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မာတိကာ

	 73	 ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ၏	အမှာစကား
	 75	 အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏	အိတ်ဖွင့်ပပးစာ
	 79	 ဥပပဒအကကံပပး၏	အိတ်ဖွင့်ပပးစာ
	 81	 ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့	
	 83	 စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့	
	 84	 အကကံပပးပကာ်မတီ
	 87	 ပပင်ပစာေင်းစစ်

အပိုင်း ၁  -  စီးပွားရေးဆိုင်ော လည်ပတ်မှု

	 89		 ကုမ္ပဏီ၏	စီးပွားပေးမူဝါဒနှင့်	ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်
	 91		 စီးပွားပေးလည်ပတ်မှု၏	သပောသောဝ	
	 93		 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	အပကာင်အထည်ပဖာ်မှု	မှတ်တမ်း
	 99		 စွန့်စားမှု	ညွှန်းကိန်းများ
	 105		 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်မှုပုံစံအသီးသီး၏	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
	 107		 လက်ပအာက်ခံ	ကုမ္ပဏီများ
	 109		 အစုအစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီများ
	 115		 အပထွပထွသတင်းအချက်အလက်များ

အပိုင်း ၂  ပူးရပါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု

	 117		 စီမံခန့်ခွဲမှု	ဖွဲ့စည်းပုံ
	 119		 ပကာင်းမွန်ပသာ	အုပ်ချုပ်မှု	အမူအကျင့်
	 121		 လူစွမ်းအားအေင်းအပမစ်	ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်ပေး
	 121		 လူမှုဝန်းကျင်အပပါ်	ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု

အပိုင်း ၃  ဘဏ္ဍာရေးေှင်းတမ်းနှင့် အရှုံးအမမတ်စာေင်း  

	 127		 လွတ်လပ်ပသာ	စာေင်းစစ်	အစီေင်ခံစာ
	 129		 ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	အဓိကအချက်အလက်များ	တင်ပပပခင်း
	 130	 စီးပွားပေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ော	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ
	 131	 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်ပဆာင်ေွက်မှု	အကျဉ်းချုပ်	အပပခပပဇယား
	 132	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း
	 134	 ၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်	ကုန်ဆုံးသည့်	ေဏ္ဍာနှစ်၏	ဝင်ပငွ	ေှင်းတမ်း	
	 136	 ေင်းနှီးပငွ	ပပပာင်းလဲမှု	ေှင်းတမ်း
	 137	 ပငွသားစီဆင်းမှုေှင်းတမ်း
	 138	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများအပပါ်မှတ်စုတိုများ
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၂၀၁၅	 ခုနှစ်သည်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီ 
လီမိတက်အတွက်	 အခက်အခဲများစွာ	 ပဖတ်ပကျာ်ခဲ့ေပခင်းနှင် ့
အတူ	 တက်ကကွလှုပ်ေှားမှုများနှင့်	 ပပည့်ပနသည့်နှစ်တစ်နှစ်ေု	 
ဆိုနိုင်ပါသည်။	 ဤပနောတွင်	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	 ဥက္ကဋ္ဌအပန 
ပဖင့်	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်အတွင်း	 ကုမ္ပဏီက	 ပအာင်ပမင်မှုနှင့်အတူ	
ပဖတ်ပကျာ်ခဲ့ေသည့်အခက်အခဲများ၊	 ပဆာင်ေွက်ချက်များနှင့်	
ဆက်လက်ပဆာင်ေွက်ေန်	 လိုအပ်ပနသည့်	 အချက်များကို		
ေှယ်ယာေှင်များအားလုံး	သိေှိနိုင်ေန်	ပပပာကကားလိုပါသည်။

ဤပနောတွင်	 အဓိကထားခပီး	 ပပပာကကားလိုသည်မှာ	
ေန်ကုန်	စပတာ့အိတ်ချိန်းစာေင်းတွင်	ပါဝင်နိုင်ေန်	စံချိန်စံညွှန်း 
မီသည့်	 ကုမ္ပဏီ	 ၆	 ခုထဲတွင်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခု	
ပါဝင်နိုင်ခဲ့သည်မှာ	ေှယ်ယာေှင်များ	အတွက်	အားတက်ဖွယ်ော 
တစ်ခုပဖစ်သည်။	 ဤကဲ့သို့	 ပါဝင်နိုင်ပခင်းမှာလည်း	 ကုမ္ပဏီ၏	
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	 နှင့်	 စီမံခန့်ခွဲပေးပိုင်းဝန်ထမ်းများအပါ 
အဝင်	ကုမ္ပဏီ၏	ဝန်ထမ်းများအားလုံးတို့၏	ရိုးသားကကိုးစားမှု၊	
လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ောတွင်	ပွင့်လင်းပမင်သာေိှမှု၊	ကုမ္ပဏီနှင့်	နုိင်ငံ 
ပတာ်အပပါ်	 ပကျးဇူးသစ္စာပစာင့်သိမှုစသည့်အချက်များပကကာင့်	
ပဖစ်သည်ေု	ဆိုလျှင်လည်း	ဆိုနိုင်ပါသည်။

သို့ပသာ်	ေန်ကုန်	စပတာ့အိတ်ချိန်း	ပစျးကွက်ပပါ်	အမှန် 
တကယ်	 ဝင်ပောက်နိုင်ပေးအတွက်လည်းပကာင်း၊	 ကုမ္ပဏီ၏	 
ပေေှည်	 စဉ်ဆက်မပပတ်	 ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်မှု	 ေေှိနိုင်ပေးအတွက် 
လည်းပကာင်း	ပဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်သည့်	အချက်များစွာ	ကျန် 
ေှိ	ပနပသးပကကာင်းပတွ့ေှိေသည်။	

လွန်ခဲ့သည့်	 ကသဂုတ်လ	၁၂	ေက်ပန့တွင်	ဒါရိုက်တာများ 
၏	 အစည်းအပဝးဆုံးပဖတ်ချက်ပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ဖွဲ့စည်းတည် 
ပဆာက်ပုံကို	ပပန်လည်ပပပာင်းလဲပပင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။	ပပပာင်းလဲ 
ပပင်ဆင်ေပခင်း၏	အပကကာင်းေင်းမှာလည်း	အထက်တွင်	ပဖာ်ပပ 

