုးရဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ိွႏိုင္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔အေပၚတြင္ သိသာ
ထင္႐ွား၍ အဆင္မေျပႏိုင္ေသာရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ “အစိုးရက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား မလိုက္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေဆး႐ံုမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္
အသစ္

သို႔မဟုတ္

၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားမွ

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္တက္လာျခင္း

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကိုရင္ဆိုင္ရၿပီး

နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားမွ ၎တို႔၏လက္႐ိွေဆး၀ါးႏွင့္ ခြစ
ဲ ိတ္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခတ္ေနာက္က်မႈကို
ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ
စနစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ား၊ နည္းပညာက်႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ား ခက္ခဲမအ
ႈ တား
အဆီးမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္” တြင္ၾကည့္ပါ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
နည္းပညာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္ တက္လာမႈသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးအက်ဳိးရလဒ္ကို ဆိုး႐ြားစြာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ခြစ
ဲ ိတ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခုအား က်င့္သံုး
ရာတြင္လည္း

ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ၿပီး

အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္

၀င္ေငြအညႊန္းမ်ားမတည္ၿငိမ္မႈကို

ျဖစ္ပြားေစ

ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဆး႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအရာမ်ားအနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္၀ယ္လိုအား၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား
အေပၚဆရာ၀န္မ်ား၏ယံုၾကည္မႈ၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း၊ အျခားေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ အဖုိးအခမ်ား၊ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားကိုကန္႔သတ္ရန္ အာမခံသူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ
တည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ မသမာေသာအာမခံမရ႐ိွမႈတို႔အပါ၀င္ ျဖစ္ရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔
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ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈတို႔ကဲ့သ႔ို သဘာ၀ေဘး
အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကခ
္ င
ြ ့္ႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အေပၚ

သိသာေသာ

ထိခိုက္မႈတစ္ခု

အားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ပြားမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္
ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕မွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အားထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕သည္

အေရးႀကီးပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ

[

]႐ိွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း
“ထုတ္ေ၀သူသတင္းအခ်က္အလက္

-

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ - အားသာခ်က္မ်ား - အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႕ဲ ”
တြင္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွတစ္ဦးဦး၏ ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမရ႐ိွႏိုင္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ အခ်ိန္မီသင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားထိုးမႈျပဳလုပ္ရန္ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္စြမ္း မ႐ိွသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာထိ ခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္
ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လ်င္ျမန္ေသာနည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္ ေခတ္မီ၍ တန္ဖိုးျမင့္ေဆးဘက္
ဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားမွ လက္႐ိွအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေခတ္မမီ
ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ လူနာမ်ားလိုအပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္
ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးေဆာင္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အစားထိုးျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈတြင္ သိသာ
လွေသာကုန္က်စရိတ္ မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အျခားေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း
အသံုးအေဆာင္ အသစ္မ်ားအား မည္သုိ႔အသံုးျပဳရမည္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈ ႏွင့္အမီဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား
သည္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား႐ိွေသာ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ကူး ေျပာင္းသြားႏိုင္ၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားသာခ်က္
သည္လည္း

ေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအေျခအေနသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

သတင္းအခ်က္အလက္

နည္းပညာစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

နည္းပညာဆိုင္ရာခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္

အျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ စနစ္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားကို

မ်ားစြာေသာအဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

သည္။


စာရင္းတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံျခင္း
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ေဒသမ်ားအတြက္

မ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္ပါ



က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားစုေဆာင္းေရးသြင္းျခင္း



ေဆး၀ါးကုသမႈလက္ေတြ႕စနစ္မ်ား



လူနာမ်ားအား ေရာဂါ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း



ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာ႐ြကစ
္ ာတမ္းသိမ္းဆည္းမႈ



ကုန္စာရင္း (စစ္တမ္း) စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စနစ္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မႈတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပြားေစေသာ စနစ္တစ္ခုခု ခၽြတ္ယြင္းမႈ
သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္၀င္ေငြမ်ား စုေဆာင္း
သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးစီမံ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာ
မ႐ိွဘဲ ၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္မႈေၾကာင့္ အလားတူေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအား ခုခံႏိုင္ရန္အလြန္ အားနည္းပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥတစ္ ရပ္ရပ္ျဖစ္ပြားမႈသည္ အဆက္ျပတ္မႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈ၊ စနစ္မ်ား
သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ျခင္းမွ ရပ္တန္႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနအားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္
မ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းကိုထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း
မ႐ိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္ေနက်အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံု႐ိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး
႐ံု၌႐ိွေသာ

ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊

စြမ္းရည္ႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳတို႔

အေပၚမူတည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္အျခားက်န္း
မာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မ၀
ႈ န္ထမ္းမ်ားအား

စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ႐ိွ

အျခား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆာင္႐ြကသ
္ ူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား စုေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းထားမႈတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္႐ိွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား႐ွားပါးမႈမွလည္း ဆိုး႐ြားစြာ
ထိခိုက္မႈ ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လခစားႏွင့္ ေဒသခံဆရာ၀န္ ပံုစံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုစံအသစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥရပ္တြင္
ဆရာ၀န္ အမ်ားစုသည္ ေဆး႐ုံေပါင္းစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိနယ္ပယ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔
ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေဒသခံဆရာ၀န္မ်ား ကို စြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္း႐ိွ ခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဆရာ၀န္မ်ားကို
ဆက္လက္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တိုးတက္မႈအား အဓိကေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပိုမို
မ်ားျပားေသာ လခစားႏွင့္ ေဒသခံဆရာ၀န္မ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တိုးခ်ဲ႕မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို
ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္႐ိွတစ္ကမၻာလံုး သူနာျပဳျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သိသာလွေသာ လုပ္ခလစာႏွင့္
အက်ဳိးအျမတ္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ထားရၿပီး ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကမၻာ့သူနာျပဳ ဆက္လက္ျပတ္လပ္ေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး သူနာျပဳမ်ားစုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း
ႏိုင္ေရးအတြက္ လုုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုေပးရန္ လိုအပ္လာႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပိုမုိ ေစ်းႏွုန္းျမင့္မားေသာ
ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပိုမိုအသုုံးျပဳလာရႏိုင္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕အား ဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အျခား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

လံုေလာက္ေသာအေရအတြက္အား

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈ

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ မ႐ိွျခင္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အျခားစည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ၎ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ

ျပင္းထန္

ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိုးရစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အင္တိုက္အားတိုက္႐ိွေသာ စည္းကမ္းထိန္း
သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံု၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္
အျခားေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ႐ိွသည့္ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လိုင္စင္ထုတ္
ေပးျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းစံုစမ္းမႈမ်ား၊ ရင္းစားရေငြမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား အပါ၀င္
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ဆက္လက္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပံုမွန္စစ္ေဆးေထာက္လွမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္ အျခားအရာမ်ားအနက္
အေထြေထြေကာ္ပရိတ္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာလိုင္စင္ မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
လိုင္စင္မ်ား သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရ႐ိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လိုင္စင္မ်ားသက္တမ္းကုန္
ဆံုးသြားသည့္အခါ လိုင္စင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္အားလံုးကို ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးရမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္
လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း၌ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္အသစ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္အသစ္မ်ား ရ႐ိွေအာင္
ေဆာင္႐ြကရ
္ မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္႐ိွတြင္႐ွာေဖြလ်က္႐ိွေသာ မရ႐ိွေသးေသာ လိုအပ္သည့္ လိုင္စင္
မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္လိုအပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာလိုင္စင္မ်ားကိုအခိုင္ အမာရ႐ိွႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွသကဲ့သို႔
လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ားရ႐ိွရန္ပ်က္ကြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မမ
ႈ ်ား မရ႐ိွႏိုင္ဟု အာမခံခ်က္
လည္းမ႐ိွပါ။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးအားစီမံေဆာင္႐ြကရ
္ န္ အစိုးရမွ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ လိုင္စင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံ
ခ်က္မ်ားကိုရယူ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းတို႔ ပ်က္ကြက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာသို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ ေသာ
သက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊

နည္းစနစ္မ်ား

သို႔မဟုတ္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

စက္ကိရိယာမ်ား
ထိန္းညႇိထားေသာ

တို႔မွာ
သို႔မဟုတ္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအာဏာပိုင္မ်ား ထံမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား
ႏိုင္ပါသည္။

ဤပစၥည္းမ်ားတြင္

ေရာဂါကူးစက္ေစႏိုင္ေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊

အကန္႔အသတ္မ႐ိွေသာ
မီးျပင္းဖိုမ်ားႏွင့္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
မြေသာေက်ာက္ဂြမ္း

သို႔မဟုတ္
ပါ၀င္သည့္

ပစၥည္းပမာဏအနည္းငယ္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားမွ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္မႈ သို႔မဟုတ္
ျပဳျပင္မႈအတြက္

တာ၀န္ခံရန္အတြက္လည္း

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ ေျမရာအေဆာက္အအံုမ်ားအား ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစမႈမ်ားအတြက္
ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ခံရမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
လက္႐ိွႏွင့္အနာဂတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊
စည္းကမ္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာမႈကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားသည္
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ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ပြားမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ
ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စက္ကိရိယာမ်ား ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း
မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကိုေဆာင္႐ြကမ
္ ည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အနာဂတ္တြင္သဘာ၀ပတ္၀န္း

က်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံရမႈမ်ား မရွိႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံရမႈမ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးမႀကီးႏိုင္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမသမာမႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း သို႔မဟုတ္
အျခားတရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွထြက္ေပၚလာေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ တရား
ေရးရာ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိန္းညႇိေရးေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အႏၲရာယ္အား ကိုင္တြယ္ေဆာင္
႐ြကရ
္ ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ား႐ိွေနျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆရာ၀န္မ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို စြန္းထင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ား အထေျမာက္ပါက
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုအေနျဖင့္ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရႏိုင္သည့္အျပင္ ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပင္ရင္ဆိုင္
ရႏိုင္ပါသည္။
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မသမာမႈတရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ လူနာ၏ဆရာ၀န္အားဆန္႔က်င္၍ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ိွၿပီး
စြဆ
ဲ ိုသူမွေရာဂါကုသရာေနရာျဖစ္သည့္

ေဆး႐ံုအားတရားၿပိဳင္/တရားခံတစ္ဦးအျဖစ္

ထည့္သြင္းမႈျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳ

လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ (အျပဳ သေဘာေဆာင္ရလဒ္မ်ားကို အာမခံထားျခင္းမ႐ိွေသာ) ႐ႈပ္ေထြးေသာ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား
တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားကို
တာ၀န္ခံမႈတစ္ခုခုအား

ရင္ဆိုင္ရပါသည္။

ကို တာ၀န္ယူထားေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မသမာမႈ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမသမာမႈ

ကိုက္ညီေစရာတြင္

တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားအရ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

မသမာမႈ

ထြက္ေပၚလာေသာ

အာမခံေငြေၾကးမ်ားသည္

လံုေလာက္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေဆးဘက္
ဆိုင္ရာမသမာမႈ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈတစ္ခုတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမသမာမႈ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈတြင္ပါ၀င္သည့္
ဆရာ၀န္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းအား ထိခိုက္
ေစႏိုင္ပါသည္။
၀က္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ ၾကက္၊ ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ SARS၊ အီဘိုလာ သို႔မဟုတ္ အျခားအသက္အႏၲရာယ္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႐ိွႏိုင္ေသာဖ်ားနာေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းအား ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း
အာ႐ွေဒသ (ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္) ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပြားမႈသည္ ခရီးသြားကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခြျဲ ခားထားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္တြင္
အပ်က္သေဘာေဆာင္ ထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားေသာထိခိုက္မႈ ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ - ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပင္းထန္ေသာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (Severe
Acute Respiratory Syndrom SARS)၊ အာ႐ွ၌ ၂၀၀၄ ႏွင့္ ၂၀၀၅ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ
သို႔မဟုတ္ ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ မကၠဆီကိုမွ စတင္ခဲ့ၿပီး အာ႐ွတစ္၀န္းအတည္ျပဳထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္
တစ္ကမၻာလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ A(H1N1) ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ (၀က္တုတ္
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ေကြးေရာဂါ)

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြး၊

SARS၊

အီဘိုလာ၊

၀က္တုတ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ပိုး

သို႔မဟုတ္

အျခားကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ႐ိွမႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ ကူးစက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အစိုးရမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပံ့ပိုးသူမ်ား၏လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ကူးစက္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္ပြားမႈမ်ားသည္
အစိုးရမွေဆး႐ံုမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
သာမန္လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္

အထူးသျဖင့္

အေရးမႀကီးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ေဆး႐ံုသို႔

တက္ေရာက္ျပသလိုေသာ လူနာအေရ အတြက္ နည္းပါးလာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
လူနာမ်ားၾကား ေရာဂါကူးစက္မႈကိုကာကြယ္ရန္

ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္

ယင္းကဲ့သို႔ အနာေရာဂါမ်ား

သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုသႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားစြာအေပၚတြင္ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္အေပၚ
ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျခားေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရပါ
သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ
အျခားေဆး႐ံုမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ေပးေဆာင္ေနႏိုင္သည့္

ထုိ႔အျပင္
ထိုင္း၊

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေဆး႐ံုသည္

အိႏၵိယ၊

မေလး႐ွားႏွင့္

ပိုမုိအဆင့္ျမင့္႐ႈပ္ေထြးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

စင္ကာပူ႐ိွ

ေဆး႐ံုးမ်ားအပါအ၀င္

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပ႐ိွ

ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရပါသည္။ ယင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထက္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းၿပီး
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ

ဘ႑ာေရး၊

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

၀န္ထမ္းႏွင့္

အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား႐ိွ

ႀကိဳးစားေကာင္းႀကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။

၎တို႔၏ေဆး႐ံုကြန္ရက္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္လည္း

အစီအစဥ္မ်ား႐ိွႏိုင္ၿပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေနႏိုင္ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ

ယင္းအေျခအေနသည္

အခ်ဳိ႕တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ

ေနာက္ထပ္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းရန္ဖိအားေပးလာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို မျဖစ္မေနေလ်ာ့ခ်ရမည္ဆိုပါက သို႔မဟုတ္ လူနာမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုသို႔ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

က်န္းမာေရးေစာင့္

ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ျပင္းထန္ဆုိး႐ြားစြာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံု၌႐ိွေသာ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ မူတည္ေနျခင္းႏွင့္ ၎တိ႔အ
ု ားလံုးသည္လည္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ တိုက္႐ိုက္အလုုပ္ခန္႔ထားၾကသည္မဟုတ္ျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၏
ထက္၀က္

ေက်ာ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ ထားျခင္းမ႐ိွေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္း႐ိွ လူနာမ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားလည္း ႐ိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္း၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပည့္အ၀

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ႐ိွေသာ

ဆရာ၀န္မ်ား၏

ညံ့ဖ်င္းေသာ

စြမ္းေဆာင္မႈ

သို႔မဟုတ္

မသမာမႈကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ဆီး ေစႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ားၾကားတြင္ တူညီေသာတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္

သည္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ
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အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား

တည္ၿငိမ္မႈအတြက္

ဂုဏ္သိကၡာတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စြမ္းရည္အား

ကန္႔သတ္ေကာင္းကန္႔သတ္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႐ိွရင္းစြလ
ဲ ုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ၀န္ထမ္း
ထိန္းသိမ္းေရးအာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ ၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ မသိ႐ိွႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွ ေသာတာ၀န္ခံ
ရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔တိုးခ်ဲ႕မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ လက္႐ိွလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္
ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူမႈျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရ႐ိွထားေသာ ေဆး႐ံု
မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တရားေရးရာအရေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္
ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ တာ၀န္ခံရျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ မသိ႐ိွႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ တာ၀န္ခံရျခင္းမ်ား
႐ိွႏိုင္ၿပီး

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏

အတိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွတာ၀န္ခံရမႈမ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ မသိ႐ိွႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွသည့္တာ၀န္ခံရျခင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုုန္စာရင္း (စစ္တမ္း) မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္စြမ္းအေပၚမွီခိုေနရျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာကုန္စည္မ်ား
စာရင္းမ်ားအား

အေကာင္းဆံုးအဆင့္အတန္းတစ္ခု

ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းအေပၚ

မွီခိုရပါသည္။

ေဆး၀ါးစာရင္းမ်ား

အဆမတန္ထားသိုပါက သို႔မဟုတ္ အသံုးမျပဳေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ

ကုန္စည္မ်ား

အလြန္မ်ားျပားစြာထိန္းသိမ္းပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအရင္းအႏွီး၊

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးပမာဏ၊ ေခတ္မီေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေဆး႐ံုဆက္စပ္ကုန္စည္ပမာဏကို ခိုင္မာစြာရ႐ိွရန္ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္စြမ္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား
ပံ့ပိုးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စြမ္းရည္အား ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ဤအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
လုပ္ငန္းႏွင့္ လည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေယ်ဘုယ်ဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈမ႐ိွျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆို႐ြားစြာထိခိုက္မႈ႐ိွႏုိင္ပါသည္။
အစိုးရဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ သြယ၀
္ ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈ႐ိွေစေသာ အစိုးရဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ
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မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္အပ်က္ သေဘာေဆာင္
သက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ားကိုအသံုးခ်မႈတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခု႐ိွျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဆိုး႐ြားစြာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အျခအေနတစ္ခုခုသည္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္းဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္
လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား က်ပ္ေငြမတည္ၿငိမ္မႈဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာဆန္႔က်င္ ကာကြယ္
ေစႏိုင္မည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုခုအား ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္
ေပးသူ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မ႐ိွပါ။ US ေဒၚလာကဲ့သို႔အျခားေငြေၾကးမ်ားထက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးေလ်ာ့သည့္အခါ သြင္းကုန္
ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ရ႐ိွျခင္း
လက္႐ိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္အရ

ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

စာရင္းအင္းမ်ားရ႐ိွရန္

အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုင္းတာရန္ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ မျပည့္စံုေသာ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားေၾကာင့္ ႐ွယ္ယာမ်ားတန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမ႐ိွျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
မတိက်ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္

အခါအားေလ်ာ္စြာရ႐ိွႏိုင္သည့္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွ

ေသာစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရ႐ိွရန္ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

႐ွယ္ယာမ်ားတြငရ
္ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းသည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ

အေျခအေန၊ အေထြေထြစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး
စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးအုုပ္ခ်ုဳပ္မွုတြင္ သိသာထင္႐ွားေသာ တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးမွုမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေစ်းကြက္
ကၽြနု္ပ္တို႔စြမ္းေဆာင္ရည္

မတည္မျငိမ္ျဖစ္မွုမ်ား

အားခန္႔မွန္းတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊

ခ်က္မႈတြင္ေျပာင္းလဲမႈ႐ိွျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေငြေၾကးသုေတသီမ်ား၏

ေထာက္ခံအၾကံျပဳမႈမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ေစ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွျဖစ္ေစ ေၾကျငာမႈမ်ား၊ ႐ွာမွီးရမႈမွား၊
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အရင္းအႏွီးကတိက၀တ္မ်ားအပါအ၀င္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ႐ွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ယံုၾကည္မႈဆံုး႐ံႈးပါက ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈ
ေစ်းႏႈန္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တိုက္႐ိုက္မထိခိုက္ေသာ္လည္း
ကၽြနု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း

နယ္ပယ္အတြင္း႐ိွ

အျခားကုမၸဏီမ်ားအားထိခိုက္မႈ႐ိွေစေသာ
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အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္

႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုခ်င္းဆီသည္ အျခားအရာမ်ားအနက္
႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းအား ဆို႐ြားစြာ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ YSX တြင္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ FMI သည္
ပထမဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခု

ျဖစ္လာပါမည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္

အလြန္အမင္းေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈ၊

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားပ်က္ကြက္မႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားအားေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကိုကိုင္တြယ္ရန္
YSX အား ယာယီပိတ္သိမ္းမႈတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။
YSX သည္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ
သည္။ ၎အေနျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈႀကိမ္ႏႈန္း၊ လည္ပတ္မႈနာရီ၊ ေန႔စဥ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိုကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းသြင္း
ထားေသာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမတည္ၿငိမ္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအေနျဖင့္
အားေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္

အလြန္အမင္း

ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈ၊

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားပ်က္ကြက္မႈ၊
ကိုကိုင္တြယ္ရန္

YSX

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား

အားယာယီပိတ္သိမ္းမႈ

တို႔ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကၽြႏု္ပ္တို႔
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ေသာ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ် ႏိုင္စြမ္းမ႐ိွျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္လ်က္႐ိွၿပီး ယင္းကိစၥရပ္သည္
အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္ ဥပေဒေရးရာ အရမေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အသစ္စက္စက္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္
အသံုးခ်မႈႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုမႈတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္တြင္ အစုေပၚအျမတ္မ်ားေပးစြမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းရည္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀င္ေငြ႐ွာႏိုင္မႈ၊ ဘ႑ာေရးအ
ေျခအေန၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ အစုေပၚအျမတ္မ်ားေပးစြမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းရည္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀င္ေငြ႐ွာႏိုင္မႈ၊ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေန၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိက
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမဟာဗ်ဴဟာမွာ

အရင္းအႏွီးအသစ္မလိုအပ္ဘဲ

အနာဂတ္တိုးတက္မႈကို

အားေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျမတ္အစြန္းအမ်ားစုကို ထိန္းသိမ္းထားရန္
ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္ စာမ်က္ႏွာ [ ] တြင္ ပါ႐ိွေသာ “႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သူ၏ သတင္းအခ်က္
အလက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား - အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း” တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ အစုေပၚအျမတ္မ်ားေပးေခ်ႏိုင္မည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။
ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ ႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးမႈတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ၎၏အေရးပါေသာ႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦးဦး၏
႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း
႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိက႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏
႐ွယ္ယာမ်ားကို ႐ွင္းထုတ္ႏိုင္စြမ္း တို႔တြင္ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ႐ိွသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ႐ွုယ္ယာမ်ားထုတ္ေပး
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဓိက႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦးဦးမွ ၎၏႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႐ွင္းထုတ္ျခင္း၊ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကတိက၀တ္ထား႐ိွျခင္းတို႔ မ႐ိွဟုအခိုင္အမာမေျပာဆိုႏိုင္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ႐ွယ္ယာထုတ္ေပးမႈမ်ားသည္
လူႀကီးမင္းတို႔၏ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္
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ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔႐ွယ္ယာမ်ားကို လက္႐ိွ႐ွယ္ယာ ေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းေအာက္ နည္းပါးေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္လည္း
ထုတ္ေပးမႈျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိက႐ွယ္ယာ႐ွင္မွ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းထုတ္ျခင္းသည္လည္း ႐ွယ္ယာ
ေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွမ်ားအပါအ၀င္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေက်ာ္ၾကားမႈသည္
႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကိုဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ခြင့္ျပဳမထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းႏႈန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈအခ်ဳိ႕တြင္

စာရင္းတင္သြင္းျခင္းးႏွင့္ပတ္သက္၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

သတင္းေပးပို႔ခ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္၊ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား) ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္သည္ အမ်ားျပည္သူသို႔ျဖန္႔ေ၀ရန္
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွခြင့္ျပဳထားျခင္းမ႐ိွပါက တာ၀န္ယူရန္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ သတင္းအ ခ်က္အလက္တစ္ခုခုႏွင့္
မျမင္ႏိုင္ေသာယူဆခ်က္မ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ သို႔မဟုတ္ တိက်မႈ၊ ျပည့္စံုမႈ၊ ပတ္သက္မႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ခံ
ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း တြင္ပါ၀င္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မညီညႊတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ား႐ိွသည့္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကိုမဆို အခိုင္အမာျငင္းဆိုပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလားအလာ႐ိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္
ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းႏွင့္ စာရင္းတင္သြင္းၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေၾကညာ
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ သတိထားၾကၿပီး အျခားမည္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် မယံုၾကည္သင့္ပါ။
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အပိုင္း (၇) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ႐ိွပါက ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း တစ္ခု
လံုးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊
ၿခံဳငံုေလ့လာမႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္သုေတသန၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွ ရ႐ိွထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္

ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မွ ရ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်မႈႏွင့္ျပည့္စံုမႈကို အာမခံ ထားျခင္းမ႐ိွပါဟု ေဖာ္ျပေလ့႐ိွပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

ၾကားခံအရင္းျမစ္မ်ားဆီမွ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို

၎တို႔၏

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ပံုစံႏွင့္

အေၾကာင္းအရာအတိုင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း FMI သက္ဆိုင္ရာဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊
ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္အၾကံေပးမ်ားမွ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

စိတ္ႀကိဳက္ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ

လုပ္ေဆာင္

ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိက်မႈကိုစိတ္တိုင္းက် အတည္ျပဳထားျခင္းတို႔ မ႐ိွပါ။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို တိက်ေသာေန႔စမ
ြဲ ်ား႐ိွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း
ရည္မွန္းခ်က္ကို မထင္ဟပ္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္
ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚတြင္ လြန္ကဲေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ဳိး မထား႐ိွသင့္ပါ။
ဘ႑ာေရးက႑

အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ညႊန္ျပထားျခင္း မ႐ိွပါက ဤအပိုဒ္ခတ
ြဲ ြင္ပါ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္ အားလံုးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေန႔စပ
ြဲ ါ GIZ ၏ “ျမန္မာ့ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဘဏ္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ႐ိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္” ဆိုေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ ရ႐ိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာ
ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH သို႔မဟုတ္ ၎၏ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမ႐ိွပါ။ GIZ အေနျဖင့္ GIZ

အစီရင္ခံစာထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈကို အာမခံျခင္း မ႐ိွသကဲ့သို႔ ၎တို႔ကိုအသံုးျပဳျခင္း ၏
အက်ိဳးဆက္ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး က႑ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဘ႑ာေရးက႑တြင္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ား၊

ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခန္းမ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။

ေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ား၊
လက္႐ိွတြင္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္

(၄)ခု၊

ဘ႑ာေရးကုမၸဏီ (၁၀)ခု၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဘဏ္ (၂၃)ခု ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး (၂၅)ခု ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္႐ံုးခြဲ
(၉)ခု ႐ိွပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ - www.cbm.gov.mm/ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္။)
အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားေသာ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈ
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ပံ့ပိုး
ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ၎၏ ဘ႑ာေရးဆက္သြယ္ေပးသူအျဖစ္ အခန္းက႑အား
ကန္႔သတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုနီးပါးတိုင္ေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔သည္ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေပၚအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာတြင္ သီးျခားႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔
ေရာက္႐ိွေစခဲ့ပါသည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ USD (၁,၆၄၆)၊
အင္ဒိုနီး႐ွားတြင္ USD (၃,၄၇၅) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ USD (၅,၇၇၉) တို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
က႑တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ USD (၁,၁၁၃) ရ႐ိွၿပီး အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး
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ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ၂၀၁၄)။ ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ပါပံု (၁)တြင္ ျပသထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ေဒသအတြင္း၌ တိုးတက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံု(၁)ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ေဒသတြင္း ႐ႈေထာင့္တစ္ခုႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ဘ႑ာေရး
က႑တိုးတက္မႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို (GDP အလိုက္) ဘ႑ာေရး ဆက္သြယ္မႈအခ်ဳိးကို အသံုးျပဳေရးဆြထ
ဲ ားပါ
သည္။

ဘ႑ာေရးဆက္သြယ္မႈ အခ်ဳိးသည္ ဘ႑ာေရးက႑ တိုးတက္မႈ ရ႐ိွေရး အတြက္ ေယဘုယ်စံႏႈန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္ ဘ႑ာေရး ဆက္သြယ္မအ
ႈ ခ်ဳိး တိုးတက္မႈ မ႐ိွခဲ့ေသာ ASEAN
(အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း)

႐ိွ

တစ္ခုတည္းေသာ
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ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀

ခုႏွစ္မွ

စတင္၍

တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္လ်က္႐ိွပါသည္ (ပံု-၁)။ GIZ အစီရင္ခံစာ အရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လံုေလာက္စြာ ပံ့ပိုးႏိုင္စြမ္းမ႐ိွပါ။ သို႔ရာတြင္
ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးညႇိႏိႈင္းေပးမႈသည္ ေနာက္ဆံုး ေလးႏွစ္အတြင္း
သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္ (ပံု-၂)
၀င္ေငြနည္းပါးေသာ အျခား ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ဘဏ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဘ႑ာေရး
က႑႐ိွ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ကေမၻာဒီးယား- ၉၈.၆%၊ လာအို- ၉၈.၂%၊ ဗီယက္နမ္ ၉၆.၇%) ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏
ဘ႑ာေရးက႑ာကို ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ၎မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ႏွစ္ ကုန္တြင္ စုစုေပါင္း
ေငြေၾကးက႑ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ ၉၀% ခန္႔ကို ရ႐ိွေစပါသည္။ သိို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သည္
အေျခခံအဆင့္၌ သာ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘဏ္ (၂၆)ဘဏ္မွ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ႏိုင္ငံ GDP ၏
၅၅% ျဖစ္ေသာ က်ပ္ေငြ (၃၀.၁၅) ထရီလီယံကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၁၁၇%
ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္႐ိွ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဘ႑ာေရးက႑ ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ိွျမန္မာအစိုးရအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မ်ားျပားစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွပါသည္။ CBM အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းဆိိုင္ရာ
မူေဘာင္တို႔ကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ေစရန္ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ တရားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုတို႔ကို စတင္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္အား
ေလ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္
တီထြင္မႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစြမ္းပကားမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း တို႔အား
စတင္လ်က္႐ိွပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္း

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္

ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ က်ပ္ေငြ ၈.၅၁/SDR ႏႈန္းျဖင့္ အထူးထုုတ္ယူမႈ
အခြင့္အေရးမ်ား (SDR) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ (၃၅)ႏွစ္ၾကာ သတ္မွတ္မႈအား လြတ္လပ္သည့္ ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္
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အစားထိုးၿပီး CBM ႐ိွ ေန႔စဥ္ေစ်းကြက္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား
ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလံုးအေပၚ၌ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြ ေၾကးလဲလွယ္မႈ ေကာင္တာထား႐ိွရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးလဲလွယ္သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္
ဘဏ္မ်ားၾကား ႏိုင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္မႈေစ်းကြက္တို႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရး
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ွဳဥပေဒကို

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေစ်းကြက္

ရွင္သန္မွဳအား

ျမွင့္တင္ေပးေရး

ထပ္မံေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္မ်ားမၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ ျပည္ပပို႔ကုန္သြင္းကုန္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းျခင္းမ်ား

အတြက္

ဘဏ္မ်ားကို

အသံုးျပဳရမည္။

ႏိုင္ငံျခားလဲလွယ္ခြင့္လုိင္စင္ ရရိွထားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းျဖင့္ ေငြေပးသြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏
ဘဏ္ေငြစာရင္းျဖင့္ ေငြေပးသြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းရိွ ပို႔ကုန္၀င္ေငြမ်ားအား စစ္ေဆးရန္
အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သမိုင္းေၾကာင္း
ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း သမိုင္းေၾကာင္းသည္ (၁၉)ရာစုႏွစ္မွစတင္ခဲ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္
က်ေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလား အိႏၵိယန္းသမၼတဘဏ္ (Indian Presidency Bank
of Bangal) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယအရန္ေငြဘဏ္ (Reserve Bank of India) သည္ (၁၉၃၉၁၉၄၇) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဗဟိုဘဏ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္
ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအပါအ၀င္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ လာခဲ့ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ GDP ၏ အနည္းဆံုး သံုးပံုတစ္ပံုကို တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္အားလံုး (ျပည္တြင္းဘဏ္ (၁၀)ခု ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ (၁၄) ခု) တို႔အား ႏိုင္ငံပိုင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ဆို႐ွယ္လစ္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွာ ေဒသတြင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုမိုရ႐ိွေစရန္
ရည္႐ြယထ
္ ားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အသံုးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (ယခင္က ဘဏ္မ်ားအားလံုး နီးပါးသည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္႐ိွပါသည္)။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း လည္ပတ္ေငြမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံကိုထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကး၏ ၇၅% ကို တန္ဖိုးမဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရး ဥပေဒအသစ္မ်ားကို
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ပထမဆံုးပုဂၢလိက ဘဏ္လိုင္စင္မ်ားကို ၁၉၉၂
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ယင္းကာလ၌ အတိုးႏႈန္း နည္းပါးသည့္ မ်ားျပားေသာ Ponzi
အမ်ဳိးအစား

အဖြ႕ဲ အစည္း

မ်ားၿပိဳလဲမႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္မ်ား ရပ္တန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း
အမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးေပးေခ်မႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေငြေပၚလြယ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ ေခ်းေငြမ်ားကို
မျဖစ္မေနျပန္ဆပ္ရန္
ကုမၸဏီမ်ားကို

အတင္းအၾကပ္ေတာင္းဆိုခံခဲ့ရၿပီး

၎တို႔၏

ေခ်းေငြတာ၀န္မ်ား

ယင္းအေျခအေနသည္

ကိုက္ညီေစေရးအတြက္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

မျဖစ္မေန

ခ်င္းႏွင့္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္သိမ္းရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာထဲမွ
တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းေသမ်ားအတြက္ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လည္ပတ္ေငြမ်ား ျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ားျဖင့္ တုန္ခါခဲ့ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑႐ိွ ယံုၾကည္မႈကို ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။
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အမ်ားျပည္သူ၏

ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရ႐ိွေစရန္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍၎တို႔၏ ႀကိဳးစားမႈမွေခ်းေငြႏွင့္
အပ္ႏွံေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုတို႔ ပံုမွန္တိုးတက္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲသာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးသည္ ေငြသားေပၚအေျခခံ၍ ႀကီးမားစြာလည္ပတ္ေနပါသည္။
ဘဏ္မ်ား
ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ေအာက္တိုဘာလ

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွ

(၁၀)ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္

(၄)ခု၊

၀င္ေငြမ်ားစြာ
ပုဂၢလိကဘဏ္

ရ႐ိွေနပါသည္။
(၂၃)ခုႏွင့္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏

ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား (၂၅)ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ (၉)ခု ႐ိွပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ : http://www.cbm.gov.mm/ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ တြင္ GDP ၅၅% အထိ စုေဆာင္းမိေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္အတူ ဘဏ္ (၂၇)ခု
ပါ၀င္ပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား သည္ ၾသဇာအင္အားႀကီးမား သည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ိွေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (ႏိုင္ငံပိုင္၊ အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္) ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း (၁,၃၀၀)
ေက်ာ္ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္လ်က္႐ိွၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၄၀% မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား တြင္
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားစြာသည္ တည္ၿငိမ္ရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ဘဏ္မ်ား မွာ
၎တို႔၏ ဘဏ္ခြက
ဲ ြန္ရက္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ တိုးခ်ဲ႕ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လူဦးေရ (၁၀၀,၀၀၀) တြင္ ဘဏ္
(၂.၅)ဘဏ္႐ိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နယ္ေျမမ်ား၏ မတူညီေသာ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေအာက္
အဆင့္မ်ားကို

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားရာတြင္

ကြျဲ ပားျခားနားပါသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း

အလုိက္

ဘဏ္အမ်ားစုကို

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ လူ (၁၀၀,၀၀၀) လွ်င္ ဘဏ္ခြဲ (၃.၈) ခုက
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ အနည္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ၿပီး လူ (၁၀၀,၀၀၀) လွ်င္
(၁.၅)ဘဏ္ခြႏ
ဲ ႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေအာက္ အဆင့္တြင္ ျခားနားမႈမ်ား သည့္အတြက္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ တာ၀န္႐ိွသည္မွာ MEB ႏွင့္ MADB ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ စုစုေပါင္း
ဘဏ္ခြဲ (၁,၃၀၀)ေက်ာ္တြင္ (၅၀၀)ထက္ပို၍ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ႏွစ္ခု၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား
သည္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား႐ိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ပုဂၢလိကႏွင့္
အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားကို ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ စုပံုတည္႐ိွေနပါသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အလိုက္ ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာအရ (၁)
အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား (၂) အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား (၃) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဟူ၍ ဘဏ္သံုးမ်ဳိးသံုးစား
ကို တင္ျပထားပါသည္။

အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB)၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္
(MADB) တို႔ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဆို႐ွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စုဗမာ့ဘဏ္ဥပေဒ အရ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေလးခုေျမာက္
ဘဏ္မွာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ (MICB) ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
စက္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ၁၉၉၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
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GIZ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပုဂၢလိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားဆီသို႔ ေစ်းကြက္႐ွယ္ယာမ်ား လက္
လြတ္ဆံုး႐ံႈးေနပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ စံႏႈန္းအရည္အခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို
အမွီလိုက္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ အရင္းအႏွီးမတည္မႈ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္
နည္းပညာႏွင့္

မူ၀ါဒအေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ရင္းႏွီးမတည္မႈ
သတင္းအခ်က္

မ႐ိွျခင္းသည္

စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ယင္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏တိုးတက္မႈကိုကန္႔သတ္ေစပါသည္။

အလက္နည္းပညာ

ပံုစံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မျပည့္စံုျခင္းသည္

ျပန္လည္
ေခတ္အမီဆံုး

၎တို႔၏ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုမႈကို

ဟန္႔တားေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ( အခိ်ဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြမ်ားေပးျခင္း )
သည္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုဆိုင္ရာလြတ္လပ္မွုမ်ားအေပၚတြင္

အကန္႔အသတ္မ်ား

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ႏိုင္ငံ၏ေဒသအႏွံ႔ ၎၏ (၃၁၀) ေက်ာ္ေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား ဘဏ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္ႏွင့္အတူ MEB သည္
ႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုး ဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ႀကီးမားေသာ ဘဏ္ခြက
ဲ ြန္ရက္ႏွင့္အတူ MEB အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀% ေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပး
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ MEB အေနျဖင့္ အျခားဘဏ္မ်ားမွ သီးသန္႔ရည္႐ြယထ
္ ားေသာ အုပ္စုမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္
ေစေရးအတြက္ ယင္းဘဏ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြမ်ားပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဤကိစၥရပ္ေၾကာင့္ MADB ႏွင့္ SMIDB
တုိ႔သည္ အထူးျဖင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ SME မ်ားကို သီးျခားစီေထာက္ ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ႏႈန္းထား
ေအာက္ အတိုးႏႈန္းေလ်ာ့နည္း၍ ေခ်းရပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေခ်းေငြမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း MEB
အေနျဖင့္ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား စုပံုလာခဲ့ပါသည္။ OAG အရ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၂ အထိ MEB မွ အ႐ံႈးမ်ားျဖင့္
လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ကာမိေစရန္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္၏ က်ပ္ေငြ (၇၉)
ဘီလီယံကို သံုးစြခ
ဲ ဲ့ပါသည္။
MFTB မွ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းကိုအထူးျပဳေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။ ၎ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး MICB
မတိုင္မီအထိ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြကသ
္ ည့္တစ္ခုတည္းေသာဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္

ဤဘဏ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈစာရင္းမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္သေဘၤာသားမ်ားသည္ MFTB ၌ ဘဏ္စာရင္းမ်ား႐ိွၾကပါသည္။
(၂၀၁၂ တြင္) ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ MADB သည္အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ၁၉၅၃
ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံေတာ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္အက္ဥပေဒအရ

ျပည္ေထာင္စုဗမာ့လူထုဘဏ္၏
တိုးတက္မႈကိုေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လယ္သမားမ်ားကို

တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
၎မွ

၁၉၆၉

ႏွင့္

၁၉၇၅

ၾကား႐ိွ

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးသည့္အျပင္

ေက်းလက္ေဒသလုပ္ငန္းစု

မ်ားကိုပါေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာအရ MADB ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာ
မ်ားကိုေဆြးေႏြးလ်က္႐ိွပါသည္။
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္သည္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊

MFTB

တို႔ထက္ေသးငယ္

ေသာ္လည္း ၎တို႔ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတူေနၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ၎၏အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားအစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဘဏ္
လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရတစ္၀က္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာဆန္းသစ္မႈတို႔တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွေဆင္႐ြကပ
္ ါသည္ (ဥပမာ - ေငြထုတ္ ေငြသြင္းကဒ္မ်ား
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သို႔မဟုတ္ ATM မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း) လက္႐ိွစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားကို
ထိန္းေက်ာင္းထားသည္။ အစိုးရတစ္၀က္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သိသာထင္႐ွားစြာကြျဲ ပားမႈ
မ႐ိွေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသံုးစြဲရာတြင္မူ အဓိကကြဲျပားျခားနားမႈကို ေတြ႕႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္

မ်ားေသာအားျဖင့္

၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းစုပိုင္ဆိုင္ေသာဘဏ္မ်ားသို႔

ေရာက္႐ိွေသာ္လည္း ျပည္သူပိုင္ဘဏ္မ်ားက အပ္ေငြမ်ားတြင္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအား ျမင့္မားေသာအစုေပၚ အျမတ္
မ်ားေပးေခ်ပါသည္ (ပ်မ္းမွ် ၂၀%)။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ အဖြ႕ဲ အစည္းအသစ္မ်ားစြာသည္ တည္႐ိွေနေသာ
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ (ျပန္လည္) ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္အသစ္ေလးခု (ျမန္မာ့ေ႐ွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊
ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္၊ အာ႐ွစိမ္းလမ္းမွုွဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးးဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္
၎၏ျပည့္စံုေသာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို

ဘဏ္အသစ္ႏွစ္ခုကိုလည္း

၂၀၁၃

ခုႏွစ္တြင္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

ျပန္လည္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနမွထိန္း

တစ္၀က္ပိုင္
ခ်ဳပ္သည့္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႕ံ ၿဖိဳး
မႈဘဏ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းမွလည္း
အမ်ားျပည္သူဘဏ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္

အစီအစဥ္မ်ားကိုေၾကျငာခဲ့ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအသင္းမွလည္း

ယင္းကဲ့သို႔ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ၆၀% အထက္ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားကို ထိပ္ဆံုး
ဘဏ္ႀကီးေလးခုမွပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ျမ၀တီဘဏ္၊ သမ၀ါယမဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တို႔ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤဘဏ္ေလးခုအျပင္ အျခားေသာ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ဘဏ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ေ႐ွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊
အာ႐ွစိမ္းလန္္းမွုဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဘဏ္၊ ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္၊ ႐ိုးမဘဏ္၊ Global Treasure Bank ႏွင့္ ျမန္မာ့အ
ေ႐ွ႕တိုင္းဘဏ္ (Myanmar Oriental Bank) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာအရ ၎တို႔အားလံုးသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အ႐ြယအ
္ စားအလိုက္ ထိပ္ဆံုး (၁၀)ဘဏ္စာရင္း၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ GIZ
အစီရင္ခံစာမွ ပံု (၁၀) ျဖစ္ပါသည္။
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ပံုပါအညႊန္း ။
သမ၀ါယမဘဏ္

။ AGD: အာ႐ွစိမ္းလန္မွုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေဘဏ္၊ AYB: အာ႐ွရန္ကုန္ဘဏ္ AYWD: ဧရာ၀တီဘဏ္ CB:
CHDB:

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္၊

FPB:

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

GT:ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္; KBZ: ကေမၻာဇဘဏ္ MAB: ျမန္မာ့ေ႐ွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ MCB: ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္၊
MMB: ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဘဏ္၊ MOB: ျမန္မာအေ႐ွ႕တိုင္းဘဏ္ MWD: ျမ၀တီဘဏ္၊

RDB:

ေက်းလက္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ SMIDB: အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္၊
TFB: ထြန္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းဘဏ္၊ UAB: ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္ YOMA: ႐ိုးမဘဏ္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားထား႐ိွေသာႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားကိုခြင့္ျပဳခဲ့
ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈကဲ့သို႔နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ၎တို႔သည္ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထက္ပိုမုိ တက္ၾကြပါသည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ Chartered Bank, OCBC ႏွင့္ HSBC တို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားဘဏ္ (၁၄)ခုကို ထိုစဥ္က
စစ္အစိုးရမွႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ရန္လိုင္စင္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါ
သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ဘဏ္မ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ က႑အတြင္း စုစုေပါင္း
အရင္းအႏွီး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒမွ
ႏိုင္ငံအတြင္းႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ၎တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံေဆာင္႐ြကရ
္ န္ခြင့္ျပဳျခင္းမ႐ိွခဲ့ပါ။ ၎တို႔ထဲမွအမ်ားစုသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ

၎တို႔၏ႏိုင္ငံျခား

ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္

စုစည္းျခင္းကို

ေဆာင္႐ြကၾ္ ကပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္
ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၉ ခုအားခြင့္ျပဳမည္ဟု အစိုးရမွေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ဤဘဏ္ (၉)ခုမွာၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ဘဏ္လုပ္ငန္းအုပ္စုလီမိတက္ (Australia and New Zealand Banking Group
Limited)၊ ဘန္ေကာက္ဘဏ္ (Bangkok Bank)၊ တိုက်ဳိမစ္ဆူဘီ႐ွီ UFJ ဘဏ္ (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)၊
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစက္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ (Industrial and Commercial Bank of China)၊ Malayan
Banking Berhad၊ Mizuho ဘဏ္၊ Overseas-Chinese Banking Corporation၊ Sumitomo Mitsui Banking
Corporation ႏွင့္ United Overseas Bank တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေနရာတစ္ခုထဲ၌သာ
ဘဏ္ခြဖ
ဲ ြင့္လွစ္ရန္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြကရ
္ န္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔
အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးမ်ားႏွင့္

က်ပ္ေငြမ်ားတြင္

လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္း၊

ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားေကာ္ ပိုရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွအပ္ေငြလက္ခံျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္
အစုအဖြဲ႕ ေခ်းေငြတိုးခ်ဲ႕မႈအစီအစဥ္တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္
ကာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကိုထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ လုပ္ငန္း
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တိုးတက္မႈကို ကူညီေထာက္ ပံ့ႏိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိွေသာ

လိုင္စင္အခြင့္အလမ္းတိုးခ်ဲ႕မႈ

သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေပၚတြင္

ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို (၁၂)လ မွ (၂၄)လအတြင္း စဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔
တြင္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

(၉)ခုလံုးသည္

ဘဏ္ခဖ
ြဲ ြင့္လွစ္ၿပီး

လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ပါသည္။

(အရင္းအျမစ္

-

http://www.cbm.gov.mm/ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ အကဲျဖတ္ခ်က္)
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ

(၁၄)ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္

ဒုတိယအႀကိမ္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

ခြင့္ျပဳလိုင္စင္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္
ရ႐ိွေသာ

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

လိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေတးလ်၊

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
ဂ်ပန္၊

မေလး႐ွား၊

တ႐ုတ္၊

အလားတူစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား
စကၤာပူႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သ႔ို

ပထမအႀကိမ္လိုင္စင္ရ႐ိွခဲ့ေသာ ဘဏ္မ်ားသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ပါ၀င္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Mobile Phone (မိုဘိုင္းဖုန္း) ဘဏ္လုပ္ငန္း

67

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္၍ CBM မွ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္
႐ြကခ
္ ြင့္ ျပဳထားပါသည္။ ေန႔အလိုက္ ေငြသင
ြ ္းေငြထုတ္ ပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
(၁) ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ (၅၀၀,၀၀၀) ထိ သြင္းထုတ္ႏိုင္ၿပီး က်ပ္ေငြ (၁)သန္းထက္မပိုေသာ စုစုေပါင္းပမာဏအား
တစ္ေန႔လွ်င္ (၃)ႀကိမ္ သြင္းထုတ္ျခင္း ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရအေနျဖင့္ အဓိကအားျဖင့္
မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းမႈကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅၀% ႐ိွရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈၀% အထိျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္း
မႈသည္ ၂၅.၀၈% သို႔ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီး (ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ (၁၁.၆)သန္း၊ ေအာ္ရီဒူးမွ
(၁.၆)သန္း၊ တယ္လီေနာမွ (၀.၂၆)သန္း) ယင္းအေျခအေနသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဘဏ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အတြက္
အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာကို ညႊန္ျပေနပါသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္ငါးခု (CB၊ FPB၊ MWD၊ အင္း၀၊ AYWD) မွ မိုဘိုင္းဖုန္းဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္
ေဆာင္႐ြကထ
္ ားပါသည္။

သို႔ရာတြင္

၎တို႔၏မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္

ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ

ေထာက္ပံ့ထားေသာ

နည္းပညာအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္႐ြကပ
္ ံုေဆာက္႐ြကန
္ ည္းမ်ားသည္ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြျဲ ပားႏိုင္ပါသည္။ စနစ္၏
အက်ဳိးအျမတ္မွာ ဘဏ္သို႔သြားေရာက္စရာမလိုဘဲ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဂၤါရပ္မ်ားကို ရ႐ိွရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခ
အေနသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ သြားလာေရးစရိတ္ကို ေခၽြတာေပးပါသည္။ ေငြမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မိုဘိုင္း
ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းဘဏ္လုပ္ငန္းမွ လက္႐ိွေငြသားအေျခခံစီးပြားေရးကို ေငြသားကိုင္
ရမႈ ပိုနည္းေသာ အေျခခံစီးပြားေရးပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံျမႇင့္တင္
ေပးပါသည္။
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဘ႑ာေရးအား အာ႐ံုစိုက္မႈ
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ကို အားအင္ျဖည့္တင္းေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေျခခံအေဆာက္အံု၏

အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္

(၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ)။ SME မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉% ႐ိွေသာ္လည္း ၎တို႔ထဲမွ အနည္းဆံုး
ထက္၀က္ခန္႔မွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ႐ိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤက႑အတြက္ တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမ႐ိွပါ။
အေျခခံ

အေဆာက္အအံုေခတ္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အပါအ၀င္ SME မ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာတရားေရးရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ
မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ SME ဥပေဒသည္ မူၾကမ္းအဆင့္တြင္႐ိွေနၿပီး အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွစတင္ ေျပာင္းလဲ
ေနပါသည္။ ဥပမာ- စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန႐ိွ SME ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစင္တာ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာဘဏ္အခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ အထူး
ထုတ္လုပ္ထားေသာ SME ေခ်းေငြမ်ားရ႐ိွရန္ စီစဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စတင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြကထ
္ ားပါသည္။ အျခား
ဘဏ္မ်ားမွလည္း SME မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ တိက်ေသာ SME ေခ်းေငြမ်ားမ႐ိွျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဤအထူးရည္႐ြယ္ထားေသာအုပ္စုကို သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားမ႐ိွပါ။ ရ႐ိွႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
အျပင္ (အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးက႑၏ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈ) GIZ ၏ ဘဏ္မ်ား၊ SME မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
လုပ္ျခင္းတို႔မွ SME မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမ႐ိွေသးေၾကာင္း သိ႐ိွလာသည့္အတြက္
SME ေငြေၾကးကြာဟခ်က္ကုိတိုင္းတာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ တားျမစ္ေသာ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ၎တို႔၏ SME ဘ႑ာေရးအပိုင္းတိုးတက္မႈအတြက္
ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ဤထဲတြင္ တင္းၾကပ္ေသာအေပါင္ပစၥည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သာမန္အားျဖင့္ (၁၂)လ
ထက္မေက်ာ္လြန္ေသာ ေရတိုျပန္လည္ေပးေခ်မႈကာလမ်ားပါ၀င္ ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်ခြင့္ျပဳေသာ ေခ်းေငြပမာဏသည္
မျဖစ္မေနေရာင္းခ်ရေသာ

အေပါင္ပစၥည္းတန္ဖိုး၏

၅၀% ျဖစ္ပါသည္။ အငွား၀ယ္ယူစနစ္ (Hire Purchase)

သည္ျမန္မာဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေခ်းငွားေရးပံုစံအသစ္ စက္စက္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရည္႐ြယ္
ခ်က္မ်ားထက္ သံုးစြမ
ဲ ႈအတြက္ပိုမိုအသံုးျပဳပါသည္။ စတင္ခါစ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္
ထူးျခားေသာေခ်းေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး႐ွာေဖြမႈသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ က်န္႐ိွ
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ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ားသည္လည္း သံုးႏွစ္အထက္ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ SME
မ်ားအတြက္ေခ်းေငြအာမခံအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြအာမခံ အစီအစဥ္ အတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ တရားေရးရာကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
ဘဏ္မ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို ေအာက္ပါအဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္တည္ေထာင္ ထားပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္း MBA



ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း



ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေပးေခ်မႈသမဂၢ

ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း

(MBA)

ကို

ျပည္တြင္း

ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္ (ဥပမာ- အာဆီယံဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္
မ်ားအသင္းႏွင့္) ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအားလံုးသည္ အသင္း၏အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ
လတြင္ ထြန္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းဘဏ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းထြန္းကို MBA ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယဥကၠ႒သံုးဦးသည္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (First Private Bank)မွ (ေဒါက္တာစိန္ေမာင္)၊ ႐ိုးမဘဏ္မွ (ဦးသိမ္းေ၀
(ခ)

Mr.

Serge

Pun)

ႏွင့္

KBZ

မွ

(ဦးသန္းခ်ဳိ)

တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

CBM

မွတက္ၾကြစြာပံ့ပိုးထားေသာ

ဤေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲသည္လည္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ ႐ိွေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၎သည္ အထူးအားျဖင့္ ကနဦးအေျခခံ
အဆင့္မွ အလယ္လတ္တန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဆင့္မ်ားအထိ ဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ားပံ့ပိုးေပးလ်က္ MBA အတြင္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါေနေသာ ဌာနျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းမ်ားျဖင့္
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္႐ိွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၌ အေထြ
ေထြဘဏ္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသင္႐ိုးမ်ားကို စီမံသင္ၾကားလ်က္႐ိွပါသည္။ GIZ အစီရင္ခံစာ
အရ သိရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္း အဖြ႕ဲ အစည္း
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားရ႐ိွေစေရးအတြက္ သင္ၾကားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းနည္းလမ္း
မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါသည္။
တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား
ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္

သင္တန္းမ်ားမွ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္မ်ား၏
နားလည္မႈႏွင့္ၿခံဳငံုေလ့လာမႈတို႔ကို

ဘဏ္အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္

ပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတို႔အတြက္ရည္႐ြယ္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ
အထူးျပဳ

ဘဏ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တိက်ေသာသင္႐ိုးမ်ားလြန္စြာခ်ဳိ႕တဲ့ေနပါသည္။ ဤကိစၥအျပင္ သင္တန္း
မ်ားအတြက္ လိုအပ္မႈက ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာေငြေပးေခ်မႈသမဂၢ (MPU) ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း
ခဲ့ပါသည္။ MPU သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေငြေပးေခ်မႈအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာပါသည္။ MPU မွ ၎၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္
မႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ လုပ္ငန္းပံုစံသည္ တ႐ုတ္ေငြေပးေခ်မႈသမဂၢ (China Union Pay)
ႏွင့္ပံုစံတူပါသည္။ ဥပမာ MPU ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အဖြ႕ဲ ၀င္ဘဏ္အားလံုး၏ ATM တိုင္းတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး
၀ယ္ယူေသာကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ဘဏ္တိုင္း၏ မည္သည့္ POS တြင္မဆိုေပးေခ် ႏိုင္ပါသည္။
ATM လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား (ေငြသားထုတ္ေပးျခင္း၊ ေငြလက္က်န္စံုစမ္းျခင္း၊ စာရင္းလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ အေသးစား
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ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ား) ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
MPU ကဒ္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ CUP (တ႐ုတ္ေငြေပးေခ်မႈသမဂၢ) ႏွင့္ JBC (ဂ်ပန္ေခ်းေငြအဖြဲ႕) ကဒ္မ်ားအျပင္
Visa ႏွင့္ MasterCard လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားစာရင္းကိုင္ ေဆာင္သူမ်ားမွ
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Visa မွ ျပည္တြင္းဘဏ္ ႐ွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈစတင္ခဲ့ပါသည္။ MasterCard သည္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ျပည္တြင္းဘဏ္ ကိုးခုႏွင့္ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ MPU
အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ MPU အေၾကြး၀ယ္ ကဒ္အစီအစဥ္ကို စတင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး Visa ႏွင့္
MasterCard တို႔ကို MPU ကြန္ရက္တြင္ပူးေပါင္းရန္ဖိတ္ ေခၚထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ MPU ၏ ႐ွယ္ယာ႐ွင္အခ်ဳိ႕သည္
အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြကသ
္ ူ
မ်ားအေနျဖင့္ တြန္႔ဆုတ္လ်က္႐ိွပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊား႐ိွ ျပည္တြင္းဘဏ္ (၉)ခုႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၈၀) တို႔ကို ကမၻာတစ္
လႊား႐ိွ ၀က္စတန္းမ္ယူနီယံ(Western Union) ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀၀,၀၀၀) ခန္႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အျခားကမ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Xpress
Money မွ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းဘဏ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈ
လုပ္ငန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎၏ႏိုင္ငံတကာေငြလေ
ႊဲ ျပာင္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြ႔ပို႔၀န္ေဆာင္
မႈတို႔အား

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္

အလုပ္လုပ္ေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္

ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္

MoneyGram ကဲ့သ႔ို ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ေရး အတြက္
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိုင္းရန္ႀကိဳးစားလ်က္႐ိွပါသည္။ ေ႐ြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းအရ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရား၀င္ပို႔ေပးေငြ၀င္ေရာက္မႈမွာ ခန္႔မွန္းေျခ USD (၅၆၆) သန္းခန္႔႐ိွပါသည္။
GIZ အစီရင္ခံစာမွ ႐ွင္းလင္းထားသည္မွာ ၀င္ေရာက္မႈအမ်ားစုမွာ ပံုမွန္ဘ႑ာေရးက႑ ျပင္ပမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စာရင္းသြင္းထားျခင္းမ႐ိွပါ။

GIZ

အစီရင္ခံစာအရ

ဘ႑ာေရးက႑အျပင္

အင္တာနက္ႏွင့္

မိုဘိုင္း

ဖုန္းဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာျခင္းမွ ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းကို တရား၀င္က႑အတြင္း
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေခ် ႐ိွပါသည္။ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း IT စနစ္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ
ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ ကြန္ရက္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ေပးေခ်မႈ၀န္ေဆာင္မႈ တိုးတက္
ေစရန္ႀကိဳးစားလ်က္႐ိွပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ

အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ိွပါက ဤအပိုဒ္ခြဲ တြင္ ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို
(၂၀၁၅ ဒုတိယသံုးလပတ္) ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္၊ Frontier Myanmar Research and Advisory
(Frontier Myanmar) ၏ ထုတ္ေ၀မႈမွ ရ႐ိွထားပါသည္။ Frontier Myanmar မွ ေျမေနရာအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို
စတုရန္းမီတာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ တစ္စတုရန္းမီတာသည္ (၁၀.၇၆) စတုရန္းေပႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။
ရန္ကုန္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ (၇,၃၆၀,၇၀၃) ဦး ႐ိွပါသည္။ ရန္ကုန္သည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးၿမိဳ႕ေတာ္
လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၁၄% ေက်ာ္ ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ (၅)ပံု (၁)ပံုကို
ေထာက္ပံ့ေပးရာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္သည္

စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးအခ်က္အခ်ာအျဖစ္

ဆက္လက္

တည္႐ိွႏိုင္ေျခ႐ိွသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီအား
လံုးနီးပါး ဤၿမိဳ႕တြင္ ၎တို႔ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ံုးခ်ဳပ္မ်ား ႐ိွၾကပါသည္။
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ရန္ကုန္႐ိွလူဦးေရသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ (၂.၅) သန္းမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၇.၃) သန္းအထိ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္
လ်က္႐ိွၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၆.၉% ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္ေနပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မၾကာ
ေသးမီက ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ဤ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ႀကီးမား
ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႀကီး ျဖစ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ိွေနပါသည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ ၆.၉% ျဖင့္
ဆက္တိုက္ တိုးတက္ေနမည္ဆိုပါက ၎၏လူဦးေရသည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ (၁၄.၂)သန္း အထိ ႏွစ္ဆ ျဖစ္လာမည္
ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္လူေနအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္

ရန္ကုန္႐ိွလက္႐ိွလူေနအိမ္ရာေစ်းကြက္
ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ အိမ္ရာအမ်ဳိးအစား၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ မ်ားျပားစြာျခားနားမႈကို သက္ဆိုင္ရာ ပတ္၀န္း
က်င္တစ္ခု အတြင္း႐ိွ လူေနအိမ္ရာ ေစ်းကြက္၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြး တြင္ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ
ေဆာင္႐ြက္ေသာ သုေတသနအရ လူေနအိမ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ၇၉% တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
၎တို႔ ထဲမွ ၁၇% ကို သီးသန္႔အိမ္ရာ သို႔မဟုတ္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။
ျပည့္စံုေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၄ တြင္ ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ယခု
အခ်ိန္အထိ လူထုကိုအသိေပးျခင္း မ႐ိွေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တတိယသံုးလပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁.၇)သန္း ႐ိွသည္ကို ေတြ႕႐ိွခဲ့ပါသည္။ (အရင္းအျမစ္
- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့လူဦးေရႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္း)
ဤၿခံဳငံုေလ့လာမႈမွ အထပ္ျမင့္လူေနအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အလယ္လတ္တန္းမွ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းအထိ
အေဆာက္အဦမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ဒိုဟု ေယဘုယ်သံုးၾကပါသည္) အေပၚ အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ထားၿပီး ယင္း
အေျခအေနသည္ ေစ်းကြက္၏ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးအပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
သုေတသန ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေဆာက္လက္စမ်ားမပါဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္ၿပီး
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေပါင္း (၅၀၀၀-၆၀၀၀) အထိ ႐ိွပါသည္။ ဤ အေရအတြက္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ျပင္ပဆင္ေျခဖံုး ေနရာ
မ်ား႐ိွ ယေန႔အထိ အႀကီးမားဆံုး လူေနအိမ္ရာအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ သန္လ်င္႐ိွ STAR CITY ကဲ့သ႔ို စီမံကိန္းမ်ားကို
ထည့္ေပါင္းပါက ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အနည္းဆံုးလူဦးေရ (၅)သန္း႐ိွေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အလြန္နည္းပါးေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည္ကို
႐ွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ တရားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀)စုႏွစ္
ေက်ာ္က

ႀကီးမားေသာ

လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား

မ႐ိွခဲပ
့ ါ။

ယင္းအေျခအေနသည္

အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားကို

၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္အ႐ြယအ
္ စားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
ယင္းအေျခအေနသည္ ယခုအခါတြင္ ေျပာင္းလဲ လ်က္႐ိွၿပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ စတင္ခဲ့ေသာ ကြန္ဒိုအသစ္
မ်ားသည္ သိသာေသာ ေထာက္ပံ့မႈအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။

မၾကာေသးမီ ကေထာက္ပံ့မႈဦးတည္ရာမ်ား
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ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ YCDC အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားမွာ
အလြန္အမင္း တိုးတက္လာပါသည္။
ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦ (၆၉၁၃) လံုးကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အထပ္နိမ့္
အေဆာက္အဦးမ်ား အေရအတြက္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ စံခ်ိန္ခ်ိဳးးခ့ဲပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၇၄၈) လံုးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃,၀၆၇)လံုး ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္ အထပ္နိမ့္ အေဆာက္
အဦမ်ားအတြက္ (၄၁၀) %ေက်ာ္ တိုးတက္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အဦ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပါင္း
(၇၆၄)ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလအတြင္း အေဆာက္အဦ (၃,၀၀၀)ေက်ာ္
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ YCDC သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထက္ပို၍ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၅၃၂)လံုးႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ရာ ဤကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ်ခြင့္ျပဳခ်က္ေပါင္း
(၆၃၄)လံုးထိ

႐ိွခဲပ
့ ါသည္။

အထပ္နိမ့္အေဆာက္အဦမ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္အေရအတြက္သည္

ဤကာလအတြင္း

အနည္းငယ္တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတြင္ (၁၃)ထပ္မွ အထပ္(၃၀)ထိ႐ိွေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦဒီဇိုင္း
(၁၇)ခုအား YCDC မွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာအဦ (၃၅၄၈)လံုးႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃၈၄၆)လံုး ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အထပ္ျမင့္အဆာက္အဦမ်ား စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါသည္။ YCDC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ (၄)ထပ္
သို႔မဟုတ္ (၄)ထပ္ထက္ပိုေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကို အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

အထက္ပါကိန္ဂဏန္းမ်ားသည္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားအပါအ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားအားလံုး ပတ္သက္
ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ လူေနအိမ္ရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူထားပါသည္။
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ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္မႈမ်ား
Frontier Myanmar ၏ သုေတသနအရ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလအတြင္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း
ေပါင္း (၁၁,၁၈၇)ခန္း ေပၚထြန္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရာင္းခ်ခဲ့ေသာ တိုက္ခန္းမ်ား၏
ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ

STAR*CITY

၏

ပထမအဆင့္

တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤကာလပတ္၀န္းက်င္တြင္

တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အျခားစီမံကိန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕လယ္မွ ေတာ္၀င္ေယာမင္းႀကီးကြန္ဒိုႏွင့္ ျပည္လမ္းတြင္႐ိွေသာ
ေ႐ႊဟသၤာအဆင့္(၂) ကြန္ဒိုတို႔ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က တိုက္ခန္းမ်ားအား လက္တန္း၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခုအခါ
၎တို႔၀ယ္ယူထားေသာ တန္ဖိုးထက္ (၃)ဆ ၄ (ဆ)ထိ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ခန္း အသစ္
(၅၈၀)ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ထက္ တိုက္ခန္းေပါင္း (၁,၆၀၀) ပိုမိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ထင္႐ွားသည့္ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ သစ္ခြကန
ြ ္ဒိုႏွင့္
ေတာ္၀င္ဆင္မင္းကြန္ဒို တို႔ပါ၀င္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ (၁၈၇)ခန္းႏွင့္ (၁၂၄) ခန္း အသီးသီး ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ ၿပီးစီးရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ Crown
Condo, Golden Link Condo, Golden Parami Condo, River View Point, Royam Malikha Condo ႏွင့္ Twin
Centro Condo တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ဘက္စံုသံုးအႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး
ေစ်းကြက္အတြင္း ယံုၾကည္မႈရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းအႀကီးစား (၈)ခု
သည္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးစီးမည္ဆိုပါက လူေနအိမ္ခန္းမ်ား လက္လီဆိုင္ခန္းမ်ားနွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား အေရအတြက္
ထပ္မံတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ Capital City, Golden City, HAGL Myanmar Centre, Junction
City, Polo Club Residence ႏွင့္ STAR*CITY, Times City ႏွင့္ Union City တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဂမုန္းပြင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦ၊ Secondary Central Business District, Project Pioneer ႏွင့္ Yangon Inno City
တို႔သည္ စတင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အထင္ကရ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

73

အနာဂတ္ ေထာက္ပံ့မႈပိုက္လိုင္း
Frontier Myanmar ၏ သုေတသနအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာအတြင္း ကြန္ဒိုယူနစ္ေပါင္း ၃၁၁ ခန္႔
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ STAR*CITY ဇုန္ ဘီ ပထမအဆင့္ တိုက္ခန္းေပါင္း (၁၀၀၀) အပါအ၀င္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
က်န္႐ိွေသာကာလတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္႐ိွခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၄၇၅၁ ခန္းအထိ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ရန္ စီမံထားၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ တိုက္ခန္းေပါင္း
၆၃၂၇ ထိ တိုးတက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္အတြက္ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇
ၾကားတြင္ ေလးဆနီးပါး တိုးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတြင္ ၎စီမံကိန္းအသစ္
အမ်ားစုသည္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅၇% တိုးတက္မႈ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူေနအိမ္ရာေစ်းကြက္အတြင္း႐ိွ အနာဂတ္ေထာက္ပံ့မႈသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဗဟိုေဒသႏွင့္ နီးကပ္
ေသာ ေစ်းႀကီးေနရာမ်ားေလာက္ စီးပြားေရးအလားအလာမ႐ိွသည့္ အဆင့္နိမ့္ႏွင့္ အလယ္လတ္တန္း အိမ္ရာမ်ား
အတြက္ ေျမယာက်ယ္၀န္းစြာရ႐ိွႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အစြန္အဖ်ားေနရာမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာႏိုင္ေခ် ႐ိွပါ
သည္။
Golden City ႏွင့္ Gems Garden Condo (Capital City ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) ကဲ့သို႔ ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္းမ်ား ၿပီးဆံုးမႈ
ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕လယ္ေဒသမ်ား၌ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား တိုးတက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျပင္ပသို႔တိုးခ်ဲ႕လာသည့္အတြက္ Frontier Myanmar အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံး ျပင္ပ
မ်ားတြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ (STAR*CITY) ကဲ့သ႔ို ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လူေနစီမံကိန္းမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္
ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
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အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္႐ိွေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ား ထိခိုက္မည္စိုးသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလ
ပတ္တြင္ အကန္႔အသတ္မ႐ိွရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕လယ္႐ိွ စီမံကိန္းႀကီး (၅)ခုႏွင့္ ဇုန္သတ္မွတ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအတြက္ စိုးရိပ္ဖြယ္ရာ ႐ိွလာခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာေစ်းကြက္ အေနအထားတြင္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြး အဆင့္ျမင့္
ေသာ နည္းပညာမ်ားလိုအပ္လာၿပီး ေစ်းကစားျခင္းေၾကာင့္ျမင့္မားလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္
မ႐ိွေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
လာမည့္ႏွစ္မ်ားမွာ အိမ္ၿခံေျမေထာက္ပံ့မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္အရည္အေသြးမ်ားသည္ မလႊဲမေသြ အခ်ိဳးညီစြာတည္မွီ
ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အရည္အေသြးထက္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာစုစုေပါင္းအား ပိုမုိမ်ားျပားရန္သာ အာ႐ံုစိုက္လာၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ
ကိစၥရက္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္ပါးလာ
သည့္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာလည္း
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား ငွားရမ္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေ႐ြးခ်ယ္ေနရသျဖင့္ အရည္အေသြး
အား ထိခိုက္ရန္ အလားအလာ႐ိွေနပါသည္။
ဤအပိုင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အရည္အေသြးသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ ပိုမို႐ွင္းလင္းတိက်လာမည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ၊ အသက္၀င္ေသာ ေပါင္ႏွံျခင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဥပေဒမ်ား
ျပ႒ာန္းမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက အိမ္ရာ၀ယ္လိုအားသည္ မ်ားလာႏိုင္ေျခ႐ိွပါသည္။
တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ အျခားေဒသ
မ်ားမွ ေျပာင္းေ႐ြ႕လာသည့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈအသစ္ တည္ေထာင္
ရန္ စြမ္းအား႐ိွသည္ေလာ ဆိုသည္ကို Frontier Myanmar အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ႐ိွေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္သည္ ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းအား ေက်ာ္လြန္ၿမဲေက်ာ္လြန္လ်က္႐ိွသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား

စီမံကိန္းအသစ္မ်ား

စတင္ေစရန္

တြန္းအားေပးေလာက္ေအာင္

ေစ်းႏႈန္းမ်ား

႐ုတ္ခ်ည္းျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။
အရင္းအျမစ္ : Frontier Myanmar ၏သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား
၀ယ္လုိအားေမာင္းႏွင္မႈမ်ား
Frontier Myanmar ၏ အဆိုအရ ရန္ကုန္တြင္ ေရာင္းလုိအားႏွင့္ ၀ယ္လုိအားကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အဓိကအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအရာမ်ားပါ၀င္ပါသည္ -
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အေရးယူ

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရုတ္သိမ္းရန္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား

အေပၚတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ိွေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္ေသာ
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား
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ဖံြ႔ၿဖိဳးစအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္သာရွိျခင္း၊

ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲသာရွိေနေသးေသာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျခားစုေဆာင္းရန္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ႐ိွျခင္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထြက္ေပါက္တစ္ခု အေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမအႀကိဳ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ


စီးပြားေရးဆက္လက္ပြင့္လင္းလာသည္ ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံျခားကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုၿပံဳ
ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္



ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအေနျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရန္ကုန္တြင္

ဒုတိယေျမာက္အိမ္အျဖစ္ေသာ္လည္း

ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကြယ္၀သူမ်ားၾကား ႏွစ္သက္မႈရ႐ိွျခင္း


ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား ေျမယာ၀ယ္ယူရန္ သေဘာက်လာမႈ၊ ယင္းအေျခအေနသည္
ျပတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုခုေအာက္တြင္ ေျမယာ အေဆာက္
အအံုကို ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူရန္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ႐ိွေနႏိုင္ပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္မွာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
သည္ အလုိအေလ်ာက္ ျမင့္တက္ဆဲ ႐ိွႏုိင္ပါသည္။



ေစ်းကစားျခင္းမ႐ိွေစရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ အခြန္တိုးျမွင့္ျခင္းသည္
အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ၀ယ္လုိအားကို ေလ်ာ့က်ႏုိင္ေျခ႐ိွပါသည္။
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ရန္ကုန္တလႊား႐ိွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျမယာအမ်ားစုကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွပိုင္ဆုိင္သည္ဆုိေသာ
အခ်က္



လူေနအိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ေငြ႐ွာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ
၀ယ္ယူသူမ်ားကို ေရာက္႐ိွေစပါသည္။



ျပည္တြင္း႐ိွ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း အေျခအေန တိုးတက္လာမႈ။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ အသြင္
ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။



အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား႐ိွ တိုးတက္ေနေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း
ျမိဳ႕ေတာ္၏ေနရာအမ်ားစုတြင္ လူေနအိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ၊ ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာတိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအေဆာက္အအံု အလားအလာသည္ လြန္ခဲ့သည့္(၅)ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တြင္ အဓိကတည္႐ိွ
ေနပါသည္။
Frontier Myanmar ၏ သုေတသနအရ အ႐ြယ္အစားအလတ္တန္း႐ိွသည့္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းမႈ
သည္ အေကာင္းဆံုး အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ေလးႏွစ္အတြင္း (၅)ဆ တိုးတက္လာသည္ဟု
သုေတသနမွေတြ႕႐ိွရပါသည္။
ဤက႑အတြင္း ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေငြေပၚလြယ္မႈ၊ အိမ္ၿခံေျမက႑အတြင္းသို႔ စီးဆင္းသည့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ
ေငြေၾကးမ်ားကဲ့သို႔

က်ယ္ေျပာေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္

မ်ားစြာေသာ

အေၾကာင္းအခ်က္တို႔က

ေစ်းႏႈန္းကို

လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။

အေဆာက္အဦပံုစံႏွင့္

သက္တမ္းအား

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အပါအ၀င္

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈသည္

တစ္ေနရာႏွင့္

တစ္ေနရာ သိသာစြာကြျဲ ပားၿပီး လမ္းမ်ား၊ နယ္ေျမ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္လည္း ကြျဲ ပားပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အဆင့္တစ္ခုသို႔ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇-၂၀၁၃ အတြင္း အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌
(၈)ဆ ျမင့္တက္လာပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တတိယသံုးလပတ္တြင္ YCDC မွ ရာျဖတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးတန္ဖိုးမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ႏွင့္အတူ
အခြန္မ်ားတိုးတက္လာသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ Frontier Myanmar ၏ အဆိုအရ
ေလလာေစာင့္ၾကည့္သူအမ်ားစုက ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးသို ႔ေရာက္႐ိွခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။
BOTတင္ဒါမ်ားကဲသ
့ ို႔သေဘာတူထားေသာပေရာဂ်က္မ်ားေပၚတြင္ခ်မွတ္ထားသည့္တိက်ေသာဥပေဒ၊
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားစရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္
ျပ႒ာန္းမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအတည္ျပဳပါက လူေနအိမ္ရာ ေစ်းကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္း
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
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လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း မတည္ေဆာက္ရေသးေသာ ကြန္ဒိုေရာင္းခ်မႈပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းသည္ သိသာစြာျမင့္တက္
လာေသာ္လည္း Frontier Myanmar ၏ အျမင္တြင္ မ်ားစြာေသာ တိုက္ခန္းမ်ားစတင္ တည္ေဆာက္သူမ်ားၾကား
ျမင့္မားေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္လာႏိုင္ေခ်႐ိွပါသည္။
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(အရင္းအျမစ္ : Frontier Myanmar ၏သုေတသန)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက အဆင့္ ျမင့္လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈသည္ သိသိသာသာ
ေႏွးေကြးသြားခဲ့ပါသည္။
ေရာင္းခ်ရၿပီး

၂၀၁၄

အခ်ိဳ႕ေသာ

စတုတၳေလးလပတ္အတြင္း

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္

အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္း
တစ္ခါမွ်

(၁)ခန္း

(၂)ခန္းသာ

မေရာင္းခ်ရျခင္းမ်ားလည္း

၂၀၁၅

ပထမေလးလပတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။
ယခုအခါ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္း ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းအားက်ဆင္းမႈသည္ ပထမသံုးလပတ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ေရာင္းခ်မႈ
(၉၀၀)ခန္႔ႏွင့္ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ (၆၀၀)ခန္႔ျဖင့္ အတက္အက်မ႐ိွ ရပ္တန္႔လ်က္႐ိွပါသည္။ (ဤစာရင္းတြင္
စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားကို

ထည့္သြင္းထားပါသည္။)

ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ရျခင္းကို

ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထား

သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္ ယူဆႏိုင္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ
မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားသည္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူအခ်ိဳ႕ကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေစရန္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးလ်က္႐ိွသည္။ အျပန္
အလွန္အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားအျပားမွာ ၎တို႔စတင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခ်ိန္ကိုေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ႏို၀င္ဘာလ
ကုန္တြင္ ျပန္လည္စတင္ရန္ ရည္မွန္းထားၾကသည္။
အထပ္ျမင့္အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား၏ ၇၀% ခန္႔ကို ေစ်းကစားသူမ်ားက ၀ယ္ယူထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ၎တို႔သည္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ
လာမည့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္႐ိွၾကသည္။
အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကစားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ိွၿပီး
ဤအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွတဆင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ႐ိွ/မ႐ိွကိုလည္း စစ္ေဆးလ်က္႐ိွသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ၿခံေျမ အေဆာက္
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အအံုမ်ားအေပၚ ဒုတိယအႀကိမ္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံအခြန္ေကာက္သကဲ့သို႔ ေစ်းကစားမႈမ်ားအား ဟန္႔တားနိင္မည့္
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေရးကိုလည္း စဥ္းစားလ်က္႐ိွပါသည္။
မၾကာေသးမီက အေရာင္းက်ဆင္းမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္႐ိွသည့္ ၀ယ္ယူသူေၾကာင့္ အဆင့္
ျမင့္ကြန္ဒိုမီနီယံအခန္းမ်ားမွာ ၀ယ္လိုအားထက္ ပိုလွ်ံေနမႈပါ၀င္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား
အား ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးေသာ ကြန္ဒိုမီနယ
ီ ံဥပေဒအတည္ျပဳခ်ိန္ထိ ေရာင္းလိုအားမွာ ပိုလွ်ံေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ အေပါင္စာခ်ဳပ္ထားသည့္ ေခ်းေငြေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈသည္ ၀ယ္လိုအားတိုးျမင့္တတ္လာေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္
တက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလာဖြယ္ ႐ိွပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမကဲ့သို႔ တန္ဖိုး႐ိွပစၥည္းမ်ားအား အေပါင္ထားကာ ေငြေခ်းယူျခင္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာမႈလကၡဏာမ႐ိွေသးသျဖင့္ အိမ္ရာ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တို႔၏အိမ္ရာေငြေပးေခ်မႈကာလကို တိုးျမင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈက်ဆင္း
ျခင္းကို တံု႔ျပန္လ်က္ ႐ိွၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အေပါင္စာခ်ဳပ္ထားသည့္ ေခ်းေငြေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈသည္ ၀ယ္လိုအားကို
ျမင့္တက္လာေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလာဖြယ္ ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကုန္၌ ေငြေပးေခ်မႈ
ကာလအၾကာျမင့္ဆံုးမွာ (၆)ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ကုန္မွစ၍ စီမံကိန္း (၃)ခု
ျဖစ္သည့္ Shwe.Gone Emotion Tower, Royal Thukha Condiminum ႏွင့္ iHome Apartments တို႔မွာ ယခုအခါ
(၁၀)ႏွစ္ၾကာ ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်လ်က္ ႐ိွပါသည္။
ယင္းေပါင္းစပ္မႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီအနည္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စတုတၳသံုး
လပတ္ကာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလထိ ၎တို႔ေစ်းႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ေစခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္
ဆိုေစကာမူ ပုဂၢလိက က႑အိမ္ရာမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းကို လက္လွမ္းမမီၾကေသာ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
အတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရမွ တည္ေဆာက္လ်က္႐ိွျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ
လူေနခန္းေစ်းကြက္သည္ ၀ယ္လိုအားသည္ ေရာင္းလိုအားထက္ ဆက္လက္ပိုလြန္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ငွားရမ္းေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ
၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ၾကားတြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္ အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အေရာင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အညီ
လွ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္ေနပါသည္။

သင့္တင့္ေသာအဟုန္ျဖင့္

အဆင့္နိမ့္အေဆာက္အဦ

တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အဦ အငွားေစ်းႏႈန္းမွာ ငါးဆျမင့္တက္လာခဲသ
့ ည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းတန္႔သြားခဲ့ၿပီး
သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးနိမ့္အားလံုးမွာ ေစ်းႏႈန္းမဆိုစေလာက္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား
တြင္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ၀င္ေရာက္လာေစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား အလည္
အလတ္တိုက္ခန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနေသးေသာ္လည္း ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဆက္လက္က်ဆင္းေနမည္
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အားလံုးၿခံဳငံုၾကည့္ပါက အေျခအေနမွာ ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထက္ အခြင့္
အေရးနည္းပါးလ်က္ ႐ိွပါသည္။
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ဤအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံစံုကုမၸဏီမ်ားေရာက္႐ိွမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား စုၿပံဳလာ
ျခင္းေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း
ေစာစီးစြာ ေျခကုပ္ရယူႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္႐ိွပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအံု
ကိုမ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္ အိမ္ခန္းပိုင္႐ွင္မ်ားမွ ႀကီးမားေသာ ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈ
ႏွင့္အတူ အဓိကေနရာမ်ား႐ိွ အရည္အေသြးေကာင္း တိုက္ခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားအတြက္ ၀ယ္လိုအား
သည္ ခိုင္မာလ်က္႐ိွပါသည္။

ဘန္ေကာက္၊

ဒူဘိုင္း

သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ေရာက္႐ိွလာျခင္းမွလည္း

စင္ကာပူ

ကဲ့သို႔ေနရာမ်ားမွ

ကြန္ဒိုမီနီယံအေရာင္းႏွင့္

ျမန္မာျပည္မွ

ထြက္ခြာသြားသူမ်ား

အငွားေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္

၀ယ္လိုအားကို

ေမာင္းႏွင္ေပးပါသည္။

တန္ဖိုးျဖတ္ထားေသာ ေျမယာႏွင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံတန္ဖိုးမ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေျမယာအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအသစ္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ အတည္ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးေအာက္တြင္ ေရာင္းခ်၍မရပါ။
စည္းမ်ဥ္းအသစ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏အရင္းအျမစ္ကို သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ားက
တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္အတြက္ တမင္ရည္႐ြယ၍
္ တန္ဘိုးေလ်ာ့ခ်ထားျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမယာအတြက္ အတည္ျပဳထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၿမိဳ ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီတြင္ လြန္စြာနည္းပါးေနၿပီး ကြန္ဒို
မီနီယံတာ၀ါမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အထိ က်ဆင္းေနပါသည္။ စီရင္စုမ်ားစြာတြင္ တန္ဖိုးကို စတုရန္းေပ အလိုက္
က်ပ္ေငြကိုသတ္မွတ္ၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေျမကြက္အလိုက္ သို႔မဟုတ္ ဧကအလိုက္ အတည္ျပဳ ေစ်းႏႈန္းကို
သတ္မွတ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္တိုးတက္မႈႏွင့္

အမီွလိုက္လာေစရန္

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ပါသည္။
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တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို

ေျမႏွင့္အိမ္ရာ တန္ဖိုးႏွစ္ရပ္စလံုး၏ ေစ်းကြက္တိုးတက္မႈကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) မွ ႏွစ္စဥ္
ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ဟု

ခန္႔မွန္းရပါသည္။

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ေနာက္ဆံုးအေျခအေန႐ိွ

တန္ဖိုးႏွစ္ရပ္စလံုးကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးအျမင့္ဆံုးကို ဒဂံုႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ေတြ႕ရၿပီး လမ္းမေတာ္၊ ပန္းဘဲတန္းႏွင့္ ေက်ာက္တံတား
တို႔ကဲ့သ႔ို ၿမိဳ႕တြင္း႐ိွတိုက္ခန္းမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၌ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုးေတြ႕႐ိွရပါသည္။ အျမင့္ဆံုးခန္႔မွန္း
တန္ဖိုး တိုက္ခန္းမ်ားမွာ (တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ (၃၅၀,၀၀၀ - ၄၀၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္) ျပည္လမ္းႏွင့္ ကမၻာေအး
ဘုရားလမ္းကဲ့သို႔ ေစ်းအလြန္ႀကီးေသာ လမ္းႀကီးမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းမွအစျပဳ၍ ဧရိယာအားလံုးနီးပါးမွာ ေစ်းႏႈန္းလ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လ်က္႐ိွေသာ္ျငား
လည္း ေစ်းကြက္ႏႈန္းထားမွာ ရာျပတ္တန္ဖိုးထက္ သိသာစြာျမင့္မားလ်က္႐ိွသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ႏႈန္းထားမွာ အခန္းမ်ားအတြက္ ပို၍တိုးျမင့္ရန္ တိုက္တြန္းလ်က္႐ိွပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလလယ္တြင္ ေ၀ဖန္မႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
႐ိွေသာ ပို၍တိက်မႈ႐ိွေစရန္ ေျမေစ်းႏႈန္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု IRD က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း
မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းမ်ားအရ စာရင္းတစ္ခုလံုးကို အလံုးစံုစစ္ေဆးမည့္အစား IRD သည္ ယင္းျပႆနာမ်ား
မွန္ကန္မႈအေပၚအေလးထား စီစဥ္လ်က္႐ိွပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ ႐ိွပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္သည္ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ရန္
အေျခခံအေဆာက္အအံု မ႐ိွျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမွာ ေခတ္မမီျဖစ္ေနပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အား အျပည့္အ၀ ရ႐ိွႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားတိုးတက္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လံုေလာက္မည္လား
ဆိုသည္ကို မ႐ွင္းမလင္း ျဖစ္ေနပါသည္။
အျခားကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ေရေပးေ၀မႈျဖစ္ပါသည္။ ေရပိုက္ေရမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၄၀% ကိုလႊမ္းၿခံဳေပးၿပီး ေရေပးေ၀မႈ
မရေသာ အိမ္မ်ားသည္ ေရတြင္း၊ ေရကန္ ႏွင့္ မိုးေရခံထားမႈမွ ေရမ်ား ရ႐ိွပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ရန္ကုန္၏ ေရေလွာင္တမံမ်ား ေရပိုက္အေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း YCDC ၏ အဆိုအရ ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ အတိုင္းအတာႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္း
မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေရ ေပးေ၀မႈစနစ္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ား
ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း အျခားေနရာမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကို
ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ၅% ႏွင့္ ၁၀% ျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္
အေဆာက္အဦ

တည္ေဆာက္မႈ

ကုန္က်စရိတ္သည္

ေဆာက္လုပ္ေရး

ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံထက္ ၂၀% ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။
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အတိုင္ပင္ခံ

RHLB

၏

အဆိုအရ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ (IMF) မွ အၾကာေသးမီက ခန္႔မွန္းမႈအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပစၥည္းႏွင့္လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ေမလ တြင္ ၈ % ထိ ျမင့္တက္ခဲ့
ေသာ စုစုေပါင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈထက္ပိုမို၍ ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ပါသည္။
တည္ေဆာက္ေရးကုန္းက်စရိတ္မ်ားထက္

ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖိုးမ်ားက

ပိုမိုေနေသာ္လည္း

ပစၥည္း၀င္ေရာက္မႈ

တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဤ အေျခအေနသည္လည္း အဆံုးမ႐ိွဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ဟု မဆိုလိုေပ။
ေငြေၾကးအတက္အက်ျဖစ္မႈ
ေငြေၾကးအတက္အက်ျဖစ္ျခင္းမ်ား
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္
လဲလွယ္ရာတြင္ က်ပ္ (၉၈၀) မွ က်ပ္ (၁,၁၈၀) ထိ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းသည္
အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ဟန္႔တားျခင္းမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အား ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္သည္။
သံုးသပ္ခ်က္
Frontier Myanmar အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အား ေအာက္ပါအတိုင္း
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားပါသည္ 