ခဲသ့ည်အ့တိငု်း	ကမု္ပဏ၏ီ	စဉဆ်ကမ်ပပတ	်ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတကပ်စေန ်
လည်းပကာင်း၊	အုပ်ချုပ်မှုနှင့်	စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွင်	ထိပောက်ခပီး 
အကျ ိုးများပစေန်လည်းပကာင်း၊	 နိုင်ငံတကာအဆင့်မီခပီး	
အေည်အပသွးပကာင်းမွန်ပသာ	 စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	 ေေှိနိုင်ေန် 
လည်းပကာင်း၊	ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ	စိတ်ဝမ်းမကွဲေဲ	လုပ်ငန်း 
တာဝန်များကို	 စိတ်ချမ်းသာစွာ၊	 စည်းကမ်းေှိစွာပဖင့်	 တာဝန ်
ထမ်းပဆာင်နိုင်ေန်လည်းပကာင်း	ေည်ေွယ်ခပီး	ပပုပပင်ပပပာင်းလ ဲ
ခဲ့သည်။	 ပပုပပင်ပပပာင်းလဲပခင်းနှင့်အတူ	စီးပွားပေး,	နည်းပညာ 
နှင့်	 ဥပပဒဆိုင်ော	 အကကံပပးပကာ်မတီ၊	 စာေင်းစစ်ပကာ်မတီ၊	
ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	 ခံစားပိုင်ခွင့်	 သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ၊	
ပူးပပါင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ၊	လူမှု 
ဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝပတ်ဝန်းကျင်	 ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှု 
ပကာ်မတီ	 စသည်ပဖင့်	ကုမ္ပဏီ၏	အုပ်ချုပ်ပေး၊	 စီးပွားပေးနှင့်	 
လူမှုပေးပိုင်းဆိုင်ောများတွင်	 လိုအပ်ပသာ	 ပကာ်မတီအဖွဲ့များ 
ကိုလည်း	ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏	 မူဝါဒနှင့်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ောများ 
နှင့်ပတ်သက်ခပီး	မေှိပသးသည့်	မူဝါဒနှင့်	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း	
များကို	 ပေးသားချမှတ်ေန်	 ပပင်ဆင်ထားလျက်ေှိခပီး	 ချမှတ်ခပီး 
ပဖစ်ပသာ	 မူဝါဒနှင့်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း	 ပိုမို 
ထိပောက်ပကာင်းမွန်ပအာင်	 အခါအားပလျာ်စွာ	 ပပင်ဆင်သွား 
မည်ပဖစ်သည်။	လက်ေှိ	ချမှတ်ခပီးပသာ	ကုမ္ပဏီ၏	မူဝါဒများမှာ	
(၁)	အဂတိလိုက်စားမှု	တိုက်ဖျက်ပေးမူဝါဒ၊	(၂)	လူမှုဝန်းကျင်	
ပူပပါင်းတာဝန်ယူမှုမူဝါဒ	နှင့်	 (၃)	ဒါရိုက်တာများ	ခံစားပိုင်ခွင့်	
မူဝါဒတို့ ပဖစ်သည်။	

ယပန့အထိ	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီအပပါ်	  
ယုံကကည်မှုပပည့်ဝစွာ	 ထားေှိခဲ့သည်သာမက	 အပထာက်အပံ့	
အမျ ိုးမျ ိုးပပးခဲ့ ကကပသာ	 ေှယ်ယာေှင်များ	 အားလုံးကို	 

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏
အမှာစကား

စိုင်းေီမွန်	 
ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ
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ဒါရိုက်တာနှင့်	 စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့များအားလုံး၏	 ကိုယ်စား	 
အထူးပကျးဇူးတင်ေိှပါသည်။ပေှ့ဆက်ခပီး	ပေေှည်	စဉ်ဆက်မပပတ် 
တိုးတက်ပအာင်ပမင်ပသာ၊	 အားလုံးပသာ	 ေှယ်ယာေှင်များ 
အတွက်	 အကျ ိုးအပမတ်များကို	 ခိုင်မာစွာ	 ပဖစ်ထွန်းပစပသာ၊	 
စီးပွားပေးကျင့်ဝတ်	 လမ်းစဉ်များကို	 လိုက်နာပသာ၊	 မူဝါဒနှင့်	 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း	လိုက်နာပပုကျင့်ပသာ၊	ကိုယ်ကျင့် 
တေားပကာင်းမွန်သည့်	ဝန်ထမ်းများကို	ပမွးထုတ်ပပးနိုင်ပသာ၊	 
လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်	 ပူးပပါင်း 
တာဝန်ယူမှုေှိပသာ	ကုမ္ပဏီကကီးတစ်ခုပဖစ်ပအာင်	အတိုင်းထက် 
အလွန်	 ကကိုးစားပဆာင်ေွက်သွားမည်ေု	 ေှယ်ယာေှင်များ 
အားလုံးအား	ဤပနောတွင်	ကတိပပုအပ်ပါသည်။	
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အစုေှယ်ယာေှင်များခင်ဗျား	-

၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာပေးနှစ်၊	ဂေိတ်ပော်ခမ်းအများပိုင် 
ကုမ္ပဏီလီမိတက်	 အစုေှယ်ယာေှင်များ၏	 နှစ်ပတ်လည် 
အပထွပထွအစည်းအပဝးကကီး	ကျင်းပသည့်အချိန်တိုင်	ကုမ္ပဏီ 
မှ	ချဉ်းနင်းဝင်ပောက်လာခပီပဖစ်ပသာ		၄	နှစ်ပပည့်လုနီးပါး	သက် 
တမ်းကာလအတွင်း	 လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ခဲ့ော 
တွင်	 နိုင်ငံပတာ်မှ	 ချမှတ်	 ပပဋ္ဌာန်းထားပသာ	 ဉပပဒ၊	 မူဝါဒ၊	
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှ	 ပသွဖီပခင်းမေှိေပလပအာင်	သက်ဆိုင် 
ောအကကံပပး	 ပညာေှင်များထံ	 လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူလျက်	 မိမိ 
ယုံကကည်ပမျှာ်လင့်ော	ပမျှာ်မှန်းချက်၊	ေည်မှန်းချက်များအတိုင်း	
ဉီးလည်မသုန်	 ပလျှာက်လှမ်းခဲ့ပါသည်။	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီ 
ပဖစ်သည်နှင့်အညီ	နိုင်ငံအကျ ိုး၊	ပဒသအကျ ိုးနှင့်	အစုေှယ်ယာ 

စိုင်းအုန်းပမင့်
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အိတ်ဖွင့်ရပးစာ

ေှင်များ၏	 အကျ ိုးကိုဉီးထိပ်ထားလျက်	 လုပ်ငန်းပဆာင်တာ 
များအား	 ဉပပဒနှင့်အညီပဖစ်ပစေန်၊	 စာေင်းဇယားဆီပလျာ်	
မှန်ကန်မှုေှိပစေန်၊	ပွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိပစေန်နှင့်	အကျ ိုးစီးပွား 
ပအာင်ပမင်ပဖစ်ထွန်းပစေန်	 ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါပကကာင်း	
ပဏာမအစီေင်ခံတင်ပပအပ်ပါသည်။

၁။	နိုင်ငံပတာ်၏	စီးပွားပေးမူဝါဒ

၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ၊	 ၂၉	 ေက်ပန့တွင်	 နိုင်ငံပတာ်
အစိုးေကပကကပငာလိုက်သည့်	 နိုင်ငံပတာ်၏	 စီးပွားပေးမူဝါဒ	
ပမျှာ်မှန်းချက်နှင့်	 နိုင်ငံပတာ်၏ေည်မှန်းချက်	 ၁၂	 ေပ်တို့ကို	
အပကာင်အထည်ပဖာ်ောတွင်	တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	အပထာက် 
အပံ့ ပဖစ်နိုင်ပစပေးအတွက်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 တတ်စွမ်း 
သည့်အတိုင်းအတာ	 အတွင်းမှ	 ဝိုင်းဝန်းကကိုးပမ်းသွားမည်ပဖစ်
သည်။

၂။	 တည်ပဆာက်ပေးကန်ထရိုက်နှင့်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း

ကုမ္ပဏီစတင်တည်ပထာင်ခဲ့သည့်	 ၂၀၁၂	 ခုနှစ်မှ	
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၂၀၁၅-၂၀၁၆	 ေဏ္ဍာပေးနှစ်ကုန်အထိ	 အပေးပါပသာ	 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု	 လုပ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေှိခဲ့ပသာ် 
လည်း	ပအာက်ပါပင်မကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတို့ကို	 ကကိုးစားပဖာ ်
ပဆာင်ခဲ့ေင်း	အစုေှယ်ယာေှင်များအတွက်	အကျ ိုးအပမတ်များ 
ကို	ပဖစ်ထွန်းပစခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆	 ေဏ္ဍာပေးနှစ်ကုန်အထိ	 ပဆာင်ေွက်ခဲ့ 
သည့်	ပင်မကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများမှာ	-

(၁)	နယူးစတားလိုက်	ပဆာက်လုပ်ပေးကုမ္ပဏီလီမိတက် 
မှ	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံအပကာင်အထည်ပဖာ်သည့်	 မူဆယ်ဗေိုစီးပွား
ပေးဇုန်စီမံကိန်း၏	အပပခခံအပဆာက်အဦလုပ်ငန်းများ

(၂)	ေှမ်းပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့၏	နန်းပတာ်ဂိတ်	လူဝင်မှု 
ကကီးကကပ်စစ်ပဆးပေးစခန်း၊	မူဆယ်ခမို့

(၃)	မိဂဒါမောပစတီပတာ်စီမံကိန်း၊	မူဆယ်ခမို့

(၄)	အပေှ့ပပမာက်တံခါးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 ၁၀၅	 မိုင်၊	
သစ်သီးဝလံပောင်းချကွင်း	တိုးချဲ့ပေးစီမံကိန်း၊	မူဆယ်ခမို့

(၅)	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	 ပေအားလျှပ်စစ် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ပေးဦးစီးဌာနမှ	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံ	 အပကာင ်
အထည်ပဖာ်လျက်ေှိသည့်	တပ်ဆင်စက်အင်အား	၁၀၅၀	မဂ္ဂါဝပ ်
ေှိ	ပေေလီ(၃)	ပေအားလျှပ်စစ်	စီမံကိန်း၏	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာ 
ပေးနှစ်အတွက်	 ပေလွှဲပေထုတ်ပပွန်	 သံကူကွန်ကေစ်သွန်း 
ပလာင်းပခင်းလုပ်ငန်း၊	မိုးမိတ်ခမို့နယ်

(၆)	မူဆယ်ခမို့အတွင်း	 လူပနအိမ်အဆာက်အဉီး တည်
ပဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်းများ	တို့ ပဖစ်သည်။

၃။	စီမံကိန်းေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း

ပေးအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း 
စတင်နိုင်ပေးအတွက်	 ၂၀၁၃	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလမှ	
စတင်ကကိုးပမ်းပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

ပေအားလျှပ်စစ်တွင်	အဓိကေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပပုလုပ်ေပခင်း	 
အပကကာင်းအေင်းများမှာ	-

(၁)	၂၀၁၁	ခုနှစ်အထိ	 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း	တစ်နှစ်လျှင်	 
လူတစ်ဦး၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပပုနိုင်ခွင့်မှာ	 ၁၀၄	ကီလို 
ဝပ်နာေီ	(ယူနစ်)ခန့်သာ	ေှိပသးပခင်း။