ေ႐ြးေကာက္ပက
ြဲ ာလအထိ ေစ်းႏႈန္းအက်ျဖင့္ အနည္းငယ္ေရာင္းခ်မႈသည္ တည္ၿငိမ္ဖြယ္ရာ႐ိွၿပီး ရ႐ိွႏိုင္ေသာ
အိမ္ရာအေဆာက္အဦသစ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္သည္ ပို၍သသိထား
ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာမႈတို႔အေပၚ ထင္ဟပ္လ်က္႐ိွသည္။ ပို၍တန္ဖိုးသင့္တင္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ
အိမ္၇ာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
အိမ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀ယ္ယူေစ်းႏႈန္းအားေလ်ာ့ခ်၍ တိုးျမႇင့္ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်သြားမည္
ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ဤယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကး
ခ်ိဳ႕တဲ့စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးေႏွာင့္ေႏွးမႈ
႐ိွလာႏိုင္ပါသည္။



အေပါင္စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ႐ိွျခင္း၊ ေငြေၾကးျဖင့္ ၀ယ္ယူသူအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္႐ိွျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ အိမ္ၿခံေျမအား ျပည္ပမွ ပိုင္ဆိုင္မႈအပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္႐ိွေနျခင္းတို႔သည္ ကာလတိုအတြင္း
အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မည္သို႔တိုးျမႇင့္လာႏိုင္မည္ဆိုေသာ ေစ်းကြက္ကို ျမင္ေတြ႔လာေစရန္
အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။



အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပၿြဲ ပီးသည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား
စတင္မႈေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာဖြယ္႐ိွျခင္းေၾကာင့္

အိမ္ရာေစ်းကြက္ကို

ပိုမို၍

သတိထားခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္

လ်က္႐ိွပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ႐ိွေသာ အေဆာက္အအံု
ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ေနမႈကို မီးေမာင္းထုးျပလ်က္ ႐ိွပါသည္။


ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆက္လက္႐ိွေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ အဓိကစီးပြားေရးက႑
အမ်ားအျပားတြင္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္လာေစမႈသည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားသည့္ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ား ပိုမိုေရာက္႐ိွလာ ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ေနဆဲ ႐ိွေသာ္ျငားလည္း ယခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး
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တြင္

လက္႐ိွအိမ္ရာအဆာက္အအံု

ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာ

ဆက္လက္က်ဆင္းေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္

အားလံုးၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔႐ိွခဲ့သည့္ အေနအထား
ထက္ အခြင္အေရးနည္းပါးလ်က္ ႐ိွပါသည္။


ေနာက္ဆံုးတြင္မူ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစံုသံုးရန္

ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္သည့္ေနရာသို႔

ကုမၸဏီမ်ား

၀င္ေရာက္လာမႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူေနအိမ္ရာေစ်းႏႈန္း သက္သာ
ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ HAGL Myanmar Centre ကဲ့သ႔ို ႐ံုးခန္း
အေဆာက္အဦသစ္ စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈသည္ ေရာင္းလိုအားကို သိသာစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျမင့္ကြင္း ပိုမိုထင္႐ွားလာ ခ်ိန္ထိ
တြက္ေျခကိုက္ေသာ

တိုက္ခန္းမ်ား၊

႐ံုးခန္းကဲ့သို႔

ငွားရမ္းေသာ

ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္

၀ယ္ယူမႈႏႈန္းမွာ

ဆက္လက္ေႏွးေနေကြးဖြယ္ ႐ိွပါသည္။


အိမ္ၿခံေျမအဆာက္အအံုေစ်းကြက္သည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ ေ႐ွ႕ဦးအဆင့္တြင္ ႐ိွေနဆဲျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား
တိုးျမႇင့္လာဖြယ္႐ိွၿပီး

ေငြေၾကးထုတ္ေခ်းမႈႏွင့္

တစ္ဦးခ်င္း၀ယ္ယူမႈမ်ား

ယင္းတိုးတက္မႈအေၾကာင္းအရင္းက

ထို႔ျပင္လူေနအိမ္ရာက႑႐ိွ

ေစ်းႏႈန္းအေပၚထိခိုက္ေစသည့္

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္

၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာဖြယ္
ေငြေၾကးေဖာင္ပြမႈတစ္ရပ္

႐ိွပါသည္။

႐ိွလာႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ အမ်ာအျပား
၀င္ေရာက္လာဖြယ္႐ိွမႈ၊ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းအေပါင္စာခ်ဳပ္မ်ား ပိုမိုအခြင့္အလမ္း ေပးလာဖြယ္႐ိွမႈ
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စကၤာပူ UOB ဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအမ်ား
အျပားတြင္ ေဒၚလာသန္း (၃၀၀) ထုတ္ေခ်းမည့္ ၎၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ထားပါသည္။
ယင္းေငြျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာနာလန္ထူေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မည္ဟုယူဆၿပီး ရလဒ္႐ွင္းလင္းစြာ ထြက္ေပၚလာလွ်င္ ယင္းေပၚထြက္လာသည့္
အက်ိဳးရလဒ္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ားအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီသိသာစြာ
တိုးျမႇင့္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္႐ံုးခန္းေစ်းကြက္
ရန္ကုန္႐ံုးခန္းေစ်းကြက္သည္

ကူးေျပာင္းမႈအဆင့္

တြင္႐ိွေနပါသည္။

အထူးရည္႐ြယ္ေဆာက္လုပ္ေသာ

႐ံုးခန္း

ေစ်းကြက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ
တိုးတက္လာမႈ တို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၀ယ္လိုအားသည္ ေရာင္းလိုအား ထက္သာလြန္ခဲ့ပါ သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ တန္႔ေနေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
လြန္ကဲစြာ မညီမမွ်ျဖစ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာမ်ား႐ိွ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္း အငွားပ်မ္းမ်ွ ေစ်းႏႈန္းသည္
တစ္လအတြက္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ (၆၈) ေဒၚလာရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္ကာလ ႏွင့္ယွဥ္ပါက (၃)
ေဒၚလာတက္သြားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အထူးအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္အျပင္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္
(၈၅-၉၀) ေဒၚလာ႐ိွပါသည္။ အလယ္လတ္တန္းစား ႐ံုးခန္းမ်ား သည္ လူေနအိမ္ရာ ေနရာမ်ားမွ ေျပာင္းလဲလာေလ့႐ိွၿပီး
ေစ်းႏႈန္းနည္းပါး၍ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ (၁၀-၂၀) ေဒၚလာ ႐ိွပါသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း႐ိွ ပထမတန္းစားအဆင့္႐ိွ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အဦအနည္းငယ္သည္ ေစ်းကြက္တြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သူ
မ်ိဳးစံု၊ ႐ံုးခန္းေနရာအတြက္ ရည္႐ြယ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ စုစုေပါင္းစတုရန္းမီတာ (၁၀၅,၀၀၀) အက်ယ္အ၀န္း
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ကိုသာ

ရ႐ိွႏိုင္ၿပီး

အဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ

ေနထိုင္ခြင့္ရ႐ိွပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္

လူေနအိမ္ခန္းမ်ားကို

ေျပာင္းလဲထားေသာ ႐ံုးခန္းေနရာကို ငွားရမ္းၾကၿပီး ဆင္ေျခဖံုးေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္တန္းျမင့္ သီးျခားလံုးခ်င္းအိမ္ႀကီး
မ်ား

တည္ေဆာက္ေနရာယူျခင္းေၾကာင့္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီအုပ္စု

႐ံုးခန္းအတြက္သီးသန္႔ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္မႈကင္းမဲ့လ်က္

လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ံုးခန္းမ်ားအတြက္

႐ိွပါသည္။

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ထားၾကပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းအေဆာက္အဦႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ရာ AVA Executive
Office ႏွင့္ Novotel Yangon Max ႐ိွ ႐ံုးခန္းတို႔မွာ စုစုေပါင္း (၁၅၀၀) စတုရန္းမီတာ႐ိွ ႐ံုးလုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္
ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနရာသစ္ထပ္မံရ႐ိွေစပါသည္။ HAGL Myanmar Centre ကဲ့သ႔ို အႀကီးစားစီမံကိန္းသစ္ႀကီး
မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု အမ်ားအျပားမွာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ တတိယသံုးလပတ္တိုင္ ၿပီးစီးမႈ
မ႐ိွႏိုင္ပါ။ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားတို႔အၾကား ေသာေကာေရာေကာအေျခအေနသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကုန္ထိ
ဆက္လက္႐ိွေနမည္ျဖစ္သည္။
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To be completed

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ပထမတန္းစားအဆင့္႐ိွ လုပ္ငန္းစံုအတြက္ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ႐ံုးခန္းေနရာမွာ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္၊ စတုတၳသံုးလပတ္ကာလတြင္႐ိွသည့္ အက်ယ္အ၀န္းမွ (၈)ဆ တိုးကာ အနည္းဆံုး စတုရန္းမီတာ (၈၀၀,၀၀၀)
သို႔ ေရာက္႐ိွမည္ဟု Frontier Myanmar က ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ရည္႐ြယ္
ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာၿပီးစီးမည္ဟု ေၾကညာထား ၿပီးေသာ
စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အတိုင္းအတာျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို လည္း
ႀကိဳျမင္ထားေၾကာင္း ဤသံုးလပတ္ကာလတြင္ ေလ့လာမႈအရ Frontier Myanmar က တိုက္တြန္းအသိေပးထား
ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား စုၿပံဳတည္ေထာင္လာျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆက္လက္
႐ိွႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ၀ယ္လိုအားကို
ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ေျပာင္းလဲမႈကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပၿြဲ ပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍ သံုးသပ္ရန္
ယင္းအေျခအေနသည္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေစရန္ ဆက္လက္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္ေရာင္းလိုအား

84

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္း၊
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈဆက္လက္႐ိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္

တိုးျမႇင့္လာျခင္း၊

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္

လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္း

တစ္ခုအေနျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တ၀ိုက္တြင္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဆက္လက္၍ ျမင့္တက္လ်က္႐ိွေနပါ
သည္။
ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ HAGL Myanmar Centre ၌ အက်ယ္အ၀န္း (၈၁,၂၀၀) စတုရန္းမီတာ႐ိွ ႐ံုးခန္းေနရာ သစ္သည္
ေရာင္းလိုအားအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစင္တာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကီးမားဆံုး သီးသန္႔႐ံုးခန္း
အေဆာက္အဦ ျဖစ္ပါမည္။
၂၀၁၅ ဒုတိယသံုးလပတ္မွစ၍ ၄င္းကုမၸဏီသည္ တစ္လလွ်င္ တစ္စတုရန္းမီတာကို ေဒၚလာ (၅၅)မွ ေဒၚလာ (၅၅)
ႏႈန္းျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၉၀% ကို ႀကိဳတင္ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။ ယင္းသို႔ ငွားရမ္းထားမႈ သည္
အင္းယားကန္ႏွင့္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚ႐ိွ

လက္႐ိွ

အခုိုင္မာဆံုးေစ်းကြက္ႏွင့္

အေကာင္း

ဆံုးေနရာကို ထင္ဟပ္လ်က္႐ိွသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ စကၤာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ Rowsley ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းမွ
ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ႐ိွစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္တတိယသံုးလပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရာ
႐ိွပါသည္။
Frontier Myanmar ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အျခားေသာ အဓိကလုပ္ငန္း ေပါင္းစံုသံုး
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ႐ိွပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္ကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္း ေနရာသစ္
အနည္းဆံုး (၁၈၀,၀၀၀) စတုရန္းမီတာ ၿပီးစီးေပၚထြက္လာမည္ဟု Frontier Myanmar က ခန္႔မွန္းခဲ့ ပါသည္။
ယင္းတြင္

ပို၍ေသးငယ္ေသာ

စုေပါင္းစီမံကိန္းမ်ား

မပါ၀င္ပါ။

ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္

တိုးတက္မႈႏွင့္

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းေနရာ အက်ယ္အ၀န္းကို စတုရန္းမီတာ (၉၀,၀၀၀)သို႔
Frontier Myanmar က ေလ်ာ့ခ် ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။
ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ ရံုးခန္းေနရာအမ်ားစုမွာ BOT တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေခၚယူသည့္ က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမေပၚ႐ိွလုပ္ငန္း
ေပါင္းစံုသံုး စီမံကိန္းမ်ားမွ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ Union City ကဲ့သ႔ေ
ို သာ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ မွာ
ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္း အဆင့္၌သာ ႐ိွေနဆဲျဖစ္သည္။
ေ႐ွ႕အလားအလာကို ခန္႔မွန္းရလွ်င္ စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား႐ိွလာႏိုင္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေျပာင္လဲျခင္းႏွင့္ လာမည့္
လပတ္မ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းလိုအား ကိန္းဂ
ဏန္းစာရင္းကို အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ပို၍ႀကီးမားေသာ ႐ံုးခန္းေနရာသစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္
ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာရန္႐ိွပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္ေရာင္းလိုအားအတြင္းသို႔ အနည္းဆံုး စတုရန္းမီတာ (၂၂၅,၀၀၀) အက်ယ္
အ၀န္း႐ိွ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းေနရာသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္႐ိွလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ၿမိဳ႕လယ္၌ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ (၃၀၀,၀၀၀) ရ႐ိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Frontier Myanmar
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
မွတ္စု ။

။ Frontier Myanmar ၏ အနာဂတ္ေရာင္းလိုအား ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္

ရ႐ိွေသာ

ခန္႔မွန္းၾကမ္းခင္းဧရိယာႏွင့္

အေဆာက္အဦဧရိယာတို ႔အေပၚ

အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မရ႐ိွႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏အ႐ြယ္အစား စီမံကိန္းအတြင္း
ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း အက်ယ္အ၀န္းမ်ားကို မွန္းဆထားျခင္းေၾကာင့္ ေသခ်ာမႈမ႐ိွဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
အနာဂတ္၀ယ္လိုအားျဖန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမွ ရန္ကုန္၏နည္းပါးေသာ ဗဟိုေနရာမ်ားသို ႔ ထိန္း
ညႇိမႈတြင္ ၿခံဳငံုေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု႐ိွလာမည္ျဖစ္သည္။ တိုးလာေသာ ႐ံုးခန္း၀ယ္လိုအားႏွင့္အတူ ဒါဇင္၀က္ခန္႔ေသာ
စီမံကိန္းမ်ားသည္ Sule Square ၊ Landmark Development ၊ Union City ႏွင့္ Naing Group Tower II အျပင္
ဗိုလ္တစ္ေထာင္

ႏွင့္

နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းမ်ား႐ိွ

အလားအလာ႐ိွေသာစီမံကိန္းမ်ားလက္႐ိွတြင္

ဒီဇိုင္းဆြမ
ဲ ႈအဆင့္

သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ဆဲအဆင့္တြင္သာ႐ိွေသာလည္း ၎တို႔ ၿပီးဆံုးသြားသည္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းေနရာမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
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ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား႐ိွ

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ပိုမိုႀကီးမားေသာ

ျပည္တြင္းအိမ္ရာအေဆာက္အအံု

လုပ္ငန္း

မ်ားသည္ ဤက႑တြင္ပါ၀င္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိကႏိုင္ ငံျခားေဖာ္ေဆာင္
သူမ်ားမွာ Vietnam’s HAGL ၊ Singapore’s Keppel Land ႏွင့္ ရန္ကင္း႐ိွ Golden City စီမံ ကိန္းေနာက္ကြယ္တြင္
႐ိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
လာမည့္ကာလအတြက္ Frontier Myanmar မွ အဓိက ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ 

လာမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ႏွစ္မ်ားအတြင္း Grade A လုပ္ငန္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား စတင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
Frontiner Myanmar မွ အထူးရည္႐ြယ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ား၏ စတုရန္းမီတာ
(၁၃၀,၀၀၀) ခန္႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ႏွစ္ဆံုးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္
အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ (၂၆၅,၀၀၀) စတုရန္းမီတာအထိ တိုးတက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္
ပမာဏထက္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ျဖစ္ပါသည္။



Frontiner Myanmar ၏ အဆိုအရ Grade A ေစ်းကြက္၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ျမန္မာအ႐ြယအ
္ စား႐ိွ
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အရင္းအနီွးအတြက္ ေသးငယ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၌႐ိွေသာ
Grade A အထူးရည္႐ြယ္ေဆာက္လုပ္မႈ၊ မ်ိဳးစံုေသာအိမ္ငွားတို႔သည္ စုစုေပါင္း (၅၅၀,၀၀၀) စတုရန္းမီတာ
ေအာက္႐ိွၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ဘန္ေကာက္ သို႔မဟုတ္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ကဲသ
့ ို႔ ေဒသတြင္း အခ်က္အခ်ာ
ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္နိမ့္က်ေနပါသည္။



႐ံုးခန္း၀ယ္လိုအား၏

ႀကီးမားေသာပမာဏမ်ားကို

၂၀၁၆

မတိုင္မီအထိ

ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမ႐ိွပါ။

ဤ

အဓိပၸာယ္သည္ တစ္လလွ်င္ တစ္စတုရန္းမီတာအလိုက္ (၇၀)ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းသည္ ေရတိုတြင္ အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

လက္႐ိွ၌

႐ံုးခန္းမ်ားအတြက္

အသံုးျပဳလ်က္႐ိွေသာ

သိသာလွသည့္

လူေနအိမ္ရာ ေနရာပမာဏႏွင့္အတူ ဤေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လူေနအိမ္ရာက႑တြင္ ၀ယ္လက္အသစ္မ်ား
ေရာက္႐ိွလာပါက

သက္သာႏိုင္ေစပါသည္။

ဤအလားအလာသည္

ဆက္လက္တိုးတက္ႏိုင္ေခ်႐ိွျခင္း၊

အလယ္လတ္တန္းစား ေစ်းကြက္႐ိွေစ်းႏႈန္းမ်ား အမွန္တကယ္ က်ဆင္းႏိုင္သည္ဟု Frontier Myanmar
မွယံုၾကည္ပါသည္။


အဓိကအစိုးရအေဆာက္အဦမ်ား တည္႐ိွမႈႏွင့္ Landmark Development၊ Sule Square တို႔ကဲ့သ႔လ
ို ာမည့္
ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္

ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားသည္

ၿမိဳ႕ေတာ္၏စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာဆက္လက္ျဖစ္ေန

မည္ဟု Frontier Myanmar မွယံုၾကည္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ား ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးဆံုးမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ၿမိဳ႕တြင္းမဟုတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းေစ်းကြက္
မ်ား လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာ မည္ျဖစ္ပါသည္။


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
လုုပ္ငန္း၊ အေျခခံေဆာက္အအံုႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ားမွ ႐ံုးခန္းေနရာသစ္လိုအပ္မႈ ႐ိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ
ပါသည္။ ယင္းက႑အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားပို ၀င္ေရာက္လာေစရန္ အေရးပါေသာ ဥပေဒ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။
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FDI

လ်င္ျမန္စြာ

ျမင့္မားလာလ်က္႐ိွေသာ္လည္း

ျပည္ပကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္

ေစ်းကြက္တြင္းသို႔

၀င္ေရာက္ရန္ ေစာင့္စားေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အနာဂတ္ကာလ ႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ရက္႐ိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။


ေ႐ြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ကာလ တည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အခင္းအက်င္းသည္ ေနာက္ထပ္ျပည္ပ
ကုမၸဏီမ်ား

တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္

ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္ေရးအား

အစျပဳေစမည္ျဖစ္သလို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခန္းေနရာထပ္မံလိုအပ္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြျဲ ပားျခားနားမႈအေနျဖင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာ
အေျခအေနသည္ ႐ံုးခန္းငွားရမ္းခႏႈန္းအေပၚ အခ်ိဳးညီက်ဆင္ေစျခင္းျဖင့္ ေရတိုကာလတြင္ ထပ္မံ၍ MNC
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စိတ္ပ်က္ေစမည္ျဖစ္သည္။


႐ံုးခန္းႏွင့္ ျပည္ပမွေရာက္႐ိွလာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္းသည္
မေ၀းေတာ့ေသာကာလတြင္
ကုမၸဏီမ်ားမွအပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

အားလံုးအတြက္

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္

အခက္အခဲပိုမိုျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတကာ

ယင္းသို ႔ျဖစ္ေပၚလာပါက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုက္အ၀န္းကို ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခိုက္မႈ႐ိွလာမည္ျဖစ္သည္။


အေျခခံအေဆာက္အအံုအားနည္းမႈ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္သည့္အလုပ္သမား

ရ႐ိွနိုင္မႈတို႔ႏွင့္

ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တိုးတက္မႈအား အဓိကအဟန္႔အတားမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနသည္

အဆိုပါက႑မ်ာ၌

တိုးတက္မႈမ်ားသည္

႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္

မ်ားစြားဆက္ႏြယ္လ်က္႐ိွပါသည္။

႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္ကို

တိုးျမႇင့္လာေစမည္

ျဖစ္ပါသည္။


႐ံုးခန္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈသည္ ဘ႑ာေရးအရ ေ႐ြးပိုင္ခြင့္မ်ားနည္းပါမႈ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အားနည္း
မႈႏွင့္

ေျမတန္ဖိုးျမင့္မားျခင္းတို႔ကဲ့သ႔ို

အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးက႑တြင္

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္

ထိခိုက္လ်က္႐ိွပါသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈစနစ္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက
စနစ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ (အရင္းအျမစ္- ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း )
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

ျပည္သူႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ား၏

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မ၀
ႈ န္ေဆာင္မႈမ်ား

ျပ႒ာန္းခ်က္အျပင္

ခ်မ္းသာေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္႐ိွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
ရ႐ိွရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားေရာက္ၾကပါသည္။
ပထ၀ီအေနထားအရ ေဒသတစ္ခုအား သတ္မွတ္ထားေသာကုထံုး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမ႐ိွသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးႏွင့္တိုင္းရင္းေဆး၀ါးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုအသံုးျပဳပါသည္။

ျပည္သူ႔က႑
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္အျပင္

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္

ေ႐ွာက္မႈေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ပါေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္ က်န္းမာေရးက႑တြင္အဓိကအခန္းက႑ကိုတာ၀န္ယူ ထားပါ
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သည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္႐ိွ ဌာနခုႏွစ္ခုမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဌာနသည္ ရပ္ေ၀းေဒသ၊
ေရာက္႐ိွရန္ခက္ခဲေသာေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို ပံ့ပိုးရာတြင္အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မီးရထား၊ သတၳဳတြင္း၊ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္၊ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ ပို ႔ေဆာင္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ကဲ့သို႔
အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ ႐ွာက္မႈမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္အရ အခြင့္႐ိွသူမ်ားကို၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီး
ဌာနမွ

ရန္ကုန္တြင္

ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုႏွင့္

မႏၱေလးတြင္

ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတို႔ျဖင့္

အေထြေထြေရာဂါကု

ေဆး႐ံုသံုးခုကို

တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုက္ညီ ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဆး၀ါးစက္႐ံုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး

ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္

လုပ္ေပးပါသည္။

(အရင္းအျမစ္- ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄)

ပုဂၢလိကက႑
ပုဂၢလိကက႑သည္ အဓိကအားျဖင့္ ေ႐ြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကိုပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕သည္ ေနျပည္
ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ ေပးပါသည္။
(အရင္းအျမစ္- ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဆိုက္၊ ၂၀၁၅၊ မတ္လ ၁၀ ရက္)
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

ခုတင္မ်ားအလိုက္

ထိပ္ပိုင္းပုဂၢလိကက႑

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (၅)ခုကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

ကုမၸဏီအမည္

ခုတင္အေရအတြက္

ေဆး႐ံုအေရအတြက္

ပင္လံုေဆး႐ံုမ်ားအုပ္စု

ခုတင္ (၅၀၀)

ေဆး႐ံု (၃) ႐ံု

ရီ႐ွင္းကုမၸဏီလီမိတက္

ခုတင္ (၅၀၀)

ေဆး႐ံု (၂) ႐ံု

ေ႐ႊလမင္းေဆး႐ံုအုပ္စု

ခုတင္ (၄၀၀)

ေဆး႐ံု (၅) ႐ံု

မႏၱလာမိသားစုကုမၸဏီလီမိတက္

ခုတင္ (၂၅၀)

ေဆး႐ံု (၂) ႐ံု

ဆာကူရာအုပ္စု

ခုတင္ (၂၅၀)

ေဆး႐ံု (၂) ႐ံု

(အရင္းအျမစ္: YSHPH ၏သုေတသနျပဳလုပ္မႈ)
ျမန္မာေဆးဘက္ဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္း
လက္႐ိွတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

အရည္အေသြးျမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ႐ွာက္မႈမ႐ိွေသာေၾကာင့္

ခ်မ္းသာေသာျမန္မာ

ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအတြက္ ထိုင္း၊ မေလး႐ွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံမ်ားသို႔မၾကာခဏသြားေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ နီးကပ္လ်က္ ႐ိွေသာအေနအထား၊ ပံုစံတူ ယဥ္ေက်းမႈ
ႏွင့္ ပိုမိုေစ်းခ်ဳိေသာေနထိုင္မႈကုန္က်စရိတ္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ႏွစ္ၿခိဳက္စရာ ေကာင္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ
ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုရေပမည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဘန္ေကာက္ေဆး႐ံုအုပ္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (UAE)
ႏွင့္ ကာတာ (Qatar) တို႔ေနာက္တြင္ တတိယေျမာက္အႀကီးမားဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္သည္ဟုအစီရင္ခံထား ပါသည္။
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၂၀၁၁

ခုႏွစ္

ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

ေဆး၀ါးကုသမႈရ႐ိွရန္ႀကိဳးစားေသာျမန္မာလူနာမ်ား

၂၃

%တိုးတက္မႈ႐ိွခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အဓိကရယူလိုေသာကုသမႈပံုစံမ်ားမွာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ႏွလံုးဆိုင္ရာကုသမႈမ်ား၊ အ႐ိုး
ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈမ်ား၊

ကေလးလူနာမ်ား၊

အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာေဆးပညာႏွင့္

ကင္ဆာကုသမႈတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူ

မ်ဳိးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ က်န္းမာေရးကုသမႈကိုစိတ္၀င္စားၾကေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား
မ႐ိွသကဲ့သို႔ ဘာသာစကားအတားအဆီးကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။
(အရင္းအျမစ္:

IPSOS

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ညႇိႏိႈင္းေရးအစီရင္ခံစာ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊

ႏို၀င္ဘာ၂၀၁၃)
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္သားစု
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ စုစုေပါင္းက်န္းမာေရးလုပ္သားစုသည္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၇၃,၈၅၅) မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၈၈,၉၇၅) အထိတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳ ၂၀% တိုးတက္မႈႏွင့္ လူဦးေရ (၁,၀၀၀) အလိုက္
၀မ္းဆြဲလက္သည္မ်ားသည္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၁.၂၇) မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၁.၄၉) အထိ
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၂ အထိ လူဦးေရ (၁,၀၀၀) လွ်င္ (၁.၃၆) ေသာ သမား
ေတာ္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္၀မ္းဆြ၀
ဲ န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားတိုးပြားလာေသာ္လည္း လူဦးေရ
(၁,၀၀၀)

လွ်င္

(၂.၂၈)

ေသာက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား႐ိွေသာ

ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ လြန္စြာနိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္

(အရင္းအျမစ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးဆန္းစစ္ခ်က္၊ ၂၀၁၄)

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေျခခံအေဆာက္အအံု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အေျခခံအထူးကုေဆး႐ံုမ်ားမွာ

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္တည္႐ိွပါသည္။

ဤေဒသႏွစ္ခု

ျပင္ပတြင္

တည္႐ိွေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အ႐ြယအ
္ စားအားျဖင့္ ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး
ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္
႐ိွပါသည္ (အရင္းအျမစ္: IPSOS စီးပြားေရးလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရးအစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိွက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊
၂၀၁၃၊ ႏို၀င္ဘာ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ တြင္ ျပည္သူပိုင္ေဆး႐ံု (၁,၀၁၀) ႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန
(၁,၆၃၅) ခု ႐ိွခဲ့ပါသည္ (အရင္းအျမစ္: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန)။ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွလြ၍
ဲ
အျခား၀န္ႀကီးဌာန မ်ား (မီးရထား၊အလုပ္သမား၊ သတၳဳတြင္း၊ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္၊ သမ၀ါယမႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးဌာန)
တြင္စုစုေပါင္းေဆး႐ံု (၂၆) ႐ံုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဆး႐ံုေပါင္း (၄၀) ႐ိွပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေပါင္း (၁၆၆) ႐ံု႐ိွပါသည္ (အရင္းအျမစ္ - က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီမံခ်က္ေရးဆြေ
ဲ ရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆး၀ါးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြ႕ဲ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၄)ရက္)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ိွ ခြင့္ျပဳထားေသာခုတင္အေရအတြက္မွာ (၄၄,၁၂၀)
ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ (၁၁,၁၈၅) ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား႐ိွ
မွတ္ပံုတင္ထားေသာစုစုေပါင္း ခုတင္အေရအတြက္မွာ (၅,၀၉၂) ျဖစ္ပါသည္ (အရင္းအျမစ္: ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က်န္းမာေရးစနစ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄ ရည္ညႊန္း ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဌာန၊ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြ႕ဲ မွထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်က္အလက္၊ ၂၀၁၃)
ကမၻာ့ဘဏ္၏အဆိုအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူဦးေရ (၁,၀၀၀)လွ်င္ ေဆး႐ံုခုတင္ေပါင္း (၀.၆) ႐ိွၿပီး
ယင္းႏွစ္သည္ ဤစာရင္းအင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးရ႐ိွခဲ့ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပထား
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ေသာဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏လူဦးေရ (၁,၀၀၀) ႏႈန္းအလိုက္ ဒုတိယအနည္းဆံုး ေဆး႐ံုခုတင္
အေရအတြက္႐ိွပါသည္။
၂၀၀၅-၂၀၁၂ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ႏႈန္းအလိုက္ ေဆး႐ံုကုတင္မ်ား
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(အရင္းအျမစ္: ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄၊ WHO ကမ ၻာ့
က်န္းမာေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈရည္ညႊန္း)
ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တြင္႐ိွသင့္ေသာ သက္တမ္းေလ်ာ့က်မႈ၏ ထိပ္ဆံုးေရာဂါငါးခုမွာ
အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းကူးစက္ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ AIDS ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ႐ိွေသာေရာဂါမ်ားက ေသဆံုးမႈ၏ခန္႔မွန္းေျခ ၄၀% ကို ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါသည္။
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈမ႐ိွေသာ

ေရာဂါမ်ားႏွင့္

ဒဏ္ရာအနာတရ

မ်ားျဖစ္ျခင္းသည္

၁၉၉၀

ႏွင့္

၂၀၁၀

ၾကားတြင္

အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ေသာေရာဂါ၊ မိခင္၊ ကေလးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ႐ိွသင့္ေသာသက္တမ္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ်ာ့က်လာပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၂၀၁၄)
သက္တမ္း (ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ) ႏွင့္ လူႀကီးေသဆံုးမႈႏႈန္း
၁၉၈၀

ျပည့္ႏွစ္တြင္

(၅၅.၀)

ႏွစ္မွ

၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္

(၆၅.၂)

အထိ

ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ

သက္တမ္းတြက္ ခ်က္မႈမွာ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္တိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ၁၉၈၀-၂၀၁၁
အတြင္း ပ်မ္းမွ် သက္တမ္းတြက္ခ်က္မႈႏွင့္ လူႀကီးေသဆံုးမႈအညႊန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁၉၈၀

၁၉၉၀

၁၉၉၅
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၁၉၉၉

၂၀၀၀

၂၀၀၅

၂၀၁၀

၂၀၁၁

ေမြးဖြားခ်ိန္မွ သက္တမ္း

၅၅.၀

၅၇.၃

၆၀.၁

၆၁.၆

၆၁.၉

၆၂.၉

၆၄.၇

၆၅.၂

၅၃.၇

၅၅.၉

၅၈.၇

၆၀.၃

၆၀.၅

၆၁.၅

၆၃.၀

၆၃.၅

၅၆.၅

၅၉.၇

၆၁.၅

၆၃.၀

၆၃.၃

၆၄.၃

၆၆.၄

၆၆.၉

မ႐ိွ

မ႐ိွ

မ႐ိွ

၂၄၄.၇

၂၆၆.၈

၂၅၄.၀

၂၃၅.၄

မ႐ိွ

မ႐ိွ

မ႐ိွ

မ႐ိွ

၂၆၉.၇

၂၂၂.၀

၂၀၉.၅

၁၈၆.၅

မ႐ိွ

တြက္ခ်က္မႈ၊ စုစုေပါင္း
(ႏွစ္မ်ား)
ေမြးဖြားခ်ိန္မွ သက္တမ္း
တြက္ခ်က္မႈ၊ က်ား (ႏွစ္မ်ား)
ေမြးဖြားခ်ိန္မွ သက္တမ္း
တြက္ခ်က္မႈ၊ မ (ႏွစ္မ်ား)
စုစုေပါင္း ေသဆံုးမႈႏႈန္း၊
လူႀကီး၊ က်ား (လူႀကီး က်ား
၁၀၀၀ ႏႈန္းအလိုက္)
စုစုေပါင္း ေသဆံုးမႈႏႈန္း၊
လူႀကီး၊ က်ား (လူႀကီး မ
၁,၀၀၀ ႏႈန္းအလိုက္)
အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိပါ
(အရင္းအျမစ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄၊ ကမၻာ့ဘဏ္
ရည္ညႊန္း (၂၀၁၁ က))
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ စုစုေပါင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအသံုးစရိတ္မွာ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္ GDP ၏ ၂.၀-၂.၄%
ၾကားတြင္႐ိွခဲ့ၿပီး ၎သည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏွင့္ အေနာက္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္
႐ိွေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေထြေထြအသံုးစရိတ္(GGE)၏%တစ္ခုအေနျဖစ္ အစိုးရအေထြ
ေထြ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ (GGHE) သည္ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္ ၁% အထိ နိမ့္က်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃
တြင္ GDP ႏွင့္ GGE ၏%တစ္ခုအေနျဖင့္ GGHE သည္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအတြက္ ၀.၇၆% ႏွင့္ ၃.၁၄% အထိသိသာစြာ
ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ဤက်န္းမာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆင့္

အတန္းသည္

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္ပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါးေနပါ
သည္။ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁% ေသာလူ ဦးေရကိုသာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရးအသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ GGHE
၁.၃% ျဖင့္နည္းပါးလွပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀)စုႏွစ္ေက်ာ္ကာလ႐ိွ မလံုေလာက္ေသာ အစိုးရက်န္းမာေရး အသံုး
စရိတ္သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈကို နည္းပါးေစပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအရင္းအျမစ္ကိုႀကီးစိုးလာခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအသံုး
စရိတ္၏ ၇၉% ကိုျဖစ္ေပၚေစလ်က္)။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္၏ ၇% ျဖစ္ေသာ
လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ

မ်ားျပားလွပါသည္။

(အရင္းအျမစ္:

ျပည္ေထာင္စု

သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

က်န္းမာေရးစနစ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄)

တရား၀င္က႑႐ိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကိုေထာက္
ပံ့ေပးေသာ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ လူဦးေရအမ်ားစု၏ ေငြေရး
ေၾကးေရး ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ျခင္းကို မည္သို႔မိတ္ဆက္ေပးမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္႐ိွေန
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ပါသည္။

အေျခခံလိုအပ္ေသာ အေထြေထြေဆး၀ါးမ်ား ကမၻာ့အႏွံ႔လြတ္လပ္စြာရ႐ိွေရး ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကမၻာအႏွံ႔

က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခံဳမႈဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္ရာတြင္ လတ္တေလာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးစနစ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ၂၀၁၄)

က်န္းမာေရးအာမခံ
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအား ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ တစ္ခုတည္းေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ ေဆာင္
႐ြက္ေပးေသာလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ား
ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈေနာက္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၌ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရမွ
ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားသို႔

လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

(အရင္းအျမစ္:

IPSOS

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း

ညိႇႏႈိင္းေရးအစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ) အာမခံေဆာင္႐ြက္ေပး
ေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္ တိုးပြားလာေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအာမခံထားေသာလူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္
နည္းပါးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အပိုင္း (၈) အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေရာင္းသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္
လုပ္ငန္းအက်ဥ္း
FMI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႐ွယ္ယာမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မက
ႈ ႑တို႔

ျဖစ္ပါသည္။

ဤက႑သံံုးခုကို

ထားပါသည္။
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“မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခု”

ဟုကၽြႏု္ပ္တို႔မွ

ညႊန္းဆို

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤက႑ႀကီးသံုးခုတြင္ ထဲထ၀
ဲ င္၀င္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား႐ိွသည္ဟု
ယံုၾကည္ၿပီး ဤက႑ႀကီး သံုးခုသည္ အလားအလာျမင့္မားသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
FMI သည္ လက္လီအေရာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ
တစ္ခုတို႔တြင္လည္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား႐ိွပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ခက
ြဲ ုမၸဏီအားလံုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္
လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၎တို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အေပၚ အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခၿြဲ ပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ (အေရာင္း၊
ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရး လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနမ်ားကဲ့သို႔) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္
မ်ား႐ိွပါသည္။ FMI သည္ မိမိ၏ လက္ခက
ြဲ ုမၸဏီမ်ား၏ အရင္းအႏွီးခြေ
ဲ ၀မႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာ၀န္
႐ိွၿပီး FMI အေနျဖင့္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္
ပါသည္။
FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ လက္ခြဲကုမၸဏီမ်ား႐ိွ ဘုတ္အဖြဲ႕
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအနက္

တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

FMI

၏

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕သည္

လူမႈေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္လည္း

တာ၀န္ယူထားၿပီး

လက္ခြက
ဲ ုမၸဏီမ်ား႐ိွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္

ေကာ္ပိုရိတ္ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ယဥ္ေက်းမႈ၊
၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္

ေစာင့္စည္းေစေရးတြင္လည္း တာ၀န္ယူထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၀န္ထမ္း (၃,၀၀၀) ခန္႔အပ္ထားၿပီး
၎တို႔အနက္ (၁၈)ဦးမွာ FMI ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ိွပါသည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
FMI မွ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး အက်ဳိးအျမတ္ ၅၁.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္
ေကာ္ပိုရိတ္ႏွင့္

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဏ္မ်ားမွ

လက္လီေဖာက္သည္မ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔တန္ဖိုးထားေသာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ၊
ကမ္းလွမ္း

ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား
အား ေခ်းေငြ ပိုမိုထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ SME အခန္းက႑ကို တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔အျပား ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၂၄)ၿမိဳ႕၌
႐ံုးခြေ
ဲ ပါင္း (၅၄)ခု ႐ိွခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ား၊ အငွား၀ယ္ယူမႈ (Hire Purchase) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
ကုန္သြယ္မႈ

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

႐ိုးမဘဏ္

ကုန္သြယ္မႈ

အာမခံ

(ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္

ေလ်ာ့ေစ်းကုန္ပို႔လႊာႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ စာရင္း႐ိွေငြထက္ပို ထုတ္ေပးျခင္း) တို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းလစာစာရင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုလည္းေဆာင္႐ြက္ေပး

ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ျပည္တြင္းေဖာက္သည္မ်ား၏

က်ပ္ေငြျဖင့္

အမည္ေပးထားေသာ စာရင္း႐ွင္ အပ္ေငြစာရင္းမ်ား၊ စုေငြစာရင္းမ်ား၊ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ
စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္လီေဖာက္သည္မ်ားအား အာမခံပစၥည္းျဖင့္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အငွား၀ယ္ယူမႈေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
ေဆာင္

႐ြက္ေပးသည့္အျပင္

လက္လီေဖာက္သည္မ်ားေငြလပ
ႊဲ ို႔မ၀
ႈ န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
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ေငြလေ
ႊဲ ပးေခ်မႈအမွာစာမ်ား၊

လံုၿခံဳေရးအာမခံ ေသတၱာမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ က်ပ္ေငြအပ္ႏွံမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (စာရင္း႐ွင္
အပ္ေငြ စာရင္းမ်ား၊ စုေငြစာ ရင္းမ်ား ႏွင့္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား) ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သမား႐ိုးက်ဘဏ္ (၁၀)ခုႏွင့္ ေငြလဲ၀န္ေဆာင္မႈ သီးျခား
ေကာင္တာ

(၁)ခု

တို႔ျဖင့္

ၿမိဳ႕

(၄)

ၿမိဳ႕တြင္

ေငြေၾကးလဲလွယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သမား႐ိုးက်ဘဏ္ခြဲ မ်ားျဖင့္ အျခား ထုတ္ကုန္ (Products) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ (Services) မ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ၀န္ထမ္း (၂,၅၃၆) ခန္႔႐ိွပါသည္။
Digital Money Myanmar ဟုေခၚေသာ Digital Money Myanmar Ltd. တြင္ ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ Equity Interest
ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၄၉.၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ၎ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း
မ်ား ေငြေပးေခ်မႈစနစ္တစ္ရပ္ကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ဤေပးေခ်မႈကို “Wave
Money” ဟုေခၚၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ Telecom Mobile Network Operator
တယ္လီကြမ္း(မ္)

မိုဘိုင္းကြန္ရက္

က်ယ္ျပန္႔သည့္ေစ်းကြက္တြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအားလံုး၏

ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ

Electronic

ေဖာက္သည္မ်ား
နည္းျဖင့္

အပါအ၀င္

ေငြေပးေခ်ပံုမ်ားကို

အာ႐ံုစိုက္၍လုပ္ေဆာင္မည့္ ေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုး မီ
Digital Money Myanmar ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါသည္။
တယ္လီေနာအုပ္စုသည္ ၎၏အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီ (၃) ခု မွတဆင့္ Digital Money

Myanmar ၏ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ

႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၅၁.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း
FMI ၏အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္ ၅၀/၅၀ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း LSC-FMI လီမိတက္ (LSC-FMI) ႏွင့္ ေအာက္ပါ မိတ္ဖက္
လုပ္ငန္းမ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမ

FMI

ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္
(သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမ)၊

(FMI
ပန္းလႈိင္

ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္)၊
ေဂါက္ကြင္း

၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ (ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)၊ မီးရထားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဟိုတယ္လီမိတက္
(မီးရထားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ) (၎တို႔အားစုဖြဲ႕၍ “အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း”) ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
FMI

သည္

အိမ္ၿခံေျမစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ႐ုိးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္လီမိတက္ (႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာ) ႏွင့္ SPA (ျမန္မာ) အုပ္စုအတြင္း႐ိွ
သက္ဆိုင္ရာမိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား နီးကပ္စြာလုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။
အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၃၀.၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္႐ိွခန္႔မွန္းေျခ ေျမ (၁၃၅)
ဧကကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (STAR CITY) စီမံကိန္းကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ႐ိွပါ
သည္။ STAR CITY သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ႐ွစ္မိုင္ကြာေ၀းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေျခာက္မိုင္ကြာေ၀းပါ
သည္။ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ၎တြင္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနတိုက္ခန္းေပါင္း (၉,၀၀၀)
ခန္႔႐ိွမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ လက္လီအျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းေျခေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ
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အားကစားဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ (၁.၇)သန္း စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ STAR CITY
သည္ (၉)က်င္း႐ိွေသာ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ ႐ိွပါသည္။
STAR CITY ႏွင့္ကပ္လ်က္႐ိွေသာေနရာတြင္ ျပည္တြင္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
တို႔ကိုတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမမွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းအတြက္လ်ာထားေသာ ေျမယာ
(၂၀.၃)ဧက အတြက္ ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမအေနျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕႐ိွ Dulwich
College မွ ပညာေရးအႀကံေပးအျဖစ္ေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္ Dulwich College International ၏ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္အတူ
Education Index Management (EIM) မွစီမံေဆာင္႐ြက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းထား႐ိွရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ေဖာ္ေဆာင္မႈကို

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာႏွစ္

ပထမအဆင့္

ဖြင့္လွစ္ရန္

စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္

ဒုတိယႏွစ္၀က္ကာလတြင္

စတင္ရန္

ဤစီမံကိန္း

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္က်န္႐ိွေသာ အဆင့္မ်ားကို လာမည့္ (၁၀)ႏွစ္တာကလအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
STAR CITY ကို လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ STAR CITY တြကအ
္ ေရာင္းစနစ္ပံုစံ
မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအပါအ၀င္ STAR CITY စီမံကိန္းအား ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ န္၊ တည္ေဆာက္ရန္၊ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ႏွင့္
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကရ
္ န္

႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာကအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုကို

တာ၀န္ေပးထားပါသည္။
ဇုန္ A ကို (၁၃.၄၁)ဧက႐ိွေသာ ေျမယာေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ (ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ
စုစုေပါင္း (၉၄၇,၀၀၀) စတုရန္းေပ႐ိွေသာ) စုစုေပါင္းတိုက္ခန္းေပါင္း (၉၇၈)ခု ႏွင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးေျမေနရာ
(၁၁၁,၀၀၀) စတုရန္းေပပါ၀င္ေသာ စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦ (၅)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ဇုန္ A ကို သီးျခားကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္
တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

အေဆာက္အဦ

(၄)ခုတြင္႐ိွေသာ

တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုး

(စုစုေပါင္း

(၇၉၆,၀၀၀)

စတုရန္းေပ႐ိွေသာ တိုက္ခန္းေပါင္း (၈၂၈)ခန္း) ကိုေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းငွားရမ္းႏိုင္သည့္ ေနရာ (၁၅၀,၈၆၄)
စတုရန္းေပႏွင့္ တိုက္ခန္းေပါင္း (၁၅၀)ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းအား ငွားရမ္းရန္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမမွ

စုစုေပါင္းဧရိယာ

(၉၇,၉၄၇)

စတုရန္းေပ႐ိွေသာ

တိုက္ခန္းေပါင္း (၉၈)ခန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ား စုစုေပါင္း (၈,၂၅၄) စတုရန္းေပကို ငွားရမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဇုန္ B ကို ဧက (၁၂.၉၃) ႐ိွေသာ ေျမေပၚတြင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ (စုစုေပါင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာေနရာ
စတုရန္းေပ (၁,၁၃၈,၁၆၀) ႐ိွေသာ) စုစုေပါင္းတိုက္ခန္း (၁,၀၄၃)ခန္း ႐ိွ အေဆာက္အဦ (၅)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဇုန္ B တြင္႐ိွေသာတိုက္ခန္းမ်ား (၁,၀၂၆)ကုိ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဇုန္ B ကို
႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုမွတည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဇုန္ B ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးရန္ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။
Galaxy Towers ဟုေခၚဆိုေသာ ဇုန္ C ကို (၁၀.၈)ဧက ႐ိွေသာ ေျမေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၎တြင္
စုစုေပါင္းတိုက္ခန္း (၉၅၄)ခန္း ႐ိွေသာ (ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ (၁,၀၈၈,၂၈၃) ႐ိွေသာ) လူေန
အေဆာက္အဦ (၆)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ေရာင္းခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ Galaxy Towers
တြင္႐ိွေသာ

တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်မႈ၊

အစီမံတစ္ခုျပဳလုပ္ထားပါသည္။

Galaxy

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
Towers

ေဖာ္ေဆာင္မႈကို

ၾကားခံရင္း
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးႏွင့္
ဘ႑ာႏွစ္၏

ေနာက္ဆံုး

သံုးလပတ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ Galaxy Tower တည္ေဆာက္မႈအတြက္ က်ပ္ ေငြေပါင္း (၁၄၃,၂၃၆,၁၀၄,၀၀၀)
ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ Galaxy Towers တြင္႐ိွေသာ (စုစုေပါင္း
ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ေနရာ စတုရန္းေပ (၃၇,၂၁၁) ႐ိွ) တိုက္ခန္းေပါင္း (၃၆)ခန္းကို ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

95

Galaxy Towers ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္ၿပီးလွ်င္ STAR CITY တြင္ ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေျမ (၁၁,၀၄၅,၆၀၁)
စတုရန္း ေပ က်န္႐ိွေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မီးရထား အင္တာေန႐ွင္နယ္
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၂၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ မီးရထားအင္တာေန႐ွင္နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အမွတ္-၃၇၂ ၌႐ိွေသာ ခန္႔မွန္းေျခ (၉.၅)ဧက ႐ိွသည့္ (Site-1) ေျမကြက္လပ္၏ ငွားရမ္းသံုးစြပ
ဲ ိုင္ခြင့္
အက်ဳိးအျမတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

မီးရထားအင္တာေန႐ွင္နယ္မွ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အမွတ္-၃၈၀ ႐ိွ ခန္႔မွန္းေျခ (၀.၅)ဧက ႐ိွေသာ (Site-2)ေျမကြက္လပ္တြင္ ငွားရမ္းသံုးစြဲပိုင္ခြင့္
အက်ဳိး အျမတ္ကို ခံစားပိုင္ခြင့္လည္း႐ိွပါသည္ ။ (Site-1 ႏွင့္ Site-2 ႏွစ္ခုကို Landmark Site ဟု ေခၚဆို ပါသည္)။
လက္႐ိွ Landmark စီမံကိန္းေျမေနရာတြင္ FMI Centre၊ The Grand Meeyahta Hotal (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလတြင္ လုပ္ငန္းရပ္နားခဲ့သည္။) ႏွင့္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္င တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအနွစ္
အေဆာက္အဦျဖစ္သည့္ ယခင္ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ FMI Centre သည္ Site-2 တြင္
တည္႐ိွပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Office Tower ျဖစ္ေသာ FMI စင္တာကို ၁၉၉၄-၁၉၉၅
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အငွားခ်ထား ရန္အတြက္သာ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
Landmark အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈ (Landmark Development)
Landmark Site ေနရာတြင္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ယခင္ ျမန္မာ့မီးရထားရံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦး အား
Yangon

Peninesula

Hotel

(Yangon

Peninsula

Hotel)

အျဖစ္

ျပန္လည္မြမ္းမံ

တည္ေဆာက္၍

စတင္မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း Landmark Development တြင္ ဇိမ္ခံလူေနတိုက္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ Meeyahta International ႏွင့္ Yangon Land တို႔သည္ Land Mark
Development

စီမံကိန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာမီးရထားႏွင့္

မူေဘာင္

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္
သေဘာတူခဲ့ေသာ

အဆိုပါ

မူေဘာင္

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။


ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒအရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္
သည့္Site 1 အတြက္ ကနဦး ႏွစ္ ၅၀ သက္တမ္း ေျမဌားရမ္းစာခ်ဳပ္အား သက္တမ္းတိုးျခင္း၊



ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒႏွင့္
အညီ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ သည့္ Site 2 အတြက္ ကနဦး ႏွစ္
၅၀ သက္တမ္းပင္မ ေျမဌားရမ္းစာခ်ဳပ္အား သက္တမ္းတိုးျခင္း ၊



Site 1 ႏွင့္ Site 2 ပင္မ အဌားစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ခုအား ပူးေပါင္းထားသည့္ ပင္မ အဌားစာခ်ဳပ္ အား ေနာင္တြင္
သီးျခားအဌားစာခ်ဳပ္

ႏွစ္ခုအျဖစ္

ခြဲျခားသြားမည္

ျဖစ္ၿပီး

Yangon

Peninsula

Hotel

အတြက္

အဌားစာခ်ဳပ္တစ္ႏွင့္ Landmark Project အတြက္ အဌားစာခ်ဳပ္ တစ္ခုတို႔အား MIC မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ
ခ်က္ရယူသြားရန္ ျဖစ္သည္။


ပင္မတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတါင္

အဓိက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ခန္႔မွန္းအသားတင္

စတုရန္းေပ

(၂)သန္း

ၾကမ္းခင္းဧရိယာ

ရိွ

Landmark

ေနရာမ်ားပါ၀င္သည့္
Development

အား

တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး Yangon Peninsula Hotel ႏွင့္ Landmark Project တို႔အတြက္ ပူးတြဲ
အစုစပ္လုပ္ငန္း အေဆာက္အအံု မ်ားျဖင့္ ခြျဲ ခားထားပါသည္။
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FMI ႏွင့္အတူ ႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာ သည္ မစ္ဆူဘီ႐ိွေကာ္ပိုေရးႏွင့္ မစ္ဆူဘီ႐ွီအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတို႔ ႏွင့္ Landmark
စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရန္

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္ ႐ြကလ
္ ်က္႐ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏အဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ခု

ျဖစ္ေသာ IFC ႏွင့္ အာ႐ွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔မလ
ွ ည္း Landmark စီမံကိန္း ေခ်းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအသြင္ျဖင့္ ဘ႑ာေရး
ေထာက္ပံ့ ပံ့ပိုးရန္ ေဆာက္႐ြကထ
္ ားပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္႐ိွတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလ်က္႐ိွပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ ေန႔တြင္ FMI ႏွင့္ ႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာတို႔သည္ Yangon Peninsula Hotel
ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Hongkong and Shanghai Hotels လီမိတက္ (HSH) ႏွင့္ HSH ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Peninsula International Investment Holdings Limited တို႔ႏွင့္သေဘာတူညီမႈ ရယူထားပါသည္။
မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထိုးျခင္းေၾကာင့္ ထိုစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

မူလသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ

ယခင္သေဘာတူထားသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲမည့္ရက္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြႏ္လ (၃၁)ရက္ေန႔သို႔ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။
ယခင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာၿပီးစီးပါက စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ HSH မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ
၇၀%၊ Yoma Strategic မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၄% ႏွင့္ FMI မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၆% ျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္မည့္
ဟိုတယ္ျဖစ္ေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ Yangon Peninsula Hotel ကို
HSH ၏ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔အရ Landmark အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈ ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မွာ
က်ပ္ (၇၈၁) ဘီလီယံ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
ပန္းလႈိင္ Links ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၃၀.၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ Pun Hlaing Links ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျပည္တြင္းေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ ေျမယာအပါဝင္ STAR CITY စီမံကန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ေျမယာ (၁၉၄.၇)ဧကကို ပိုင္ဆိုင္ပါ
သည္။ ဤေျမ၏ (၁၂၅)ဧကကို က်င္း (၉)က်င္းပါ Pun Hlaing Links ေဂါက္ကြင္းအတြက္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ Pun
Hlaing Links ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေဂါက္ကြင္းမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအ တြက္တာ၀န္႐ိွၿပီး ၎ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္မီ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအထူးအစီအစဥ္အရ က်န္႐ိွေသာ
(၅၉.၈) ဧက ကို ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ရာမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ အသံုး ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
LSC-FMI
LSC-FMI သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ KrisPLAZA ဟုေခၚေသာ ဇိမ္ခံကြန္ဒိုစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
FMI ႏွင့္ Lighting Specialist Co., Ltd. တုိ႔မွ ၅၀/၅၀ အစုစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဤ

စီမံကိန္းအား

သေျပကုန္းေစ်း၊

ဟုိတယ္ဇုန္၊

ေဂါက္ကြင္းမ်ား၊

ေက်ာက္စိမ္းျပတိုက္၊

ေဆး႐ံုသံုး႐ံု၊

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနရံုးမ်ား ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္႐ိွေသာ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္႐ိွ (၁.၂၅)ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပ႐ိွ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ FMI ၏ပထမဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေဖာ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ FMI ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအစပင္ ျဖစ္ပါသည္။ KrisPLAZA တြင္
ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္းဧရိယာ (၁၃၃,၆၇၇) စတုရန္းေပရွိအခန္းေပါင္း (၁၁၄)ခန္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ
ဧရိယာ (၂၉,၅၇၉) စတုရန္းေပရွိ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေဆာက္႐ြက္ႏိုင္ေသာေနရာ တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ

(၂၂)

ရက္ေန႔အရ

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ခန္႔မွန္းေျခ

ကုန္က်စရိတ္

မွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

(၂၂.၅)သန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
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၏ ဒုတိယသံုးလပတ္ အကုန္တြင္ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔
စာရင္းအရ KrisPLAZA ၏ အခန္း(၃)ခန္း ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
FMI ပေဒသာပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
FMI Garden Development ကို FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၄၇.၅% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး FMI City တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမကုိ
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကို
အဓိကစီမံကိန္းေရးဆြဲ

ပိုင္ဆုိင္ထားပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္

FMI

ၿခံ၀င္း႐ိွသည့္

City
လူေန

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အသိုင္း

အ၀ိုင္း

ပထမဦးဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္မႈကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အားလံုးနီးပါး ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ FMI City
သည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ

(၉)မိုင္ကြာေ၀းၿပီး

ေျမဧက(၄၆၅)ဧကေပၚတြင္ တည္႐ိွပါသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ

(၂)မိုင္သာေ၀းေသာ

ဤအိမ္ရာတြင္ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖစင္တာ၊ စူပါမားကက္ ႏွင့္

စားေသာက္ဆိုင္တန္းႏွင့္ ဘတ္စကားဂိတ္ တစ္ခုတို႔တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ Fontana စီမံကိန္းတြင္ အိမ္ေပါင္း
(၁၄၃)အိမ္ ပါ၀င္ၿပီး ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္
Fontana Project ႐ိွ အိမ္ေပါင္း (၁၃၀)မွာ မေရာင္းခ်ရေသး ပဲ႐ိွပါသည္။

FMI Garden Development သည္ ေအာင္ေဇယ်တံတား ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတား ၾကားတြင္ လႈိင္ျမစ္ကမ္းႏွင့္
ကပ္လ်က္

ေျမ

(၁၁.၀၈)

ဧကကိုလည္း

ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး

ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွျခင္းအေပၚမူတည္၍

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အထူးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမွ တဆင့္ ထုိေျမေပၚ တြင္အဓိကစီမံကိန္း ေရးဆြဲ
တည္ေဆာက္ေသာ လူေနအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
FMI City Gates Project
FMI Garden Development သည္ FMI City အ၀င္နားတြင္ (၁.၃၅) ဧက ႐ိွေဆာက္လုပ္ေရး ေနရာကို ပိုင္ဆုိင္ၿပီး FMI
City Gate ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၄င္းတြင္ အငွားခ်ထားႏိုင္ေသာ
ဧရိယာ (၈၈,၅၀၀) စတုရန္းေပ ႐ိွအခန္းေပါင္း (၉၀) ႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ဧရိယာ စုစုေပါင္း (၁၃,၇၀၀)
စတုရန္းေပ႐ိွမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္

ထားပါသည္။

လက္ရွိအစီအစဥ္အရ

ဤၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းတြင္

ပိုင္ဆိုင္သည့္အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ငွားရမ္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္
FMI ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တာ၀န္ယူရန္
ဖြ႕ဲ စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FMI သည္ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအကိ်ဳးစီးပြား ၂၀.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး Yoma Strategic သည္ ႐ွယ္ယာ
တန္ဖိုးအကိ်ဳးစီးပြား

၈၀.၀%

ကို

ရ႐ိွမည္ျဖစ္ၿပီး

၎ကုမၸဏီသည္

FMI

Garden

Development

ထံမွ

ဤေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရ႐ွည္အငွားခ်ထားျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FMI Garden Development ကို
၅၂.၅% ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yangon Land သည္ ဤေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးအျမတ္အား FMI
သို႔ က်ပ္ (၁,၆၄၆,၄၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ FMI ၏ ဤၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းကို
ကုန္က်စရိတ္ပါ၀င္

ထည့္၀င္မႈသည္

ေျမဧကမ်ားသာ

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃

ခုႏွစ္၊

ႏို၀င္ဘာလတြင္

ဤၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ (၁၇)ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး
၎ကို Yoma Strategic မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ ထက္ ပိုမိုကုန္က်ခဲ့ပါက
ထပ္မံကုန္က်မည့္စရိတ္အား ပိုင္ဆိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးက် ထည့္၀င္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
FMI မွ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအက်ဳိးအျမတ္ ၆၀.၀% ႐ိွေသာ Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited (“YSHPH”)
သည္ ပန္းလိႈင္စလ
ီ ံုေဆး႐ံုးမ်ား (Pun Hlaing Siloam Hospitals) ေအာက္႐ိွ ေဆး႐ံုတစ္ခုႏွင့္ ေဆးခန္းတစ္ခုကို
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လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုသည္ ေျမ (၅.၅)ဧကေပၚတြင္ တည္႐ိွေနၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ိွကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ
ခန္းမွန္းေျခ (၁၃)မိုင္ ကြာေ၀းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမွ ေခတ္မီေသာ ခြစ
ဲ ိတ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္
ဓါတ္ခြခ
ဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ အေထြေထြက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊
ေရာဂါ႐ွာေဖြေရးႏွင့္

အေရးေပၚအေျခအေန

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္

အေျခခံအဆင့္မွ

တတိယအဆင့္အထိ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုတြင္ စုစုေပါင္းခုတင္ (၁၇၄)
႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးခန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း႐ိွ FMI စင္တာတြင္တည္႐ိွပါသည္။ ေဆးခန္းတြင္ လူနာဆရာ၀န္ တိုင္ပင္
ျခင္းဆိုင္ရာ အခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ကုသေရးအခန္း (၂)ခန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အခန္း(၁၈)ခန္း ႐ိွပါသည္။ လက္႐ိွတြင္
ေဆးခန္းမွ အေျခခံဓါတ္ခခ
ြဲ န္းႏွင့္ X-ray ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္းတို႔ကဲ့သ႔ို ေရာဂါ႐ွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ျပင္ပလူနာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

အလွအပဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

သြားဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

မွန္ေျပာင္းအသံုးျပဳ၍

အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ဤေဆးခန္းသည္ ၂၀၁၆၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္အကုန္တြင္ ရန္ကုနၿ္ မိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း အမွတ္ (၃၃)
သို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းၿပီး ခုတင္ (၂၆)႐ိွေသာ ေဆး႐ံုအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္္ေန႔တြင္ (ပင္တိုင္ဆရာ၀န္ (၃၄)ဦး၊ သီးသန္႔အခ်ိန္ျပည့္ အထူးကုဆရာ၀န္
(၂၄)ဦး၊ အခ်ိန္ပိုင္းအထူးကုဆရာ၀န္ (၈၈)ဦးတုိ႔ ပါ၀င္လ်က္) ဆရာ၀န္ (၁၄၆)ဦး တုိ႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူနာမ်ားကို
၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ေကာင္းစြာေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ဆရာ၀န္ (၅၈)ဦး အပါအ၀င္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္း (၄၄၂)ဦး
အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္း (၄)ဦး စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္းေပါင္း (၄၄၆) ဦး႐ိွပါသည္။

အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ FMI Air ၊ Chindwin Holdings Pte Ltd (“Chindwin Holdings)၊
Myanmar Parkson Co, Ltd (Myanmar Parskon) ႏွင့္ ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဦးပိုင္ အမ်ားပိုင္လီမိတက္ (Myanmar
Thilawa

SEZ

Holdings)

တို႔တြင္႐ိွပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အျခားကုမၸဏီအခ်ဳိ႕တြင္လည္း

႐ွယ္ယာအနည္းစုပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရးအေနအထား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိး
ရလဒ္တို႔အတြက္ အေရး မပါလွပါ။
FMI ေလေၾကာင္းလိုင္း
FMI Air သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ထားေသာ FMI အေနျဖင့္ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး အက်ဳိးအျမတ္ ၁၀.၀% ႐ိွသည့္
ေလေၾကာင္းကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ FMI Air သည္ (က) ရန္ကုန္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ (ခ) ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး (ဂ) ေနျပည္ေတာ္မွ မႏၱေလး ႏွင့္ (ဃ) ရန္ကုန္မွ စစ္ေတြ သို႔ တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းမႈ
ခရီးစဥ္မ်ားကို ပ်ံသန္းမႈ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ FMI Air သည္ ၎ခရီးစဥ္မ်ားကို Bombaidier CRJ-200 Regional
Jet ေလယာဥ္ (၂)စီး ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး Challenger 800 SE ေလယာဥ္တစ္စီးကို အသံုးျပဳကာ
သီးသန္႔ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။
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Chindwin Holdings (ခ်င္းတြင္းဦးပိုင္)
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Chindwin Holdings တြင္ ႐ွယ္ယာ ၃၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Chindwin Holdings သည္
ေအာက္ပါတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ 

ေရႊေလတံခြန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ႐ွယ္ယာ ၇၅.၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ယင္း
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚမွ မီးပံုးပ်ံေဘာလံုးမ်ား” လုပ္ငန္းကို ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ပိုင္ဆိုင္ေဆာင္႐ြက္
လ်က္႐ိွၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚမွ
မီးပံုးပ်ံေဘာလံုး မ်ားသည္ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ပထမတန္းစားမီးပံုးပ်ံေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး ပုဂံ၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ
ေ႐ွးေဟာင္း ဘုရားမ်ား ခရီးသြားေလ့လာမႈ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။



စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ
ေပးေခ်ၿပီး႐ွယ္ယာတန္ဖိုးႏွင့္
ဘူတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္

မတည္႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

Eastern
၇၅%

အထူးသီးသန္႔ႏွင့္

Safaris

ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

Pte.

Ltd.,

၎းသည္

ဇိမ္ခံစြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ

တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ၿပီး

စင္ကာပူတြင္တရား၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
Myanmar Parkson
FMI အေနျဖင့္ Parkson အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုန္စံုစတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ Parkson Retail
Asia Limted၊ ႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစုစပ္လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ပါသည္။
အစုစပ္လုပ္ငန္း႐ိွ FMI ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္၀င္ေငြမွာ ၁၀% ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး Parkson စတိုးကို
FMI

စင္တာတြင္

၂၀၁၃

ခုႏွစ္၊

ေမလ၌

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၎သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ပထမဆံုးေသာ

ေခတ္မီကုန္စံုစတိုးဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Parkson Retail Asia Limited သည္ မေလး႐ွား၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကုန္စံုစတိုးဆိုင္မ်ားစီမံဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings)
FMI အေနျဖင့္ ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဦးပိုင္ (MTSH) တြင္ ႐ွယ္ယာ ၅.၀% ခန္႔ကိုပိုင္ဆိုင္ၿပီး MTSH သည္ ျမန္မာဂ်ပန္
သီလ၀ါဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္ (MJTD) တြင္ ႐ွယ္ယာ ၄၁.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါ သည္။
MJTD အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ သန္လ်င္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း တည္႐ိွေသာ
ခန္႔မွန္းေျခ

ဟက္တာ

(၄၀၀)႐ိွေသာ

စက္မႈဇုံ

ႏွင့္

ဆိပ္ကမ္းေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း

တြင္

၊ေဖာ္ေဆာင္တည္ဆာက္မႈ၊ ေဆာက္ လုပ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အေရာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတို႔ကို
ေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္႐ိွပါသည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အလယ္ဗဟိုမွ

(Class

A

စီမံကိန္း)

။

(၁၄)မိုင္

ကြာေ၀းၿပီး

Class

STAR

A

CITY

စီမံကိန္းသည္
စီမံကိန္းမွ

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

ခန္႔မွန္းေျခကိုးမိုင္အကြာ

တြင္တည္႐ိွပါသည္။ Class A စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈကို အဆင့္သံုး ဆင့္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။ ပထမအဆင့္ကို
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မကုန္မီ စီးပြားေရးအရလည္ပတ္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ (အရင္းအျမစ္: Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Public Limited စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၇))
ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္း
ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
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FMI ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအက္ဥပေဒအရ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၃၀)ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ရန္အသိ
အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၃)ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုး၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၅၉/၉၂-၉၃
ႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ FMI အေနျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊
ႏုိ၀င္ဘာ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၃)ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ မွတ္ပံုတင္အမွတ္
၁၅၉/၉၂-၉၃

ကို

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန

ကုမၸဏီမ်ား

ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၃)ရက္ အထိသက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊
ေမလ (၂၃)ရက္အထိ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးအသစ္လဲေပးခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီလိပ္စာ FMI စင္တာ
၁၀ လႊာ
၃၈၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း
ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ
Tel: +95-1-240 363, 240 373
Fax: +95-1-246 882, 246 883
E-Mail: fmi@spa-mm.com
Website: http://www.fmi.com.mm (FMI ၀က္ဆိုက္႐ိွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းမ႐ိွသကဲ့သို႔
ဤ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္လည္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမပါ၀င္ပါ)

FMI ၏သမိုင္းေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun ႏွင့္ ျပည္တြင္းစြန္႔ဦးတည္ထြင္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားမွ FMI ကို ၁၉၉၂
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ FMI သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားကို
အသိေပးထုတ္ျပန္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စတင္က်င့္သံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေစာဆံုး အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ FMI ၏ ႐ွယ္ယာမ်ား အမ်ားျပည္သူသို႔
ကနဦးကမ္းလွမ္းမႈသည္

ကၽြမ္းက်င္ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေသာမတူကြဲျပားမႈ

တို႔ေၾကာင့္

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူတို႔၏ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရရွိခဲ့ၿပီး အျပည့္အဝ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုးမဘဏ္၌ကနဦးတည္ေထာင္သည့္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္
၁၉၉၃ ႏွစ္တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယေန႔ FMI Centre စတင္ျဖစ္တည္သည့္ေနရာတြင္ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စတင္ခဲ့ပါသည္။ FMI စင္တာသည္ ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Office Tower ျဖစ္ခဲၿ့ ပီး
ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းအထင္ကရ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ FMI ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္
Yangon Land ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ အစုစပ္လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး FMI City ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။
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၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးၿခံ၀န္းႏွင့္အိမ္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ သာယာ
အဆင္ေျပမႈ အျပည့္ႏွင့္အတူ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားေသာအသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္အိမ္မ်ား၀ယ္ယူလိုမႈႏွင့္အတူ FMI City
သည္ စလ်င္စခ်င္း အိမ္မ်ားလွ်င္ျမန္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏွစ္ေစာပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္႐ိွ
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း

တစ္ဖက္မွလည္း

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္

ကားမ်ား

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း၌
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပထမဆံုး

ISO

အသိအမွတ္ျပဳ

လက္မွတ္ရ႐ိွသည့္

ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံုကို

လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ PHIH တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ ဤေဆး႐ံုကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ STAR CITY စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူျဖစ္ေသာ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမတြင္ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးမားဆံုး လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေလေၾကာင္းက႑အတြင္းသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပထမဆံုးခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ FMI ေလေၾကာင္း
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လက္လီႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ပထမ ေလးလတြင္ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္း တည္ေဆာက္ျခင္း
ၿပီးစီးခဲၿ့ ပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊

အိမ္ၿခံေျမ

ႏွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

က႑မ်ားတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဓိကအားသားခ်က္မ်ားေပၚ၌ အာ႐ံုစိုက္ ခဲပ
့ ါသည္။ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေသးစိတ္သိ႐ိွလုိပါက

စာမ်က္ႏွာ

[

]

တြင္႐ိွေသာ

“လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား

ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း” တြင္ၾကည့္ပါ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ Digital Money Myanmar ၏ ၄၉% အား ႐ိုးမဘဏ္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။
အားသာခ်က္မ်ား
အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အစုေပၚအျမတ္ေပးေခ်မႈသမိုင္းေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ (၂၂)ႏွစ္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းလာသည့္ကာလတြင္ စံခ်ိန္တင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အစုေပၚအျမတ္
ေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းႏွင့္ အတူ ႏွစ္တိုင္းတြင္ ပံုမွန္အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရ႐ိွေနသည္မွာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွပါသည္။
အထူးသျဖင့္

ကုမၸဏီ

အမ်ားစုသည္

အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ိွရန္

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္

သည့္သက္တမ္းကာလ႐ွည္အတြင္း
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္႐ိွေသာ

အစုေပၚအျမတ္ေပးႏိုင္ရန္ေနေနသာသာ
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခိုင္မာေသာ

အေျခ

တည္တံ့ႏိုင္ရန္

သို႔မဟုတ္

စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရ

အေနမွာ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွပါသည္။
မ်ားမွ

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ဆံုး က႑အခ်ဳိ႕တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
FMI အေနျဖင့္ ျမင့္မားေသာတိုးတက္မႈ အလားအလာႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စေ
ြဲ ဆာင္မႈ အ႐ိွဆံုးက႑မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ဟု
ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ထားေသာ

အိမ္ၿခံေျမ၊

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
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ႏွင့္

က်န္းမာေရးက႑မ်ား၌ပါ၀င္ေသာ

ကုမၸဏီမ်ားတြင္

ခိုင္မာေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

႐ိွပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

က႑တစ္ခု

ထဲတြင္သာ

အာ႐ံုစိုက္ထားသည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္FMI အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္
က်ယ္ျပန္႔စြာပါ၀င္ေစပါသည္။

ဤအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖန္႔က်က္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား အတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမ၊ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အင္အားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။
အေတြ႕အႀကံဳျမင့္မားေသာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ခိုင္မာေသာေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အေတြ႕အႀကံဳျမင့္မားေသာ၊ ေလးစားထိုက္ေသာ၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာေသာ
ကၽြမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္ စာမ်က္ႏွာ [ ] မွစတင္၍ “အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေရာင္းသူ
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၊ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႐ွယ္ယာမ်ား - ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕” တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျမင့္မားဆံုးႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္
ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တက္ၾကြ၍ လြတ္လပ္ေသာဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕႐ိွသည့္ အနည္းငယ္ေသာကုမၸဏီ
မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။
အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေကာ္မတီႏွင့္

ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲ တြင္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတစ္ခု၊

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီတို႔ကိုဖြ႕ဲ စည္းထားၿပီး

အနည္းစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားကိုကာကြယ္ ကူညီေပးပါသည္။
ခိုင္မာ၍ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တိုးတက္မႈႏွင့္ ႀကီးထြားမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun ၏
ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ယင္းပုဂၢိဳလ္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္အင္အားတုိ႔ကို
လက္ေတြ႕ျပသလ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက

(၂၂)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္

အခက္အခဲမ်ားအားလံုးတစ္ေလွ်ာက္ ပဲ့ကိုင္လာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္အျခား အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွစ္
ဦး၏ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးလင္းၿမိဳင္ ႏွင့္ (၁၆)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြလ
ဲ ာေသာ ဦးထြန္းထြန္း
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေကာင္းမြန္စြာအသိအမွတ္
အထက္တန္းအမႈေဆာင္အဆင့္

အေနျဖင့္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၌

ျပဳခံရေသာ၊
ပုဂၢိဳလ္မ်ား

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားကို
စုစည္းရရွိေစရန္

အရည္အခ်င္းျမင့္မား၍
ျမတ္ႏိုးေလးစားေသာ

စီမံထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္

ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားစီမံ ခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္ ေအာက္ပါ အပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။
အုပ္စုကုမၸဏီမ်ားၾကား စုေပါင္းသဟဇာတစြမ္းအား
ခြျဲ ခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသည့္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏

ျမန္မာဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
အဓိက

႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာလီမိတက္၏

ေစ်းကြက္တြင္

SPA

အုပ္စု၏အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး

စာရင္းတင္ထားေသာ

တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္

ျဖစ္ျခင္း

စင္ကာပူကုမၸဏီ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

စင္ကာပူ

တစ္ခုျဖစ္သည့္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္အားျဖည့္တင္းေပးမည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို ရရွိနိ္ုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ

မ်ားအေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အုပ္စုအတြင္း

႐ိွေသာ

ရ႐ိွႏိုင္သည့္

အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ထိေရာက္မႈအ႐ိွ ဆံုးအသံုးခ်လ်က္ ခိုင္ၿမဲေသာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြကမ
္ ပ
ႈ ံုစံျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ဤသဟဇာတျဖစ္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမွ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား အားလံုး ကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား
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ထပ္မံ၀ယ္ယူေစရန္အားေပးၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ရ႐ိွႏိုင္ေသာ မ်ားျပားသည့္ အခြင့္အလမ္းအလား အလာမ်ားကို
တုိးျမင့္ေစပါသည္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္စြမ္း႐ိွျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ျပည္တြင္း၊
ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာစြေ
ဲ ဆာင္ႏုိင္သည့္ မွတ္တမ္းေကာင္း႐ိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မစ္ဆူဘီ႐ွီ၊ IFC၊ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၊ Lippo Group၊ တယ္လီေနာ၊
Parkson တို႔ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ ကၽြမ္းက်င္ဆံုး
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို နက္နဲစြာနားလည္မႈ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ
အေကာင္း ဆံုး က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ကၽြနု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
နာမည္ရေသာအမ်ားျပည္သူပိုင္ကုမၸဏီ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေရ႐ွည္ရပ္တည္ေနေသာ

အဆင့္အတန္းမွ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႐ိွေသာ အဓိကအက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက
ျမန္မာအစိုးရ

၏

မူ၀ါဒမ်ားေျဖေလ်ာ့မႈတြင္

ပိုမိုထင္႐ွားလာၿပီး

သိသာျမင္သာမႈပံုစံေၾကာင့္

တင္ဒါတင္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ားထက္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပးခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈမ်ား ရ႐ိွေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခခံ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အက်ဳိးအျမတ္ေ၀စု တစ္စိတ္တပိုင္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤအေျခအေနသည္ အထူးသျဖင့္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အာ႐ံုစိုက္
ထားေသာ ျမင့္မားတိုးတက္ေနသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြကရ
္ ာတြင္အေရးပါၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္

လံုေလာက္ေသာ

အရင္းအႏွီး႐ိွေနရန္

အေရးႀကီးပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္

အစုေပၚအျမတ္ေပးေခ် မႈတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ စံခ်ိန္တင္ထားေသာမွတ္တမ္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္

႐ွယ္ယာေစ်းႏႈႏ္းျမင့္တက္မႈ

မွတဆင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေအာင္ျမင္မႈတို႔တြင္

အေျခခံအားျဖင့္ မွ်ေဝခံစားၾကရမည္ ဟုယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။
မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အေပၚအာ႐ံုစိုက္ျခင္း
မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ေပၚ၌ အာ႐ံုစိုက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္
၂၀၁၅

-

၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ပထမ

ေလးလတြင္
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုတို႔ကို

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုတြင္႐ိွေသာ
စြေ
ဲ ဆာင္မႈ႐ိွေသာ

ကာလတိုမွ

ကာလလတ္တြင္

လက္႐ိွအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို

အခြင့္အေရးေပၚထြန္းလာပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ထိန္းသိမ္းထားရန္

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

အေနျဖင့္

ရည္႐ြယပ
္ ါ

အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

သည္။
က႑

သို႔ရာတြင္
မ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊

အိမ္ၿခံေျမ

ႏွင့္က်န္းမာေရး

က႑မ်ားတြင္႐ိွေသာ

အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။

ဖြ႕ဲ စည္းမႈပံုစံ
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာ

မ်ားကို

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဖြ႕ဲ စည္းပံုဆိုင္ရာဇယားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

First Myanmar Investment Co., Ltd.

Financial Services

Real Estate

Yoma Bank Ltd.
51.0%

Digital Money
Myanmar Limited
49.0%

Yoma Thitsar Commercial
Co., Ltd.
100.0%

Portfolio
Investments

Healthcare

FMI Garden Development
Ltd.
47.5%

Pun Hlaing International
Hospital Ltd.
60.0%

FMI Air Ltd.
10.0%

Thanlyin Estate
Development Ltd.
30.0%

Yoma Siloam Hospital Pun
Hlaing Ltd.
60.0%

Myanmar Parkson Co., Ltd.
10.0%

Pun Hlaing Links Services
Co., Ltd.
30.0%

Myanmar Agri-Tech Ltd.
30.0%

Meeyahta International Hotel
Ltd.
20.0%

Chindwin Holdings Pte Ltd.
30.0%

LSC-FMI Ltd.
50.0%

Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Ltd.
5.0%

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏ပံုၾကမ္း
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

အုပ္စု၏

အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသားတင္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္

အခြန္မေဆာင္မီ အျမတ္ သို႔မဟုတ္ အရႈံး ျပည့္၀ေသာပမာဏတြင္ ၁၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ ပါဝင္သက္
ဆိုင္သည့္

FMI

၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ႏွင့္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္အသီးသီး အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ Latest Practicable Date ရွိ FMI ၏သက္၀င္
လ်က္႐ိွေသာ ေသာ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး တို႔ကိုေဖာ္ျပထားေသာဇယား ျဖစ္ပါသည္။ အျခား လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏ အလားတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

ကုမၸဏီအမည္

အဓိကေဆာင္႐
္ ြက္ခ်က္ မ်ား

တရား၀င္

၂၀၁၄

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ

ေဆာင္႐ြက္

ခုႏွစ္မတ္လ ၃၁

၃၁ ရက္ေန႔႐ိွ FMI ၏

သည့္ႏိုင္ငံ

ရက္ေန႔႐ိွ FMI

၏သက္၀င္

၏သက္၀င္
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Latest Practicable
Date ရွိ FMI
၏သက္၀င္

လ်က္႐ိွေသာ

လ်က္႐ိွေသာ

လ်က္႐ိွေသာ

ေသာ႐ွယ္ယာတန္

႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

ေသာ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

ဖိုး

Yoma Thitsar Commercial

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေဆာင္

ျမန္မာ

၁၀၀%

-

-

ျမန္မာ

၁၀၀%

-

-

ျမန္မာ

၉၀%

-

-

ျမန္မာ

၉၀%

-

-

ျမန္မာ

၅၅%

-

-

Co., Ltd.

SPA Motorcycle Ltd.

႐ြက္မႈမ်ား

SPA Motor Co, Ltd. (May

ေမာ္ေတာ္ယဥ္ဆိုင္ရာလုပ္င

Enterprise)

န္းမ်ား

FMI Syndication Ltd

စီးပြားေရးဆိုင္ရာအငွား
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Yoma Yarzar

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆာင္

Manufacturing Co., Ltd.

႐ြက္မႈမ်ား

Agribusiness and Rural

အတိုင္ပင္ခံ၀န္ေဆာင္မႈ

Development Consultant

မ်ား

Co., Ltd.

FMI Air Ltd

ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ

၅၀%

၅၀%

၁၀%

Yoma Bank Ltd.

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ

၃၅.၆%

၅၁%

၅၁%

Pun Hlaing International

က်န္းမာေရးေစာင့္

ျမန္မာ

၃၅%(၁)

၇၅%

၆၀%

Hospital Ltd.

ေ႐ွာက္မႈမ်ား

FMI Garden Development

ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံု

ျမန္မာ

၄၇.၅%

၄၇.၅%

၄၇.၅%

Ltd.

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

Thanlyin Estate

ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံု

ျမန္မာ

၃၀%

၃၀%

၃၀%

Development Ltd.

ေဖာ္ေဆာင္မႈ
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Pun Hlaing Link Services

ေဂါက္ကြင္းေဖာ္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ

၃၀%

၃၀%

၃၀%

Convenience Prosperity

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆာင္

ျမန္မာ

၄၀%

-

-

Co Ltd.

႐ြက္မႈမ်ား

Myanmar Motors Pte Ltd.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆာင္

စကၤာပူ

၃၀%

-

-

Co Ltd.

႐ြက္မႈမ်ား

Shine Laundry Ltd.

အ၀တ္ေလွ်ာ္၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ

၃၅%

-

-

Chindwin Holdings Pte.

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပိုင္

စကၤာပူ

၃၀%

၃၀%

၃၀%

FMI Flotilla Ltd.

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး

ျမန္မာ

၅၀%

-

-

Myanmar Agri-Tech Ltd.

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး

ျမန္မာ

၃၀%

၃၀%

၃၀%

ျမန္မာ

၃၀%

-

-

ျမန္မာ

-

၂၀%

၂၀%

ျမန္မာ

-

၅၀%

၅၀%

ျမန္မာ

-

-

၂၅%(၂)

Ltd.

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Myanmar Agri-Tech

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး

Carbon Capital Ltd.

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Meeyahta International

ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံု

Hotel Limited

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

LSC-FMI Co., Ltd

ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံု
ေဖာ္ေဆာင္မႈ

Digital Money Myanmar

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

Ltd

မွတ္စုမ်ား
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FMI ၏ ၃၅.၀% ႐ိွေသာ ၎၏အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ Pun Hlaing Capital Co.,

(၁)

Ltd. ၏ ၃၅.၀% ႐ွယ္ယာမ်ားမွတဆင့္ PHIH ၏ ၃၅.၀% အတိုးအက်ိဳးစီးပြားကို FMI သို႔

လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။
(၂)

FMI မွ ၅၁.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Yoma ဘဏ္သည္ Digital Money
Myanmar Ltd. ၏ ၄၉.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

FMI

၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

လည္ပတ္လုပ္ကိုင္လ်က္႐ိွပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

စင္ကာပူတြင္တရား၀င္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာလွ်င္

ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္ဆိုင္သည့္

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအာက္ပါကုမၸဏီမ်ား႐ိွ FMI မွ၎၏႐ွယ္ယာအားလံုးကိုဖ်က္သိမ္းေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီအမည္

မေရာင္းခ်မီ FMI

၀ယ္ယူသူအမည္

ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းႏႈန္း

ေရာင္းခ်သည့္ ေန႔စြဲ

၏ထိေရာက္ေသာ
႐ွယယ
္ ာတန္ဖိုး

(က်ပ္)

YSH Finance Ltd.

၂၀.၀%

Yoma Strategic

၁,၆၇၉,၃၀၀,၄၀၅

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္ (၂၈)

SPA Motorcycle Ltd.

၁၀၀%

SPA (Myanmar)

၁,၃၈၂,၇၁၆,၀၇၅

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္ (၂၆)

Yoma Yarzar

၉၀.၀%

Yangon Land (SPA

၁,၁၉၈,၆၉၆,၅၃၇

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္ (၂၆)

၃၆၉,၅၁၄,၄၉၁

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္ (၂၆)

၁,၂၀၁,၇၂၁,၇၀၆

၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ

Manufacturing Ltd.

မွအျပည့္အ၀
ပိုင္ဆိုင္ေသာ
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ)

Shine Laundry Ltd.

၃၅.၀%

Yangon Land

Convenience Prosperity

၄၀.၀%

Elite Matrix

Co., Ltd.

International Ltd
(႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာ
မွအျပည့္အ၀
ပိုင္ဆိုင္ေသာ
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ)
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(၂)

Myanmar Motors Pte

၃၀.၀%

Ltd.

Elite Matrix

၈၈၀,၉၁၂,၈၈၄

International Ltd

MC Elevator Ltd.

၂၀.၀%

၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ
(၁၉)

Yoma Strategic

၄,၈၀၀,၀၀၀

၂၀၁၄၊
ေအာက္တိုဘာ
(၂၇)

SPA Elevator Ltd.

၂၀.၀%

Yoma Strategic

၄,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ
(၂၆)

SPA Summit Motors Ltd.

၂၀.၀%

Yoma Strategic

၈၅၄,၄၈၀,၀၀၀

၂၀၁၄၊ ေမ ( ၅)

FMI Flotilla Ltd.

၅၀.၀%

Yangon Land

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၆

၁၀၀.၀%

Yangon Land

၇၄၂,၄၈၄,၅၅၇

၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ

SPA Motors (May
Enterprise) Ltd.

Seven Golden Gates Co.,

(၂၆)

၂၀.၀%

Yangon Land

၁၃,၆၈၁,၈၄၉

Ltd.

၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ
(၂၆)

FMI Syndication Ltd

၉၀.၀%

Meeyahta

၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀

International

၂၀၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ
(၃၁)

(၁)

မွတ္စုမ်ား
(၁)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar) ႏွင့္ FMI တို႔သည္ Meeyahta

International တြင္ ၁၀.၀% ႐ွယ္ယာထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈကို FMI Syndication Ltd. ႐ိွ ၉၀.၀% ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးျဖင့္
လဲလွယ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔သေဘာတူသည့္အခ်ိန္တြင္ Meeyahta International ကိုိ SPA (Myanmar)
မွ

ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

Landmark

Development

အတြက္

ေသခ်ာေသာအတည္ျပဳခ်က္မ်ား

ရ႐ိွမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအစု႐ွယ္ယာမ်ား လဲလွယ္မႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FMI အေနျဖင့္ ႐ွယ္ယာ ၅၅.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတိုင္ပင္ခံမ်ား လိမိတက္ႏွင့္ FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၃၀.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ Myanmar Agri-Tech
Carbon Capital လိမိတက္႐ိွ ႐ွယ္ယာမ်ားအားလံုးကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FMI
မွ႐ွယ္ယာ ၂၀.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ BRC Myanmar Co., Ltd. ဖ်က္သိမ္းမႈေနာက္တြင္ FMI မွ က်ပ္ေငြ (၂၇၈,၁၄၀,၅၀၀)
ကို ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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FMI ၏ PHIH ႏွင့္ YSHPH တို႔တြင္႐ိွေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ FMI
သည္ PHIH တြင္႐ိွေသာ ၎တို႔၏ ထုတ္ေပးထားခဲ့သည့္ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၁၅.၀% ကို FMI မွ Pun Hlaing Capital Co.,
Ltd. သို႔ သာမန္တန္ဖိုးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

Pun Hlaing Capital Co., Ltd. သည္ PHIH ကို

မထိန္းခ်ုပ္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ၏ PHIH တြင္႐ိွေသာ Equity Interest ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး
အက်ိဳးစီးပြားသည္ ၇၅.၀% မွသည္ ၆၀.၀% အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွစ၍ FMI သည္ FMI Air တြင္႐ိွေသာ ၄၀.၀% ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအက်ိဳးစီးပြားကို
Yangon Land သို႔ ေငြက်ပ္ (၉,၂၃၀, ၉၃၂,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ FMI Air တြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၁၀.၀%
သာ

က်န္႐ိွခဲ့ပါသည္။

FMI

Air

႐ိွ

အစု႐ွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ

သေဘာတူညီခ်က္က

ထိုေရာင္းခ်ထားေသာ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို FMI သို႔ ျပန္လည္၀ယ္ယူခြင့္ေပးထားသည့္အျပင္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အသားတင္တန္ဖိုး
(သို႔မဟုတ္) သင့္တင့္မွ်တေသာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခုအနက္ တန္ဖိုးျမင့္ရာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ Yangon Land မွ FMI သို႔
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္

ေပးထားပါသည္။

အကယ္၍

FMI

ႏွင့္

Yangon

Land

တို႔သည္

အစု႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ိွပါက ၾကားခံရာျဖတ္တစ္ဦးကို အသံုးျပဳရပါမည္။ ထိုသ႔ို
ျပန္လည္ေရာင္းခ်၀ယ္ယူခြင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

သက္တမ္းသည္

ေလာေလာဆယ္တြင္

၂၀၂၅

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ

ျပန္လည္၀ယ္ယူရန္

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

အစီအစဥ္မ႐ိွေသးေသာ္လည္း

ကုန္ဆံုးပါမည္။
FMI

Air

၏

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားပါမည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၌ ေအာက္ပါကုမၸဏီမ်ားတြင္ FMI မွ႐ွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူွခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီအမည္

Yoma Bank

PHIH

မ၀ယ္ယူမီ

ေရာင္းခ်သူအမည္

၀ယ္ယူသည့္

၀ယ္ယူ

ေစ်းႏႈန္း

FMI ၏ ထိ

ခဲ့ေသာ

ေရာက္ေသာ

႐ွယ္ ယာ

႐ွယယ
္ ာ

အေရအ

တန္ဖိုး

တြက္

၃၅.၆၀%

၃၅.၀%

Yangon Land (SPA (Myanmar)

(က်ပ္ေငြ)

၀ယ္ယူမထ
ႈ ိ

၀ယ္ယူၿပီးေနာက္

ေရာက္

FMI ၏

ေသာေန႔စြဲ

ထိေရာက္ ေသာ
႐ွယယ
္ ာ တန္ဖိုး

၂၄၇,၄၇၁

၂၅,၅၅၁,၂၇၅,၀၀၀(၁)

၂၀၁၄၊

၏လက္ေအာက္ခံ

ဒီဇင္ဘာ

ကုမၸဏီမွအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ေသာ)

(၂၄)

Yangon Land

၁၅၇

၈,၁၈၆,၈၀၀,၀၀၀

၂၀၁၄၊

၅၁.၀%

၇၅.၀%

စက္
တင္ဘာ
(၃၀)

Meeyahta

-

Meeyahta

၃၅

International

၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀

၂၀၁၅၊
ဇန္န၀ါရီ
(၃၁)

International
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၂၀%(၁)

မွတ္စု
(၁)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar) ႏွင့္ FMI တို႔သည္ Meeyahta

International တြင္ ႐ွယ္ယာ ၁၀% ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ FMI Syndication တြင္ ထည့္၀င္ထားေသာ FMI
၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၉၀% ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔လဲလွယ္ရန္ သေဘာတူသည့္ရက္တြင္
Meeyahta International အား SPA (Myanmar) မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Meeyahta International သည္
Landmark Development ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူထားေသာ ႐ွယ္ယာလဲလွယ္မႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္
(၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ Landmark Development

အတြက္

တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရ႐ိွမႈ

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါအစု႐ွယ္ယာလဲလွယ္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
သမိုင္းေၾကာင္း
႐ိုးမဘဏ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုး ႐ိုးမဘဏ္ခက
ြဲ ို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းေရွ႕၌

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးလ်က္ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၂၃) ၿမိဳ႕တြင္ ဘဏ္ခြဲ (၄၃)ခုႏွင့္ အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားၾကားတြင္ အႀကီးမားဆံုး ကြန္ရက္႐ိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ႐ိုးမဘဏ္ကို
ပထမဆံုးအေၾကြး၀ယ္

ကဒ္ထုတ္ေပးမႈ၊

႐ြကမ
္ ႈတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေသာ

ပထမဆံုးကၽြန္ပ်ဴတာ

တိုးတက္မႈအ႐ိွဆံုး

အသံုးခ်ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေဆာင္

ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၃

ခုႏွစ္

အေစာပိုင္းတြင္

တရားမ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ား ၿပိဳလဲပ်က္ဆီးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အၾကပ္အတည္းကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ တခ်ိဳ႕ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွာ

ျပည္တြင္းေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈမ်ားသာလုပ္ေဆာင္ရန္

အာဏာပိုင္မ်ားမွ

ကန္႔သတ္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည့္စံုေသာဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ရ႐ိွခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္
ထုတ္ကုန္အသစ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
႐ိုးမဘဏ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တယ္လီေနာ
South

East

Asia

Investment

Pte

Ltd.

ႏွင့္

တယ္လီေနာကုမၸဏီ၏

အျခားကုမၸဏီ

(၂)ခုႏွင့္

စပ္တူလုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႐ွယ္ယာပိုင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္
Digital Money Myanmar ကို ၂၂ ေမ ၂၀၁၅ တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္ Digital Money Myanmar
၏ ၄၉% အက်ိဳးအျမတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တယ္လီေနာအုပ္စုမွ ၅၁% အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ Digital Money
Myanmar

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မိုဘိုင္းဖုန္းဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈတြင္

ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ

အဖြ႕ဲ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ Digital Money Myanmar ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေသာ “Digital
Wave” သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
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႐ိုးမဘဏ္
အားသာခ်က္မ်ား
ခိုင္မာ၍ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႕ဲ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏင
ွ ့္ မပူးေပါင္းမီ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာေသာ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္
လုပ္ကိုင္

ေပးခဲ့သည့္

ျပည္တြင္းဘဏ္ခြဲႏွင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို

ေဒသႏၱရမန္ေနဂ်ာမ်ားျဖည္စ
့ ြက္၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီမံခန္႔ခြဲေရး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

ခိုင္မာအေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးအဖြ႕ဲ

လုပ္ကိုင္ရာတြင္

ႏိင
ု င
္ ံတကာႏွင့္

ႏွစ္မ်ားစြာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ႐ိွသည့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာေသာ
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္႐ွင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔
စုေဆာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဤအေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕မွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္

ဆက္လက္တိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ကိုခ်မွတ္ေပးႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သူမ်ားမွာ 

Yoma

ဘဏ္၏

ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္

အဓိကအမႈေဆာင္

အရာ႐ိွ

ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္

(၂၂)ႏွစ္ေက်ာ္

လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သူ ဥကၠဌ / CEO တစ္ဦး


Price

Waterhouse

Coopers

(PwC)

၊

McKinsey

&

Co.,

ႏွင့္

INSEAD

Business

ေက်ာင္း၊တို႔တြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး လက္တေလာေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ IFC ႏွင့္ Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA) ႏွင့္အတူ (၁၀)ႏွစ္ ကာလ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ေသာ ဥကၠဌ / CEO ၏
အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး


ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ တို႔
အပါအဝင္လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ၌ (၂၄)ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး



ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈတို႔တြင္

(၁၀)ႏွစ္ၾကာ

အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ လန္ဒန္႐ိွ BNP Paribas ႏွင့္ Ottawa ႐ိွ Central Bank of
Canada တို႔တြင္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။


J.P. Morgan, Deloitte, Prudential Insurance, Freddie Mac ႏွင့္ Citigroup တို႔အပါအ၀င္ Wall Street
တြင္အေရးပါေသာအမည္ေကာင္း႐ိွကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Fortune 500 ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အတူ (၁၅)ႏွစ္ၾကာ အေတြ႕
အႀကံဳ႐ိွေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိ တစ္ဦး



ဘဏ္၏ IT ဌာန တည္ေထာင္ရာတြင္အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္အထူးျပဳ
ကၽြမ္းက်င္လ်က္

IT

လုပ္ငန္းတြင္

(၁၆)

ႏွစ္ေက်ာ္

ဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိ တစ္ဦး
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အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္မႈ



ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္တြင္ (၃၈)ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိ
တစ္ဦး။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ သည္ IMF ၌႐ိွေသာ SEAV Group ၏ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွ ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအျဖစ္
ႏွစ္ႏွစ္တာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ပါသည္။



အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ New York, USA တို႔႐ိွ အဓိကဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားစြာတြင္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းႏွင့္စီစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ႐ိွ
သည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး။



Toronto Dominion Bank၊ Laurentian Bank of Canada ႏွင့္ ကေနဒါေတာ္၀င္ဘဏ္တို႔အပါအ၀င္
ကေနဒါ႐ိွ

အဓိကဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာတာ၀န္မ်ား

ႏွစ္

(၂၀)ေက်ာ္

တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ Credit Risk ၏ေခါင္းေဆာင္္တစ္ဦး၊ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ KBZ ဘဏ္၌ Credit & Risk
ဌာနတြင္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက Deputy General Manager အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ခဲ့ပါသည္။


Finance ႏွင့္ Treasury ေခါင္းေဆာင္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ Citigroup ၊ Morgan Stanely, Barclays Capital,
Lehman Brothers တို႔႐ိွ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာစာရင္းစစ္ႏွင့္ KPMG,
LLP ႐ိွ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္အျဖစ္ (၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဘဏ္ခမ
ြဲ န္ေနဂ်ာ (၅၅) ဦးႏွင့္ ေဒသႏၱရမန္ေနဂ်ာ (၁၁)
ဦး႐ိွပါ သည္။ ၎တို႔အားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ (၁၃)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေဆာင္႐ြက္ ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
မန္ေနဂ်ာ

မ်ားသည္

႐ိွၾကပါသည္။

၎တို႔

ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေနရသည့္

အဆိုပါဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဏ္လုပ္ငန္း

ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးမ်ား

လိုင္စင္အသက္သြင္းၿပီးေနာက္တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ စရံေငြမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္အပ္ေငြမွာ (၅,၄၂၀,၁၂၇,၀၀၀) က်ပ္
မွ

(၆၈၉,၅၇၅,၉၆၈,၀၀၀)

သို႔

ျပည္တြင္းအသိပညာမ်ားမွလည္း
လုပ္မႈအားဆန္႔က်င္ျခင္း

တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ

ကိစၥတို႔ကဲ့သ႔ို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘဏ္ခမ
ဲြ န္ေနဂ်ာမ်ားမွ

ေဘးအႏၲရာယ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းပိုင္းမူ၀ါဒ

သံုးသပ္ျခင္း၊

ရ႐ိွထားသည့္
ေငြမည္းေငြျဖဴ

မ်ားလိုက္နာေရးတြင္ကူညီ

ျဖည့္စြက္မႈ

ေပးပါသည္။
ခိုင္မာေသာကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သက္တမ္းအရင့္ဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုအျဖစ္

႐ိုးမဘဏ္သည္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာဘဏ္တစ္

ခုအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္း ထင္႐ွားပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္ မိမိကိုယ္ကို “တာ၀န္႐ိွေသာဘဏ္” ဟုအမွတ္ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္
ထားၿပီး ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအတြက္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအေျခခံအေဆာက္အအံုသည္

တာ၀န္ခံမႈ၊

မွ်တမႈ၊

ထင္သာျမင္သာ႐ိွမႈ၊

တာ၀န္ခံမႈ

တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ OECD စည္းမ်ဥ္း မ်ားအေပၚတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခခံထားပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ

မူ၀ါဒလက္စစ
ြဲ ာေစာင္တြင္

ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ/တာ၀န္ခံမႈ

ေကာ္မတီ၊

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ဤမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင့္အခ်ဳိ႕ကို ေဆာင္႐ြကၿ္ ပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္မ်ားေပါင္းစု၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ေအာင္ျမင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဂုဏသ
္ တင္းသည္ IFC ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
ေသာအခါ ပိုမိုခိုင္မာလာပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ IFC မွ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ ေခ်းငွားေရးမူ၀ါဒမ်ားပါ၀င္သည့္
အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ိုးမဘဏ္သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

တိက်ေသာေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈလုပ္ငန္းစဥ္

ခ်င့္ခ်ိန္ထားေသာအာမခံခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တိက်ေသာ ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈလုပ္ငန္းစဥ္
႐ိွပါသည္။

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာအားလံုးသည္

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာ

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

ေခ်းေငြရ႐ိွမႈစံႏႈန္းမွတစ္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးစြာကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေငြသားလည္ပတ္မႈကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အျခား ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏
ျပန္လည္ေပးေခ်မႈ

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုဆန္းစစ္ပါသည္။

ေငြသားလည္ပတ္မႈသည္

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ

ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္

ေပးႏိုင္ရန္

ေခ်းေငြေထာက္ခံမႈလုပ္ငန္း

ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။
စဥ္ကို

က်င့္သံုးၿပီး

မိမိလုပ္ငန္းမွ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို က်င့္သံုးထားပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒပံုစံမ်ား သည္ ေခ်းေငြေထာက္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို
စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေခ်းေငြ သေဘာတူေထာက္ခံေရး ေကာ္မတီသို႔
တင္ျပရပါမည္။
ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Business Credit Analysis ဌာနႏွင့္ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၏ ေခ်းေငြဆက္သြယ္ခ်က္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၊

သေဘာတူညီမႈ၊

မ်ားကိုပိုမိုထိေရာက္စြာ

ရ႐ိွမႈႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
စီမံႏိုင္ေစေရးအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ကဲျြ ပားျခားနားေသာ

ေခ်းေငြဆက္သြယ္ခ်က္

တာ၀န္ရွိသည္႔၀န္ထမ္းမ်ားကို

အသင္းအဖြ႕ဲ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အားေပးထားပါသည္။

IFC ႏွင့္ အစုစပ္လုပ္ျခင္း
IFC ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ IFC မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ SME မ်ားသို႔
ေခ်းငွားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဘဏ္အား

ေထာက္ပ့ံေဆာင္႐ြကရ
္ န္ရည္႐ြကခ
္ ်က္ျဖင့္

ထုတ္ေခ်းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားမွ

က်ပ္ေငြ

(၄.၈၅၅)ဘီလီယံကို

ႏို င္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုအား

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ျမန္မာဘဏ္တစ္ခုတြင္

႐ွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ျပဳသည္ဟုေျပာင္းလဲေပးပါက ႐ိုးမဘဏ္၏ထုတ္ေပးထားေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၁၀% အထိ
IFC မွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ IFC သည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ပါ သည္။
IFC သည္ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္လႊား႐ိွ ဘဏ္မ်ားစြာတို႔တြင္ အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ထားပါသည္။ (အရင္းအျမစ္: http://www.ifc.org ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

IFC

ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈသည္

“တာ၀န္ယူေသာဘဏ္”

ျဖစ္လာေစေရးအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မဟာဗ်ဴဟာ ႐ႈေထာင့္ျဖစ္ပါသည္။ IFC သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီက မွစတင္၍ အခ်ိန္ျပည့္အႀကံေပး တစ္ဦးႏွင့္ အတူ
႐ိုးမဘဏ္သို႔အႀကံေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ အၾကံေပး လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ၊ အဓိကဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္၊
ေခ်းငွားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ SME ေခ်းငွားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးတုိ႔ ပါ၀င္ ပါသည္။
ေက်ာ္ၾကားေသာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး

115

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ခိုင္မာ၍

အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ

စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူႏွင့္

ခိုင္မာေသာကုမၸဏီ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံတို႔မွ

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုပါ၀င္ေသာေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားအားကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္
လိုလားေစျခင္းအပါအ၀င္

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ

ေပးစြမ္းႏိုင္ပါ

သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုပါ၀င္ေသာ

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစေသာနည္းပညာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အနာဂတ္တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ IT စနစ္မ်ား၏အေရးပါမႈကို အသိ
အမွတ္ျပဳၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ IT အသင္းသည္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျမႇင့္တင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဆံုး အဓိကဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္
(CBS) ကိုဌာနတြင္းတည္ေဆာက္ ခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေပးသည့္ဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။ “႐ိုးမကဒ္မ်ား”ဟုေခၚေသာ ျပည္တြင္း အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ မ်ား၊ ကို
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ဆုရ႐ိွထားေသာ Misys FusionBanking Essence
ဟုေခၚေသာ CBS ကို ရရွိရန္အတြက္ Misys ႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ CBS အေနျဖင့္ လက္လီႏွင့္
SME ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အြန္လိုင္းႏွင့္မိုဘိုင္းခ်န္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဘ႑ာေရးတို႔ကုိလႊမ္းၿခံဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ CBS
ကို အဆင့္ဆင့္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယပတ္သံုးလပတ္မကုန္မီ အျပည့္အ၀
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားပါသည္။ CBS အသစ္မွ 

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း



ဗဟိုမွခ်မွတ္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေပးျခင္း



ေအာက္ပါအရည္အခ်င္း႐ိွေသာဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း


ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ိွၿပီး ဘဏ္၏လက္႐ိွ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း႐ိွျခင္း



ေဖာက္သည္မ်ားဆီသို႔ ထိေရာက္၍ အခ်ိန္မီေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း



ေခတ္မီ Browser အေျခခံေသာ ဘဏ္ခေ
ြဲ ျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ႐ိွေသာဘဏ္ခေ
ြဲ ဆာင္
႐ြကခ
္ ်က္မ်ား ရ႐ိွေစျခင္း



တိက်၍ အသံုးျပဳသူႏွင့္ရင္းႏွီးမႈ႐ိွျခင္း



ကာယလုပ္အားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း



၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းပုိေကာင္းလာျခင္း



ထုတ္ကုန္ အသစ္မ်ားဒီဇိုင္းဆြဲခ်ိန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ၆၀% အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
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ဘ႑ာေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို အ႐ိွန္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ database တစ္ခုကိုပံ့ပိုးေပးျခင္း 

လိုအပ္ေသာျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈသတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း



ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ထိေရာက္မႈကိုတိုင္းတာျခင္း



ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ကိုတိုင္းတာျခင္း



အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာေဖာက္သည္ သတင္းေပး ျခင္းကို
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း


CBS

အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္၀န္ေဆာင္မႈဘဏ္လုပ္ငန္းကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အသစ္သည္

အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔

အခ်က္အလက္မ်ားကို

သိမ္းဆည္းေပးပါသည္။

Hardware ႏွင့္ Software မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာလံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဂဏန္းကာ
ကြယ္မႈကို ႐ံုးခြႏ
ဲ ွင့္ ႐ံုးခ်ဳပ္အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုး တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။
CBS အသစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Hardware မိတ္ဆက္မႈတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို IFC မွကူညီေထာက္ပံ့ေနပါသည္။ IFC ၏
ကၽြမ္းက်င္မႈကိုအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္

CBS

အသစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ရာတြင္ၾကံဳေတြ႕ႏူိင္သည့္

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္

ေဘးအႏၱာယ္ကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာ
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈျဖင့္႐ိုးမဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဦးေဆာင္ေနေသာ ဘဏ္
တစ္ခု ျဖစ္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအျပင္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ ခိုင္မာစြာ
အေလးေပးထားမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔တာ၀န္ယူေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းရပ္ကို တင္သြင္းလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ
ကိစၥကိုေအာင္ျမင္ေစရန္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္။
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေခ်းငွားရန္ အေျခခံအာ ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္အတူ ရည္႐ြည္ထားေသာ
ေခ်းငွားမႈမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေခ်းေငြပမာဏ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာက္႐ြက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွာ SMEs မ်ားဆီကို ေခ်းေငြတိုးေခ်းငွားရန္ျဖစ္ပါသည္။ SME က႑ကို အားျဖည့္ေပးျခင္း သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္

မူေဘာင္၏

အဓိက

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ SME က႑တြင္႐ိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊
ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တုိးတက္ရန္အရင္းအ ႏွီးလိုအပ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ား
အားေပးသည့္ ေခ်းေငြပမာဏမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ သန္း (၁၀၀) မွ က်ပ္ေငြ (၁) ဘီလီယံအထိ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔

အေနျဖင့္

ပြင္းလင္းျမင္သာေသာ

ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာ၊
SME

မ်ားသို႔ေခ်း

ေငြမ်ားဆက္လက္
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေခ်းငွားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို ႔အေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

တြင္႐ိွေသာ

SME

က႑သည္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနၿပီး

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားေခ်းငွားျခင္းျဖင့္

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အက်ဳိး႐ိွသည့္ ျဖန္႔ၾကန္႔ထားေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစု ေခ်းေငြမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမ်ား (MNCs) ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒုတိယအာ႐ံုစိုက္မႈမွာ ကနဦးတြင္ ေငြသားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ MNCs ႏွင့္ခိုင္မာေသာဆက္
ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာဘဏ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕ အႀကံဳ႐ိွေသာ အႀကီးတန္း၀ါရင့္ စီနီယာစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူျဖင့္ MNCs မွ ေငြသားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ လုပ္ငန္း
ရ႐ိွမႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ိွမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ လက္႐ိွတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔
ကဲ့သ႔ျို ပည္ တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ MNCs ကိုေခ်းငွားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္
ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားရွိေနၿပီး အနာဂတ္တြင္ဤကန္႔သတ္မႈအားေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္လာလွ်င္
ေခ်းငွား ႏိုင္ေရးအတြက္ MNCs ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရး႐ိွလိုပါသည္။
ေငြသားစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈအတြက္အာ႐ံုစိုက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သယ္မ်ားအတြက္ ေငြသားစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ Eco-System တစ္ခုတည္ေဆာက္ ရန္
အာ႐ံုစိုက္ထားပါသည္။ နည္းပညာမွဤခ်ဥ္းကပ္မႈကိုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ CBS
၊ ATM ၊ P0S ႏွင့္မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားတည္
ေဆာက္ျခင္းျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ေဖာက္သယ္မ်ားအတြက္

၎တို႔၏ပံုမွန္ေန႕စဥ္သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားတြင္ ေငြသားမပါဝင္ပဲ

လစာမ်ားေပးေခ်မႈကဲ့သို႔ေသာ

ေျဖ႐ွင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔သည္

လက္႐ိွေငြသားအေျခခံေပးေခ်မႈ စနစ္ျပ႒ာန္းထားမႈေၾကာင့္ မလိုအပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ထုတ္မ်ားကို စိုးရိမ္ေန
ၾကပါသည္။

မွတ္တမ္းစာ႐ြက္

သည္ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈကို
(၁၁)ႏိုင္ငံတြင္

တစ္ခုဖန္တီးျခင္းျဖင့္

တိုးတက္ေစပါသည္။

ဘဏ္ေပါင္း

၂၀၁၅

(၃၂)ဘဏ္ပါ၀င္သည့္

ဤေငြသားကိုယ္တြယ္မႈမ႐ိွေသာေပးေခ်မႈစနစ္

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

(၃၀)ရက္ေန႔႐ိွ

လက္႐ိွ

ႏိုင္ငံေပါင္း

ဘဏ္ကြန္ရက္အတြင္း

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအားတည္ေဆာက္ျခင္း
လက္႐ိွတြင္

သမရုိးက်ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားမွတစ္ဆင့္္

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ေငြလေ
ႊဲ ပးမႈကိုလြယ္ကူေစေသာ

အင္တာနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မတြင္က်ယ္ေသးပါ။

သို႔ရာတြင္

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္
(၂၁)

ျမင့္မားေသာႏႈန္းမ်ားႏွင့္ McKinsey Global Institute

ရာစုႏွစ္

ေဆာင္

႐ြက္ေပးပါ

စမတ္ကဒ္မ်ား

နည္းပညာဆန္းသစ္မႈ

သည္။
သည္

မ်ားျပန္႔ႏွံ႔လာမႈ

မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွအင္ တာနက္ႏွင့္မိုဘိုင္းဘ႑ာေရး၀န္

ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းအလားအလာကို ႐ႈ႕ျမင္ၿပီး ေငြသား အေျခခံစနစ္မွဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားမ႐ိွေသာ
ဘဏ္လုပ္ငန္းစီးပြားေရးဆီသို႔တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းရန္အ ႀကံျပဳထားပါသည္။ (အရင္း အျမစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ
ျမန္မာ့ဘ႑ာေရး

က႑ဆိုင္ရာ

GIZ

အစီရင္ခံစာ)

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

၂၀၁၅-

၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ေအာက္ပါ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္
မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၿပီးကၽြႏု္ပ္တို႔၏ CBS အသစ္တြင္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ ေမာ္ဒယ္တစ္ခု
ပါ႐ိွပါသည္။
“Wave

Money”

ဟုေခၚေသာ

မိုဘိုင္းဖုန္းေငြ

ေပးေခ်မႈစနစ္အား

စတင္မည္ ့Digital Money Myanmar မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း
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၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးႏွစ္

မကုန္မီ

ရိုးမဘဏ္သည္ Digital Money Myanmar တြင္ အစု႐ွယ္ယာ ၄၉% ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ Digital Money
Myanmar ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ “Wave Money” အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္မီ Digital Money Myanmar ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္
ေငြေပးမႈစနစ္သည္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
Telenor Southeast Asia Investment Pte Ltd. ႏွင့္ Telenor Group မွ အျခားကုမၸဏီႏွစ္ခု တို႔ႏွင့္
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ႐ိုးမဘဏ္သည္ Digital Money Myanmar တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
(၈.၃၃)သန္း ကုိအဆင့္လုိက္ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ သေဘာတူထားၿပီး ယင္းရင္းနွီးေငြကို Digital Money
Myanmar

က

မတည္ရင္းႏွီးမႈ

ေခၚဆိုခ်ိန္တြင္

ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္မီ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈.၃၃)သန္း အားလံုးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ထို႔အျပင္ အျခားအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လက္႐ိွပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အစု႐ွယ္ယာပမာဏအရ အခ်ဳိးက်က်
ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္

သေဘာတူ

ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ိွျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဗဟိုဘဏ္(CBM)

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ဘဏ္တစ္ခုသည္ အျခား ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ ၁၀% ထက္ပို၍ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း
မ႐ိွရပါ။

႐ိုးမဘဏ္သည္

Digital

Money

Myanmar

တြင္

၄င္း၏လက္႐ိွ

ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ

၄၉%

ကို

ဆက္လက္ထား႐ိွခြင့္ျပဳရန္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး အတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ အဆိုပါ
ကင္းလြတ္ခြင့္အား CBM မွ ခြင့္မျပဳ ပါက ႐ိုးမဘဏ္သည္ Digital Money Myanmar ႐ိွ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၃၉%
ကို FMI သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ
ပါသည္။

အရည္အခ်င္းျမင့္မား၍

အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားဟုကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူသားအရင္းအျမစ္ကိုေထာက္ပံရန္ႏွင့္

ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ရန္

မူဝါဒမ်ားဆက္လက္

ခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
စဥ္ဆက္မျပတ္

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

ခိုင္မာေသာေကာ္ပုိရိတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားပံံပိုးေပးၿပီး

ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို

ေထာက္ပံ့ရန္

စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

မူ၀ါဒမ်ား

႐ိွေစရန္နင့္

ကိုအဆက္မျပတ္

သိ႐ွိေစပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားေခ်းငွားျခင္း ေဖာက္သည္မ်ား
အတြက္

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လုပ္ငန္းတိုး

တက္မႈေဆာင္႐ြက္ျခင္းစေသာ

ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအား (၁၂)လတာကာလ သင္တန္းေပးရန္ GIZ မွသင္တန္းဆရာမ်ား ေပးရန္ GIZ ႏွင့္ သေဘာတူ
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

GIZ

သည္

ဘ႑ာေရးက႑အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံ

တကာ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး

ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ား

ပံ့ပိုးရာတြင္

ကမၻာတစ္လႊား

တက္ၾကြသူျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း

ဆရာမ်ား၏အလုပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လ်က္႐ိွေသာ ဘ႑ာေရး က႑၏ စိန္ေခၚမႈအတြက္
ကၽြနု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ား

သိ႐ိွကၽြမ္းက်င္ေစရန္အလို႔ငွာ

စနစ္က်ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္မႈ

အပါအဝင္

အျခားအရာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ GIZ ၏သင္တန္းဆရာမ်ား သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္
စီမံခန႔္ခြမ
ဲ ႈတာ၀န္ကို ႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းအား လႊဲေျပာင္းႏူိင္ရန္ ရည္႐ြယခ
္ ်က္ျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္း
သင္တန္းေက်ာင္းမွအဖြ႕ဲ ျဖင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစ

ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားရည္႐ြယခ
္ ်က္မွာ
Standard

Chartered

ဤစြမ္းေဆာင္ရည္
Bank

မွလည္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ ႐ြက္ေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလတြင္
ဤသင္တန္းမ်ားသည္

ေနာက္ထပ္
ကၽြနု္ပ္တို႔၏

(၁၂)လတာ

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရန္

၀န္ထမ္းမ်ားကို

GIZ

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္တင္းရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ အထူးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ႏွင့္

သေဘာတူၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းလာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ား၏

ေငြလဲေကာင္တာအေရအတြက္တိုးျမႇင့္ျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕(၄))ၿမိဳ႕
တြင္႐ိွေသာ ေငြလေ
ဲ ကာင္တာ (၁၁)႐ိွၿပီး၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုန္တြင္ ၿမိဳ႕(၈)ၿမိဳဳ႕၌ ေငြလေ
ဲ ကာင္တာ ေပါင္း
(၂၀)ထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္ခြအ
ဲ ေရအတြက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီလက္႐ိွဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ (၂၄) ၿမိဳ႕၌ ဘဏ္ခြဲ (၅၅) ခု႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ခင္တြင္ ေနာက္ထပ္ဘဏ္ခြဲ (၃)ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္႐ိွ
ဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ရ႐ိွေစေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီမြမ္းမံျခင္း၊ ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ား
ေဆာင္႐ြကသ
္ ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမွတ္တံဆိပ္သတိျပဳမႈအား တိုးျမႇင့္ျခင္း
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈမ်ားအတြက္
မႈမ်ားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြ႐ိွေစရန္

ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတြင္းပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္

႐ိုးမဘဏ္၏

အမွတ္တံဆိပ္လကၡဏာကို

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလတြင္

ျပန္လည္သစ္လြင္ေစခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီစစ္ထားေသာအမွတ္တံဆိပ္ အေနအထားရ႐ိွေစရန္ “တာ၀န္႐ိွေသာဘဏ္”
ဟူေသာစာသားအသစ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ယခင္က

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အမွတ္တံဆိပ္သတိထား

မႈအား

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္႐ွာ ေဖြျခင္းတို႔တြင္ မ်ားျပားေသာေငြေၾကးပမာဏျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ခဲ့ပါ။
ဤအမွတ္တံဆိပ္အသစ္ယႏၱရားႏွင့္အတူ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပန္လည္စတင္မႈသည္

TV

၊

ေရဒီယို၊

ပရင့္၊

ဘီဘုတ္၊

အြန္လိုင္းႏွင့္လူမႈမီဒီယာ တို႔အပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ
ေၾကာ္ျငာေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅ မွစတင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး သေဘာ တရားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေဖာက္သည္မ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မႈ႐ိွသည္ကို

ႏွစ္ရပ္စလံုးက

႐ွင္းျပလ်က္

႐ိုးမဘဏ္မွ

၎တို႔၏

ေနထိုင္မႈဘ၀ကိုမည္ကဲ့သို႔

ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မတူညီေသာအဓိကအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေရ႐ွည္ရပ္တည္ႏိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ၎ကိုေရ႐ွည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေဖာက္သည္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အထူးျပဳေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေနေသာဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

ျဖစ္ရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရည္႐ြယထ
္ ားသည့္

အမွတ္တံဆိပ္သတိထားမႈႏွင့္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေစ်းကြက္မ်ားတြင္

စြလ
ဲ မ္းမႈ

႐ိုးမဘဏ္အား

“စိတ္ထဲကနံပါတ္၁” အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေနေစရန္ အဓိကေသာ့ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္တံဆိပ္ ျပန္လည္စတင္တည္
ေဆာက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကိုျမင္ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုနည္းဗ်ဴဟာေကာင္းေသာ ထုတ္ကုန္ဆက္သြယ္ခ်က္ႏွင့္
အတူ အမွတ္တံဆိပ္သတိထားသိ႐ိွမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တြန္းအားေပးရန္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ေစ်းကြက္႐ွာေဖြမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။

ဤကိစၥရပ္တြင္

ခိုင္မာေသာေရာင္းခ်မႈ

ပန္းသတင္းစကားႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္အစုအေ၀းမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပမည့္ လႈပ္႐ွားမႈ
မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
ေခ်းေငြထုတ္ကုန္မ်ား
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ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းဆိုင္ရာ ေခ်းေငြထုတ္ကုန္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

့ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းဆိုင္ရာေခ်းေငြမ်ား၊

အငွား၀ယ္ယူမႈေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊
ေခ်းေငြထုတ္ယူခြင့္စာကို

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ

႐ုိးမကုန္သြယ္ေရးအာမခံခ်က္၊

ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

လက္႐ိွတြင္

CBM

ဘ႑ာေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

မ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
မွ

သတ္မွတ္ထာေသာ

တရား၀င္
အမ်ားဆံုး

ေခ်းငွားမႈႏႈန္းထားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃% ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခ်းေငြထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးခ်ေသာ

ေခ်းငွားမႈႏႈန္းထားျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအရ

ဘဏ္ေခ်းေငြ

အားလံုးကို

အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေခ်းေငြထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ေခ်းေငြမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကာလအလိုက္ေခ်းေငြမ်ား၊ ေရႊေခ်းေငြမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ ႐ံုေခ်းေငြမ်ား၊ ဘဏ္မွေငြပိုထုတ္မႈမ်ားႏွင့္
ယာယီ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ကာလအလိုက္ေခ်းေငြသည္ တစ္ႏွစ္ကာလအတြက္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံ ျပဳရသည့္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။ ကာလအလိုက္ေခ်းေငြသည္ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ရန္ အထူး ဒီဇိုင္းေရးဆြထ
ဲ ားၿပီး လစဥ္ေငြရင္းႏွင့္ အတိုးေပးေခ်မႈ တို႔လိုအပ္ ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ၿပီး သည့္ကာလျဖစ္သည့္
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကာလအလိုက္ေခ်းေငြမ်ား စတင္ထုတ္ေပး ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေငြပိုထုတ္ျခင္း အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ေခ်းေငြကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေပါင္ပစၥည္းမ်ားထား
ရန္လိုအပ္ၿပီး အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္ကာလ သက္တမ္း႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
အေထာက္အပံ့မ်ား

ေရတုိေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေခ်းေငြကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ယာယီေငြပိုထုတ္ျခင္း

အေပါင္ပစၥည္းထားရန္လိုအပ္ၿပီး

အမ်ားဆံုးရက္ (၃၀) သက္တမ္းထား႐ိွပါသည္။
ေ႐ႊေခ်းေငြကိုေ႐ႊျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေရႊေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ စတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။
ကုန္ေလွာင္႐ံုထုတ္ကုန္ေခ်းေငြသည္ အမိန္႔ရေသာကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားသည့္ စုိက္ပ်ဳိးကုန္စည္ (ဥပမာ ဆန္)မ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပထမသံုးလတာ ကာလ၌ ကုန္
ေလွာင္႐ံုထုတ္ကုန္ေခ်းေငြကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈေခ်းေငြသည္

ေဖာက္သည္မ်ား၏

ေငြစုစာရင္းသုိ႔မဟုတ္စာရင္းေသအပ္ေငြ

၈၀%

အထိေခ်းငွားရန္

ပမာဏေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳေနပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈေခ်းေငြ ေဖာက္သည္မ်ား ၎တို ႔လက္က်န္စာရင္း ၈၀%
အထိေခ်းငွားရန္ ခြင့္ျပဳထးပါသည္။
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အငွား၀ယ္ယူမႈ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊

စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအသုံးအေဆာင္မ်ား၊

စက္ရံုႏွင့္

ယႏၱရားမ်ားကဲ့သို႔ ပံုေသပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ အငွား၀ယ္မႈ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပး
ပါသည္။ အငွား၀ယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၀ယ္သူႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ၿပီးသည့္အခါ
ေရာင္းခ်သူမွ ထုတ္ကုန္ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံလႊဲပို႔ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ေပးေခ်မႈစနစ္
ျပည့္စံုမႈအေပၚ မူတည္၍ ၀ယ္ယူသူဆီ သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကို ျပန္လည္ေပးပို႔ပါသည္။ ၀ယ္ယူသူအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ
တိုးခ်ဲ႕ရန္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖင့္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႏွစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အေရး႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားေပၚတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္တြင္ အငွား၀ယ္ယူမႈေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းကို တဖန္ေဆာင္႐ြကရ
္ န္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ဘ႑ာေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြနု္ပ္တို႔၏

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဘ႑ာေရးႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ

ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ား၊

ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္အာမခံ သို႔မဟုတ္ ဘြန္း ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သြင္းကုန္
ေခ်းေငြထုတ္စာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈလက္ခံေျပစာ၊ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈေျဖ႐ွင္းခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေကာက္ခံရန္
သြင္းကုန္ေျပစာ

မ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ပုိ့ကုန္ေခ်းေငြအႀကံျပဳစာ၊

ပုိ့္ကုန္

ေခ်းေငြအတည္ျပဳစာ၊ ပုိ့ကုန္ေျပစာေ႐ြးအစုအေဝး၊ ပုိ့္ကုန္ေျပစာ ၀ယ္ယူျခင္း/ေစ်းေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ပုိ့ကုန္ကုန္သြယ္ေရး
ေျဖ႐ွင္းခ်က္ မ်ား၏ ပုိ့ကုန္ေျပစာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Tender Bond
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အာမခံခ်က္တို႔ကို

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကး ျဖင့္ထုတ္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားအေပၚ၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးမႈ ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ဘ႑ာေရးႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမသံုးလကာလပတ္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။
႐ိုးမကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအာမခံ
႐ိုးမကုန္သြယ္ေရးအာမခံသည္ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူမ်ားၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု
အရ၀ယ္ယူသည့္ တာ၀န္တရားမ်ား ကိုကိုက္ညီရန္သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏ၊ ေတာင္းဆိုထားေသာပမာဏ၊ အာမခံ
ထားေသာ ပမာဏျပည့္မီေစေရး ၀ယ္ယူသူ၏ ကိုယ္စားထုတ္ေပးထားသည့္စာျဖင့္ ထား႐ိွေသာကတိက၀တ္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္မႈအာမခံ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔မွကုန္ပို႔လႊာ ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ ေငြပိုထုတ္မႈ
မ်ားကို

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ကုန္ပို႔လႊာ

ေလ်ာ့ေစ်းသည္

၀ယ္ယူသူမွေရာင္းခ်သူသို႔

ေပးရမည့္ေငြေၾကးအေပၚတြင္

ေရာင္းခ်သူသို႔စရန္ေငြကို ေပးေခ် ေစပါသည္။ ေရာင္း ခ်သူ၏၀ယ္ ယူသူသည္တာ၀န္၀တၱရားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ေငြလုိ
ပါက

ေငြပိုထုတ္ျခင္း

အေထာက္အပံ့မွ

ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ေရာင္းခ်သူအား

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ကုန္ပို႔လႊာရက္ေစ့ေသာ

အလိုအေလ်ာက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔တြင္အခ်ိန္မီ
ေငြပိုထုတ္ျခင္း

အေထာက္အပံ့အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေပါင္ပစၥည္းတြင္ေငြသားအပ္ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ား
ေ႐ႊ႕ေျပာင္း၍မရႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္တိုမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား အိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ေ႐ႊမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္႐ိုးမကုန္သြယ္ေရး အာမခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။
ေကာ္ပုိရိတ္ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏

ေငြလပ
ႊဲ ို႔မ၀
ႈ န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

ေကာ္ပုိရိတ္ေဖာက္သည္မ်ားကုိ

ႏိုင္ငံတကာေငြသားစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈတို႔

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၀န္ထမ္းလစာ

(Payroll)

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၊

ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

Payroll ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြနု္ပ္တို႔၏ Payroll ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္လခ်င္းဆီအေပၚ အေျခခံ၍ လုပ္ခလစာမ်ားကို အခ်ိန္မီျဖန္႔ေ၀ ေဆာင္
႐ြကႏ
္ ိုင္ေစႏိုင္ ဒီဇုိင္းေရးစြထ
ဲ ားပါသည္။
ေငြလႊဲပို႔မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပည္တြင္းေငြလပ
ႊဲ ို႔မမ
ႈ ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ
ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ Western Union ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဏ္ခအ
ြဲ ားလံုး၌ရ႐ိွပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာေငြသား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ကၽြႏု္တို႔၏ေငြသားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားမွေပးေခ်မႈမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာစုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ေပးေခ်မႈ အခ်ိန္ကိုက္
ျခင္းကိုအဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးျခင္း Payroll ကိုလြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
စီမံကိုင္သြယ္ျခင္း၊
ႏိုင္ပါသည္။

ေငြေၾကးမ်ားကိုပိုမို

ေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းမ်ားကို

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အေမရိကန္

ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္အတူေထာက္ပံ့ေပးရန္

ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ

ေဒၚလာ၊

ေဖာက္သည္မ်ားအား
စင္ကာပူေဒၚလာ၊

ကၽြႏု္တို႔၏ေငြလေ
ဲ ကာင္တာမ်ား၌
ေန႔စဥ

ႏႈန္းထားမ်ားဖင့္ရရွိႏူိင္ပါသည္။၂၀၁၅

ႏွင့္

ေဆာင္႐ြက္ေပး
ယူ႐ိုမ်ားျဖင့္

ေဖာက္သည္မ်ားကို

ေနာက္ဆံုးသတင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားေသာ

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔၌

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဏ္ကြန္ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁)ႏိုင္ငံ႐ိွ ဘဏ္ေပါင္း (၃၂) ဘဏ္ ပါ၀င္ပါသည္။
လက္လီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေငြလႊဲပို႔မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္တြင္းေငြလေ
ႊဲ ပးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ ႐ိွျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ႐ိွျခင္းတို႔
ရွိပါသည္။ ေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပး ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေငြလေ
ႊဲ ပးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ THAICOM (IPSTAR) ျဂိဳလ္တုစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသည္။ IPSTAR
ၿဂိဳလ္တုစနစ္သည္

လႊဲပို႔ေပးျခင္းအတြက္လုိအပ္ေသာ

လုိင္းႏုန္း

(Frequency)

ကို

အျမင့္ဆံုးျမႇင့္တင္

ရန္

စြမ္းေဆာင္ရည္႐ိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္ေစၿပီး အစဥ္အလာ KU-BAND ၿဂိဳလ္တု ထက္
Bandwidth ကိုအစ (၂၀) တိုးျမႇင့္ေစပါသည္။
ေပးေခ်မႈအမွာစာမ်ား
ေပးေခ်မႈအမွာစာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ ၾကားခံပုဂိၢဳလ္မ်ားဆီသို႔ေပးေခ်မႈမ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။
စာရင္းဖြင့္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္

စာ႐ြက္

သို႔မဟုတ္

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားဆီ သို႔ေပးေခ်မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
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နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

ၾကားခံပုဂိၢဳလ္

လံုၿခံဳေရးဘဏ္အပ္ေငြေလာ္ကာမ်ား (ေသတၱာမ်ား)
လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္႐ိွ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ႏွင့္ လႈိင္သာယာဘဏ္ခြဲ မႏၱေလးတြင္ (၇၈)လမ္းဘဏ္ခြဲ၌
အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လံု ျခံဳ မႈ အာမခံ ေလာ္ကာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါသည္။ လံု ျခံဳ မႈ အာမခံ
ေလာ္ကာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ကာလေပၚအေျခခံ၍ ငွားရမ္းထားပါသည္။
အသိအမွတ္ျပဳေသာခ်က္လက္မွတ္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳေသာ

ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို

လွမ္းထားပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳေသာ

အခ်က္လက္မွတ္မွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စာရင္းရွင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို

ေဖာက္သည္မ်ား၏

ကမ္း

လက္႐ိွအေကာင့္တြင္႐ိွေသာ

တန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ခ်က္လက္မွတ္၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈက္ိုအာမခံေပးပါသည္။
ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘဏ္အပ္ေငြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား

စုေဆာင္းအပ္ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ပံုေသစာရင္းသြင္းအပ္ေငြမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
အနည္းဆံုးအတိုး

ႏႈန္းထားမ႐ိွပါ။

အတိုးမ်ားေပးထားျခင္းမ႐ိွပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းမ်ား

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား
စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား

စုေဆာင္းအပ္ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ပံုေသစာရင္းသြင္းအပ္ေငြမ်ားအတြက္

အတြက္
အတြက္
CBM

မွ

အနည္းဆံုးႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး ၎သည္လက္႐ိွတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၀၀% ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကာလတြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းမ်ား

အတြက္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

၈.၀၀%

အတိုးႏႈန္းေပးထားၿပီး

စုေဆာင္းအပ္ေငြစာရင္းမ်ား အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၂၅% အတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
တစ္လ၊

သံုးလ၊

႐ွစ္လ၊

ကိုးလ

ကာလပုိရွည္ေသာအပ္ေငြမ်ားမွ

ႏွင့္

ဆယ့္ႏွစ္လ

ပိုမိုျမင့္မားေသာ

ကာလ

အတိုးႏႈန္းမ်ား

ပံုေသဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကို
ကို

ရရွိပါသည္။

ယခုအခါ

ကမ္းလွမ္းထားၿပီး
၉.၀၀-၁၀.၀၀%

ေပးထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္

ေကာ္ပုိရိတ္

ေဖာက္သည္မ်ားကို

ျပည္တြင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး

ဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစာရင္းမ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊
ယူရိုတို႔ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေခ်းငွားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ခ်မွတ္ထား သည့္မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လိုက္နာ ေဆာင္
႐ြက္ေစရန္ ျဖစ္္ပါသည္။ လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ေနရာခ်ထားပါသည္။

ေရ႐ွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
အေနျဖင့္

ေဆာင္႐ြကလ
္ ုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းအတြက္

အထူးရည္႐ြယ္ထားေသာ

ယခုအခါတြင္

ျပည့္စံုေသာမူ၀ါဒႏွင့္

ဖြ႕ဲ စည္းမႈကို

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

အဖြ႕ဲ တစ္ဖြ႕ဲ

တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဘဏ္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေရးပါေသာ
ဆံုးဖက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာ
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ယဥ္ေက်းမႈထံုးဓေလ့

တစ္ခုခ်မွတ္ရန္အတြက္

တာ၀န္႐ိွပါသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

ရက္ေန႔တြင္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ေအာက္ပါ အဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ပါသည္ - ဥကၠဌ / CEO ၊

(၃၀)

ဥကၠဌ / CEO ၏

အထူးအၾကံေပးပုဂၢိုလ္တစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာရွိ
၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ (၂) ဦး ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိ ၊ Credit Risk ၏ေခါင္းေဆာင္္တစ္ဦး
ႏွင့္ Finance ႏွင့္ Treasury ၏ ေခါင္းေဆာင္
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမွကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္

႐ိုးမဘဏ္၏ဒါ႐ိုက္တာ မ်ားအဖြဲ႕အားကူညီေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ရည္႐ြယ္ထားသည္မွာ (၁) အတြင္းပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္
မႈႏွင့္

ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းသိတတ္မႈ

(၂)

အတြင္းပိုင္းစာရင္းစစ္မ်ား၏ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္၊

(၃)

ရိုးမဘဏ္၏

အျပင္ပိုင္းစာရင္းစစ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္မႈႏွင့္အရည္အခ်င္း (၄) စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္
မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ (၅) တရားေရးရာ စည္းမ်ဥ္းေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ရိုးမဘဏ္၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဏ္ဥကၠ႒၊ CEO ႏွင့္
အျခားေသာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး ပါ၀င္ပါသည္။
႐ိုးမဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ ပုိင္ဆုိင္မႈ/ေပးရန္တာဝန္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
အခြင့္အာဏာႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းတို႔ကို ALCO အားကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ယူထားေစပါသည္။
ALCO သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသားတင္အတိုး ႏႈန္း၀င္ေငြကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေသခ်ာ စီစဥ္ထိေရာက္ေသာ
ပံုစံတစ္ခုအတြင္း႐ိွ လက္က်န္႐ွင္းတန္း စီမံခန္႔ခတ
ြဲ ည္ေဆာက္ရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ ALCO အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္
ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းထားမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား၊ ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္ အရင္းအနီးလံုေလာက္မႈ
တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ျခင္းကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ တုိင္းတာၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ဆႏၵ႐ိွေသာဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ပံုစံအတြင္း တည္ရွိေစရန္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ ႀကိဳးစားပါသည္။ ALCO အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမ်ိဳးမ်ဳိုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား႐ိွေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကိုပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ALCO၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔မွတစ္ဆင့္ အေကာင္းဆံုး လက္က်န္႐ွင္းတမ္းပံုစံတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္
ျဖစ္ပါသည္ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား၏ ပမာဏ၊ ေရာေႏွာမႈ၊ ျပန္လည္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး အခြင့္အေရးမ်ား၊
ထုတ္ကုန္မ်ားေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ကာလအပုိင္းအျခား တို႔အား ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ



အေကာင္းဆံုးႏွင့္

တည္ၿငိမ္ေသာအသားတင္အတုိး

မာဂ်င္ကို

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္

အတိုးႏႈန္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း


ေပါင္းစပ္ထားေသာ

လက္က်န္ေငြ႐ွင္းတမ္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊

ဘ႑ာေရးအစီစဥ္မ်ား ၾကီးၾကပ္တာ၀န္ယူမႈႏွင့္

ေငြေပၚလြယ္မႈထိန္းသိမ္းျခင္း အရင္းအႏွီးလံုေလာက္ျခင္းတို႔အတြက္ အေျခခံမ်ားပံ့ပိုးျခင္း


႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားဆီအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျမတ္မ်ားပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား လံုၿခံဳမႈ
ႏွင့္ ခိုင္မာမႈကို ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း



တရားေရးရာ၊ စည္းမ်ဥ္းေရးရာႏွင့္ စာရင္းအင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
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ေခ်းေငြေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္လူပုဂိၢဳလ္မွ ေခ်းငွားျခင္းႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း / ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္မ႐ိွျခင္း ဟု
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခ်းေငြစီမံေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း၏ ရည္႐ြယခ
္ ်က္မွာ ေခ်းေငြ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
ကို လက္ခံႏိုင္ေသာနယ္ပယ္အတြင္းထိန္းသိမ္းထားမႈ ႏွင့္အတူ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ သာလြန္ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္ မွအက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ ခိုင္မာစြာရ႐ိွေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခေနတြင္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တစ္သတ္မတ္တည္းတည္႐ိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ေကာ္မတီ (ECC) သည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ
ေတာင္းဆိုထားေသာ
တစ္ခုကို

စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မီေစေရးအတြက္

တည္ေဆာက္ျခင္း

ထိန္းသိမ္းရန္

ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း

တာ၀န္႐ိ

ၿပီး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေခ်းေငြဆိုင္ရာယႏၱရားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ မ်ားကို အၾကံေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ား အားလံုးအား
ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပမာဏေပၚမူတည္၍ ေခ်းေငြေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးမွ ေလ့လာသံုးသပ္ရပါသည္။ ECC ကို
ဥကၠ႒ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိလ္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အငယ္စားေခ်းေငြ
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေကာ္မတီအား ႐ိုးမဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ဌာန အႀကီးအကဲမွ
ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုး ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာတန္ဖိုးမ်ားကို လိုက္နာေသာ ႐ိုးမဘဏ္၏ေငြ ထုတ္ေခ်းမႈ
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ အက်င့္စ႐ိုက္၊ စာရိတၱ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အေပါင္ပစၥည္း၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
အေပၚအေျခခံ၍ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္သကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားသူ၏လုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား
ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ
အာ႐ံုစိုက္မႈသည္

အလားအလာ႐ိွေစႏို္င္မႈတို႔ကိုလည္း
ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ၏

ေလ့လာသံုးသပ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေပးဆပ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္

အဓိကအေလးထား

ျဖစ္ၿပီး

အေပါင္ပစၥည္း

ေပၚတြင္ဒုတိယအေန ျဖင့္ စဥ္းစားပါသည္။

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

သီးသန္႔သင္တန္းမ်ားေပးေနပါသည္။

ကတည္းက
၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

GIZ

အေနျဖင့္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးေသာအရာရွိမ်ားအား

စက္တင္ဘာလအထိ

ဤသင္တန္းမ်ား

ပံ့ပိုးရန္

GIZ

ႏွင့္သေဘာတူထားပါသည္။ GIZ ၏ သင္တန္းတြင္ လာေရာက္ ပို႔ခ်သူ (၃)ဦး ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစီအစဥ္မွာ ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း သည္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းဌာန တြင္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာ ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ေခ်းေငြဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းဌာနသည္ 

ECC မွခ်မွတ္ထားေသာအကန္႔အသတ္မ်ား ပစ္မွတ္မ်ား ႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္စီစစ္ေသခ်ာေစ ျခင္း



ေခ်းေငြရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အစုစုဖြ႕ဲ စည္းျခင္းႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈတို႔အားစိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္း
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ေဖာက္သည္မ်ားေခ်း

ငွားမႈပံုစံကိုစိစစ္ေလ့လာျခင္း၊

သက္ဆိုင္ရာေခ်းငွားေရးဌာနမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြကၿ္ ပီး ေနာက္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး

ပူးေပါင္းလုပ္

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ

ေထာက္ခံမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း


ရင္းႏွီးမႈအစုစု

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္အတုိင္းအတာ

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္

ဖြ႕ဲ စည္းပံုဆိုင္ရာ

ကို

ထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္သည့္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

စိစစ္ေလ့လာျခင္းကုိ

ျပင္ပဆိုင္ရာ

ALCO

ကို

ပံ့ပိုး

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း


ကၽြႏု္ပ္တို႔မွခြင့္ျပဳထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏ ေငြေပၚလြယ္မႈ
အတိုးႏႈန္းစြန္႔စားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ စာရင္း အင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ေလ့လာျခင္းတို႔
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း



လုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏စာရင္းကုိစဥ္ဆက္မပ်က္စိစစ္ၿပီး

အတုိးေပးဆက္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာ

ေခ်းေငြမ်ားကုိစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အတိုးႏႈန္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
အတိုးႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ဆိုသည္မွာ

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာျပန္လည္

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး

အခ်က္အလက္မ်ား၊

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ အတိုးႏႈန္းကြာဟမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အတူ အတိုးႏႈန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား (ဥပမာ၊ ေခ်းေငြ
မ်ားႏွင့္ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား) အတြက္ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမွထြက္ေပၚလာေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀င္ေငြမ်ားႏွင့္
အရင္းအႏွီးတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကိုဆိုလိုပါသည္။ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ဥ္းေကြး
တို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အတြက္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းရွိပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္
မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

ျပန္လည္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္

အရင္းအႏွီးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေကာင္း

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ပါသည္။
အတိုးႏႈန္းလႈပ္႐ွားမႈသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏အသားတင္ အတိုးႏႈန္း၀င္ေငြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀င္ေငြ႐ွာမႈကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အတိုးႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲမႈသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္မ်ား၏

လက္က်န္ရွင္းတမ္းတြင္မပါဝင္ေသာ

ပစၥည္းမ်ား၏

စီးပြားေရးတန္ဖိုးကို

အတိုးႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကုိေကာင္းမြန္ေသာ

အဆင့္အတြင္း

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း

လံုၿခံဳမႈႏွင့္

အျမတ္အတြက္လည္း

လုပ္ငန္းစဥ္သည္

မ႐ိွမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ၊
လည္း

ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ

ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ထိန္းထားႏိုင္သည့္

ခိုင္မာမႈတြင္သာမက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အတိုး

ႏွင့္

ထိေရာက္ေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏အက်ဳိး

ႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို

ALCO

ကစူးစမ္းေလ့လာပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အတိုးႏႈန္း ပတ္၀န္းက်င္
တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ လက္႐ိွႏႈန္းထားမ်ားမွာ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၈.၀% ျဖစ္ၿပီး
ေခ်းငွားရန္အတြက္ ၁၃.၀% ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားအတြက္ ပရီမီယံ
ေပးေခ်ရန္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္အတူ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေသာ ဖိအားမ်ား႐ိွပါသည္။

ေငြေပၚလြယ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္အခ်ိန္မီသင့္ေလ်ာ္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ေပးရန္တာ၀န္မ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေျပာင္းလဲ
ျခင္းျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကတိက၀တ္မ်ားကိုက္ညီေစရန္
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လုံေလာက္သည့္

ေငြေၾကးရ႐ိွသည့္အခါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္လံုေလာက္ေသာေငြေပၚမႈကိုရ႐ိွပါသည္။ ေငြေပၚလြယ္မႈလိုအပ္ခ်က္ကို ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊
တည္ၿငိမ္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈတို႔ျဖင့္
ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ာအးရ

မရ႐ိွႏိုင္ပါက

ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေပးရန္တာဝန္မ်ားျပန္လည္

တည္ေဆာက္ရန္

ေနာက္ထပေပးရန္္တာ၀န္ခံမႈမ်ားမျဖစ္မေနရယူလုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ၿပီး
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို

ႀကံဳေတြ႕ရပါမည္။

ဆိုးက်ဳိးေပးေသာ
သို႔မဟုတ္

ႀကီးမားေသာပ်က္ကြက္မႈအတြက္

ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေငြေပၚလြယ္ေသာ

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအား

နည္းလမ္းေဟာင္းအတိုင္းကိုင္တြယ္ၿပီး ေငြေပၚလြယ္မႈ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို မရ႐ိွလိုပါ။
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေငြေပၚလြယ္မႈ အေနအထားကို ပံုမွန္စူးစမ္း
ေလ့လာပါသည္ 

လက္႐ိွႏွင့္ရည္မွန္းထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ေပးရန္တာ၀န္ခံမႈမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းမႈ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အာ႐ံုစိုက္မႈ



ခိုင္မာေသာေငြေၾကးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈအားခန္႔မွန္းျခင္း



ရန္ပံုေငြမ်ား၀င္ျခင္းထြက္ျခင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္း



စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

မ်ားစြာေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီး

၎သည္

လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ALM မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳေသာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅

ခုႏွစ္

မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ

က်ပ္ေငြ

(၁၆၀)

ဘီလီယံျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အဓိကေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွာ အေျခခံအားျဖင့္ အပ္ႏွံသူမ်ား၏အပ္ႏွံေငြမွ
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအမ်ားစုမွာ ေရတိုမွေရလတ္အပိုင္းအျခားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

မည္သည့္

ပိုင္ဆိုင္မႈ-တာ၀န္ခံမႈ

လြေ
ဲ ခ်ာ္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မေတြ႕ရေသးပါ။
ေစ်းႏႈန္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
ေစ်းႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္သည္

ဘ႑ာေရးစာခ်ဳပ္

စာတမ္းမ်ား၏

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး၌ေျပာင္းလဲျခင္းမွ

ထြက္ေပၚလာေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ အရင္း အႏွီးဆိုင္ရာဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေစ်းႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ

အႏၲရာယ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ေငြ (၁၇၉)ဘီလီယံ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။
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အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္႐ိွ

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံရမႈမ်ား
ကို စာရင္းသြင္းထားသည္အခါ ထြက္ေပၚလာၿပီး ၎တို႔၏တန္ဖိုးကို သက္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရ ေငြေၾကးမ်ား ၀ယ္ ယူေရာင္းခ်မႈ မွ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး

ယင္းအေျခအေနမွ

ေငြေၾကးနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္

ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္

မႈမညီမွ်ျခင္းကို

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ALCO မွႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး ALCO သတ္မွတ္ထားေသာ
ကန္႔သတ္အတြင္း

Treasury

လုပ္ငန္းစဥ္မွစီမံႀကီးၾကပ္ပါသည္

ALCO

-

၏

ႏိုင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္ေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆပ္ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို တာ၀န္႐ိွပါသည္ 

ဘဏ္၏ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ

အႏၲရာယ္ကိုရန္ဖန္ရန္ခါ

ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး

လႈပ္႐ွားမႈ အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္မ်ားအား ႀကံဳေတြ႕မႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း


သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ိွ
ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္အားေဆာင္႐ြက္ျခင္း



ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ခန္႔မွန္းမႈမ်ား၊

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္

ခံႏူိင္ျခင္းမ်ား၊ ၾကားခံအကာအကြယ္မ်ား၊ အတုိင္းအတာမ်ား၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအေရး ေပၚစီစဥ္ျခင္းမ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို မျပည့္စံုေသာသို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူႏွင့္
စနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပၚလာေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈကိုဆိုလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္သည္ ခြင့္မျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာသက္ေသမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မျပည့္မစံုျဖစ္ျခင္း ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားမျပည့္စံုျခင္း၊ ေဆာ့၀ဲ
သို႔မဟုတ္ Hardware ပစၥည္းမ်ားမျပည့္စံုျခင္း၊ လိမ္လည္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ျခင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္
႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာ အမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
ဆိုင္ရာဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္စနစ္မ်ား တြင္
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ကၽြႏုပ္တို႔၏
အေျခခံခ်ဥ္းကပ္နည္း အေဆာက္အအံုကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အတြင္းပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတြင္ ေပါင္းထည့္ထားၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာ တစ္ခု
အထိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားသည္

ထိေရာက္၍အက်ဳိး႐ိွၿပီး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ျပည့္စံုစြာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာ
ျခင္းတို႔႐ိွေစရန္ပံုစံေရးဆြထ
ဲ ားပါ သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စြန႔္စားမႈကိုစီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္အတြက္ လိုင္း(၃)လိုင္းပါ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို
ဖန္တီးထားပါသည္။
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ပထမဆံုးကာကြယ္ေရးသည္ စီပြားေရးလိုင္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈျဖစ္ၿပီး ၎သည္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွတာ၀န္႐ိွေသာစနစ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

တာ၀န္မ်ားခြျဲ ခားျခင္း

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတို႔ကို

ႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဒုတိယကာကြယ္ေရးအျဖစ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

အသံုးျပဳပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို

စတင္ေဆာင္ရြက္သူ အျပင္ အျခားသီးျခားလူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးမွစစ္ေဆးပါသည္။
တတိယကာကြယ္ေရးကို အတြင္းပိုင္းစာရင္းစစ္ဌာနမွ ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။ အတြင္းပိုင္းစာရင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “ကုမၸဏီအတြင္းစာရင္းစစ္” တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အထူးရည္႐ြယထ
္ ားေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဌာန ဖန္တီးျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္႐ိွေနၿပီး ဆံုး႐ံႈး ႏိုင္မႈအႏၱရာယ္ တာ၀န္ခံအရာ႐ိွခ်ဳပ္မွ တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
၎၏တာ၀န္၀တၱရားမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ယင္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ
ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ေျခ အလား အလာကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြကရ
္ မည္ ျဖစ္သည္။
လိုက္နာမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိ
၎မွလည္း

ေငြမည္းကိုေငြျဖဴလုပ္ျခင္းအား

အႏၲရာယ္မ်ားကုိႀကီးၾကပ္ပါသည္။

ဆန္႔က်င္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏

စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ

တစ္ဦးကိုခန္႔အပ္ထားၿပီး

စည္းကမ္းေရးရာ

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ

အမႈေဆာင္အရာရွိ

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တြင္ (၃၈)ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎ထဲတြင္ IMF ၌႐ိွေသာ SEAV အုပ္စု၏ အမႈ
ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာထံတြင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေလးစားလိုက္နာမႈစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေစရန္ IFC အေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ AML လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားကြန္ရက္ကိုအ သံုးျပဳသည့္အတြက္ AML
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား႐ိွေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ AML လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကိုက္ညီမႈ
မ႐ိွဟုစိုးရိမ္ရပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္လက္မပတ္သက္႐န္ ေ႐ွာင္က်ဥ္ေကာင္း ေ႐ွာင္က်ဥ္ႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ဌာနမ်ားသည္ ၿမိဳ႕(၄)ၿမိဳ႕တြင္တည္႐ိွၿပီး သမ႐ိုးက်
ဘဏ္ခြဲ (၁၀)ခုႏွင့္ သီးျခားေငြလေ
ဲ ကာင္တာ (၁)ခုတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ရ႐ိွထားၿပီး

အဓိက

ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားအားလံုးအတြက္

ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္

ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅

သေဘာတူညီခ်က္

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းကြန္ရက္အဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၁)ႏိုင္ငံ႐ိွ ဘဏ္ (၃၂)ဘဏ္
တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ SWIFT ကြန္ရက္၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ဘဏ္ခတ
ြဲ စ္ခုသည္SWIFT

ဆက္ထားပါသည္။
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ကြန္ရက္ႏွင့္

ေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
လက္႐ိွတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သမ႐ိုးက် ဘဏ္ခြဲ မ်ားႏွင့္ သီးျခားေငြလဲ
ေကာင္တာ (၁)ခုတို႔ မွေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္လာလ (၃၀)
ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဏ္ခြဲကြန္ရက္ႏွင့္ ေငြလဌ
ဲ ာနမ်ား႐ိွေသာ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားစာရင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒသအမည္

ဘဏ္ခြမ
ဲ ်ား (ႏူိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေပးသည့္ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား)

ရန္ကုန္ေဒသႀကီး

၁၇(၆)

မႏၱေလးေဒသႀကီး

၁၁(၃)

ပဲခူးေဒသႀကီး

၅

မေကြးေဒသႀကီး

၅

႐ွမ္းျပည္နယ္

၅(၁)

စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး

(၄)

ဧရာ၀တီေဒသႀကီး

(၃)

မြန္ျပည္နယ္

(၁)

ရခိုင္ျပည္နယ္

(၁)

ကခ်င္ျပည္နယ္

(၁)

ကရင္ျပည္နယ္

(၁)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

(၁)

စုစုေပါင္း

၅၅(၁၀)

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ဘဏ္ခမ
ဲြ ်ားအတြင္းရွိႏူိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ ေကာင္တာမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ေဒသတြင္ သီးျခားေငြလဲ
ေကာင္တာ (၁)ခု ႐ိွပါသည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မီနီဘဏ္္ခမ
ြဲ ်ား၊ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္၊ ေကာလ္စင္တာႏွင့္ ATM တို႔မွတစ္ဆင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက စာမ်က္ႏွာ (

) တြင္႐ိွေသာ

“ဘ႑ာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားမဟာဗ်ဴဟာ” တြင္ၾကည့္ပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဆုရ႐ိွထားေသာ Misys Fusion
Banking Essence ဟုေခၚဆိုေသာ CBS ကို ရ႐ိွရန္ Misys ႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ CBS အေနျဖင့္
လက္လီႏွင့္

SME

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊

လႊမ္းၿခံဳမိေစမည္ျဖစ္သည္။

CBS

ကို

အြန္လုိင္းႏွင့္မိုဘိုင္းခ်န္နယ္မ်ား၊

အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္

အေကာင္

ကုန္သြယ္မႈဘ႑ာေရးတို႔ကို

အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ျပည့္၀စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန မွေျခာက္လတိုင္းတြင္ စာရင္းစစ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ခြျဲ ခားျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားကိုသေဘာ
တူညီကာ ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။ အတြင္းပိုင္းစာရင္းစစ္ဌာနမွ ႐ိုးမဘဏ္၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ သို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
ဆိုင္ရာဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္တို႔တြင္ လြတ္လပ္၍မွ်တေသာႀကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
လက္႐ိွတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ ဘဏ္မ်ား၊
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခဲမ
ြ ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာ လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ (၄)ခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၂၃)ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ
(၂၅)ခုႏွင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ (၉)ခုတို႔ ႐ိွပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ - http://www.cbm.gov.mm/, Accessed ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလ (၁၀))
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္ေ ၀စု
၆၄.၃% ႐ိွၿပီး ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ၃၅.၇% ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ တြင္
႐ိုးမဘဏ္သည္

ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္

ဘဏ္မ်ား၏

စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ၏

၃.၇%

ေစ်းကြက္ေ၀စုႏွင့္

အတူပိုင္ဆိုင္မႈအလိုက္ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္အစုိးရတစ္၀က္ပိုင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အဆင့္(၈)တြင္
႐ိွပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ GIZ အစီရင္ခံစာ)
ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရတစ္၀က္ပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ၎တို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ ပံုစံႏွင့္အမ်ဳိးအစားကို ကန္႔သတ္
ထားၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ အလြန္နည္းပါးေသာ

ဘ႑ာေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လက္႐ိွ

စည္းကမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသည္ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ေခ်းေငြထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ CBM မွ အမ်ားဆံုး ၅% ျပန္႔ႏွံ႔မႈ
သတ္မွတ္ထားေသာ

အနည္းဆံုးႏွင့္အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ေစ်းကြက္

အတြင္း၌

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ရပ္တည္မႈတို႔
ျဖင့္အဓိကခြျဲ ခားထားပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္
ေဆာင္မႈ မ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ (၉)ခုအား ခြင့္ျပဳမည္ဟု အစိုးရမွေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅
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ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါဘဏ္(၉)ခုလံုးမွ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ (အရင္း
အျမစ္ - http://www.cbm.gov.mm/, accessed ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ တစ္ခုခ်င္း
စီကို ေနရာတစ္ခုထဲ၌သာ ဘဏ္ခဖ
ြဲ ြင့္လွစ္ရန္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္
ခြင့္ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ က်ပ္ေငြမ်ားျဖင့္ လက္ကား ဘဏ္လုပ္ငန္း၊
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွအပ္ေငြ လက္ခံျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္
ပါသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္

ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုအား

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး

ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈွႏွင့္အတူ

အစုအဖြဲ႕

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းေခ်းေငြမ်ား

ေခ်းေငြတိုးခ်ဲ႕မႈ

ထုတ္ေခ်းႏိုင္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားပိုမိုသိ႐ိွလုိပါက စာမ်က္ႏွာ [ ] တြင္ပါေသာ “လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ - ဘ႑ာေရးက႑”
တြင္ၾကည့္ပါ။
အာမခံလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ
ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားအားလံုး၊ Banker Blanket Bond ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္
ကြန္ပ်ဴတာျပစ္မႈ အာမခံတုိ႔ကိုေဆာင္ ႐ြကထ
္ ားပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္လာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၌ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၂,၅၃၆) ႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲေရးယဥ္ေက်းမႈ ထံုးဓေလ့တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းခ်ဥ္းကပ္နည္းကို
က်င့္သံုးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ သံုးသပ္သည့္စနစ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ
႐ႈ ေထာင့္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာအျမင္မ်ားကို ေလ့လာရန္ကူညီေပးပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ မွစတင္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ CBM ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၀န္ထမ္းေခ်းေငြကို
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ခမ
ြဲ ွႏွစ္ႏွစ္ခအ
ြဲ ထိ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လစာ ၂၀၀% အထိ
ေခ်းငွားႏိုင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခႏ
ြဲ ွင့္အထက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၅၀၀% အထိ ေခ်းယူႏိုင္
ပါသည္။ အတိုးႏႈန္းမွာ လက္႐ိွတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈.၅၀%) ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကာလမွာႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အတြင္း
ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ

“ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမဟာဗ်ဴဟာ

၀န္ထမ္းမ်ားအား

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း”

ေက်ာင္းမွကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီ

တြင္

႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းျဖင့္
ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔

မံခန္႔ခသ
ြဲ ူအသင္းႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

႐ိုးမဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း

အဆက္မျပတ္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
အမွတ္ ၁၁-၁၇၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္တည္႐ိွေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မွတ္ပံု
တင္႐ံုးခန္း ကိုငွားရမ္းထားပါသည္။ ငွားရမ္းထားမႈသည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ဆံုးပါမည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဘဏ္ခေ
ြဲ ပါင္း (၅၅)ခု႐ိွၿပီး ၎တို႔ထဲမွ (၄၃)ကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွပိုင္ဆိုင္၍ (၁၂)ခုကို ငွားရမ္းထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္
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သီးျခားေငြလေ
ဲ ကာင္တာတစ္ခုကို ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းေနအိမ္ခန္း (၁၂)ခု ႐ိွၿပီး (၈)ခုမွာ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္(၄)ခန္းမွာ ငွားရမ္းထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
Digital Money Myanmar Limited
႐ိုးမဘဏ္သည္ Digital Money Myanmar ၏ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအတိုး ၄၉.၀% ကို ထိန္းသိမ္းကိုင္ေဆာင္ ပိုင္ဆိုင္
ထားၿပီး တယ္လီေနာ Group သည္ ၎၏အဖြ႕ဲ ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ က်န္႐ိွေသာ ၅၁.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ထား ပါသည္။
Digital Money Myanmar ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ၎၏ “Wave Money” ဟုေခၚေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေငြ
ေပးေခ်မႈစနစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။
လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းႏွင့္စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

ေပၚမူတည္၍

ကုမၸဏီသည္

CBM

မွ

ခြင့္ျပဳေသာ

ေအာက္ပါ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ 

ေငြ၀င္ေငြထက
ြ ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား - ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္ ေငြ၀င္ေငြထက
ြ ္ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား



တစ္ဦးခ်င္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကးကိစၥမ်ားကို ေပးေခ်ျခင္း - Mobile

Wallet

Accounts မ်ားမွာ မူလအေျခတည္ေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ OTC ဟုေခၚေသာ over-thecounter

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား

အပါအ၀င္

တစ္ဦးခ်င္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားတြင္

ျပည္တြင္းေငြလဝ
ႊဲ န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား



အစိုး႐ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအၾကားတြင္ ျပည္တြင္းေပးေခ်မႈ - တစ္ဦးခ်င္းမွ အစိုးရ သို႔ ေပးေခ်မႈမ်ား (အခြန္ေငြႏွင့္
အျခားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား) ႏွင့္အစိုးရမွတစ္ဦးခ်င္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား ေပးေခ်မႈမ်ား (လစာမ်ားထုတ္ေပးျခင္း
ပင္စင္ထုတ္ ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား)



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းေငြေၾကးေပးေခ်ျခင္း - ေအာက္ပါ
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္
ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း၊
တယ္လီေနာ္ျမန္မာ

မိုဘိုင္းေငြစာရင္းထုတ္ေပးျခင္းမ်ား
ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ

Airtime

Top-Up

ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ကုန္သည္မ်ားထံမွ
မ်ား

၀ယ္ျခင္း၊

၎တို႔တြင္

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၀ယ္ျခင္း၊
ေခ်းေငြမ်ားကို

ျပန္လည္၍ေပးျခင္းႏွင့္

လစာထုတ္ေပးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ Digital Money Myanmar မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
၎ထုတ္ကုန္စၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကနဦးအေနျဖင့္ Telenor Myanmar ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ Yoma
ဘဏ္၏ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၊ USSD ဟုေခၚေသာ Unstructured Supplementary Services Data ႏွင့္ မွတဆင့္
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Smart Phone အသံုးခ် Application မ်ားမွ ရ႐ိွႏိုင္ေအာင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပး
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ Digital Money Myanmar သည္ Internet Websites မ်ား၊
Automatic Teller Machine ဟုေခၚေသာ အလိုအေလွ်ာက္ေငြထုတ္ေပးသည့္စက္မ်ား၊ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ကတ္ျပားမ်ား
(Payment

Cards)

၊

တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စားလွုယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ
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ထပ္တုိးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္

ထိုထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို Digital Money Myanmar မွ ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။
Digital Money Myanmar သည္ အျခား Mobile ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏ ေဖာက္သည္မ်ား၏
Mobile Wallet Account မ်ားႏွင့္ ၎၏ေဖာက္သည္မ်ား၏ Mobile Wallet တို႔အၾကားတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုုပ္ႏိုင္မည့္ အျခား Mobile ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေဆာင္႐ြကႏ
္ ူိင္စြမ္းရွိမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္

ဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ

လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ႏူိင္မည့္

ေဖာက္သည္မ်ား၏

႐ိုးမဘဏ္သာမက

Mobile

Wallet

အျခားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

Account

သုိ့

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

အျပန္အလွန္ေဆာင္႐ြက္ႏူိင္စြမ္းလည္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Yoma ဘဏ္သည္ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ကုမၸဏီၾကားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအတုိင္းအတာ
သေဘာတူညီခ်က္ရွိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ Digital Money Myanmar ကို Trust Account ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
လြယ္ကူေစရန္

ကုမၸဏီသည္

႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္

ကုမၸဏီ၏

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

ကိုယ္စားလွယ္

ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

သေဘာတူညီခ်က္

တစ္ရပ္ကို

ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Telenor Myanmar Ltd. ကို “Telenor Myanmar” ဟူ၍ေခၚၿပီး ၎သည္ Telenor
Myanmar ၏ Customer မ်ားအား မိုဘိုင္းဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ေပးႏူိင္ေစရန္
၎၏ Customer အခ်က္အလက္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Telenor Myanmar ႏွင့္ Yoma ဘဏ္တို႔သည္
အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပူးတြ၍
ဲ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Digital Money Myanmar ၏ CEO သည္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ဦးေဆာင္လ်က္႐ိွေသာ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မႈ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ “WING” ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ယခင္က တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
Digital Money Myanmar သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေသာ ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ၂၀၁၅
စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိုဘိုင္းေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးသူ သံုးဦး႐ိွခဲ့ပါသည္။
Myanmar Mobile Money, 663 Mobile Money ႏွင့္ MyKyat တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားမိုဘိုင္း Operator မ်ား ဘဏ္
မ်ားႏွင့္ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ကုမၸဏီတို႔သည္ အလားတူ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တို႔၏
အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
လက္႐ိွဗဟိုဘဏ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဘဏ္တစ္ခုသည္ တစ္ျခားကုမၸဏီတစ္ခု၌ ၁၀% ထက္ပို၍ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ႐ိွရပါ။
႐ိုးမဘဏ္သည္ ထိုစည္းမ်ဥ္းအား ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီး Digital Money တြင္ ပိုင္ဆို္င္မႈ ၄၉% ရ႐ိွရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့
ပါသည္။ အကယ္၍ ဗဟိုဘဏ္မွ ၎ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါက ႐ိုးမဘဏ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
၃၉% အား Digital Money Myanmar မွ FMI သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
FMI ၏ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ 50/50 Joint Venture မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းတစ္ခု “LSC-FMI” ႏွင့္ FMI Garden
Development, Thanlyin Estate, Pun Hlaing Links Services ႏွင့္ Meeyahta International စသည့္
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
FMI သည္ အိမ္ၿခံေျမ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေနေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ SPA (Myanmar) ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔ႏွင့္ နီးကပ္ရင္းႏွီးစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွပါသည္။
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အားသာခ်က္မ်ား
ႀကီးမား၍ ဖန္တီးမႈပါေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း
အိမ္ၿခံေျမက႑ခြတ
ဲ ြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ သိသာထင္ရွားေသာ
စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ FMI City သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး
အဓိကစီမံကိန္း ေရးဆြဲ ထားသည့္ ၿခံ၀န္းႏွင့္ လူေဘာင္အဖြ႕ဲ အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤ အိမ္၊ ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္
ကိုယ္ပိုင္ကစားကြင္းႏွင့္ အပန္းေျဖစင္တာ၊ စူပါမားကက္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္းႏွင့္ ဘတ္စကားဂိတ္တစ္ခုစသည့္
Facilities မ်ားေပးပါသည္။ အျခားဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ထူးျခားသည့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Star
City တြင္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာလူေနအိမ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေနထိုင္သူမ်ားကလည္း (၉)က်င္း ႐ိုက္ႏိုင္ေသာ
ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အားကစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအိမ္ၿခံေျမ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုလည္း

ပူးတြဲတည္ေဆာက္

ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ ၎၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းဆီသည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိၿပီး
အရည္အေသြးျပည့္၀ေေသာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗိသုကာဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း၊ ဗိသုကာဒီဇိုင္းမ်ား
ပါဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
FMI အမွတ္တံဆိပ္သည္ အဆင့္ျမင့္ေသာအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္႐ိွၿပီး ၎
လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေရးႏွင့္ ဤဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ထားရွိရန္
စဥ္ဆက္မျပတ္ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာအဆင့္ျမင့္ အိမ္ၿခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္
FMI အမွတ္တံဆိပ္သည္ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အမ်ား ျပည္သူ အတည္ျပဳလက္ခံမႈ ႏွင့္အမည္ေကာင္း
ၾကာရွည္ရ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ FMI Centre, FMI City ႏွင့္ Star City တို႔သည္ ထိပ္တန္း
အရည္အေသြးရွိ

သာယာအဆင္ေျပမႈမ်ားႏွင့္အတူ

လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ႀကိဳတင္

ယံုယံုၾကည္ၾကည္အပ္ႏွံေပးသည့္

အဆင့္အတန္းျမင့္

ေရာင္းခ်ေသာ

အတိတ္ကာလမ်ားႏွင့္အတူ

အေျခခံမူျဖင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုိက္ခန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းၿပီးေသာအခါ

တုိက္ခန္းမ်ားကို

၀ယ္သူမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဂုဏ္သတင္း လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ႐ိွသည္ဟု ယံုၾကည္
ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းအတြင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္၍ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာအခါ
အိမ္ၿခံေျမ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအေပၚတြင္ ဗဟုိျပဳ၍ အာ႐ံုစိုက္ထားပါသည္။ ဤသည္မွာ လည္း အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၏
အရည္အေသြးကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေပးၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားအားစိတ္သာမႈေပး ပါသည္။

အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အေတြးအေခၚ႐ိွသည့္ ဥကၠ႒
FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)
အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အေ႐ွ႕ကို ႀကိဳတင္သံုးသပ္႐ႈျမင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ
ေစ်းကြက္႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္အတြက္ အဓိက
တာ၀န္ယူ ထားသူျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည့္ အေၾကာင္းမွာ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႀကီး၏ လုပ္ငန္းလ်င္ျမန္
သြက္လက္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကိုနက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း တို႔သည္ မ်က္ေမွာက္
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ႏွင့္အနာဂတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိအက်ဳိးရွိရွိဆက္လက္အသံုးခ်ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐င္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရန္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား
ရွာေဖြရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ Yoma Strategic မွတဆင့္ (သို႔မဟုတ္) ကမၻာေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာအ႐ိွ
ဆံုးေသာ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုက္႐ိုက္

ဆက္စပ္မႈမ်ား႐ိွပါသည္။

၎တို႔ထဲတြင္

အာ႐ွတြင္

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေလးစားစရာအေကာင္းဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ Bouygues Constructions ၏
အဖြ႕ဲ ၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ “Dragages” ၊ Japan ၏ အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္
“Mitsubishi Estate” ႏွင့္ Hong Kong ႐ိွ Exchange ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္း၀င္ေသာ၊ အာ႐ွ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု ႐ိွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ လူေန အိမ္ၿခံေျမမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ိွေသာ ဟိုတယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းစသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ “Hong Kong and Shanghai
Hotels Limited” တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း ျဖင့္ FMI ႏွင့္ ၎၏ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွိကုမၸဏီမ်ား ကို
အမ်ားႏွင့္မတူေသာေနရာတစ္ခု ရ႐ိွေစသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ ။ သူတို႔အေနျဖင့္လည္း FMI ႏွင့္ ၎၏
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွိကုမၸဏီမ်ား ကို နည္းပညာႏွင့္အသိပညာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္ေ႐ွ႕ေျပးေနေစ
ပါသည္။

နည္းဗ်ဴဟာ
စီစဥ္ထားေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို
ဆက္လက္ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ အာ႐ံုစုစည္းျခင္း
အဓိကအာရံုစုိက္မႈမွာ Star City, FMI Cityကဲ့သု့ိလုပ္ေဆာင္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႕ ၿပီးေျမာက္ေစရန္
ႏွင့္

Landmark

Development

ႏွင့္

KrisPLAZA

စသည့္

စီစဥ္ထားေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စား စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစရန္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အျမတ္ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို ရႏိုင္ေျခ႐ိွသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းတာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အာ႐ံုစိုက္ႀကံ႐ြယ္ထား
ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အငွားခ်ထားမႈေရာေႏွာထားေသာ လုပ္ငန္းပံုသ႑ာန္
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းက႑တြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ အငွားခ်ထားျခင္း ပံုေသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ကို
ေရာေႏွာ၍ ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ Star City ႏွင့္ FMI City တို႔သည္ မူလအားျဖင့္ လူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမည္ေပၚထြန္းလာမည့္ Landmark Development လုပ္ငန္းသည္ လူေနအိမ္ရာမ်ား လက္လီဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္
ဟိုတယ္မ်ား၊

႐ံုးေနရာမ်ားပါ႐ိွပါသည္။

အငွားခ်ထားမႈေရာေႏွာထားေသာ

Landmark

Development

လုပ္ငန္းပံုသ႑ာန္
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လုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္

ေဖာ္ေဆာင္မည့္

ေရာင္းခ်မႈႏွင့္

စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။

၎၏

အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းက႑တြင္႐ိွေသာ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွထားမႈမ်ားကို

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ

လက္လီေရာင္းဆိုင္ခန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လံုးခ်င္းလူေနအိမ္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ၾကန္႔ေရာယွက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖင့္က႑အတြင္းလုပ္ငန္းေႏွးေကြးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု
FMI ကယံုၾကည္ပါသည္။
သန္လ်င္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၃၀.၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ ႕နယ္႐ိွၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (STAR
CITY) စီမံကိန္းကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ႐ိွ သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ေျမ (၁၃၅) ဧကကို ပိုင္ဆိုင္ပါ
သည္။ STAR CITY သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ႐ွစ္မိုင္ကြာေ၀းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေျခာက္မိုင္ကြာေ၀းပါ
သည္။ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ၎တြင္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္လူေနတိုက္ခန္းေပါင္း (၉,၀၀၀)
ခန္႔႐ိွမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ လက္လီအျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းေျခေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ
အားကစားဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ (၁.၇)သန္း စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ STAR CITY
သည္ (၉)က်င္း႐ိွေသာ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္႐ိွပါသည္။

Star City စီမံကိန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

STAR CITY ႏွင့္ကပ္လ်က္႐ိွေသာေနရာတြင္ ျပည္တြင္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
တို႔ကိုတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမမွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းအတြက္လ်ာထားေသာ ေျမယာ
(၂၀.၃)ဧက

အတြက္

ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ကို

ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅

စက္တင္လာ

(၃၁)

ရက္တြင္

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမအေနျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕႐ိွ Dulwich College မွ ပညာေရးအႀကံေပးအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ Dulwich
College International ၏ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္အတူ Education Index Management (EIM) မွစီမံေဆာင္႐ြက္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ပထမအဆင့္
ဖြင့္လွစ္မႈကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆
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ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထပ္မံက်န္႐ိွေသာအဆင့္မ်ားကို လာမည့္ (၁၀)ႏွစ္တာ
ကလအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၃-၂၀၀၄

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

SPA

(Myanmar)

ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီး႒ာနမွ Star City စီမံကိန္းအတြက္

၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသည္

ေျမေနရာအား တည္ေဆာက္ခြင့္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သန္လ်င္အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား စတင္တည္ေဆာက္ရန္
FMI ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။
သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ Star City အတြက္ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ အခြင့္အေရးမ်ားရ႐ိွထားၿပီး (၂၄) နာရီလံုၿခံဳေရး၊
ေရေပးေ၀မႈ၊

(၂၄)နာရီ

လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္

ႏွင့္တယ္လီဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အတြက္

တဆင့္ခံဓါတ္အားေပးစက္႐ံု

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊

အတြင္းအျပင္

ႏွင့္

IT

အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား၊

လမ္းမ်ားလူသြားလမ္းမ်ား ေျမကိုထိန္းသိမ္းမြမ္းမံအလွဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မီးသတ္လုပ္ငန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊
ပိုးမႊားမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္

ျမဴႏွင္းက်ျခင္းတို႔ကိုပံုမွန္ေဆာင္႐ြက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အပါအ၀င္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈလုပ္ငန္း၏

အစိတ္အပိုင္းအားလံုး ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကိစၥမ်ား တို႔အတြက္ တာ၀န္႐ိွပါသည္။
STAR CITY ကို လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ STAR CITY တြက္အေရာင္းစနစ္ပံုစံ
မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းအပါအ၀င္ STAR CITY စီမံကိန္းအား ဒီဇိုင္းေရးဆြရ
ဲ န္၊ တည္ေဆာက္ရန္၊ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ႏွင့္
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္

႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာကအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုကို

တာ၀န္ေပးထားပါသည္။
ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ

(ေနာင္တြင္

ေျပာင္းလဲေကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္႐ိွ Master Plan ျဖစ္ပါသည္။
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ေျပာင္းလဲႏူိင္မည္ျဖစ္ေသာ)

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဇုန္(က)
ဇုန္ A ကို (၁၃.၄၁)ဧက႐ိွေသာ ေျမယာေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ (ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ
စုစုေပါင္း (၉၄၇,၀၀၀) စတုရန္းေပ႐ိွေသာ) စုစုေပါင္းတိုက္ခန္းေပါင္း (၉၇၈)ခု ႏွင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးေျမေနရာ
(၁၁၁,၀၀၀) စတုရန္းေပပါ၀င္ေသာ စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦ (၅)ခု ပါ၀င္ပါသည္။
အေဆာက္အဦ (၄)ခုတြင္႐ိွေသာ တိုက္ခန္းမ်ားအားလံုး (စုစုေပါင္း (၇၉၆,၀၀၀) စတုရန္းေပ႐ိွေသာ တိုက္ခန္းေပါင္း
(၈၂၈)ခန္း) ကိုေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းငွားရမ္းႏိုင္သည့္ ေနရာ (၁၅၀,၈၆၄) စတုရန္းေပႏွင့္ တိုက္ခန္းေပါင္း
(၁၅၀)ပါ၀င္ေသာ

အစိတ္အပိုင္းအား

ငွားရမ္းရန္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမမွ စုစုေပါင္းဧရိယာ (၉၇,၉၄၇) စတုရန္းေပ႐ိွေသာ တိုက္ခန္းေပါင္း (၉၈)ခန္းႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ား စုစုေပါင္း (၈,၂၅၄) စတုရန္းေပကို ငွားရမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဇုန္

(က)

သည္

သီးျခားပုဂၢလိက

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက

တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး

SPA

(Myanmar)

၏

ဌာနခြတ
ဲ စ္ခုျဖစ္ေသာ SPA Project Management သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ခဲ့ပါသည္။
ဇုန္ (ခ)
ဇုန္ B ကို ဧက (၁၂.၉၃) ႐ိွေသာ ေျမေပၚတြင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ (စုစုေပါင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာေနရာ
စတုရန္းေပ (၁,၁၃၈,၁၆၀) ႐ိွေသာ) စုစုေပါင္းတိုက္ခန္း (၁,၀၄၃)ခန္း ႐ိွ အေဆာက္အဦ (၅)ခု ပါ၀င္ပါသည္။
ဇုန္ (ခ) ကို သီးျခားရင္းနီးျမႇဳပ္ႏံွသူ ႏွင့္ အစုစပ္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ သီးျခားရင္းနီးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ သန္လ်င္
အိမ္ရာတြင္ ဇုန္ (ခ) တည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္ကိုေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ေျမႀကီးအာမခံပရီမီယံႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေအာင္ေရာင္းခ်ျခင္း

ႏွင့္

တစ္ေပပတ္လည္အလိုက္

ဇုန္(ခ)ရွိ

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္သက္မွတ္ထားသည့္

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍

အတြက္မက္လံုးေပးေငြေၾကးမ်ားကိုလည္းေပးရန္

ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔

သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းေကာ္မ႐ွင္ခမ်ား၊ Thanlyin Estate သို႔ေပးရန္႐ိွေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို
ႏုတ္ၿပီး ဇုန္ (ခ)တြင္႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ အျမတ္ေငြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမွ ျပန္လည္ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဇုန္ B တြင္႐ိွေသာတိုက္ခန္းမ်ား (၁,၀၂၆)ကုိ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဇုန္ B ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးရန္ခန္႔မွန္း
ထားပါသည္။
ဇုန္ (ခ) တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ Thanlyin Estate သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ တြင္ BYMA Myanmar Ltd.
(၎မွာ “BYMA Myanmar” ျဖစ္ၿပီး) ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ုပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို BYMA Myanmar သည္ Yoma
Strategic က ၄၀.၀% ၊ Dragages Singapore Pte. Ltd. “Dragages Singapore” က ၆၀.၀% အက်ိဳးစီးပြား ပုိင္ဆုိင္
သည့္ BYMA Pte. Ltd ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ Dragages Singapore သည္ ကမၻာတြင္
ထိပ္ဆံုး၌႐ိွေသာ

ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထဲမွ

အဖြ႕ဲ ၀င္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အေ႐ွ႕ေတာင္

ကုမၸဏီတစ္ခု

Dragages

ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခု

အာ႐ွတြင္
Singapore

ျဖစ္ေသာ

ဦးေဆာင္ေနေသာ
သည္

Bouygues

ေဆာက္လုပ္ေရး၏

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္

အင္ဂ်င္နီယာ

တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာအင္ဂ်င္နီယာအေျဖရွာမႈမ်ား

ကုိအသံုးခ်၍ခက္ခဲေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိလံုၿခံဳမႈႏွင့္အရည္အေသြးအျမင့္မားဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အခ်ိန္မီေပးႏူိင္ျခင္းအတြက္
လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားပါသည္။ ၎၏ ယခင္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စကၤာပူ၏ Fullerton ဟိုတယ္, SAIL @ Marina
Bay, Singapore Sports Hub ႏွင့္ Quayside W Residence စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ (ရ႐ိွေသာအရင္းအျမစ္ www.dragages.com ႏွင့္ En Accessed ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉)ရက္) ျဖစ္ပါသည္။
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ဇုန္ (ဂ) Galaxy Towers
Galaxy Towers ဟုေခၚဆိုေသာ ဇုန္ C ကို (၁၀.၀၈)ဧက ႐ိွေသာ ေျမေပၚတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၎တြင္
စုစုေပါင္းတိုက္ခန္း (၉၅၄)ခန္း ႐ိွေသာ (ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ (၁,၀၈၈,၂၈၃) ႐ိွေသာ) လူေန
အေဆာက္အဦ (၆)ခု ပါ၀င္ပါသည္။
Thanlyin Estate သည္ ၾကားခံတတိယရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူႏွင့္ Galazy Towers မ်ား၏ အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြခ
ဲ ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ၾကားခံတတိယရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူအေနျဖင့္
Thanlyin Estate

သို႔ လက္ငင္းပရီမီယံေၾကးမ်ား

၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္

အေျခတည္ထားေသာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကုိ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ခ်က္အတြက္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွင့္
အဆုိပါေငြေၾကးမ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ား

၊ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ေရာင္းခ်ျခင္း

ေကာ္မ႐ွင္ခမ်ား ႏႈတ္ၿပီး Galaxy Towers တြင္႐ိွေသာ အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမတ္ေ၀စု
မ်ားေပးမည္ဟုသေဘာတူထားပါသည္။
Galaxy Towers ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ Galaxy
Tower တည္ေဆာက္မႈအတြက္ က်ပ္ ေငြေပါင္း (၁၄၃,၂၃၆,၁၀၄,၀၀၀) ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ Galaxy Towers တြင္႐ိွေသာ (စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ေနရာ
စတုရန္းေပ (၃၇,၂၁၁) ႐ိွ) တိုက္ခန္းေပါင္း (၃၆)ခန္းကို ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
Thanlyin Estate သည္ ဇုန္ (ဂ) ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္တြင္ BYMA Myanmar
ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ုဳပ္တစ္ရပ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။
Galaxy Towers ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္ၿပီးလွ်င္ STAR CITY တြင္ ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေျမ (၁၁,၀၄၅,၆၀၁)
စတုရန္း ေပ က်န္႐ိွေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Meeyahta International
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၂၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ မီးရထားအင္တာေန႐ွင္နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အမွတ္-၃၇၂ ၌႐ိွေသာ ခန္႔မွန္းေျခ (၉.၅)ဧက ႐ိွသည့္ (Site-1) ေျမကြက္လပ္၏ ငွားရမ္းသံုးစြပ
ဲ ိုင္ခြင့္
အက်ဳိးအျမတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

မီးရထားအင္တာေန႐ွင္နယ္မွ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အမွတ္-၃၈၀ ႐ိွ ခန္႔မွန္းေျခ (၀.၅)ဧက ႐ိွေသာ (Site-2)ေျမကြက္လပ္တြင္ ငွားရမ္းသံုးစြဲပိုင္ခြင့္
အက်ဳိး အျမတ္ကို ခံစားပိုင္ခြင့္လည္း႐ိွပါသည္ ။ (Site-1 ႏွင့္ Site-2 ႏွစ္ခုကို Landmark Site ဟု ေခၚဆို ပါသည္)။
လက္႐ိွစီမံကိန္းေနရာ Site 1 ေနရာတြင္ Grand Meeyahta Hotel (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္
လုပ္ငန္းရပ္နားခဲ့သည္။) ႏွင့္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦျဖစ္သည့္
ယခင္ျမန္မာ့မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္အေဟာင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

FMI စင္တာသည္ Site-2 တြင္ တည္႐ိွပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Office Tower ျဖစ္ေသာ
FMI စင္တာကို ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အငွားခ်ထား ရန္အတြက္သာ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ
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ျဖစ္ပါသည္။ FMI က ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအတိုး ၁၀.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပထမဦးဆံုး Parkson ကုန္တိုက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဖြင့္လွစ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။
Meeyahta International သည္ Site 1 ကုိ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသံုးစြခ
ဲ ြင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ လက္ရွိ Site 1 ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အငွားခ်ထားျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ကာလျဖစ္၍ ၎ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Meeyahta International တို႔ၾကားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ (၁၀)ႏွစ္
သက္တမ္းတိုးျမႇင့္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ငွားရမ္းသံုးစြခ
ဲ ြင့္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ က်န္႐ိွေသာ
သက္တမ္းကာလသည္ (၁၀)ႏွစ္သက္တမ္း တိုးေပးပါက သာမန္အားျဖင့္ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၃) ႏွစ္ ခန္႔႐ိွပါသည္။ Site 2
၏ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသံုးစြခ
ဲ ြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ကာလႏွင့္ (၅) ႏွစ္စီ (၃)ႀကိမ္သက္တမ္း တိုးျမွင့္နိုင္ပါသည္။
အငွားခ်ထားျခင္းကို ၁၉၉၅ မွ စခဲ၍
့ (၅)ႏွစ္ (၃)ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးေပးပါက သက္တမ္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၅)ႏွစ္ က်န္႐ိွ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ Site 1 ႏွင့္ Site 2 အငွားခ်ထားမႈ ကိစ(ၥ ၂)ရပ္ကို ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရန္ MR သို႔
ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို ေရးသားတင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅၊ မတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ Myeeyahta
International သည္ Site 1 ကို အငွားခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Build-Operate-Transfer စီမံကိန္းအေနျဖင့္ Burma
Railways ကုမၸဏီ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အဦေဟာင္းကို Five Star Hotel တစ္ခုအျဖစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္
Myanmar Foreign Investment Law ႏွင့္အညီ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္းကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ရန္
ေနာက္ထပ္လိုအပ္သည္မ်ားကို

MR

အေနျဖင့္

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ညြန္ၾကားေၾကာင္း

စာတစ္ေစာင္ကို

Myanmar Investment Commission (MIC) ထံမွ ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
Landmark Development
Landmark Site ေနရာတြင္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ယခင္ ျမန္မာ့မီးရထားရံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦး အား
Yangon

Peninesula

Hotel

(Yangon

Peninsula

Hotel)

အျဖစ္

ျပန္လည္မြမ္းမံ

တည္ေဆာက္၍

စတင္မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း Landmark Development တြင္ ဇိမ္ခံလူေနတိုက္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ Meeyahta International ႏွင့္ Yangon Land တို႔သည္ Land Mark
Development

စီမံကိန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာမီးရထားႏွင့္

မူေဘာင္

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္
သေဘာတူခဲ့ေသာ

အဆိုပါ

မူေဘာင္

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။


ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒအရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္
သည့္Site 1 အတြက္ ကနဦး ႏွစ္ ၅၀ သက္တမ္း ေျမဌားရမ္းစာခ်ဳပ္အား သက္တမ္းတိုးျခင္း၊



ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဥပေဒႏွင့္
အညီ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ သည့္ Site 2 အတြက္ ကနဦး ႏွစ္
၅၀ သက္တမ္းပင္မ ေျမဌားရမ္းစာခ်ဳပ္အား သက္တမ္းတိုးျခင္း ၊



Site 1 ႏွင့္ Site 2 ပင္မ အဌားစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ခုအား ပူးေပါင္းထားသည့္ ပင္မ အဌားစာခ်ဳပ္ အား ေနာင္တြင္
သီးျခားအဌားစာခ်ဳပ္

ႏွစ္ခုအျဖစ္

ခြဲျခားသြားမည္

ျဖစ္ၿပီး

Yangon

Peninsula

Hotel

အတြက္

အဌားစာခ်ဳပ္တစ္ႏွင့္ Landmark Project အတြက္ အဌားစာခ်ဳပ္ တစ္ခုတို႔အား MFC မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ
ခ်က္ရယူသြားရန္ ျဖစ္သည္။


ပင္မတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတါင္

အဓိက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ခန္႔မွန္းအသားတင္

စတုရန္းေပ

(၂)သန္း

ၾကမ္းခင္းဧရိယာ

ရိွ

Landmark

ေနရာမ်ားပါ၀င္သည့္
Development

အား

တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး Yangon Peninsula Hotel ႏွင့္ Landmark Project တို႔အတြက္ ပူးတြဲ
အစုစပ္လုပ္ငန္း အေဆာက္အအံု မ်ားျဖင့္ ခြျဲ ခားထားပါသည္။
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Landmark Project

FMI ႏွင့္အတူ ႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာ သည္ မစ္ဆူဘီ႐ိွေကာ္ပိုေရးႏွင့္ မစ္ဆူဘီ႐ွီအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတို႔ ႏွင့္ Landmark
အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္
ကမၻာ့ဘဏ္၏အဖြဲ႕၀င္တစ္ခု

ရင္းႏွီး
ျဖစ္ေသာ

အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈအား
ေဆာက္႐ြက္ထားပါသည္။

ျမႇဳပ္ႏံွရန္

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္

IFC

ေခ်းေငြႏွင့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ႏွင့္

အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔မွလည္း

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအသြင္ျဖင့္
လက္႐ိွတြင္

႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။

ဘ႑ာေရး

ထို႔အျပင္
Landmark

ေထာက္ပံ့

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစည္းမ်ဥ္း

ပံ့ပိုးရန္

စည္းကမ္းမ်ားကို

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလ်က္႐ိွပါသည္။

Yangon Penunsula Hotel
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ ေန႔တြင္ FMI ႏွင့္ ႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာတို႔သည္ Yangon Peninsula Hotel
ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Hongkong and Shanghai Hotels လီမိတက္ (HSH) ႏွင့္ HSH ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Peninsula International Investment Holdings Limited တို႔ႏွင့္သေဘာတူညီမႈ ရယူထား
ပါသည္။

မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား

လက္မွတ္ထိုးျခင္းေၾကာင့္

ထိုစာခ်ဳပ္အား

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မူလသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ယခင္သေဘာတူထားသည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲမည့္ရက္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြႏ္လ (၃၁)ရက္ေန႔သို႔ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။
ယခင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာၿပီးစီးပါက စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ HSH မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ
၇၀%၊ Yoma Strategic မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၄% ႏွင့္ FMI မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၆% ျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္မည့္
ဟိုတယ္ျဖစ္ေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ Yoma Peninsula Hotel အျဖစ္
မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အဦအား
တာ၀န္ယူသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး

ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ျခင္းကို

ဟိုတည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္

Yoma

သေဘာတူထားေသာ

Strategic

မွ

ကုန္က်စရိတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၁၁၀)ထက္ ပိုမိုကုန္က်သည့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႔ (ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လိုက္နာျခင္း) အတြက္
FMI မွ ထိုသို႔ပိုမိုကုန္က်သည့္ စရိတ္ ၂၀% အား ေပးရန္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Yangon Peninsula Hotel ကို HSH
၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔အရ Landmark အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈ ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မွာ
က်ပ္ (၇၈၁) ဘီလီယံ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။

Pun Hlaing Links Services
FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၃၀.၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ Pun Hlaing Links ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျပည္တြင္းေက်ာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ ေျမယာအပါဝင္ STAR CITY စီမံကန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ေျမယာ (၁၉၇)ဧကကို ပိုင္ဆိုင္ပါ
သည္။ ဤေျမ၏ (၁၂၅)ဧကကို က်င္း (၉)က်င္းပါ Pun Hlaing Links ေဂါက္ကြင္းအတြက္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ Pun
Hlaing Links ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေဂါက္ကြင္းမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအ တြက္တာ၀န္႐ိွၿပီး ၎ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္မီ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအထူးအစီအစဥ္အရ က်န္႐ိွေသာ
(၅၉.၈) ဧက ကို ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ရာမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ အသံုး ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

143

LSC-FMI
LSC-FMI သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ KrisPLAZA ဟုေခၚေသာ ဇိမ္ခံကြန္ဒိုစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
FMI ႏွင့္ Lighting Specialist Co., Ltd. တုိ႔မွ ၅၀/၅၀ အစုစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဤ

စီမံကိန္းအား

သေျပကုန္းေစ်း

၊ဟုိတယ္ဇုန္၊

ေဂါက္ကြင္းမ်ား၊

ေက်ာက္စိမ္းျပတိုက္၊

ေဆး႐ံုသံုး႐ံု၊

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနရံုးမ်ား ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္႐ိွေသာ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္႐ိွ (၁.၂၅)ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပ႐ိွ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ FMI ၏ပထမဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေဖာ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ FMI ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအစပင္ ျဖစ္ပါသည္။ KrisPLAZA တြင္
ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ စုစုေပါင္းဧရိယာ (၁၃၃,၆၇၇) စတုရန္းေပရွိအခန္းေပါင္း (၁၁၄)ခန္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်/ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ
ဧရိယာ (၂၉,၅၇၉) စတုရန္းေပရွိ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေဆာက္႐ြက္ႏိုင္ေသာေနရာ တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔အရ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၂.၅)သန္းျဖစ္ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၏ ဒုတိယသံုးလပတ္
အကုန္တြင္ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ စာရင္းအရ KrisPLAZA ၏
အခန္း(၃)ခန္း ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေက်ာ္မိုးႏိုင္ ႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္း တို႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) သက္တမ္း ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဖြံ႔ၿဖိ္ဳးမႈေကာ္မတီ၏
ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ႏိုင္မည့္

ေျမရာပုိင္ဆုိင္မႈ

ဥပေဒ

နွင့္

အညီႏွစ္ေပါင္း

(၃၀)

၄င္း စီမံကိန္းေျမကို LSC-FMI ကုိယ္စား နာမည္ေပါက္ႏွင့္ သံုးစြခ
ဲ ြင့္မ်ား

ရ႐ိွထားပါသည္။

LSC-FMI သည္ ပုိင္ရုိက္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ GTS ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး
အဓိကအေဆာက္အဦ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္
CTMCC-HTE

(Myanmar)

Limited

ႏွင့္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု

စလံုးအတြက္

စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ (၁၉.၃)ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္။

FMI Garden Development
FMI Garden Development ကို FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၄၇.၅% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး FMI City တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမကုိ
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကို
အဓိကစီမံကိန္းေရးဆြဲ

ပိုင္ဆုိင္ထားပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္

FMI

ၿခံ၀င္း႐ိွသည့္

City
လူေန

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အသိုင္း

အ၀ိုင္း

ပထမဦးဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္မႈကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အားလံုးနီးပါး ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ FMI City
သည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ

(၉)မိုင္ကြာေ၀းၿပီး

ေျမဧက(၄၆၅)ဧကေပၚတြင္ တည္႐ိွပါသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ

(၂)မိုင္သာေ၀းေသာ

ဤအိမ္ရာတြင္ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖစင္တာ၊ စူပါမားကက္ ႏွင့္

စားေသာက္ဆိုင္တန္းႏွင့္ ဘတ္စကားဂိတ္ တစ္ခုတို႔တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ Fontana စီမံကိန္းတြင္ အိမ္ေပါင္း
(၁၄၃)အိမ္ ပါ၀င္ၿပီး ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္
Fontana Project ႐ိွ အိမ္ေပါင္း (၁၃၀)မွာ မေရာင္းခ်ရေသး ပဲ႐ိွပါသည္။

FMI City ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုးအိမ္အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း ႏွင့္ FMI Garden Development တို႔ ၾကားတြင္ ၁၉၉၅ ၌
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ေျမရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

ပါသည္။ FMI Garden Development သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ ေျမဧက (၄၆၅) ၏ LDRs ကို ရ႐ိွခဲ့ၿပီး
ဤစီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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FMI Garden Development သည္ ေအာင္ေဇယ်တံတား ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတား ၾကားတြင္ လႈိင္ျမစ္ကမ္းႏွင့္
ကပ္လ်က္

ေျမ

(၁၁.၀၈)

ဧကကိုလည္း

ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး

ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွျခင္းအေပၚမူတည္၍

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အထူးရည္႐ြယခ
္ ်က္ျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမွ တဆင့္ ထုိေျမေပၚ တြင္အဓိကစီမံကိန္း ေရးဆြဲ
တည္ေဆာက္ေသာ လူေနအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

FMI City Gate Project
FMI Garden Development သည္ FMI City အ၀င္နားတြင္ (၁.၃) ဧက ႐ိွေဆာက္လုပ္ေရး ေနရာကို ပိုင္ဆုိင္ၿပီး FMI
City Gate ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ၄င္းတြင္ အငွားခ်ထားႏိုင္ေသာ
ဧရိယာ (၈၈,၅၀၀) စတုရန္းေပ ႐ိွအခန္း ေပါင္း ၉၀ ႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ဧရိယာ စုစုေပါင္း (၁၃,၇၀၀)
စတုရန္းေပ႐ိွမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္

ထားပါသည္။

လက္ရွိအစီအစဥ္အရ

ဤၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းတြင္

ပိုင္ဆိုင္သည့္အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ငွားရမ္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္
FMI ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တာ၀န္ယူရန္
ဖြ႕ဲ စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ FMI သည္ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးအကိ်ဳးစီးပြား ၂၀.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး Yoma Strategic သည္ ႐ွယ္ယာ
တန္ဖိုးအကိ်ဳးစီးပြား

၈၀.၀%

ကို

ရ႐ိွမည္ျဖစ္ၿပီး

၎ကုမၸဏီသည္

FMI

Garden

Development

ထံမွ

ဤေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရ႐ွည္အငွားခ်ထားျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FMI Garden Development ကို
၅၂.၅% ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yangon Land သည္ ဤေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးအျမတ္အား FMI
သို႔ က်ပ္ (၁,၆၄၆,၄၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ FMI ၏ ဤၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းကို
ကုန္က်စရိတ္ပါ၀င္

ထည့္၀င္မႈသည္

ေျမဧကမ်ားသာ

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃

ခုႏွစ္၊

ႏို၀င္ဘာလတြင္

ဤၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ (၁၇)ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး
၎ကို

Yoma

Strategic

မွ

ရန္ပံုေငြ

ေထာက္ပံ့ထုတ္ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ ထက္

ပိုမိုကုန္က်ခဲ့ပါက ထပ္မံကုန္က်မည့္စရိတ္အား ပိုင္ဆိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးက် ထည့္၀င္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MIC ၏
အတည္ျပဳခ်က္ရ႐ိွမႈအေပၚမူတည္၍ ကုမၸဏီအသစ္အား ဖြ႕ဲ စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
(၃၀)ရက္ေန႔ထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ိွေသးပါ။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈနည္လမ္း
အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းခြျဲ ခားထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ခုိင္မာေသာစနစ္က်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း
အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ ေနရာေဒသတစ္ခု၌ ဖြြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

႐ိွသည္ကို

ေျခရာခံအကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

FMI

၏

ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္းသည္

ယံုၾကည္စရာေကာင္း၍ ဂုဏ္သတင္းျဖင့္ လူမ်ားသိ႐ိွျခင္း၊ အဆင့္တန္းျမင့္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားသည့္အေလ်ာက္ မ်ားစြာေသာ ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားက FMI အား ၄င္းတို႔၏ အိမ္ၿခံေျမ
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငနး္မ်ားတြင္ အစုစပ္တြဖ
ဲ က္ လုပ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ႐ွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးပါသည္။
FMI

သည္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိွမ႐ိွကို

စံုစမ္းအကဲျဖတ္ရာ၌

၎အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ထုတ္ကုန္လုိအပ္ခ်က္ရွိမႈ၊

ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊

အရစြမ္းေဆာင္ႏူိင္မႈ

ေစ်းကြက္လက္သင့္ခံမႈႏႈန္းမ်ား

စီမံကိန္းမ်ားကို

ႏွင့္

အေသးစိတ္

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ

ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊
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ကို

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျပင္

အေသးစိတ္ချြဲ ခမ္းေလ့လာရန္

သုေတသန

ျပဳျခင္းမ်ားကို

ဘ႑ာေရး

တင္ျပလာေသာ

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဤလုပ္ငနး္အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ တင္ျပလာေသာစီမံကိန္းေနရာတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွမ႐ိွ
ပဏာမ

အစီရင္ခံစာကုိ

ျပင္ဆင္ပါသည္။

ခြျဲ ခားရွာေဖြၿပီးေနာက္

ေနာက္ထပ္

ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းအတိုင္း အတာကို ဆံုးျဖတ္ရန္ တို႔
ပါ၀င္လာပါသည္။

တည္ေနရာ၊

သေဘာအဘာ၀၊

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွမႈႏွင့္

စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၏

အတိုင္းအတာစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက ၄င္းတို႔၏
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ကုမၸဏီ႐ိွ အျခား႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္၍ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ပါသည္။

လုိအပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရ႐ိွရန္ ႏွင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအား ခ်င့္တြက္ျခင္း။
အိမ္ၿခံ၊ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လိုအပ္ေသာအတည္ျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေဆာက္
လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ Layouts မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ၊
ေျမအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
ထုိသို႔ပင္

မီးသတ္ဦးစီးဌာနမ်ား၏

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ား

တည္ေဆာက္သည့္အခါတြင္ လုိအပ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦတစ္ခုၿပီး ျပည့္စံုျခင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း
က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ

ဥပေဒ

မ်ားႏွင့္အညီ

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ား

ၿပီးစီးေသာအခါ

သက္ဆိုင္ေသာ

အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ရ႐ိွရပါမည္။ အိမ္ၿခံေျမ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတည္ေဆာက္မႈတြင္ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္မည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကို အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။

စီမံကိန္းစီစဥ္ဒီဇိုင္းေရးဆြျဲ ခင္း ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား
အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္းမစတင္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ိွမ႐ိွ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ရပါ
သည္။

ထုိအစီရင္ခံစာကုိ

ဗိသုကာပညာ႐ွင္မ်ား

ျပင္ပမွ

အတိုင္ပင္ခံမ်ားခန္႔ၿပီး၍

၊

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္

အတုိင္းအတာမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ၿပီးေသာအခါ ျပင္ဆင္ရပါသည္။ စီမံကိန္း၏ဗိသုကာဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို
ခန္႔အပ္ထားေသာ

ဗိသုကာပညာ႐ွင္မွ

ေရးဆြေ
ဲ ပးၿပိး

အေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ

ဒီဇိုင္းမ်ားကို

ျပင္ပမွ

အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ေပးအပ္္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
မ်ားေသာအားျဖင့္

အိမ္ၿခံေျမ

လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ေဆာက္လုပ္ေရး

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

အျခားသူတစ္ဦးကုိအပ္ႏံွပါသည္။ ဆက္ဆံေသာကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက မ်ားေသာအားျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ
တန္ဖိုးခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း

ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူေရးႏွင့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အညီ

တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၊ လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္ အရည္အေသြး ဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္မႈမ်ား ကုိလုိက္နာ ျခင္း၊ ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ချြဲ ခင္း၊ ကုန္ေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိစီမံခံ့ချြဲ ခင္း၊
စက္ယႏၲရားပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခား
သတ္မွတ္ထားေသာ

အခ်ိန္ႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ကုန္က်

ေရႊ႕ေျပာင္းတပ္ဆင္ျခင္းေနရာခ်ျခင္းမ်ားအျပင္

စရိတ္မ်ားအတြင္းတြင္

စီမံကိန္းမ်ားၿပီးေျမာက္

ျပည့္စံုမႈ႐ိွေစရန္

တာ၀န္႐ိွပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအား Yoma Strategic ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုက
တာ၀န္ယူပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း
အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို
ေရာင္းလုိအားႏွင့္

၀ယ္လိုအား

ေစ်းကြက္စြမ္းအားမ်ားျဖင့္
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အဓိကဆံုးျဖတ္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ေပးထားေသာအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊

အဆင္ေျပေစရန္ေဆာင္႐ြက္ေပးထားမႈမ်ား

ႏွင့္၄င္းတို႔၏

အိမ္ၿခံေျမမ်ားအတြက္

အရပ္ေဒသမ်ားတြင္႐ိွေသာ

အလားတူ

(Amenity)

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္

ေစ်းႏႈန္း

သတ္မွတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ႀကိဳတင္ေရာင္း၀ယ္မႈ မတိုင္မီေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ
ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ပါသည္။

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
အိမ္ၿခံေျမစီမံကိန္းမ်ား

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ “Umbrella Marketing” သေဘာတူညီခ်က္အရ SPA
(Myanmar)

၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ

SPA

Marketing

ႏွင့္

Yoma

Strategic

တို႔

ကေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါအခ်က္မ်ားအရ Yoma Strategic ၏ အိမ္ၿခံေျမ႒ာနသည္ အိမ္ၿခံေျမ
မ်ား ေစ်းကြက္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ကို

ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ SPA

(Myanmar)

သည္

ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို

ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ကို ေငြေထာက္ပံ့ရန္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ
ကုမၸဏီမ်ားသည္ မ်ဳိးစံုေသာေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလုပ္ကုိင္သည့္ ဗဟို ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းရံပံုေငြ သို႔
ေငြထ့ဝ
ဲ င္ၾကပါသည္။ SPA Marketing က ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း က အေရာင္းေကာ္မ႐ွင္
ေပးရပါသည္။ ေကာ္မ႐ွင္ ႏႈန္းထားသည္ ေရာင္းခ်သည့္ အိမ္ၿခံေျမေပၚမူတည္၍ ၂% မွ ၄% ထိ ႐ိွပါသည္။

အာမခံ
STAR CITY ဇုန္ (ခ) ႏွင့္ ဇုန္ (ဂ) တို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္ Thanlyin Estate သည္
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အာမခံေပၚလစီမ်ား အားလံုးထား႐ိွခဲ့ပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးေသာအခါ ဤေပၚလစီအားလံုးသည္
အိမ္ၿခံေျမ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အာမခံေပၚလစီမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားက႑မ်ားစြာခြ၍
ဲ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ အလြန္အမင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ

လုပ္ငန္းပုိင္းရွိ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပရွိ

အိမ္ၿခံေျမ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ အိ္မ္ၿခံေျမဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ
တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အေတြ႔အႀကံဳပို၍ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမ မ်ား
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအသစ္မ်ားအတြက္

ေျမမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ား

ရ႐ိွေကာင္းရ႐ိွပါလိမ့္မည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ) တြင္ ေဖာျ္ပထားသည့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကိုၾကည့္႐ႈပါရန္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ရန္ကုန္၌ (၁၇၄)ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ံုတစ္႐ံု ႏွင့္ ေဆးခန္းတစ္ခန္း ႐ိွၿပီး Pun Hlaing Siloam Hospitals
နာမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္ (ယခင္က ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံုအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲပ
့ ါသည္)။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဆး႐ံုသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ (၁၃) မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ိွသည့္
ဧရိယာ

(၅.၅)ဧက

႐ိွသည့္ေျမေပၚတြင္

တည္႐ိွပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမွ

ေခတ္မီေသာ

ခြစ
ဲ ိတ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊
အေထြေထြက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊
အေျခခံအဆင့္မွ

ေရာဂါ႐ွာေဖြေရးႏွင့္

တတိယအဆင့္အထိ

အေရးေပၚအေျခအေန

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
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၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္

ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးခန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း႐ိွ FMI စင္တာတြင္တည္႐ိွပါသည္။ ေဆးခန္းတြင္ လူနာဆရာ၀န္ တိုင္ပင္
ျခင္းဆိုင္ရာ အခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ကုသေရးအခန္း (၂)ခန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အခန္း(၁၈)ခန္း ႐ိွပါသည္။
သမိုင္းေၾကာင္း
ေေဆး႐ံုတည္ေဆာက္ထားသည့္ေျမယာကုိတရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ

ပန္းလိႈင္ႏိုင္ငံတကာေဆး႐ံုလီမိတက္

(PHIH) ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္တရား၀င္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ FMI အေနျဖင့္ PHIH တြင္ ႐ွယ္ယာ
၆၀% ႐ိွၿပီး Lippo Group ၏ အဖြ႕ဲ ဝင္ PT. Waluya Graha Loka က ႐ွယ္ယာ ၄၀% ႐ိွပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
(၇)ရက္ေန႔တြင္ YSHPH က ေဆး႐ံု ႏွင့္ ေဆးခန္းကို လႊဲေျပာင္းမယူမီအထိ PHIH အေနျဖင့္ ေဆး႐ံု ကုိ ဖြင့္လွစ္သည့္
၂၀၀၅

ခုႏွစ္၊

ေမလ

ကတည္းက

ေဆးခန္းကို

ဖြင့္လွစ္သည့္

၂၀၀၆

ခုႏွစ္၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက

လည္ပတ္ခဲပ
့ ါသည္။
MIC မွခြင့္ျပဳေသာ FMI ႏွင့္ PT.Waluya Graha Loka တို႔ ၾကား မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မႈအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ၎ေန႔တြင္ FMI ႏွင့္ PT.Waluya Graha Loka တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ YSHPH အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ YSHPH တြင္ FMI မွ ႐ွယ္ယာ ၆၀% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး
PT.Waluya Graha Loka မွ ၄၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ PHIH သည္ PT.Waluya
Graha Loka ႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစာခ်ဳပ္၊ YSHPH ႏွင့္ ေဆး႐ံုတည္ရွိေနေသာေျမအား ငွားရမ္းမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ထုိကတည္းကေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္း ႏွစ္ခုလံုးအား YSHPH မွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ ေဆး႐ံုသည္ ISO 9001:2008 (Quality Management System) လက္မွတ္ကိုရ႐ိွခဲ့ၿပီး
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ “က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း” နယ္ပယ္ တြင္ ISO 14001:2004 (Environmental
Management System) လက္မွတ္ကိုရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
အားအင္မ်ား
ေခတ္မီေသာ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမီ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္

ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊

ေရာဂါ႐ွာေဖြျခင္း

နာတာ႐ွည္ေရာဂါကုသျခင္းတို႔အတြက္

ေခတ္မီဆံုး

ေဆးဘက္ဆိုင္ ရာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းမ်ားမွာ Catheterisation ႏွင့္ Cardiac
Intervention Lab ၊ 1.5 Tesla MRI ၊ 128 Slice CT-Scan ၊ Digital X-ray ၊ 4D Ultrasound ႏွင့္ Mammography
တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္ Horizontal laminar flow Hepa-Filtered စနစ္ရွိခစ
ြဲ ိပ္ခန္း (၄)ခန္း၊
ဗဟုိေရာဂါပုိးသတ္ေနရာႏွင့္

ဗဟိုက်က်ေပါင္းစပ္ထားေသာ

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမီ

အထူးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈကုသေဆာင္

လည္း

ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ေခတ္မီေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

အသံုးအေဆာင္မ်ားသံုးစြမ
ဲ ႈအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေရွ႕ေဆာင္

လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ စံျပလုပ္ငန္္းလည္ပတ္မႈ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ေပါင္းစည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ “ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း
ပ႐ိုတိုေကာ”

(Imaging

and

reporting

protocol)

ႏွင့္

“ခႏၶာကုိယ္တြင္း

ထည့္သြင္းကုသမႈဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပ႐ိုတုိေကာ” (Interventional procedure protocol) တို႔ကို က်င့္သံုးပါသည္။
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ေဆး႐ံုသည္

ေခတ္မီ

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ (Picture Archiving and Communication System

/ဓါတ္ပံုထိန္းသိမ္းျခင္း၊

“PACS”)

တို႔ျဖင့္ပံ့ပုိးထားသည့္

တစ္ခုထဲေသာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဖလင္မဲ့ဒီဂ်စ္တယ္ လုပ္ငန္းျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေခတ္မီ အသံုးအ ေဆာင္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အစဥ္အလာ ႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းကုထံုးမ်ားကို ေပးေသာ
ပထမဆံုးေပါင္းစပ္ထားေသာ ျပန္လည္ကုသေရးစင္တာကိုတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာက္ကပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း႐ိွေသာ Reverse osmosis water treatment system
ျဖင့္ ေခတ္ေပၚ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးဌာန (၂၀) ႏွင့္အတူ
ကုသေပးလ်က္႐ိွပါ သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုသည္ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ISO 9001:2008 (Quality Management System)

လက္မွတ္ႏွင့္

“က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း” နယ္ပယ္ တြင္ ISO 14001:2004 (Environmental Management System)
လက္မွတ္တို႔ကိုပထမဆံုးရ႐ိွသည့္ ေဆး႐ံု ျဖစ္ပါသည္။
အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ American College of Emergency ႏွင့္ Australian College of Emergcy တို႔မွခ်မွတ္ထားေသာ
ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ 24×7 On Duty
စံအေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား႐ိွပါသည္။

ဤအေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ႏွလံုး၊ ေလသင္တုန္း ႏွင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ဆိုင္ရာေဆး၀ါးကုသနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚေဆးပညာမ်ားတြင္
ေဆးခန္း ဆိုင္ရာ protocol မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ဖန္တီးျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကုသေရးႏွင့္ ၾကားျဖတ္ကုသေရးအတြက္ “ေရႊေခတ္စံႏႈန္းမ်ား” ရ႐ိွရန္အာ႐ံုစိုက္ထားၿပီး ယင္း
အေျခအေနသည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား႐ိွ စံသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သက္ဆုိင္ရာကာလအတြင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ကုသမႈ/ကုသေရးကို လူနာမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ကုသေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေရးေပၚဌာနတြင္႐ိွေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္
(၁၈)လမွ (၂၄)လ ကာအတြင္း အဆင့္သံုးဆင့္႐ိွ ၀က္ဆိုဒ္အေျခခံ အေရးေပၚေဆး၀ါးထရိန္နင္ပ႐ိုဂရမ္မွတစ္ဆင့္
သမား႐ိုးက် ထရိန္နင္ၿပီးဆံုးေစေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။
စစ္မွန္ေသာ

“ဘီးတပ္ထားေသာေဆး႐ုံ”

ျပန္လည္ကုသေပးေရး
ေလ့က်င္ထားေသာ

အေနျဖင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ဆရာ၀န္မ်ား၊

ကုသျခင္း၊

ေရာဂါတည္ၿငိမ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူနာမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္

ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊

အသံုးေဆာင္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္
တပ္ဆင္ထားေသာ

ေခတ္မီလူနာတင္ယာဥ္ ၄ စင္း ထား႐ိွပါသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ ့ဤနယ္ပယ္တြင္အဓိက၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကားတြင္ 24×7 ‘On Duty’ စံနစ္ကို
ေထာက္ပံ့ေပးႏူိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာပုဂၢလိကေဆး႐ံု
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၀န္ (၁၄၆)ဦး
အနက္

အထူးကု

(၂၄)ဦးသည္

အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

သီးသန္႔္အေျခခံျဖစ္၍

အျခားပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား၌ ကုသေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ေဆး႐ံု မ်ားစြာကို သြားေရာက္ကုသေနသည့္
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သီးသန္႔္မဟုတ္ေသာ

အေျခခံပံုစံျဖစ္ပါသည္။

ဤအေျခအေနသည္

ႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ

ဤနယ္ပယ္တြင္

အဓိက

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကားတြင္ 24×7 ‘On Duty’ စံနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏူိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာပုဂၢလိကေဆး႐ံု
ျဖစ္ေစပါသည္။
အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွ၍ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာစီနီယာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအသင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွ၍ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြဲ႕ကုိ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒ၊ စနစ္မ်ား၊
လုပ္ကိုင္လည္ပတ္မႈမ်ား၊
ႏွစ္ေပါင္း

(၂၅၀)ေက်ာ္ရွိ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ
အဖြ႕ဲ ၀င္အမ်ားစုႏွင့္

နည္းပညာႏွင့္စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတို႔၌
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ကၽြမ္း

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္

ေဆး႐ံုမန္ေနဂ်ာမ်ား

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုတြင္

က်င္သူမ်ား၊

အေတြ႕အႀကံဳ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္

ဖြ႕ဲ စည္းထားပါသည္။

သည္

အားလံုးစုစုေပါင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီနီယာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအသင္း၏

ေဆး႐ံုလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာနက္နဲေသာ

ကုိယ္ေတြ႕အသိ

ပညာမ်ားအျပင္ အျခားဆရာ၀န္မ်ားႏွင္ တြဖ
ဲ က္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား႐ိွသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ကၽြနု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

စီနီယာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအသင္း၏

အေတြ႕အႀကံဳ၊

နက္နဲမႈႏွင့္

အမ်ဳိးမ်ဳိးကၽြမ္းက်င္မႈတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႐ႈပ္ေထြးလ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသည့္ က်န္းမာ
ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ သိသာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ကို ရ႐ိွေစသည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ YSHPH ၏ CEO
ျဖစ္ေသာ Dr. Gershu Paul သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္
အေတြ႕အႀကံဳ (၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္႐ိွသူ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ Lippo Group
မွ ၇၀.၈% ပိုင္ဆိုင္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ Siloam International Hospital TBK ၏ လုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္႐ြကရ
္ ာတြင္ အဓိကအေရးပါသူျဖစ္ၿပီး ယင္းပုဂၢိဳလ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ စတင္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆး႐ံုေလးခုမွ
၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၂) ဘီလီယံ ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီးႏွင့္ အတူ
ေဆး႐ံုေပါင္း

(၂၀)အထိ

တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း
ပါသည္။

YSHPH

၏

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္

ေမလ

မွစတင္၍

၎အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကုိဦးေဆာင္လ်က္ရွိ

အမႈ႕ေဆာင္ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ

ေဒါက္တာရဲမိုးျမင့္

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ႐ိွသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
မွစတင္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲပ
့ ါသည္။
ဆံုလည္ႏွင့္ စပုတ္တိုင္ ပံုစံ၊ တယ္လီမယ္ဒီဇင္တို႔ျဖင့္ ရ႐ိွႏိုင္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါကုထံုး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေက်ာႏွင့္
အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာဌာနမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္ ႏွလံုးေရာဂါကုထံုး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေက်ာခြစ
ဲ ိတ္ျခင္း၊ အ႐ိုးအဆစ္ေရာဂါကုထံုးႏွင့္ အေရး ေပၚ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
တတိယအဆင့္အထိ

“အေကာင္းဆံုးဌာနမ်ား”

ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သာမက

ဤဌာနမ်ားသည္

က်န္းမာေရး

ပညာ၊

အေျခခံအဆင့္မွ
ေရာဂါရွာေဖြေရး၊

ျပန္လည္ကုသေရး၊ ေဆးပညာဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ႕ ႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကုသမႈ႕မ်ား ကိုေပးႏိုင္သည့္ ‘One Stop’
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဤဌာနမ်ားကို အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ အထူးသူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အထူးေပါင္းစည္းထားေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား
တို႔ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤဌာနမ်ားမွ ေခတ္မီဆံုး ေရာဂါ႐ွာေဖြေရးအသံုးအေဆာင္ (MRI, CT
Cathlab

ႏွင့္

Ultrasound)

ႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္

လူနာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္၊

ဆံုလည္ႏွင့္

စပုတ္တိုင္

ပံုစံ၊

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာဆက္ဆံေရး ပံုစံျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္
အေ၀းမွကုသမႈစနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳပါသည္။

150

မွန္ကန္သည့္

ေပါင္းစည္းထားေသာ

ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံကို

၀န္ေဆာင္မႈကိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္

အသံုးျပဳၿပီး

ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျဖစ္စဥ္ကို

ယင္းေနရာတြင္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲရန္

ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

စည္းကမ္း

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ကုသနည္းကိုေဆာင္႐ြက္လ်က္

ေဆးဘက္ဆိုင္

ရာအုပ္စုတစ္စုခ်င္းမွ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

အဖြ႕ဲ တစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တည္ေထာင္ေသာ အေထြေထြေဆး႐ံုတစ္ခုခ်င္းဆီ၌ အေကာင္းဆံုးဌာနမ်ားကို
အတုယူရန္ ဆႏၵ႐ိွပါသည္။
YSHPH တြင္ ႐ွယ္ယာ ၄၀% ႐ိွေသာ Lippo Group အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္
မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုမွသည္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ေဆး႐ံုေပါင္း (၂၀)အထိ လုပ္ငန္းတိုးတက္လာခဲ့ပါ သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေဆး႐ံုမ်ားကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားအေရအတြက္တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ Lippo Group ၏အေတြ႕အႀကံဳသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္
တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ပါ။

မဟာဗ်ဴဟာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အနာဂတ္႐ုပ္ပံုလႊာမွာ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြး၊ တိုးတက္ထိႏိုင္မႈ၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ ၾကင္နာသနား
တတ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအနာဂတ္႐ုပ္လႊာမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္
မႈလုပ္ကိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ ႐ွင္းလင္းသည့္မဟာဗ်ဴဟာ႐ိွပါသည္။
အနာဂတ္႐ုပ္ပံုလႊာကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံအုတ္ျမစ္
ကၽြနု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းပံုစံသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မ႑ိဳင္ႀကီး

ေလးရပ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာာင္မႈပံုစံအုတ္ျမစ္တြင္

တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းအေျခခံထား ၿပီး မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္တြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ 

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈတြင္အလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း : ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္႐ိွေဆး႐ံုမ်ားတြင္ American College of
Emergency ႏွင့္ Australian College of Emergency တို႔မွခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုး
က်င့္သံုးမႈ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

24×7

On

Duty

စံအေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား႐ိွၿပီး အနာဂတ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္းထား႐ိွသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ေခတ္မီဆံုးေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္

စနစ္မ်ား

:

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမ်ားသည္

ဓါတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္း၊ ေရာဂါ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေရ႐ွညလ
္ ူနာကုသမႈတို႔အတြက္ ေခတ္မီဆံုးေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထား ၿပီး အနာဂတ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေဆး႐ံုခုတင္မ်ားအတြက္ အလႊာငါးလႊာပါေသာေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ :
(၅)လႊာပါေသာ

ေဆး႐ံုခုတင္မ်ားအတြက္ အလႊာ

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈဆိုသည္မွာ

လူမႈစီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္လႊား႐ိွေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ျပည္သူမ်ားဆီသို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔

၏၀န္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။


အခ်ိန္ျပည့္လခစာဆရာ၀န္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာမွာ

:

အဓိက၀န္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ 24×7 ‘On Duty’ ပံုစံကိုေဆာင္႐ြက္ႏင
ုိ ေ
္ ရးအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္ ၀ါရင့္ေဒါက္တာမ်ားကို အၿမဲတမ္းခန္႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ဆြေ
ဲ ဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္
ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေသာေဆး႐ံုအေရအတြက္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း
ကမ ၻာ့ဘဏ္၏အဆိုအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူဦးေရ (၁၀၀၀) အလိုက္ ေဆး႐ံုခုတင္ေပါင္း (၀.၆) ခု႐ိွၿပီး
ယင္းႏွစ္ သည္ေနာက္ဆံုးစာရင္းအင္းရ႐ိွခဲ့ေသာႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔၌ လူဦးေရ
(၁၀၀၀) လွ်င္ (၂.၉) ခုတင္ပ်မ္းမွ်ေပၚအေျခခံ၍ တြက္ၾကည့္ပါက ျမန္မာသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေဆး႐ံု ခုတင္ေပါင္း
(၁၂၀၀၀၀)

နည္းပါးေနပါ

သည္။

(အရင္းအျမစ္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဧၿပီ

(၁)ရက္ေန႔တြင္

ရ႐ိွခဲ့ေသာ

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS/countries)။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ပ်မ္းမွ်အသက္ (၂၈.၆၂)ႏွစ္ျဖင့္ လူငယ္ဦးေရအလြန္မ်ားၿပီး ၈.၁၅% သည္ အသက္ (၆၀)ႏွင့္အထက္ လူႀကီးမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ရ႐ိွခဲ့ေသာ WHO Global Health Observatory
Data Repository, http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-MMR)။ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားဌာန၏ အဆိုအရ ဘ၀သက္တမ္းတိုးရန္ႏွင့္ေသဆံုးမႈႏႈန္းေလ်ာ့ ခ်ရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အတူ (၆၀)
ႏွင့္အထက္ လူဦးေရသည္ (၂၀၂၂)ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၉% တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

စီးပြားဥစၥာၾကြယ္၀မႈတို႔ေၾကာင့္

ပိုမိုျမင့္မားေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

၀ယ္လုိအားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုေပၚတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတိုးလာမည္
ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ႐ွာေဖြမႈ၊

ေရာဂါကုသမႈ၊

ျပင္ပလူနာ၊ အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လုိအားသည္လာမည့္

(၁၀)

ဆယ္စုေက်ာ္ကာလအထိ တိုးျမင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈.၅%၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ၈.၂% ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈% အသီးသီးတိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ယင္းအေျခ အေနသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

အရည္အေသြးျမင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

၀ယ္လိုအား

တိုးျမင့္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၁)ရက္ေန႔ တြင္ရ႐ိွပါသည္။ Source:
www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/eap#5)
ေဆး႐ံုခုတင္မ်ားႀကီးမားစြာ

ျပတ္လပ္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အရည္အေသြးျမင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္

ေ႐ွာက္မႈ ၀ယ္လုိအားတြင္ခန္႔မွန္းထားေသာ တိုးတက္မႈႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာ
ႏွစ္မကုန္မီ ေဆး႐ံုအသစ္အခ်ဳိ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးပါက
ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွတစ္ခုမွာ လူနာမ်ားကုိအေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဌာနမ်ားမွ ဆရာ၀န္မ်ားက
ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေစလႊတ္မည့္အစား အနီးနား႐ိွ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ပို႔ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပထမဆံုး Express Hospital အသစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ အမွတ္-၃၃ တြင္
၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာႏွစ္ဒုတိယသံုးလပတ္

ဤေဆး႐ံုအသစ္တြင္

ခုတင္

ေပါင္း

တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္

(၂၆)ခုတင္

ထား႐ိွရန္

အဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြကသ
္ ြား ပါမည္ -
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စီစဥ္ထားပါသည္။
စီစဥ္ထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ဤေဆး႐ံုမွေအာက္ပါ



အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား- ေရတိုေနထိုင္မႈ၊ ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းႏွင့္ ICU



ေဆး၀ါး



ဓါတ္ခခ
ြဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဓိကေနရာ



ဓါတ္မွန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - CT၊ DR ႏွင့္ Ultrasound

ထုိ႔အျပင္ ဤေဆး႐ံုမွေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္းေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း



အလွအပဆိုင္ရာျပဳျပင္ေပးျခင္း



သြားဘက္ဆို္င္ရာ ႏွင့္



ေရာဂါတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေဘးကင္းရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆး႐ံုဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္မွာ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္) က်ပ္ေငြ
(၆.၅) ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြကို YSHPH ၏ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ေ၀စုပိုင္ဆိုင္မႈအလိုက္ အရင္းအႏွီး ထည့္၀င္မႈ
(ဆိုလိုသည္မွာ - FMI မွ ၆၀% ႏွင့္ PT.Waluya Graha Loka မွ ၄၀.၀% ျဖစ္ပါသည္။) ႏွင့္/သုိ့မဟုတ္ ဘဏ္
ႏွင့္/သုိ့မဟုတ္အ ျခား ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ျဖင့္ေဆာင္႐ြကသ
္ ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃ လမ္း၊ ၃၁-လမ္းႏွင့္ ၃၂-လမ္းၾကား၊ အမွတ္-၉၇ တြင္ ဒုတိယ
Express Hospital တစ္ခုအား အဆင့္(၂)ဆင့္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အဆင့္(၁)အား ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဒုတိယသံုးလပတ္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ခုတင္(၂၇)ခုတင္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္(၂)အား ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စတုတၳသံုးလပတ္တြင္

ဖြင့္လွစ္ၿပီး

ခုတင္(၉၂)လံုး

ပါ၀င္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆး႐ံုမွေအာက္ပါ

အဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြား ပါမည္ 

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား- ေရတိုေနထိုင္မႈ၊ ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းႏွင့္ ICU



ေဆး၀ါး



ဓါတ္ခခ
ြဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဓိကေနရာ



ဓါတ္မွန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - CT၊ DR ႏွင့္ Ultrasound

ထုိ႔အျပင္ ဤေဆး႐ံုမွေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိလည္းေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း



အလွအပဆိုင္ရာျပဳျပင္ေပးျခင္း



သြားဘက္ဆို္င္ရာ ႏွင့္



ေရာဂါတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေဘးကင္းရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆး႐ံုဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္မွာ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္) က်ပ္ေငြ
(၁၁.၇)ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး

ယင္းေငြကို

YSHPH

၏

႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ
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၎တို႔၏ေ၀စုပိုင္ဆိုင္မႈအလိုက္

အရင္း

အႏွီးထည့္၀င္မႈ (ဆိုလိုသည္မွာ - FMI မွ ၆၀% ႏွင့္ PT.Waluya Graha Loka မွ ၄၀.၀% ျဖစ္ပါသည္။) ႏွင့္/သုိ့မဟုတ္
ဘဏ္ ႏွင့္/သုိ့မဟုတ္အ ျခား ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ တတိယသံုးလပတ္ကုန္ဆံုးေသာကာလတြင္ အမွတ္-၃၇၊ သာစည္
ကန္လမ္း၊ အမွတ္-၂ ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေ႐ႊတြင္ ေဆးခန္းတစ္ခန္းကို ဖြင့္လွစ္ရန္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထား
ပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ပတ္အရံေဆးခန္းသည္ အာမခံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလာေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကို ေငြေၾကးမပါဘဲ
ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ မ်ားျပားလွသည့္
ခရီးသည္မ်ားကို

ျပင္ပလူနာကုသမႈမ်ားျဖင့္

အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေပးမည္

ျဖစ္ပါ

သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားမွေငြကို ေထာက္ပံ့၍ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္းက်ပ္ (၂၂)သန္း
ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး YSHPH မွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြစိုက္ထုတ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတလႊားေဆး႐ံုမ်ားကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ၾကန္႔ေရာက္ရွိမႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ

လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊

ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္

၀ယ္ယူျခင္းမ်ားျဖင့္

အက်ဳိးရလဒ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ကြန္ ယက္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကြန္ရက္သည္

သတင္းအခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အလက္

မ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္

လက္႐ိွအစီအစဥ္

မွာ

အထူးကုဌာနမ်ားတိုးတက္မႈကို

ေကာင္းမြန္ေသာ

ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုရ႐ိွမႈအေပၚမူတည္၍

ခန္႔မွန္းေျခခုတင္ေပါင္း (၃၀၀)ပါ၀င္သည့္ အေထြ ေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႏွင့္ အေရးေပၚဌာနတစ္ခု၊ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းတစ္ခန္း၊
ပိုမိုကန္႔သတ္ထားေသာ အသံုးေဆာင္မ်ားျဖင့္ ခန္႔မွန္းေျခခုတင္ (၄၀)မွ (၁၀၀)ထိ ႐ိွေသာ “Express Hospital” ဟူ၍
အဓိကေဆး႐ံုႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားကို

တည္ေဆာက္ရန္

တေျဖးေျဖးျခင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕မႈကို

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၏

ဘ႑ာေရးအျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္

တိုင္းတာေဆာင္႐ြကရ
္ န္ျဖစ္ပါသည္။
ေဆး႐ံုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ကုန္က်စရိတ္သည္

အ႐ြယအ
္ စားႏွင့္တည္ေနရာအေပၚမူတည္ေသာ္လည္း

အေထြေထြေဆး႐ံု

အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခန္႔မွန္းေျခဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ (၃၀)ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ အထူးကုေဆး႐ံုကို
က်ပ္ေငြ (၇)ဘီလီယံမွ (၁၅.၄)ဘီလီယံအထိ သတ္္မွတ္ထားပါသည္။ ေဆး႐ံုတစ္ခုခ်င္းဆီကို တည္ေဆာက္သည့္
တည္ေနရာ၏သက္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြမ
ဲ ည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ဆႏၵ႐ိွေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္တည္႐ိွ၍ အလားအလာ႐ိွသည့္ ဆိုက္
တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေျမရာ (၂)ခုကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါေဆး႐ံုမ်ားအတြက္
ဆိုက္ေနရာကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အစုစုႏွင့္ကိုက္ညီမႈ႐ိွသည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ရ႐ိွႏိုင္မည္ဟု

အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။
တိုးခ်ဲ႕မႈသည္

YSHPH

၏လက္႐ိွ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ

႐ွယ္ယာမ်ားထည့္၀င္မႈျဖင့္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊

ဘဏ္ႏွင့္အျခားဘ႑ာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွေခ်းေငြမ်ား၊ လက္႐ိွေဆး႐ံုမ်ား႐ိွ လုပ္ငန္း၏ လည္ပတ္မႈတို႔မွေငြေၾကး
တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္အစီအစဥ္ကိုေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမင္းၿခံ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပုသိမ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဆး႐ံုမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္
ကြန္ရက္

တိုးခ်ဲ႕ရန္

ယင္းကဲ့သို႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ရည္႐ြယထ
္ ားပါသည္။
အတြက္

ျပင္ပဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအတြက္

ကုန္က်စရိတ္တို႔သည္

အေထြေထြစီးပြားေရး၊

စီစဥ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္

အေျခအေနမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ ဘဏ္ မ်ားႏွင့္အျခား ေခ်းငွားသူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြရ႐ိွမႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚထား႐ိွေသာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အရင္းအႏွီး႐ွာေဖြရာတြင္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည့္
အခြန္ႏွင့္အာမခံလက္မွတ္ မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ
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လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားတို႔အပါအ၀င္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ

မူတည္ပါသည္။ ေရတို၊ ေရ႐ွည္ ကာလကိုအေျခခံ၍ ေနာက္ဆက္တေ
ြဲ ငြေၾကးေထာက္ ပံ့မႈမ်ား လုိအပ္ပါက ရ႐ိွမည္ဟု
အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။ ရ႐ိွႏိုင္ပါေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ လက္ခံေသာအေျခအေန
မ်ားျဖင့္ ရ႐ိွမည္ဟု အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။
ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဤအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီစဥ္ထားသည့္
ေဆး႐ံုမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ၿပီးဆံုးမည္

သို႔မဟုတ္

အမွန္တကယ္ၿပီးဆံုးမည္

ဆိုသည္ကို အတိအက်အာမခံရန္ မလြယ္ကူပါ။ အကယ္၍ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါကလည္း ၎တို႔သည္ ခန္႔မွတ္ထားသည့္
ဘတ္ဂ်က္အတြင္းၿပီးဆံုးမည္ ဆိုသည္ကို အတိအက်အာမခံရန္ မလြယ္ကူပါ။
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ အေျခခံေဆးခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အစုစပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
သတ္မွတ္ခ်ိန္

အတြင္း၌

၎တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားကို

အေထြေထြေရာဂါႏွင့္/ႀကီးမားေသာ

ကုသမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္မႈ စတင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအနီး႐ိွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ပါ၀င္မိေစသည့္အထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေဆးခန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၌ နည္းပညာတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစရန္အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေအာက္ပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။


Patient Administration System (PAS) with Hexagon - အသံုးက်၍ ေရးခ်ႏိုင္ေသာ HL7, Dicom
ေဆး၀ါး၊ ဓါတ္မွန္၊ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းမ်ားသို႔ အီလက္ ထေရာနစ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္မည့္



Laboratory Information System with Roche and Sysmex - HL7 ႏွင့္လိုက္ဖက္သည္။



႐ုိက္ကူထားျခင္းမ႐ိွေသာ ေဆး႐ံုမ်ား ပတ္၀န္းက်င္တြင္ “Hub and Spoke” အတြက္ တယ္လီမယ္ဒီဇင္
စြမ္းေဆာင္ရည္ တို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစမည့္



မွန္ကန္ေသာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ စာရင္းအင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေန႔စဥ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစမည္။
Hexagon ႏွင့္အတူ Mr.Accounting ေဆာ့ဖ္၀ဲ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္း႐ိွသူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈအေပၚအေပၚအေျခခံေသာ တစ္ကိုယ္ေရ
က်န္းမာေရးအဆင့္ အတန္း အေကာင္းဆံုးမတကလံုးမ်ားႏွင့္ လူစုျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း
လူသားအရင္းအႏွီးရ႐ိွမႈ၊ တိုးတက္မႈႏွင့္စၿြဲ မဲမႈတို႔သည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရသူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ ပညာေရး
ႏွင့္ အရည္အခ်င္းအေပၚအေျခခံ၍ စုေဆာင္းပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္အုပ္စုမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ CME ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္း
မ်ား႐ိွပါသည္။

155



လစာကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အထူးျပဳမႈမ်ားအေပၚ
အေျခခံပါသည္။ ဥပမာ ။ ။ ၎တို႔အား အကန္႔ (၄)ကန္႔ချြဲ ခားထားၿပီး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အႏုတ္အသိမ္း မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေစ်းကြက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မတ္လံုးမ်ား လစာမ်ား အေပၚအေျခခံပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးအစား (၅)မ်ဳိးေပၚ၌ ေကာင္းမြန္စြာ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ႏွစ္တိုးလစာႏွင့္ ေဘာနပ္
ခြေ
ဲ ၀ေပးမႈသည္ ဤအမ်ဳိးအစားမ်ားအေပၚမူတည္ပါသည္။

သူနာျပဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ျခင္း
သူနာျပဳမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အလားတူလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္႐ြယပ
္ ါသည္။ ဤေက်ာင္းကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီစတင္ရန္ရည္႐ြယထ
္ ားၿပီး အစပိုင္းတြင္
ဒီပလိုမာအဆင့္မွ လာမည့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း ဒီဂရီအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္သြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြကသ
္ ြားပါမည္။
အဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ 

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ်ား



ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ဓါတ္ခခ
ြဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



အပူဓါတ္ေရာင္ျခင္ျဖင့္ကုသျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္



ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပ႐ိုဂရမ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈ်ားသည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ က႑ႀကီးေလးရပ္ ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ ၀န္
ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚဌာနတြင္ ျပဳစုေပးသည့္ခုတင္သံုးလံုး၊ ေစာင့္ၾကည့္ကု တင္သံုးလံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အခန္းတစ္ခန္း၊ GP အတိုင္ပင္ခံအခန္းႏွစ္ခန္းႏွင့္ သီးသန္႔ခန္းတစ္ခန္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ဘီးမ်ားေပၚမွ ေဆး႐ံုပံုစံကိုမွန္ကန္စြာေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေရးေပၚယာဥ္သံုစီးကို ေ႐ြ႕ေျပာင္း၍ရေသာ
ေလ၀င္ေလထြက္ေပါက္မ်ား၊ အေရးေပၚဌာနသို႔ ေခၚေဆာင္ေနစဥ္တြင္ လူနာ၏တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ကုသရန္အတြက္ စူးစမ္း
အကဲခတ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံု၏

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွက္မႈအတြက္

ဂုဏ္သတင္းျဖင့္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏

အေရးေပၚဌာနကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးထဲမွတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ အေရးေပၚဖုန္း
ေခၚဆိုမႈစနစ္အပါအ၀င္ အဆင့္အတန္းအျမင့္ဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ယင္းစနစ္မွ လူနာမ်ားကို
တာ၀န္က်ေသာ

ကုသေရးဆရာ၀န္အရာ႐ိွမွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး

ဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမီ

ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္

အေရးေပၚေဆး၀ါးမ်ား၊

ျဖစ္ေစပါသည္။
ႏွလံုးေရာဂါကုထံုး

အတြက္ ပ႐ိုတိုေကာမ်ား၊ ေလသင္တုန္းႏွင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ကုသမႈ မ်ားကို American and Australasian Colleges
of Emergency Medicine တို႔၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတိုင္း ကုသေပးပါသည္။
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ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပင္ပလူနာအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္

ေန႔ပိုင္းေဆးခန္းမ်ားႏွင့္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပါရဂူမ်ားမွ

ေဆာင္႐ြက္

သည့္ေန႔ပိုင္း ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကို အေတြ႕အႀကံဳ႐ိွေသာသူနာျပဳ
မ်ားႏွင့္ လူနာ၏လံုၿခံဳေရး လံုၿခံဳေစေရးကို တာ၀န္ယူသည့္ ခန္႔အပ္ထားေသာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္တစ္ရပ္ ထား႐ိွပါသည္။
အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြနု္ပ္တို႔၏အတြင္းလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမွ ေနာက္ထပ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားလိုအပ္သည့္ ျပင္ပလူနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ
လူနာမ်ား ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ အတြင္းလူနာ၀နာမ်ား၏ အေရအတြက္ကို
ျပင္ပလူနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလူနာမ်ားေျပာင္းလဲမႈမွထြက္ ေပၚလာပါသည္။ အတြင္းလူနာတစ္ဦးခ်င္း၏ ပ်မ္းမွ်အခြန္
ေငြကို

ယင္းလူနာတက္

ေရာက္ေသာ

လူနာခန္း၏အဆင့္အတန္းႏွင့္

လူနာေနထိုင္သည့္

ရက္အေရအတြက္

ျဖင့္တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေန႔အလိုက္ လူနာ၀င္ေငြတင
ြ ္ ေဒါက္တာမ်ား၏ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ
အခေၾကးေငြ၊ အခန္းေစ်းႏႈန္း၊ စီမံၾကီးၾကပ္ေရးအဖိုးအခ၊ ေဆး၀ါးမ်ားေရာင္းခ်ရမႈ၊ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္ ၀င္ေငြအျပင္ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္း
စရိတ္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ခုတင္အလိုက္ အတန္းစား ေျခာက္စား႐ိွပါသည္။


VVIP သည္ လူနာတစ္ဦးအိပ္ခုတင္၊ ကို္ယ္ပိုင္ေရအိမ္၊ ထမင္းစားခန္းႏွင့္အတူ အခန္းႏွစ္ခန္းယူနစ္ ျဖစ္ပါ
သည္။



VIP သည္ တစ္ေယာက္အိပ္လူနာခုတင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေရအိမ္တစ္ခုႏွင့္အတူ သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ပါ
သည္။



Gold သည္ လူနာႏွစ္ဦးအိပ္ခုတင္၊ ေ၀ငွထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ေရအိမ္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းသီးသန္႔ခန္း ျဖစ္ပါ သည္။



Jade သည္ လူနာတစ္ဦးအိပ္ခုတင္ႏွင့္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုႏွင့္အတူ သီးသန္႔ခန္းျဖစ္ပါသည္။



Silver သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ားသံုးေရအိမ္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအကန္႔မ်ားႏွင့္ သာမန္လူနာ
ေဆာင္ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ခြခ
ဲ န္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္အ၀ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတုေဗဒ၊ ေသြးေရၾကည္စစ္ေဆး
ျခင္း၊ ကိုယ္ခံ အားစစ္ေဆးျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာတစ္သွ်ဴးႏွင့္ အဏုဇီ၀ေဗဒ စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားေသခ်ာစြာရ႐ိွေစရန္ Roche ႏွင့္ပူးေပါင္းထားပါသည္။
Roche အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ရလဒ္ကို
အစီရင္ခံျခင္း ယႏၱရားတစ္ခု႐ိွပါသည္။ ၎အေျခအေနကို ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုသ တင္းအခ်က္အလက္အတြက္
အခ်င္းခ်င္းအဆင့္လိုက္ ေဆာင္႐ြကထ
္ ားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Royal College of Pathologist of Australia (RCPA) စံအမွတ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း
အရည္အခ်င္း အာမခံခ်က္ရ႐ိွရန္ကို အေသအခ်ာ ေဆာင္႐ြက္ေစပါသည္။
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ဓါတ္မွန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ေပါင္းစည္းထားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ယႏၱရားေပၚတြင္ ေခတ္မီဆံုးကိရိယာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ထားပါသည္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ X-ray ၊ 128 slice CT ၊ 1.5 Tesla Magnetic Resonance
Imaging (MRI) ၊ 4D Ultrasound ၊ Mammogram ႏွင့္ Digital Fluoroscopy တို႔ပါ၀င္ ပါသည္။
အပူဓါတ္ကုထံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုသည္ သမ႐ိုးက်ႏွင့္ က်င့္ထံုးကုသနည္းမ်ားကို ေခတ္မီဆံုးနည္းပညာမ်ားထပ္ေလာင္းအသံုးျပဳ၍
ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ကုသေရးစင္တာ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ
ကၽြနု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုမွ ေခတ္မီေရာဂါ႐ွာေဖြေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ျပည့္၀သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
စစ္ေဆးမႈပ႐ိုဂရမ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ႐ိွေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဓါတ္မွန္႐ိုက္မႈ ပံုစံမ်ားကိုေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ ႀကိဳတင္ေဆးစစ္ခ်က္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပရိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳေသာ ၀င္ခြင့္အမွတ္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားပ႐ိုဂရမ္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံလူနာမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံျခားေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈပ႐ိုဂရမ္ကို

မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးပုဂၢလိက ေဆး႐ံုျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ၊ မေလး႐ွား၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အီတလီ ႏွင့္
အဂၤလန္တို႔မွ

အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားမွ

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပံုမွန္

ေဆာင္႐ြက္ေပး

ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ားအတြက္လည္း အသိပညာမ်ားေပးပို႔ေထာက္ ပံ့ေပးပါသည္။ အထူးကု
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါအထူးကု၊ အ႐ိုးအဆစ္၊ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ မ်ဴိးပြားအဂၤါခြဲ စိတ္မႈ၊ Laparoscopic/
Endoscopic ခြစ
ဲ ိတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ Laparoscopic/Gynecological လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သေႏၶသားဆိုင္ရာ
ေဆး၀ါး၊ Functional Endoscopic Sinus Surgery ႏွင့္ မ်က္လံုးခြစ
ဲ ိတ္ျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေပးေဆာင္သူမ်ားအုပ္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ ပုဂၢလိကအာမခံတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုပါ၀င္ေသာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအေရအတြက္ တိုး
တက္မႈ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားလႊမ္းၿခံဳေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ေထာက္ပံ့မႈအေပၚအာ႐ံုစိုက္မႈ တိုးတက္
လာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေပးေခ်သူအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေပးေခ်သူ
အုပ္စုမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအရာ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
နည္းပါးလာေသာအ သံုးစရိတ္မ်ား (OPE) မိမိေငြျဖင့္ အကုန္အက်ခံေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား
OPE

လူနားမ်ားတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုသို႔တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္လာေသာလူနာမ်ားႏွင့္

ေဆး႐ံုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ကိုယ္တိုင္ေပးေခ်သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ OPE လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆး႐ံုမွရ႐ိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေငြသားျဖင့္ေပး ေခ်ပါသည္။
ယခင္က OPE လူနာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုတစ္ခုလံုးတြင္ အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္ၾကၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
တြင္ စုစုေပါင္းလူနာမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ 95% ျဖစ္ပါသည္။
OPE လူနာမ်ားကိုလႊမ္းမိုးရသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ေဆး႐ံု၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အမွတ္
တံဆိပ္

႐ွယ္ယာတန္ဖိုးႏွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္

အထူးကု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္

ဂုဏ္သတင္းမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရး တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္အ႐ြက္မႈဆိုင္ရာ/ကုမၸဏီေပးေခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကုသမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ၎တို႔
အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ပူးေပါင္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တက္ၾကြ
စြာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ လက္႐ိွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ Oxfam GB
Myanmar ၊ Samsung Electronics Co. Ltd, ၊ Sumitomo Corporation ၊ Ericsson Myanmar ၊ CB Bank ၊ Fame
Pharmaceutical ႏွင့္ ေဇယ်ႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ကုမၸဏီလီမိတက္စသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီေပးေခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား
ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးအာမခံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အသံုးနည္းပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္တြင္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
တစ္ခုလံုး႐ိွ လူနာမ်ား၏အနည္းဆံုးပမာဏကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး အာမခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္း မ႐ိွေသးပါ။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအပိုင္းသည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ေလ်ာက္တြင္
အနည္းဆံုးလူနာပမာဏကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Henner ၊ Euro Centre ကဲ့သ႔ို ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး တိုးတက္လာေသာပုဂၢလိက အာမခံေဆာင္႐ြကသ
္ ူမ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားအာမခံလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွပါသည္။
ညႊန္ၾကားမႈမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား
လက္႐ိွတြင္ ၾကားခံေဒါက္တာမ်ားမွ ရည္ညႊန္ထားေသာ လူနာမ်ားမွ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ
တလႊား ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေဆး႐ံုအေသးမ်ားႏွင့္အတူ ကြန္ရက္မ်ားအျပင္ မဖြ႕ံ ၿဖိဳးေသးေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေခတ္မီဆံုး
ေဆး႐ံုသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ တိုးတက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံု
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ကြန္ရက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္႐ြယခ
္ ်က္မွာ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား႐ိွ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ စင္
တာမ်ားမွ ေဒါက္တာမ်ားကို ကုသရန္အတြက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပို႔ေပးမည့္အစား ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္ႏွင့္ စတုတၳ
အဆင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားအတြက္ အနီးအနား႐ိွကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕တာ၀န္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လူနာအသစ္မ်ားကိုဆြေ
ဲ ဆာင္ၿပီး လက္႐ိွလူနာကုသေရးအရည္အေသြးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္
ရန္အတြက္

မဟာဗ်ဴမ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ပုဂၢလိကနည္းပါး

ေသာအသံုးစရိတ္လူနာမ်ား၊

ေကာ္ပရိတ္ လူနာမ်ားႏွင့္ အာမခံလူနာမ်ားအပါအ၀င္ လူနာမ်ား၀င္ေရာက္သည့္ အပိုင္းမ်ား၌ ေပးေခ်သူအုပ္စုမ်ား၏
အလိုအတိုင္း စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢလိက အသံုးစရိတ္နည္းလူနာမ်ား မိမိကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ လာေရာက္ကုသသေသာ စရိတ္နည္းလူနာမ်ား


မ်ားျပားေသာေစ်းကြက္မ်ား႐ွာေဖြေရး : ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ Calcicum Score
Cardiac Risk Assessments ၊ Osteoporosis ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ Hib ႏွင့္ Club foot တန္ဖိုးျဖတ္ တြက္ခ်က္
ျခင္း၊ Pap Smears ၊ Mammogram ၊ Hepatitis B Vaccination ႏွင့္ Occult Blood စစ္ေဆး စမ္းသပ္ျခင္း
အတြက္ Stool က်င္ႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါ႐ွာေဖြေရးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို အထူး
ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ အျခားအဆင့္ျမင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို၀ယ္ယူေစျခင္း၊
ဂ်ဴနီယာအထူးကုေလ့က်င့္ေရး နာရီမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်မႈတိုးျမင့္ရန္ အလြန္ႀကီးမားေသာ
ေစ်းကြက္ကိုရည္႐ြယၿ္ ပီး လူနာကုသမႈ အဆံုးမ႐ိွေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္႐ြယပ
္ ါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
တိုက္႐ိုက္ေခၚေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ Call Centre တစ္ခုႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအလုိက္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို တည္
ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။



ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း : လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမွ CB ဘဏ္၏အထူး ေဖာက္သည္
မ်ားကို ေလ်ာ့ေစ်းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ ေ႐ွ႕သို႔ခ်ီတက္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျခားဘဏ္မ်ား
ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကရ
္ န္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

႐ွာေဖြသာြ းမည္ျဖစ္ၿပီး

အဓိကေဖာက္သည္မ်ားအား

ေလ်ာ့ေစ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

:

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏

က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားေစ်းကြက္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာက္႐ိွေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွီးေႏွာဖလွယ္ပမ
ြဲ ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကိုႀကီးမွဴးက်င္းပေပးၿပီး ယင္းအေျခ
အေနသည္ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္မ်ားစြာတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ကိုအသံုး
ျပဳ၍ အျခားပံုမွန္၀င္ေငြမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐ိွပါသည္။


ျပည္ေျပးေစ်းကြက္႐ွာေဖြျခင္း : ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္ေျပးလူနာမ်ားအတြက္ ဇိမ္က်၍ သက္
ေတာင့္သက္သာ႐ိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကား
ေျပာေသာဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ဳိစံုတတ္ကၽြမ္းေသာ ေ႐ွ႕တန္းဥပစာ အရာ႐ိွ၀န္ထမ္း မ်ားခန္႔အပ္
ထားပါသည္။
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ကုမၸဏီႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူနာမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

၀န္ထမ္းေဆးခန္း၊

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတြင္

ေလ်ာ့ေပါ့ေစ်းမ်ားႏွင့္

ေဆး႐ံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြကမ
္ ႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳထရိန္နင္မ်ားကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကမ
္ ႈ
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၌ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ႐ိွပါသည္။
အာမခံထား႐ိွေသာ လူနာမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အလားအလာ႐ိွသူမ်ားႏွင့္

လက္႐ိွအာမခံထားေသာလူနာမ်ားအတြက္

ကၽြနု္ပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္

မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးရန္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီး နီးကပ္စြာအလုပ္လုပ္ပါသည္။
အရင္းအျမစ္ေပးသြင္းသူမ်ား
ေဆး၀ါး၊ သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေပးသြင္းသူမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္အသိအမွတ္ထားေသာ AA Medical ႏွင့္ Zizawa Health အျပင္ Pfizer ႏွင့္ Roche တို႔
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

ႏိုင္ငံမ်ဳိးစံုကုမၸဏီမ်ားမွ

ႀကီးမားသည့္ေဆး၀ါးေ၀စုအပိုင္းကို

အရင္းအျမစ္ရယူပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္ေရး က်င့္သံုးမႈမ်ား (GMP) ေသခ်ာစြာ႐ိွေန ေစရန္
ဂ႐ုျပဳပါသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုအေဆာင္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဓိက ဓါတ္မွန္႐ိုက္သည့္အသံုးအေဆာင္မွာ Philips မွျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အေျဖ႐ွာမႈအေပၚ
အေျခခံ၍ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကဓါတ္ခခ
ြဲ န္းသံုးအသံုးအေဆာင္မ်ားမွာ Roche ႏွင့္ GE မွ
ျဖစ္ပါသည္။ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းမ်ားနွင့္ ပိုးသတ္ဌာနအသံုးအေဆာင္မ်ားကို Getinge ႏွင့္ Maquet မွ ေပးသြင္းထားပါသည္။
ေမ့ေဆးထံုေဆးအသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပန္ကာမ်ားကို Drager မွပံ့ပိုးထားပါသည္။ ICU ေပါင္းစည္း ထားေသာ ဗဟို
ေလ့လာစူးစမ္းေရးစနစ္ကို Spacelabs မွ ေပးသြင္းထားပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆး ေၾကာသည့္အဖြဲ႕ကို ေခတ္အမီ ဆံုး
Nipro စက္မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ခြစ
ဲ ိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာပစၥည္မ်ားအတြက္ Aesculap ကိုအဓိက
အသံုးျပဳပါသည္။

ေဆးခန္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူနာမ်ားဆီသို႔

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္

ေပးရန္ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organization

ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈစံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ

Australian Council ၏အဖြဲ႕တစ္ဖြ႕ဲ ျဖစ္ေသာ Joint Commission International Accreditation (JCIA) မွ ခ်မွတ္
ထားသည့္ လမ္းစဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကက
္ ာ က်င့္၀တ္မ်ားကိုလိုက္နာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ေဆးခန္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေပၚခ်ဥ္းကပ္မႈကို အဓိကကိစၥရပ္ေလးရပ္အျဖစ္ ခြျဲ ခားထားပါသည္။ လူသားအရင္း
အျမစ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေဆးခန္းဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈမ်ားရ႐ိွမႈ၊ ေဆးခန္းဆိုင္ရာ

161

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေဆးခန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကတိ က၀တ္
တို႔ျဖစ္ပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၀န္မ်ားေကာင္းမြန္စြာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္ႏွင့္ စံႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ အလားအလာ႐ိွေသာ
ဆရာ၀န္မ်ားအားလံုးသည္ အႀကိဳတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရၿပီး
လက္႐ိွကၽြႏု္ပ္တို႔

ႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနေသာ

ဆရာ၀န္မ်ားသည္

သံုးႏွစ္တိုင္း

ျပန္လည္အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္

ေဆာင္႐ြကရ
္ ပါသည္။ သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆးဘက္အကူမ်ား ႏွင့္ဆရာ၀န္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းထရိန္နင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအေရးေပၚေဆး၀ါးထရိန္နင္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး
ပါသည္။
ေဆးခန္းဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈမ်ားကိုအျပန္အလွန္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရ႐ိွျခင္း
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးျဖတ္စည္းၾကပ္သံုးသပ္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

မနက္ခင္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊

အေၾကာင္းအရာအစီအရင္ခံစားမ်ား၊

ရ႐ိွထားေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား

ကုိျပန္လွန္ စစ္ေဆးရန္ ေဆးခန္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မီ၊ အရည္အခ်င္းျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္အရည္အခ်င္း
ျဖည့္တင္းေရးေကာ္ မတီ၊ ေရာဂါႏွင့္ ေရာဂါျပန္လည္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၊ အရည္အေသြးျမင့္ လူနာလံုၿခံဳေရး
ေကာ္မတႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ေကာ္မတီ၊ ကူစက္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတို႔
အပါ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆး႐ံုတြင္ ေဆး႐ံုအႏွံ႔အဓိက ေဆးခန္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအားလံုးပါ၀င္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္
ရာျပည့္စံုေသာပံုစံတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမွ အဆက္မျပတ္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရ႐ိွေစေရး၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

သည္ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရး၊

ခ်မွတ္ထားေသာ

စံႏႈန္းမ်ားကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏

၀န္ထမ္းမ်ားမွျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစေရးတို႔တြင္ စူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္ေပး
ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏က်င့္သံုးမႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားအား ေဆးခန္းဆိုင္ရာ
စာရင္းစစ္မ်ား၊ ေရာဂါအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ခြစ
ဲ ိတ္းမႈဆိုင္ရာလူနာမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေပးသည့္ တင္းၾကပ္ေသာ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားခ်မွတ္မႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးသတိထား႐ိွမႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေဆးခန္းဆိုင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စီမံေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ လက္႐ိွေဆးခန္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္
စံမီေသာ

လည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဤစာ႐ြကစ
္ ာတမ္းအားလံုးကို

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္မွ E-စာ႐ြကစ
္ ာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေဆးခန္းဆိုင္ရာ စာရင္း
စစ္ျခင္းႏွင့္ CPA တို႔ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ေဆးခန္းဆိုင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
အတြင္းပိုင္း ေထာက္လွမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကူးစပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊
ေဆးခန္း ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ ေဆးခန္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေဆးခန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ေနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပင္ပအတိုင္ပင္ခံအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးခန္းဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို ေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။ ျပင္ပလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ေဆးခန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၀န္ထမ္းမ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈလိုအပ္ေန ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို ရ႐ိွေစပါ
သည္။

ဤကိစၥရပ္တြင္

Guardian

Independent

Certification

(GIC)

၏

ႏုိင္ငံတကာ

အသိအမွတ္ျပဳ

ေထာက္ခံမႈပံုစံျဖင့္ ျပင္ပအသိအမွတ္ျပဳမႈပံုစံမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူနာမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားထံမွ
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီးအေရး ယူေဆာင္႐ြကပ
္ ါသည္။
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ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေဆးခန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကတိက၀တ္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆးခန္းဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာပညာေရးသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ကၽြမ္း
က်င္မႈမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၏ ေဆးခန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုအာဏာ လႊဲအပ္ထားၿပီး
ေဆးခန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ဆန္းသစ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ျပင္ပသင္႐ိုးမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပမ
ြဲ ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား ေပါင္းစပ္မႈ
ျဖင့္

ေဆးခန္းဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

ေဆးခန္းမဟုတ္ေသာ

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

ထရိန္နင္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
တစ္ႏွစ္လွ်င္

(၂၅)နာရီ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မူ၀ါဒမွာ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို

ေဆးခန္းႏွင့္

ျဖည့္တင္းေပးရန္

ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကိုနားလည္ျခင္းသည္ လူနာ၏လံုၿခံဳမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္
အကူ အညီျဖစ္ေစသည္ဟုယံု ၾကည့္ပါသည္။
အာမခံ
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးအနက္ဖြင့္ဆိုမႈ၊ အမ်ားျပည္သူတာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေဆးေဘးဆိုင္ တရားေရးမ်ားတို႔အတြက္
အာမခံမူ၀ါဒမ်ား႐ိွပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း (၄၄၂)ဦး (ဆရာ၀န္ (၅၈)ဦး အပါ
အ၀င္) ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း ၀န္ထမ္း (၄)ဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း (၄၄၆)ဦး ႐ိွပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ဆရာ၀န္
(၇၅)ဦး မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္းတြင္႐ိွေသာ လူနာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ ေဆး႐ံု၏လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ႐ံုးတြင္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ယင္းဆရာ၀န္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္
၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားစုေဆာင္းမႈ၏ အေရးပါမႈအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

လူသစ္စုေဆာင္း

ခန္႔ထားမႈကို အာ႐ံုစိုက္ေပးသည့္ သီးသန္႔လူသားအရင္းအျမစ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအသင္းတစ္သင္း႐ိွပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚအေျခခံ၍ အထင္ကရအစိုးရဆရာ၀န္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံု၌ အလုပ္လုပ္ရန္
အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့ပါသသည္။ အတြင္းလူနာေရာဂါ႐ွာေဖြမႈပါ အဆင့္ျမင့္အသံုးအေဆာင္မ်ားရ႐ိွမႈ၊ အေရးႀကီးေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အခြင့္အေရးရ႐ိွမႈတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဆရာ ၀န္အမ်ားစုသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္ ပူးေပါင္းၾကပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုတည္႐ိွေသာေျမေနရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားပါသည္။ လက္႐ိွတြင္ေဆးခန္းတည္ ႐ိွေသာ FMI
စင္တာ၌ စုတုရမ္းေပ (၄၀၅၀) ကို ငွားရမ္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းေပၚ႐ိွ Express Hospital
ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက ေဆးခန္းပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥရပ္သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မတိုင္ မီၿပီးဆံုးမည္ဟု
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္-၃၃ ျပည္ေထာင္စုရိပသာလမ္း႐ိွ ခန္႔မွန္းေျခ (၁၁,၀၀၀)
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စတုရမ္းေပ ႐ိွေသာ ေျမကြက္ ကိုငွားရမ္းထားပါသည္။ ၎ေနရမွ Express Hospital အသစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ
(၁၇,၀၀၀) စတုရမ္းေပ႐ိွေသာအေဆာက္ အဦတစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃-လမ္း၊
၃၁-လမ္းႏွင့္ ၃၂-လမ္းၾကား၊ အမွတ္-၉၇ တြင္ ေျမဧရိယာ (၇၀၀၀)စတုရန္းေပ႐ိွေျမကြက္ကို ငွားရမ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏
ဒုတိယ Express Hotel ကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၊ ၂-ရပ္ကြက္၊ သာစည္ေရ ကန္လမ္း၊ အမွတ္၃၇ တြင္ စတုရန္းမီတာ (၇၂)႐ိွ အေဆာက္အဦတစ္လံုးအား ငွားရမ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Satelite Clinic တစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူေဆး႐ံုမ်ား၊ အျခားပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ကုသိုျဖစ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ၏ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆးခန္းငယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေကာ္လိပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းဖက္ထား
ေသာေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ ေရႊဂံုတိုင္အထူးကုဌာန၊
ပင္လံု၊ အာ႐ွေတာ္၀င္ႏွင့္ ၀ိတုိရိယေဆး႐ံုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္စင္ကာပူတို႔ ကဲ့သ႔ို
ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္