(၂)	၂၀၁၅	ခုနှစ်အထိ	 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း	သောဝ	ပေ 
အေင်းအပမစ်မှ	 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို	 ၃,၀၆၉	 မဂ္ဂါဝပ်ခန့်သာ	
ထုတ်လုပ်နိုင်ပသးပခင်း။

(၃)	၂၀၃၀	ခုနှစ်တွင်	ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း	လျှပ်စစ်ဓာတ် 

အားလိုအပ်ချက်မှာ	 မဂ္ဂါဝပ်ပပါင်း	 အနည်းဆုံး	 ၉,၁၀၀	 နှင့်	
အများဆုံး	၁၄,၅၄၂	ခန့်ေှိမည်ေု	JICA	မှ	စူးစမ်းပလ့လာထား	
ပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပေးနှစ်မှ	 စတင်ပဖာ်ပဆာင်သွား 
မည့်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ	-

(၁)	နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	 -	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီ 
အတွက်	 အဓိကအပေးပါသည့်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု	 စီမံကိန်းပဖစ ်
ပါသည်။	 စီမံကိန်းအတွက်	 ၂၀၁၃	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလမှ	 
စတင်၍	 စူးစမ်းပလ့လာခဲ့ ခပီး	 စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက် 
များကို	 အပိုင်း-၁	 စီးပွားပေးဆိုင်ော	 လည်ပတ်မှုကဏ္ဍ၊		 
စာမျကန်ှာနပံါတ	်၉၉	နမ်ပ့ပါ်ပေအားလျှပစ်စစ်မီကံနိ်း	အပကာင ်
အထည်ပဖာ်မှုမှတ်တမ်းတွင်	အကျဉ်းချုံးပဖာ်ပပထား	ပါသည်။

(၂)	စူးစမ်းပလ့လာဆဲ	 ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ	 -	 
အနာဂတ်	 စီးပွားပေးေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအပနပဖင့်	 ေှမ်းပပည် 
နယ်အတွင်း	အပခားပသာပေအားလျှပ်စစ်အေင်းအပမစ်	၃	ခုကို	 
ဆက်လက်	 စူးစမ်းပလ့လာလျက်ေှိခပီး၊	 နိုင်ငံပတာ်အစိုးေနှင့်	
နားလည်မှုစာချွန်လွှာမပေးထိုးေပသးသပဖင့်	ယခုနှစ်ပတ်လည် 
အစီေင်ခံစာတွင်	 ထည့်သွင်းပဖာ်ပပေန်	 အခက်ခဲေှိပနပါပသး 
ပကကာင်း	တင်ပပအပ်ပါသည်။

(၃)	Golden	 Paradise	 Project	 -	 စီမံကိန်းသည်	 
မန္တပလးတိုင်းပဒသကကီး၊	 ပပင်ဦးလွင်ခမို့၊	 မိုးကကိုးေွာအနီးတွင် 
တည်ေှိခပီး၊	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီနှင့်	 စိုက်ပျ ိုးပတာင်သူများအကကား	
၉၀.၅၀	ဧကေှိ	ပတာင်ယာပပမကို	၆၀:၄၀	အချ ိုးပဖင့်	အကျ ိုးတူ	
အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်ေန်	 စိုက်ပျ ိုးပတာင်သူများနှင့်	
နားလည်မှုစာချွန်လွှာပေးထိုးခပီးသည့်	 ေိုတယ်နှင့်	 အပန်းပပဖ 
အိမ်ယာ	စီမံကိန်းပဖစ်ပါသည်။	အဆိုပါစီမံကိန်းကို	၂၀၁၆-၂၀၁၇		
ေဏ္ဍာပေးနှစ်အတွင်း	နိုင်ငံပတာ်အစိုးေအဖွဲ့နှင့်	မန္တပလးတိုင်း 
ပဒသကကီး	 အစိုးေအဖွဲ့ထံသို့	 တင်ပပခွင့် ပပုချက်ေေှိခပီးသည်နှင့်	 
အလျင်အပမန်	 အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်မည့်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှ ံ
မှု	 လုပ်ငန်းအသစ်ပဖစ်သည်နှင့်အညီ	 အလားအလာပကာင်း 
သည့်	စီမံကိန်းတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။

၄။	 ပငွပကကးေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပစျးကွက်	သို့မေုတ်	 
ေန်ကုန်စပတာ့အိပ်ချိန်း

ပငွပကကးေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပစျးကွက်တွင်	စာေင်းတင်သွင်း	
နိုင်ပေးအတွက်	ပပင်ဆင်ော၌-

၂၀၁၂	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ၊	 ကုမ္ပဏီစတင်	 တည် 
ပထာင်စဉ်ကတည်းက	 ပငွပကကးေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပစျးကွက်သို့ 
ဝင်ပောက်ေန်ေည်ေွယ်လျက်အများပိုင်ကုမ္ပဏီကို	တည်ပထာင်	 CR
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ခဲ့ ပခင်းပဖစ်သည်။	 ေည်ေွယ်ချက်နှင့်အညီ	 နှစ်စဉ်	 အစုေှယ်ယာ	 ေှင်များ၏အပထွပထွအစည်းအပဝးကို	 ကုမ္ပဏီများအက်ဉပပဒ	
နှင့်အညီ	မပျက်မကွက်	ကျင်းပပခင်း၊	နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာ	နှင့်	ေဏ္ဍာပေးအပပခအပနများကို	ပွင့်လင်းပမင်သာစွာပပုစုတင်ပပ
ပခင်း၊	အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပပးပခင်း	စသည်တို့ကို	စနစ်တကျ	ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	ပဖပဖာ်ဝါေီလမှစတင်၍	ေန်ကုန်စပတာ့အိပ်ချိန်းသို့	မှတ်ပုံတင်နိုင်ပေးကကိုးပမ်းောတွင်	အများနှင့်သက်ဆိုင်
ပသာကုမ္ပဏီများ၏	အေည်အပသွးသတ်မှတ်ချက်	“စံ”	၁၇	ချက်နှင့်	စိစစ်ော၌လည်းပကာင်း၊	လူပတွ့ပမးပမန်းော၌လည်းပကာင်း	
အဆင်ပပပခဲ့ ခပီးပနာက်	ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်ပေး	ပကာ်မေှင်က	၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	ဒီဇင်ောလ	၉	ေက်	ပန့တွင်	
မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပါအဝင်	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီ	 ၆	 ခုကို	 စာေင်းဝင်နိုင်သည့်	 အလားအလာေှိပသာကုမ္ပဏီအပဖစ်ထုတ်ပပန်ပကကပငာခဲ့ 
ပါသည်။

ပငွပကကးေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပစျးကွက်တွင်	မှတ်ပုံတင်နိုင်ပေးအတွက်	ပပင်ဆင်ော၌	-

မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 ေန်ကုန်စပတာ့အိပ်ချိန်းတွင်	 မှတ်ပုံတင်နိုင်ေန်	 လုပ်ငန်းအလိုက်သပောတူစာချုပ်	 ချုပ်ဆိုထား 
သည့်	စီးပွားပေးမိတ်ဖက်များနှင့်	ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့်လုပ်ငန်းများမှာ	-

	 KBZSC	 -		IPO	Manager

	 	 -		Underwriter	for	the	IPO

	 VDB	Loi	 -		Due	Diligence

	 	 -		Restructuring	and	other	preparation	before	the	IPO

	 	 -		Preparing	and	reviewing	of	the	Prospectus

	 	 -		Submission	for	the	Commission’s	approval

	 	 -		Consultations	with	the	Commission

	 	 -		Assistance	up	to	commencement	of	trading

	 	 -		All	legal	advisory	during	and	after	the	IPO

	 	 -	Amending	MOA	and	AOA	to	reflect	the	change	in	GHKS’s	structure

	 BDO	 -		Internal	Control	Review

	 Deloitte	 -		Pricing	Support	Services	of	Hydropower	Project

	 Excellence	Choice	Profession	 -		Internal	Control	and	Reporting	System	Setting	Up

	 	 -		External	Reporting	System	Setting	Up

	 	 -		Corporate	Governance	(CG)	System	Setting	Up

၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ောလတွင်	 ေန်ကုန်စပတာ့အိပ်ချိန်း၌	 မှတ်ပုံတင်နိုင်ေန်နှင့်	 အများပပည်သူသို့	 အစုေှယ်ယာ၀ယ်ယူေန်	
ကနဦးကမ်းလှမ်းပခင်း	(Initial	Public	Offering,	IPO)ကိစ္စ	ပပုလုပ်ေန်လျာထားပကကာင်း	သတင်းပကာင်းပါးအပ်ပါသည်။

၅။	ေဏ္ဍာပေးကဏ္ဍ

ကုမ္ပဏီ၏	လက်ေှိ	အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်	ကျပ်သန်း	၁၂,၃၀၆	ေှိခပီး	ေှယ်ယာ		၁	ပစာင်၏	အသားတင်စာေင်းတန်ဖိုးသည်	
၂၂၅,၇၄၀	ကျပ်	 ေှိပါသည်။	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 မတ်လ	၃၁	 ေက်	ေဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်မှာ	 စုစုပပါင်း	 ေှယ်ယာပစာင်ပေမှာ	 ၅၄,၅၁၈	
ပဖစ်ပါသည်။	၂၀၁၅ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်ပန့အထိ	စုစုပပါင်းအသားတင်အပမတ်မှာ	ကျပ်သန်း	၈၉၉	ေေှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅~၂၀၁၆	ေဏ္ဍာနှစ်အတွက်	အပမတ်ပဝစုကို	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	 မတ်လ	၃၁	ေက်ပန့ထိ	ထည့်ဝင်ခဲ့ပသာ	ေှယ်ယာအစုပေ	
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စုစုပပါင်း	၂၆,၀၆၄	စုကိုသာ	အပမတ်ပဝစု	တစ်စုလျှင်	၁၀,၀၀၀	ကျပ်နှုန်းပဖင့်	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	ဇန်နဝါေီလ	၁	ေက်ပန့တွင်	စတင်ခပီး	
တတိယ	အကကိမ်အပပမာက်	ထပ်မံခွဲပဝမည်ပဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၅~၂၀၁၆	 ေဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင်	 ထည့်ဝင်ခပီးအစုေှယ်ယာ	 (Paid	 Up	 Capital)	 မှာ	 ယခင်နှစ်	 မှတ်ပုံတင်ထားပသာ	
မတညပ်ငေွင်းကျပသ်နိ်း	၅၀,၀၀၀	ထကပ်ကျာက်ာ	ကျပသ်နိ်း	၅၄,၅၁၈	ထတိိုးပမငှ့သ်ွားပါသပဖင့	်မတှပု်တံငထ်ားပသာမတညပ်ငေွင်း	
(Authorized	Capital)	ကို	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ကသဂုတ်လ	၃	ေက်ပန့တွင်	စာအမှတ်-	ဂေခ/၁-၄/စီမံ-ချုပ်(၁၆၃)ပဖင့်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်	
ကုမ္ပဏီများညွှန်ကကားမှု	ဦးစီးဌာနသို့	ကျပ်သိန်း	၃၀၀,၀၀၀	အထိ	တိုးပမှင့်ေန်	ပလျှာက်ထားခဲ့ပါသည်။	

၂၀၁၅~၂၀၁၆	ေဏ္ဍာနှစ်တွင်	ပဖာ်ပပထားပသာ	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများမှာ	အလွှဲသုံးစားမှုများနှင့်	အမှားအယွင်းပဖာ်ပပမှု
များကင်းစင်ပစလျက်	မှန်ကန်သင့်တင့်ပလျာက်ပတ်စွာ	ပဖာ်ပပသည်ေု		ထင်ပမင်ယူဆ	ပါသည်။	