ယွဥ္ႏိုင္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈရ႐ိွႏိုင္မႈ၊

တတ္ႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တို႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရပါသည္။
လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈ (CSR)
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူမႈေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤထဲတြင္ နာဂစ္ဒဏ္သင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပ႐ုိဂရမ္ပါ၀င္ၿပီး ယင္းထဲတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ပါ၀င္သည္။ မ်က္လံုးအခမဲ့ကုသေရးပ႐ိုဂရမ္တြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာျပည္သူမ်ား
အတြက္ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ အတြင္းတိမ္ခစ
ြဲ ိတ္ ကုသျခင္းပ႐ိုဂရမ္ပါ၀င္ပါသည္။
လူမႈစီးပြားေရး ႀတိဂံပံုစံ၏ေအာက္ေျခ၌ ခုတင္ (၃၈)ခုကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေဆး႐ံုတြင္ ခြေ
ဲ ၀ထားပါသည္။ လူဦးေရ၏ လူမႈ စီးပြား
ေအာက္ေျခလႊာအပိုင္း ေဆာင္႐ြကရ
္ န္ ကုသစရိတ္ေတာင္းခံမႈကို ၃၀% မွ ၇၀% အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ၀က္သက္ေရာဂါ၊ ပါးခ်ိန္ေရာင္ေရာဂါ၊ ဂ်ာမန္၀က္သက္ေရာဂါႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္း
တို႔ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္
႐ြက္ေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ အတြင္းတိမ္၊ ၀မ္းတြင္းပါေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္အျခား
ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသေရးေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ပညာေပးျခင္း တို႔ကိုႏွစ္လတစ္ႀကီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကဲ့သို႔ေသာ

ေရျပင္က်ယ္ေဒသမ်ားတြင္

ေ႐ြ႕ေျပာင္းကုသေရး

ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမႈရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမွ အသားတင္
အက်ဳိးအျမတ္ ၂% ထက္မနည္းေသာေ၀စုကို အထက္ပါလုပ္ငန္း ပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ ခြေ
ဲ ၀သံုးစြဲထားပါသည္။
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အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျခားအဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ FMI Air ၊ Chindwin Holdings ၊ Myanmar Parkson ႏွင့္ Myanmar
Thilawa SEZ Holdings တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခားကုမၸဏီအခ်ဳိ႕တြင္လည္း အနည္းငယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

ယင္းကုမၸဏီ၌

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္

လုုပ္ငန္း

လည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးပါျခင္းမ႐ိွလွေပ။

FMI Air
FMIမွ အစု႐ွယ္ယာထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀% ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ FMI Air ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေျခစိုက္ေလေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI Air သည္ (က) ရန္ကုန္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ (ခ) ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး (ဂ) ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလး ႏွင့္ (ဃ) ရန္ကုန္ႏွင့္စစ္ေတြ အၾကား
တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပးဆြလ
ဲ ်က္႐ိွပါသည္။FMI Air တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းျခင္းမ်ားကို Bombardier CRS200 Regional ဂ်က္ေလယာဥ္ (၂)စင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္႐ိွပါသည္။ FMI Air သည္ Challenger 800 SE
ေလယာဥ္တစ္စင္းအသံုးျပဳ၍ စင္းလံုးဌားပ်ံသန္းေျပးဆြလ
ဲ ်က္ ႐ိွပါသည္။
FMI Air သည္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ အေျချပဳပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေလဆိပ္သည္ ေခတ္အမီဆံုးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထား႐ိွေသာ ေလဆိပ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ဗဟိုက်ေသာ ေနရာ(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မိုင္ (၂၀၀)ခန္႔ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ (၁၅၅)မိုင္အကြာ) တြင္႐ိွမႈသည္
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေလဆိပ္တစ္ခု အျဖစ္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ေစပါသည္။
FMI Air သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြ မွအပ ၾကားရက္မ်ားတြင္ အသြား/အျပန္ ေန႔စဥ္ (၃)ႀကိမ္ႏွင့္ စေန/တနဂၤေႏြေန႔ရက္
မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္(၂)ႀကိမ္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တို႔ အၾကား
ပ်ံသန္းျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈကို စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔ အၾကားလုပ္ငန္းအရသြားလာမႈအေပၚ အက်ဳိးအျမတ္ရ႐ိွရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ိွပါသည္။
FMI Air သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၾကား တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလး အၾကား တိိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းမႈကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ ပါသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ပ်ံသန္းမႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ တိုင္ FMI Air သည္ အျခားျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမွ
ပန္ကာတပ္ေလယာဥ္အား စင္းလံုးငွား၍ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)
ရက္ေန႔တြင္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းကိုယ္ပိုင္
Bombardier CRJ-200 Regional Jet ေလယာဥ္အား အသံုးျပဳ၍ ၄င္း၏ ပထမဆံုးပ်ံသန္းေျပးဆြခ
ဲ ဲ့ပါသည္။ FMI Air ၏
ဒုတိယေျမာက္ Bombardier CRJ-200 Regional Jet ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင္
ပ်ံသန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ FMI Air သည္ ပန္ကာတပ္တာဘိုေလယာဥ္စင္းလံုးငွားပ်ံ သန္းမႈကို
ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။
ခ်င္းတြင္းဦးပိုင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ခ်င္းတြင္းဦးပိုင္တြင္ ႐ွယ္ယာ ၃၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ခ်င္းတြင္းဦးပိုင္သည္ ေအာက္ပါအရာမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ 

ေရႊလီတံခြန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ႐ွယ္ယာ ၇၅.၀% ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ယင္း
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚမွေဘာလံုးမ်ား” လုပ္ငန္းကို ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ပိုင္ဆိုင္ေဆာင္႐ြက္
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လ်က္႐ိွၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဘာလံုး
မ်ားသည္ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ပထမတန္းစား မီးပံုးပ်ံေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး ပုဂံ၏ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္း
ဘုရားမ်ား ခရီးသြား ေလ့လာမႈ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။


Eastern Safari Pte. Ltd. ၏ ေပးေခ်ၿပီး႐ွယ္ယာတန္ဖိုးႏွင့္ ထုတ္ေပးေသာ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၇၅% ပိုင္ဆိုင္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘူတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အထူးသီးသန္႔ႏွင့္ ဇိမ္ခံဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကမ္းလွမ္း
ၿပီး စင္ကာပူတြင္တရား၀င္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Parkson
FMI အေနျဖင့္ Parkson အမွတ္တံဆိပ္အမည္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုန္စံုစတိုးဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္
Parkson

Retail

Asia

Limted

၊

႐ိုးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္တို႔ႏွင့္

၂၀၁၃

ခုႏွစ္၊

ေမလတြင္

အစုစပ္လုပ္ငန္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ အစုစပ္လုပ္ငန္း႐ိွ FMI ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္၀င္ေငြမွာ ၁၀% ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး Parkson စတိုးကို FMI စင္တာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးေသာ ေခတ္မီကုန္စံုစတိုးဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Parkson Retail Asia Limited သည္ မေလး႐ွား၊
ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကုန္စံုစတိုးဆိုင္မ်ား စီမံဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပိုင္ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings)
FMI အေနျဖင့္ ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဦးပိုင္ (MTSH) အေရးပါေသာ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၅.၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး
၎သည္ ျမန္မာဂ်ပန္သီလ၀ါဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလီမိတက္ (MJTD) တြင္ အေရးပါေသာ႐ွယ္ယာ ၄၁.၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ျမန္မာအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ MJTD အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ သန္လ်င္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အတြင္းတည္႐ိွေသာ
တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈ၊

ခန္႔မွန္းေျခ

ဟက္တာ(၄၀၀)

ေဆာက္လုပ္ေရး၊

လႊမ္းၿခံဳေသာ

ဆိပ္ကမ္းေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊

အေရာင္းႏွင့္

စက္မႈလုပ္ ငန္းဌာနတို႔ကို

ေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္႐ိွပါသည္။
(Class A စီမံကိန္း)၊ Class A စီမံကိန္းသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဗဟိုခ်က္မွ (၁၄)မိုင္ကြာေ၀းၿပီး STAR
CITY စီမံကိန္းမွ ခန္႔မွန္းေျခကိုးမိုင္အကြာတြင္တည္႐ိွပါသည္။ Class A စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈကို အဆင့္ (၃)ဆင့္ျဖင့္
ေဆာင္႐ြကလ
္ ်က္႐ိွပါသည္။

ပထမအဆင့္ကို

၂၀၁၅

ခုႏွစ္မကုန္မီ

စီးပြားေရးအရ

လည္ပတ္ႏိုင္မည္ဟု

ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ : Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၇))
အေရးပါေသာကန္ထ႐ိုက္မ်ား
သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥတြင္
စာမ်က္ႏွာ (

)မွစတင္၍

မထည့္သြင္းထားေသာ

အေရးႀကီးသည့္

“လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

တည္ေဆာက္ျခင္း” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၏

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို

အႏွစ္ခ်ဳပ္-ျပန္လည္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား
အုပ္စု၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ႐ိွေသာ အေရးပါသည့္ ဥပေဒမ်ားစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုသိ႐ိွ
ေစရန္ စာမ်က္ႏွာ ( )မွစတင္၍ “စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။
အာမခံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အာမခံမူ၀ါဒကိုမွ် ထား႐ိွျခင္းမ႐ိွပါ။
မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္

တစ္ခုခ်င္းစီ႐ိွ

ကုမၸဏီမ်ားမွ

ကိုင္ေဆာင္သည့္

အာမခံမူ၀ါဒမ်ားကို

အေသးစိတ္သိ႐ိွေစရန္

အထက္တြင္ၾကည့္ပါ။
အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္
အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းအတြက္ အထူးတလည္ပတ္သက္ျခင္းမ႐ိွပါ။
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား
ေပါင္းစည္းထားမႈအေပၚအေျခခံ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္
အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္း (၂၉၉၆)ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္း (၄)ဦးေရ႐ိွပါသည္။ ၎တို႔မွ (၁၈)ဦးသည္ FMI ၏ေကာ္ပရိတ္႐ံုး
ခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းဆီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက အထက္တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမ႐ိွပါ။
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အပိုင္း (၉) စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႕ဲ ၏ေဆြးေႏြးမႈ၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
ေအာက္ပါေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္
သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္အဆံုး သတ္ေသာႏွစ္မ်ား
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္သားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြ၍
ဲ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။
ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘ႑ာေရး ပထမေလးလတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑၊
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑တို႔တြင္ အေလးထားအာ႐ံုစိုက္သည့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
တစ္ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
အေသးစိတ္သိ႐ိွႏိုင္ရန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ (

) မွ အစျပဳေဖာ္ျပထားေသာ “အစု႐ွယ္ယာ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈ

အခ်က္အလက္ - ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံု - လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း” တို႔တြင္ ဖတ္႐ႈရန္ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို တို က္႐ိုက္ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ပို၍ အဓိပၸာယ္
႐ိွေသာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအခ်ိဳးရလဒ္မ်ား မည္သို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ယင္းကာလႏွစ္ခုစလံုးအား
စာရင္းစစ္ေဆးမႈအျပဳရေသးေသာ

အႀကိဳျပဳစုထားသည့္

ဤစေတာ့အိပ္ခိ်န္းစာရင္းတင္သြင္းရန္
သိ႐ိွႏိုင္ရန္

စာမ်က္ႏွာ

(

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ

ထုတ္ေဖာ္ခ်က္စာတမ္းတြင္
)

ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား”

႐ိွ
တြင္

ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားကို

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

“စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳရေသးသာ
ဖတ္႐ႈရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ

ဤစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳေရေသးသည့္

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း ဘ႑ာေရး ႐ွင္းတမ္းမ်ားအား ျပဳစုထားျခင္းသည္ သာဓကအားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး
တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

ဘ႑ာေရး

အေျခအေနအား

ေသခ်ာေပါက္ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္ပါ

သို႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတစ္ခုအတြင္း အမွန္ တကယ္ရ႐ိွထားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မဟုတ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားကို သက္ေရာက္မ႐
ႈ ိွေသာ အေထြေထြအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေထြေထြစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေထြေထြစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ
မူတည္ပါ သည္။
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အစိုးရစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး လိုင္စင္ႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါ
သည္။ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ဘ႑ာေရးေဆာင္
႐ြကခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရလဒ္မ်ားကို သက္ေရာက္မ႐
ႈ ိွႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွႏိုင္ရန္ စာမ်က္ႏွာ ( )
တြင္႐ိွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုၾကည့္ပါ။
႐ိုးမဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား အေပၚသက္ေရာက္မႈ႐ိွေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
႐ိုးမဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ 

ေခ်းေငြစာရင္းတိုးတက္မႈ



ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားတိုးတက္မႈ



ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

ေခ်းေငြစာရင္းတိုးတက္မႈ
႐ိုးမဘဏ္၏အတိုးႏႈန္းဝင္ေငြသည္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အတြက္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏
၆၄.၂% ႏွင့္ ၇၇.၅% ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ဝင္ေငြကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေခ်းေငြ
စာရင္းကိုတိုး ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားတိုးတက္မႈ
႐ိုးမဘဏ္၏ အဓိကဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအရင္းအျမစ္မွာ ေရတိုဘဏ္အပ္ေငြျဖစ္ပ ါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားသည္ ၎၏စုစုေပါင္းတာဝန္ခံမႈ၏ ၉၆.၈% ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္အပ္ေငြမ်ားသည္ ပံုမွန္တိုးတက္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တည္ၿငိမ္ေသာေငြေၾကး
အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။
ကာလတြင္

ထပ္မံရင္းႏွီးမႈမ႐ိွပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

သို႔ရာတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံအပ္ႏွံသူ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေငြေပၚလြယ္မႈအေျခအေနကို

ေနာက္ထပ္အပ္ေငြမ်ားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္

အခ်ိန္ေစ့သည့္

ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုျမင့္မားေသာအတိုးႏႈန္းမ်ားေပးရန္

မျဖစ္မေနလုပ္

ေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
အပ္ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ ေပးႏိုင္ေသာ အနည္းဆံုးႏႈန္းထား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ CBM မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
သတ္မွတထ
္ ားၿပီး Call Deposit စာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ် င္ ၈% သတ္မွတ္
ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အပ္ေငြယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏အဓိပၸါယ္မွာ စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအတြက္ CBM မွသတ္မွတ္ထားေသာ
အနိမ့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းထားထက္ပိုေပးႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးျမင့္လာျခင္းသည္ အပ္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ပိုျမင့္ေသာအတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးေစႏိုင္ပါသည္။ CBM စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွေကာက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္းထားကို (လက္႐ိွတြင္
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တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃%) ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ အပ္ေငြမ်ားအေပၚေပး ေသာ
ႏႈန္းထားတိုးျမင့္မႈအတြက္

ကုန္က်စရိတ္

မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္ဘဲ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဏ္၏အသားတင္ဝင္ေငြကိုေလ်ာ့ေစႏိုင္ၿပီး

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဏ္၏

ယင္းအေျခအေနသည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားႏွင့္

ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ႐ိွေစေသာ အျခားအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ား
အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ႐ိွေသာ အျခားအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ား 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္



ပိုင္ဆိုင္မႈအသစ္မ်ား ၀ယ္လိုအား အတက္အက်႐ိွျခင္း



ေျမ၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား



ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတန္ဖိုးမ်ား



ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာပတ္ဝန္းက်င္
ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ိွ အိမ္ၿခံေျမ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ သမိုင္း
ေနာက္ခံႏွင့္ တည္ေနရာတို႔အေပၚအေျခခံ၍ မ်ားျပားလွေသာကုမၸဏီမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္မူထူးျခားေအာင္
ေဆာင္႐ြကရ
္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္မႈမ႐ိွပါက လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားမွ ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားစြာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိွ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္အတူ ၄င္းတို႔၏ ေတာင့္တင္းေသာ ဘ႑ာေရး၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အျခား
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားလည္း ႐ိွေနႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းသည္ ျပင္းထန္ခက္ခဲ
ႏိုင္ၿပီး ေျမေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမီဝန္ ထမ္းမ်ားရ႐ိွရန္
အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုခု
သည္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈအသစ္မ်ား ၀ယ္လိုအား အတက္အက်႐ိွျခင္း
အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ အက်ိဳးရလဒ္အား ပိုင္ဆိုင္မႈအသစ္မ်ား ၀ယ္လိုအား
အတက္အက်႐ိွျခင္းက သက္ေရာက္မႈ႐ိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက အဆင့္
ျမင့္လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈသည္ သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း
အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္း (၁)ခန္း (၂)ခန္းသာ ေရာင္းခ်ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခါမွ်
မေရာင္းခ်ရျခင္းမ်ားလည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ (အရင္းအျမစ္ - ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ ျပန္လည္သံုး
သပ္မႈ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္)) Frontier Myanmar သုေတသန အႀကံေပးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ေ၀ခ်က္)
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ပိုမို၍သိ႐ိွႏိုင္ရန္ စာမ်က္ႏွာ ( ) ႐ိွ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။ ဤသို႔ေႏွးေကြးသြား
ရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္
ေစၿပိး အကယ္င၍ဤသို႔ေႏွးေကြးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚပါက အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္႐ိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္သည့္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္မႈ အ႐ြယအ
္ စား အေပၚမူတည္၍ ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု ေဖာ္ေဆာင္မႈစီမံကိန္းကာလသည္ ႏွစ္မ်ား
စြာၾကာ ႐ွည္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ဝင္ေငြႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကိုသက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိး
အျမတ္ကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။
စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရ႐ိွႏိုင္ေျခ ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ (က) သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း (ခ) ေျမ၊ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားသည္ အတက္အက်႐ိွျခင္း (ဂ) ဆိုး႐ြား ေသာ
ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အျခားႀကိဳတင္မသိ ႐ိွႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရး အခ်ိန္ဇယားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးျမင့္လာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား
ျမန္မာအိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ စိတ္ဝင္စားမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တည္႐ိွေန
ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္း Update လုပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ိုင္ဖြယ္႐ိွသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းလည္
ပတ္ေရးႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ လိုက္နာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေလ်ာ့က်
ေစႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကဲ့သ႔ို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားမွလည္း အိမ္ၿခံေျမအပိုင္း႐ိွ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ကုန္က်စ႐ိတ္ကို ျဖစ္ေပၚ
ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတန္ဖိုးမ်ား
ေျမ၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတန္ဖိုးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ေရာင္းလိုအားတို႔က သက္ေရာက္မႈ႐ိွ
ပါသည္။ ေစ်းကြက္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈလည္း ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ ေစ်းကြက္သေဘာတရားမ်ားကလည္း အိမ္၊ ေျမယာ
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား
ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ
ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္႐ိွ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံု အခ်က္အလက္မ်ားအား အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာ က႑တြင္ စာမ်က္ႏွာ ( ) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
အဆင္သင့္ေရာစပ္ၿပီးကြန္ကရစ္၊ သံခ်ီသံေကြးသံေခ်ာင္းမ်ား၊ ႀကိဳတင္သြန္းေလာင္းပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္သဲ၊
ဘိလပ္ေျမ၊ သံဂေဟ ေဆာ္သံဇကာ၊ သြပ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံေပ်ာ့မ်ား၊ အုပ္ၾကြပ္မ်ား၊ အလူမီနီယံ၊ မွန္မ်ား၊ သစ္ႏွင့္
သုတ္ေဆးမ်ားကဲ့သို႔ အိမ္ရာ၊ အေဆာက္အအံု ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
ေစ်းႏႈန္းသည္ ယင္းပစၥည္းမ်ား၏ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ဝယ္လိုအား အဆင့္အတန္းအလိုက္ အတက္အက်မ်ား႐ိွမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
စီမံကိန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိၾကာျမင့္ေလ့႐ိွၿပီး သာမန္ေဆာက္လုပ္ေရး
တစ္ခုသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္မွသံုးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ယင္းကာလအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
ေစ်းႏႈန္းကိုခန္႔ မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ Landmark Project ႏွင့္ STAR CITY တို႔သည္ ၿပီးေျမာက္ရန္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္
မည္ဟုခန္႔မွန္းထားၿပီး ကနဦးခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား အေပၚ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအပိုင္း၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

အက်ဳိးရလဒ္ကိုသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစႏိုင္ေသာ

အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
ယခင္က သက္ေရာက္မႈမ်ား႐ိွခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအပိုင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို
ဆက္လက္သက္ေရာက္မႈ ႐ိွေစႏိုင္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ 

လူနာအေရအတြက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ဝယ္လိုအားမ်ား



နည္းပညာဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္



ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ

လူနာအေရအတြက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းလူနာဝင္ေငြသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ခုတင္အေရအတြက္၊ ခုတင္ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းႏွင့္
တစ္ေန႔လွ်င္လူနာတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ရ႐ိွေသာပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြအေပၚ မူတည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပလူနာဝင္ေငြသည္ အထူးကုဆရာဝန္ အေရအတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပလူနာဌာန၌ ၎တို႔ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေသာ အလုပ္နာရီႏွင့္ ျပင္ပလူနာလာေရာက္ျပသမႈ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြတို႔အေပၚတြင္ မ်ားစြာ
မူတည္ေနပါသည္။
အတြင္းလူနာ၊ ျပင္ပလူနာတို႔အေပၚအေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာလူနာအေရအတြက္သည္ အဓိကအားျဖင့္
ေဆး႐ံု၏ ပံုရိပ္၊ အမွတ္တံဆိပ္ဂုဏ္သတင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အသိုင္း
အဝိုင္းမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား၊ အျခားေဆး႐ံုမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ဂုဏ္သတင္း၊
ဆရာဝန္မ်ား ၏အထူးျပဳကုသမႈႏွင့္ ေဆး႐ံု၌ ၎တို႔၏ အလုပ္လုပ္ေသာနာရီ၊ ၎တို႔အား ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
တို႔ျဖင့္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားရယူ ေဆာင္႐ြကပ
္ ါမည္။
နည္းပညာဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ား
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လက္႐ိွတြင္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေဆး႐ံုတြင္

ေခတ္မီ၍ေစ်းႀကီးေသာ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ေဆး႐ံုအသစ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔
ေဆာင္႐ြကရ
္ န္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားက႐ိွေနေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား ေခတ္ေနာက္က်
က်န္ေစေသာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကမၻာ့အဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတင္း၊ အဆက္
မျပတ္ဝင္ေရာက္ေနေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဖာက္သည္မ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေနာက္ဆံုးေပၚ

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

အသံုးအေဆာင္မ်ားအေပၚ အားထားမွီခိုေနၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အစားထိုး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္၊
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အသံုးအေဆာင္အသစ္မ်ားကို အက်ဳိး႐ိွ႐ိွ၊ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြကမ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အစားထိုးမႈမ်ား၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ (၂၈၇,၄၄၂,၀၀၀) ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ
( ၂,၉၈၀,၉၃၉,၀၀၀) ပမာဏအထိ ျဖစ္ပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျခားေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္ကုန္႐ိွ အျခားေဆး႐ံုမ်ားမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္သာမက ပိုမုိျမင့္မားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားေပးသည့္ ဘန္ေကာက္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ မေလး႐ွားႏွင့္ စင္ကာပူတို႔႐ိွ ေဆး႐ံုမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္လည္း
ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ဤၿပိဳင္ဘက္မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆး႐ံုထက္ ပိုမိုအေျခခိုင္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ဘ႑ာေရး၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား႐ိွေနႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္
ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ ၎တို႔၏ ေဆး႐ံုကြန္ရက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္
စီစဥ္ေနႏိုင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ ေနာက္ထပ္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ၊ လူသစ္စုေဆာင္း မႈဖိအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ
က်ေရာက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းကို မျဖစ္မေနေလ်ာ့ခ်၍ လူနာမ်ား၊
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ေခၚယူႏိုင္ျခင္းမ႐ိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔
၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္ကိုထိခိုက္ေစ ႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေ႐ွာက္မႈက႑

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို

မတည္ရင္းအႏွီးအသံုးစရိတ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး

အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေဆး႐ံုကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကလည္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း
ထားပါသည္။

မတည္ရင္းႏီွးအသံုးစရိတ္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား တိုးတက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္႐ိွတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္းတစ္ခန္း လုပ္ကိုင္လည္ပတ္လ်က္ေသာ္လည္း ေဆး႐ံုအေရ
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အတြက္ကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္ေသာ ေဆး႐ံုကြန္ရက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္ပါသည္ 

အရည္အခ်င္းမီဝန္ထမ္းသစ္မ်ားစုေဆာင္းရန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ကၽြႏု္ပ္တို ႔၏စြမ္းရည္



လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းအစိုးရထံမွ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေသာ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္



ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္စြမ္းေဆာင္ရည္



သင့္ေတာ္ေသာ ေျမေနရာမ်ား႐ွာေဖြႏိုင္စြမ္း



ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိွေသာတိုးတက္မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း



တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ စီးပြားေရးအရ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈကို မတည္ႏိုင္စြမ္း

ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား - က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္႐ိွေသာ ေဆး႐ံုအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ရန္ စီမံ
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွၿပီး တိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အခ်ဳိ႕ေသာဆံုး႐ံႈး
ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေစႏိုင္ပါသည္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွျခင္းကို စာမ်က္ႏွာ္( ) ႏွင့္ ( ) တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆး႐ံုကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္မတည္အရင္းအႏွီး အသံုးစရိတ္မ်ားက်ခံရ
သည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား တိုးျမင့္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႐ိွေနေသာေဆး႐ံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔အတြက္ ဘ႑ာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တည္ေဆာက္
စဥ္ကာလအတြင္း၌ ထည့္ဝင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆး႐ံုအသစ္တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
စတင္သည္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေခ်းေငြမ်ားမွက်ခံ၍ ဘ႑ာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဆး႐ံုအသစ္တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကုန္က်
စရိတ္မ်ားသည္

ေဆး႐ံု၏

အသံုးဝင္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္သည့္အခါတြင္

တန္ဖိုးေလ်ာ့က်လာမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေဆး႐ံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈ တိုးျမင့္
လာေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ံုကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတည္ရင္းႏွီး အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်
မႈမ်ား၊ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းျဖစ္ေပၚေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားဖြင့္လွစ္မႈမတိုင္မီ ေလးလမွေျခာက္လႀကိဳတင္၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရန္
လိုအပ္သည္ဟု တြက္ဆထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆး႐ံုအသစ္မ်ား စတင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆးဝါး
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးမ်ားဝယ္ယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုအသစ္ဖြင့္လွစ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည့္
ကာလႏွင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ သည့္ကာလအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျမတ္ေငြေလ်ာ့က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
FMI ေလေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈ႐ိွေစသည့္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
FMI Air သည္ ၎၏အက်ိဳးအျမတ္ ၄၀% အား Yangon Land သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္
(၉,၂၃၀,၉၃၂,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ FMI Air အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔အထိသာ
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခအ
ြဲ ေနျဖင့္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ FMI ၏ FMI Air
အေပၚပိုင္ဆိုင္သည့္ အကိ်ဳးအျမတ္ ၁၀% အား ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးပံုေသပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါ
သည္။
FMI ေလေၾကာင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ-
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ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား



ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္



ထိုင္ခံုေစ်းႏႈန္းမ်ား



စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကုန္က်စရိတ္

ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို
ထိခိုက္မႈ႐ိွေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈကို ရပ္တန္႔ခဲ့ပါသည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ၿပီး ထပ္မံ၍ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း
ထားပါသည္။ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ႐ိွေစရန္ ေပါင္းစည္းအားျဖည့္ရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆ
ထားပါသည္။
ထိုင္ခုံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ထိုင္ခံုမ်ားေရာင္းခ်မႈမွရ႐ိွေသာ FMI ေလေၾကာင္း ၏
ဝင္ေငြ သည္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၉၈% ႏွင့္ ၉၉.၂% ကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။ FMI ေလေၾကာင္းျဖင့္ ေျပးဆြေ
ဲ သာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုးျမင့္လာမႈသည္ ထိုင္ခံုမ်ားေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္
ပါသည္။
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈကုန္က်စရိတ္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ FMI Air ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္အျခား ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ
အျခားအဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ စီမံခန္ ႔ခမ
ြဲ ႈကုန္က်စရိတ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၃၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ FMI Air ၏ ၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၂.၈% ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ FMI Air
၀င္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၁.၈% ထိ တိုးျမႇင့္လာခဲ့ပါသည္။ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ပ်ံသန္းရာမွ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕စီစဥ္ခဲ့သည့္ FMI Air ၏ စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းလဲမႈအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ FMI Air ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းဦးေရးအား (၁၈၉)ဦးအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ ၀န္ထမ္းဦေရ (၈၄)ဦးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေလဆိပ္အမ်ားအျပားတြင္ ေလေၾကာင္း
႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္တာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ

လက္မွတ္မ်ား ရ႐ိွေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ FMI Air သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္ေန႔အထိ
ကိုယ္ပိုင္ပံုမွန္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ကို

စတင္ေျပးဆြႏ
ဲ ိုင္ျခင္း

မ႐ိွခဲ့ဘဲ

စီစဥ္ထားေသာ

ခရီးစဥ္တိုးခ်ဲ႕ျပန္သန္းျခင္းမ်ား

မွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးအၾကား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးခရီးစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ေတြၾကား ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္လာႏိုင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ား
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေပၚ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အေျခားအၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ ( ) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္႐ိွေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား” တြင္
ၾကည့္႐ႈရန္ျဖစ္ပါသည္။
အေရးပါေသာ စာရင္းေရးဆြျဲ ခင္းမူ၀ါဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

အစီရင္ခံျခင္းစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ

ဘ႑ာေရး

႐ွင္းတမ္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆြမ
ဲ ႈသည္ စာရင္းေရးဆြျဲ ခင္းမူ၀ါဒမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံေဖာ္ျပထား
ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေပးရန္ တာ၀န္မ်ား၊ ၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊
ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလိုအပ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္

လုပ္ငန္းအက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္ ဤခန္႔မွန္းမႈမ်ားမွ ကြျဲ ပားႏိုင္ပါသည္။
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား

စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္ထားၿပီး

အေျခအေနအရ

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အနာဂတ္ကာလ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အမ်ားအပါအ၀င္ သမိုင္းေနာက္ခံ
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။
စာရင္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ အဆိုပါကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး အဆိုပါခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ထားမႈျပဳရာတြင္ အနာဂတ္ကာလ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္
တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေရးပါေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားအား စာရင္းေရးဆြဲထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုလွ်င္

စာမ်က္ႏွာ

(

)

တြင္

စာရင္းစစ္ၿပီးျဖစ္သည့္

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း

ဘ႑ာေရး

စာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားပါ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ားတြင္ ႐ွင္းလင္းခ်က္-၃ တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ စာရင္းေရးဆြျဲ ခင္းမူ၀ါဒမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ (

) တြင္ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည့္

တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ ဘ႑ာေရးစာရင္း႐ွင္းတမ္္းမ်ားပါ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား႐ိွ ႐ွင္လင္းခ်က္-၂ (Note-2) တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ိဳးရလဒ္အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္
အထက္ပါ႐ွင္းလင္းခ်က္အတိုင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တိတိက်က် ႏိႈင္းယွဥ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၃၃,၃၁၈,၅၃၅

၁၁,၁၂၈,၃၈၂

(၂၀,၄၀၀,၇၆၀)

(၆၇,၀၆၄,၄၉)

၀င္ေငြ
-

မူရင္းတန္ဖိုး
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အၾကမ္းအျမတ္

၁၂,၉၁၇,၇၇၅

၄,၄၂၁,၉၃၃

(၁၄,၀၀၇,၂၀၆)

(၂,၈၈၀,၄၁၉)

(၆၂၃,၅၁၅)

(၄၀,၂၀၇)

၁၄,၆၃၀,၇၂၁

၂,၉၂၀,၆၂၆

အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ရ႐ိွမည့္အက်ိဳးခ်အျမတ္ - အခြန္ႏုတ္ၿပီး

၁၅,၄၅၂,၈၀၀

၁၁,၄၃၀,၈၆၇

ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရ႐ိွသည့္အျမတ္

၁၃,၇၃၉,၈၅၄

၁၂,၉၃၂,၁၇၃

ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ မဟုတ္ေသာအျမတ္

၆၀,၄၉၀,၆၅၇

၃၂၀,၂၅၀

အခြန္မႏႈတ္မီ စုစုေပါင္းအျမတ္

၇၄,၂၃၀,၅၁၁

၁၃,၂၅၂,၄၂၄

၀င္ေငြခြန္

(၁,၁၀၇,၃၄၂)

(၇၀၄,၃၉၅)

အခြန္ႏႈတ္ၿပီးအသားတင္အျမတ္

၇၃,၁၂၃,၁၆၉

၁၂,၅၄၈,၀၂၉

-

၉,၁၁၈

(၁,၁၇၇,၄၃၀)

-

(၅၆၅,၅၀၂)

-

-

၇,၀၀၁

အသံုးစရိတ္
-

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကုန္က်စရိတ္

-

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္

အျခားအလံုးစံုရ႐ိွေသာ၀င္ေငြ/(အ႐ံႈး) - အခြန္ႏုတ္ၿပီး
အျမတ္ (သို႔မဟုတ္) အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္လည္
အတန္းအစားခြျဲ ခားႏိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
-

အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျခားအလံုးစံုရ႐ိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္

-

အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္
ျပန္လည္အတန္းအစားခြျဲ ခားရေသာ ရန္ပံုေငြ

-

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္
ျပန္လည္အတန္းအစား႐ိွချြဲ ခားရ႐ိွေသာ ရန္ပံုေငြ

-

တန္ဖိုးျပန္လည္သတ္မွတ္၍ ရ႐ိွသည့္ရန္ပံုေငြ
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စုစုေပါင္းအလံုးစံု၀င္ေငြ

(၁,၇၄၂,၉၃၂)

၁၆,၁၁၉

၇၁,၃၈၀,၂၃၇

၁၂,၅၆၄,၁၄၈

၇၄,၆၅၅,၄၁၄

၁၂,၄၉၉,၄၇၈

၁,၅၃၂,၂၄၅

၄၈,၅၅၂

၇၃,၁၂၃,၁၆၉

၁၂,၅၄၈,၀၂၉

၇၂,၉၁၂,၄၈၂

၁၂,၅၁၅,၅၉၇

၁,၅၃၂,၂၄၅

၄၈,၅၅၁

၇၁,၃၈၀,၂၃၇

၁၂,၅၆၄,၁၄၈

၃,၈၁၁

၈၉၀

၇၃၇

၈၆၇

အျမတ္/(အ႐ံႈး) ခြေ
ဲ ၀မႈအေပၚ
ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္
အျခားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ

စုစုေပါင္းအလံုးစံု၀င္ေငြ/(အ႐ံႈး)ခြေ
ဲ ၀မႈအေပၚ
ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား၏ရပိုင္ခြင့္
အျခားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
(ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ)

႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ - စုစုေပါင္း
အေျခခံတန္ဖိုး (အစု႐ွယ္ယာတစ္စုအတြက္က်ပ္)
႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ - လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
အေျခခံတန္ဖိုး (အစု႐ွယ္ယာတစ္စုအတြက္က်ပ္)

၀င္ေငြ
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တင္ျပခ်က္ပါ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ စုစုေုပါင္း၀င္ေငြႏွင့္ ျပင္ပမွရ႐ိွေသာ
၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။
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၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၁၈,၃၈၇,၂၇၀

၉,၉၀၉

ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း

၇,၂၆၄,၅၂၆

၅,၃၁၄,၁၅၄

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း

၄,၁၂၂,၈၇၅

-

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း

၃,၀၄၂,၁၇၆

၃,၀၄၆,၇၆၀

၂၇,၁၂၅

၁,၆၄၁,၉၅၃

၄၇၄,၅၆၄

၁,၁၁၆,၆၀၆

၃၃,၃၁၈,၅၃၅

၁၁,၁၂၈,၃၈၂

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း (ဖ်က္သိမ္းၿပီး)
အျခားလုပ္ငန္းမ်ား
စုစုေပါင္း၀င္ေငြ

စုစုေပါင္း၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၁,၁၂၈,၃၈၂,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၃,၃၁၈,၅၃၅) သို႔ ၁၉၉.၄% တိုးျမႇင့္လာခဲ့ပါသည္။ က႑အလိုက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀င္ေငြမ်ားကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ အမ်ားဆံုးရ႐ိွေသာ၀င္ေငြမွာ ႐ိုးမဘဏ္မွျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး၀န္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွရ႐ိွေသာ ၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၉,၉၀၉,၀၀၀)႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၈,၃၈၇,၂၇၀,၀၀၀)သုိ႔ တိုးျမႇင့္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔တိုးျမႇင့္လာမႈ အားလံုးနီးပါသည္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ေအာက္ခံျဖစ္လာေသာ ႐ိုးမဘဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ယင္းမတိုင္မီကာလ တြင္ ႐ိုးမဘဏ္ သည္ အစုစပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းဘဏ္တြင္ FMI သည္ အစု႐ွယ္ယာ
၃၅.၆% ထည့္၀င္ ထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ Yangon Land ထံမွ
တန္ဖိုးေငြက်ပ္ (၂၅,၅၅၁,၂၇၅,၀၀၀) ႐ိွ အစု႐ွယ္ယာ ၁၅.၄% ကို ထပ္မံရယူခဲ့ရာ ႐ိုးမဘဏ္၌ FMI ၏
စုစုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၅၁% တိုးျမႇင့္လာခဲ့ပါသည္။
ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္းက႑
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း၀င္ေငြကို FMI Air မွ ရ႐ိွပါသည္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၃၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၅,၃၁၄,၁၅၄,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၇,၂၆၄,၅၂၆,၀၀၀)
သို႔

၃၆.၇%

တိုးျမႇင့္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္

ဤတိုးျမႇင့္လာျခင္းမွာ

ေလယာဥ္လက္မွတ္

ေရာင္းခ်မႈ

တိုးျမႇင့္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI Air သည္ လက္ေအာက္ခံ
လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ ထိုရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ FMI Air ၏ ၀င္ေငြမွာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း
ပါ၀င္လာမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
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က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑မွ၀င္ေငြမွာ PHIH မွ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ PHIH
သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ႐ိွ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ PHIH သည္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ PHIH ႐ွိ
အစု႐ွယ္ယာ ၄၀% ကို Yangon Land ထံမွ ေငြက်ပ္ (၈,၁၈၆,၈၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့သျဖင့္ PHIH ၌ FMI ၏
စုစုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္႐ိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၇၅.၀% ႐ိွလာပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔မွစ၍ PHIH မွ
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွေသာ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္းလုပ္ငန္းကို YSHPH မွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။ (YSHPH တြင္
FMI သည္ အစု႐ွယ္ယာ ၆၀.၀% ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ FMI ၏ PHIH

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားမႈသည္ ၆၀%

သုိ႕က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
အိမ္ရာေဖာ္ထူတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းက႑
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ၀င္ေငြသည္ FMI Syndication မွျဖစ္ၿပီး FMI Syndication
သည္ FMI Centre အား ငွားရမ္းျခင္းမွ ၀င္ေငြရ႐ိွပါသည္။ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ၀င္ေငြသည္
၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

က်ပ္

(၃,၀၄၆,၇၆၀,၀၀၀)

ႏွင့္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

က်ပ္

(၃,၀၄၂,၁၇၆,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း၀င္ေငြရ႐ိွမႈ အနည္းငယ္က်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္ FMI Syndication သာလွ်င္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔ထိ ၀င္ေငြဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔
တြင္ FMI သည္ Meeyahta International တြင္ အစု႐ွယ္ယာ ၁၀% ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ FMI
Syndication ႐ိွ ၎၏အစု႐ွယ္ယာရင္းႏွီးမႈ ၉၀% ကို လဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အစု႐ွယ္ယာလဲလွယ္မႈအတြက္
လက္ခံရ႐ိွခဲ့ေသာ ေငြတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ (၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ FMI Syndication သည္ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီခြတ
ဲ စ္ခု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑တြင္
၀င္ေငြတစ္စံုတစ္ရာရ႐ိွလာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း (ဖ်က္သိမ္းၿပီး)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္င္းမွ၀င္ေငြမွာ (က) Yoma Yarzar (ခ) SPA Motorcycle ႏွင့္ (ဂ) SPA Motors Ltd. တို႔မွ
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမာ္ေတယ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၇,၁၂၅,၀၀၀) ႏွင့္
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁,၆၄၁,၉၅၃,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ Yoma Yarzar ႏွင့္ SPA Motorcycle တို႔သည္
ႏွစ္ဘီးတပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ခဲ့ေသာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

ေစ်းကြက္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္

အနာဂတ္အလားလာနည္းပါမႈတို ႔ေၾကာင့္

ႏွစ္ဘီးတပ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း Yoma Yarzar ႏွင့္
SPA Motorcycle တို႔သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအျပည့္အ၀ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမ႐ိွေသာ္ျငားလည္း ၎ကုမၸဏီမ်ာသည္
လက္႐ိွတပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ SPA
Motors သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျပဳျပင္ျခင္းမွ ၀င္ေငြရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ FMI
သည္ Yoma Yarzar ႐ိွ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၉၀% ႏွင့္ SPA Motorcycle ႐ိွ ၎၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀၀% တို႔ကို Yangon
Land သို႔ ေငြသားတန္ဖိုး က်ပ္ (၁,၁၉၈,၆၉၇,၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ (၁,၃၈၂,၇၁၆,၀၀၀) အသီးသီးျဖင့္ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ FMI Motors Ltd. ႐ိွ ၎၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀၀% ကို Yangon
Land

သို႔

ေငြသားတန္ဖိုးက်ပ္

(၇၄၂,၄၈၅,၀၀၀)

ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း

လက္ေအာက္ခံမ်ားမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၀င္ေငြတစ္စံုတစ္ရာရ႐ိွရန္ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါ။
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က႑၌

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ၀င္ေငြတင
ြ ္

အဓိကအားျဖင့္

ယခင္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္

Agribusiness and Rural Development Consultants Co., Ltd. ႏွင့္ FMI မွရ႐ိွေသာ ပံုမွန္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ
မဟုတ္ေသာ အျခား၀င္ေငြအားလံုးပါ၀င္ပါသည္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းမွ ရ႐ိွေသာေငြသည္ က်ပ္ (၄၇၄,၅၆၄,၀၀၀) သို႔
၅၇.၅% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ က်ဆင္းရျခင္းအဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ FMI မွ
ယာယီပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ယာဥ္မ်ားအား တစ္ႀကိမ္တည္းေရာင္းခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈမွ အသား
တင္ရ႐ိွခဲ့သည့္ ၀င္ေငြမွာ က်ပ္ (၅၇၆,၃၇၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။
မူရင္းတန္ဖိုး
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တင္ျပခ်က္အပါ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၁၀,၇၁၁,၈၂၁

-

၅၈.၃%

-

၆,၀၄၅,၀၁၄

၄,၇၆၃,၅၀၂

၈၃.၂%

၈၉.၆%

၃,၂၄၆,၇၅၇

-

၇၈%

-

၃၅၁,၈၆၁

၃၂၆,၇၈၉

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရး၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း

၁၁.၆%

၁၀.၇%

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း (ဖ်က္သိမ္းၿပီး)

၁၈,၇၈၅

၁,၅၆၅,၂၀၈

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၏၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း

၆၉.၃%

၉၅.၃%

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား

၂၆,၅၂၂

၅၀,၉၅၀

၅.၆%

၄.၆%

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္၏၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း
ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း
ေလေၾကာင္းလုိုင္းလုပ္ငန္း၏၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း၏၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း
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ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး
(မူရင္းတန္ဖိုး)

၂၀,၄၀၀,၇၆၀

၆,၇၀၆,၄၄၉

၆၁.၂%

၆၀.၃%

စုစုေပါင္း၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စုစုေပါင္းမူရင္းတန္းဖိုးသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆,၇၀၆,၄၄၉,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၀,၄၀၀,၇၆၀,၀၀၀) သို႔ ၂၀၄.၂% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအား

႐ိုးမဘဏ္မွ အဓိကရ႐ိွပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေရာင္းခ်မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေခ်းငွားမႈႏွင့္ ထည့္၀င္မႈအတိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာေရး
၀န္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မ႐ိွဘဲ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ (၁၀,၇၁၁,၈၂၁,၀၀၀) က်ပ္သို႔ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ဤတိုးတက္မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁)ရက္ေန႔မွ
စ၍ ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ

ကုန္က်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ေရာင္းခ်ကုန္က်စရိတ္သည္
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

အမ်ားအားျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ေလယာဥ္ငွားရမ္းခမ်ားမွ

ေလေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မႈ

ေရာင္းခ်

ကုန္က်စရိတ္သည္ က်ပ္ (၄,၇၆၃,၅၀၂,၀၀၀) မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၆,၀၄၅,၀၁၄,၀၀၀) က်ပ္သို႔ ၂၆.၉%
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔တိုးတက္ရျခင္းမွာ

ငွားရမ္းခတိုးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္

ေစ်းကြက္အတြင္း

အဓိကျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

၀င္ေငြ၏ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္

စြမ္းေဆာင္မႈရ ႐ိွရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေလေၾကာင္း

၀န္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခကုန္စရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၈၉.၆% ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ ၈၃.၂% သို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ထိုင္ခံုေပးႏိုင္
သည့္ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ငွားရမ္းသံုးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
PHIH သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုမဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွ စတင္၍
PHIP သည္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္သည္။
အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ အေရာင္းစရိတ္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရအသံုးစရိတ္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရး
ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ စက္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ FMI စင္တာ၏
၎၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြင္း႐ိွFMI လုပ္ငန္းစုအတြက္ က်ခံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္
မႈ အေရာင္းစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၂၆,၇၈၉,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
က်ပ္ (၃၅၁,၈၆၁,၀၀၀) အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး%အားျဖင့္ ၇.၇% ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းသည္
အဓိကအားျဖင့္ အစုိးရမွ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔သုိ႔ ျမင့္တက္မႈမ်ား႐ိွေန
ေသာ္လည္း

အိမ္ငွားရမ္းသူမ်ားအတြက္

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကေကာက္ခံမႈသည္

ဆက္လက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၃၅% သာတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။
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ႏွစ္႐ွည္အိမ္ငွား

ရမ္းသူမ်ားႏွင့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရပ္ဆုိင္း)
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ အေရာင္းစရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္
(၁,၅၆၅,၂၀၈,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၈,၇၈၅,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ က်ဆင္းမႈသည္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑ကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကုမၸဏီခအ
ြဲ ျဖစ္ဆက္လက္႐ိွေနမည္ မဟုတ္ေတာ့
သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယင္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရာင္းစရိတ္မ်ားက်သင့္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းစရာမလိုေတာ့
ေပ။
အျခားက႑မ်ားအားလံုး
အျခားက႑မ်ားအားလံုးတြင္ အေရာင္းစရိတ္မ်ားမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၅၀,၉၅၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၆,၅၂၂,၀၀၀) သာ႐ိွေတာ့သျဖင့္ ၄၇.၉% က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။
စီမံခန္႔ခြအ
ဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ပါျပအခ်က္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြက္
စီမံခန္႔ခြအ
ဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၆,၉၀၁,၀၄၆

၈,၆၈၆

၃၇.၅%

၈၇.၇%

၃,၀၃၈,၆၉၇

၆၇၉,၆၅၆

၄၁.၈%

၁၂.၈%

၂,၂၀၇,၃၉၈

-

၅၃.၅%

-

၆၄၆,၂၇၉

၆၈,၉၇၀

အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%

၂၁.၂%

၂၂.၆%

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရပ္ဆုိင္း)

၆၄,၄၁၉

၆၄၄,၄၃၄

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%

၂၃၇.၅%

၃၉.၂%

၁,၁၄၉,၃၆၇

၈၅၇,၉၇၄

၂၄၂.၂%

၇၆.၉%

၁၄,၀၀၇,၂၀၆

၂,၈၈၀,၄၁၉

၄၂.၀%

၂၅.၉%

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ %
ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၀င္ေငြ %
အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားက႑မ်ားအားလံုး

အျခားက႑မ်ားအားလံုး ၀င္ေငြ%
စုစုေပါင္းစီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္

စုစုေပါင္း၀င္ေငြ %
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စုစုေပါင္းစီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂,၈၈၀,၄၁၉,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၄,၀၀၇,၂၀၆,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၃၈၆.၃% ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔၏ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မ႐ိွ
ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆,၉၀၁,၀၄၆,၀၀၀) ထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့မႈသည္
႐ုိးမဘဏ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁)ရက္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္သည္။
ေလေၾကာင္းလုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔၏ ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္
(၆၇၉,၆၅၆,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃,၀၃၈,၆၉၇,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၃၄၇.၁% ျမင့္တက္ခဲ့
သည္။ ထိုသုိ႔ ျမင့္တက္မႈသည္ အဓိအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္ (၃၁)ရက္တြင္ ၀န္ထမ္း (၈၄)ဦး႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္တြင္မူ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ေလယာဥ္မွဴး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါအ၀င္ FMI ေလေၾကာင္းလုိင္းတြင္
၀န္ထမ္းေပါင္း (၁၈၉)ဦးအထိ တုိးျမင့္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းစရိတ္မ်ားသည္ ၂၇၂.၃% အထိတုိးတက္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FMI ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ေလယာဥ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာ
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားေလယာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ FMI ေလေၾကာင္းလုိင္းက
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ႐ံုးခြမ
ဲ ်ားႏွင့္
ေကာင္တာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနရာငွားရမ္းခမ်ား ပါ၀င္လာမႈကလည္း စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္
မ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္။ FMI ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ
(၃၀)ရက္မွစတင္၍ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုအျဖစ္ အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေလေၾကာင္း
လုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္သည္ ဧၿပီလ(၁)ရက္မွ ဇြန္လ(၃၀)ရက္အထိသာ က်သင့္
ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
PHIH သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုမဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ေန႔မွ
စတင္၍ PHIH သည္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္သည္။
အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔၏ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္
(၆၈၉,၆၇၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆၄၆,၂၇၉,၀၀၀) သာ႐ိွေတာ့သျဖင့္ ၆.၃% က်ဆင္း
သြားခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ က်ဆင္းမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ FMI လုပ္ငန္းစုသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္မွစတင္၍
ကုမၸဏီခြတ
ဲ စ္ခုအျဖစ္မွ ရပ္စဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ FMI လုပ္ငန္းစုသည္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခု မဟုတ္ ေတာ့သျဖင့္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား က်သင့္ရန္
ေမွ်ာ္မွန္းစရာမလုိေတာ့ေပ။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရပ္ဆုိင္း)
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္
တြင္ က်ပ္ (၆၄၄,၄၃၃,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆၄,၄၁၉,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ေလ်ာ့နည္း
သြားမႈသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑ကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကုမၸဏီခအ
ြဲ ျဖစ္ ဆက္လက္႐ိွေန
မည္ မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယင္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရာင္းစရိတ္မ်ားက်သင့္ရန္
ေမွ်ာ္မွန္းစရာမလိုေတာ့ေပ။
အျခားက႑မ်ားအားလံုး
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အျခားက႑မ်ားအားလုံးအတြက္ စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္
(၈၅၇,၉၇၄,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁,၁၄၉,၃၆၇,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာ ၃၄.၀% တုိးတက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ FMI ၏ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ပါျပအခ်က္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြက္ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ %
ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၀င္ေငြ %
အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရပ္ဆုိင္း)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀င္ေငြ%
အျခားက႑မ်ားအားလံုး

အျခားက႑မ်ားအားလံုး ၀င္ေငြ%
စုစုေပါင္းစီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္

စုစုေပါင္း၀င္ေငြ %

၂၁

-

-

-

၅၁၈,၆၄၄

၇,၃၃၁

၇.၁%

၀.၁%

၇၂,၅၉၃

-

၁.၇%

-

၄၆၄

၁၄၆

-

-

၁၃

၉၅၀

-

-

၃၁,၇၈၀

၃၁,၇၈၀

၆.၇%

၂.၈%

၆၂၃,၅၁၅

၄၀,၂၀၇

၁.၉%

၀.၄%

မိမိတုိ႔၏ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၄၀,၂၀၇,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆၂၃,၅၁၅,၀၀၀) အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျမင့္တက္မႈအတြက္ အဓိကအေၾကာင္း
ရင္းမွာ မိမိတုိ႔၏ေလေၾကာင္းလုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တုိးတက္လာျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑သည္ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေလယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူမႈတြင္ ရင္းႏွီးေငြျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား စသည္တုိ႔အတြက္ ေပးေခ်ရေသာ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား မတည္ႏုိင္ရန္ ေခ်းေငြတစ္ရပ္လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းစရိတ္မ်ား မ်ားျပား
လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ FMI ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ဲြ အျဖစ္
အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့သျဖင့္

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ကုန္က်စရိတ္သည္ ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ (၃၀) ရက္အထိသာ က်သင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
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ဘ႑ာေရး

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ားအရ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွာ စုေငြမ်ား၊ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားအေပၚ က်သင့္
သည္ အတိုးႏႈန္း သည္လည္း ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ အေရာင္းစရိတ္တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။
အဖြ႕ဲ ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ေ၀စု - အခြန္ေဆာင္ၿပီး
ေအာက္ေဖာ္ပါျပအခ်က္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏
အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္(အရံႈး) ေ၀စုမ်ား ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၁,၇၀၃,၇၈၆

၄၀၉,၉၅၃

-

-

၃,၂၈၇,၄၁၈

(၂၃၆,၁၀၆)

၁၁,၁၃၂,၁၂၇

၁၀,၁၉၈,၂၅၁

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

(၃၅၇,၇၁၀)

(၈,၉၇၇)

အျခားက႑မ်ားအားလံုး

(၃၁၂,၈၂၁)

၁,၀၆၇,၇၄၅

,၈၀၀

၁၁,၄၃၀,၈၆၇

ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

စုစုေပါင္း တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စု

မိမိတုိ႔၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုမ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၁,၄၃၀,၈၆၇,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ၿပီး
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၅,၄၅၂,၈၀၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၃၅.၂% တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔
အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီးအျမတ္(အရံႈး) ေ၀စုမ်ား
အေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္ ႐ိုးမဘဏ္
အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့သည့္
အခ်ိန္မတိုင္မီက အျမတ္ေ၀စုမ်ားျဖစ္သည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုမ်ားသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၄၀၉,၉၅၃,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁,၇၀၃,၇၈၆,၀၀၀) အထိ
တုိးတက္ခဲ့သျဖင့္ ၃၁၅.၆% တုိးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုမးဘဏ္သည္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၎၏ ေခ်းေငြစာရင္းကို ႀကီးမားစြာခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္
႐ိုးမဘဏ္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တည္႐ိွေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြက္ ၎လုပ္ငန္းက႑႐ိွ
တြဖ
ဲ က္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုကို ထည့္သြင္းေမွ်ာ္မွန္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္
ေ၀စုသည္ PHIH အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္တြင္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္
ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီက အျမတ္ေ၀စုမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၃၆,၁၀၆,၀၀၀) ႐ိွခဲ့
ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃,၂၈၇,၄၁၈,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည္။ PHIH သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ
ေဆး႐ံုအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ ေျမကို Yangon Land သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖင့္ က်ပ္ (၁၀,၉၃၈,၆၄၇,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ျခင္း
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ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေျမေနရာေရာင္းခ်မႈမွ ရ႐ိွျခင္း မပါ၀င္ပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ PHIH မွ အျမတ္ေ၀စုမ်ား ရ႐ိွႏုိင္မည္
မဟုတ္ေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ PHIH သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တည္႐ိွေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
တြက္ ၎လုပ္ငန္းက႑႐ိွ တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုကို ထည့္သြင္းေမွ်ာ္မွန္းရန္ မလိုအပ္
ေတာ့ေပ။
အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတို႔၏

အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းအတြက္

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏

အခြန္ေဆာင္ၿပီး

အျမတ္ေ၀စု

အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

သန္လ်င္ အိမ္ၿခံေျမ

၁၀,၆၀၄,၂၆၄

၉,၈၄၆,၀၄၀

၅၃၁,၇၃၂

၃၅၂,၂၁၁

(၂,၆၁၃)

-

LSC - FMI

(၅၈၅)

-

မီးရထား အင္တာေန႐ွင္နယ္

(၆၇၁)

-

၁၁,၁၃၂,၁၂၇

၁၀,၁၉၈,၂၅၁

FMI ဥယ်ာဥ္
ပန္းလႈိင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

စုစုေပါင္း အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စု

မိမိတုိ႔၏ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္(အ႐ႈံး) ေ၀စုသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၀,၁၉၈,၂၅၁,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၁,၁၃၂,၁၂၇,၀၀၀)
ရ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၉.၂% တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းသည္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွ အသားတင္
အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၉,၈၄၆,၀၄၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
က်ပ္ (၁၀,၆၀၄,၂၆၄,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ျခင္းႏွင့္ FMI ဥယ်ာဥ္မွအသားတင္အျမတ္ေ၀စု ၅၁.၀% တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ေအ အတြင္း႐ိွ
အေဆာက္အအံု A3 ႏွင့္ A4 အတြက္ အခန္းေပါင္း (၅၂၈)ခန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခန္းမ်ား အတြက္
စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ၀င္ေငြသည္ က်ပ္ (၄၆,၆၂၅,၇၉၅,၀၀၀) အထိ ႐ိွခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁) ရက္ေန႔အထိ အဆိုပါအခန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၿပီးဆံုးမႈ မ႐ိွေသးေပ။ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္
လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးမႈရာခို္င္ႏႈန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ၀င္ေငြ အသိအမွတ္ျပဳသည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎
သည္ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ မတုိင္မီ အျမတ္ေငြ က်ပ္ (၃,၄၈၃,၇၃၀,၀၀၀) ရ႐ိွထား
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
အျမတ္ေငြ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ (၁၅,၀၇၄,၇၃၉,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည္ဟုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

အျမတ္ေငြေနာက္ထပ္

က်ပ္

(၂၂,၇၁၈,၀၈၆,၀၀၀)

ရ႐ိွခဲ့သည္ဟု

အသိအမွတ္ျပဳ

လက္ခံထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားထံမွာ
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ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ အရစ္က်ေပးေခ်မႈ က်ပ္ (၃၁,၁၃၀,၅၃၁,၀၀၀) ရ႐ိွထားၿပီး ေရာင္းခ်ၿပီးအခန္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
အရ ၀ယ္ယူေသာေစ်းႏႈန္း၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၆၆.၇% ကို ကုိယ္စားျပဳသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမသည္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ဘီ
ႏွင့္ဆက္စပ္၍ LDR မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္၊ ၾကားခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၿပီး
အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႈပ္သူကိုယ္စား အမွန္တကယ္ေနထုိင္သူမ်ားထံသုိ႔ ဇုန္ဘီ႐ိွ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ အတြက္
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမသည္

ၾကားခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးထံသို႔

ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ဘီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ LDRs မ်ားကို ေရာင္းခ်ရမႈမွ က်ပ္ (၂၇,၄၆၁,၈၁၃,၀၀၀) အျမတ္ရ႐ိွခဲ့
သည္ဟု

အသိအမွတ္ျပဳ

လက္ခံထားခဲ့သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမသည္

ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကိုရ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ဘီ အေဆာက္အအံု B1 ၊ B2 ၊ B5 တုိ႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုေၾကးေငြမွာ က်ပ္ (၄,၂၀၆,၆၅၇,၀၀၀) ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမသည္

ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ဘီ အေဆာက္အအံု B3 ႏွင့္ B4 တုိ႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုေၾကးေငြမွာ က်ပ္ (၂,၃၁၁,၂၀၆,၀၀၀) ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးေလးလပတ္တြင္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ စီ အတြင္း႐ိွ
Galaxy Tower ဟု လူသိမ်ားထင္႐ွားေသာ ၎၏ပေရာဂ်က္အတြက္ အေရာင္းစီမံကိန္းကို စတင္မိတ္ဆက္ ခဲ့သည္။
Galaxy Towers ႐ိွ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကားခံ
ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံသူတစ္ဦးႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ေဆာင္႐ြကခ
္ ဲ့သည္။ ဤ သေဘာတူညီမႈအရ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမ
လုပ္ငန္းသုိ႔

ႀကိဳတင္အာမခံေငြတစ္ရပ္၊

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

သမုိင္းမွတ္တုိင္စုိက္ထူႏုိင္မႈအေပၚ

အေျခခံ၍

စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္ အခေၾကးေငြတစ္ရပ္၊ အေရာင္းေကာ္မ႐ွင္၊
ေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးစရိတ္မ်ား ထုတ္ႏုတ္ၿပီးေနာက္ Galaxy Towers ႐ိွ တုိက္ခန္းမ်ား
ေရာင္းခ်ရမႈမွ
ျဖစ္သည္။

အျမတ္ေ၀စုမ်ားကုိ
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ၾကားခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနျဖင့္ ေပးအပ္ရန္

ဘ႑ာႏွစ္တြင္

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္

အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္
ႀကိဳတင္အာမခံေငြမွ

က်ပ္

(၂၁,၁၆၇,၇၇၁,၀၀၀) ၀င္ေငြ ႐ိွခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး တိုက္ခန္းေရာင္းခ်ရမႈအေပၚ အျမတ္ေ၀စု
သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္ အခေၾကးေငြမ်ားမွ ရ႐ိွသည့္ ၀င္ေငြကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားျခင္း မ႐ိွေပ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေရာင္းအားသည္
သိသာစြာက်ဆင္းသြားခဲ့သည္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တတိယေလးလပတ္အတြင္း

ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာ

စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရာင္းအားမွာ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခန္းသာ ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
ေနာက္ဆံုးေလးလပတ္အတြင္း ကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အစီရင္ခံခ်က္အရ ေရာင္းခ်ရမႈ လံုး၀မ႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။
(ကိုးကား-ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ ဒုတိယေလးလပတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ Frontier Myanmar မွ
ထုတ္ေ၀သည္)။ ပိုမို အေသးစိတ္ သိလုိပါက ‘Industry Information_Real Estate” ၏ စာမ်က္ႏွာ (၃၅) တြင္
ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည္။

ထုိသုိ႔

ေရာင္းအားက်ဆင္းသြားမႈသည္

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၏

အိမ္ၿခံေျမ

ေရာင္းအားကိုလည္း ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္မႈ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ Galaxy Towers
႐ိွ (၃၆)ခန္းသာ (စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ဧရိယာ၏ စတုရန္းေပ (၃၇,၂၁၁) သာ) ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔
အေျခအေနမ်ဳိး ဆက္လက္တည္႐ိွေနမည္ ဆိုပါက သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ရ႐ိွႏိုင္မည့္ အသားတင္အျမတ္ေ၀စုသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ေအာက္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ရလဒ္ကိုလည္း ဆုိး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။

188

သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ ငွားရမ္းခမ်ားကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ စ၍
က်ပ္ (၁,၄၆၂,၉၈၃,၀၀၀) ရ႐ိွသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ဇုန္ ေအ ၏
အေဆာက္အဦ A5 ႐ိွ အခန္းေပါင္း (၁၅၀) အနက္ (၉၈)ခန္း ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္တြင္း၌
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာမႈကို အားေကာင္း
လာေစရန္ႏွင့္ အိမ္ငွားလုိအပ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သန္လ်င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အိမ္ငွားရမ္း
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္
Myanmar Motors ႏွင့္ Convenience Prosperity တုိ႔မွ ရ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈ၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး
အျမတ္ေ၀စုသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ (၃၅၇,၇၁၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
က်ပ္ (၈,၉၇၇,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔အထိ FMI အေနျဖင့္ Myanmar Motors ႏွင့္
Convenience Prosperity တုိ႔ႏွစ္ခုစလံုးမွ အစု႐ွယ္ယာမ်ား အားလံုးကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဆုိင္ရာ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑သည္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္မတည္႐ိွေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
ယင္းက႑အတြက္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုကို ရ႐ိွရန္ မေမွ်ာ္မွန္းထားေပ။

အျခားက႑မ်ားအားလံုး
အျခားက႑မ်ား အားလံုးအတြက္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္ အဓိကအားျဖင့္ ခ်င္းတြင္း
ဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ FMI ေရယာဥ္စုတို႔ ဖြ႕ဲ စည္းေပါင္းစပ္မႈမွ ရ႐ိွထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
အျခားက႑မ်ား အားလံုးအတြက္အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္ က်ပ္ (၃၁၂,၈၂၁,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး အဓိက အားျဖင့္
ခ်င္းတြင္းဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ႐ိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျခားက႑မ်ား အားလံုးအတြက္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ေ၀စုသည္ က်ပ္ (၁,၀၆၇,၇၄၅,၀၀၀)
ရ႐ိွခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းစုမွ ၃၀% ပိုင္ဆုိင္ေသာခ်င္းတြင္း ဦးပုိင္ကုမၸဏီမွ ေရႊေလတံခြန္ Travel &
Tours Co., Ltd. ႏွင့္ Eastern Safaris Pte. Ltd တုိ႔၏ အစု႐ွယ္ယာ ၇၅% ကို ၀ယ္ယူမႈမ်ား ေၾကာင့္ က်ပ္
(၁,၂၈၁,၆၄၀,၀၀၀) ကို ယခင္က ရ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းသည္
ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ႐ွယ္ယာတန္ဖုိးတစ္ခုစီ၏ ပကတိ အသားတင္တန္ဖိုးထက္ ေလွ်ာ့နည္း ေနၿပီး ယင္းသုိ႔
ကြာျခားခ်က္သည္ ယခင္က ရ႐ိွမႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း မ႐ိွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အျမတ္
မိမိတုိ႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ႐ိွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အျမတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္

(၃၂၀,၂၅၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၆၀,၄၉၀,၆၅၇,၀၀၀) တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထို႔သို႔
တိုးတက္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ား ဖ်က္သိမ္းရာမွ က်ပ္ (၃,၃၃၃,၁၂၀,၀၀၀) ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီမ်ား
ဖ်က္သိမ္းရာမွ က်ပ္ (၅၇,၃၀၈,၀၀၂,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ
လဲလွယ္မႈ ကြာျခားခ်က္အေနျဖင့္ က်ပ္ (၃၅၃,၃၀၈,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြက်ပ္ (၁၂၉,၂၇၆,၀၀၀)
ေလ်ာနည္းမႈကုိ ခုႏွိမ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

189

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI အေနျဖင့္ PHIH ၏ အစု႐ွယ္ယာတန္ဖုိး ေနာက္ထပ္ ၄၀.၀%
ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၎သည္ ယခင္ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ အစု႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၃၅% အေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာတန္ဖိုးက်ပ္ (၁,၆၂၁,၉၆၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ PHIH တြင္ ေနာက္ထပ္
႐ွယ္ယာမ်ား၏ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ PHIH ၏ က်န္႐ိွေနေသာ စီးပြားေရး႐ွယ္ယာ ၂၅.၀% မွာ
Lippo Group မွ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Lippo Group သည္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံ႐ိွ တိုးတက္လာေနေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈရ႐ိွထားၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆး႐ုံတစ္႐ံု တည္း႐ိွ
ရာမ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ေဆး႐ံုေပါင္း (၂၀)ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ PHIH ကို တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္
Lippo Group ႏွင့္ FMI ႏွစ္ခုစလံုးမွ သေဘာတူထားေသာ ပကတိအသားတင္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈကို အသံုးျပဳကာ
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈမတိုင္မီ PHIH သည္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏတ
ီြဲ စ္ခုအျဖစ စတင္အက်ံဳး၀င္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ေနာက္ထပ္ ၁၅.၄% ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၎သည္
ယခင္ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ အစု႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၃၅.၆ % အေပၚတြင္

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

တန္ဖိုး က်ပ္ (၅၃,၂၉၉,၄၈၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ ႐ိုးမဘဏ္မွ ေနာက္ထပ္႐ွယ္ယာမ်ား
ဘအတြက္ ၀ယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္းကုိ KPMG Singapore မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႐ိုးမဘဏ္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အိမ္ၿခံေျမကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ Jones Lang LaSalle မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႐ိုးမဘဏ္ အိမ္ၿခံေျမ
ဦးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေပါင္းစည္းမႈမတိုင္မီ

တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းတုိ႔အေပၚ
ရိုးမဘဏ္သည္

အေျခခံ၍

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

အဆိုပါလုပ္ငန္း

ဇန္န၀ါရီလ

(၁)ရက္တြင္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ အက်ံဳး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ FMI အေနျဖင့္ ႐ိုးမရာဇာ႐ိွ ၎၏အစု႐ွယ္ယာ ၉၀.၀% ကို ေငြေၾကး
ပမာဏက်ပ္ (၁,၁၉၈,၆၉၇,၀၀၀) ျဖင့္ Yangon Land သုိ႔ လည္းေကာင္း SPA Motorcycle ႐ိွ ၎၏အစု႐ွယ္ယာ ၁၀၀%
ကို ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္ (၁,၃၈၂,၇၁၆,၀၀၀) ျဖင့္ SPA (Myanmar) သို႔လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
Agribusiness and Rural Development Consulting Co., Ltd. တြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ FMI အေနျဖင့္ SPA Motors ႐ိွ ၎၏အစု႐ွယ္ယာ ၁၀၀.၀%
ကို ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္ (၇၄၂,၄၈၅,၀၀၀) ျဖင့္ Yangon Land သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI Syndication ႐ိွ ၎၏ အစု႐ွယ္ယာ ၉၀.၀% ကိုလည္း Meeyahta International ႐ိွ
အစု႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၁၀.၀% အတြက္ လဲလွယ္ရယူခဲ့သည္။ အစု႐ွယ္ယာ လဲလွယ္မႈအတြက္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ က်ပ္
(၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္

အဆုိပါအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားအတြက္

အျမတ္အစြန္းမ်ား/အ႐ႈံးမ်ားကို

ေဖာ္ျပထား

သည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
ကုမၸဏီခြမ
ဲ ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ ရ႐ိွေသာ အျမတ္အစြန္း /(ဆံုး႐ံႈးမႈ)
႐ိုးမရာဇာ

(၈၁၉,၈၀၄)

SPA Motorcycle

(၄၇၁,၉၄၇)
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Agribusines and Rural Development Consulting Co., Ltd

(၃၉,၇၂၇)

SPA Motors Ltd

၄၁၈,၇၀၁

FMI လုပ္ငန္းစု

၄,၂၄၅,၈၉၇

ကုမၸဏီခြမ
ဲ ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ စုစုေပါင္း ရ႐ိွေသာ အျမတ္အစြန္း

၃,၃၃၃,၁၂၀

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ ရ႐ိွေသာ အျမတ္အစြန္း
႐ိုးမဘဏ္

၅၂,၄၅၃,၉၇၆

PHIH

၃,၁၁၃,၅၃၇

Convenience Prosperity

၁,၀၁၄,၆၃၃

Shine Laundry Ltd.

၃၁၈,၄၁၃

Myanmar Agri-Tech Carbon Capital Ltd

(၃၇,၂၆၃)

FMI Flotilla Ltd.

၁၆၉,၂၃၅

Myanmar Motors Pte Ltd

၂၇၅,၄၇၁

စုစုေပါင္း အျမတ္အစြန္း

၅၇,၃၀၈,၀၀၂

၀င္ေငြခြန္ အသံုးစရိတ္မ်ား
မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ ရ႐ိွမႈကို အစီရင္ခံ တင္ျပခ်က္အရ ၀င္ေငြခြန္ အသံုးစရိတ္သည္
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မည္သည့္၀င္ေငြခြန္စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ေပ။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ွင္းလင္းခ်က္
သည္ မိမိတုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္ မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္% ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၂၀၅,၄၀၉

၈၈၉

၂၃.၆%

၂၆%

-

-

-

-

၉၄,၇၃၃

-

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
၏မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
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မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၆.၉%

-

၅၈၉,၉၂၈

၃၃၂,၇၆၁

၂၈.၆%

၁၆.၆%

၅,၃၇၇

၆၇,၁၅၂

၉.၆%

၁၂.၉%

၂၁၁,၈၉၅

၃၀၃,၅၉၃

၀.၄%

၅၄.၈%

၁,၁၀၇,၃၄၂

၇၀၄,၃၉၅

၁.၉%

၃၈.၇%

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ရပ္ဆုိင္း)

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
အျခားက႑မ်ားအားလံုး

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြခြန္ အသံုးစရိတ္

မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မီ အျမတ္%

မိမိတုိ႔၏ စုစုေပါင္းအခြန္ အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၇၀၄,၃၉၅,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁,၁၀၇,၃၄၂,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၅၇.၂ % တုိးတက္ခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔၏ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား
အခြန္ေဆာင္ၿပီး အျမတ္ရ႐ိွမႈတြင္မပါ၀င္ေသာ ၀င္ေငြခြန္၊ မေဆာင္မီ အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အခြန္အသံုး
စရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃၈.၇% ႐ိွခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁.၉% အထိ က်င္းဆင္း
သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ

ဖြင့္လွစ္ထားေသာကုမၸဏီမ်ား

အတြက္

၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းသည္

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ၂၅.၀% ႐ိွခဲ့သည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အခြန္အသံုး
စရိတ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ (၈၈၉,၀၀၀)
႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ (၂၀၅,၄၀၉,၀၀၀) အထိ တိုးျမင့္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ တုိးျမင့္သြားရျခင္းမွာ
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဇန္န၀ါရီလ

(၁)ရက္ေန႔တြင္

ရိုးမဘဏ္သည္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္

စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
PHIH သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
(၁)ရက္ေန႔မွ

စတင္ကာ

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္

စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္တြက္ အခြန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ (၉၄,၇၃၃) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၎သည္ ေဖာက္သည္မ်ားကိုယ္စား PHIH က
ေပးေခ်ရသည့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
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အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတုိ႔၏

အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

အခြန္အသံုးစ၇ိတ္သည္

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

က်ပ္

(၃၃၂,၇၆၁,၀၀၀) ႐ိွရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ (၅၈၉,၉၂၈,၀၀၀) အထိ ၇၇.၃% တိုးျမင့္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္အခြန္အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနရျခင္းမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ေငြခြန္ေအာက္
ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမွန္တကယ္စည္းၾကပ္ခဲ့သည့္
၀င္ေငြခြန္မွာ က်ပ္ (၅၃၄,၉၄၄,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ FMI Syndication သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲတစ္ခုအေနျဖင့္
ဆက္လက္မတည္႐ိွ ေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑သည္
သိသာထင္ရွားေသာ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းစရာ မလုိေတာ့ေပ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
မိမိတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အခြန္အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္
(၆၇,၁၅၂,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၅,၃၇၇,၀၀၀) က်သင့္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔
ေလ်ာ့နည္းသြားရျခင္းမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတါင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ငန္းက႑ကို
ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ငန္းက႑တြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီခြမ
ဲ ွာ
မ႐ိွေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယင္းက႑အတြက္

အခြန္အသံုးစရိတ္က်သင့္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္းစရာ

မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

အျခားက႑မ်ားအားလံုး
အျခားက႑မ်ားအားလံုးအတြက္ အခြန္အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၀၃,၅၉၃,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၁၁,၈၉၅,၀၀၀) သာ ႐ိွေတာ့သျဖင့္ ၃၀.၂% က်ဆင္းသြား
ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အသံုးစရိတ္ ျမင့္မားရျခင္းမွာ FMI ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းကို
ယာယီထိန္းခ်ဳပ္ထားရမွ ရ႐ိွခဲ့သည့္၀င္ေငြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလားတူ လုပ္ငန္းအေရာင္းအ၀ယ္
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အျခား အခြန္ေဆာင္ၿပီး ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၀င္ေငြ/(အ႐ႈံး) -အသားတင္အခြန္ေပးေခ်ၿပီး၀င္ေငြ/(အရွံုး)
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ အရန္ေငြ ျပန္လည္အုပ္စုချြဲ ခားျခင္းအေပၚ
အခြန္ေဆာင္ၿပီး အ႐ံႈးသည္ က်ပ္ (၁,၁၇၇,၄၃၀,၀၀၀) က်သင့္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ အရန္
ေငြ ျပန္လည္အုပ္စုချြဲ ခားျခင္းအေပၚ အခြန္ေဆာင္ၿပီးအ႐ႈံးသည္ က်ပ္ (၅၆၅,၅၀၂,၀၀၀) က်သင့္ခဲ့သည္။ ဤအရန္ေငြ
မ်ားသည္ ရန္ပံုေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ မူလအစတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ၀င္ေငြမွ
အရန္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ႏုတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား ျဖန္႔ေပးေ၀မႈအတြက္ အသံုးမျပဳႏုိင္ေပ။ ႐ိုးမဘဏ္၏
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ေသခ်ာေသာအရန္ေငြသည္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ
၀င္ေငြမွ ဖယ္ထုတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင္တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းရာတြင္ မိမိတုိ႔
႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာ၄င္းတို႔၏အရန္ေငြမ်ားကိုလည္း သီးျခားဖယ္ထုတ္ ခဲ့သည္႔အတြက္ ့
အျခားအခြန္ေဆာင္ၿပီး ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၀င္ေငြတင
ြ ္ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအရံႈးသည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းရာမွ ရ႐ိွလာေသာအျမတ္ေငြြႏွင့္
စာရင္းေခ်ထားျခင္းမ႐ိွေပ။
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ကုမၸဏီကို စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ား မဟုတ္ျခင္း
ကုမၸဏီကို စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားမဟုတ္ဟု မွတ္ယူႏုိင္သည့္ အသားတင္အျမတ္ႏွင့္ စုစုေပါင္းျပည့္စံု
က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀င္ေငြ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တုိ႔အတြက္ အျမတ္ က်ပ္
(၄၈,၅၅၁,၀၀၀) ႏွင့္ အ႐ႈံးက်ပ္

(၁,၅၃၂,၂၄၅,၀၀၀) အသီးသီး႐ိွခဲ့သည္။ ၎သည္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တုိ႔အတြက္ က်ပ္ (၁၂,၄၉၉,၄၇၈,၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ (၇၄,၆၅၅,၄၁၄,၀၀၀) ကို
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသုိ႔ အသားတင္အျမတ္အေနျဖင့္ အသီးသီးရ႐ိွေစခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ၀င္ေငြ
သည္လည္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တုိ႔အတြက္ က်ပ္ (၁၂,၅၁၅,၅၉၇,၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္
(၇၂,၉၁၂,၄၈၂,၀၀၀) ကို အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသို႔ အသီးသီးရ႐ိွေစခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးအေျခအေန
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ မိမိတုိ႔၏ ခုိင္မာေတာင့္
တင္းသည့္ ဘ႑ာေရးေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၃၁-၃-၂၀၁၅ ေန႔အထိ

၃၁-၃-၂၀၁၄ ေန႔အထိ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၁၂၉,၀၁၄,၃၂၀

၁,၁၇၇,၃၂၃

၂,၈၃၄,၈၇၉

၂၁,၇၂၇,၈၇၆

၄၁၅,၀၇၆,၀၁၂

-

၄၇၉,၉၅၁

၃၆၄,၅၈၈

၁၀,၅၀၆,၂၃၅

၁၃,၅၅၃,၈၅၅

၅၅၇,၉၁၁,၃၉၇

၃၆,၈၂၃,၆၄၂

၂,၂၀၉,၀၄၂

၂,၆၃၀,၇၆၃

၁၇၈,၉၇၈,၉၂၀

-

၅၇,၆၁၉,၆၁၈

၂၉,၄၅၄,၁၂၈

၁,၄၄၈,၄၄၇

၁,၄၄၂,၈၂၉

၁၀၇,၃၃၈,၈၁၃

၁၀,၂၂၃,၀၃၃

၅၆,၀၀၈,၄၈၃

၅,၉၇၂,၄၉၄

၄၀၃,၆၀၃,၃၂၃

၄၉,၇၂၃,၂၄၇

၉၆၁,၅၁၄,၇၂၀

၈၆,၅၄၆,၈၈၉

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
လက္႐ိွပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
ေငြသား၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္ တူညီေသာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားရရန္႐ိွမ်ား
ေခ်းေငြႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ႀကိဳေပးေငြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ွ
ကုန္လက္က်န္
အျခားလက္႐ိွပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား

ရရန္႐ိွမ်ား
ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာဘ႑ာေရးပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား
အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္, ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အိမ္ေျမေနရာ၊ စက္႐ံု၊ စက္ပစၥည္း
တန္ဖိုးအသိအမွတ္ျပဳ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား

စုစုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈ
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ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
လက္႐ိွေပးရန္တာ၀န္မ်ား
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္႐ိွမ်ား

၂၆,၅၅၃,၇၈၉

၃,၁၆၇,၂၁၈

၅၈၉,၀၅၄,၉၇၄

-

၂၂၇,၀၀၀

-

၀င္ေငြခြန္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း

၂,၈၇၄,၆၀၃

၉၅၂,၀၂၉

ငွားရမ္းျခင္း

၃,၉၃၀,၄၂၉

-

၇၂၂,၆၄၀,၇၉၅

၄,၁၁၉,၂၄၇

-

၂၂၇,၀၀၀

၁၃,၇၉၃,၀၀၀

-

၁၂၃,၈၅၅

၁၇၇,၈၅၆

၁၃,၉၁၆,၈၅၅

၄၀၄,၈၅၆

၇၃၆,၅၅၇,၆၅၀

၄,၅၂၄,၁၀၃

႐ွယ္ယာရင္းႏွီးေငြ

၂၂,၄၈၀,၀၁၃

၁၈,၄၁၈,၄၇၈

႐ွယ္ယာပရီမီယံေၾကး

၇၁,၂၈၂,၀၄၂

၄၉,၇၉၂,၃၀၂

၅,၄၅၄,၁၀၄

၁,၇၄၂,၉၃၂

၇၆,၃၁၇,၄၁၇

၁၁,၆၈၄,၀၂၂

၁၇၅,၅၃၃,၅၇၆

၈၁,၆၃၇,၇၃၆

၄၉,၄၂၃,၄၉၄

၃၈၅,၀၅၂

စုစုေပါင္း ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

၂၂၄,၉၅၇,၀၇၀

၈၂,၀၂၂,၇၈၆

စုစုေပါင္း ေပးရန္႐ိွႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား

၉၆၁,၅၁၄,၇၂၀

၈၆,၅၄၆,၈၈၉

ေဖာက္သည္မ်ား အပ္ေငြႏွင့္ စာရင္း႐ိွေငြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ
ျပန္လည္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာမ်ား

လက္႐ိွေပးရန္တာ၀န္မ႐ိွေသာ
ျပန္လည္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာမ်ား
ငွားရမ္းျခင္း
အျခားေပးရန္႐ိွမ်ား

စုစုေပါင္း ေပးရန္႐ိွမ်ား

႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

အရန္ေငြ
ထိန္းသိမ္းထားေသာ အျမတ္

ကုမၸဏီကို စီမံမခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္သာ အရင္းအႏွီးမ်ား

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
မိမိတို႔၏ စုစုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၈၆,၅၄၆,၈၈၉,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၉၆၁,၅၁၄,၇၂၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆုိင္မႈ ပံုမွန္တုိးတက္လာ
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ
(၁)ရက္ေန႔ တြင္ PHIH ကို လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ေငြသား၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္ တူညီေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
မိမိတို႔၏ ေငြသား၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္တူညီေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ (႐ိုးမဘဏ္၏ေငြသား၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္
တူညီေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမပါ၀င္) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁,၁၇၇,၃၂၃,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၉၃၅,၀၇၂,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားရရန္႐ိွမ်ား
မိမိတို႔၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားရရန္႐ိွမ်ား တန္ဖုိးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ (၂၁,၇၂၇,၈၇၆) ႐ိွခဲ့
ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂,၈၃၄,၈၇၉,၀၀၀) သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏
ကုန္သြယ္မႈ ရရန္႐ိွမ်ားသည္ က်ပ္ (၄၈၈,၇၃၂,၀၀၀) မွ က်ပ္ (၂,၄၈၉,၆၈၉,၀၀၀) သုိ႔ အသားတင္ တိုးတက္ လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာ ရရန္႐ိွမ်ားမွာမူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂၁,၂၁၀,၉၂၃,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂၃,၄၆၁၀,၀၀၀) သုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ကုန္သြယ္မႈရရန္႐ိွမ်ား တုိးတက္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ အဖြ႕ဲ ၀င္မဟုတ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
႐ိုးမဘဏ္သည္

ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္

စတင္အက်ဳံး၀င္လာျခင္း၏

ရလဒ္အျဖစ္

ကုန္သြယ္မႈ

ရရန္႐ိွတြင္

တုိးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာ ရရန္႐ိွမ်ား က်ဆင္းသြားရျခင္းမွာ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ တြင္
ကုန္ဆံုးေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပမာဏမ်ား ရ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


YCDC

မွ

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု႐ိွ

ခံုးေက်ာ္တံတား

တည္ေဆာက္မႈ

ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္

က်ပ္

(၂,၀၆၈,၄၄၂,၀၀၀) ကို လက္ခံရ႐ိွ


SPA

(Myanmar)

ကုိ

ေၾကြးဆပ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္

ကုမၸဏီအတြင္း

စာရင္း႐ွင္းလင္းမႈမွ

၊အေပါင္မပါ၊

အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး အတိုးကင္းလြတ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္ (၁၄၉,၄၀၀,၀၀၀)
ျပန္လည္လက္ခံရ႐ိွ


အျမတ္ေ၀စု ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ (၁,၆၉၇,၂၀၀,၀၀၀) ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ
မေပးရေသး



Convenience

Prosperity

မွ

တစ္ႏွစ္လွ်င္

၈.၀%

အတိုးျဖင့္

လိုအပ္ေသာအခါ

အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အေပါင္မဲ့ေခ်းေငြ အျဖစ္ယူထားေသာ က်ပ္ (၅,၇၇၁,၆၇၅,၀၀၀)
ျပန္လည္လက္ခံရ႐ိွ။ ထိုေခ်းေငြကို Convenience Prosperity မွ ယာယီလည္ပတ္ ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္
အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


Convenience Prosperity ကိုယ္စား FMI မွေပးေခ်ေပးခဲ့ေသာ က်ပ္(၂,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ကုိ Convenience
Prosperity ထံမွ လက္ခံရ႐ိွ



Meeyahtar International သို႔ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြ က်ပ္ (၃၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွသည္။
၎အနက္ က်ပ္ (၁၇၀,၀၀၀,၀၀၀) သည္ အေၾကြးဆပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္႐ိွေသာ လက္က်န္ေငြ က်ပ္
(၂,၉၃၀,၀၀၀,၀၀၀) သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အရင္းအႏွီး မတည္ျခင္းျဖစ္သည္။



Pan Hlaing Links Services သို႔ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေငြ က်ပ္ (၃,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွသည္။
၎အနက္ က်ပ္ (၂,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀) သည္ အေၾကြးဆပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္႐ိွေသာ လက္က်န္ေငြ က်ပ္
(၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀) သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အရင္းအႏွီး မတည္ျခင္းျဖစ္သည္။



Summit SPA Motors Ltd ၏ ကိုယ္စား FMI မွ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ Summit SPA Motors Ltd မွ က်ပ္
(၂၃၃,၈၀၀,၀၀၀) လက္ခံရ႐ိွ
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Myanmar Motors Pte. Ltd ၏ ကိုယ္စား FMI မွ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ Myanmar Motors Pte. Ltd မွ က်ပ္
(၂၀၈,၃၄၀,၀၀၀) လက္ခံရ႐ိွ

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂၉,၄၅၄,၁၂၈,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅၇,၆၁၉,၆၁၈,၀၀၀) သို႔ တုိးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ မိမိတုိ႔၏ အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

ဘ႑ာႏွစ္၏ အစကနဦး

၂၉,၄၅၄,၁၂၈

၁၁,၂၀၁,၉၀၅

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးေငြ ျဖည့္တင္းမႈ

၂၇,၉၇၉,၁၉၄

၈,၅၁၃,၁၃၈

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏီွးေငြ ျပန္ထုတ္ယူမႈ

(၁၃,၉၀၆,၉၄၄)

(၃,၇၀၀)

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ဆံုး႐ႈံးမႈ

(၃၇,၂၆၃)

-

၁၅,၄၅၂,၈၀၀

၁၁,၄၃၀,၈၆၇

၂၀၃

၉,၁၁၈

အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အပိုဆုေၾကး လက္ခံရ႐ိွမႈ

(၁,၃၂၂,၅၀၀)

(၁,၆၉၇,၂၀၀)

ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

၅၇,၆၁၉,၆၁၈

၂၉,၄၅၄,၁၂၈

အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ခဲေ
ြ ၀မႈ
အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျခား ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္ေသာ
၀င္ေငြ ခြေ
ဲ ၀မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ FMI သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ႏွစ္ခုကို ရ႐ိွခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ Meeyahta International
တြင္ ႐ွယ္ယာတန္ဖုိး ၂၀.၀% ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ LCS-FMI တြင္ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၅၀.၀%
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ FMI သည္ Pan Hlaing Links Services တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
(၁,၈၉၀,၀၀၀,၀၀၀) ျဖည့္တင္းထည့္၀င္ခဲ့ၿပီး Chindwin Holdings သုိ႔ က်ပ္ (၁၀၆,၅၆၀,၀၀၀) ႏွင့္ Myanmar Motors
သုိ႔ က်ပ္ (၄၁၈,၁၁၅,၀၀၀) အသီးသီး ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

Meeyahta International သုိ႔ ႐ွယ္ယာတန္ဖုိး ၂၀.၀% ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရာတြင္ FMI သည္ Meeyahta International ၏
႐ွယ္ယာတန္ဖိုး

၁၀.၀%

အတြက္

လဲလွယ္မႈအရ

႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား

ထည့္၀င္မႈပံုစံျဖင့္

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

(၁၀,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ထည့္၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ FMI သည္ FMI Syndication တြင္ ၎ပိုင္ဆုိင္ေသာ ႐ွယ္ယာ ၉၀%
ကို Meeyahta International ၏ ႐ွယ္ယာ ၁၀% ႏွင့္ ဖလွယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ထည့္၀င္မႈပမာဏသည္ က်ပ္
(၁၅,၃၆၃,၅၁၉,၀၀၀) သို႔ ေရာက္႐ိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။
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Meeyahta International ၏ ႐ွယ္ယာ ၁၀% ႏွင့္ FMI Syndication ၏ ႐ွယ္ယာ ၉၀% ကို လဲလွယ္မႈအရ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ FMI Syndication ၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖိုးမွ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ တစ္ဖန္တန္ဖုိး
ျဖတ္ျခင္း ရ႐ိွမႈအျဖစ္ ထပ္မံထည့္၀င္ေငြ က်ပ္ (၅,၅၀၅,၁၂၁,၀၀၀) ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။ FMI
Syndication ၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖုိးသည္ ေသခ်ာေသာ အသားတင္ပိုင္ဆုိင္မႈကို တြက္ခ်က္ကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအုပ္စု အဆင့္တြင္ Meeyahta International သုိ႔ ၂၀% ႐ွယ္ယာထည့္၀င္မႈသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္
က်ပ္

(၂၀,၈၆၈,၆၄၀,၀၀၀)

႐ိွသည္။

လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္

႐ွယ္ယာတစ္ဦးခ်င္းစီ

ထည့္၀င္ေငြ

က်ပ္

(၂,၉၂၈,၂၇၈,၀၀၀) ျဖင့္ ရင္းႏွီးမတည္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းစု အဆင့္တြင္ စုစုေပါင္း ႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား ထည့္၀င္မႈ က်ပ္
(၂၃,၇၉၆,၉၁၈,၀၀၀) ေရာက္႐ိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။ Meeyahta International ႐ိွ က်န္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာ ၈၀% ကုိ Yoma
Strategic Holding Ltd. က ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
FMI

သည္

LSC-MFI

႐ိွ

အစု႐ွယ္ယာ

၅၀%

အတြက္

အလဲအလွယ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

(၁,၇၆၈,၀၀၀,၀၀၀) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၈)သန္းကို ကနဦးထည့္၀င္ေငြအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ဖယ္ထုတ္ျခင္း/အေၾကြးေလွ်ာ္ပစ္ျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ PHIH တြင္ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္ေသာ ႐ွယ္ယာပမာဏ ၇၅%
ေရာက္႐ိွရန္ အစု႐ွယ္ယာ ၄၀.၀% ကို ထပ္မံရယူခဲ့သည္။ တြဖ
ဲ က္္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခင္က ၃၅% ကို ပိုင္ဆိုင္ထား
ေသာ္လည္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ပိုင္ဆုိင္
ထားခဲ့ေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၃၅% မွာ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည္ဟု မွတ္ယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ PHIH သည္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ ႐ိုးမဘဏ္တြင္ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္ေသာ ႐ွယ္ယာပမာဏ ၅၁.၁%
ေရာက္႐ိွရန္ အစု႐ွယ္ယာ ၁၅.၄% ကို ထပ္မံရယူခဲ့သည္။ တြဖ
ဲ က္္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခင္က ၃၅.၆% ကို ပိုင္ဆိုင္
ထားေသာ္လည္း ထပ္မံတုိးျမႇင့္ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ပိုင္ဆုိင္ထား
ခဲ့ေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၃၅.၆% မွာ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည္ဟု မွတ္ယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုးမဘဏ္သည္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ Shine Laundry ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ
(၂၆)ရက္ေန႔တြင္

FMI

Flotilla

ကိုလည္းေကာင္း

SPA

(Myanmar)

က

အျပည့္အ၀

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Yangon Land သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ မိမိတုိ႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ Myanmar Motors ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ Convenience Prosperity ကိုလည္း Yoma Strategic က အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ေသာ
Elite Matrix International Ltd သုိ႔ Yoma Nominee Ltd မွ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
မိမိတို႔သည္ Myanmar Agri-Tech Carbon Capital Ltd ႐ိွ မိမိတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုးကို အေၾကြးေလွ်ာ္္
ပစ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ/အေၾကြးေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းအသီးသီးကို ေသခ်ာ
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ယူနစ္ = က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္

လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္

ငန္းနာမည္

း
ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္
႐ိွေသာ တန္ဖိုး

႐ိုးမဘဏ္

၁

PHIH

၈,၆၈၂,၆၃၃

လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္း

အရန္႐ွယယ
္ ာမ်ားကို

ခ်ိန္လက္ခံရ႐ိွေသ

တြက္ခ်က္မႈအတြက္

ာ

ယူဆႏုိင္ေသာလက္

လုပ္ငန္းဖ်က္

ဖ်က္သိမ္းရန္

လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္

သိမ္းခ်ိန္႐ိွ

စဥ္းစားသတ္

း

အျမတ္/အ႐ႈံး

မွတ္ထားမႈ

ခံ ရ႐ိွမည့္ပမာဏ

ပမာဏ

(ေလ်ာ့၍)

ခ်ိန္တြင္ လက္ခံရ

၁

႐ိွေသာ အသား
တင္ေငြသား

၅၉,၀၆၈,၉၇၆

၂,၀၆၇,၆၃၃

၅၂,၄၅၃,၉၇

(၅၉,၀၆၈,၉၇၆

၆

)

-

၄,၀၄၉,၉၁၃

၇,၁၆၃,၄၅၀

-

၃,၁၁၃,၅၃၇

(၇,၁၆၃,၄၅၀)

-

၅၁,၁၀၂

၃၆၉,၅၁၄

-

၃၁၈,၄၁၃

-

၃၆၉,၅၁၄

၃၇,၂၆၃

-

-

(၃၇,၂၆၃)

-

-

၆၀၅,၄၄၂

၈၈၀,၉၁၃

-

၂၇၅,၄၇၁

-

၈၈၀,၉၁၃

FMI Flotilla

၃၃၀,၇၆၅

၅၀၀,၀၀၀

-

၁၆၉,၂၃၅

Convenienc

၁၈၇,၀၈၉

၁,၂၀၁,၇၂၂

-

၁,၀၁၄,၆၃၃

-

၁,၂၀၁,၇၂၂

၁၃,၉၄၄,၂၀၇

၆၉,၁၈၄,၅၇၆

၂,၀၆၇,၆၃၃

၅၇,၃၀၈,၀၀၂

(၆၆,၂၃၂,၄၂၆)

၂,၉၅၂,၁၄၉

Shine Laundry Ltd.
Myanmar
Agri-Tech
Carbon
Capital Ltd.
၂

Myanmar
Motors

၅၀၀,၀၀၀

e Prosperity
Total

မွတ္ခ်က္
၁။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္း စီမံခန္႔ခခ
ြဲ ြင့္ရ႐ိွႏုိင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာပမာဏ ရ႐ိွေသာအခါ အဖြ႕ဲ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား
၏ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရန္ စဥ္းစားသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

၂။ အေၾကြးေလ်ာ္ပစ္လုိက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံု၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား
မိမိတုိ႔၏ ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံု၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္
(၁၀,၂၂၃,၀၃၃,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁၀၇,၃၃၈,၈၁၃,၀၀၀) တိုးတက္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔

တုိးတက္ခဲ့ျခင္းသည္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ

တစ္ခု

အဓိကအားျဖင့္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ၿပီး

ဘ႑ာႏွစ္တြင္
မိမိတို႔၏

႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္

PHIH

တုိ႔သည္

ေျမအိမ္ရာအေဆာက္အအံု၊

စက္႐ံုႏွင့္

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အသားတင္ ေငြစာရင္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ (၇၄,၆၀၅,၅၄၆,၀၀၀) တုိးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ တြင္ ကုမၸဏီခတ
ြဲ စ္ခုျဖစ္သည့္ FMI Air Ltd. က ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေလယာဥ္ႏွစ္စီး
ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ေဆာက္ဆဲ ပိုင္ဆုိင္မႈစာရင္းေအာက္တြင္ က်ပ္ (၁၈,၉၅၈,၈၂၆,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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အေကာင္အထည္မဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္မ်ား
တန္ဖိုးအသိအမွတ္ျပဳပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅,၉၇၂,၄၉၄,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅၆,၀၀၈,၄၈၃,၀၀၀) တိုးတက္ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့ျခင္းမွာ


႐ုိးမဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈမွ နာမည္ေကာင္းတန္ဖိုး က်ပ္ (၅၁,၄၉၀,၄၈၉,၀၀၀) ႏွင့္ PHIH မွ က်ပ္
(၁,၂၃၉,၈၆၃,၀၀၀) ေပၚထြန္းခဲ့သည္။



FMI Air အတြက္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရယူမႈ ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္ က်ပ္
(၂,၃၁၁,၈၂၄,၀၀၀) သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ငါးခုျဖစ္ေသာ FMI Syndication, SPA Motorcycle, SPA
Motors Ltd., Yoma Yarzar ႏွင့္ Agribusiness and Rural Development Consultants Co., Ltd. တို႔
ဖ်က္သိမ္း

ေရာင္းခ်ရာတြင္

ခုႏွိမ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

နာမည္ေကာင္း

FMI

Air

ဖ်က္သိမ္းမႈတန္ဖုိး

အတြက္

က်ပ္

နာမည္ေကာင္းသည္

(၅,၀၀၅,၅၂၂,၀၀၀)

ကို

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲတစ္ခုစီ

ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ အ႐ႈံး သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္၌ ပါ၀င္ ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း
အျမတ္ သို႔မဟုတ္ အရံႈးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
မိမိတုိ႔၏ စုစုေပါင္း ေပးရန္တာ၀န္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္သည္ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမဟုတ္ေသးသည့္အတြက္ ေဖာက္သည္မ်ား ထည့္၀င္ေငြႏွင့္ လက္က်န္ေငြမပါဘဲ က်ပ္ (၄,၅၂၄,၁၀၃,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ား ထည့္၀င္ေငြႏွင့္ လက္က်န္ေငြ
(၆၈၉,၀၅၄,၉၇၄) အပါအ၀င္ က်ပ္ (၇၃၆,၅၅၇,၆၅၀,၀၀၀) ႐ိွခဲပ
့ ါသည္။ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားတြင္ ခုိင္မာစြာတုိးတက္
ခဲ့ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲအျဖစ္ စတင္အက်ဳံး၀င္ခဲ့ေသာ
႐ိုးမဘဏ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္႐ိွမ်ား
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္႐ိွမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၃,၁၆၇,၂၁၈,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂၆,၅၃၃,၇၈၉,၀၀၀) သုိ႔ တုိးတက္ခဲ့သည္။
ကုန္သြယ္မႈေပးရန္႐ိွမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၉၁၇,၇၂၇,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

အဓိကအေၾကာင္း

ရင္းမွာ

က်ပ္

(၁၆,၁၂၃,၂၅၆,၀၀၀)

႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္

PHIH

သုိ႔

တို႔သည္

တုိးတက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲမ်ား

တုိးတက္မႈအတြက္
ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္

မသက္ဆုိင္ေသာ အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားသို႔ ေပးေခ်ရမႈ သည္ က်ပ္ (၁၅,၄၅၅,၃၄၂,၀၀၀) တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မဆုိင္ေသာ ေပးရန္႐ိွမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁,၄၇၈,၇၆၃,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၆,၃၈၂,၅၇၆,၀၀၀) သုိ႔ တုိးတက္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တိုးတက္မႈ
အတြက္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

ဘံုထိန္းခ်ဳပ္ပိုငခ
္ ြင႐
့္ ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ၀င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားသုိ႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
မဆုိင္ေသာ ေပးရန္႐ိွတြင္ က်ပ္ (၄,၂၀၆,၈၃၃,၀၀၀) တိုးလာျခင္းႏွင့္
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္ေသာ ေပးရန္႐ိွ က်ပ္ (၆၁၄,၀၃၉,၀၀၀) တိုးတက္လာျခင္း
ျဖစ္ သည္။
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ဘံုထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ၀င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ

လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္မဆုိင္ေသာ ေပးရန္႐ိွမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၌ SPA (Myanmar) ကုိ ေၾကြးဆပ္ျခင္း
စနစ္ႏွင့္

ကုမၸဏီအတြင္း

စာရင္း႐ွင္းလင္းမႈမွ

လိုအပ္ေသာ

ပမာဏအေပၚ

အေပါင္ပစၥည္းမပါ၊

အခ်ိန္မေရြး

ျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာ၊ အတိုးကင္း လြတ္ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္ (၅,၃၇၆,၀၀၀,၀၀၀) (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)
ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅၈၅,၈၀၀,၀၀၀) ႐ိွသည္။ ၎သည္ လုပ္ငန္းစုကုိယ္စား SPA (Myanmar) က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
ေပးေခ်မႈအတြက္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစုတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ၎ေငြစာရင္း ႐ွင္းတမ္းကို ႐ွင္းလင္းထိန္းသိမ္းရမည္
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ပါ၀င္ေနေသာ ေငြစာရင္း႐ွင္း တမ္းတြင္လည္း Yoma Strategic ကုိ
ေၾကြးဆပ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္

ကုမၸဏီအတြင္း

စာရင္း႐ွင္းလင္းမႈမွ

လိုအပ္ေသာ

ပမာဏအေပၚ

အေပါင္ပစၥည္းမပါ၊

အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာ၊ အတိုး ကင္းလြတ္ေသာ ပမာဏ က်ပ္ (၄၁၇,၂၀၀,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အနာဂတ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လုပ္ငန္းစုကိုယ္စား Yoma Strategic က ေဆာင္႐ြကသ
္ ည့္ ထည့္၀င္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းစု၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ေပးရန္႐ိွမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)
ရက္ေန႔အထိ LSC-FMI သုိ႔ ေပးဆပ္ရန္ ရင္းႏွီးထည့္၀င္ေငြ ေငြစာရင္း ပမာဏအားျဖင့္ က်ပ္ (၆၁၄,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွသည္။
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္မူ မ႐ိွခဲ့ေပ)
တုိးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္တြင္ က်ပ္ (၁၃၉,၀၄၀,၀၀၀)
႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂,၁၀၆,၈၇၁,၀၀၀) သုိ႔ တုိးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းစု၏ တိုးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအသံုးစရိတ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အရာမ်ားမွာ
အပိုဆုေၾကးႏွင့္ လစာတုိးတက္လာမႈျဖစ္ၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ က်ပ္ (၁,၀၃၂,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွကာ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္
ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ တုိးတက္လာမႈမွာ ပမာဏအားျဖင့္ က်ပ္ (၆၉၆,၄၀၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။
ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အပ္ႏွံေငြသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၄၂၃,၃၃၆,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅၃,၁၆၉,၀၀၀) သုိ႔ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္။ ထုိသုိ႔ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ
FMI Syndication မွ ျပန္လည္ေပး အပ္ေသာ အပ္ႏွံေငြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစုေနျဖင့္ အဆိုပါ ေငြစာရင္း
႐ွင္းတမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္္လ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ FMI
Syndication

သည္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

ဇန္န၀ါရီလ

(၁)ရက္ေန႔မွ

စတင္၍

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအျဖစ္မွ

ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အတုိး၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မရ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
က်ပ္ (၁,၇၀၅,၃၁၇,၀၀၀) ကို ႀကိဳတင္လက္ခံရ႐ိွခဲ့သည္။ အတိုး၀င္ေငြမ်ား ႀကိဳတင္လက္ခံရ႐ိွခဲ့ျခင္းသည္ ႐ုိးမဘဏ္မွ
ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လတ္တစ္ေလာ ေငြေခ်းယူျခင္း
မိမိတုိ႔၏ လတ္တစ္ေလာ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၃,၉၃၀,၄၂၉,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ လတ္တစ္ ေလာ
ေငြေခ်းယူျခင္း၌ FMI Air ၏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ႏုိင္ရန္
မသက္ဆုိင္ေသာအဖြဲ႕တစ္ခုမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတုိး ၁၈.၀% ေပးအပ္ရမည့္ ေရတိုေငြေခ်းယူသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
(၅၀၀,၀၀၀)

ပါ၀င္သည္။

အဆုိပါ

ေခ်းေငြသည္

FMI

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

ေကာ္ပုိရိတ္အားမခံခ်က္ျဖင့္

ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြ၏ စုစုေပါင္း တာ၀န္ယူထားေသာ ပမာဏ (ေငြရင္းႏွင့္အတိုး) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅၃၈,၃၄၉,၀၀၀) ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ေခ်းေငြသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ေပးဆပ္ရမည္ ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI Air မွ ေလယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အသံုးစရိတ္ ေပးေခ်မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္ မသက္ဆုိင္ေသာ အဖြ႕ဲ တစ္ခုမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတုိး ၁၂.၀%
ေပးအပ္ရမည့္ လတ္တစ္ေလာ ေငြေခ်းယူျခင္း၌ ေခ်းေငြတစ္ရပ္၏ ေရတိုပမာဏတစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ေခ်းေငြ၏
စုစုေပါင္း ေငြရင္းပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁.၂)သန္း ျဖစ္ၿပီး အတိုးထပ္ေပါင္းထားေသာ ေငြရင္း၏ ေရတို
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ပမာဏတစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၁၁)သန္း (ျမန္မာေငြက်ပ္
(၃,၃၉၂,၀၈၀,၀၀၀) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ) ႐ိွသည္။

လတ္တစ္ေလာမဟုတ္ေသာ ေငြေခ်းယူျခင္း
မိမိတုိ႔၏ လတ္တစ္ေလာ မဟုတ္ေသာ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁၃,၇၉၃,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္
လတ္တစ္ေလာမဟုတ္ေသာ ေငြေခ်းယူျခင္း၌ ပါ၀င္မႈမ်ားမွာ


လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ FMI Air ၏ ေလယာဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္ေပးေခ်မႈကို
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ေခ်းေငြ၏ ေရ႐ွည္ပမာဏတစ္ရပ္မွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈.၂)သန္း (ျမန္မာေငြက်ပ္ (၈,၉၃၈,၀၀၀,၀၀၀) ႏွင့္
ညီမွ်ေသာ) ႐ိွခဲ့သည္။



႐ိုးမဘဏ္၏ အေျပာင္းအလဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အလယ္အလတ္ ေခ်းေငြပမာဏတစ္ရပ္သည္ ႏွစ္စဥ္အတိုး
ႏႈန္း ၈.၀% ျဖင့္ က်ပ္ (၄,၈၅၅,၀၀၀,၀၀၀) ႐ိွၿပီး IFC ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇)
ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ IFC ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္အရ
အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ IFC သည္ ေခ်းေငြမ်ားတြင္ ႐ိုးမဘဏ္
တြင္ မွ်သံုးရန္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို စာမ်က္ႏွာ (

) တြင္ IFC သည္

႐ိုးမဘဏ္တြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္းလွ်င္ FMI ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဘဏ္႐ိွအစု႐ွယ္ယာ ၅၁.၁% ကို
အားေပ်ာ့ေစမည့္ အႏၲရာယ္႐ိွ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစု႐ွယယ
္ ာတန္ဖိုး
အစု႐ွယယ
္ ာ ေငြရင္း
FMI ၏ ႐ွယ္ယာေငြရင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁၈,၄၁၈,၄၇၈,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၂၂,၄၈၀,၀၁၃,၀၀၀) သုိ႔ တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တုိးတက္ရ႐ိွခဲ့ျခင္းမွာ


SPA (Myanmar) က အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Yangon Land သုိ႔ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း
(၂,၂၂၁,၈၅၀) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္
က်ပ္ (၁၁,၅၀၀) ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး Yangon Land မွ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၁၅.၄% ကို FMI
က ရယူမႈအတြက္ အတံု႔အျပန္အားျဖင့္ အဆုိပါ႐ွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။



အစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ားသုိ႔ အစုေပၚအျမတ္အျဖစ္ FMI ႐ွယ္ယာပရီမီယံမွ ႐ွယ္ယာ (၁,၈၃၉,၆၈၅) ကို ၂၀၁၄
ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေရာင္းခဲ့သည္။

အရန္ေငြ
မိမိတုိ႔၏ အရန္ေငြသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁,၇၄၂,၉၃၂,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၅,၄၅၄,၁၀၄,၀၀၀) တုိးတက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္ခဲ့ျခင္းသည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေငြရင္း
အရန္ေငြကို က်ပ္ (၅,၄၅၄,၁၀၄,၀၀၀) ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲမ်ားႏွင့္

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား

ဖ်က္သိမ္းမႈ၏

အစိတ္အပိုင္းအား ျဖင့္ ခုႏွိမ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အရန္ေငြစုစုေပါင္း

(၁,၇၄၂,၉၃၂)

ကို

စီမံခန္႔ခြပ
ဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ား
စီမံခန္႔ခြပ
ဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၃၈၅,၀၅၂,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၄၉,၄၂၃,၄၉၄,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တုိးတက္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


႐ိုးမဘဏ္တြင္ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ုိင္ခြင့္မ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၄၉.၀% ကို ထပ္တိုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ PHIH တြင္ စီမံခန္႔ခခ
ြဲ ြင့္
မ႐ိွေသာ

အစု႐ွယ္ယာ

၂၅.၀%

ထပ္တိုးခဲ့သည္။

၎သည္

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ စတင္ အက်ဳံး၀င္ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


FMI Air ႐ိွ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၅၀.၀%၏ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)
ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၁၃၀,၀၃၃,၀၀၀) ႐ိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ (၉,၅၆၀,၄၃၈,၀၀၀)
သို႔

တုိးတက္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔

တုိးတက္ခဲ့ျခင္းသည္

စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ

အစု႐ွယ္ယာ

မ်ားသို႔

အသားတင္အ႐ႈံး က်ပ္ (၁,၆၀၈,၂၆၁,၀၀၀) ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထည့္၀င္မႈသည္ စုစုေပါင္း
အရင္းအႏီွးထည့္၀င္မႈ က်ပ္ (၁၁,၀၃၈,၆၆၆,၀၀၀) မွ ခုႏွိမ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြအရင္းအျမစ္မ်ား
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတိ႔၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးလည္ပတ္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာေငြသား (၎သည္ အတြင္းပုိင္း ပင္ရင္းျဖစ္သည္)၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ
ေပးအပ္ေသာေငြသား၊ ဘ႑ာေရးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားမွေပးအပ္ေသာ ေငြသားစသည္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရသည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးလည္ပတ္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို
ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြသားမ်ားမွ တစ္ဆင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာႏွစ္အစပုိင္းတြက္ မိမိတုိ႔ထံတြင္႐ိွခဲ့ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ
အဓိကျဖစ္ၿပီး ေငြသား၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔၏ အသံုးမျပဳေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ဘဏ္၌႐ိွေသာ
ေငြ၊ လက္၀ယ္႐ိွေသာ ေငြက်ပ္ (၉၃၅,၀၇၂,၀၀၀) ႐ိုးမဘဏ္၌ လက္၀ယ္႐ိွေသာ ေငြက်ပ္ (၆၅,၄၀၃,၀၀၈,၀၀၀) ဗဟုိ
ဘဏ္၊

အျခားဘဏ္မ်ားအပါအ၀င္

ေငြသား၊

ေငြသားပမာဏႏွင့္တူညီေသာ

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္

က်ပ္

(၁၂၉,၀၁၄,၃၂၀,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔ထံ၌ မထုတ္ရေသးေသာ ေခ်းငွားယူျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ပါး
အျခားကတိက၀တ္ျပဳထားခ်က္မ်ား မ႐ိွေပ။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ ေပးအပ္မည့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေငြေၾကးသည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း ရက္စမ
ြဲ ွစ၍ အနည္းဆံုးလာမည့္ (၁၂)လအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ေငြေၾကးအရင္း
အႏွီးလိုအပ္ခ်က္ကို လံုေလာက္ျပည့္စံုမည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။

ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ညႊန္းဆိုထားေသာ ကာလအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ
အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
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၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္
က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြသား (အသံုးျပဳၿပီး)

၇၂,၈၇၄,၈၅၇

(၂၀,၄၄၄,၆၃၅)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြသား (အသံုးျပဳၿပီး)

၁၉,၁၅၂,၃၉၂

(၁၇,၆၀၆,၆၅၇)

ဘ႑ာေရးေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြသား

၃၅,၈၀၉,၇၄၈

၃၇,၉၁၅,၀၆၄

၁၂၇,၈၃၆,၉၉၇

(၁၃၆,၂၂၈)

၁,၁၇၇,၃၂၃

၁၃၁,၅၅၁

၁၂၉,၀၁၄,၃၂၀

၁,၁၇၇,၃၂၃

ေငြ၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္ တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အသားတင္
တုိးတက္ျခင္း/ေလ်ာ့နည္းျခင္း

ဘ႑ာႏွစ္အစ၌ ေငြ၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္ တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ဘ႑ာႏွစ္အကုန္႑ ေငြ၊ ေငြသားပမာဏႏွင့္ တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြသား (အသံုးျပဳၿပီး)
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမွ

ေပးအပ္ေသာ

ေငြသားမွာ

က်ပ္

(၇၂,၈၇၄,၈၅၇,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အဆိုပါ ကာလအတြင္း ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလည္ပတ္မႈ အေျပာင္းအလဲ မတုိင္မီ
လုပ္ငန္းအ႐ႈံးမွာက်ပ္ (၁,၉၉၂,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကြာဟခ်က္မ်ားကို အဓိကအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။


႐ိုးမဘဏ္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အပ္ေငြႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္းသည္ က်ပ္ (၁၆၃,၂၃၁,၇၇၀,၀၀၀)
႐ိွလာသည္။

(၂၀၁၅

ခုႏွစ္လ

ဇန္န၀ါရီလ

(၁)ရက္တြင္

႐ိုးမဘဏ္သည္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာသည့္ အေၾကာင္းအရ အဆိုပါ ေငြပမာဏသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ႐ိုးမဘဏ္႐ိွ အပ္ေငြႏွင့္ ေငြစာရင္းတစ္ခုလံုးျဖစ္သည္။)


ကုန္သြယ္မႈေပးရန္႐ိွမ်ားသည္ က်ပ္ (၁၉,၂၁၆,၅၁၁,၀၀၀) တိုးတက္လာၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္
PHIH တုိ႔သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲမ်ားျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။



အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ က်ပ္ (၁၁,၆၇၉,၃၉၄,၀၀၀) ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္း
ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ FMI မွ ႀကိဳတင္ေပးေငြ က်ပ္ (၉,၃၄၉,၅၃၄,၀၀၀) ႐ိွခဲ့သျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းသြား ျခင္းျဖစ္ၿပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခတစ္ခုအျဖစ္ မတည္႐ိွေတာ့ေသာ FMI
Syndication ၏ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။



ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားရရန္႐ိွမ်ားတြင္ က်ပ္ (၁၁,၆၉၅,၂၄၀,၀၀၀) ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ တြဖ
ဲ က္
လုပ္ငန္းမ်ားမွ FMI ၏ ရရန္႐ိွေခ်းေငြ က်ပ္ (၁၂,၆၇၁,၆၇၅,၀၀၀) အထိ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။



အေသးစိတ္စာရင္းမ်ားတြင္ က်ပ္ (၁၂၁,၀၂၆,၀၀၀) ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားသည္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးေငြႏွင့္ ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္
(၁၃၀,၉၉၆,၈၇၇,၀၀၀) တုိးတက္လာမႈႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ (၂,၀၇၀,၂၁၅,၀၀၀) ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို ခုႏွိမ္ထားၿပီး
ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈတြင္
(၂၀,၄၄၄,၆၃၅,၀၀၀)

႐ိွခဲ့ၿပီး

အသံုးျပဳေသာ

အဆုိပါကာလအတြင္း

ေငြသားသည္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြအရင္းအႏီွးမတိုင္မီ

မိမိတုိ႔

က်ပ္

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္မႈ အျမတ္သည္ က်ပ္ (၁,၇၇၂,၄၁၅,၀၀၀) ႐ိွသည္။ ထိုပမာဏႏွစ္ခုအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို အဓိက
အေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။


အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ က်ပ္ (၁၃,၅၅၃,၈၅၅,၀၀၀) တုိးတက္လာသည္။ ထိုသို႔ တုိးတက္ရျခင္းသည္
အဓိကအားျဖင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈအတြက္ FMI မွ ႀကိဳတင္ေပးေျခမႈ က်ပ္ (၁၂,၂၄၆,၄၀၀,၀၀၀)
တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ FMI Syndication ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ပ္ (၁,၂၈၅,၅၆၄,၀၀၀)
တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။



ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားရရန္႐ိွမ်ားတြင္ က်ပ္ (၁၀,၂၉၇,၃၇၇,၀၀၀) တုိးတက္လာသည္။ ထိုသုိ႔ တုိးတက္ရျခင္း
သည္ အဓိကအားျဖင့္

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ FMI ၏ ရရန္႐ိွ ေခ်းေငြက်ပ္ (၉,၂၀၈,၄၈၇,၀၀၀) တုိးတက္

လာျခင္းႏွင့္ ရရန္႐ိွ အစုေပၚအျမတ္ က်ပ္ (၁,၃၄၂,၂၀၀,၀၀၀) တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမႈသည္ က်ပ္ (၇၀၄,၃၉၄,၀၀၀) ႐ိွသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေငြေၾကးပမာဏမ်ားသည္

အေသးစိတ္စာရင္းမ်ားတြင္

ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ

က်ပ္

(၁,၇၄၈,၈၈၅,၀၀၀) ကို ခုႏွိမ္ထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၄၁)စီး
ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ယခင္က
အေသးစိတ္စာရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေပးရန္႐ိွတြင္ က်ပ္ (၆၃၉,၆၉၁,၀၀၀) တုိးတက္လာၿပီး
အဓိကအားျဖင့္္ FMI Syndication ၏ ကုန္သြယ္မႈရရန္႐ိွသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္
(၅၃၉,၆၄၆,၀၀၀) တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ား (အသံုးျပဳၿပီး)
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ (အသံုးျပဳခဲ့ေသာ) ေငြေၾကး
မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံုလုပ္ငန္းတုိ႔ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ရ႐ိွခဲ့ေသာ အသားတင္ေငြေၾကးမွာ က်ပ္
(၇၅,၉၂၁,၁၁၉,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပန္းလိႈင္ေဆး႐ံု

႐ိုးမဘဏ္

စုစုေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

၈,၁၈၆,၈၀၀

၂၅,၅၅၁,၂၇၅

၃၃,၇၃၈,၀၇၅

ႏွင့္တူညီေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ

(၁၃၃,၈၉၃)

(၁၀၉,၅၂၅,၃၀၁)

(၁၀၉,၆၅၉,၁၉၄)

လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈအေပၚ ၀င္ေငြ(ထြက္ေငြ)

၈,၀၅၂,၉၀၇

(၈၃,၉၇၄,၀၂၆)

(၇၅,၉၂၁,၁၁၉)

ေငြေပးေခ်ျခင္း
ေလွ်ာ့၍- ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား ရ႐ိွေသာ ေငြ၊ ေငြသားပမာဏ



တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွ ရ႐ိွခဲ့သည့္ ေငြေၾကး က်ပ္ (၂,၉၅၂,၁၄၉,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အေသးစိတ္ကို
ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွ ရ႐ိွေသာ အသားတင္ေငြ
က်ပ္ေထာင္ေပါင္း
႐ိုးမဘဏ္

-

PHIH

-

Convenience Prosperity

၁,၂၀၁,၇၂၂

Shine Laundry Ltd.

၃၆၉,၅၁၄

Myanmar Agri-Tech Carbon Capital Ltd.

-

FMI Flotilla Ltd.

၅၀၀,၀၀၀

Myanmar Motors Pte Ltd.

၈၈၀,၉၁၃

စုစုေပါင္း



၂,၉၅၂,၁၄၉

ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွရ႐ိွခဲ့သည့္ ေငြေၾကး က်ပ္ (၂,၈၃၄,၄၀၂,၀၀၀) ႐ိွၿပီး
အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာဘ႑ာေရးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွ
ရ႐ိွေသား အသားတင္ ေငြ၀င္မႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

YSH Finance Pte Ltd.

၁,၆၇၉,၃၀၀

Seven Golden Gates Co., Ltd.

၁၃,၆၈၂

SPA Elevator Ltd.

၄,၀၀၀

SPA Summit Motors Ltd.

၈၅၄,၄၈၀

MC Elevator (Myanmar) Ltd.

၄,၈၀၀

BRC Myanmar Ltd.

၂၇၈,၁၄၀

စုစုေပါင္း



၂,၈၃၄,၄၀၂

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဲမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွ ရ႐ိွခဲ့သည့္ ေငြေၾကး က်ပ္ (၂,၆၄၃,၇၉၇,၀၀၀) ႐ိွၿပီး
အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈမွ ရ႐ိွေသာ အသားတင္ ေငြ၀င္မႈ/ေငြထြက္မႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

Yoma Yarzar

၁,၁၉၃,၂၄၄

SPA Motorcycle

၁,၃၅၇,၉၂၅

Agribusiness & Rural Development Consultants Co., Ltd
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(၂၀,၅၁၉)

SPA Motors Ltd.

၄၉၁,၃၂၆

FMI Syndication

(၃၇၈,၁၇၉)

စုစုေပါင္း

၂,၆၄၃,၇၉၇



အေဆာက္အဦ၊ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈေရာင္းရေငြမွ က်ပ္ (၁,၆၅၁,၂၁၅,၀၀၀) တြင္
ေလယာဥ္အပိုပစၥည္း

တန္ဖိုးပမာဏ

က်ပ္

(၁,၆၀၇,၉၇၄,၀၀၀)

ပါ၀င္ၿပီး

FMI

Air

၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပိုင္ဆုိင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနဆဲ
ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းအေနအထားမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အစုေပၚအျမတ္ ရ႐ိွေငြ က်ပ္ (၁,၃၂၂,၅၀၀,၀၀၀) ႐ိွသည္။



အတိုးရ႐ိွမႈမွာ က်ပ္ (၇၈၅,၇၄၆,၀၀၀) ႐ိွသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပမာဏမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးပမာဏမ်ား ထုတ္ႏုတ္ ခုႏွိမ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။


အေဆာက္အဦ၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ က်ပ္ (၂၇,၅၄၈,၅၃၈,၀၀၀) ထပ္မံထည့္သြင္း ထားရာ
၎တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသုိ႔ က်ပ္ (၁၈,၉၅၈,၈၂၆,၀၀၀) ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI Air ၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခတစ္ခုမွ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေဆာင္႐ြကမ
္ ႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။



႐ိုးမဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားေသာ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေငြက်ပ္ (၁၈,၉၂၁,၄၂၀,၀၀၀)
ထပ္မံျဖည့္တင္းသည္။



တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားသိ quasi-equity loans အတြက္ အသံုးျပဳမႈ က်ပ္ (၁၇,၇၁၀,၅၅၃,၀၀၀) ႐ိွၿပီး
အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ quasi-equity loan အေပၚ
အသားတင္ ေငြထြက္႐ိွမႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

Meeyahta International Hotel Ltd.

၁၃,၅၂၈,၂၇၈

Pun Hlaing Links Services Co., Ltd.

၁,၈၉၀,၀၀၀

LSC-FMI Co., Ltd.

၁,၇၆၇,၆၀၀

Myanmar Motors Pte Ltd.

၄၁၈,၁၁၅

Chindwin Holdings Pte Ltd.

၁၀၆,၅၆၀

စုစုေပါင္း


၁၇,၇၁၀,၅၅၃
ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ ထပ္မံျဖည့္တင္းမႈ က်ပ္ (၂,၄၂၉,၅၁၂,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အေသး
စိတ္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးပိုင္ဆုိင္မႈသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္တင္းမႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.

၆၄၀,၀၀၀

SPA Summit Motors Ltd.

၈၅၄,၄၈၀

SPA Elevator Ltd.

၁,၀၀၀

MC Elevator (Myanmar) Ltd.

၄,၈၀၀

YSH Finance Pte Ltd.

၉၂၉,၂၃၂

စုစုေပါင္း



၂,၄၂၉,၅၁၂

တန္ဖိုးအသိအမွတ္ျပဳ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္တင္းမႈ က်ပ္ (၂,၃၁၁,၈၂၅,၀၀၀) ႐ိွၿပီး ၎သည္ FMI Air
က ၎၏ေလေၾကာင္း လုိင္းေဆာင္႐ြကခ
္ ြင့္အသိအမွတျ္ပဳ လက္မွတ္ရ႐ိွရန္ ရည္႐ြယခ
္ ်က္အတြက္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္က်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးမတည္မႈကုန္က်စရိတ္တြင္ ေလေၾကာင္း
လုိင္းေဆာင္႐ြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ိွရန္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္အျဖစ္ ၀န္ထမ္းစရိတ္၊ အႀကံေပး
ပညာ႐ွင္စရိတ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈစရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ လိုင္စင္ေၾကး
စရိတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ FMI Air သည္ ၎၏ေလေၾကာင္းလုိင္းေဆာင္႐ြကခ
္ ြင့္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာႏွစ္တြင္း မိမိပိုင္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပ်ံသန္းေျပးဆြမ
ဲ ႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေလယာဥ္မ်ား
အတြက္

အစိုးရထံမွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္

ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ျခင္းႏွင့္

အဆိုပါ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ စတင္ထူေထာင္ေသာကုန္က်စရိတ္အားလံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
(၂၃)ရက္ေန႔

ေနာက္ပိုင္းမွ

၂၀၁၅

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔အထိ

ေလေၾကာင္းလိုင္း

ေဆာင္႐ြက္ခြင့္

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖင့္ FMI Air ၏ ပထမဆံုး ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ အတြင္း
ေျပးဆြခ
ဲ ဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေငြေၾကးသည္ က်ပ္ (၁၇,၆၀၆,၆၅၇,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အဓိက
အားျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလားတူအစု႐ွယ္ယာေခ်းေငြအတြက္ အသံုးျပဳမႈ က်ပ္ (၈,၅၀၉,၄၃၈,၀၀၀) ႐ိွၿပီး
အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဖဲဲ႕ြ ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အလားတူအစု႐ွယ္ယာေခ်းေငြအေပၚ
အသားတင္ ေငြထြက္/၀င္႐ိွမႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

Yoma Bank Ltd.

၂,၄၂၀,၈၀၀

Chindwin Holdings Pte Ltd.

၅,၂၀၄,၅၄၀

Myanmar Motors Pte Ltd.

၄၆၂,၇၉၈

FMI Flotilla Ltd.

၄၂၅,၀၀၀
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FMI Garden Development Ltd (Repayment)

(၃,၇၀၀)

စုစုေပါင္း



၈,၅၀၉,၄၃၈

အေဆာက္အဦ၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈ က်ပ္ (၈၅၂၅၄၆၉၃၀၀၀) ႐ိွၿပီး ၎တြင္
ကုမၸဏီချြဲ ဖစ္ေသာ FMI Air မွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၆၃၀၀၈၄၆၀၀၀) ပါ၀င္ခဲ့
သည္။



ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာဘ႑ာေရးသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈ က်ပ္ (၂,၀၆၀,၀၆၉,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ
ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာဘ႑ာေရးသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈအေပၚ
အသားတင္ ေငြထြက္႐ိွမႈ

က်ပ္ေထာင္ေပါင္း

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.

၁,၃၁၀,၀၀၁

YSH Finance Pte Ltd.

၇၅၀,၀၆၈

စုစုေပါင္း



၂,၀၆၀,၀၆၉

တန္ဖိုးအသိအမွတ္ျပဳ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈ က်ပ္ (၉၆၆,၃၀၆,၀၀၀) ႐ိွၿပီး ၎တြင္ FMI Air မွ
၎တုိ႔၏ ေလေၾကာင္းလိုင္းေဆာင္႐ြကခ
္ ြင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူျခင္း ရည္႐ြယခ
္ ်က္တြင္ ေဆာင္႐ြက္
မႈက်သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္ေနသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပမာဏမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္ခုႏွိမ္ထားသည္။


တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အစုေပၚအျမတ္ေငြ လက္ခံရ႐ိွမႈ က်ပ္ (၁,၆၉၇,၂၀၀,၀၀၀) ႏွင့္



အတိုးရ႐ိွေငြ က်ပ္ (၄၂၀,၆၁၁,၀၀၀) ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ
၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း

ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက

ေပးအပ္ေသာ

ေငြေၾကးပမာဏသည္

က်ပ္

(၃၅,၈၀၉,၇၄၈,၀၀၀) ႐ိွၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


SPA (Myanmar) က အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆုိင္ေသာ Yangon Land သုိ႔ အစုတစ္စုလွ်င္ (၁၁,၅၀၀) က်ပ္ျဖင့္
အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၂,၂၂၁,၈၅၀) ထုတ္ေရာင္းခဲ့မႈမွ က်ပ္ (၂၅,၅၅၁,၂၇၅,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထို ေရာင္းခ်မႈ
သည္ Yangon Land မွ ႐ိုးမဘဏ္သို႔ အစု႐ွယ္ယာ ၁၅.၄ % ရယူမႈအေပၚ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။



FMI Air ၏ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာမွ ေခ်းေငြတစ္ရပ္မွ က်ပ္ (၁၁,၀၃၈,၆၆၆,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ သည္။



႐ိုးမဘဏ္၏

စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားမွ

(၃,၄၃၀,၀၀၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့သည္။
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အရင္းအႏွီးထပ္မံျဖည့္တင္းမႈအျဖစ္

က်ပ္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပမာဏမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္ခုႏွိမ္ထားသည္။


အစုေပၚအျမတ္ ေပးမႈအတြက္ က်ပ္ (၃,၅၉၇,၂၈၁,၀၀၀) ႏွင့္



အတိုးေပးေငြ က်ပ္ (၆၁၂,၉၁၂,၀၀၀) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၇,၉၁၅,၀၆၄,၀၀၀)
႐ိွၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀) ျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၃,၉၇၄,၆၄၀) ထုတ္ေရာင္းမႈမွ
ရ႐ိွလာေသာ က်ပ္ (၃၉,၇၄၆,၄၀၀,၀၀၀) ရ႐ိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ (က) Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Public Ltd, Chindwin Holdings, Myanmar Motors, YSH Finance Ltd ႏွင့္ FMI Flotilla တြင္ ေငြေၾကး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ခ) ႐ိုးမဘဏ္သို႔ ရင္းႏွီးေငြ ထပ္မံထည့္၀င္မႈ (ဂ) အစုေပၚအျမတ္ေပးေခ်မႈ က်ပ္ (၁,၃၀၅,၈၀၇,၀၀၀)
ထုတ္ႏုတ္ခုႏွိမ္ၿပီးေသာ FMI Air, Pun Hlaing Links Services, Landmark Project တုိ႔သုိ႔ quasi-equity loans
ေခ်းေငြ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

FMI သု႔ိ ေငြေၾကးမ်ား လႊဲေျပာင္းရန္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဥပေဒအရ

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္

အျမတ္ေ၀စုကို

၎၏အျမတ္

ရရွိမွုအေပၚတြင္သာ

ေပးေကာင္းေပးအပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

IFC ေခ်းေငြ သေဘာတူညီမႈတြင္ ႐ိုးမဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းစုအတြင္း႐ိွ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ FMI တုိ႔အပါအ၀င္
၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားသုိ႔ ေငြေပးျခင္းကို ကန္႔ကတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးဥပေဒ (၁၉၉၀)
ႏွင့္ ကုမၸဏီခြမ
ဲ ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ႐ိုးမဘဏ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊လုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းစုတစ္ခုသုိ႔ ၎၏ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အရန္ေငြတုိ႔၏ ၂၀ % ထက္ပို၍ ေခ်းျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။
အထက္ပါ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ FMI ၏ ေငြေၾကးတာ၀န္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္
ထိခိုက္ေစမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မယံုၾကည္ထားေပ။

ေခ်းယူျခင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔၏ စုစုေပါင္း ထင္႐ွားေသာ လတ္တစ္ေလာ ဘဏ္ေခ်းယူျခင္းသည္ က်ပ္
(၃,၉၃၀,၄၂၉,၀၀၀) ႐ိွၿပီး စုစုေပါင္း လတ္တစ္ေလာမဟုတ္သည့္ ဘဏ္ေခ်းယူျခင္းသည္ က်ပ္ (၁၃,၇၉၃,၀၀၀,၀၀၀)
႐ိွသည္။ အေသးစိတ္ကို “ဘ႑ာေရးအေျခအေန- လတ္တစ္ေလာ ေခ်းယူျခင္း” ႏွင့္ “ဘ႑ာေရးအေျခအေနလတ္တစ္ေလာမဟုတ္ေသာ ေခ်းယူျခင္း” တုိ႔တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ လတ္တစ္ေလာမဟုတ္ေသာ ေခ်းယူျခင္း၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈကို ေအာက္ပါ
အတိုင္ း ေတြ႕ႏုိင္သည္။
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

တစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း

ႏွစ္ႏွစ္ထက္

(၃၁) ရက္ေန႔႐ိွ စုစုေပါင္း

ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္

ေနာက္မက်ဘဲႏွင့္

ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မၾကာေစဘဲ

ငါးႏွစ္ထက္ မၾကာေစဘဲ

ျပန္ေပးဆပ္ရန္

ျပန္ လည္ေပးဆပ္ရန္

လတ္တစ္ေလာ

၁၃,၇၉၃,၀၀၀

၈,၉၃၈,၀၀၀

၄,၈၅၅,၀၀၀

မဟုတ္ေသာ
ေခ်းယူျခင္း

မိမိတုိ႔၏ ေခ်းယူျခင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္မဟုတ္ေပ။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္အထိ မိမိတို႔ ေခ်းယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုး
သုိ႔မဟုတ္ ေငြရင္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ေပးေခ်မႈအေပၚတြင္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မ႐ိွခဲ့ေပ။

ျပန္လည္ေရြးယူႏုိင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI မွ ျပန္လည္ေရြးယူႏုိင္ေသာ ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာ အစု႐ွယ္ယာ
တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားေပါင္း (၂၂၇,၀၀၀) ထုတ္ေရာင္းခဲ့ျခင္းသည္ ထင္႐ွားေသာျဖစ္ရပ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄.၀% ျဖင့္ (၁)ႏွစ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ ပံုေသအစုေပၚ
အျမတ္ေ၀စုကို ထုတ္ေပးသည္။ ျပန္လည္ေရြးယူႏိုင္သည့္ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ
(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေရြးယူခဲသ
့ ည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဆာင္႐ြကမ
္ ႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား (အတိုးႏႈန္းဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေငြေၾကး
လဲလွယ္ႏႈန္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္မ်ား အပါအ၀င္)၊ အေၾကြးဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္ျခင္း ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္ႏွင့္ အရင္းအႏီွးဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္တုိ႔ကို ထိေတြ႔ေနရသည္။ အလံုးစံု ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း
မဟာဗ်ဴဟာသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ႀကိဳတင္မမွန္းဆႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားမွ
ဆုိး႐ြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႐ွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အဆုိပါဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္
တစ္ခုခ်င္းစီကို စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအတြက္ းမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း လုိက္နာက်င့္သံုးရသည္။ အေသးစိတ္ကို စာမ်က္ႏွာ (

) ႐ိွ

မွတ္စု (၃၁) မိမိတုိ႔၏ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရင္းအႏီွး အသံုးစရိတ္ အာမခံခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ အရင္းအႏွီး အသံုးစရိတ္အတြက္ မည္သည့္႐ုပ္၀တၳဳဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္
မ႐ိွထားေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း သိသာထင္႐ွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ CBM သည္ အတိုးမရေသာေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အရ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြ
အနည္းဆံုး ၅% အား ထည့္၀င္ေငြအရံအျဖစ္ထားရန္ ဘဏ္အားလံုးအား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ႐ိုးမဘဏ္အပါအ၀င္ ဘဏ္အားလံုး၏ ၀င္ေငြအား ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
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ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္က သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ FMI ႏွင့္ Lippo Group ပုိင္ PT.
Waluya Graha Loka တုိ႔အၾကား လုပ္ငန္းစပ္တူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၿပီးေျမာက္
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေန႔ရက္တြင္ FMI ႏွင့္ PT.Waluya Graha Loka တုိ႔သည့္ PHIH ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အဆင့္မီ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြကႏ
္ ုိင္ရန္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။ FMI သည္ YSHPH မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ
(၇၉၁)သန္း တန္ဖိုး႐ိွ အစု႐ွုယ္ယာ ၆၀% ကုိ ရယူခဲ့ၿပီး PT.Waluya Graha Loka က အေမရိကန္ ေဒၚလာ
( ၅,၂၇၅,၀၀၀) တန္ဖိုး႐ိွ အစု႐ွယ္ယာ ၄၀% ကို ရယူခဲ့သည္။ ထိုအခါ PHIH သည္ PT. Waluya Graha Loka ႏွင့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သြားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ YSHPH ႏွင့္
အငွားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ YSHPH မွ ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ
ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္းလုပ္ငန္းအရ PHIH က စတင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ YSHPH ႏွင့္ PHIH တုိ႔ႏွစ္ခုစလံုးမွ FMI ၏
အစု႐ွယ္ယာမ်ားကိုခ်ိန္ညႇိရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ PHIH က ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ
အစု႐ွယ္ယာ ၁၅% ကုိ PHIH ၏ စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္မ႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားကို မဆိုစေလာက္ေသာ တန္ဖိုးျဖင့္ Pun Hlaing
Capital Co., Ltd. သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ PHIH ႐ိွ FMI ၏ အစု႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ၇၅.၀% မွ

၆၀.၀% သို႔

ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ ရ႐ိွသည့္အ႐ႈံးအျမတ္ကို အသိ အမွတ္ျပဳ
လက္ခံထားခဲ့ျခင္းမ႐ိွေပ။
႐ိုးမဘဏ္သည္ Telenor South East Asia Investment Private Limited Telenor GO Private Limited, Telenor
Global Services Singapore Private Limited ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ Digital Myanmar
Money မွ အစု႐ွယ္ယာ ၄၉.၀% တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၉၀,၀၀၀) ႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူမႈ
အရ အစု႐ွယ္ယာပမာဏ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္
Digital Money Myanmar တြင္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈.၃၃)သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူထားၿပီး
အဆုိပါ ေငြေၾကးသည္ အဆင့္မ်ားစြာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေငြေၾကးျဖစ္ၿပီး Digital Money Myanmar အေနျဖင့္
ရင္းႏွီးေငြ ေၾကညာသည့္အခါ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္
ေဒၚလာ (၈.၃၃)သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အျခား႐ွယ္ယာ၀င္မ်ားကလည္း ၎တု႔ိ လက္႐ိွ႐ွယ္ယာ
ပုိင္ဆုိင္ မႈအခ်ဳိးတြင္ ေငြေၾကး ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီထားၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI က FMI Air မွ အစု႐ွယ္ယာ ၄၀% ကို Yangon Land သုိ႔ က်ပ္
(၉,၂၃၀,၉၃၂,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ ရ႐ိွသည့္ အ႐ႈံး
အျမတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားခဲ့ျခင္းမ႐ိွေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ FMI Air ႐ွိ FMI ၏
အစု႐ွယ္ယာ ၁၀.၀% ကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေရးပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအျဖစ္ လက္ခံယူဆေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ FMI Air
႐ိွ

အစု႐ွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ

သေဘာတူညီခ်က္က

ထိုေရာင္းခ်ထားေသာ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို

FMI

သို႔

ျပန္လည္၀ယ္ယူခြင့္ေပးထားသည့္အျပင္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အသားတင္တန္ဖိုး (သို႔မဟုတ္) သင့္တင့္မွ်တေသာ
တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခုအနက္ တန္ဖိုးျမင့္ရာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ Yangon Land မွ FMI သို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္
ေပးထားပါသည္။

အကယ္၍

သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ိွပါက

FMI

ႏွင့္

Yangon

ၾကားခံရာျဖတ္တစ္ဦးကို

သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္၊

Land

တို႔သည္

အသံုးျပဳရပါမည္။

အစု႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ထိုသို႔

ျပန္လည္ေရာင္းခ်၀ယ္ယူခြင့္

ဇြန္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္

ျပန္လည္၀ယ္ယူရန္ အစီအစဥ္မ႐ိွေသးေသာ္လည္း FMI Air ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
သြားပါမည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊

ဇူလုိင္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္

ျပလုပ္သည့္

ကုမၸဏီ

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းပြတ
ဲ ြင္

ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရ႐ိွၿပီးေနာက္ FMI သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
မက္လံုးေပး ႐ွယ္ယာမ်ား အစီအစဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI
သည္ အစု႐ွယ္ယာတစ္ခုလွ်ပ္ က်ပ္ (၁,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၁,၀၀၀,၀၀၀) ကုိ Yoma Myittar
Development Co., Ltd. (Yoma Myittar) သုိ႔ ထုတ္ေရာင္းခဲ့သည္။ Yoma Myittar ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ
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မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လုပ္ငန္းစု
၀န္ထမ္းမ်ားကို အစု႐ွယ္ယာ ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မက္လံုးေပး အစု႐ွယ္ယာမ်ား
သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစုတုိးတက္မႈရ႐ိွေစရန္ သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
အတြက္ အစု႐ွယ္ယာခ်ီးျမႇင့္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ကမ္းလွမ္းမႈျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မက္လံုးေပး အစု႐ွယ္ယာ
သည္ လုပ္သက္ၾကာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
လုပ္ခလစာေငြခ်ီးျမွႈင့္ေရးေကာ္မတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Yoma Myittar မွ အဆုိပါ႐ွယ္ယာမ်ား အျပည့္အ၀
ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ကာလမ်ားတြင္ အစုေပၚအျမတ္ေငြကို ခြေ
ဲ ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အစု႐ွယ္ယာ မက္လံုးေပး ကမ္းလွမ္းမႈ စာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈ႐ိွပါက ႐ွယ္ယာမ်ားကို
၀န္ထမ္းမ်ားထံသုိ႔
အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္
အနာဂတ္အရည္အေသြး

ျဖစ္သည္။
ျပည့္၀ေသာ

ျဖစ္သည္။
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လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီးေနာက္က်န္ေနေသးေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားသုိ႔

ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ေပးေကာင္းေပးမည္

အပုိင္း (၁၀)
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအခ်က္အလက္မ်ား ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားႏွင့္႐ွယ္ယာမ်ား
ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား

အမည္

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun

ေမြးသကၠရာဇ္/ က်ား/မလူမ်ိဳး

၈-၅-၁၉၅၃

စတင္လုပ္ေဆာင္ သည့္ခုႏွစ္

၁၂-၀၉-၂၀၀၄ မွ ယေန႔ထိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)
ရက္ေန႔ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

၇,၉၃၃,၇၇၈

(၁)

က်ား၊ ျမန္မာ

ဦးျမတ္သင္းေအာင္

၂၇-၂-၁၉၃၈

၂၄-၆-၁၉၉၂ မွ ယေန႔ထိ

၅၇,၂၈၂

၂၄-၆-၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔ထိ

၁၉,၇၄၁

က်ား၊ ျမန္မာ

ဦးသန္းေအာင္

၆-၁-၁၉၅၀
က်ား၊ ျမန္မာ

ေပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္

၈-၈-၁၉၃၇

၁၇-၁၁-၂၀၀၉ မွ ယေန႔ထိ

၅,၅၂၄

၁၇-၁၁-၂၀၀၉ မွ ယေန႔ထိ

၆၂,၉၂၀

၂-၇-၂၀၁၂ မွ ယေန႔ထိ

၁၀,၀၀၀

၃-၁၂-၂၀၁၃ မွ ယေန႔ထိ

၅၅၀

၃၀-၅-၂၀၁၅ မွ ယေန႔ထိ

-

မ၊ ျမန္မာ

ဦးထြန္းထြန္း

၃၀-၃-၁၉၇၅
က်ား၊ ျမန္မာ

ဦးလင္းျမိဳင္

၁၅-၁၀-၁၉၄၇
က်ား၊ျမန္မာ

ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

၁၈-၂-၁၉၄၅
က်ား၊ ျမန္မာ

ဦး၀င္းသင္

၁၈-၇-၁၉၃၄
က်ား၊ ျမန္မာ
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ဦးၾကည္ေအး

၂-၁၁-၁၉၃၃

၁၉-၁၀-၂၀၁၅ မွ ယေန႔ထိ

၁၉၆

က်ား၊ ျမန္မာ

႐ွင္းလင္းခ်က္
(၁)

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္လန္းသည္ ႐ွယ္ယာ (၇,၂၇၆,၉၀၉) အားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး SPA Assets Management Ltd.
သည္ ႐ွယ္ယာ (၁,၀၈၃,၅၀၀) ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္လန္းကို SPA(Myanmar) မွ ႐ွယ္ယာ
အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး SPA (Myanmar) ၏
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ႐ိွထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA Assets
Management ၏ Managing Director ျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ႐ိွထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး SPA Myanmar ကို စတင္တည္
ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ သည္ ေဟာင္ ေကာင္၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ တရုတ္(တိုင္ေပ)၊ မေလး႐ွား၊
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊

အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ

ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္

မ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္

ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီး

ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္

အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားစြာ

႐ိွသူလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဦးျမတ္သင္းေအာင္ သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး ေအေအကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္း၏ နာယကလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း (UMFCCI) ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းတို႔၏
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္ၿပီး
ဦးျမတ္သင္းေအာင္သည္

FMI

၏

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုံ္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးေကာ္မတီဥကၠ႒လည္း
ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္

၁၉၉၂

ျဖစ္ပါ

ခုႏွစ္မွ

သည္။
စတင္၍

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးသန္းေအာင္ သည္ FMIကုမၸဏီ၏ ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရာျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ အျခားမိသားစုပိုင္
ကုမၸဏီမ်ား႔၏
ေဘာလံုးအသင္း

မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ပါသည္။သူသည္
(Ayeyawady

United

Football

ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္အသင္းႏွင့္
Club)

တို႔၏

ဧရာ၀တီယူနိုက္တက္

ဒုတိယဥကၠ႒

တာ၀န္မ်ားကိုလည္း

ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဦးသန္းေအာင္ သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွ
စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္
ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ
ဆိုင္ရာ

သည္

ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ

ပညာရပ္မ်ားကို

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္

အၿငိမ္းစားပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ၿပီး၊

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရး

ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးအတြက္

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မွုမ်ားေၾကာင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳခံရသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္
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ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္းဆုတံဆိပ္
သူမသည္

ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရျပီး

အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၏

တည္ေထာင္သူႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

သူမသည္

ဦးလွထြန္းကင္ဆာေဖာင္ေဒး႐ွင္း

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

သူမအား

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္လည္း

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ၏

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ

ဒုတိယဥကၠ႒လည္း

စာေပပါရဂူဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္

ခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္ သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း
ခံရပါသည္။
ဦးထြန္းထြန္း သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး SPA Myanmar
အုပ္စုသို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴး၊ ဥပေဒေရးရာ၊
စာရင္းကိုင္၊

ဘ႑ာေရး၊

တိုးတက္ေရးႏွင့္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွုစီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရး

တာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။၂၀၀၉ ခုႏွစမွစ၍

စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးလုပ္ငန္း၊

ရာထူးတာ၀န္မ်ားကို

ကုမၸဏီဖံြ႔ၿဖိဳး

ကုမၸဏီအုပ္စုတြင္

FMI ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာရာထူးမ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိ္ပါသည္။
သူသည္ Institute of Chartered Secretaries & Administrators (UK) ၏ အသင္း၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ (CFO) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါသည္။
ဦးလင္းၿမိဳင္ သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ

အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း

ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ
သည္။ ဦးလင္းၿမိဳင္ သည္ FMI သို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕အႀကံေပးအျဖစ္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ SPA
Myanmar အုပ္စု အစိုးရဆက္ဆံေရးဌာန၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ဦးလင္းၿမိဳင္ သည္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္

FMI

ကုမၸဏီ၏

အလုပ္အမွုေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္

အျဖစ္

ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါသည္။
ေပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏

သည္

FMI

စီးပြားေရးအႀကံေပး

လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္

ကုမၸဏီ၏

ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏

လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္

အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္၏

အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးလည္း

ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း၏ အႀကံေပးပုဂိၢလ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ
အႀကီးတန္;အႀကံေပးျဖစ္ၿပီး
တကၠသိုလ္တို႔၏

အဖြ႔၀
ဲ င္၊

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊

ဧည့္ပါေမာကၡ

ျဖစ္ပါသည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေရ႐ွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအတြက္
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ

သည္

ကေနဒါႏိုင္ငံ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္
ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး

ၿဗိတိသ်ွ-ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၏

နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ယူနက္စကို-အိႏိၵယ မဟတၱမဂႏီၵပညာေရးသိပံၸတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္
B.Com

ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္႐ံုး၏

ဘြ႔က
ဲ ို

ေဆာင္႐ြက္

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွလည္းေကာင္း၊

လ်က္ရွိဲပါသည္။
ဘြ႔လ
ဲ ြန္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈပညာ

ဒီပလိုမာကို ဘ႐ိုက္တန္တကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္း၊ M.Sc. (Operations Research) ကို Warwick တကၠသိုလ္မွ
လည္းေကာင္း၊

ပါရဂူဘြဲ႔ကို

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈသိပံၸဘာသာရပ္ျဖင့္

မားဗက္ခ္တကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္း

သည္

ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္

FMI

ကုမၸဏီ၏

စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
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ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃

ခုႏွစ္မွ

ဦး၀င္းသင္
ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦး၀င္းသင္ သည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္း ေကာင္စီ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ား အသင္းတို႔၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည္။ လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ သူသည္
DFK International ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံကိုယ္စားလွယ္႐ံုးျဖစ္ေသာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၅၀)ေက်ာ္က သူထူေထာင္သည့္
စာရင္းကိုင္စာရင္းစစ္အဖြဲ႔တြင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္႐ိွပါသည္။ သူသည္ FMI ကုမၸဏီ၏
အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပင္ပအမႈေဆာင္
ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရပါသည္။
ဦးၾကည္ေအး
ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးၾကည္ေအး သည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ စာရင္း
စစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ (၁၉၈၇-၁၉၈၉)

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

(၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

ရာထူးတာ၀န္အမ်ားအျပား

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္း
ခံရၿပီး ဆက္လက္၍ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တိုင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ (၁၉၈၉-၁၉၉၁) တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္မႈအပါအ၀င္ ယင္းႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစာယူခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ အႀကံေပးအျဖစ္ ႐ိုးမဘဏ္သို႔ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဦးၾကည္ေအး သည္ ျပင္ပအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း
ခံရပါသည္။

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္တို႔၏ အခန္းက႑မ်ား
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးသည္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ ကုမၸဏီ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္တာ၀န္႐ိွၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သီးျခားတာ၀န္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။


ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊



အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီထိပ္ပိုင္း ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊



ကုမၸဏီ၏မတည္ေငြကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မတည္ေငြအသံုးျပဳပံုႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံု၊ မတည္ေငြႏွင့္ေခ်းေငြ
အခ်ိဳး၊ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အေၾကြးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာသံုးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား၊ အ၀ယ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား
တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊



ျပင္ပစာရင္းစစ္တစ္ဦးအား ေ႐ြးခ်ယ္အဆိုျပဳျခင္း၊ ကုမၸဏီျပင္ပ စာရင္းစစ္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခသတ္မွတ္
အဆိုျပဳျခင္း၊



မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခု၏ဘုတ္အဖဲြ႔တြင္

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား

ခန္႔အပ္ျခင္း၊

ဖယ္႐ွား

ျခင္းတို႔ကို

ဆံုးျဖတ္ရန္၊


အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္က အဆိုျပဳပါက စာရင္းကိုင္ဌာန မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္း စာရင္းစစ္႐ံုး မန္ေနဂ်ာကို
ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဖယ္႐ွားျခင္း၊

217

ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးဦးသည္

ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

မပါ၀င္လွ်င္

ကုမၸဏီ၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ပတ္သက္ မႈမ႐ိွေပ။
အဓိကအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား

အမည္

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr.

ရာထူး

FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒

Serge Pun

ဦးထြန္းထြန္း

ဦးလင္းၿမိဳင္

မစၥတာဟဲလ္ဘ႐
ို ွာ

ေဒါက္တာဂါ႐ွဴေပါလ္

ေမြသကၠရာဇ္/ လိင္

စတင္၀င္ေရာက္သည့္

အမ်ိဳးအစား

ခုႏွစ္

၈-၀၅-၁၉၅၃

၁၂-၉-၂၀၀၄

႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

၇,၉၃၃,၇၇၈ (၁)

က်ား၊ ျမန္မာ

FMI ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္

၃၀-၀၃-၁၉၇၅

ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္

က်ား၊ ျမန္မာ

FMI ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္

၁၅-၁၀-၁၉၄၇

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္

က်ား၊ ျမန္မာ

႐ိုးမဘဏ္ ဥကၠဌ၏ အႀကံေပးပုဂၢိလ္ႏွင့္

၈-၁၂-၁၉၇၆

အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

က်ား၊ ကေနဒါ

YSHPH ၏ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္

၂၉-၁-၁၉၅၉

၁၇-၁၁-၂၀၀၉

၆၂,၉၂၀

၂-၇-၂၀၁၂

၁၀,၀၀၀

၁-၁-၂၀၁၃

-

၂၇-၅-၂၀၁၅

-

က်ား၊ နယူးဇီလန္

႐ွင္းလင္းခ်က္။
(၁)

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္လန္းသည္ ႐ွယ္ယာ (၇,၂၇၆,၉၀၉) အားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး SPA Assets Management Ltd.
သည္ ႐ွယ္ယာ (၁,၀၈၃,၅၀၀) ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္လန္းကို SPA(Myanmar) မွ ႐ွယ္ယာ
အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး SPA (Myanmar) ၏
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ႐ိွထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA Assets
Management ၏ Managing Director ျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ႐ိွထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr.Serge Pun ၊ ဦးထြန္းထြန္း ႏွင့္ ဦးလင္းၿမိဳင္ တို႔၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတို႔ကို ဘုတ္အဖြ႔၀
ဲ င္တို႔၏
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။
မစၥတာဟဲလ္ဘို႐ွာ သည္ ႐ိုးမဘဏ္ ဥကၠဌ၏ အႀကံေပးပုဂၢိလ္ႏွင့္ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာဘုိ႐ွာ
သည္

႐ိုးမဘဏ္သို႔

မ၀င္

ေရာက္မီက

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႏွင့္

ဘက္ေပါင္းစံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံဌာနတို႔ တြင္ (၁၀)ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မစၥတာဘုိ႐ွာသည္
မၾကာေသးမီကပင္

ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္
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ဘက္ေပါင္းစံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအာမခံဌာန၏

အာ႐ွေျမာက္ပိုင္းေဒသဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဘက္ေပါင္းစံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအာမခံဌာနတြင္
ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္

ဘက္ေပါင္းစံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အာမခံဌာန၏

နယ္ျခားေစ်းကြက္ရန္ပံု

ေငြတိုးတက္ေရးကို

အေထာက္အကူျပဳမည့္ ပုဂၢလိကပိုင္႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ သို႔ မ၀င္ေရာက္မီက
မစၥတာဘို႐ွာသည္ Price Waterhouse Coopers(PWC)၊ McKinsey & Co., ႏွင့္ INSEAD Business School တို႔တြင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ မစၥတာဘို႐ွာသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏
ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ႐ိွသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဘို႐ွာသည္
ေဘာဂေဗဒအထူးျပဳ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႔ကို မြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႕ မက္ဂ္ေဂးလ္ တကၠသိုလ္မွလည္းေကာင္း၊
ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးႏွင့္

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ

ေလ့လာမႈဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႔ကို

၀ါ႐ွင္တန္

ဒီစီ႐ိွ

ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း

အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးေက်ာင္းမွလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႕ ကို စပိန္ႏိုင္ငံ႐ိွ IESE
စီးပြားေရးေက်ာင္းမွလည္းေကာင္း ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
ေဒါက္တာဂါ႐ွဴေပါလ္
ေဒါက္တာဂါ႐ွဴေပါလ္သည္ YSHPH ၏ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အမွုေဆာင္ရာထူး့အဆင့္ျဖင့္ (၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို

(၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္

ရ႐ိွထားသူလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ကၽြမ္းက်င္မွုပညာရပ္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုစီမံကိန္း၊ မဟာဗ်ဴဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ွုႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မွု၊ လက္ေတြ႔ေဆး၀ါးကုသမွု တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာေပါလ္သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ႏွင့္
ခြစ
ဲ ိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာဘြဲ႔မ်ားကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘဂၤလားတကၠသိုလ္မွ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႔ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ေအာ့တဂိုးတကၠသိုလ္မွ လည္းေကာင္း ရ႐ိွထားၿပီး
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မဲလဘုန္းၿမိဳ႕႐ိွ ေတာ္၀င္ၾသစေၾတးလ် ေဆးပညာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေကာလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔
၀င္အျဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘြ႔ဲအပ္ႏွင္းျခင္းခံရပါသည္။ ေဒါက္တာေပါလ္သည္ သီရိလကၤာ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်
ႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အႀကီးတန္းအလုပ္အမႈေဆာင္ရာထူးမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး YSHPH ၏ အမႈေဆာင္အရာ
႐ိွခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ မေဆာင္႐ြက္မီက

မစၥတာ ေပါလ္သည္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး ေဆး႐ံုအုပ္စုျဖစ္ေသာ ဆီလံုေဆး႐ံုမ်ား၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆီလံုေဆး႐ံုမ်ား
(၄)႐ံုမွ (၂၄)႐ံုအထိ တိုးပြားလာၿပီး ေစ်းကြက္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁)ဘီလီယံေက်ာ္ အထိ႐ိွလာျခင္းတို႔တြင္
ေဒါက္တာဂါ႐ွဴေပါလ္

သည္

အဓိကေနရာမွ

ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

စီလံုေဆး႐ံုမ်ားသည္

ဂ်ာကာတာစေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ သည္။

အေရးပါေသာေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မည္သည့္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ (သို႔မဟုတ္) အဓိကအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မဆို


လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္းက လူမစ
ြဲ ာရင္းသြင္းခံခဲ့ရေသာကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ (သို႔မဟုတ္) မန္ေနဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ (သို႔မဟုတ္) မန္ေနဂ်ာ (သို႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ မျဖစ္ရ၊



ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးက်ဴးလြန္ထားသူ (သို႔မဟုတ္) ထိုျပစ္မႈမ်ိဳး က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
တရားစြဲ ခံထားရသူ မျဖစ္ရ၊
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ဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပိတ္ပင္ခံရသူ မျဖစ္ရ၊



တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (သို႔မဟုတ္) စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈစေသာ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
ခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား႐ိွေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီႏွင့္မွ် ပတ္သက္မႈမ႐ိွရ၊


လုပ္အားခခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား



ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း (က) မၾကာေသးမီကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂) ႏွစ္အတြင္း
တစ္ႏွစ္စီ၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ပမာဏ (ခ) လက္႐ိွဘ႑ာေရးတစ္ခုလံုးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္
တာမ်ား၊ အဓိကအေရးပါေသာ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွႀကီးမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကိုယ္စားလွယ္တို႔အား ေပးေခ်
ရန္ႏွင့္ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးေသာ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းေငြပမာဏတို႔ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
က်ပ္(ေထာင္ေပါင္း)
၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခန္႔မွန္း

ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အေရးပါ
ေသာ

၅၃၁,၄၃၄

၆၁၂,၃၅၅

၈၃၈,၁၇၃

အမႈေဆာင္အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုယ္စားလွယ္တို႔
အားထုတ္ေပးသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ပမာဏ

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအစီရင္ခံစာပံုစံ

ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ျပင္ပအမွုေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
FMI

တြင္

ျပင္ပအမွုေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ

(၆)ဦး႐ိွပါသည္။

၄င္းတို႔မွာ

ဦးျမတ္သင္းေအာင္၊

ဦးသန္းေအာင္၊

ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚရီရီျမင့္၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦး၀င္းသင္ ႏွင့္ ဦးၾကည္ေအး တို႔ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္သိ႐ိွလို ပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကုိယ္ေရးအထၳဳပတၱိ” တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္
ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ပအမွုေဆာင္ဒါ႐ိုက္

တာတစ္ဦးသည္

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ

ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး

ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ညႊန္ၾကားခ်က္မ႐ိွပါ။
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ ေကာ္မတီမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာ္မတီမ်ား
ျဖစ္သည့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ အမည္စာရင္းေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၊ လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရး
ေကာ္မတီတို႔ အား ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
ကုမၸဏီသည္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အဓိကတာ၀န္မ်ား
တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။


ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
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ကုမၸဏီ၏ဌာနအတြင္း စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းအတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၏
စာရင္းစစ္ေဆးမႈ အရည္အခ်င္းအား အကဲျဖတ္ႀကီးၾကပ္ရန္၊



ကုမၸဏီ၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္

အရည္အခ်င္းႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ထိန္းသိမ္းမႈအရည္အခ်င္းတို႔အား

ဌာနတြင္းစာရင္းအင္းမ်ားထိန္းသိမ္းမႈကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊

ျပန္လည္

ယင္းႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ

မ်ားအား လုိက္နာမႈကိုအကဲျဖတ္ရန္၊


ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ႔မွ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားကုမၸဏီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔တင္ျပေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ
႐ိွေစေရးအတြက္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

လြတ္လပ္၍ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု

အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏို္င္ရန္၊


ဒါ႐ို္က္တာအဖြဲ႔ႏွင့္ ကုမၸဏီျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၊ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ား (ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားခန္႔ထားၿပီး
ျဖစ္ပါက) အၾကားဆက္ဆံမႈအား ကူညီေပးရန္၊



ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ား (ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ပါက) ၏ လြတ္လပ္
ခြင့္ကို အာမခံရန္၊



စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း
မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို မဆိုျပန္
လည္ဆန္းစစ္ရန္၊

ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား
ဦး၀င္းသင္ (ဥကၠ႒)
ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္
ဦးၾကည္ေအး

အမည္စာရင္းေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီ
ကုမၸဏီသည္ အမည္စာရင္းေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအမည္စာရင္း ေ႐ြးခ်ယ္
တင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ အဓိကတာ၀န္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္။


ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏တာ၀န္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုမၸဏီ
ဘုတ္အဖြ႕ဲ တြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္

ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ယူမႈမ်ားအေပၚ

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား

စိတ္ခ်မ္းသာေစေရး

အတြက္ ကုမၸဏီအားကူညီေဆာင္႐ြက္ အႀကံေပးရန္၊


သက္ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ အေထာက္အကူျပဳေသာ ေဆာင္႐ြက္
မႈႈ ျဖင့္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအား တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာသူမ်ားခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ထိုခန္႔အပ္မႈမ်ားသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာ၍
ကြျဲ ပားျခားနားေသာသည့္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအား ရ႐ိွေစႏိုင္မည့္ သင့္ေတာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္
ေပးႏိုင္ရန္၊



အမည္စာရင္းေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင္အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈ ကို
မဆိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊
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အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ (ဥကၠ႒)
ဦးသန္ေအာင္
ဦးသိမ္းေ၀

လုပ္အားခခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ
ကုမၸဏီသည္ လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤေကာ္မတီ၏ လုပ္အားခ
ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအားေပး
ကူညီရန္ႏွင့္ အႀကံေပးရန္၊
(က)

ကုမၸဏီအတြင္းဦးေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအရည္အေသြးမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊

(ခ)

ကုမၸဏီတြင္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္အားခႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ သတ္မွတ္ေရးမူ၀ါဒ ႐ိွလာေစေရး၊

(ဂ)

ေငြေၾကးႏွင့္လူမႈခံစားခြင့္ေပးျခင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္အစု႐ွယ္ယာ
႐ွင္မ်ားအား အျမတ္ေငြထုတ္ေပးျခင္းတို႔ေပၚတြင္ အေလးထားအာ႐ံုစိုက္ေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊

လုပ္အားခခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ
မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈကိုမဆို ျပန္လည္ဆန္း
စစ္ရန္၊
အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ဦးၾကည္ေအး (ဥကၠ႒)
ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္
ဦးျမတ္သင္းေအာင္

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
အခ်ိန္တန္လွ်င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာကုမၸဏီတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စနစ္တစ္ခုအား စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေဆာင္
႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂)ႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္မ်ား
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီစာရင္းစစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊
အမွတ္-၆၄/ခ၊ (ပထမထပ္)၊ ေ႐ႊဂံုပလာဇာတြင္တည္႐ိွေသာ U Hla Tun & Associates Limited ျဖစ္ပါသည္။ U Hla
Tun & Associates Limited ၏ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးေသာစာရင္းစစ္မွာ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ B.Com ဘြဲ႔ရ႐ိွၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္

တစ္ဦးျဖစ္ေသာ
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ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာေရး စာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားအား စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ကုမၸဏီသည္ U Hla Tun &
Associates Limited အဖြဲ႔သို႔ စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ (၄,၁၂၀,၀၀၀) ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီစာရင္းစစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေျမ၊ အေဆာက္
အဦအမွတ္-၁၄၊ အခန္း-၃၀၆၊ MICT Park တြင္ တည္႐ိွေသာ V Advisory Limited ျဖစ္ပါသည္။ V Advisory Limited
၏ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးေသာ

စာရင္းစစ္မွာ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ

B.Com

ဘြ႕ဲ ရ႐ိွထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ

လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမတ္ႏိုးေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တင္သြင္းျခင္းအတြက္
ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းပါ၀င္ေသာ ႀကိဳတင္ဘ႑ာေရးစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းအပါအ၀င္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ဘ႑ာေရးစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ား

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္

ကုမၸဏီသည္

စုစုေပါင္းေငြက်ပ္

(၃၁,၅၀၀,၀၀၀) ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား
အနီးကပ္ဆံုးေန႔ရက္႐ိွ ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာအမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ (၁၀)ဦးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းအနီးကပ္ဆံုးေန႔ရက္မတိုင္မီ လြန္ခဲ့သည့္ (၂)ႏွစ္အတြင္း ထုိထိပ္တန္းအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္
မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕၏႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ သိသာေသာေျပာင္းလဲမႈ အခ်ဳိ႕၏႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္
ျပပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမည္

႐ွယ္ယာအေရအတြက္

စုစုေပါင္းထုတ္ေ၀ေသာ႐ွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္း

၁

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun (၁)

၇,၉၃၃,၇၇၈

၃၃.၇၉%

၂

Yangon Land (၂)

၇,၂၇၆,၉၀၉

၃၀.၉၉%

၃

ဦးၿဖိဳးျဖဴႏိုး

၁,၁၀၉,၀၈၀

၄.၇၂%

၄

SPA Assets Management Ltd. (၃)

၁,၀၈၃,၅၀၀

၄.၆၁%

၅

Yoma Myittar Development Co., Ltd. (၄)

၁,၀၀၀,၀၀၀

၄.၂၆%

၆

Group Synergetic Force Co., Ltd.

၉၄၆,၂၉၉

၄.၀၃%

၇

Smart & Trust Services Co., Ltd.

၆၄၃,၇၉၀

၂.၇၄%
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၈

Trusted Persons Co., Ltd.

၃၆၉,၅၁၀

၁.၅၇%

၉

ဦးရဲသီဟသန္႔

၁၂၇,၆၈၈

၀.၅၄%

၁၀။

ဦးထြန္းထြန္း (၅)

၆၂၉၂၀

၀.၂၇%

၂၀,၅၅၃,၄၇၄

၈၇.၅၄%

စုစုေပါင္းထိပ္တန္းအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ (၁၀)ဦး

႐ွင္းလင္းခ်က္
(၁)

FMI ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA (Myanmar) ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္႐ိွေသာ
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA Assets Managements Ltd. ၏
မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္လည္းျဖစ္ပါသည္။

(၂)

Yangon Land ကို SPA (Myanmar) မွ အက်ဳိး႐ိွစြာ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္
SPA (Myanmar) ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ ျဖစ္သည္။

(၃)

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA Assets Management Ltd. ၏ မန္းေနဂ်င္း၏ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္လည္း ျဖစ္သည္။

(၄)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အစု႐ွယ္ယာခ်ီးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္
အတြက္ ႐ွယ္ယာထိန္းသိမ္းသူျဖစ္သည့္ Yoma Myittar Development Ltd. သို႔ အစု႐ွယ္ယာ (၁,၀၀၀,၀၀၀)
အား ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

(၅)

FMI ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ စာရင္းစစ္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ (CFO)
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအားလံုးသည္ တန္းတူဆႏၵမဲေပးခြင့္႐ိွပါသည္။

အျမတ္ေ၀စုႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုဆိုင္ရာမူ၀ါဒ
ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္
အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမတ္ေ၀စု က်ပ္ (၁၀၀)၊ က်ပ္ (၂၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ )၁၂၀) အသီးသီးတို႔ကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ဘ႑ာေရးႏွစ္အႀကိဳ ေၾကညာခဲ့ေသာ အဆိုပါအျမတ္ေ၀စုမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၁,၂၀၃,၈၂၀,၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ (၃,၆၈၃,၆၉၆,၀၀၀) အသီးသီးကို ကုမၸဏီကထုတ္ေပးခဲ့
ပါသည္။
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ သည္

အစုေပၚအျမတ္ေ၀စုေပးျခင္းကို

ေထာက္ခံသေဘာတူရန္

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ိွပါသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျမတ္ေ၀စုေပးႏိုင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀င္ေငြ ဘ႑ာေရးအေျခအေန ေငြလည္
ပတ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမဟာဗ်ဴဟအရ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျမတ္အစြန္း

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား

အနာဂတ္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္အေထာက္အပံ့ရေစရန္

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ အစု႐ွယ္ယာ ႐ွင္မ်ားအား ရႏို္င္သမွ်ရေအာင္ အျမတ္ေငြျပန္ေပးေနခ်ိန္တြင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အာ႐ံုစိုက္ရည္မွန္းထားေသာ
တိုးတက္မႈျမင့္မားေသာ

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္

လုပ္ကုိင္

ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
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ခ်ိန္တြင္

ဤအျမတ္အစြန္းအစိတ္အပိုင္းအား

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အစုေပၚအျမတ္ေငြထုတ္ေပးျခင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို
ကၽြႏု္ပ္တို႔အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသည္ ႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကအား
ျဖင့္

ကူညီရိုင္းပင္းရမည္ကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

အျမတ္ေငြေပးသြားႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို အာမခံခ်က္မ႐ိွပါ။

ကုမၸဏီ၏အစု႐ွယ္ယာမ်ားေဖာ္ျပခ်က္
ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာမတည္ရင္းႏွီးမႈဖြဲ႔စည္းပံု

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ ေဖာျ္ပခ်က္စာတမ္းတင္သြင္းရက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္
ယာ မတည္ရင္းႏွီးမႈဖြဲ႔စည္းကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မူရင္းတန္ဖိုးျဖင့္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး (က်ပ္ ၀၀၀)
(က)

ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြ
က်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အား က်ပ္ (၁၀၀၀) တန္ အစု႐ွယ္ယာ သိ႔မ
ု ဟုတ္

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ဦးစားေပးအစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀) စု

(ခ)

(ဂ)

ထုတ္ေ၀ေပးသြင္းၿပီး ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အျပည့္ေပးသြင္းၿပီးေငြ
က်ပ္ (၁၀၀၀) တန္ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၂၃,၄၈၀,၁၀၃) စု

၂၃,၄၈၀,၀၁၃

အစု႐ွယ္ယာရန္ပံုေငြစာရင္း

၇၁,၂၈၂,၀၄၂

ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏႐ွယ္ယာမ်ားကို အဆိုပါပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္အစု႐ွယ္ယာ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်
ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း မ႐ိွေပ။
ထုတ္ေ၀ၿပီး အစု႐ွယ္ယာအားလံုးကို အျပည့္အ၀ေငြေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ အျပည့္ေငြေပးသြင္းၿပီး ႐ွယ္ယာမ်ားသည္
အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

မဲတစ္မဲရ႐ိွေစၿပီး

ကုမၸဏီကေၾကညာခ်ိန္တြင္

အစုေပၚအျမတ္ေငြအား

ရ႐ိွေစပါသည္။

႐ွယ္ယာမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဦးစားေပးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိ႐ိွႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
“ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း” တြင္ ၾကည့္႐ႈရန္ျဖစ္ပါသည္။
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႐ွယ္ယာမတည္ရင္းႏွီးမႈမွတ္တမ္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထိ ကာလအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာမတည္ရင္းႏွီးမႈ
မွတ္တမ္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ရက္စြဲ

ထုတ္ေ၀ၿပီး႐ွယ္ယာ

ထပ္ဆင့္စုေပါင္းထားေ

အျပည့္ေငြေပးသြင္းၿပီး

႐ွယ္ယာတစ္

သာ႐ွယ္ယာ

႐ွယ္ယာ

စုေရာင္းေစ်း

၃၁-၃-၂၀၁၃
၁၀-၇-၁၃

၁,၀၆၀,၀၀၀

၁၂,၀၃၈,၁၉၇

၁၂,၀၃၈,၁၉၇

၁၃,၀၉၈,၁၉၇

၁၃,၀၉၈,၁၉၇

၁၀,၀၀၀

Meeyahta Int’l တြင္
အစု႐ွယ္ ယာ ၁၀%
၁
ထည္၀
့ င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ( )

၁၈-၁၁-၁၃

၂,၄၀၅,၆၄၁

၁၅,၅၀၃,၈၃၈

၁၅,၅၀၃,၈၃၈

၁၀၀၀

အစု(၅)စုလွ်င္ အပိုအစု
(၁)စု ထုတ္ေပး

၁၈-၁၂-၁၃

၁၆၄,၆၄၀

၁၅,၆၆၈,၄၇၈

၁၅,၆၆၈,၄၇၈

၁၀,၀၀၀

FMI City Gate စီမံကိန္း
အတြက္ ေျမ၀ယ္ယူရန္
Yangon Land ၏
၂
၅၂.၅% ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ( )

၂၂-၁-၁၄

၂,၅၀၀,၀၀၀

၁၈,၁၆၈,၄၇၈

၁၈,၁၆၈,၄၇၈

၁၀,၀၀၀

၃
ေငြသား ( )

၃၁-၁-၁၄

၂၅၀,၀၀၀

၁၈,၄၁၈,၄၇၈

၁၈,၄၁၈,၄၇၈

၁၀,၀၀၀

ေငြသား (၄)

၁,၈၃၉,၆၈၅

၂၀,၂၅၈,၁၆၃

၂၀,၂၅၈,၁၆၃

၁၀၀၀

၂၇-၁၁-၁၄

အစု(၁၀)စုလွ်င္ အပို
အစု(၁)စု

၃၀-၁၂-၁၄

၂,၂၂၁,၈၅၀

၂၂,၄၈၀,၀၁၃

၂၂,၄၈၀,၀၁၃

၁၁,၅၀၀

႐ိုးမဘဏ္၌ ႐ွယ္ယာ
(၂၄,၇၇၄၁) စု
၅
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ( )

၃၀-၇-၁၅

၁,၀၀၀,၀၀၀

၂၃,၄၈၀,၀၁၃

၂၃,၄၈၀,၀၁၃

၁,၀၀၀

ကုမၸဏ၀
ီ န္ထမ္းမ်ားအား
႐ွယ္ယာခ်ီးျမႇင့္မႈ
၆
အစီအစဥ္ ( )

႐ွင္းလင္းခ်က္
(၁)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar)သည္ Meeyahta International ႐ိွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ
၁၀% ကို FMI သို႔ က်ပ္ေငြ (၁၀,၆၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ Meeyahta
International

႐ိွ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ

၁၀%

အား

၀ယ္ယူမႈတန္ဖိုးအတြက္

FMI

ကုမၸဏီသည္

အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာေပါင္း (၁.၀၆)သန္းအား SPA (Myanmar) သို႔
ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္မ်ားရ႐ိွမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

SPA

(Myanmar)

သို႔

ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား

ရ႐ိွမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar) သည္ Meeyahta
International တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားမႈ ၁၀% ကို ထပ္မံ၍ FMI ကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။
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(၂)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Yangon Land (၄င္းကုမၸဏီသည္ FMI Garden Development တြင္
အစု႐ွယ္ယာထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ ၅၂.၅% ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္) သည္ FMI Garden Development မွ ပို္င္ဆိုင္
ေသာ ေျမ (၁.၃)ဧကကို ၄င္း၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ က်ပ္ (၁,၆၄၆,၄၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ FMI သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့
ပါသည္။ ထိုေျမေပၚတြင္ FMI City Gates စီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္သြားရန္ ႐ိွပါသည္။ အဆိုပါ
၀ယ္ယူေသာ ေျမတန္ဖိုးအတြက္ FMI သည္ အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀) ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႐ွယ္ယာ
(၁၆၄,၆၄၀)စုကို ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ Yangon Land သို႔ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။ FMI City Gates စီမံကိန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍

အေသးစိတ္သိ႐ိွႏိုင္ရန္

စာမ်က္ႏွာ-

“အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀မႈအခ်က္အလက္

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ ေဆာက္ေရး အက္ဖ္အမ္အိုင္ဂါးဒင္းဒီဗေလာ႔မင့္ အက္ဖ္အမ္အိုင္စီးတီးဂိတ္ပေရာဂ်က္”
တို႔တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ ျဖစ္သည္။
(၃)

ယင္း႐ွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

(၄)

ယင္း႐ွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

(၅)

ကုမၸဏီသည္ Yoma Bank ႐ိွ အစု႐ွယ္ယာ ၁၅.၄% ကို Yangon Land ထံမွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ
အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ () ေပၚ႐ိွ ဘ႑ာေရးစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား႐ိွ
မွတ္စု-၃၄ အားၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ပတ္
လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀း၌ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရ႐ိွၿပီးေနာက္ FMI သည္ ၀န္ထမ္း
မ်ားအား အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ခ်ီးျမႇင့္မႈ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI သည္ တစ္စုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ (၁,၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာ (၁,၀၀၀,၀၀၀)
ကို ႐ိုးမေမတၱတာ (Yoma Myittar) သို႔ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ Yoma Myittar သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ခ်ီးျမႇင့္မႈ အစီအစဥ္အတြက္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ထားေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔႐ိွ စာရင္းတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေျပာင္း
ေ႐ြ႕ရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ အစု႐ွယ္ယာအေရအတြက္အား စာမ်က္ႏွာ (

)တြင္ ပါ႐ိွေသာ ဘ႑ာေရး

စာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ား ဆိုင္ရာ ႐ွင္းလင္းခ်က္႐ိွ မွတ္စု-၁၈ ကို ၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီသင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း
ကုမၸဏီသင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း (ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း)ႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း (ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း)တို႔မွ ေကာက္
ႏႈတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည့္စံုေသာ သင္းဖြဲ႕မွတ္
တမ္း သို႔မဟုတ္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ယင္းမိတၱဴတစ္စံုစီမွာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုးစစ္ေဆးရာတြင္ အသံုး
ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ စာလံုး
ႀကီးျဖင့္ ျပထားသည့္ စကားရပ္မွာ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းပါ ထိုစကားရပ္မ်ားအတိုင္း သင့္ေတာ္သလို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သင္းဖြ႕ဲ မွတ္တမ္း (ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း)
အစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား၏ေပးရန္တာ၀န္
အစု႐ွယ္ယာ၀င္အသင္းသားမ်ား၏ ေပးရန္တာ၀န္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
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ကုမၸဏီ၏မတည္ရင္းႏွွီးေငြ
ကုမၸဏီ၏မတည္ရင္းႏွီးေငြမွာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁,၀၀၀) (က်ပ္တစ္ေထာင္)စီျဖင့္ မူလ သို႔မဟုတ္ ဦးစားေပးအစု
႐ွယ္ယာေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အျဖစ္ ခြစ
ဲ ိတ္ထားသည့္ က်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) (က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ရာတိတိ)
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆို ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း သို႔မဟုတ္
အႀကံေပးသည့္အတိုင္း အစု႐ွယ္ယာမတည္ရင္းႏွီးေငြကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျပဳရန္ အခြင့္အာဏာ႐ိွသည္။ မတည္ေငြရင္းကို
တိုးျမႇင့္ျခင္း တစ္ခုခုျပဳလုပ္ရာတြင္ အထူးရပို္င္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ႐ိွေသာ မည္သည့္
ဦးစားေပးဆိုင္းငံ့ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းျပည့္ အစု႐ွယ္ယာသစ္မ်ားကိုမဆို ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း
အစု႐ွယ္ယာမ်ား၌ ပူးတြပ
ဲ ါ႐ိွသည့္ ဦးစားေပး၊ ဆိုင္းငံ့၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ သို႔မဟုတ္ အထူးရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္း
မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆက္ဆံ
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အၿမဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မ႐ိွေစရ။

ကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား႐ိွ ဟို္တယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ရန္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အပန္းေျဖအနားယူစခန္းမ်ားႏွင့္
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို

ပစၥည္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္

ဟို္တယ္

မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူရန္၊
၂။

ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၍ အရည္အေသြး႐ိွေသာ လူေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရယူရန္၊ ႏုိင္ငံအတြင္း
အလယ္အလတ္၀င္ေငြ႐ိွသူမ်ား၊ လုပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ၄င္းတို႔
အတြက္ အိုးအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္၊

၃။

ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္
မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ပရ၀ုဏ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ႐ံုးအေဆာက္အဦမ်ားကို
အရည္အေသြး႐ိွ႐ိွ တည္ေဆာက္၍ငွားရန္၊

၄။

အိမ္ရာေျမႏွင့္ေျမမ်ားကို လဲလွယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အငွားခ်ထားျခင္၊ ၀ယ္ယူျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၅။

အငွားခ်ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးေငြသင့္တင့္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ
အေဆာက္အဦမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးစံုကို တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၆။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသက္ေရာက္
ျခင္းမ႐ိွေသာ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဗီဒီယိုတိပ္မ်ားႏွင့္ ေတးဂီတမ်ားကုိ ငွားရမ္္းျခင္း၊
႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ားကို တင္သြင္းျခင္းစသည့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား
႐ိုက္ႏွိက္ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အက်ဳိးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္
႐ြက္ရန္၊

၇။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား အလဲအလွယ္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား၊
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လက္လီလက္ကား ေရာင္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္
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ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊

စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား၊

ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သူမ်ား၊

ႏိုင္ငံျခားသို႔

ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔သူမ်ားႏွင့္

တင္သြင္းသူမ်ား၊ အေထြေထြကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အားလံုး
ေသာ စီးပြားေရးမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
၈။

လုပ္ငန္းအတြင္း႐ိွစေတာ့မ်ားႏွင့္

စက္႐ံုမ်ား၊

အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္၍

စက္ယႏၲရားပစၥည္းမ်ား၊

ေျမတစ္ရပ္ရပ္တြင္

လုိအပ္သည္ဟုယူဆ

စီးပြားေရးဆုိင္ရာရည္႐ြယ္ခ်က္ကို

ေသာ

ကိစၥမ်ားကို

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရပ္ကို ရ႐ိွ ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းရန္၊
လဲလွယ္ရန္

သို႔မဟုတ္

အငွားခ်ထားရန္

စသည္တို႔ကို

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

၀ယ္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊
၉။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္

လုပ္ငန္းကိုအဆင္ေျပေစရန္

သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ေသာ

စက္႐ံု၊

အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္မ်ားတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အေဆာက္အဦတစ္ရပ္ရပ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
ေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္၊
၁၀။

ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းအားလံုးကုိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္၍ ေကာ္မ႐ွင္စားေအးဂ်င့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္
ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၁၁။

ထိုကဲ့သို႔အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ကို
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

တိုင္ပင္သည့္

အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းကြပ္သူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ာ၊
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာ ေအးဂ်င့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား စသည္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရား
မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊
၁၂။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေအဂ်င္စီမ်ား၊

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း စသည့္ နည္းပံုသ႑ာန္
အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊
၁၃။

မည္သည့္စီးပြားေရးကိစၥမ်ဳိးကိုမဆို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္
၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးလက္ေထာက္မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္ေပးသူမ်ား၊ တိုင္းတာေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၏
စီးပြားေရး လုပင
္ န္းကိစၥေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၁၄။

ဂိုေဒါင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ကုန္စည္သယ္ေဆာင္ေသာ သေဘၤာပိုင္႐ွင္မ်ား၊ ပစၥည္းေပးပို႔သည့္ ေအးဂ်င့္
မ်ားႏွင့္ စာရင္း႐ွင္းလင္းေပးသည့္ ေအးဂ်င့္လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၁၅။

ကုမၸဏီ၏အပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတစ္ရပ္ရပ္ကို အျမတ္အစြန္းေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးျမႇင့္
တင္၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီက သက္ေတာင့္
သက္သာျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

၁၆။

Brevets d’invention မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ အမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို

ေရာင္းခ်ႏိုင္၍

ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားရ႐ိွ

၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္

က်င့္သံုးရန္အတြက္

မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အငွားခ်ထား
ရာ၌ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တီထြင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စသည္မ်ားကို က်င့္သံုးရန္၊
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၁၇။

ဤကုမၸဏီအတြက္ သြယ၀
္ ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး႐ိွေစႏိုင္မည့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤကုမၸဏီမွ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ
အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္႐ိွေသာ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမည့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အျမတ္
အစြန္းမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔ကို ပါ၀င္လုပ္
ေဆာင္ရန္၊

၁၈။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတစ္ရပ္ရပ္ကို လုိက္နာေဆာင္႐ြက္၍ က်င့္သံုးရန္
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ထင္ေသာကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား၊
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊

အစိုးရမွတစ္နည္းနည္းျဖင့္

ထုိအခြင့္အေရးမ်ား၊

အထူးအခြင့္

အေရးမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုရ႐ိွရန္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ကူေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အစုိရ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မွေဒသတြင္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္
၍ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊
၁၉။

ကုမၸဏီ၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ အပိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို လုပ္ကိုင္
ေဆာင္႐ြက္ေရာင္း၀ယ္ရန္ စာရင္းမ်ားကို အားကိုးအားထားရန္၊ ေရာင္းခ်ရန္၊ လဲလွယ္ရန္၊ ေပါင္ႏွံရန္၊
အငွားခ်ထားရန္၊

ပစၥည္းခ်င္းလဲလွယ္ရန္၊

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္၊

စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္၊

ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ႏွင့္

ေရာင္းခ်ရန္၊
၂၀။

ဤကုမၸဏီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကုမၸဏီမွလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ကို ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ တာ၀န္တင္႐ိွျခင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အပိုင္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလံုးကို တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ရယူရန္၊

၂၁။

ဤကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ၀
္ ိုက္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး႐ိွလာႏိုင္မည္ဟူ၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္အျဖစ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္
မ်ားသည္ တည္႐ိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ တစ္ေနရာရာ၌ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ျခငး္ တည္ေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္
တည္ေထာင္ရန္၊

၂၂။

ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္ဆံရသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တရား၀င္သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ႏိုင္သည့္
ထိုသ ေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ တို႔ကို ေ႐ွ႕သို႔တိုး၍ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

၂၃။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္႐ိွအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ဦးတည္ခ်က္ကို

လုိက္နာေဆာင္႐ြက္၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေရးကို ရန္ပံုေငြမ်ား ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံရန္၊
၂၄။

အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္ အမ်ဳိးအစားအားလံုးႏွင့္ ဒီဘင္ခ်ာေငြေခ်းလက္မွတ္မ်ား၊ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စေတာ့
႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာ၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္၍ ထုတ္ေပးျခင္း၊
ရ႐ိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလာေလာဆယ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မလိုအပ္ေသာကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ရန္၊
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၂၅။

အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္မပါဘဲႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္ႏွင့္ ေငြေခ်းရန္၊ ကုမၸဏီ၏အပိုင္ပစၥည္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေငြ
ေၾကးေပးေခ်ရာ၌ လံုၿခံဳမႈရ႐ိွေစရန္ သို႔မဟုတ္

ေငြမ်ားရ႐ိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ

သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေသာ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊
၂၆။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍ စိတ္၀င္စားေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအား ေပးအပ္ႏိုင္
ေသာ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီသို႔ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွလုိအပ္
ေသာ အပိုင္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ကိုေပးရန္၊

၂၇။

အကယ္၍ကုမၸဏီ ဖ်က္သိမ္းေသာအခါ/အခ်ိန္တြင္ အဖြ႔၀
ဲ င္ၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးအစားတြင္ ေသာ္
လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၏အပို္င္းပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးခြေ
ဲ ၀ရန္၊

၂၈။

လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ထားေသာ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ၀ရမ္း
အမိန္႔စာမ်ား၊ သေဘၤာတင္တန္ဆာ ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္မ်ားေပးေခ်ရက္ ကတိေပးလႊာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
အမႈေဆာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ Discount ေငြမ်ားေပးျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံလက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း
စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရးဆြရ
ဲ န္၊

၂၉။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္း

လွည့္လည္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းအတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ကုန္က်သည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ကုန္က်မည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ေပးရန္၊
၃၀။

ထုိ႔အျပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ က်င့္သံုးေသာ
သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ယခင္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ
သို႔မဟုတ္

ရည္ညႊန္းကိုးကားျခင္း

အကန္႔အသတ္ျပဳထားေသာ

ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို

ခၽြင္းခ်က္ထား၍

သို႔မဟုတ္

ထုိရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖင့္

နည္းလမ္းမ်ားမ႐ိွေစပဲ

ထုိကဲ့သို႔ေသာ

ယခင္အေ႐ွ႕ကေဖာ္ျပထားေသာ

ကန္႔သတ္ထားေသာ
အပိုဒ္မ်ားတြင္

အပိုဒ္တစ္ခုခုတြင္

ေဖာ္ျပ

သို႔မဟုတ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ က်င့္သံုးလႊမ္းမိုးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္းမ႐ိွေသာ အဖြ႕ဲ
အစည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစုစပ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ပါ၀င္သည္ဟူ၍ ဤကုမၸဏီဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆို
ေသာကိစၥတြင္ ပါ၀င္သည္ဟုယူဆရမည္။ အေ႐ွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အပိုဒ္တစ္ခုခ်င္းမွ ကုမၸဏီဟူေသာ
စကားလံုးသည္
ေထာက္ကူေသာ

ဤသို႔ဖြင့္ဟေၾကညာျခင္းျဖစ္၍
သို႔မဟုတ္

၄င္းရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားထဲမွ

အဆြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ

တစ္ခုခုကို

အားလံုးေသာကိစၥမ်ားသည္

ရ႐ိွရန္အတြက္
ထိုကိစၥမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
ခၽြင္းခ်က္ ။

။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ က်င့္သံုးျခင္းမ႐ိွသည္မွ
တစ္ပါး ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ အမိန္႔စာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထို
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစ၍သာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလအား
ေလ်ာ္စြာ ဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေသာ အမိန္႔စာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထုိကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ ခြင့္
႐ိွႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တစ္ေနရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းတြင္ အထက္ပါ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မက်င့္သံုးေသာအခါတြင္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ရန္ အခြင့္႐ိွသည့္
ကိစၥမွတစ္ပါး ထိုသို႔အထက္တြင္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္လွ်င္
ကုမၸဏီသည္ မလုပ္ေဆာင္ရေပ။
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ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္အတိုင္းအသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို ဖယ္႐ွားျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။
၈၆။

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လူတစ္ေယာက္အား ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္ခန္႔ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္ေယာက္သည္ ထုိကဲ့သို႔ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္စာေရး၍ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို မွတ္ပံု
တင္အရာ႐ိွခံျပျခင္း သို႔မဟုတ္

စာရင္းေရးသားေသာ

စာ႐ြက္စာတမ္းကိုေဖာ္ျပျခင္း၌

ျပ႒ာန္းထားေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုပံုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ယခင္က ျပဳလုပ္ထားျခင္း မ႐ိွလွ်င္ စာရင္းမ်ား တင္
သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပမည့္အစားေရးသားခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္တြင္

သို႔မဟုတ္

ထုတ္ေပးေသာ စာရင္း၏ေဖာ္ျပထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္
အေနျဖင့္ တင္ျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အမည္စာရင္းေရးသားျခင္း စသည္တို႔မျပဳလုပ္ရ။
၈၇။

ဒါ႐ိုက္တာရာထူးသည္ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ခုခုေပၚေပါက္လွ်င္ လစ္လပ္ေစရမည္ (က)

ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊

(ခ)

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ိွေသာတရားရံုးမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မမွန္မကန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ိွလွ်င္၊

(ဂ)

လူမအ
ြဲ ျဖစ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခံရလွ်င္၊

(ဃ)

မိမိပုိင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအေပၚ ေတာင္းေခၚျခင္းမ်ားကို ေတာင္းေခၚၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ (၆)လအတြင္း
ျပန္လည္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္၊

(င)

ကုမၸဏီအေထြေထြအစည္းေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေငြထိန္း သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒ

သို႔မဟုတ္

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအႀကံေပး

သို႔မဟုတ္

မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုကတာ

တစ္ေယာက္မွလြ၍
ဲ ကုမၸဏီထံမွ အျခားအက်ိဳးအျမတ္ရ႐ိွႏိုင္ေသာ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို လက္ခံ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယူျခင္းျပဳလွ်င္၊
(စ)

ဒါ႐ို္က္တာအစည္းအေ၀း (၃)ခုဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ေနလွ်င္ (၃)လကာလ အတြင္းတြင္ ဆက္
တိုက္ ဒါ႐ိုက္တာ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ ပ်က္ကြက္ေနလွ်င္၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္မေပးပဲ ပ်က္
ကြက္လွ်င္၊

(ဆ)

ကုမၸဏီမွ ေခ်းေငြတစ္ရပ္ကို လက္ခံထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္

(ဇ)

ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္မွ အျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
တာ၀န္တင္႐ိွလွ်င္ သို႔မဟုတ္

(စ်)

(၆)လထက္ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရမည္။
သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ဒါ႐ိုက္တာကိုမွ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး (Partner) ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ဖယ္႐ွားျခင္းမျပဳရ။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏
စီးပြားဖက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္႐ွားျခင္းမျပဳရ။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီ
အတြက္ အလုပ္တစ္ခုခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္႐ွားျခင္းမျပဳရ။ ထုိဒါ႐ိုက္တာသည္ ထုိအလုပ္
သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္း၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။
သူသည္ ထိုသို႔ေသာအလုပ္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲေပးျခင္းမျပဳရ သို႔မ
ဟုတ္ ထိုသို႔မဲေပးလွ်င္ ၄င္းမဲကို ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပဳရ။
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ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကိုအလွည့္က်တာ၀န္ေပးျခင္း။
၈၈။

ကုမၸဏီ၏ပထမဆံုး သာမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအားလံုးတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္
ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ သာမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္တိုင္းဒါ႐ိုက္တာ အရည္အတြက္သည္ (၃)ေယာက္
သို႔မဟုတ္ (၃)ဆ ျဖစ္ေနလွ်င္ (၃)ပံု (၁)ပံု သည္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရမည္။ အကယ္၍ ထိုဒါ႐ိုက္တာသည္
မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုကတာ ျဖစ္ေနလွ်င္ အပ္ိုဒ္ (၇၈)ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။

၈၉။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏႈတ္ထြက္ရမည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို ေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ပြက
ဲ
တည္းက ထုိဒါ႐ိုက္တာရာထူး၌ ၀ါအရင့္ဆံုးထမ္းေဆာင္ဖူးသူထဲမွ ျဖစ္ရမည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားထဲတြင္ တူညီ
ေသာေန႔၌ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္လာၾကသူမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔အၾကားတြင္ အျခားကိစၥမ်ားကို သေဘာထားတူညီခ်က္
မ႐ိွလွ်င္ ၄င္းတို႔ ႏႈတ္ထြက္ယူရမည့္ကိစၥကို မဲျဖင့္ဆံုးျဖတ္ရမည္။

၉၀။

ႏႈတ္ထြက္ယူထားေသာ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္သည္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခြင့္႐ိွေစရမည္။

၉၁။

အထက္တြင္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည့္အတိုင္း ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္သည္ အေထြေထြညီလာခံ၌ ကုမၸဏီမွ
ႏႈတ္ထြက္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းႏွင့္အတူပူးတြဲ၍ လစ္လပ္ေသာထုိေနရာ၌ ခန္းထားလု္ိက ခန္႔ထားႏိုင္သည္။

၉၂။

လစ္လပ္ေနေသာ ဒါ႐ိုက္တာေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုးခန္႔ထားရန္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္၌ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို
ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အစည္းအေ၀းမွ ျဖည့္သြင္းခန္႔ထားျခင္းမျပဳလုပ္လွ်င္ ထုိေနရာ၌ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေနာက္တစ္ပတ္
တြင္ထိုေန႔တိုင္ေအာင္ အစည္းအေ၀းကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားျခင္းမျပဳလွ်င္ ထုိလစ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာေနရာမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ ေနရာမ်ားတြင္ အစားျဖည့္သြင္းခန္႔ထားျခင္းမျပဳလွ်င္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားေသာ အစည္းေ၀း၌
ျပန္လည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၉၃။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၈၃(က) ႏွင့္ ၈၃(ခ) တို႔ ၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
လုိက္နာ၍ ကုမၸဏီသည္ အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ အေထြေထြညီလာခံ၌ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အေရအတြက္
ကို တိုးျခငး္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လုိက ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ႐ံုးမွထြက္သြားရမည္
ျဖစ္ေသာေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ အေရအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုးျမႇင့္သည့္ အေရအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အလွည့္က် မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္လိုကဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

၉၄။

BOD ၌ လစ္လပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားထဲမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုင္
သည္။ ယခင္ကေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသယ ဒါ႐ိုက္တာကို ခန္႔အပ္ေသာေနရာ၌ ထုိဒါ႐ိုက္တာသည္ ထိုေန႔၌
ျပန္လည္၍ ႏႈတ္ထြက္ယူရန္ နာခံရမည္ျဖစ္သည္။

၉၅။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အခ်ိန္မေ႐ြး အခါအားေလ်ာ္စြာ တြဖ
ဲ က္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခန္႔ထားပိုင္ခြင့္
အာဏာ႐ိွရမည္။ ထိုတြဲဖက္ဒါ႐ိုက္တာသည္ လာမည့္သာမန္အစည္းအေ၀း၌ ထိုရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရမည္။
ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

သို႔ေသာ္

ကုမၸဏီ၏

အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ရပ္၌

တြဖ
ဲ က္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္

ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္႐ိွ ရမည္။
၉၆။

၄င္း၏ရာထူးမကုန္ဆံုးမီ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္ေယာက္အား အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီမွဖယ္႐ွားပစ္
လုိက ဖယ္႐ွားႏိုင္ပါသည္။ သူ၏ေနရာတြင္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အား လည္းသာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍
ခန္႔ထားလိုက ခန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဒါ႐ိုက္တာေနရာတြင္ သူသည္ ဒါ႐ိုက္တာ
အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထုိေန႔၌ သူသည္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလွ်င္ ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ပင္လွ်င္
သူသည္ အၿငိမ္းစားယူရန္ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ိုကတာ တစ္ေယာက္ခန္႔ထားရာ၌ ျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
၈၁။

မန္းေနဂ်င္းေအးဂ်င့္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကာလအားေလ်ာ္စြာ
၄င္းတို႔အထဲမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရို္က္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ေနရာမ်ားကို ထိုကာလအတြက္ ခန္႔ထားလုိက ခန္႔ထား
ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လစာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မ႐ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမတ္အစြန္းကို
ပါ၀င္ခံစားႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း၊ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးခံစား၍ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဒါ႐ို္က္တာ
တစ္ေယာက္သည္

ထုိရာထူးကို

လက္ခံထားစဥ္ကာလမွာ

အလွည့္က်ႏႈတ္ထြက္ယူျခင္းကို

လုိက္နာ

ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ႏႈတ္ထြက္ယူျခင္းကိစၥ အလွည့္က်ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ၏မန္ ေနဂ်ာရာထူးသို႔မဟုတ္ MD ရာထူးကို ၄င္း၏ သက္တမ္း
ကာလအား

ဆံုးျဖတ္ရန္

အေထြေထြညီလာခံမွ ကုမၸဏီတြင္ စည္းမ်ဥ္းခ်လွ်င္

သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတရားကို ရပ္တံ့ေစရန္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို
လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္
၇၈-င

ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္

သို႔မဟုတ္

ပဋိဥာည္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္တြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ

သို႔မဟုတ္

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသူတစ္ေယာက္ ထိုဒါ႐ိုက္တာျဖစ္လိုက ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္သည္
ကုမၸဏီ၏ အျမတ္အစြန္းယူသည့္ ေနရာသို႔မဟုတ္ ႐ံုးရာထူးတစ္ရပ္ (ကုမၸဏီစာရင္းစစ္ ရာထူးမွအပ)
ႏွင့္ပတ္သက္၍ လခ၊ အခေၾကး ေငြယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုရာထူးကိုဆြဲကိုင္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ လုိက
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ ေယာက္သည္ ထိုသုိ႔ လုပ္ခ၊ လစာ၊ ၀န္ေဆာင္ခ ရ႐ိွႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
အျခားကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္၌
ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လုိက ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွရ႐ိွေသာ အက်ိဳး
အျမတ္၊ ခံစားခြင့္မ်ားကို ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံစားခြင့္႐ိွပါသည္။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏အခြင့္အာဏာမ်ားကို ေခတၱလႊဲေျပာင္းယူထားသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
၈၂။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေခ်းငွားယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ က်န္႐ိွ႐ိွေနေသးသည့္
မေက်ေသးေသာေခ်းေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းရ႐ိွထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအနက္ (႐ွယ္ယာ
ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ထုတ္ေပးျခင္းအျပင္) မ႐ွင္းလင္းရေသးသျဖင့္ က်န္႐ိွေငြပမာဏသည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌
မဆို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း၌ ကုမၸဏီမွခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ကုမၸဏီ၏ထုတ္ေပးထားေသာ
႐ွယ္ယာမတည္ေငြထက္ ပုိလြန္ျခင္းမ႐ိွေစရ။

႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ား၏ မဲေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
၆၅။

လက္မ်ားျပ၍ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း
တက္ေရာက္သူ အဖြ႔၀
ဲ င္တိုင္းသည္ မဲတစ္မဲထက္ပို၍ မေပးရ။ မဲေပးရာတြင္အသင္းသားတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႐ွယ္ယာတစ္ခုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲတစ္မဲသာေပးရမည္။
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၆၆။

ပူးတြ၍
ဲ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

မဲေပးေသာ၀ါရင့္သူမ်ား၏မဲသည္

ကိုယ္တိုင္ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊

ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားပူးတြဲပိုင္ဆုိင္သူမ်ား၏မဲမ်ားမပါဘဲ လက္ခံၾကရမည္။ အစု႐ွယ္ယာ
၀င္မ်ား၏ ကုမၸဏီမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ နာမည္ရပ္တည္မႈ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။
၆၇။

စိတ္ထားမမွန္ေသာ

အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ေယာက္

သို႔မဟုတ္

တရားရံုးေတာ္မွ

တရားစီရင္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

စိတ္မႏွံျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲကိုေကာ္မတီျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ အုပ္ထိန္းသူျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲေပးေသာအခါ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မတီ
သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူသည္ ကိုယ္စားမဲေပးရာ၌ ေပးလုိကေပးႏိုင္သည္။
၆၈။

မည္သည့္အဖြဲ႔၀င္မွ်

ကုမၸဏီသို႔ေပးရန္႐ိွေသာ

႐ွယ္ယာမ်ားကိုမေပးရေသးဘဲ

သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္၍

ေတာင္းခံေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို မေပးရေသးပါက အေထြေထြအစည္းအေ၀း တစ္ရပ္၌မဲေပးပိုင္ခြင့္မ႐ိွေစရ။
၆၉။

ဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၈၀)တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ ၄င္း၏ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုသို႔ ညီညြတ္ေနလွ်င္မဲမ်ားသည္ ကုိယ္တိုင္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားမဲမေပး
လွ်င္ ထိုသို႔ေပးႏိုင္သည္။

၇၀။

ကုိယ္စားမဲေပးျခင္းကိုခန္႔ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ရပ္သည္ ခန္႔ထားသူ၏ေရးထားေသာစာျဖင့္ လာရ
မည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ သူ႔အေနျဖင့္စာျဖင့္ေရးသား၍ ခန္႔ထားေသာေ႐ွ႕ေနမွ လာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္
ခန္႔ထားသူသည္

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လွ်င္

လက္မွတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

တံဆိပ္တံုးႏွိပ္၍လည္းေကာင္း၊

အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းခံရေသာ

အရာ႐ိွတစ္ေယာက္၏

ေ႐ွ႕ေန၏လက္မွတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ေရးသားထား႐ိွရမည္။ ကုိယ္စားလာေရာက္ေပးသူသည္ ကုမၸဏီ၏ အဖြ႔၀
ဲ င္ျဖစ္ရန္မလိုေပ။
၇၁။

ကိုယ္စားခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ထိုး၍
အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာစာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ႏိုႀတီပတ္ဘလစ္ခ္မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ
ထားေသာ မိတၱဴစာ စသည္တို႔သည္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ (၇၂)နာရီထက္မေလ်ာ့နည္းပဲ ကုမၸဏီ၏
မွတ္ပံုတင္ရံုးသို႔တင္ျပရမည္။ ထိုအ စည္းအေ၀း၌ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ မဲေပးရန္တင္ျပထားေသာ ထိုသူ၏နံမည္ကို
တင္သြင္းရမည္။ ကိုယ္စားလာေရာက္ ေပးသြင္းႏို္င္သည့္ စာခ်ဳပ္ကိုပ်က္ကြက္သည့္ စာခ်ဳပ္ဟူ၍ မသတ္
မွတ္ရ။

၇၂။

ကုိယ္စားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာစာခ်ဳပ္ပံုစံသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာ
မ်ားက အတည္ျပဳသည့္ပံုစံ တစ္ရပ္ရပ္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ကၽြႏ္ုပ္

……………………..………….

သည္

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပေသာ

ကုမၸဏီ၏အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္

အေလွ်ာက္ဤစာႏွင့္အတူ ……………………………. အား ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္စားမဲေပးရန္လူခြဲ (ကိုယ္ခြဲ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္
ပါသည္။

ထို႔အျပင္

သာမန္

ေန႔ …………………… လ

သို႔မဟုတ္

ထူးျခားေသာကိစၥမ်ားတြင္

ျဖစ္စဥ္ကိုလိုက္၍

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္စား

တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီအစည္းအေ၀း၌ ကိုယ္စားမဲေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္ခန္႔အပ္

ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းသည့္အခါတြင္လည္း ၄င္းမွထိုသို႔မဲေပးရန္ ခန္႔ထားပါသည္။
……………………… ေန႔ရက္၊ ခုႏွစ္ ……………. တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။

႐ွယ္ယာမ်ားအသံုးခ်ျခင္း အမ်ဳိးအစာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊

၆။

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာေစ၍

ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းတြင္

ပါ႐ိွသည့္အတိုင္း

အျခားသူမ်ားကို

နစ္နာျခင္းမ႐ိွေစဘဲ၊ အျခားသူမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ယခင္ကေပးအပ္ထားျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာ
မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား၊ ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးထားေသာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား
ဦးစားေပးေသာ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အျမတ္ေ၀စုႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္း
ေကာင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ႐ွယ္ယာျပန္လည္၍ ေပးသြင္းျခင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ မတူဘဲကြလ
ဲ ြဲသည့္ကိစၥျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီသည္ အထူးဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္လိုက ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဦးစားေပး႐ွယ္ယာမ်ားသည္လည္း
အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စည္းကမ္းမ်ားအရထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ထူးျခားခ်က္
တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္လည္၍ထုတ္ယူလိုက ထုတ္ယူ (ေ႐ြးယူလိုကေ႐ြးယူ) ႏိုင္ပါသည္။
၇။

အကယ္၍ မတည္ေငြ႐ွယ္ယာတစ္ရပ္သည္ ႐ွယ္ယာအတန္းအစားမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြေ
ဲ ၀သတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္
အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွယ္ယာမ်ားကိုထုတ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္း
မ႐ိွလွ်င္ ႐ွယ္ယာအမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္သည္
(ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆-က) ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
ထိုအမ်ဳိးအစားတြင္ ထုတ္ေပးေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ သံုးပံုေလးပံုကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုး
သေဘာတူညီခ်က္အရ ကြျဲ ပားစြာတည္႐ိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ထို႐ွယ္ယာအမ်ဳိးအစားကို ကိုင္ေဆာင္ထား
သည့္သူမ်ား၏ သီးျခားအစည္းအေ၀းမ်ားမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ
လည္းပဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္တိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
လုိအပ္သည့္အေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမည္။ ထုိအမ်ဳိးအစား၏ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ သံုးပံု
တစ္ပံုကုိ ကုိယ္စားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုင္ေဆာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးမွ လုိအပ္
ေသာ ကိုတာအေရအတြက္ကို ရ႐ိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။

႐ွယ္ယာေငြ၏ သာမန္ေငြေၾကးအနည္းဆံုး ၅% မ႐ိွေသာေငြေၾကးကိုသံုးစြ၍
ဲ ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္
မည္သည့္႐ွယ္ယာကိုမွ ဤသို႔ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမပါဘဲ ေငြေၾကးတာ၀န္ယူသံုးစြဲရက္ ျပည္သူလူထုသို႔
ကမ္းလွမ္းျခင္းမျပဳရ။ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအပိုဒ္ (၁၀၁)မွ (၁၀၄)အထိ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္လိုက္နာ၍ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
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႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
၁၀(က)။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကိုလိုက္နာ၍ ႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးျခင္းမွ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သက္
ေသခံပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသြင္း
ထားသူအားလံုးကို ႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရမည္။ ႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ကို
ထုတ္ေပးျခင္းမွာ

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

တားျမစ္ထားေသာ

စာရင္း၀င္႐ွယ္ယာမ်ားကို

စေတာ့ေစ်းကြက္၏

စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ထားသည္မွတပါး ထုတ္ေပးရမည္။
၁။

ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအေရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ကာလ စည္းကမ္းသတ္
မွတ္ခ်ိန္အတြင္းတြင္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ပို၍ေစာေစာ
ထုတ္ေပးလိုလွ်င္ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာကာလ စည္းကမ္းသက္မ်ာအရ ထုတ္ေပး
ရမည္။ ထုတ္ေပး ထားသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္း ၎တို႔ကို ထုတ္ေပးရမည္။

၂။

႐ွယ္ယာမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာတို႔က ပူးတြဲ၍ ပိုင္ဆိုင္ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္ ထို႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုထက္ပို၍

ထုတ္ေပးရန္မလိုပါ။

ပူးတြဲကိုင္ေဆာင္သူတစ္

ေယာက္အား သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုေပးျခင္းသည္ လံုေလာက္ေသာ ထုတ္ေပးထားမႈျဖစ္ရ
မည္။
၃။

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုသည္ ႐ွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍
အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ေယာက္သည္ ႐ွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုထက္ပို၍ ကိုင္ေဆာင္ထားပါလွ်င္ သီးျခား
သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကို သီးျခားအတန္းအစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုပုဂၢိဳလ္အား သီးျခား
ထုတ္ေပးရမည္။

၄။

အကယ္၍ ႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုသည္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ခိုးယူခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုအသင္း၀င္အား တူညီေသာ
႐ွယ္ယာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေသာ္ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။
(က)

ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္

ကုမၸဏီသို႔

သက္ေသခံလက္မွတ္အေဟာင္းကို

ေပးပို႔ရမည္

(သို႔မဟုတ္)
(ခ)

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသို႔ သင့္ေတာ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံအျဖစ္ ထိုသို႔
အေျခအေနကိစၥမ်ားကို စုစည္းတင္ျပရမည္။

(ဂ)

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက

ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း

က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ

ေငြေၾကးမ်ားကို

ေပးရမည္။

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာက ႐ွယ္ယာတစ္ခုကို ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္ထားေသာကိစၥမ်ားတြင္ အပိုဒ္ ၁၀(က) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္သည္ ပူးတြဲပိုင္႐ွင္မ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က ေမတၱာရပ္ခံ၍ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ ႐ွယ္ယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
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၁၁(က)။ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ လိုအပ္လွ်င္ သက္ေသခံလက္မွတ္အေနျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းမ႐ိွသည့္ စေတာ့
ေစ်းကြက္တြင္လိုအပ္လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာမ်ားစာရင္းေရးသြင္းထားေသာကိစၥတြင္ ေအာက္ပါပံုစံတို႔ျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(က)

လက္ေတြ႕႐ွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးၿပီး ၎တို႔သည္ သက္တမ္း
ကုန္ဆံုး၍ မမွန္ကန္ေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားျဖစ္လာၿပီး ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခြင့္အေရးအားလံုးသည္
လည္း အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ စီမံခန္႔ခရ
ြဲ မည္။

(ခ)

ကုမၸဏီ၏႐ွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္သည္

ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္

လက္၀ယ္ရ႐ိွထားျခင္း

(သို႔မဟုတ္) ထုတ္ေပးနိုင္သည္။
(၁)

႐ွယ္ယာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ သက္ေသခံအျဖစ္ အေထာက္အထားျပရမည္။

(၂)

႐ွယ္ယာမ်ားကို သက္ေသခံလက္မွတ္မပါဘဲ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

၁၁(ခ)။ ေအာက္ပါကိစၥႏွင့္ပသတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္း ၎တို႔၏
အာဏာႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(က)

ထိုသို႔ေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးထားျခင္းမ႐ိွေသာ
႐ွယ္ယာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္း။

(ခ)

သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္အျဖစ္ထုတ္ေပးထားျခင္းမ႐ိွသည့္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ကိုင္
ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတရပ္ရပ္တို႔ျဖစ္သည္။

၁၁(ဂ)။ အကယ္၍
(က)

႐ွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းအလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အက္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) အပိုဒ္ခမ
ြဲ ်ားအရ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အာဏာ
ပါ၀ါမ်ားေပးထား လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားအား အေရးယူရန္တာ၀န္ေပးထားလွ်င္

(ခ)

ထိုသို႔ သက္ေသအေထာက္အထား လက္မွတ္ထုတ္ေပးထားျခင္းမ႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ထို
ၾသဇာအာဏာကို လိုက္နာၾကရမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအာဏာကို ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ အျခားေရးသား
ထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳသည္ဟူ၍ ယူဆ
ရမည္။
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

တရား၀င္သက္ေသသခံလက္မွတ္အေထာက္အထားျဖင့္

ထုတ္ေပးျခင္းမ႐ိွ

ေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာဏာမ်ားက်င့္သံုးေသာအခါ ထိုသို႔တူညီသည့္ ရလဒ္မ်ား
ကို ရ႐ိွေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သလို (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
၁၁(ဃ)။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

တရား၀င္လက္မွတ္ရထားေသာ

လက္၀ယ္ထားပိုင္ခြင့္ရ႐ိွထားျခင္းမ႐ိွလွ်င္

႐ွယ္ယာတစ္ခုကို

ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း၊

ခြေ
ဲ ၀ျခင္း၊

(သို႔မဟုတ္)

အခြန္ဘ႑ာအျဖစ္

သိမ္းဆည္း ျခင္းလုပ္လွ်င္ ေရာင္းခ်လွ်င္၊ လႊဲေျပာင္းလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္သလိုစဥ္းစား၍
ထိုကဲ့သို႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည္။
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သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ တဆင့္ေပးပို႔ျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

၂၁။

ကုမၸဏီတြင္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာတရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကိုလႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ ယူသူ
ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

အ၀င္း၀င္မ်ား၏

စာရင္းဇယားတြင္

လႊဲေျပာင္းခံရသူ၏ အမည္ကို မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္မ၀င္မျခင္း ထို႐ွယ္ယာကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏ လက္၀ယ္
တြင္သာ ႐ိွရမည္ဟု ယူဆရမည္။
၂၂။

ကုမၸဏီတြင္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ေအာက္ပါပံုစံမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရမည္ (သို႔မဟုတ္) ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ
အတည္ျပဳေပးထားေသာ သာမန္ပံုစံ (သို႔မဟုတ္) သမ႐ိုးက်ပံုစံတရပ္ရပ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရမည္။
(၁)

ကၽြန္ေတာ္ (

) သည္ (

) ေနရာတြင္ ေနထိုင္၍ ကၽြန္ေတာ့္အား (

အဖိုးအခအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး
ဤသည္၏

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ခံရသူအား ႐ွယ္ယာနံပါတ္ (

) မွ ေပးေသာ ေငြေၾကးကို

ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေပးသူအား လႊဲေျပာင္းရ႐ိွသူဟု

ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုလႊဲေျပာင္းေသာေငြေၾကးကို

လႊဲေျပာင္းျခင္း

) ျဖင့္ First Myanmar Investment Co., Ltd. ဟု ေခၚတြင္ေသာ

ကုမၸဏီမွအမႈေဆာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ ၎မွတာ၀န္ခ်ထားသူမ်ား၊ ထိုသို႔ အမႈေဆာင္ေနသည့္
ကာလတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို လိုက္နာ၍ ႐ွယ္ယာမ်ားအား
ယူေဆာင္ရန္ ဤစာႏွင့္ လႊဲေျပာင္းသူအားေပးရန္ သေဘာတူပါသည္။ (

) ေန႔ (

) ႏွစ္တြင္

သက္ေသမ်ားေ႐ွ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။
လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ သက္ေသမ်ား စသျဖင့္
၂၃။

၎တို႔အေနျဖင့္ အတည္မျပဳေသာသူမ်ားအား ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ေပးေသာ ႐ွယ္ယာအေန
ျဖင့္ လက္မခံဘဲ (သို႔မဟုတ္) ႐ွယ္ယာတစ္ရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္
ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမွ လက္၀ယ္ကိုင္ခြင့္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာကို လႊဲေျပာင္းျခင္းအား မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းပယ္
လိုက ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း သာမန္က်င္းပေသာ အေထြေထြညီလာခံမတိုင္မီ (၁၄)
ရက္အတြင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ ဆိုင္းငံ့ထားလိုက ထားႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ား
လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ႐ိွလွ်င္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ဤစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္
၍ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္လိုက ျငင္းႏိုင္သည္။
(က)

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီက ေပးရန္႐ိွေသာ က်ပ္ (၃,၀၀၀)ထက္မပိုေသာ ေငြေၾကး

(ခ)

၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ဤသက္ေသခံလက္မွတ္ျဖင့္ အတူလႊဲေျပာင္းရန္ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသူ၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းညီညြတ္စြာ လိုအပ္
ေၾကာင္း ျပသခိုင္းလိုက ျပခိုင္းႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ႐ွယ္ယာတရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းမွတ္တမ္းတင္ရန္ ျငင္းဆန္လွ်င္ ၎တို႔ကို
လႊဲေျပာင္း သူႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခံရသူတို႔အား ျခင္းဆန္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွထိုလႊဲေျပာင္းျခင္းကို တင္သြင္း၍
လႊဲေျပာင္းသည့္ေန႔မွ (၂)လအတြင္း ေပးပို႔ရမည္။
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၂၄။

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကို

ရ႐ိွထားေၾကာင္း

ကုမၸဏီမွအသိအမွတ္ျပဳသည့္

တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္။

၂၅။

ေသသူ၏အေမြထိန္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ထို႐ွယ္ယာ၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တရပ္႐ိွသည္ဟူ၍ ကုမၸဏီမွ ထို
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ (၂)ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) ထိုတက္ပိုေသာ ႐ွယ္ယူကိုင္ေဆာင္
ထားသူ၏ နာမည္ကို မွတ္ပံုတင္သည့္ကိစၥတြင္ အသက္႐ွင္ေနသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးသူ၏ အမႈေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အေမြထိန္းမ်ားသည္ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရ႐ိွထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီမွအသိအမွတ္
ျပဳရမည္။

၂၆။

အသင္း၀င္တစ္ေယာက္၏ အေၾကြးၿမီမ်ားမဆပ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသျခင္းေၾကာင့္ ႐ွယ္ယာတစ္ခုကိုရရန္
အခြင့္အေရး႐ိွလာသူတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအခါအားလ်ာ္စြာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ ထိုသို႔
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္

သက္ေသကို

တင္ျပႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္၍

ေငြေၾကးမ႐ွင္းလင္းႏိုင္သူမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးသူအေနျဖင့္ ၎၏႐ွယ္ယာကို အသင္း၀င္တစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း
မွတ္ပံုတင္ရန္

အခြင့္အေရးစသည္တို႔ကို

ရ႐ိွရမည္။

အေၾကြးမ်ားကို

အျပည့္အ၀ျပန္လည္မဆပ္ႏိုင္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးသူ၏႐ွယ္ယာကို လႊဲေျပာင္းေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ဆိုင္းငံ့ (သို႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္သည့္အ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ိွရမည္။
၂၇။

ကိုင္ေဆာင္သူ၏ အေၾကြးျပန္လည္မဆပ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္႐ိွ
လာသူသည္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားသည့္သူသည္ အျမတ္ေ၀စုမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္
႐ိွရမည္။

ကုမၸဏီ၏

အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အသင္း၀င္ကို

အပ္ႏွင္းထားသည့္အတြင့္အေရး

တစ္ရပ္ရပ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ထိုရပိုင္ခြင့္႐ိွသူမ်ားအား အဖြ႕ဲ ၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳမီ ထိုသို႔အခြင့္အေရး
မရႏိုင္ေပ။

မတည္ရင္းႏွီးေငြ၌ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

၄၅။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ထိုကဲ့သို႔႐ွယ္ယာ ေငြေၾကး
မ်ားကို ခြေ
ဲ ၀ရန္ ထိုေငြေၾကး၏ ရင္းႏွီးမတည္သည့္ ႐ွယ္ယာကိုတိုးျမႇင့္ရန္ အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေထြေထြ
အစည္းအေ၀းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

၄၆။

အစု႐ွယ္ယာမတည္ေငြကို ျမႇင့္တင္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ခ်ျခင္းအားျဖင့္ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဆန္႔က်င္
ထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ေၾကားခ်က္ကို နာခံ၍အားလံုးေသာ ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ားသည္ မထုတ္ေပးမီ ၎တို႔
ရပိုင္ခြင့္႐ိွေနေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏကို ခြင့္ျပဳသေလာက္ ကုမၸဏီ၏ညီလာခံမွ အခ်ိုးက်
ႏို႔တစ္စာရ႐ိွခြင့္႐ိွသည္။ ထိုသို႔ကမ္း လွမ္းသည့္ေန႔မတိုင္မီ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကမ္းလွမ္းရမည့္ ကမ္းလွမ္း
ခ်က္သည္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည့္အေရ အတြက္သီးျခားေဖာ္ျပေသာ ႏို႔တစ္စာျဖင့္ ကမ္းလွမ္း ရမည္။
ဤကမ္းလွမ္းေသာ႐ွယ္ယာမ်ား၏

အေရအတြက္ကို

သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။

ကမ္းလွမ္းခ်က္၏

ကာလ

စည္းကမ္းသတ္အတြင္းလုပ္ရမည္။ လက္မခံလွ်င္ ျငင္းပယ္သည္ဟု ယူဆရမည္။ ထိုကာလကုန္ဆံုးၿပီး
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ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္) ကမ္းလွမ္းခ်က္ျပဳလုုပ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ထံမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ရ႐ိွေသာအခါ
ထို႐ွယ္ယာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းမႈအား ၎မွျငင္းဆန္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ ကုမၸဏီအတြက္
အက်ိဳးအ႐ိွဆံုးေသာ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

ထို႐ွယ္ယာမ်ားကို

ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

ဤအပိုဒ္တြင္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္အတိုင္း ၎တို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖင့္ ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်
ႏိုင္သည္။ (ထို႐ွယ္ယာမ်ားသည္ ႐ွယ္ယာသစ္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ွယ္ယာသစ္
မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်ိဳးျဖင့္) ထိုသို႔ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဟာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဟုယူဆလွ်င္ ဤအပိုဒ္ အရ
ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္။

၄၇။

မူလမတည္ရင္းႏွီးေငြပါ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားကဲ့သို႔ အခြန္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တဆင့္ေပးပို႔ျခင္း၊

လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ေတာင္းေခၚႏိုင္ျခင္း စသည့္တို႔အတြက္ တူညီေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ားက လုိက္နာရမည္။
၄၈။

ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါသာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(က)

လက္႐ိွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ မူလတည္႐ိွေနေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားထက္ တန္ဖိုးႀကီး
ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။

(ခ)

၎တို႔ထဲမွ ႐ွယ္ယာ(သို႔မဟုတ္) မူလတည္႐ိွေနေသာ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ထပ္မံခစ
ြဲ ိတ္ျခင္းျဖင့္ အသင္း
အဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ပိုနည္းေသာ ေငြေၾကး႐ွယ္ယာ အတည္ေငြ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္း (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုလံုးကို ထပ္မံခႏ
ြဲ ိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ဂ)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန၌ ရယူျခင္းမျပဳေသးေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္သေဘာတူျခင္းမ႐ိွေသးေသာ
မည္သည့္အစု႐ွယ္ယာမ်ားကိုမဆို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။

၄၉။

ကုမၸဏီသည္ အစု႐ွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင့္ မည္သည့္မတည္ေငြရင္း သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကုိမဆို ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ကို အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဥပေဒကလက္ခံခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဘာင္အတြင္းမွ မည္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၄၉။(က) ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္

ကုမၸဏီ၏မည္သည့္႐ွယ္ယာကိုမဆို

၀ယ္ယူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ခၽြင္းခ်က္ထား၍ျဖစ္ေစ

၀ယ္ယူရန္သေဘာတူလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ခၽြင္းခ်က္မ႐ိွပဲျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

၀ယ္ယူရန္

ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူမႈျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈကတိထားလွ်င္ေသာ္လည္း
ေကာင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ သတ္မွတ္သည့္ အဖိုးစားနားကိုေပးေခ်ႏိုင္ၿပီး ယင္းေပးေခ်မႈကို
ေနာက္တစ္ႀကိမ္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
၄၉။(ခ) အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလွ်င္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
သည္ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ အစု႐ွယ္ယာ ၁၀% ထက္မပိုသည့္ ႐ွယ္ယာအေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ေငြ
တန္ဖိုးျဖင့္ျဖစ္ေစ အျမတ္ေငြ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွျဖစ္ေစ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
၀န္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္မည့္အစီအစဥ္သို႔ ထုတ္ေ၀ေပးႏိုင္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မွ မိခင္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားမွ
ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား႐ိွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ
ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္ရာသို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါခ်ီးေျမႇက္မည့္အစီအစဥ္သို႔ ထုတ္ေ၀ေပး
သည့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအေပၚ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးစြန္႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
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သီးသန္႔ရန္ပံုေငြႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
၁၀၅။

ကုမၸဏီသည္

အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို

အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးမွ

ေၾကညာလိုက

ေၾကညာႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုမွ် ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ေငြေၾကး ပမာဏထက္
မေက်ာ္လြန္ေစရ။
၁၀၆။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ
အျမတ္ေ၀စုမွ မွ်တသည္ဟုယူဆေသာ ထိုၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသို႔ ေပးလိုက
ေပးႏိုင္သည္။

၁၀၇။

မခြေ
ဲ ၀ရေသးေသာ အျခားအျမတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိုႏွစ္၏အျမတ္အစြန္းမ်ားမွတစ္ပါး မည္သည့္ေ၀စုမွ်
မေပးရ။

၁၀၈။

အျမတ္ေ၀စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလိုက္နာေစ၍
ပမာဏမ်ားႏွင့္အညီ

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္

အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို

အားလံုးေသာေ၀စုမ်ားကို

ေၾကညာ၍ေပးရမည္။

သို႔ေသာ္

ရ႐ိွေသာသူမ်ားသည္

႐ွယ္ယာေ၀စုမ်ားတြင္

ကုမၸဏီ႐ွယ္ယာမ်ားထဲမွ

ေပးေသာေငြေၾကး

မည္သည့္ေငြေၾကးကိုမွ်

မေပးသမွ်ကာလပတ္လံုး ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏအရ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ေၾကညာ၍ေပးလိုက
ေပးႏိုင္သည္။ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ေခၚသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ၎၏အတိုးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္
ကာလအတြင္း ႐ွယ္ယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအပိုဒ္အရ ႐ွယ္ယာမ်ားေပၚတြင္ ေပးရန္သတ္မွတ္ရမည္။
၁၀၉။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အျမတ္ေ၀စုတစ္ရပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမ်ား (သို႔မဟုတ္)
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ၎တို႔အေနျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို အျမတ္
ေ၀စုထဲမွ ဖယ္ထားရမည္။ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ေသာအခါတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျဖစ္
ရမည္။ ညီမွ်ေသာ အျမတ္ေ၀စုမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေ၀းမွ အေရးေပၚသံုးစြရ
ဲ န္လို
ေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္) အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို
ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ သံုးစြရ
ဲ န္ႏွင့္ ထိုသို႔ေသာသံုးစြျဲ ခင္းမ်ား က်င့္သံုးျခင္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထား၍
ကုမၸဏီ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၍
ကုမၸဏီ၏

႐ွယ္ယာမ်ားမွတစ္ပါး

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက

အခ်ိန္ကာလ

အားေလ်ာ္စြာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္လိုက ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
သည္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေသာေန႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔
ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားထဲမွ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ဆုေၾကးေငြကို အခ်ိဳးအစားညီမွ်စြာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း၌
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

၁၁၀။

႐ွယ္ယာတစ္ရပ္တြင္

ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆို္င္သူမ်ားအေနျဖင့္

လူေျမာက္မ်ားစြာတို႔၏

မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားပါက

႐ွယ္ယာေပၚတြင္ေပးရမည့္ အျမတ္ေ၀စုအတြက္ ၎တို႔ထဲမွ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္
ေသာ ေျပစာမ်ားကို ေပးလိုက ေပးနိုင္သည္။
၁၁၁။

ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အျမတ္ေ၀စုဆိုင္ရာ ႏို႔တစ္စာကို ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း
အစု႐ွယ္ယာမ်ားတြင္ ပါ႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာရပိုင္ခြင့္႐ိွသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေပးပို႔ရမည္။

၁၁၂။

ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေ၀စုအေပၚတြင္ အတိုးေပးရန္ တာ၀န္မ႐ိွေစရ။
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ကုမၸဏီ၏အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းျခင္း
၁၁၅။

ေအာက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ား မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား
ကိုထားရန္ ပုဒ္မ (၁၃၀) ႏွင့္အညီ ေရးသားျပဳစုထားၾကရမည္ (က)

လက္ခံရ႐ိွေသာ

ေငြေၾကးမ်ားအားလံုးႏွင့္

ကုမၸဏီမွလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေသာ

ေငြမ်ားႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားလက္ခံရ႐ိွသည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား

၁၁၆။

(ခ)

ကုမၸဏီမွေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူေသာကုန္စည္မ်ားအားလံုး

(ဂ)

ကုမၸဏီ၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္း႐ံုး၌ ထား႐ိွရမည္ (သို႔မဟုတ္) ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
စစ္ေဆးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ထိုေငြစာရင္းစာအုပ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထား႐ိွရမည္။

၁၁၇။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ဒါ႐ိုက္တာမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား

စစ္ေဆးရန္အတြက္

ကုမၸဏီ၏စာရင္း၊ ေငြစာရင္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္
အတိုင္းအတာအထိ ျပသရန္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ
အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္း႐ိွသည္မွတပါး ကုမၸဏီ၏စာ႐ြက္စာတမ္း
(သို႔မဟုတ္) စာအုပ္ကိုစစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရး ဒါ႐ိုက္မဟုတ္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္မွ ထိုသို႔စစ္ေဆးခြင့္
မ႐ိွေစရ။
၁၁၈။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အပိုဒ္ (၁၃၁) ႏွင့္ (၁၃၁-က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လက္က်န္ေငြ႐ွင္းတမ္း အ႐ံႈးအျမတ္႐ွင္းတမ္း စသည့္
အားလံုးကို အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ ကုမၸဏီေ႐ွ႕ေမွာက္သို႔ တင္ျပေစရမည္။

၁၁၉။

အ႐ံႈးအျမတ္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအပိုဒ္ (၁၃၂)၊ အပိုဒ္ငယ္ (၃)တြင္ ရည္ညႊန္းကိုး
ကားခ်က္အရ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။ အဆင္အေျပဆံုးေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအရ စုစုေပါင္း
၀င္ေငြပမာဏ ရ႐ိွလာသည့္္မ်ားစြာေသာေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထင္႐ွားစြာေဖာ္ျပ၍ စုစုေပါင္းအသံုး
စရိတ္ ေငြေၾကးပမာဏ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ထင္ထင္႐ွား႐ွားေဖာ္ျပ၍ လစာႏွင့္ အျခား
ကိစၥမ်ားကို ေရးသားတင္ျပရမည္။ တစ္ေန႔၀င္ေငြကို မွ်တစြာသံုးစြခ
ဲ ဲ့ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ တစ္ခုခ်င္းကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ထိုသို႔မွသာ အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ အ႐ံႈးအျမတ္

လက္က်န္စာရင္းတစ္ရပ္ကို

မွ်တစြာ ခ်မွတ္ေရးသားႏိုင္မည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္က်ခဲ့ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မွ်မွ်တတ
ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း႐ိွလွ်င္ ထိုသံုးစြသ
ဲ ည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခ်င္း၏ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ထိုႏွစ္႐ိွ၀င္ေငြမွ ကုန္က်
စရိတ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ျပသခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးေဖာ္ျပခ်က္ကို ေရးသားတင္ျပရမည္။
၁၂၀။

လက္က်န္စာရင္း႐ွင္းတမ္းတစ္ရပ္သည္ အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ (၆)လထက္မပိုေသာေန႔တြင္ ေရးသားျပဳစု၍
ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းတင္ျပရမည္။ လက္က်န္စာရင္း ႐ွင္းတမ္းသည္
ကုမၸဏီ၏ကိစၥမ်ားအေပၚမူတည္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ပါ႐ိွရမည္။ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို
ေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ အကယ္၍႐ိွလွ်င္ ၎တို႔
အေနျဖင့္ အရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

၁၂၁။

လက္က်န္စာရင္း႐ွင္းတမ္း၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တို႔ကို အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ (၇)ရက္
ႀကိဳတင္၍ ႏို႔တစ္စာအေနျဖင့္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံေပးပို႔ရမည္။

243

၁၂၂။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီအက္ဥပေဒပိုဒ္ (၁၃၀)မွ (၁၃၅)အထိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။

ထိုကာလတြင္

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္

ဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေနေသာ

ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။ အ႐ံႈး-အျမတ္ လက္က်န္႐ွင္း တမ္း
မိတၱဴတစ္ေစာင္သည္ ကုမၸဏီ၏အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီအက္ ဥပေဒ၏
ပုဒ္မ(၃၂)အေရ ျပဳစု၍ ႏွစ္ပတ္လည္စာရင္းတြင္ပါ႐ိွေသာ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားသို႔ေပးပို႔သည့္ မိတၱဴတစ္ရပ္ အေနျဖင့္
အပိုဒ္ (၁၃၄)အရ မွတ္ပံုတင္အရာ႐ိွထံ တင္သြင္းရမည္။
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အပိုင္း (၁၁) မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏အေရာင္းအ၀ယ္
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း
ဤအခန္းက႑သည္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွ
စ၍ ေနာက္ဆံုးေန႔အထိ ဆက္စပ္ေနေသာကာလဟု သတ္မွတ္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအတြက္ အေရးႀကီး၍ အဓိက
က်ၿပီး ကုန္စည္မ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏို္င္ေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)
လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမိတ္ဖက္
ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားမွတစ္ပါး အားလံုးကိုၿခံဳ၍ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား



Third Party အားလံုးအတြက္ရ႐ိွႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သာမန္အေရာင္း
အ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊



ထုတ္ေပးထားေသာ Quasi Equity ေခ်းေငြမ်ား၊ ထိုသို႔တူညီေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔
Quasi Equity ႐ွယ္ယာမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားသည့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ၏ အျခား႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္
ထိုေခ်းေငြမ်ားကို ေခ်းထားျခင္းမ်ား၊

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္

ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပရာ၌

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္

က်ပ္

(၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀)ထက္ ပုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ထက္ပို၍ ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ပါ၀င္ပါက ထုိအေရာင္းအ၀ယ္အား အေရးႀကီး အေရာင္းအ၀ယ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

* အစု႐ွယ္ယာအတြက္ လက္ေတြ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ိွမည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္

245

ယခင္ကာလက မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ား
၁။

Convenience Prosperity Co., Ltd.
Convenience Prosperity Co., Ltd. သည္ ယခင္က ကုမၸဏီ၏တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး New Holland
Tractors and Farm equipment မ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ Convenience Prosperity Co., Ltd. သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃,၉၈၉,၆၈၈) ကို
ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈% အတိုးျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။
ထိုတင္သြင္းေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ထိုေခ်းေငြ ကာလအတြင္းတြင္ ကုမၸဏီကိုထပ္မံ၍ အပိုေဆာင္းေငြေၾကး
ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁,၅၇၀,၀၀၀) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္၊ ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။
ဤေခ်းေငြမ်ားကို ယာယီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ မတည္ေငြမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ မည္သည့္အေပါင္ပစၥည္းကိုမွ် မယူခဲ့ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၃၄၃,၃၂၇,၃၄၅)
က်ပ္ႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၃၈၆,၅၆၀,၇၂၁) အတိုးရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ မူလေငြရင္းပမာဏႏွင့္
ထိုေငြအေပၚမေပးရေသးေသာ အတိုးမ်ားကို Yoma Strategic မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yoma Nominee
Limited သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္
အဆိုပါလႊဲေျပာင္းေပးေသာ
ေအာက္ပါစာရင္းဇယားသည္

ေငြအျပည့္အ၀အား
ဆက္စပ္သက္ဆိုင္

အမ်ားဆံုးေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို

ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈကို
ေသာ

ေနာက္ဆံုးေန႔ႏွင့္

လက္ခံရ႐ိွခဲပ
့ ါသည္။

ကာလအတြင္းတြင္

မတ္လ

(၃၁)ရက္၊

ေပးရန္က်န္႐ိွေနေသာ
၂၀၁၅

အတြင္းတြင္

ေပးရန္က်န္႐ိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ (၃၁)ရက္ ၂၀၁၄

မတ္လ (၃၁) ရက္

ေပးရန္ က်န္႐ိွေသာေငြ

၂၀၁၅ ေပးရန္ က်န္႐ိွ
ေသာေငြ

ယေန႔ထိေနာက္ဆံုး
ေပးရန္က်န္ေငြ

ဆက္စပ္သက္ဆိုင္
ေသာကာလအတြင္း
တြင္အမ်ားဆံုးေပး
ရန္က်န္ေသာ
ေငြပမာဏ

ကုမၸဏီသ႔ေ
ို ပးရန္႐ိွ
ေသာေငြပမာဏ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၅,၅၅၉,၆၈၈

၅,၅၅၉,၆၈၈

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္းခံခဲ့သည့္ႏႈန္းမွာ အာမခံမတင္သည့္ ေခ်းေငြအတြက္ အေမရိကန္ဘဏ္ တစ္ရပ္ရပ္မွ ေတာင္းခံသည့္
အလယ္အလတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေတာင္းခံခဲ့၍ အထက္တြင္ေဖာျ္ပခဲ့ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ လြတ္လပ္
ေသာ အေျခခံမူျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္းခံေသာ အတိုးႏႈန္းထားမွာလည္း ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆပါ
သည္။
၂။

FMI ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
Yangon Land သို႔ FMI Air မွ ၄င္း၏ Equity Interest ၏ ၄၀% ေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရာင္းခ်
လိုက္ခ်ိန္တြင္ FMI Air သည္ ကုမၸဏီႀကီး၏ ၅၀% ပိုင္ဆိုင္ေသာလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ချဖစ္ခဲ့ခဲ့ပါသည္။
FMI Air ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ Common Controlling Share Holder မ်ား႐ိွသည့္ အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္႐ိွေနျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ေလယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို
ေဆာင္

႐ြက္ရာတြင္

ကုန္က်ေသာ

ေငြမ်ားအတြက္

FMI

Air

သို႔

၀%

အတိုးႏႈန္းျဖင့္

ေငြက်ပ္

(၈,၀၈၈,၆၆၅,၉၄၁) ကို ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ FMI Air ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ
ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ပတ္သက္ေသာ

FMI

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္

Air

၏

အဆင့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊
အတန္းမီ

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္သည့္

လုပ္ေဆာင္ေရး၊

စသည္

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

တို႔ရ႐ိွရန္

ေလ်ာက္ထားျခင္း

စသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ အေပါင္အာမခံပစၥည္းကုိ မယူခဲ့ပါ။
ေအာက္ပါဇယားသည္ (၃၁)ရက္ မတ္လ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကားတြင္ ႐ိွေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ေပးရန္က်န္႐ိွေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသက္ ဆိုင္ေသာကာလအတြင္းတြင္ေပးရန္
က်န္႐ိွေနေသာ အမ်ားဆံုးေငြေၾကး ပမာဏမ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆံုး ရ႐ိွသည့္ေန႔စမ
ြဲ ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
(က်ပ္)

ကုမၸဏီမွေပးရန္

၃၁၊ မတ္လ

၃၁၊ မတ္လ

ေနာက္ဆံုးေန႔စတ
ြဲ ြင္

ဆက္စပ္ေသာကာလအတြင္းတြင္

၂၀၁၄

၂၀၁၅

ေပၚလြင္ေနေသာ

ေပးရန္က်န္႐ိွေနေသာ

ေငြေၾကးပမာဏ

အမ်ားဆံုးေငြေၾကးပမာဏ

၈,၀၈၈,၆၆၅,၉၄၁

၈,၀၈၈,၆၆၅,၉၄၁

႐ိွေသာေငြေၾကးပမာဏ

့ထိုအခ်ိန္တြင္ FMI Air သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ပတ္သက္ေသာေငြေၾကးပမာဏကို
ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ

ေထာက္ပံ့

ေပးရန္အတြက္

အတိုးႏႈန္းထားမယူခဲ့သည့္အေလ်ာက္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္ေရးသား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေျပာႏိုင္ပါ။
၃။

FMI Sydication လုပ္ငန္းမ်ား
FMI Syndication သည္ ကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံတစ္ခု အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔
အထိ တည္႐ိွခဲ့ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၉၀.၀% ကို FMI
Sydication မွ Meeyahta International သို႔ ၁၀.၀% ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လဲလွယ္ခဲ့ၿပီး အစု႐ွယ္ယာ ၁၀%
ထပ္မံ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံျခင္းျဖင့္ Meeyahta International တြင္ အစု႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀% ကို
ပိုင္ဆိုင္သြားပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ Meeyahta International သည္ FMI Syndicaton ၏
အစု႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၏ ၁၀၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ Meeyahta International ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ကုမၸဏီတို႔သည္ တူညီေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ FMI Syndication
သည္ ကုမၸဏီ၏ မိ္တ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဆက္လက္တည္႐ိွေနပါသည္။
(က)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီသည္ FMI Centre ၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း အတြက္ ၀% အတိုႏႈန္း
ျဖင့္ FMI Syndication ကို က်ပ္ (၄၈၀,၀၀၀,၀၀၀) ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ မတ္လ
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(၃၁) ရက္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ေပးရန္႐ိွေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ေဖာ္ျပထားၿပီး
ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ေသာ ကာလအတြင္းတြင္ေပးရန္ က်န္႐ိွေနေသာ အမ်ားဆံုးေငြေၾကးပမာဏ
ကိုလည္းေဖာ္ျပပါသည္။
(က်ပ္)
၃၁၊ မတ္လ
၂၀၁၄ ေန႔တြင္

၃၁၊ မတ္လ

အနီးကပ္ဆံုး

၂၀၁၅ ေန႔တြင္

ေန႔ရက္

ဆက္စပ္ေသာကာလ
အတြင္းတြင္
ေပးရန္က်န္႐ိွေနေသာ
အမ်ားဆံုး ေငြေၾကး
ပမာဏ

႐ိွေသာေငြေၾကး

၄၈၀,၀၀၀,၀၀၀

၄၈၀,၀၀၀,၀၀၀

ပမာဏ

FMI Syndication သို႔ေပးေခ်ထားျခင္းသည္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား Parkson Department Store
ကို FMI Centre အတြင္းတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၁၀%
အက်ိဳးအျမတ္ရွိ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခ်းငွားထားသည့္ ေငြအတြက္ အတိုးေပးရန္မလုိခဲ့သည့္ အတြက္
ဤလုပ္ငန္းတြင္လည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

လြတ္လပ္စြာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္

ေရးသား

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။
(ခ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ FMI Syndication သည္ ျငမ္းဆင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို FMI City Gate Project သို႔ ေရာင္းခ်ရာ ကုမၸဏီသည္ ၂၀% အျမတ္
ရ႐ိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအက်ဳိးစီးပြားသည္ (၁၀၀,၂၉၁,၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေရာင္းခ်သည့္ကာလတြင္ FMI Syndicaton သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္က်သည့္ေစ်းႏႈန္း၏ ၅၀% ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ လုိလားစြာ၀ယ္သူႏွင့္ လုိလားစြာ
ေရာင္းခ်သူ၏

အေျခခံမူျဖင့္

တည္႐ိွေနေသာ

ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသံုခ်ၿပီးေသာ ျငမ္းဆင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
အတြက္ ေစ်းကြက္၀င္ေစ်းႏႈန္းမ႐ိွသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု မဆိုလို
ႏိုင္ပါ။
(ဂ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ FMI Centre ျပန္လည္မြမ္းမံ တိုးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအခေၾကးေငြအျပင္ SPA Project Management
အဖြ႕ဲ သို႔ FMI Syndication မွ ေငြက်ပ္ (၂၄၁,၀၀၀,၀၀၀) ကို ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။
အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

SPA

Project

Management အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ဤလုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္၍ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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၄။

Hlaing River Golf & Country Club
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္ျဖစ္သည့္
Hlaing River Golf & Country Club သည္ Pun Hlaing Golf Estate အား တည္ေဆာက္ေနေသာ
ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ Hlaing River Golf & Country Club သည္ Nissan Civilian
မီနီဘတ္စ္ (၂)စီးကို (၁)စီးလွ်င္ က်ပ္ (၅၂,၅၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ SPA Motors Ltd. မွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ SPA
Motors Ltd. သည္ ဤသို႔ေရာင္းခ်မႈမွ အျမတ္အစြန္းမရ႐ိွခဲ့ပါ။
ဤသို႔အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳခ်ိန္တြင္ မီနီဘတ္စ္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis) ျဖင့္ သေဘာတူေရာင္း၀ယ္ခဲ့သည္ဟု သေဘာတူယံုၾကည္
ပါသည္။

၅။

Myanmar Motors Pte. Ltd.
မတ္လ၊ ၃၁၊ ၂၀၁၄ တြင္ ကုမၸဏီသည္ ေငြက်ပ္ (၂၀၈,၃၃၉,၇၈၉) ကို Myanmar Motors Pte Ltd. မွ
ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလတြင္ Myanmar Motors Pte Ltd. သည့္ကုမၸဏီ ၏ ၃၀% ကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ပါသည္။
Myanmar Motors Pte Ltd. ကုိယ္စားကုမၸဏီသည္ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ႐ွယ္ယာ ပိုင္႐ွင္
ျဖစ္ပါသည္။

ဤေငြေၾကး

မွာေတာင္းဆိုသည့္အခါတြင္

ေပးရမည့္ေငြျဖစ္၍

အတိုးမဲ့ျဖင့္

အာမခံမပါပဲ

ေပးထားေသာေငြ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးရန္က်န္႐ိွေသာ လက္က်န္ေငြမ်ားကို သကၠရာဇ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ႐ွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သည့္အခ်က္မွာ ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္မွ်တသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ယံုၾကည္ပါသည္။ Myanmar Motor Pte.,Ltd. တြင္ ၇၀.၀% ႐ွယ္ယာကို SPA (Myanmar) မွ အတည္ျပဳၿပီး
သည့္ ကုမၸဏီအတြင္း၌ စာရင္း႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား စသည့္ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ေနက် အေျခခံစနစ္
မ်ားမွ ဤကုမၸဏီအုပ္စုကိုယ္စား ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္မ်ားသိ႐ိွရန္
အတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “Present and Ongoing Transactions” လုပ္ငန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္ဟု
မေျပာႏိုင္ပါ။
၆။

ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား
ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္း အက်ဳးိေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္း
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး

Equity

အက်ဳိးစီးပြား၏

၃၀%

ကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီက

ရ႐ိွပါသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီသည္ Pun Hlaing Links Services အား မတည္ရင္းနွီးေငြပံုစံေခ်းေငြ (quasiequity loan) အမ်ားအျပားကို အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ အျဖစ္ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)တြင္
အဆိုပါ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ က်ပ္ (၃,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

က်ပ္

(၂,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀)

ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး

က်န္႐ိွေသာ

လက္က်န္ေငြ

က်ပ္

(၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အား Pun Hlaing Links Services ၏ အရံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုိအပ္ခ်က္၏ Pro Rata Share
အျဖစ္ ကုမၸဏီမွ ေပးသြင္းခဲ့ပါသည္။
ထိုတူညီေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Pun Hlaing Links Services တြင္ ၄င္းတို႔၏
အက်ဳိးစီးပြားေပၚမူတည္၍ ၄င္း၏

အစုရွယ္ယာရွင္အားလံုးတို႔သည္ Quasi Equity Loans အေနျဖင့္

ေပးသြင္းခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ကုမၸဏီသည္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၌ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းမ႐ိွခဲ့ပါဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔
ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္
ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မေျပာႏိုင္ပါ။
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၇။

SPA (Myanmar) ႏွင့္ ၎၏ရာႏႈန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုသည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ Yangon Land
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) တြင္ SPA (Myanmar) သည္ ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၃၀.၉% ပိုင္ေသာ
Yangon Land ၏ ႐ွယ္ယာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႀကီးျဖစ္၍

SPA

(Myanmar)

၏

အဓိက

႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္ျဖစ္ၿပီး

အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါ သည္။
(က)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Star City) ႐ိွ
ေနအိမ္ခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၂၇,၀၀၀,၀၀၀) အား
SPA (Myanmar) သို႔ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအေပါင္ေနာက္ခံမလိုဘဲထုတ္ေပးေသာ ေခ်းေငြ
အေပၚ အတိုးႏႈန္းမွာ ၁၅% ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္သည့္
အခ်ိန္ေစ့ေရာက္ပါသည္။ အဆိုပါေခ်းေငြမွ အတိုးရ႐ိွေငြမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ က်ပ္
(၃၄,၀၅၀,၀၀၀) ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ က်ပ္ (၃၄,၀၅၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ SPA
(Myanmar) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါေခ်းေငြ အားလံုးကို
အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(က်ပ္)
မတ္လ (၃၁)ရက္
၂၀၁၄
ေပးရန္က်န္႐ိွေသာေငြ

ကုမၸဏီသ႔ို

မတ္လ (၃၁)ရက္

ယေန႔ထိေနာက္ဆံုး

၂၀၁၅ ေပးရန္

ေပးရန္က်န္ေငြ

ေသာကာလအတြင္း
တြင္အမ်ားဆံုးေပးရန္
က်န္ေသာေငြပမာဏ

က်န္႐ိွ ေသာေငြ

၂၂၇,၀၀၀,၀၀၀

ဆက္စပ္သက္ဆိုင္

၂၂၇,၀၀၀,၀၀၀

၂၂၇,၀၀၀,၀၀၀

ေပးရန္႐ိွေသာ
ေငြပမာဏ

အထက္ေဖာ္ျပပါထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခ်းေငြစတင္ထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္
ေပါက္ေသာ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါထုတ္ေခ်းေငြအား
ထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။
(ခ)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar) ႏွင့္ FMI ကုမၸဏီတို႔သည္ SPA
(Myanmar) မွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Meeyahta International သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၁၀%
ထည့္၀င္ရန္အတြက္ FMI Syndication ႐ိွ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၉၀% ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္
သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ Meeyahta International သည္ Landmark Development ၏ ကုမၸဏီ
ျဖစ္ပါသည္။

အစု႐ွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္

သေဘာတူထားေသာ

တန္ဖိုးမွာ

က်ပ္

(၁၀,၂၆၈,၆၄၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ ဤတန္ဖိုးသည္ FMI Centre ၏ တန္ဖိုးေပၚအေျခခံၿပီး
လြတ္လပ္သည့္ ၾကားေနရာျဖတ္တစ္ဦးက သတ္မွတ္ေပးေသာ Landmark Development အတြက္
ေျမေနရာ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေပၚ

အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

Landmark

Development အတြက္ ေသခ်ာေသာ တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရ႐ိွမႈေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္
အဆိုပါအစု႐ွယ္ယာမ်ား လဲလွယ္မႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ SPA (Myanmar) သည္ Meeyahta International ႐ိွ
ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈ ၁၀% က်ပ္ (၁၀,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ FMI ကုမၸဏီသို႔ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္
သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

ေရာင္းခ်သည့္
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႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကုိလည္း

ပထမအႀကိမ္

လဲလွယ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္တန္ဖိုးအတိုင္း

အေျခခံရန္

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္

သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး

က်ဆင္းမႈေၾကာင့္

သို႔ရာတြင္
က်ပ္ေငြျဖင့္

႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္
အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

က်ပ္

ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္
ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

(၁၀,၀၀၀)

Meeyahta

ေသခ်ာေသာ

ႏႈန္းျဖင့္

International

အတည္ျပဳခ်က္မ်ား

အစု႐ွယ္ယာ
႐ိွ

(၁.၀၆)သန္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

၁၀%

ရ႐ိွမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္

ကို
SPA

(Myanmar) သည္ Meeyahta International ႐ိွ ေနာက္ထပ္ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀% ကို FMI
ကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

Meeyahta International တြင္ ႐ွယ္ယာထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၁၀% ျဖင့္ (၂)ႀကိမ္၀ယ္ယူရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္

လြတ္လပ္သည့္

အေျခခံျခင္းေၾကာင့္

လြတ္လပ္စြာ

ၾကားခံရာျဖတ္အဖြဲ႔တစ္ခုမွ

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ FMI

လဲလွယ္ေရာင္းခ်ရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈအေပၚ

အေျခခံမူျဖင့္
Syndication

႐ိွ

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈအေပၚ

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

လြတ္လပ္သည့္

အေျခခံျခင္းေၾကာင့္

၉၀%

အား

ၾကားခံရာျဖတ္အဖြဲ႔တစ္ခုမွ

လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္

အေျခခံမူျဖင့္

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ SPA (Myanmar) သို႔ အစု႐ွယ္ယာ (၁.၀၆)သန္း
ထုတ္ေ၀ေပးရန္

over-the-counter

ေစ်းကြက္႐ိွ

အစု႐ွယ္ယာ

ႏႈန္းထားအေပၚအေျခခံ၍

အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္
အေျခခံမူျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။

(ဂ)

ကုမၸဏီအစုစပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ

FMI

Garden

Development

သည္

၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ SPA (Myanmar) မွ ေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအေနျဖင့္
SPA (Myanmar) သို႔ က်ပ္ (၈၁၃,၀၀၀,၀၀၀) ကို ေပးခဲ့ပါသည္။

SPA မွ အဆိုပါေခ်းေငြမွာ အတိုးမဲ့ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအတြက္
မူလအေရာင္းအ၀ယ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့
သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေျပာႏိုင္ပါ။

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလားတူ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

အနာဂတ္ကာလ

အလားတူ

အေရာင္းအ၀ယ္

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာမခံမႈ႐ိွေစရန္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။
ထိုသို႔

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္မွသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂)တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွ Shareholders မ်ား၏
အတည္ျပဳခ်က္ရ႐ိွခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ SPA (Myanmar) အား ေငြက်ပ္
(၄၈၁,၀၃၄,၃၂၇) ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ Management Agent အျဖစ္ ေဆာင္
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႐ြက္ရန္အတြက္ေပးခဲ့ၿပီး Paid Up Capital အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁% အတိုးႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ အသားတင္အျမတ္ေငြအျဖစ္ ၁၀% ေပးေခ်ရန္ တြက္ခ်က္ခဲ့
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၃) တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွ ႐ွယ္ယာ
ပိုင္႐ွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ကုမၸဏီမွ ေငြက်ပ္
(၅၃၁,၁၃၅,၂၉၇) ကို SPA (Myanmar) သို႔ ေပးခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထက္ပါအေရာင္းအ၀ယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွ်တသည္ဟူ၍ ယူဆပါသည္။
Hedge Fund Managers မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ Paid Up Capital
အေပၚတြင္၁.၀-၂.၀% ႏွင့္ ္
စံခ်ိန္စံညြန္းမီ

အသားတင္အျမတ္အေပၚတြင္ ၁၀.၀-၂၀.၀%

ေစ်းကြက္ႏႈန္းထား

မ်ားအတြင္းတြင္

တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ

ေပးသည့္အတြက္မွ်တသည္ဟု

ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ Managing Agent အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္
ေစ်းႏႈန္းမ႐ိွခဲ့သည့္

အေလ်ာက္

လုပ္ပိုင္ခြင့္လုပ္ငန္း

အေျခခံမူ

ဤကူးသန္း
ျဖင့္

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္

ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆိုလုပ္

လြတ္လပ္စြာ

ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူ၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔မေျပာႏိုင္ပါ။
SPA (Myanmar) ကုိ ကုမၸဏီ၏ Managing Agent အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သေဘာ
တူညီခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
အထက္တြင္ ရည္ညြန္းကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလားတူ အေရာင္းအ၀ယ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆုိရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ႀကံ႐ြယ္ခ်က္မ႐ိွပါ။
(င)

FMI Air သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)
အထိတည္႐ိွခဲ့ပါသည္။ SPA (Myanmar) သည္ MSN 7136 (Executive Jet) ကို FMI Air မွ
စင္းလံုးငွားၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ QI တြင္ အေခါက္ေပါင္းမ်ား
စြာ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ FMI Air သည္ SPA (Myanmar) ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အတြက္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္
(၉၇၄,၁၀၀,၅၇၅) ကို ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ QI အတြက္ ေငြက်ပ္ (၄၀၄,၇၉၉,၉၅၀) ကို ဤ္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္

ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္ေစ်းႏွုန္းအတုိင္းေပးခဲ့္သျဖင့္

FMI

ဤ၀န္ေဆာင္မႈ
Air

သည္

လုပ္ငန္းမွအက်ဳိးအျမတ္မရ႐ိွခဲ့ပါ။
ဤလုပ္ငနး္မ်ား၌

ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္တြက္ခ်က္ထားေသာေၾကာင့္

အက်ိဳးမဲေစခဲ့သည္ဟု

ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း

လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံစနစ္ျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

မည္သည့္ကုမၸဏီကိုမွ

ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ပါ၀င္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆို

လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူ၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မဆိုလိုႏိုင္ပါ။
FMI Air တြင္ရင္းႏွီးထားေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၄၀% ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ေရာင္းၿပီး ၁၀%
Equity Interest ျဖင့္ ထား႐ိွကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ FMI Air ႏွင့္ SPA (Myanmar)
တုိ႔အၾကားတြင္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမလုပ္ေတာ့ပါ။
(စ)

SPA Motorcycle Limited သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကုို ျဖန္႔ခ်ိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါ
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ SPA Motorcycle Limited ၏
Equity Interest ၏ ၁၀၀% ကို SPA (Myanmar) သို႔ ေငြက်ပ္ (၁,၃၈၂,၇၁၆,၀၇၅) ျဖင့္
ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္

ထိုသို႔ေသာ

ေငြက်ပ္ (၇၈၅,၅၉၂,၈၇၅) အျမတ္အစြန္းရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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အစု႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္

SPA Motorcycle မွ က်န္႐ိွေသာ ၀ယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္ကို မွ်တေသာ
ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံခဲ့သည့္အတြက္ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မွ်တသည္ဟု ကၽႊႏု္ပ္တို႔
ယံုၾကည္ပါသည္။ သီးျခားကၽြမ္းက်င္သည့္လြတ္လပ္ေသာ ပညာ႐ွင္မွ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားကို မစည္း
ၾကပ္သည့္အေလ်ာက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ဤအေရာင္းအ၀ယ္သည္

လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္

အေျခခံမူတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟူ၍ မေျပာႏိုင္ပါ။
(ဆ)

BRC Myanmar Co., Ltd. သည္ သံမဏိသံဇကာကြက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းက္ို
တည္ေဆာက္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း BRC သည္
ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စက္႐ံုကို မတည္ေဆာက္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)
တြင္ ကုမၸဏီသည္ BRC Myanmar Co., Ltd. တြင္ ႐ိွေသာ Equity Interest ၏ ၂၀% ကို SPA
(Myanmar) ထံသို႔ က်ပ္ေငြ (၂၇၈,၁၄၀,၅၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အရံႈးေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ိွခဲ့ပါ။
အထက္ပါအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မွ်တသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆ
ပါသည္။ BRC Myanmar Co., Ltd. သည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္အခါကမွ စတင္ခဲ့ျခင္း
မ႐ိွပဲ ကၽြႏု္ပ္တိုကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကိုလည္း ျပန္လည္၍ ရ႐ိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ သူတစ္ေယာက္မွ ဤ႐ွယ္ယာမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္စည္းၾကပ္ျခင္း
မ႐ိွခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္
အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည္ဟူ၍ မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။

(ဇ)

PHIH

သည္

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ

ေအာက္တိုဘာလ

တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

(၁)ရက္

မွစ၍

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ

ထိုကာလမတိုင္မီက

ကုမၸဏီ၏မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊

၄င္းသည္

ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္

PHIH သည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ိွ (၃.၃၄)ဧကကို SPA (Myanmar) ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ေငြက်ပ္ (၁၁,၃၉၅,၈၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ PHIH
သည္ ထိုေျမ ေနရာေရာင္းခ်မႈအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၀,၉၃၈,၆၄၆,၉၂၃) ျမတ္ခဲ့ၿပီး ဤေျမအတြက္
တစ္စိတ္

တစ္ပိုင္းေပးေခ်မႈအေနျဖင့္

ေခ်းေငြမ်ားကိုခုႏွိမ္၍

PHIH

သို႔

SPA

(Myanmar)

႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ား၏

မွ

႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္မ်ား၏

ေခ်းေငြတစ္ရပ္ကို

ထပ္မံ၍

ကာလတိုးျမင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ (ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Present and Ongoing Transactions-2.
SPA (Myanmar)တြင္ ဖတ္ရႈပါ။)
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ထိုနယ္ေျမေနရာအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တန္ဖိုး
သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေရာင္း၀ယ္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis) ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ
ပါသည္။
(စ်)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ Yangon Land (ယင္းကုမၸဏီသည္ FMI Garden Development
တြင္ အစု႐ွယ္ယာ ၅၂.၅% ထည့္၀င္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္) သည္ ၄င္း၏ ထိေရာက္ေသာ အက်ဳိး
စီးပြားအတြက္ FMI Garden Development မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမ (၁.၃)ဧကကို တန္ဖိုးေငြ က်ပ္
(၁,၆၄၆,၄၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ ထိုေျမေပၚတြင္ FMI City Gates စီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ အဆိုပါေျမ၀ယ္ယူမႈ တန္ဖိုးအတြက္ အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္
(၁၀,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာ (၁၆၄,၆၄၀)အား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ Yangon Land သို႔ ေပးေခ်ခဲ့
ပါသည္။ FMI City Gates စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက “အစု႐ွယ္ယာ
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ထုတ္ေ၀မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ - အက္ဖ္အမ္အိုင္ ဂါးဒင္း ဒီဗြီလို႔မန္႔ - အက္ဖ္အမ္အိုင္စီးတီးဂိတ္
ပေရာ႔ဂ်က္ ” စာမ်က္ႏွာ () တြင္ ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူႏွင့္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယူဆပါသည္။ အဆိုပါေျမ၀ယ္ယူမႈ႔ေစ်းႏႈန္းမွာ လြတ္လပ္ေသာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္တစ္ဦးမွ

ေျမတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း အေပၚအေျခခံထားပါသည္။ ႐ွယ္ယာမ်ားကို