၆။	နိဂုံး

ကုမ္ပဏီသည်	 ယခုလက်ေှိအပနအထားအေ	 ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင်	 ဝန်ထမ်းအားလုံးတို့	 တက်ညီ 
လက်ညီကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပကကာင့်လည်းပကာင်း၊	 အကကံပပးအဖွဲ့များ၏	 တန်ဖိုးကကီးမားလှပသာ	 အကကံဉာဏ်ပံ့ပိုးမှု 
ပကကာင့်လည်းပကာင်း	 ပအာင်ပမင်မှုပပခလှမ်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ	 ပလျှာက်လှမ်းပောက်ေှိ	 ပနခပီပဖစ်ပါသည်။	 ကုမ္ပဏီမှာ	 
သက်တမ်းအားပဖင့်နုနယ်ပသးပသာ်လည်း	ပအာင်ပမင်မှုအသီးအပွင့်များ	အထိုက်အပလျာက်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ ပခင်း၊	အနာဂတ်အတွက်	 
အလားအလာပကာင်းများကိဖုနတ်ီးနိငုခ်ဲ့ ပခင်းပဖင်	့ပမွှးပျံလ့ပှပသာကမ္ဗည်းပေးထိုးနိငုခ်ဲ့ ခပပီဖစပ်ါသည။်	ထိုအ့တကွ	်ပခတစ်နစန်ငှ်အ့ည	ီ 
မူဝါဒများချမှတ်ပဖာ်ပဆာင်	 ထိန်းပကျာင်းလမ်းညွှန်မှုပပးခဲ့ပသာ	 နိုင်ငံပတာ်နှင့်	 အဆင့်ဆင့်ပသာအစိုးေဌာနတာဝန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်
များ၊	သက်ဆိုင်ော	နယ်ပယ်အသီးသီးမှပံ့ပိုးပပးခဲ့ပသာ	ပညာေှင်များ၊	 	မိမိတို့ကျောကဏ္ဍအလိုက်	လုပ်ငန်းလုပ်ပဆာင်ကကပသာ	
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်	 ဝန်ထမ်းများ၊	 ယုံကကည်မှုများပဖင့်	 လုပ်ငန်းပူးပပါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ ကကပသာ	 စီးပွားပေး	 မိတ်ဖက်များ၊	
ကမု္ပဏအီပပါ်ေပတ်ညပ်ပးကကခဲပ့သာ	အစုေယှယ်ာေငှမ်ျားနငှ်	့လပုင်န်းအေပေ်ပအ်တကွ	်အဖကဖ်ကမ်	ှပတသ်ကက်ညူခီဲ့ ကကေပသာ	
သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို	ပကျးဇူးအထူးတင်ေှိပါပကကာင်း	မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပပုအပ်ပါသည်။
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ဂေိတ်ရော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမီတက် အစုေှယ်ယာေှင်များသို့

၁။	နိဒါန်း

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကုိ	 ပမန်မာနုိင်ငံ	 ကုမ္ပဏီများ	
ဥပပဒနှင့်အညီ	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်	 ကုမ္ပဏီများညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ	 ကုမ္ပဏီ	
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်	 ၃၀၁၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃	 ပဖင့်	 မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပပုချက်ေေှိခဲ့ပါ	
သည်။

လုပ်ငန်းစတင်ပဆာင်ေွက်ခွင့်လက်မှတ်ကို	 ၁၈-၁၂-၂၀၁၂	 ပန့တွင်	
၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃	 ပဖင့်	 ထုတ်ပပးခပီး	 ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပပဒ	 ပုဒ်မ	
၇၇	အေ	Statutory	Meeting	ကို	 ၁၅-၆-၂၀၁၃	ပန့တွင်	ကျင်းပ	 ပပုလုပ်ခဲ့ ခပီး	
ပထမအကကိမ်	 အပထွအပထွနှစ်ပတ်လည်အစည်းအပဝးကို	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်တွင်	
လည်းပကာင်း၊	 ဒုတိယအကကိမ်	 အပထွပထွ	 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအပဝးကို	
၂၀၁၅	 ခုနှစ်တွင်လည်းပကာင်း	 ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပပဒ	 ပုဒ်မ	 ၇၆	
အေ	ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ ခပီး	ယပန့	၂၉-၈-၂၀၁၆	ပန့တွင်	တတိယအကကိမ်	အပထွပထွ	
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအပဝးကကီးကို	ကျင်းပပပုလုပ်ေပခင်းပဖစ်ပါသည်။

၂။		 ဥပပဒအကကံပပးအဖွဲ၏	ပဆာင်ေွက်ချက်

ဥပပဒအကကံပပးအဖဲွ့သည်	ကုမ္ပဏီမှတ်ပံုမတင်မီကပင်	ဒါရုိက်တာအဖဲွ့များ	
၏	ပမတ္တာေပ်ခံချက်အေ	ဥပပဒဆုိင်ောကိစ္စေပ်များကုိ	ဥပပဒနှင့်အညီ	ပဆာင်ေွက်	
နိုင်ေန်အကကံပပး	 ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။	 အထူးသပဖင့်	 နိုင်ငံပတာ်နှင့်အများ 
ပပည်သူအကျ ိုးပဆာင်ေွက်နိုင်ေန်	 ကုမ္ပဏီကို	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီအပဖစ်	 ဖွဲ့စည်း 
မှတ်ပုံတင်ေန်	တိုက်တွန်းအကကံပပးပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 စီးပွားပေးလုပ်ငန်းများကုိ	
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ	 အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်ေွက်ောတွင်	 ဥပပဒနှင့်အညီ	
ပဆာင်ေွက်ေန်နှင့်	 ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	 စာေင်းများကို	 တိကျမှန်ကန်ပစေန်	
ဥပပဒအကကံပပး	အဖွဲ့နှင့်	 ပပင်ပစာေင်းစစ်အဖွဲ့တို့ပါဝင်ခပီး	ကုမ္ပဏီရုံးတည်ေှိော	
မူဆယ်ခမို့တွင်လည်းပကာင်း၊	 ေန်ကုန်ခမို့တွင်လည်းပကာင်း	 လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း	
အစည်းအပဝးများကို	ပပုလုပ်ပဆွးပနွးပဆာင်ေွက်သကဲ့သို့	လိုအပ်ပါက	တယ်လီ	
ဖုန်းပဖင့်လည်းပကာင်း၊	E-mail	ပဖင့်လည်းပကာင်း	ပမးပမန်းချက်များကို	ဥပပဒ	
နှင့်အညီ	အကကံပပးခဲ့ပါသည်။

၃။		 ကုမ္ပဏီ၏	စီးပွားပေးလုပ်ငန်းတိုးတက်ပအာင်ပမင်မှု

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	
ဦးစိုင်းအုန်းပမင့်	ဦးပဆာင်ပသာ	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပခင်း၊	
ကကိုးစားအားထုတ်ပခင်း၊	 ဥပပဒပညာေှင်၊	 စီးပွားပေးပညာေှင်၊	 ေူမိပဗဒ	
ပညာေှင်၊	 အင်ဂျင်နီယာပညာေှင်	 အစေှိသည့်ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များနှင့်	 
စဉ်ဆက်မပပတ်ပဆွးပနွး	 အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်ေွက်ကကသပဖင့်	 ၃	 နှစ်	
ကာလခန့်တွင်	ပအာက်ပါ	ကကီးမားပသာ	ပအာင်ပမင်မှုများ	ေေှိခဲ့ပါသည်။

(၁)	ကမု္ပဏီ၏	 စီးပွားပေးတုိးတက်ပကာင်းမွန်ခပီး	 အပမတ်ပဝစုများကုိ	

ဥပပဒအကကံပပး၏	
အိတ်ဖွင့်ပပးစာ
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နှစ်စဉ်အစုေှယ်ယာေှင်များသ့ုိ	 ခဲွပဝပပးနုိင်ပခင်း၊	 အခွန်အခများကိုလည်း	 အများဆုံးပပးပဆာင်နိုင်ပသာ	
နိုင်ငံပတာ်က	စံပပုသည့်စာေင်းတွင်	ပါဝင်ပခင်း။

(၂)	ပေးကွက်စီးပွားပေးတွင်	ပမန်မာနိုင်ငံ၏	အများပိုင်ကုမ္ပဏီ	၂၁၀	ခန့်အနက်	ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ်ပောင်းချ	
ခွင့်ေှိသည့်	ကုမ္ပဏီ	၆	ခု	စာေင်းတွင်ပါဝင်ပခင်း။

(၃)	မဂ္ဂါဝပ်	 ၂၀	 ထုတ်လုပ်နိုင်မည့်	 နမ့်ပပါ်ပေးအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို	 ပပည်ပထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်	
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာန၊	လျှပ်စစ်စွမ်းအား	စီမံပေးဦးစီးဌာနနှင့်	ပဋိညာဉ်စာချုပ်	(MOA)	ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ ပခင်း။

၄။	ခွင့် ပပုမတည်ေင်းနှီးပငွ	တိုးပမှင့် ပခင်း

ယခုအခါ	နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်ေွက်နိုင်ေန်	 ပမန်မာနိုင်ငံသားများေင်းနှီးပမှုပ်နှံ
မှုဥပပဒအေ	ခွင့် ပပုမိန့်ေေန်	တင်ပပပဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏	 ခွင့် ပပုမတည်ေင်းနှီးပငွကိုလည်း	 လုပ်ငန်းနှင့်	 ပလျာ်ညီပအာင်	 ယခင်ခွင့် ပပုမတည်ပငွ	 ကျပ်သိန်းပပါင်း	
ငါးပသာင်းမှ	ကျပ်သိန်းပပါင်း	သုံးသိန်းအထိ	တိုးပမှင့်၍	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်	ကုမ္ပဏီများ	ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနသို့	ခွင့် ပပုချက်ေ
ေှိေန်တင်ပပခပီးပဖစ်ပါသည်။

၅။	 အကကံပပုတင်ပပချက်

(၁)	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပကာ်မေှင်၏	ခွင့် ပပုမိန့်ေေှိေန်အတွက်	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	လျှပ်စစ်	
စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာနနှင့်	 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	 Build,	Operate	 and	Transfer	 (B.O.T)	 စနစ်ပဖင့်	
ပဋိညာည်စာချုပ်	 ချုပ်ဆိုထားသပဖင့်	 လိုအပ်ပါက	 စာချုပ်ပါပဋိညာဉ်အေ	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာနသို့	
အခက်အခဲေှိပါက	ကျ ိုးပကကာင်းပပ၍	အကူအညီပတာင်းခံေန်။

(၂)		စပတာ့ေှယ်ယာပစျးကွက်၏	ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ်ကို	ဥပပဒနှင့်အညီ	ပပည်သူများသို့	ပောင်းချေန်အတွက်	
လိုအပ်ပသာ	ပပင်ဆင်မှုများကို	ဥပပဒနှင့်အညီ	ပဆာင်ေွက်ကကိုးစား	အားထုတ်လုပ်ကိုင်ကကေန်။

(၃)	ဂေိတ်ပော်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများအား	 နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ	 ပကာင်းမွန်ပသာ	
လုပ်ငန်းအေည်အပသွး၊	မျှတပသာ	မူဝါဒစည်းမျဉ်းများနှင့်	လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ေန်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ	အစွမ်းကုန်	
ကကိုးပမ်းပဆာင်ေွက်ကကေန်။

(၄)	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွင်	ဥပပဒပညာေှင်၊	ေူမိပဗဒပညာေှင်၊	စီးပွားပေးပညာေှင်၊	စာေင်းပညာေှင်၊	
အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်ပညာေှင်စသပဖင့်	 ပညာေှင်များပါဝင်ပသာဦးပဆာင်အတုိင်ပင်ခံအဖဲွ့	 ဖဲွ့စည်း၍	 လမ်းညွှန်မှု	
ခံယူကာ	ပဆာင်ေွက်ကကေန်။

(၅)	အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်	ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ောကိစ္စေပ်များ	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ောကိစ္စေပ်များ	အပပန်အလှန်	ပူးပပါင်း	
ပဆာင်ေွက်နိုင်ေန်	ဖိတ်ပခါ်ပဆွးပနွးညှိနှိုင်းမှုများကို	ပပုလုပ်သင့်ပါပကကာင်း	အကကံပပုတင်ပပအပ်ပါသည်။