လက္႐ိွေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
(ည)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ PHIH ကုမၸဏီအက်ဳိးစီးပြား၏ ၄၀%
ကို Yangon Land ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Pun Hlaing Capital ကုမၸဏီလီမိတက္မွ
ေငြက်ပ္ (၈,၁၈၆,၈၀၀,၀၀၀ ) ျဖင့္ရယူခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အထက္ပါ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းသည္ လုိလိုလားလား၀ယ္သူႏွင့္ လုိလုိလားလားေရာင္းခ်သူ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး PHIH ၏ ႐ွယ္ယာမ်ားတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႔
၍ရေသာ

ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို

တြက္ခ်က္ျခင္း

စနစ္ကိုအသံုးခ်ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ပင္လွ်င္ Third Party ကိုလည္း သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ Lippo Group သည္ PHIH ၏
႐ွယ္ယာမ်ားကိုလည္း ထိုအခ်ိန္၌ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ႐ွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ တူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ၀ယ္ယူ
ခဲ့ပါသည္။
(ဋ)

Yoma Yarzar Manufacturing Ltd. သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္
Yoma Yarzar Manufacturing Ltd. မွ ၉၀.၀% Equity Interest ကုိ Yangon Land သို႔ ေငြက်ပ္
(၁,၁၉၈,၆၉၆,၅၃၇)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ဤ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္
ေငြက်ပ္ (၇၅၅,၂၄၃,၀၃၃) ဆံုးရံႈးခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသားတင္ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို တြက္ခ်က္သည့္
စနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး လိုလိုလားလား၀ယ္ယူသူ၊ လိုလိုလားလား ေရာင္းခ်
သူ အေျခခံစနစ္ျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဤ
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းကို မွ်တသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ Yoma Yarzar သည္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ိွပဲ ၄င္း၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းအမ်ားစုမွာလည္း
စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ၄င္း
႐ွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကိုစည္းၾကပ္ျခင္း မ႐ိွခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအေရာင္း
အ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis) ျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။

(ဌ)

Shine Laundry Ltd. သည္ အ၀တ္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ကုမၸဏီ
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ Shine Laundry Ltd. ၏
၃၅.၀% Equity Interest ကို ေငြက်ပ္ (၃၆၉,၅၁၄,၄၉၁) ျဖင့္ Yangon Land သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ ပါသည္။
ဤ႐ွယ္ယာမ်ားကို

ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္

က်ပ္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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အျမတ္ေငြ

(၃၆၂,၆၈၄,၄၉၁)

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမွာ ကုမၸဏီအတြက္ မွ်တသည္ဟုယူဆပါသည္။ ၄င္းကို Net
Tangible Assets Calculation ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ေငြကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ Willing
Buyer-Willing Seller အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ မွ်တသည္
ဟု ယံုၾကည္ယူဆပါသည္။ Shine Laundry ၏ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ
အေဆာက္အဦမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ကို လက္႐ိွေစ်းကြက္တြင္႐ိွေသာ ေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင့္ တန္ဖိုး
ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ႐ွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖိုးကို မစည္းၾကပ္ခဲ့သည့္
အေလ်ာက္ ဤေရာင္း၀ယ္မူလုပ္ငန္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length
Basis) ျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။
(ဍ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၆)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၅၀.၀%
Equity Interest ကို ေငြက်ပ္ (၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ျဖင့္ Flotilla Ltd. မွ Yangon Land သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့
ပါသည္။ ဤ႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ျမတ္ျခင္း၊ရံႈးျခင္းမ႐ိွခဲ့ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ မွ်တသည္ဟု ယူဆပါသည္။
အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ Willing Buyer – Willing Seller အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမွ
႐ွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုမစည္းၾကပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥသည္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ ျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္္ဆိုထားသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာႏိုင္ပါ။

(ဎ)

SPA Motors Ltd. သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွျပဳလုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မြမ္းမံ
ျပင္ဆင္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ SPA Motors Ltd. တြင္ ႐ိွေသာ Equity Interest ၁၀၀.၀% ကို
Yangon Land သို႔ ေငြက်ပ္ (၇၄၂,၄၈၄,၅၅၇ ) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ဤ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်
ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ေငြက်ပ္ (၄၀၆,၁၅၈,၁၅၇) အျမတ္အစြန္းရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
မ်ားျပားေသာ လက္က်န္ေငြမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား အပါအ၀င္ SPA Motors Ltd. ၏ ပံုေသပိုင္
ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ ထိေတြ႔ႏိုင္ေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္းစနစ္ကို
အသံုးျပဳ၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီး Willing Buyer-Willing Seller အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ကုမၸဏီအတြက္

ဤေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းသည္

မွ်တသည္ဟု

ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္
သူမွ တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မ႐ိွသည့္အတြက္ ဤလုပ္ငန္းသည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူ
(Arm’s Length Basis) ျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟူ၍ မေျပာႏိုင္ပါ။
(ဏ)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ Yoma Bank ႐ိွ Equity Interest
၏ ၁၅.၄% ကို Yangon Land မွ ေငြက်ပ္ (၂၅,၅၅၁,၂၇၅,၀၀၀) ျဖင့္၀ယ္ယူွခဲ့ပါသည္။ ထိုအတြက္
FMI သည္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္(၁၁,၅၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာ (၂,၂၂၁,၈၅၀) ကို (႔Yangon Land)
သို႔ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အထက္ပါကူူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငနး္တြင္ ၀ယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္းကို KPMG
Singapore မွ Yoma Bank တန္ဖိုးစည္းၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာစနစ္ေပၚတြင္ အေျခတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့
သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ိုးမဘဏ္၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဦးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏
တန္ဖိုးေပၚတြင္ Jones Long La Sallem အေျခတည္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆပါသည္။ Yangon
Land ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ BOD တို႔ၾကားတြင္ ေလးေလးနက္နက္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဤ
တန္ဖိုးျဖတ္စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို အေျခတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္းကို
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သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Financial Statements မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္စုမ်ားတြင္
မွတ္စု (၃၄)ကို ေက်းဇူူးျပဳ၍ အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။
(တ)

FMI Air အတြက္ ၁၀% Equity Interest သာ ကုမၸဏီ၏လက္၀ယ္က်န္႐ိွခဲၿ့ ပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ
(၃၀) မွစ၍ ကုမၸဏီသည္ FMI Air ႐ိွ Equity Interest ၄၀% ကို Yangon Land သို႔ ေငြက်ပ္
(၉,၂၃၀,၉၃၂,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ FMI Air တြင္ ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ပမာဏအေပၚတြင္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၈၀% ႏွင့္ ညီမွ်ခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ ဤ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ အရံႈးအျမတ္မ႐ိွခဲ့ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis)

ျဖင့္ အထက္ပါ

ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆိုမည္ဟု မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ
ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ဳိး႐ိွသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယူဆပါသည္။
၈။

Summit SPA Motor Ltd.
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီက ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ SPA Motors Ltd. သည္
Summit SPA Motors Ltd. ကိုယ္စားေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ထိုကာလတြင္ ကုုမၸဏီမွ အစု႐ွယ္ယာ ၂၀%
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ Summit SPA Motors Ltd. ထံမွ အျခားရရန္႐ိွေသာ ေငြက်ပ္
(၂၃၃,၈၀၅,၂၅၀)

ကို

လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဤေငြေၾကးပမာဏမွာ

အာမခံမေပးထားဘဲ

အတိုးမဲ့ႏွင့္

ျပန္ေတာင္းခ်ိန္တြင္ ေပးရန္ေငြျဖစ္ပါသည္။ ေပးရန္က်န္ေငြကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျပည့္အ၀
႐ွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္က SPA (Myanmar) သည္ Summit SPA Motors Ltd. တြင္ အျခားေသာ အစု႐ွယ္ယာ ၈၀%
ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစု႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္ျဖစ္၍ ကုမၸဏီအုပ္စုကိုယ္စား ဤေပးေခ်မႈသည္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည္ဟု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ကုမၸဏီအတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ႐ွင္းလင္း
ေျဖ႐ွင္းမႈစနစ္ျဖင့္ ပံုမွန္အေျခခံစနစ္ေပၚတြင္ ေျဖ႐ွင္းမႈျဖစ္သည္။ ထပ္မံအေသးစိတ္သိ႐ိွရန္အတြက္ ေအာက္
တြင္ပါ႐ိွေသာ “လက္႐ိွကာလတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း” တြင္ ဖတ္႐ႈ ရန္
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္းမွာ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္
အေျခခံမူျဖင့္ သေဘာတူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။
၉။

Successful Goal Trading Co., Ltd.
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ တြင္ ကုမၸဏီသည္ Nissian Civillian Minibus (၄)စီးႏွင့္ Dong Feng Light-Trucks
(၃၇)စီးကို Successful Goal Trading Co., Ltd. မွ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြမွာ
ေငြက်ပ္ (၁,၂၅၁,၈၁၀,၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၀ယ္ခဲ့သည္မွာ Successful Goal Trading
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္၍ ပိတ္သိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလတြင္ Yoma
Strategic သည္ က်န္႐ိွေသာ ၇၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး Successful Goal Trading Co., Ltd. ႐ွယ္ယာ မ်ား၏
၃၀% ကို FMI မွ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါ သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ Yangon Land မွ အထက္ပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ေငြက်ပ္
(၁,၈၂၈,၁၈၀,၀၀၀) ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကုမၸဏီသည္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၌ ေငြက်ပ္
(၅၇၆,၃၇၀,၀၀၀) အျမတ္အစြန္း ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
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ထုိကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္မ်ားအတြက္ လက္႐ိွေပါက္ေစ်းလက္ကားေစ်းႏႈန္းျဖင့္ Successful Goal Trading မွ
ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis) အေျခခံမူျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
ကာ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။
ဤအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသည္ Yangon Land ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length
Basis) ျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဤေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာလည္း ေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင့္
ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။
၁၀။

သန္လ်င္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္း
Thanlyin Estate Development လုပ္ငန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ Star City Project စီမံကိန္းအတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္သူ Developer ျဖစ္ပါသည္။ Thanlyin Estate Development သည္ SPA Motor Ltd. မွ Nissan
Civillian Bus (၂)စီးကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ တစ္စီးလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅၂,၅၀၀,၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ SPA
Motor Ltd. သည္ ထိုေရာင္း၀ယ္ မႈအတြက္ေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းမရ႐ိွခဲ့ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Mini Bus မ်ားကုိ ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Arm’s Length Basis) ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါ သည္။

၁၁။

႐ိုးမဘဏ္
(က)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ေငြက်ပ္ (၈၃၀,၀၀၀,၀၀၀)ကို PHIH
သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)မွသည္ ၂၀၁၄၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး
ႏႈန္း ၁၃% ျဖင့္ ေခ်းခဲ့ပါသည္။ PHIS ၏ ေဆး႐ံု အေဆာက္အဦကို ႐ိုးမဘဏ္မွ အေပါင္အာမခံ
ပစၥည္းအျဖစ္ ယူထားခဲ့ပါသည္။

(ခ)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္ မွ ေငြက်ပ္ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ကို PHIH
သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) မွ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔ထိ တစ္ႏွစ္ လွ်င္
အတိုးႏႈန္း ၁၃% ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ PHIS ၏ ေဆး႐ံုအေဆာက္အဦကို ႐ိုးမဘဏ္မွ
အေပါင္အာမခံ ပစၥည္းအျဖစ္ယူထားခဲ့ပါသည္။

(ဂ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ေငြက်ပ္ (၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ကို PHIH သို႔
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃) ရက္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္
အတိုးႏႈန္း ၁၂.၀% ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ PHIH ၏ ေဆး႐ံု အေဆာက္အဦကို ႐ိုးမဘဏ္မွ
အေပါင္အာမခံ ပစၥည္းအျဖစ္ ယူထားခဲ့ပါ သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ေသာကာလအတြင္းတြင္ ေပးရန္႐ိွေသာ အမ်ားဆံုး
ေငြေၾကး ပမာဏအပါအတိုင္း ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူရ႐ိွေသာေန႔စႏ
ြဲ ွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိေပးရန္႐ိွေသာ
ေငြေၾကး ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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(က်ပ္)
၂၀၁၄ မတ္လ

၂၀၁၅ မတ္လ

ေနာက္ဆံုး

သက္ဆိုင္ဆက္စပ္ေန

(၃၁) ရက္တြင္

(၃၁) ရက္တြင္

ေန႔တြင္

သည့္ ကာလအတြင္း
တြင္ေပးရန္႐ိွေသာ
အမ်ားဆံုးေငြ
ေၾကးပမာဏ

(က) ႐ိုးမဘဏ္သို႔ PHIH

၄၁၅,၀၀၀,၀၀၀

၈၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၉၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀

မွ ေပးရန္႐ိွသည့္
ေငြေၾကးပမာဏ
(ခ) ႐ိုးမဘဏ္သို႔ PHIH
မွ ေပးရန္႐ိွသည့္
ေငြေၾကးပမာဏ
(ဂ) ႐ိုးမဘဏ္သို႔ PHIH
မွေပးရန္႐ိွသည့္
ေငြေၾကးပမာဏ

လက္႐ိွတည္႐ိွေနေသာေစ်းကြက္အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ အထက္တြင္႐ိွေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္
လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။

Yoma Strategic
ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ Executive Chairman အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး
Yoma Strategic ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္
ေန႔တြင္႐ိွေသာ Yoma Strategic ၏ ေပးရန္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာအားလံုး၏ အတိုးစီးပြား ၃၇.၂% ကို ၄င္းအေန
ျဖင့္ ရ႐ိွရန္႐ိွပါသည္။
(က)

YSH Finance Pte. Ltd. သည္ တယ္လီဖုန္းတာ၀ါတိုင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ YSH Finance Pte Ltd. ႐ိွ ၄င္း၏
အစု႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ equity interest ၂၀% ကို Yoma Strategic သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ
(၃,၆၇၅,၄၇၅) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ က်ပ္ (၁,၆၇၉,၃၀၀,၄၀၅) ကိုသာ
လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

၄င္းေငြပမာဏမွာ

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

YSH

Finance

Pte

Ltd.

႐ိွ

ရင္းႏွီးထားေသာ ေငြျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စား Yoma Strategic မွ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသို႔
ရင္းႏွီးေငြပံုစံ ေခ်းေငြမ်ားအား YSH Finance Pte Ltd. သို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျခားနားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမတ္ျခင္း႐ံႈးျခင္း မ႐ိွပါ။
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YSH Pte Ltd. သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌သာလွ်င္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၄င္း၏လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္သည့္ ကာလမွာလည္း တိုေတာင္းေနသည့္အေလွ်ာက္ ဤ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း
သည္ မွ်တသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။ ဤတိုေတာင္းေသာကာလသည္ ကုမၸဏီမွ ကုန္အမွတ္
တံဆိပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႔၍မရေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုးပြား
ေစရန္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ႐ိွခဲ့ပါ။ ၀ယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူတို႔သည္ ကုမၸဏီ၏တိုေတာင္းေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္းအား ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ေရာင္းသူ၀ယ္သူတို႔မွ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူေပၚတြင္ ေစ်းႏႈန္း
သတ္မွတ္

ျခင္းခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္

ကၽြမ္းက်င္သူမွ

႐ွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုမစည္းၾကပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥသည္ လြတလ
္ ပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ ျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္္ဆိုထားသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေျပာႏိုင္ပါ။
(ခ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ Yoma Strategic သည္ BRC Myanmar Co., Ltd. သို႔
ကုမၸဏီကိုယ္စား

မတည္ရင္းႏွီးေငြေခ်းေငြပံုစံု

(quasi-equity

loan)

အေနျဖင့္

က်ပ္

(၄၁၇,၂၀၀,၀၀၀) ကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေငြေၾကးသည္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ ေပးရမည့္
ေငြျဖစ္၍

အတိုးမဲ့ျဖင့္

အာမခံမပါဘဲ

ေပးထားေသာေငြ

ျဖစ္ပါသည္။

ေပးရန္က်န္႐ိွေသာ

လက္က်န္ေငြမ်ားကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျပည့္အ၀ ႐ွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အေရာင္းအ၀ယ္သည္

လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္

အေျခခံမူျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း

႐ိွမ႐ိွကို မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီအတြက္မူ အက်ဳိး႐ိွပါသည္။
(ဂ)

ႏို၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ Myanmar Motor Pte Ltd. ၏
႐ွယ္ယာတန္ဖိုး၏ ၃၀.၀% ကို Elite Motrix International Ltd. (Elite Matrix) သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့
ပါသည္။ ၄င္းသည္ Yoma Strategic ၏ တစ္ဦးတည္းပိုင္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ၄င္းကို (၈၈၀,၉၁၂,၈၈၄) က်ပ္ ျဖင့္ Myanmar Motors Pte Ltd. ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္
ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ဤ႐ွယ္ယာမ်ား

ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အျမတ္အစြန္းရ႐ိွျခင္း၊ ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ႐ိွခဲ့ပါ။
႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ႏႈန္းထားသည္ Myanmar Motors အတြက္ မွ်တသည္ဟု ယူဆခဲ့
ပါသည္။ Myanmar Motors ကလည္း ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကာလမွာလည္း အလြန္တိုေတာင္းေသာ ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ ေဆာင္မႈ တိုေတာင္းေသာ ကာလသည္ အျခားကိုင္တြယ္ထိေတြ႕
မရေသာ အပိုင္ပစၥည္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို တိုးပြားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမသာခဲ့ပါ။ ေရာင္းသူမ်ား၏ အေျခခံမူအရ၀ယ္သူႏွင့္ ေရာင္းသူအား
ကုမၸဏီ၏တိုေတာင္းေသာကာလတြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

အေျခခံအေၾကာင္းရင္း

ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ႐ွယ္ယာမ်ားကို တန္ဖိုး
ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သည္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္
ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း႐ိွမ႐ိွကို မေျပာႏိုင္ပါ။
(ဃ)

ႏို၀င္ဘာလ(၂၆)ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏႐ွယ္ယာတန္ဖိုး ၂၀.၀% သည္ SPA
Summit Motors Ltd တြင္ ႐ိွေနရာမွ Elite Matrix သို႔ က်ပ္ (၈၅၄,၄၈၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်
ခဲ့ပါသည္။ ထိုေငြေၾကး ပမာဏသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ဤအစု႐ွယ္ယာ၀င္မ်ား အတြက္ခေ
ြဲ ၀ ေပးခဲ့
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ဤအစု႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အရႈံးအျမတ္
မ႐ိွခဲ့ပါ။
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႐ွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ SPA Summit Motor Ltd. အေနျဖင့္ မွ်တသည့္
ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္း SPA Summit Motor Ltd. သည္
လည္း

အလြန္တိုေတာင္းေသာ

ကာလအတြင္း၌သာ

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္

အတြက္ အျခားေသာကိုင္တြယ္ထိေတြ႔မရေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေရာင္းသူ၊
၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုးက

လုိလိုလားလား

ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ကို

သေဘာတူညီခဲ့၍

တိုေတာင္းေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကာလအတြင္းတြင္ အေျခခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္
စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ႐ွယ္ယာမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

အေရာင္းအ၀ယ္သည္

လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္

အေျခခံမူျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း

႐ိွမ႐ိွကို မေျပာႏိုင္ပါ။
(င)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ Convenience Properity Co.,
Ltd. ႐ိွ ႐ွယ္ယာတန္ဖိုး Equity Interest ၏ ၄၀% ကို Elitite Matrix သို႔ က်ပ္ (၁,၂၀၁,၇၂၁,၇၀၆)
ျဖင့္ ၄င္း၏ ၄၀% ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဤအစု႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းမွ ေငြက်ပ္
(၈၄၅,၈၉၃,၇၀၆) အျမတ္ေငြရ႐ိွ ခဲ့ပါသည္။
Convenience Prosperity ကလည္း ၄င္း၏ အေျခခိုင္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ားရ႐ိွခဲ့၍ ေရာင္းခ် သည့္
ပမာဏမွာလည္း

မ်ားျပားခဲ့သည့္အေလ်ာက္

၄င္းအား႐ွယ္ယာေရာင္းခ်သည့္

တန္ဖိုးသည္

မွ်တသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ တန္ဖိုးတိုးပြားခဲ့ပါ
သည္။

၀ယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူသည္

အေျခခံမူျဖင့္

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္

သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူက ႐ွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖိုးမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း မ႐ိွ
သည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ကုိင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ခ်ဳပ္ဆို ေရးသားခဲ့သည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

အနာဂတ္ကာလတြင္

အထက္ပါ

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အလားတူ

အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ကာလ အလားတူအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း
မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေစရန္ ထိုကဲ့သို႔ အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ လက္႐ိွေဆာင္႐ြက္
ဆဲႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရမည္။

လက္႐ိွႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား
၁။

FMI Syndication
ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားသည္ FMI Centre ၏ ေျမအက်ယ္အ၀န္းမ်ားကို အငွားခ်ထားျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ FMI Syndicate ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကားတြင္ လက္႐ိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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(က်ပ္)
အငွားခ်ထားသည့္ကာလ

စတုရန္းေပ

အေဆာက္အဦမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း

အေဆာက္အဦမ်ားကိုအသံုးျပဳ

ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္း

ျခင္းႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ားကို

ျပဳျပင္ ျခင္းဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ား

ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ

အပါအ၀င္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄တြင္ ေပးေခ်

အခေၾကးေငြမ်ားအပါအ၀င္

ခဲ့ ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ

၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္
ေပးေခ်ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ

၁၉၉၅ မွသည္

၂,၇၉၀

၃၇,၇၆၄,၂၇၇

ယေန႔တိုင္ေအာင္

၅၂,၁၂၁,၈၄၈

လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔မေျပာ
ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္းပဲ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္႐ံုးခန္း ငွားရမ္းခ
မွန္းဆရာတြင္ အမွန္တကယ္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဳး႐ိွခဲ့ပါသည္။
၂။

SPA (MYANMAR)
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေျခခံမူျဖင့္ပင္ကုမၸဏီႏွင့္ SPA (Myanmar) တို႔သည္ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္
ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအသီးသီးတို႔၏ ကိုယ္စားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို
ေပးျခင္း၊ လက္ခံယူျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤေငြေၾကးပမာဏကို ကုမၸဏီအတြင္း၌ စာရင္း
႐ွင္းလင္း၍ ပံုမွန္အေျခအေနအရ ေပးရန္႐ိွေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား၌
ေဖာ္ျပထားေသာ SPA (Myanmar) သို႔ေပးရန္႐ိွသည့္ (သို႔မဟုတ္) SPA ျမန္မာမွ ေပးရန္႐ိွသည့္ ေငြေၾကး
ပမာဏမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁) ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ၾကားတြင္ တည္႐ိွေသာ
သီးျခားေငြေၾကးပမာဏျဖစ္၍ ဆက္စပ္ေသာကာလအတြင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေပးရန္႐ိွ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္
ေနာက္ဆံုးေန႔စတ
ြဲ ို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
(က်ပ္)
၂၀၁၄ မတ္လ

၂၀၁၅ မတ္လ

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

(၃၁)ရက္ေန႔တြင္

ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္

ဆက္စပ္ေသာကာလအတြင္းတြင္
အမ်ားဆံုးေပးရန္႐ိွေသာ
ေငြေၾကးပမာဏ

FMI Air မွ SPA (Myanmar) သိ႔ု

၁၃၆,၁၃၄,၁၉၄

၆၈,၆၃၇,၁၈၉

၇,၇၀၂,၄၈၀,၈၆၃

၇,၇၀၂,၄၈၀,၈၆၃

(၁)

၅,၃၃၂,၃၃၈,၃၃၃

၉၃၇,၃၅၀,၆၄၁

၅,၃၃၂,၃၃၈,၃၃၃

ေပးရန္႐ိွေသာ ေငြေၾကးပမာဏ
PHIH မွ SPA (Myanmar) သို႔

၅၇၀,၀၀၀,၀၀၀

ေပးရန္႐ိွေသာ ေငြေၾကးပမာဏ
SPA (Myanmar) မွ FMI

၁,၄၉၃,၅၂၃,၃၈၇

၁,၄၉၃,၅၂၃,၃၈၇

စင္ဒီကိတ္သ႔ို
ေပးရန္ေငြေၾကးပမာဏ
SPA (Myanmar) မွ FMI Garden

၄,၄၆၄,၇၆၀,၇၇၅

၃,၂၃၈,၄၇၇,၄၈၈
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၃,၇၇၂,၀၂၂,၀၁၅

၆,၃၈၇,၃၄၅,၅၁၉

႐ွင္းလင္းခ်က္ ။

။ (၁)ဤေငြေၾကးပမာဏသည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ၄.၀၁ ဧက႐ိွေသာ ေျမကြက္ကို PHIH မွ SPA

(Myanmar) သို႔ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာင္း၀ယ္ေရးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္
ေန႔တြင္ အျပည့္ အ၀ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာျ္ပပါအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားသည္

လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္

အေျခခံမူျဖင့္

ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေၾကာင္းကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ (SPA Myanmar) တို႔အေနျဖင့္ အက်ိဳး႐ိွ
၍ မွ်တသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွတစ္ပါး

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥႏွင့္

မ်က္ေမွာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ား မ႐ိွပါ။
အနာဂတ္တြင္ ဆက္စပ္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ
လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာမႈ႐ိွေစရန္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခံမူျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး
ျဖစ္ၿပီးထိုကဲ့သို႔ေသာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားအတို္င္းသာ ေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္ အတြက္ “လက္႐ိွေဆာင္႐ြက္ေနဆဲႏွင့္
အနာဂတ္ကာလ သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားသည့္

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား” တြင္ ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားသည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆက္စပ္
ပါ၀င္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားအား

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

လြတ္လပ္စြာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူျဖင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အလိုငွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(၁)

တူညီေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အလြန္ကို တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အနည္းဆံုး ဆက္စပ္မႈမ႐ိွသည့္တတိယပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို လုပ္ေစျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္
ႏိႈင္းယွဥ္အသံုးျပဳရန္

ျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္း

(သို႔မဟုတ္)

ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဌာနဆိုင္ရာ

၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ဆက္စပ္မႈမ႐ိွေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ေစ်းႏႈန္းနွစ္မ်ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္၍
အသက္သာ ဆံုးေစ်းထက္မျမင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းကို သံုးစြမ
ဲ ည္ျဖစ္ပါသည္။
(၂)

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားကို ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ေရာင္းခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍

ထိုတူညီေသာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္

(သို႔မဟုတ္) ပါ၀င္ဆက္စပ္ျခင္းမ႐ိွေသာ တတိယလူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကို ထိုအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
အေနျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္မႈမ႐ိွသည့္ ဤတတိယလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေငြေၾကးေတာင္းခံ
ထားသည့္ ႏႈန္းထားထက္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား ေလ်ာ့၍ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ေပ။ (မေတာင္းခံရ)
(၃)

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို ငွားရမ္း
သံုးစြသ
ဲ ည့္အခါတြင္ အုပ္စုတစ္ခုတြင္း႐ိွ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ လက္႐ိွေပါက္
ေနေသာ

ငွားရမ္းခကို

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေစရန္

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္

ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္။ တူညီေသာ ေဒသမ်ားတြင္႐ိွေသာ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမပိုင္႐ွင္မ်ားကို ဆက္စပ္
ေနေသာ စိစစ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ႏွင့္ ၎အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္
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သမွ်

ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ

ပံုႏွိပ္ထားေသာ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

(သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ရ႐ိွေစျခင္း၊ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အတည္ျပဳေသာ အရပ္ေဒသ
စသည္တို႔ကို ေလ့လာရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာေနရာတိုင္းတြင္ ပံုေသပိုင္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တန္ဖိုးျဖတ္သူ၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာလည္း
ပါ၀င္ေစရမည္။ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ငွားရမ္းခေငြေၾကးကို ဆက္စပ္ေနေသာ စံုစမ္းမႈရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခ
တည္၍ ေဒသႏွင့္အ႐ြယ္အစားမ်ား စသည့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္႐ိွ ငွားရမ္းခမ်ားေပၚတြင္
အေျခတည္၍ ထိုငွားရမ္းခကို ေပးေဆာင္ရမည္။
(၄)

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီထံမွသာလွ်င္ ၀ယ္ယူရ႐ိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း
မ်ား ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ တတိယလူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္အျခားေသာ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား၏

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ႏိႈင္းယွဥ္၍မရေသာ

အခါတြင္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ၏

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ FMI ၏ Executive Chairman သို႔မဟုတ္ Executive Director သည္
ဤအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚလစီမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏သမ႐ိုးက် စီးပြားေရးက်င့္စဥ္မ်ား လုပ္ထံုး
လုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳၾကရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
မ်ား ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တတိယလူပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္
ရာတြင္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အေရအတြက္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္မႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
သီးျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမ႐ိွေစဘဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
(၅)

အားလံုးေသာ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားသည္ ေငြက်ပ္သန္း (၁၀၀) အထက္
တြင္ တန္ဖိုး႐ိွေနပါက ၎တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ႐ိွ၍ ဒါ႐ိုက္တာမွအတည္ျပဳရမည္။ ထိုသီးျခား ေရာင္း
၀ယ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ဆက္စပ္လ်က္႐ိွေသာ

ပါ၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူႏွင့္

ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္

ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ ေပၚလစီႏွင့္
မကိုက္ ညီလွ်င္ အတည္ျပဳျခင္းမျပဳရေပ။ မိတ္ဖက္မဟုတ္ေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကားတြင္ အဓိက
က်သည့္ တူညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံုသမ႑ာန္တစ္ရပ္ရပ္၊ ထိုတူညီေသာလုပ္ငန္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အၾကားတြင္ သမ႐ိုး က်အက်ိဳးစီးပြားေပးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းရ႐ိွျခင္း စသည္တို႔သည္ ကိုက္ညီျခင္း
မ႐ိွလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေပၚလစီမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ထား
ျခင္းမျပဳလွ်င္

အတည္မျပဳရ။

ထို႔အျပင္

မိတ္ဖက္မဟုတ္ေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္

ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မ႐ိွေသာသူမ်ားမွ လက္ခံရ႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား
လံႈ႕ေဆာ္ရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား ပို၍မ်က္ႏွာသာမေပး

ထားျခင္း မ႐ိွေစရေပ။
(၆)

အထက္ပါႀကံ႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်င့္သံုးႏို္င္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ႐ိွေသာ
တတိယပုဂၢိဳလ္ၾကားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကတူညီေသာ အမ်ိဳး
အစားတြင္

ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုေသာ

ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္

မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

၎ကမ္းလွမ္း

ေပးရန္႐ိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မိတ္ဖက္မဟုတ္ေသာကုမၸဏီမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ကမ္း
လွမ္း ျခင္းထက္ပို၍ မ်က္ႏွာသာမေပးရ။ ႏိႈင္းယွဥ္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။
အျခားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိေရာဓိပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမ်ား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Punသည္ Yoma Strategic ၏
ေပးရန္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၈၀% ႏွင့္ Yoma Strategic ၏ ေပးရန္႐ိွေသာ ႐ွယ္ယာမ်ား၏ ၃၇.၂% ကို ထိေရာက္
အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun သည္ SPA (Myanmar) ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ SPA (Myanmar) ၏ Yoma Strategic ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎အုပ္စု၏
ျပင္ပတြင္႐ိွေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Yoma Strategic တို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ
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တိုက္တာမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွပါသည္။ ၎တို႔၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ
တိုက္တာလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ FMI ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း SPA (MYANMAR)၊ Yoma Strategic ႏွင့္ FMI တို႔သည္ JV မိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဤတိုက္တာ
ၿခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတူတကြ ပူးတြလ
ဲ ုပ္ေဆာင္ ၾကပါသည္။
FMI သည္ SPA (Myanmar) ၊ Yoma Strategic ႏွင့္ အိမ္ၿခံတိုက္တာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ္ျငားလည္း
SPA (Myanmar) ႏွင့္ Yoma Strategic တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားရ႐ိွရန္ လုပ္ေဆာင္
လိမ့္မည္ဟူ၍ ေသခ်ာစြာ အာမခံ၍မေျပာႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun (သို႔မဟုတ္)
၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္

အလားတူ

(သို႔မဟုတ္)

အၿပိဳင္အဆိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

တိုက္႐ိုက္

(သို႔မဟုတ္) သြယ၀
္ ိုက္ေသာအားျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ လိမ့္မည္ဟူ၍ယူဆၿပီး ပိတ္ပင္ဟန္႔တားမည့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာခၽြန္လႊာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၌မ႐ိွပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္လည္း ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun
အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကမ္းလွမ္းရမည္ဟူ၍ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္လညး မ႐ိွပါ။ ေက်းဇူး ျပဳ၍
“Risk Factors” ဟုေခၚေသာ က႑ႏွင့္ “Risk Relating to our Business Generally” က႑မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါရန္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “FMI ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒” ၏ စာမ်က္ႏွာ [] တြင္ ပို၍မ်ားျပားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
ရ႐ိွႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဥပေဒကုမပၸဏီမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ႐ိွဘဲ ဥပေဒကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာအႀကံေပးခ်က္ကို စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းမွ အားထားခဲ့ျခင္း မ႐ိွခဲ့ပါ။ ကုမၸဏီ၏
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုခု၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ွယ္ယာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) ႐ွယ္ယာ
တစ္ရပ္ရပ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ိွပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ
႐ွယ္ယာမ်ား မ႐ိွခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ၀
္ ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိကအေရး
ႀကီးေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ႐ိွခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏင
ွ ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ဆက္စပ္မႈေသာ္လည္းေကာင္း
သို႔မဟုတ္ စာရင္းဇယားမ်ားေပၚတြင္႐ိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ တည္မွီျခင္းလည္း မ႐ိွခဲ့ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္
မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား ကမ္းလွမ္းျခင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုး
သြားလွ်င္

အကယ္၍ စာရင္းဇယားမ်ားေပၚတြင္႐ိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏

ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္

ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပး
ရမည္ဟူ၍ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။
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အပုိင္း (၁၂) တရားေရးကိစၥရပ္မ်ား
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းရက္စမ
ြဲ တိုင္မီ (၁၂)လအတြင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေန သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ိွမႈအေပၚ သိသာစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွသည့္ ေဒ၀ါလီခံျခင္း၊ ပစၥည္းထိန္းထား
ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တရားေရးႏွင့္ ခံုသမာဓိဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား မ႐ိွခဲ့ပါ။
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အပိုင္း (၁၃) ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္
ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ိွ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္႐ိွေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒသည္ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ SE
Law ဟု ေခၚ၍ ၎ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ခ်က္ျခင္းအာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ SE Law
အရ

အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး

ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈဆိုင္ရာ

နည္းဥပေဒမ်ား

တခ်ိဳ႕ေသာအမိန္႔ေၾကညာစာမ်ားကိုလည္း

(SE

SE

Rules)

အား

၂၀၁၅

တြင္

ႏွင့္

SE

Rules

တို႔

Law

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဆက္လက္လည္းထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စည္းကမ္း ေသ၀ပ္္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မ႐ွင္ (SECM) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ SECM သည္ ျမန္မာ့ရင္းနွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္၏ အဓိကစည္းကမ္းေသ၀ပ္ ေအာင္
ျပဳလုပ္ ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ SECM တြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာ႐ိွ၍ အစု
႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း၊ Stock Exchange တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေပး
ႏိုင္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

over-th-counter

market

(ေကာင္တာေစ်းကြက္)

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ပါမစ္တစ္ရပ္ကို

ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္းတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ႏိုင္ပါသည္။
SE Law ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ SECM ႏွင့္ နည္းဥပေဒ
ျပ႒ာန္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို

ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

SECM

ႏွင့္

ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးသည့္

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ SE နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ MOF သည္ ထိုသို႔ေသာ SE Rules မ်ားႏွင့္ Stipulations မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္
MOF ႏွင့္ SECM တို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ႐ိွၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အစု႐ွယ္ယာ
ေစ်းကြက္သည္ ထင္႐ွားေပၚလြင္စြာ တည္ေထာင္ၿပီး၍ MOF တြင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္
သည့္ ၾကားျဖတ္ကာလတြင္ ႐ွယ္ယာလုုပ္ငန္းႏွင့္ SECM တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္တစ္ခုတည္းေသာ အာဏာမွာ ၎တြင္သာ႐ိွ ပါ
သည္။
ဥပေဒစည္းေႏွာင္အား႐ိွေစသည့္က႑တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားကို ျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းျခင္းစသည့္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

SECMအား

အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။

ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းတရား႐ိွလွ်င္ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ထံမွ
သက္ေသခံ

အေထာက္အထား

ရ႐ိွစစ္ေဆးရန္ဆင့္ေခၚရန္

အခြင့္အေရး

၎တြင္႐ိွပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ျပည္္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ BSI (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
သိမ္းဆည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖမ္းဆီးသည့္ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုမူ တိုးျမွင့္ေပးမထားပါ။

အစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ား
အစု႐ွယ္ယာေငြေၾကးေစ်းကြက္လုပ္ငန္းသည္ SE Law ျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ၎တြင္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ပြခ
ဲ ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကိုဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊
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အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိုမွီးထားရာေနရာႏွင့္ ႐ွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို SE Law ျဖင့္ စည္း
ကမ္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္လုပ္ငန္း၏ အမ်ိုးအစားတစ္ခုကို အမိန္႔ေၾကညာစာ
တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္အတြက္ အာဏာပါ၀ါသည္ SECM တြင္ရွိပါသည္။

အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သီးျခားလိုင္စင္လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ား ျပည္သူအားလံုးတို႔သည္ လိုင္စင္မ႐ိွပဲ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းကို

မေဆာင္႐ြက္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။

ခ်ိုးေဖာက္ပါက ျပစ္မွုဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။
အစု႐ွယ္ယာမ်ား

ေရာင္း၀ယ္ျခင္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္

ပြခ
ဲ ႏွင့္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ လိုင္စင္ရ႐ွယ္ယာကုမၸဏီမ်ားမွသာလွ်င္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္႐ြက္
ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာဥေပဒအရ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီမ်ားသည္ Limited ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎၏တာ၀န္တင္႐ိွမႈမ်ားကို
ကန္႔သတ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီတစ္ခုသည္ SE နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာအပ္ႏွင္းခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းနွီးမတည္ေငြ႐ိွျခင္ႏွင့္ Paid-Up
Capital အနည္းဆံုး ႐ိွျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ လုပ္ငန္းအက်ယ္အ၀န္းသည္ SE
Rules မ်ားမွ ျပ႒ာန္းထား သည့္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္စပါသည္။

၎၏အမည္ျဖင့္

အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုင္စင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတပါး

အျခား

လူတစ္ေယာက္ကို ႐ွယ္ယာကုမၸဏီမွ ခြင့္မျပဳနိုင္ေပ။ ခ်ိုးေဖာက္ပါက ျပစ္မွုဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။
သို႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎၏ အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ၎၏ ေဖာက္သည္မ်ားနွင့္ လုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအျဖစ္ လိုင္စင္ရ႐ိွထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ SECM ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မပါဘဲႏွင့္ တာ၀န္႐ိွသူ (သို႔မဟုတ္)
ထို႐ွယ္ယာကုမၸဏီမွ

၀န္ထမ္းသည္

အျခားေသာအစု႐ွယ္ယာ

ကုမၸဏီတစ္ရပ္ရပ္တြင္

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို

တားျမစ္ထားပါသည္။
လိုင္စင္ရ႐ွယ္ယာကုမၸဏီသည္

သီးျခားလိုင္စင္မပါပဲ

အစု႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

အႀကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံေပးလုပ္ငန္းကို လုပ္
ေဆာင္လိုသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လိုင္စင္႐ိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

တင္ျပရလွ်င္

အကယ္၍

လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ

တစ္ေယာက္သည္

လိုင္စင္တြင္ပါ႐ိွေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ၎၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
SE Law ႏွင့္ SE Rules ပါ ျပ႒ာန္းထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လွ်င္ လိုင္စင္အားဆိုင္းငံ့ရန္
(သို႔မဟုတ္) ရုပ္သိမ္းရန္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္႐ိွပါသည္။

စာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္ (Disclosure)
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ၎၏စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းတင္သြင္းရန္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အပါအ၀င္
အမ်ားျပည္သူ ကမ္းလွမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို SECM သို႔ တင္ျပရန္ SE Law အရ
လိုအပ္ပါသည္။ အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းမလုပ္မီ SECM
ရ႐ိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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၏ အတည္ျပဳခ်က္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

လုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊

ပါ႐ိွသည့္

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားတြင္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား

(သို႔မဟုတ္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ဥပေဒ၊

လိုက္နာရမည္။

လိုက္နာျခင္းမ႐ိွမႈတရပ္ရပ္အတြက္

ျပ႒ာန္းထားေသာ
ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ
ထိုဆက္စပ္

ေသာ

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ သိလ်က္ႏွင့္ ထိုသို႔လိုက္နာျခင္းမ႐ိွလွ်င္ ထိုလူသည္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ တာ၀န္႐ိွသည္။
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္သည္

SE

Rules

တြင္

ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားကို

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက

ေထာင္ဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ေငြေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ခုစလံုးေသာ္ လည္း ေကာင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို
ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ မွားယြင္းေသာေရးသားတင္ျပခ်က္ တရပ္ ရပ္႐ိွေနလွ်င္ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ
သီးျခားအခ်က္အလက္တရပ္ရပ္ကို တမင္သက္သက္ မွားယြင္းေရးသား ေဖာ္ျပ ေသာသူအား ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္
ခ်မွတ္ရမည္။ ထိုသူသည္ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအား နာခံရသူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ SE Law ၏ အပိုင္း (၉)အရ
တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို မွားယြင္းေရးသားထား ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္႐ိွ ေနလွ်င္ ထိုတာ၀န္႐ိွသူသည္
ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) (၂)ခုစလံုး ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္။ တရားမေၾကာင္းအရ တာ၀န္႐ိွမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ SE Law တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ိွေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ထုတ္ေပးသည့္ကာလတြင္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို
႐ိွခဲ့လွ်င္၊

ေရးသားသည့္

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားတြင္
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္

ထိုသို႔မမွန္ကန္ေသာ

လွည့္စားေရးသားျခင္းတစ္ရပ္ရပ္

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ

႐ွယ္ယာမ်ားမွ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာမႈဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒအရ ၎ဒါ႐ိုက္တာမ်ားတြင္
တာ၀န္႐ိွသည္။

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းသည္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မဟုတ္သျဖင့္ အထက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ိွေသာ္ လည္း SE Rules
မ်ားအရ ထိုသို႔ေဖာ္ျပရန္ ၎ Website (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ ဤစာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားကို
မိတၱဴထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး

လက္ေအာက္ခံေစ်းကြက္တြင္လည္း

႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊ အထူးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္၀က္အစီရင္ခံစာကိုလည္း
တင္သြင္းရမည္။
လိမ္လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားတားျမစ္ျခင္း
တားျမစ္ထားေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ SE Law ၏ Chapter IX တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆို္င္ေသာ
ကုမၸဏီတားျမစ္ထားေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ရ။ ထိုသို႔ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက (၁၀)ႏွစ္
ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ (၂)ရပ္စလံုး က်ခံရမည္။ တားျမစ္ထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
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(က) ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ား ျဖစ္ေသာ
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို
၀ယ္ယူျခင္း၊

ေရာင္း၀ယ္မွုျပဳျခင္း၊

အမ်ားျပည္သူသို.

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း၊

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွုျပဳျခင္း၊

စာရင္း၀င္ျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

၀န္ေဆာင္မွုေပးၿခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လွည့္စားမွု

သို့မဟုတ္ၾသဇာ လြမ္းမိုးမွုကို ၾကီးမားစြာၿဖစ္ေစသည့္ လိမ္လည္ၿခင္း၊ လွည့္စားၿခင္း၊ မွားယြင္းသည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား
ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္း ၿပဳရာတြင္ တိုက္ရုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သြယ၀
္ ွက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း၊
(ခ) ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ သို.မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ အၿခားသူမ်ားကို လွံုေဆာ္မွု သို.မဟုတ္
ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမွုျပဳရန္ အလို.ငွာ မမွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟ အသိေပးျခင္း
သို့မဟုတ္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားဧ။္ ေစ်းႏွုန္းကို ၾကီးမားစြာ သက္ေရာက္မွုရွိေစသည့္
မျပည့္စံုေသာ၊ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟအသိေပးၿခင္း၊
(ဂ)

မိမိဧ။္ ကိုယ္ပိုင္စာရင္း အတြက္ သို.မဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

၀ယ္ယူၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳရန္ အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အတြင္းသတင္းမ်ားကို
ဖြင့္ဟအသိေပးျခင္း သို.မဟုတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဖြင့္ဟအသိေပးျခင္း မရွိသည့္ အတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
အေျခခံ၍

အျခား

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား

ေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

၀ယ္ယူရန္

သို.မဟုတ္

ေရာင္းခ်ရန္

အၾကံညဏ္မ်ားေပးျခင္း၊
(ဃ)

မမွန္ကန္ေသာ

ေရာင္းလိုအားႏွင့္

၀ယ္လိုအားကို

ဖန္တီး၍

ေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

၀ယ္ယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿပဳရာတြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း၊ သို.မဟုတ္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားဧ။္ ေစ်းႏွုန္းကို
ၾကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၾကံစည္၍ သို.မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍
စဥ္ဆက္မျပတ္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မွုနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာ အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္ေစ်းကြက္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
YSX
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရပိုင္ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္(Myanmar Economic

Bank) မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ Yangon Stock

Exchange Joint Venture Company Limited မွ YSX ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း Myanmar Economic
Bank မွ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ JV ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (မိတ္ဖက္) Daiwa Institute of Research သည္
ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

Japan

Exchange

Group

သည္လည္း

ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔၏

သီးျခားတည္႐ိွေနေသာ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၅၁.၀၀% ၃၀.၂၅% ႏွင့္ ၁၈.၇၅% အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။

စာရင္းသြင္းလက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ေန႔စြဲအထိ YSXတြင္ စာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ မည္သည့္ကုမၸဏီ၏့
႐ွယ္ယာ မ်ားကိုမွ် အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း မ႐ိွေပ။
MSEC
YSX သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္ေစ်းကြက္ကို မဖြင့္မီအထိ MSEC မွ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ MSEC သည္ Myanmar Economic Bank ႏွင့္ Daiwa Securities Group တို႔ၾကားတြင္ JV
ကုမၸဏီတစ္ခုကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ(၂)ခု၏ ႐ွယ္ယာမ်ား
သာ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းထဲက ဤေစ်းကြက္တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
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OTC
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ Stock Exchange အျပင္ SE Law သည္ over-the-counter (OTC) ေစ်းကြက္အတြက္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား႐ိွေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းတင္သြင္းထားျခင္း မ႐ိွသည့္ အစု႐ွယ္ယာ ေစ်းကြက္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ား႐ိွေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စရင္းတင္သြင္းထားျခင္းမ႐ိွသည့္ အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္း ၀ယ္ျခင္းအတြက္
စနစ္တက် ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ေစ်းကြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ႐ိွခဲ့ပါသည္။ SECM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာ
လက္မွတ္ကုမၸဏီ (၃)ခုထက္မနည္းဘဲ ထိုသို႔ဖြ႕ဲ စည္းႏိုင္ပါသည္။ SE Rules မ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊

ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆိုင္ရာမ်ားနွင့္

၎၏

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ကူးေျပာင္းသည့္ကာလတြင္ MSEC သည္ SE Law အရ Stock Exchange ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္
ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုကိုလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

STOCK EXCHANGE စနစ္
Stock Exchange သည္

ျမန္မာအစု႐ွယ္ယာေစ်းကြက္မ်ား၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဥပေဒအရ JV ကုမၸဏီ

(သို႔မဟုတ္) တာ၀န္တင္႐ိွမႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ လီမိတက္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြ႕ဲ စည္းႏိုင္ပါသည္။ SE Law ၏ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားသည္ ႐ွင္းလင္းမႈမ႐ိွေသာ္လည္း YSX ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားေပၚလြင္သည့္ အခ်က္႐ိွပါသည္။ Stock
Exchange ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည့္ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ Stock Exchange
၏ ႐ွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရန္ မလိုပါ။
Stock Exchange တစ္ခုသည္ SECM မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွရမည္။ ၎၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ တြင္
ျပင္ဆင္မႈတရပ္ရပ္႐ိွလွ်င္

ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွေစျခင္းအပါအ၀င္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး

အာဏာပိုင္မ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ Stock Exchange သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါ၀င္
ဆင္ႏႊဲသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိက္ုယ္မိမိ စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းခြင့္႐ိွပါသည္။

႐ွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ေငြေၾကး႐ွင္းလင္းျခင္း
YSX ကဲ့သ႔ို Stock Exchange သည္ SECM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းျခင္း၊
႐ွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွံျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ SECM သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စာရင္းေရးသြင္းထားေသာ

စာရင္းေရးးသြင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္ကို
ထိန္းသိမ္းထားသည့္

အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စတင္အသံုးျပဳရမည္။

ဗဟို႒ာနျဖစ္လာပါမည္။

YSX

သည္လည္း

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒသည္

မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္

အစု႐ွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို

တကယ့္လက္ေတြ႕႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရမည္ဟု တာ၀န္ယူ သည့္ အေလွ်ာက္ Book Entry Transfer
စနစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြာဟခ်က္ ကို ညိွႏိႈင္းေပးရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ဥပေဒ

ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္

လိုအပ္မည္

ကုမၸဏီအက္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

စာအုပ္ေရးသြင္းလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္အား

၁/၂၀၁၅ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
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ၾသဂုတ္လ

ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္

(၇)ရက္ေန႔တြင္
ေၾကညာခ်က္

အပိုင္း (၁၄) အေရးပါေသာျမန္မာဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးက႑ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္ ဆင့္ပြားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
CBM သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္အားလံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္သူႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အာဏာပိုင္
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္
ရာတြင္ တရား ေရးရာအရ တာ၀န္႐ိွသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
CBM အေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္းထားမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာ ထိန္းညႇိႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္စြမ္း႐ိွပါသည္။
CBM အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္း စည္းမ်ဥ္းေရးရာ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းႏွင့္
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းစသည့္ ယခင္ကေလ့အက်င့္မ်ားကိုရပ္ဆိုင္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ိွပါသည္။ ဥပမာ
လက္႐ိွတြင္ အရင္းအႏွီး/စုေငြအခ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေပၚက်င့္သံုးထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္
မ်ားအေပၚက်င့္သံုးမႈမ႐ိွျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ စုေငြအတိုးႏႈန္းမွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ မၾကာခဏဘ႑ာေရး အ႐ံႈးအျမတ္ကို အစီရင္ခံရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္
မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သို႔ေခ်းငွားရန္တားျမစ္ထားျခင္း။
ေငြေပၚလြယ္မႈအခ်ဳိး
ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ၂၀% ေအာက္မေလ်ာ့နည္းေစဘဲ
ေငြေပၚလြယ္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

အနည္းဆံုးအရံထား႐ိွမႈ
အနည္းဆံုးအရံေငြသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ဘဏ္တစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္ (Demand Deposit) ၅% ႏွင့္ (Time Deposit)
၅% ကို CBM၌ အတိုးမရေသာေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထား႐ိွရန္လိုအပ္ပါသည္။
အတိုးႏႈန္းထားမ်ား
စာရင္းေသအပ္ေငြ၊ ေငြစုလက္မွတ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြတို ႔အေပၚ ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ အနည္းဆံုးအတိုးႏႈန္း ထားမ်ားသည္
CBM

ႏႈန္းထား၏

၂%

ေအာက္ေလ်ာ့နည္းမႈမ႐ိွေစရ။

ေခ်းေငြႏွင့္

စာရင္း႐ိွေငြ

ထက္ပိုထုတ္မႈမ်ားအတြက္

ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ားဆံုးအတိုးႏႈန္းထားသည္ CBM ႏႈန္းထား၏ ၃% ထက္ေက်ာ္ လြန္မႈမ႐ိွေစရ။
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(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃)ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္မႈအရ) CBM မွ “တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္မႈမ႐ိွေသာ” ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားအားလံုးကို ထိန္းညႇိေပးပါသည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္အရ
ဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြ လက္မခံမီ CBM ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ညႊန္ၾကားထားသည့္
အတိုင္း CBM သို႔ မတင္ျပမီ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ စနစ္တက် လႊဲပို႔ထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ားကို လံုၿခံဳ
ခိုင္မာေစရန္ ဘဏ္မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္)
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ေခ်းေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ CBM မွ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ ညႊန္ၾကား ထားပါသည္။
ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ CBM သို႔ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအစီရင္ခံတင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။
(၁)

(၂)

အပတ္စဥ္
(က)

အပတ္စဥ္ အရံထား႐ိွမႈအေျခအေန

(ခ)

ေငြေပၚလြယ္မႈအခ်ဳိးအစား

(ဂ)

လက္ထဲ႐ိွေငြသား

လစဥ္
(က)

လစဥ္လက္က်န္႐ွင္းတမ္း

(ခ)

၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္႐ွင္းတမ္း

(ဂ)

အရင္းအႏွီးလံုေလာက္မႈအခ်ဳိး

(၃)

သံုးလတစ္ႀကိမ္ - အရင္း၊အတိုးေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြ႐ွင္းတမ္း

(၄)

ႏွစ္စဥ္ - ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံမႈ

ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ (၁၉၉၀) ႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ဤဥပေဒအရ CBM အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္း ေလးမ်ဳိးကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို ႔မွာ- စီးပြားေရး
ဘဏ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (သို႔မဟုတ္) ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။
စီးပြားေရးဘဏ္တစ္ခုအတြက္ အနည္းဆံုးထည့္ဝင္မတည္အရင္းအႏွီးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၃၀) ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏ မတည္အရင္းအႏွီးႏွင့္ အရံေငြ (၂)ရပ္ေပါင္း၏ ၂၀% ထက္ပို၍ စီးပြားေရးအုပ္စုတစ္ခု
(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အရံေငြအားေခ်းငွား၍မရပါ။

အရင္းအႏွီးျပည့္စံုမႈအခ်ဳိး ။

။ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေဘးအႏၲရာယ္ အခ်ဳိးအစားအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕

အစည္းတစ္ခု၏ မတည္အရင္းအႏွီးႏွင့္ အရံထား႐ိွမႈမ်ားၾကား႐ိွႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ဆယ္ဆထက္ပိုလြန္ျခင္းမ႐ိွေစရ။
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တရားဝင္ေခ်းငွားေရးကန္႔သတ္ခ်က္ ။

။ ဘဏ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏မတည္အရင္းအႏွီး၏ ၂၀% အထက္ကို

ေခ်းငွားမႈ မလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ စီးပြားအုပ္စုတစ္ခု သို ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား
အရံေငြအားေခ်းငွား ျခင္းမ႐ိွေစရ။

ေခ်းေငြထိန္းခ်ဳပ္မႈ ။

။ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈ

အႏၲရာယ္ေ႐ွာင္ၾကဥ္ေရး၊ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ဗဟိုဘဏ္မွ
ထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တို ႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ရယူကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဘဏ္အားလံုးအေနျဖင့္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အပ္ႏွံေငြအားလံုး၏ အနည္းဆံုး ၂% ပမာဏ႐ိွ အေထြေထြ
စာရင္းကို လ်ာထားရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သံသယ႐ိွေသာ (သို႔မဟုတ္) ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြ
မ်ားအတြက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားရန္လိုသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒကို အစားထိုးရန္အတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ဘ ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဥပေဒအသစ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္႐ိွပါသည္။ အေသးစိတ္သိ႐ိွရန္အတြက္ “ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” ကိုၾကည့္ပါ။
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) ႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား
ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ CBM မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေသာ စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈ ပံုစံမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္း
ထားပါသည္။ မတည္အရင္းအႏွီးကိစၥမ်ားတြင္ CBM ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
အမိန္႔စာအမွတ္ № ၁၃/၂၀၁၂ ႏွင့္ № ၁၅/၂၀၁၂ တို႔အရ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ စာရင္း႐ွင္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား
လက္ခံဖြင့္လွစ္ရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကိုခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အမ်ားဆံုးပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀,၀၀၀)
ထုတ္ယူရန္ (သို႔မဟုတ္) ၎ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြပမာဏကို တစ္ပါတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သာထုတ္ယူရန္ ကန္ ႔သတ္
ထားၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားကိုသတ္မွတ္ထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစည္းမ်ဥ္းအမိန္႔စာ အမွတ္ ၇/၂၀၁၄ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) )
ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကို ဤအမိန္႔စာက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၎ထဲတြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လက္ခံမႈ၊

လဲလွယ္မႈ၊

ဝယ္ယူမႈ

ေရာင္းခ်မႈတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

၎မွ

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလႊဲပို႔မႈႏွင့္

ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို ႔ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး
လႊဲပို႔လက္ခံမႈတို႔ အတြက္ခိုင္လံုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေငြေပၚလြ ယ္
မႈအမ်ားဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀,၀၀၀) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခ
အေနအမ်ားစုအတြက္ ယင္းပမာဏႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို ႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခား
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္

ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား

တည္ျပဳျခင္းအတြက္ အဓိကတာဝန္ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
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လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

ရယူအ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ)
ဤဥပေဒက တိုးျမႇင့္ထားေသာ ေကာ္ပရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ စာရင္းကိုင္ပညာစံႏႈန္းမ်ား၊ ခိုင္မာေသာစည္းမ်ဥ္း၊ အစီရင္
ခံမႈယႏၱရားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ိွေစရန္
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားဥပေဒ (မူၾကမ္း)
ဤဥပေဒသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တစ္ခုလံုးကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ၎မွ CBM ၏ ႀကီးၾကပ္
ေရးတာဝန္ကို အားျဖည့္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားေခ်းငွားေရး၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္
အေၾကြးဆပ္ႏိုင္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအားျဖည့္ရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဘဏ္အားလံုးကို ဥပေဒအသစ္အရ အာဏာသက္ေရာက္မႈ႐ိွေစရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအတြက္
လိုင္စင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေကာ္ပရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ စီမံေဆာင္ ႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မည့္
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၎တြင္ အရင္းအႏွီးလံုေလာက္မႈ၊ ေငြေပၚလြယ္မႈ၊ အရံထား႐ိွမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး
က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ လက္႐ိွအေျခအေန အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ အထက္တန္းအမႈေဆာင္မ်ား၊ ပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ေဆးေ႐ြးခ်ယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကိုက္ညီေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းမွ မိုဘိုင္းဖုန္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ E-Banking တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာက္သည္မွ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္႐ိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

အာဏာတည္လ်က္႐ိွသည့္ တရားေရး

ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (“AMLL“) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္
တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရ႐ိွသည့္ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို အစားထိုးထားပါသည္။ ၂၀၀၃
ခုႏွစ္

တရားမ၀င္ေသာနည္လမ္းျဖင့္ရ႐ိွသည့္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

နည္းဥပေဒမ်ားသည္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖက္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား မျပ႒ာန္းမီအထိ အသက္၀င္လ်က္႐ိွပါသည္။ CBM အေနျဖင့္ ပံုမွန္
ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္ AML သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္အားလံုးကို စစ္ေဆး
အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မွစတင္၍ AML စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း
မ်ားႏွင့္ လိုက္နာကိုက္ညီေစေရးတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအတြက္ အထူးစာရင္းစစ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္
ခဲ့ပါသည္။
AMLL အေနျဖင့္၊ တရားမဝင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရာက္ ႐ိွလာသည္ဟု သိထားေသာ ေငြႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားအား ရယူထားျခင္း၏ မူလအေျခအေနကို ပံုေဖာ္ေျပာင္းလဲထားျခင္းႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဟု
သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံတကာက်င့္သံုးမႈမ်ားကို က်င့္သံုးလာရန္ ရည္ ႐ြယ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ AMLL အေနျဖင့္ အလႊာႏွစ္လႊာ ပါဝင္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
အဖြ႕ဲ တစ္ဖြ႕ဲ ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎၏အထက္တြင္ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြ႕ဲ (Central Body)
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႐ိွ၍

ယင္းဗဟိုအဖြဲ႕သည္

အဆင့္ျမင့္မူဝါဒ၊

အမ်ဳိးသားအဆင့္

အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားအတြက္

တာဝန္႐ိွပါသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း တာဝန္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (FATB) ႐ိွၿပီး ယင္းအဖြဲ႕
အေနျဖင့္ (အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕) မွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာေစေရးအတြက္ တာဝန္ ႐ိွပါသည္။
အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အေျခအေနအလိုက္ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းမ်ားကို လိုအပ္
သလို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္အား AMLL ေအာက္တြင္ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္
ထားပါသည္။
AMLL တြင္ ပါဝင္သည့္ ဗဟိုအဖြဲ႕မွ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္တစ္ခုဟု ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈအေပၚအေျခခံ၍ Customer
Due Diligence ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (CDD Measures) တြင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕မ်ားက တာဝန္႐ိွ
ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမတိုင္မီ၊ ေဖာက္သည္အသစ္အတြက္ စာရင္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ျခင္းမတိုင္မီ၊ ႏိုင္ငံ
တကာေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေငြလပ
ႊဲ ို႔မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမတိုင္မီ (သို႔မဟုတ္) ယခင္ရ႐ိွ
ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း၊ အၾကမ္း
ဖက္ ေငြေၾကး႐ွာေဖြျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား သံသယ႐ိွပါက အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ CDD
ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
CDD ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေဖာက္သည္၏ ခိုင္မာမႈကိုေဖာ္ထုတ္
အတည္ျပဳျခင္း၊

လုပ္ငန္းစီမံေဆာင္႐ြက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း

သို႔မဟုတ္

ပုဂၢိဳလ္၏အက်ဳိးအျမတ္

ခံစားခြင့္႐ိွေသာ

ပိုင္႐ွင္ကို ခြျဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ၾကားခံ (Third Party) ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေအးဂ်င့္တစ္ဦး၏ စစ္မွန္ေသာခိုင္မာမႈႏွင့္
အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕တစ္ခု၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာ
တစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ CDD ေဆာင္႐ြက္မႈ ယႏၱရားပံုစံမ်ားကို အဆင့္တိုးျမႇင့္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ CDD ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ရ႐ိွထားသည့္ ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္
အထားမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစတင္သည့္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအားစတင္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ေန႔စမ
ြဲ ွ ငါးႏွစ္
ကာလအတြက္ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔စမ
ြဲ ွ ငါးႏွစ္ကာလအတြက္ FATB သို႔ ယခင္
ေပးပို႔ထားသည့္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္ကာလမွ ငါးႏွစ္ကာလအထိ ဆံုး ႐ံႈး
ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ဝင္ေငြရ႐ိွမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ေငြႏွင့္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာအရာဝတၳဳမ်ား သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုး႐ိွေသာအရာမ်ား အပါအဝင္
သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖံုးကြယ္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မ်ား႐ိွမႈတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ ပ်က္
ကြက္သည္ဟု စြပ္စခ
ြဲ ံရသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္ AMLL မွ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနကို အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။
AMLL အေနျဖင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ျပစ္မႈထင္႐ွားျခင္းအတြက္ အနည္းဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္၊ အမ်ားဆံုး
ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္ က်ပ္ေငြသန္း (၅၀၀) တို႔ကို ေပးေဆာင္ေစရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
AMLL

မွ

(ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအႏၲရာယ္

စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းစနစ္မ်ားခ်မွတ္ထားမႈအပါအဝင္)

ထပ္မံ

ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း ယင္းစနစ္မ်ား၏ တိက်ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေသးစိတ္ကို ႐ွင္းလင္းတိက်စြာသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မ႐ိွပါ။
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
၂၀၁၄ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (ATL) က အၾကမ္းဖက္ဝါဒေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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ATL ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ (၁)

က်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ရည္႐ြယ္ျခင္း
(က) အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား)မွ

အသံုးျပဳမည္ဟု

သိထားေသာ

(သို႔မဟုတ္)

၎အတြက္

ရည္႐ြယ္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
(ခ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား) မွအသံုးျပဳမည္ဟုသိထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ၎အတြက္ ရည္႐ြယ္
ထားေသာ တရားမဝင္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အား အသံုးျပဳျခင္း

(ဂ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား)အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

(ဃ) အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို အားေပးကူညီျခင္း
(၂)

သိလ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈထိုက္သည္ကို သိႏိုင္ေျခ႐ိွျခင္း
(က)
(ခ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
အၾကမ္းဖက္သမား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္
ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အားေပးကူညီျခင္း

(ဂ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကိုအသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္
ရ႐ိွေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

(ဃ)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို လက္၀ယ္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

(င)

အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမ႐ိွဘဲ

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို

ေရာင္းဝယ္ျခင္း

(သို႔မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းေပးပို႔ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း
(စ)

အၾကမ္းဖက္သမား(မ်ား) ႏွင့္၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈၾကားမွ ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကို သတင္းပို႔ရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္း

(၃)

အၾကမ္းဖက္သမားပိုင္ဆိုင္မႈကို

ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

ေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ႀကိဳးစားျခင္းတို႔ကို

သတင္းေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း
ATL ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ျပစ္မႈတစ္ခုထင္႐ွားစြဆ
ဲ ိုႏိုင္ရန္အတြက္ (ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္)
အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား မလိုအပ္ပါ။
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အနည္းဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္း (သို႔မဟုတ္)
ေသဒဏ္ ျဖစ္ပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ တရားစီရင္ထံုးတစ္စံုတစ္ရာမွ်မ႐ိွပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေျမယာႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ တရားေရးရာယႏၱရားသည္ (ေက်း႐ြာဥပေဒ (၁၉၆၁ တြင္ျပင္ဆင္ခဲ့)၊ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၆၁)
လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) ကဲ့သ႔၊ို

ဥပမာအနည္းငယ္သာေပးထားျခင္းျဖစ္) ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ

နယ္ေျမမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေျမယာတြင္ အဓိကပံုစံႏွစ္မ်ဳိး႐ိွပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေျမယာမ်ားသည္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ
(Fee Simple) ႏွင့္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္႐ိွေသာေျမတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Fee Simple ေျမယာမ်ား (ဥပမာ
- လြတ္လပ္စြာ စီမံျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ေျမယာမ်ား) အျဖစ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားဟုလည္း
ေခၚဆိုၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ားတြင္ေတြ႕ရပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေျမယာမ်ားကို
Fee Simple အျဖစ္ ခြင့္ျပဳမႈမ႐ိွေတာ့ပါ။ ၎အစား အစိုးရမွ ႏွစ္႐ွည္ကာလဟုယူဆႏိုင္ေသာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္
တိက်ေသာ ေျမကြက္မ်ားအတြက္ ဂရန္မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ ဂရန္သက္တမ္းသည္ (၁၀)ႏွစ္မွ ႏွစ္(၉၀)အထိ
ကြျဲ ပားႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း သက္တမ္းတိုးႏိုင္၍ ယင္းကဲ့သို ႔ ဂရန္ထုတ္ေပးသည့္အေပၚ
သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအေပၚလည္းမူတည္ပါသည္။ ဂရန္ေျမယာသည္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို ႔ ေျမယာမ်ား
တြင္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္မႈ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား႐ိွေသာ (ေကာ္ပရိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္) အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ ခြထ
ဲ ုတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပါးေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို ႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္း
ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရး အာမခံအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ထား႐ိွႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရထံမွ ေနာက္ထပ္ အထူးခြင့္ျပဳအတည္ျပဳခ်က္
မ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ (ေျမဂရန္ထုတ္ေပးမႈမွအပ) သတ္မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္ကာလ အတြက္မဆို
ေျမဂရန္မ်ားကိုရယူႏိုင္ပါသည္။

Land grant/right of
occupancy
Buyer

DHSHD

House/apartment

LDR
Developer
LDR includes:
Right of occupancy
Development rights
Ability to sell products to end buyers
Ability to transfer/co-develop
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သက္ဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္
၁၈၈၂ ခုႏွစ္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေရးအက္ဥပေဒ
ဤအက္ဥပေဒသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအားေရာင္းခ်၊ လဲလွယ္၊ ငွားရမ္းျခင္း တို ႔အပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္
သက္ဆိုင္ၿပီး ဝယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။
၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ အခြန္ဥပေဒ
ဤဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အထက္ပိုင္း႐ိွ သရက္ၿမိဳ႕ေဒသမ်ားအတြက္သာ သက္ေရာက္မႈ႐ိွၿပီး အခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမထားပါက သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္းတည္႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ (ေျမယာ) အားလံုးအတြက္
ေျမခြန္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမယာႏွင့္ အခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ဤဥပေဒသည္ အထက္ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္း အတြက္သာ သက္ေရာက္မႈ ႐ိွၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳထားပါက
သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားအတြင္း တည္႐ိွေသာပိုင္ဆိုင္မႈ (ေျမယာ) အားလံုးအတြက္ ေျမခြန္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါ
သည္။
၁၈၉၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒ
တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္သည္ ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ဂရန္မ်ားသက္တမ္းတိုးျခင္း
တို႔အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေပးေခ်ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
လႊဲေျပာင္း

ျခင္းမ်ားအတြက္

တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္သည္

ရန္ကုန္ႀကီးၾကပ္မႈနယ္ေျမမ်ား

အတြင္း၌တည္ ႐ိွေသာ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ပံုေသ ၇%၊ အျခားေနရာမ်ားအတြက္ ပံုေသ ၅% ျဖင့္ ေကာက္ခံပါသည္။ ဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ ေငြအရင္း အျမစ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမ႐ိွပါက ေနာက္ထပ္အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္
တန္ဖိုးႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္

ထားေသာ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏

အရည္အတြက္အေပၚအေျခခံ၍

ကြျဲ ပားျခားနားသည့္

အတိုင္းအတာအေပၚ မူတည္ပါ သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္သည္ ငွားရမ္းသည့္ကာလ အပိုင္းအျခား၊ စတုရန္းေပျဖင့္
ရည္ညႊန္း၍ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ဂရန္မ်ားသက္တမ္းတိုးမႈအေပၚ မူတည္၍ ၁.၅% မွ ၃% အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ိွေသာ
မေျပာင္းေ႐ြ႕ႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ငွားရမ္းမႈအေပၚတြင္ ေကာက္ခံပါသည္။
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ ရန္ကုန္၏ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ခန္ ႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ထုတ္ျပန္
ထားၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးကိစၥမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
အနည္းဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဤပမာဏသည္ စတုရန္းတစ္ေပလွ်င္
က်ပ္ေငြ (၅၀,၀၀၀) မွ (၄၀၀,၀၀၀) အထိ႐ိွပါသည္။
၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ
ဤဥပေဒမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ မ႐ိွမျဖစ္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
မေ႐ြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၏ လက္႐ိွ (သို႔မဟုတ္) အနာဂတ္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖစ္ေပၚ (သို႔မဟုတ္) ပ်က္စီးေစ
သည့္ အေပါင္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ႐ိွေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ရန္
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ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ (၅၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္႐ိွေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားအျပင္ တစ္ႏွစ္
အထက္ငွားရမ္းမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္စဥ္ငွားရမ္းမႈမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ
ဤဥပေဒမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မေ႐ြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
ငွားရမ္းမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္အထိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ကန္ထ႐ိုက္
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သံ႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ဤဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါသည္။
၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အစိုးရ ျပည့္သူ႔အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ြာနွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႔ အက္ဥပေဒ
အစိုးရျပည္သူ႔

အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႔က

ၿမိဳ႕႐ြာအိုးအိမ္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး

ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းလိုေသာေျမႏွင့္ေျမေပၚ႐ိွ အေဆာက္အဦးမ်ား (တည္ေဆာက္ထား႐ိွလွ်င္) အား ျပည္
ေထာင္စုသမၼတက သိမ္းဆည္းခြင့္အာဏာကို ဤဥပေဒက ေပးထားပါသည္။ ထိုသိမ္းဆည္းေသာေျမႏွင့္ အေဆာက္
အဦးမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဤဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ
ဤဥပေဒမွ ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ၎၏ေျမယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရန္၊ လဲလွယ္ရန္၊ ငွားရမ္း
ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးဥပေဒ
ဤဥပေဒမွ အသံုးမျပဳေသာေျမယာမ်ားကို ဆႏၵ႐ိွေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ
သည္။ ဤထဲတင
ြ ္ ေျမယာကို စီးပြားေရးအရ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေထာက္ခံထားေသာ
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါဝင္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀)တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (ECL)
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္၌ က႑အလိုက္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအစု႐ိွေသာ္လည္း ECL ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳမႈ ပိုမိုတည္ၿငိမ္ခိုင္မာလာခဲ့ပါသည္။ ECL မွ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေကာ္မတီ (ECC) ကို အဓိကျဖစ္ေသာ ေျမျပင္၊ ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ေျမေအာက္
ေရအရည္အေသြး၊ ေလထုအရည္အေသြး၊ (Noise Pollution) ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ၊ အစိုင္အခဲႏွင့္အရည္ စြန္႔ပစ္
ပစၥည္းစြန္႔ထုတ္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစံႏႈန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ အာဏာေပးအပ္ထားပါသည္။
ECL အရ ညစ္ညမ္းမႈအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ားကို ECC စံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္၊ ထုတ္လႊတ္၊ စြန္႔ပစ္ရန္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ေလ့လာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ စီမံ၊
ေလ်ာ့ခ်၊ ႐ွင္းထုတ္ရန္အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ (မူၾကမ္း)
ဤဥပေဒမူၾကမ္း (ျပ႒ာန္းထားပါက) ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္႐ိွ အနည္းဆံုးေျမ တစ္ဧကတြင္
ေျခာက္လႊာအထက္႐ိွေသာ အေဆာက္အဦမ်ား႐ိွ အခန္းမ်ား၏ ၄၀% အထိႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈရ႐ိွေစရန္ ခြင့္ျပဳထား
ပါသည္။
အိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္ေနေသာ

ကန္ထ႐ိုက္

တာ လိုင္စင္မ်ား၊
မ႐ိွမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ သြင္းကုန္ /ထုတ္ကုန္ မွတ္ပံုတင္ ႐ိွရမည့္အျပင္ ပစၥည္း
ႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ အားလံုးနီးပါးအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္သက္သာ ခြင့္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို စီမံကိန္းကုမၸဏီအမည္ ျဖင့္တင္သြင္းရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕အတြက္ ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္သည္
မူၾကမ္းအဆင့္သာ႐ိွေသးၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ေၾကျငာျခင္း မ႐ိွေသးပါ။
ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီ (CDC) တို႔မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုအား သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး ၎ေလွ်ာက္လႊာကို အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ ေရး/ခြင့္ျပဳခ်က္
ထုတ္ေပးေရးသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔သြားၿပီး ယင္းဌာနမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈဌာနသို႔ တဖန္ေပးပို႔ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားသူအား ေဆာက္လုပ္ေ ရး ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ ကိုထုတ္ေပးပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုရက္ (၃၀)အတြင္းၿပီး
ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လအနည္းငယ္ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး
ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွသည္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိုစတင္ႏိုင္ပါသည္။
ေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ CDC မွ ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုင္ေဆာင္သူသို ႔ ျပည့္စံုမႈလက္မွတ္ထုတ္ေပး
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္မ ႐ိွဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အတြက္ CDC မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာဒဏ္ေၾကး (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္းေရးျဖစ္ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ တရားမမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း ရာဇဝတ္မႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တရားေရးရာျပ႒ာန္းခ်က္
၁၉၇၂ ခုနွစ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ
ဤဥပေဒကို အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မိလႅာေရဆိုးစနစ္ အရည္အေသြးႏွင့္သန္ ႔႐ွင္းေရးတို႔အျပင္
ကူးဆက္ေရာဂါ တို႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေ ႐ွာက္ရန္အတြက္ျပ႒ာန္းထားၿပီး
ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။
သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ေဆးေကာင္စီဥပေဒ (၁၉၈၉) (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္)
ဤဥပေဒမွ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာေဆးဝါးမ်ားအသံုးခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကို ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာေဆးဝါးေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆုိင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၀) (၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္)
ဤဥပေဒမွ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားမႈအတတ္ပညာ က်င့္သံုးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားကိုျပ႒ာန္းထားၿပီး ျမန္မာသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမႈေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား
ကိုသတ္မွတ္ေပးပါသည္။
ဤဥပေဒကိုျပင္ဆင္လ်က္႐ိွပါသည္။
အမ်ဳိးသားေဆးဝါးဥပေဒ (၁၉၉၂)
ဤဥပေဒကို အႏၲရာယ္ကင္း၍ အက်ဳိးအာနိသင္ထိေရာက္ေသာေဆးဝါးမ်ား ရ႐ိွသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေစေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထား
ပါသည္။ ယင္းဥပေဒမွ ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုမီွးသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျဖန္ ႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ကုန္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (FDA) အေနျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ားမွန္ကန္အက်ဳိး႐ိွစြာအသံုးခ်ေရးကို ျမႇင့္တင္
လိုက္နာေစရန္အတြက္ တာဝန္႐ိွပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ႀကီးၾကပ္မႈအဆင့္ တစ္ခု
ခ်င္းဆီ၌ ေဆး၀ါးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား႐ိွပါသည္။ FDA အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ မ်ား႐ိွ
ေဆးဝါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေလ့လာစိစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ၿမိဳ ႕နယ္
ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္အာဏာအပ္ႏွင္း ထားပါသည္။
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္)
ဤဥပေဒမွ

ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။ ၎မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ မိလႅာေရဆိုးစနစ္၊ ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား
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အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤဥပေဒမွ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန (MOH) အား အစိုးရ၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္၊ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္
အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါသည္။
မ်က္စိလႈဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၆)
ဤဥပေဒကို မ်က္ၾကည္လႊာအစားထိုးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား
မ်က္စိ ဘဏ္ေကာ္မတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎မွ မ်က္စိလွဴဒါန္းျခင္း မ်က္ၾကည္လႊာ အစားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၀၀)
ဤဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးမီ၍ ထိေရာက္ေ သာက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားရ႐ိွေစရန္၊
က်န္းမာေရး

ဝန္ထမ္း/ဆရာဝန္မ်ား၏

အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္၊

စံႏႈန္းႏွင့္အရည္အေသြးမ်ားကို

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ထိန္းသိမ္းတိုးျမႇင့္ရန္၊

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ား၏

ေဆးဝါးေလ့လာမႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈရ႐ိွ

ေစရန္၊ ေဆးဝါးအသံုးခ်မႈ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အက်င့္သိကၡာ႐ိွေသာ အျပဳအမူ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းပါသည္။
ဤဥပေဒမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ အခြင့္
အေရးႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ၎မွ ျပည္တြင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လို္င္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ၎တို ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို လည္းျပ႒ာန္း
ထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ႐ိွေစရန္ ဤဥပေဒကိုျပင္ဆင္လ်က္႐ိွပါသည္။
ေသြးႏွင့္ ေသြးထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၀၃)
ဤဥပေဒကို အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေသြးႏွင့္ေသြးထုတ္ကုန္မ်ား ရ႐ိွေစေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္
ထားေသာ အမ်ဳိးသားေသြးႏွင့္ေသြးထုတ္ကုန္မ်ားေကာ္မတီ၏ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေသြးဘဏ္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားေသြးႏွင့္ေသြး ပစၥည္း
ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသတ္မွတ္
ထားပါသည္။
ပုဂၢလိကေသြးဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္မႈကိုခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ဤဥပေဒကိုျပင္ဆင္လ်က္ ႐ိွပါသည္။
ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္း လွဴဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၀၄)
ကိုယ္အဂၤါခၽြတ္ယင
ြ ္းမႈေၾကာင့္ ဒုကၡိတျဖစ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖးမေပးရန္၊ အစားထိုးကုသမႈ သုေတသန
ႏွင့္ ပညာရ႐ိွေစရန္၊ ကိုယ္အဂၤါအလွဴ႐ွင္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာေစရန္၊ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား၊
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NGO မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းထံမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ိွရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္
ဤဥပေဒကိုျပ ႒ာန္းထားပါသည္။
ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၀၇)
အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈစနစ္၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္

စနစ္က်စြာေဆာင္ ႐ြက္မည့္

ပုဂၢလိက

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားရ႐ိွေစရန္၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑
အရင္းအျမစ္မ်ား ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေဂဟာမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အႏၲရာယ္
ကင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ယင္းသို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ႐ိွစြာေဆာင္ ႐ြက္ေစရန္
အတြက္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေ ႐ွာက္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဤဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
ဤဥပေဒမွ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္အျပင္ အေထာက္အပံ့၊ အေဆာက္အအံုမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပး
ျခင္းအတြက္လည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္
MOH သည္ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ ႐ိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကုစားေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေအာင္ျမင္ေစရန္ တာဝန္႐ိွပါသည္။ MOH သည္ အစီအစဥ္ဆြျဲ ခင္း၊
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္စီမံခန္ခ
႔ ြျဲ ခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ထိန္းညႇိျခင္းတုိ႔အတြက္
တာဝန္႐ိွၿပီး ၎ကိုဒုတိယဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ဝန္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲပါသည္။
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ MOH ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေ႐ွာက္သူမ်ားကို

ထိန္းညႇိရန္

အထူးရည္႐ြယ္ထားေသာ

အဓိကအဖြဲ႕အစည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြဲ႕မွ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ
ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္သူက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္
ရန္တာဝန္႐ိွပါသည္။

အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္

လူအမ်ားထံသို ႔ေရာက္႐ိွရန္အတြက္

(ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္

ယင္းထက္ေသး ငယ္ေသာအပိုင္းအျခား) က်န္းမာေရးစနစ္၏ အစြန္အဖ်ားအပိုင္းတြင္ ျဖန္႔က်က္ထားေသာဝန္ထမ္း
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ကန္သ
႔ တ္မႈမ႐ိွေစဘဲ က်န္းမာေရးလက္ေထာက္၊ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးေစာင့္
ေ႐ွာက္သူ သားဖြားႏွင့္ ျပည္သူက်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္သူတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဥပေဒ၏ ေလ့လာ စမ္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ ႕စည္းတာဝန္ေပး
အပ္ထားပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းပကားသည္ အားနည္းလ်က္ ႐ိွၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား၏ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ

လည္းျပည့္စံုမႈမ႐ိွပါ။

ဥပမာအားျဖင့္

အခ်ဳိ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားသည္

အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈမ႐ိွ၊ ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ဟု သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျမန္မာFDAမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တရားစြရ
ဲ န္ ေနွာင့္ေႏွးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္မႈ
မ႐ိွျခင္း တို႔႐ိွပါသည္။ ထိုေ
႔ ၾကာင့္ ဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မထိေရာက္ႏိုင္ ျဖစ္ရပါသည္။
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ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈကို

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္

သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးအသင္းမွ ပုဂၢလိကက႑႐ိွ
ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာေရးကို ဆက္တိုက္ပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္
ပညာ႐ွင္မ်ားအတြက္လိုင္စင္

ထုတ္ေပးေရးသည္

လက္႐ိွတြင္

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ထက္ပိုေနၿပီး

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈစံႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားျခင္းမ႐ိွပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လိုင္စင္အသစ္လဲလွယ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ လ်က္ ႐ိွပါသည္။
သြင္းကုန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္လုပ္ငန္း ႐ွင္မ်ားအသင္းမွ
စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါသည္။ လက္ကားေရာင္းသူမ်ားကို ဗီတာမင္ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ေရာင္းေစ်းကို ၅% မွ ၇%
အထိျမႇင့္တင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အျခားေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ၁၀% အထိ ျမႇင့္တင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေဝးလံေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ားကို ပါေပါင္းထည့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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အပိုင္း (၁၅) Taxation

ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ပိုရိတ္၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမွန္တကယ္ ေကာက္ခံ
ရေသာ အေရးႀကီး၍ အဓိကက်ေသာ ၀င္ေငြခြန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၀င္ေငြခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရ႐ိွသည့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္
႐ွယ္ယာမ်ား၏ ေရာင္းခ်ျခင္း ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္

႐ွုယ္ယာမ်ား

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးသားဖြဲ႕စည္းထားရန္ မႀကံ႐ြယ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ လက္႐ိွတည္႐ိွေနေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်စြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ဟူ၍
ယူဆေနစဥ္တြင္ ႐ံုးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ တာ၀န္႐ိွ
သည္ဟူ၍ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပဲ (Agree with the Interpretation) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူ
ကိုက္ညီျခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟူ၍ အာမခံ
မေပးႏိုင္ေပ။ တည္႐ိွမေနပဲ ပံုႏွိပ္မထားေသာ (သို႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ မရ႐ိွႏိုင္ေသာ
ဥပေဒမ်ား အျခားနည္းဥပေဒမ်ား စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထား
ေသာ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား (သို႔မဟုတ္) တရားမ၀င္ (သို႔မဟုတ္) ဌာနတြင္း၌သာ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းမ်ား စသည္တို႔
သည္ ေအာက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေကာင္းထိခိုက္ေစပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္ပါ သည္။
ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ခန္႔အပ္ထားေသာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္
သူမ်ားက တိုင္ပင္ၿပီး ႐ွယ္ယာမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္ျခင္း အခြႏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားအရာမ်ား
ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေသာ အျခားသူမ်ားသည္ ႐ွယ္ယာမ်ား
ေရာင္းခ်ျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း၊

၀ယ္ယူျခင္း၊

ေငြေၾကးတာ၀န္ခံ၍

၀ယ္ယူသံုးစြျဲ ခင္း

စသည္တို႔မွ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ တာ၀န္တင္႐ိွမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား တာ၀န္မယူေပ။

Corporate Income Tax (ကုမၸဏီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၀င္ေငြခြန္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျခင္းဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထား
သည့္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ကို အခြန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုကုမၸဏီအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္
မွတ္ယူ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားဥပေဒမ်ားအရ ထိုသို႔သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
သားမ်ားအေနျဖင့္ ထို႐ွယ္ယာမ်ားကို အျပည့္အ၀ ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္ FMI အပါအ၀င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ကို
အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္

ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေနထိုင္သူမ်ားဟူ၍

သတ္မွတ္ရမည္။

၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရ႐ိွႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာသံုးအေျခခံျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေကာက္ခံရာ
တြင္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အျခားကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာတြင္ရေသာ အျခား၀င္ေငြမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ ၀င္ေငြ၏ စုစုေပါင္းေငြမွ ၂၅% ျဖင့္
ျပည္တြင္းတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ အားလံုးေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Dividend Distribution (အျမတ္ေငြမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း)
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ကုမၸဏီတစ္ခုမွရ႐ိွေသာ၀င္ေငြမ်ားကို FMI အပါအ၀င္ ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ ရ႐ိွသည့္၀င္ေငြမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္
ေကာက္ခံျခင္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။
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Gains on Disposal Shares (႐ွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွရ႐ိွေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ား)
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ ႐ွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမွရ႐ိွသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ၁၀% ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ွယ္ယာကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္
ေရာင္းခ်ရသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားကို အေျခတည္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွရ႐ိွေသာ အျမတ္ေငြကို
အခြန္ေကာက္ခံမႈအတြက္ တြက္ခ်က္ရမည္။
Stamp Duty (တံဆိပ္ေခါင္းခြန္)
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ၀ယ္ယူသည့္႐ွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုးေပၚတြင္ ၀.၃% ျဖင့္ အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူသူမွ တြက္ခ်က္
ေပးေဆာင္ရမည္။
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အပိုင္း (၁၆) အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
၁။

YSX မွ အတည္ျပဳရန္ အတြက္မွတပါး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Stock Exchange တြင္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူ
ထားပါသည္။

၂။

စာမ်က္ႏွာ [ ] တြင္ စတင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္မွတပါး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္
ေန႔မွစ၍ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ အလားအလာမွာ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေျပာင္းလဲမႈ
မ႐ိွပါ။

၃။

ဤစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို အမ်ားျပည္သူသို ထ
႔ ုတ္ျပတင္ျပသည့္ေန႔စြမ
ဲ ွစတင္၍
(၁၂)လကာလအတြင္း

ကုမၸဏီ၏႐ံုးခန္း၌

ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္

အတြင္းတြင္

စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ႏွင့္

ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။
(က)

ကုမၸဏီ၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္း အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္

(ခ)

ကုမၸဏီ၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ စာရင္းစစ္ထားသည့္ေနာက္ဆံုး ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ား

(ဂ)

ေနာက္ဆံုးဘ႑ာႏွစ္ (၂)ႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္၏အစီရင္ခံစာ
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