၆။	နိဂုံး

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီးပွားပေးများကို	 အချိန်တိုကာလအတွင်း	 ကကိုးပမ်း	
ပဆာင်ေွက်နိုင်သည့်အတွက်	 ထူးပခားသည့်ပအာင်ပမင်မှုများစွာေေှိခဲ့ ခပီး	 ပနာင်နှစ်များတွင်လည်း	 ပိုမိုထူးပခားပသာ	တိုးတက်	
ပအာင်ပမင်၏မှုများကို	 ဆုပ်ကိုင်၍	 ထွန်းသစ်စပနဝန်း၊	 တက်သစ်စလပမာ	 ထူးပခားပပပာင်ပပမာက်စွာ	 ပအာင်ပမင်ပါပစေု	
ဆုမွန်ပကာင်း	ပတာင်းအပ်ပါသည်။

 ဦးသိန်းပေေ	 
	 တာဝန်ခံ
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ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ 

၁။	စိုင်းေီမွန်
 ■ ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 ■ စာေင်းစစ်ပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှု 
ပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ
၂။	စိုင်းအုန်းပမင့်

 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ
 ■ ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

 ■ ပူးပပါင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှု 
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

၃။	စိုင်းထွန်းဝင်း
 ■ ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ ပူးပပါင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ စာေင်းစစ်ပကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
 ■ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

၄။	နန်းနွမ်ဆိုင်ယင်း
 ■ စာေင်းစစ်ပကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

 ■ ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

 ■ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ
၅။	စိုင်းသန်းထွန်း

 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ ပူးပပါင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

၆။	စိုင်းခွန်ပကျာ်
 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

၇။	စိုင်းပအာင်ကကည်
 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ ောထူးခန့်ထားပေးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပေးပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

၈။	စိုင်းထွန်းပမင့်
 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှု 
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

၉။	စိုင်းသိန်းပကျာ်
 ■ ဒါရိုက်တာ
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှု 
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
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 ကိုယ်စားမပုဒါရိုက်တာများ

၁။	 စိုင်းခိမ်ခမ်း စိုင်းထွန်းပမင့်အား	ကိုယ်စားပပုသည်။

၂။	 စိုင်းအိုက်လင်း စိုင်းအုန်းပမင့်အား	ကိုယ်စားပပုသည်။

၃။	 စိုင်းလင်းပန် စိုင်းပအာင်ကကည်အား	ကိုယ်စားပပုသည်။

၄။	 စိုင်းညီဆာ စိုင်းသန်းထွန်းအား	ကိုယ်စားပပုသည်။

၅။	 စိုင်းဆမ်ပမာင်	 စိုင်းခွန်ပကျာ်အား	ကိုယ်စားပပုသည်။

၆။	 စိုင်းတင်ပအာင် စိုင်းသိန်းပကျာ်အား	ကိုယ်စားပပုသည်။

	 ၁  ၂  ၃

 ၆ ၅ ၄
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စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ 

၁။	စိုင်းအုန်းပမင့်
 ■ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
 ■ လုပ်ငန်းဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်မှုဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၂။	စိုင်းသန်းထွန်း
 ■ ဒုတိယ	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	-	လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်နှင့်	
အပထွပထွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စ ု

၃။	စိုင်းခွန်ပကျာ်
 ■ ဒုတိယ	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ	-	တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မှုအုပ်စု

 ■ စီမံပေးောနှင့်သုပတသနဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၄။	စိုင်းပအာင်ကကည်
 ■ ေဏ္ဍာပေးအောေှိချုပ်
 ■ ေဏ္ဍာပေးောဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၅။	စိုင်းထွန်းပမင့်
 ■ ဝယ်ယူပေးဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၆။	စိုင်းသိန်းပကျာ်
 ■ လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်နှင့်	စီမံအုပ်ချုပ်မှုဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၇။	စိုင်းညီဆာ
 ■ သတင်းအချက်အလက်နှင့်	ပပန်ကကားပေး	နည်းပညာဌာန	
ဒါရိုက်တာ 

၈။	စိုင်းဆမ်ပမာင်
 ■ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၉။	စိုင်းတင်ပအာင်
 ■ ပဆာက်လုပ်ပေးဌာန	ဒါရိုက်တာ



                             Annual Report  2016  |   83  

CR
EA

TI
NG

  A
  B

ET
TE

R  
LIF

E

အကကံရပးရကာ်မတီ

၁။	 ပဒါက်တာ	ပမာင်ပမာင်သိန်း	 ဥက္ကဋ္ဌ

၂။	 ပဒါက်တာ	ထွန်းနိုင်	 အဖွဲ့ဝင်

၃။	 ဦးသိန်းပေေ	 အဖွဲ့ဝင်

၄။	 ဦးေဲးပခါင်ညွန့်	 အဖွဲ့ဝင်

၅။	 MR.	LIU	XIAOPING	 အဖွဲ့ဝင်

၆။	 ဦးပအာင်သင်း	 အဖွဲ့ဝင်

	 ၁

 ၄  ၅  ၆

 ၂  ၃
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ရဒါက်တာရမာင်ရမာင်သိန်း
ပဒါက်တာပမာင်ပမာင်သိန်းသည်	 ၂၀၁၂	 ခုနှစ်တွင်	 ေဏ္ဍာပေးဝန်ကကီးဌာန	 ဒုတိယ 

ဝန်ကကီးအပဖစ်ပဖင့်	ခန့်အပ်ပခင်းခံေခပီး	ေဏ္ဍာပေးဝန်ကကီးဌာန၏	နိုင်ငံပခားပေးောများ၊	အစိုးေ 
ေဏ်များနှင့်	ေဏ်မေုတ်သည့်	အပခားပငွပကကးကဏ္ဍများကို	တာဝန်ယူပဆာင်ေွက်ေသည်။	
ပနပပည်ပတာ်တွင်	ကျင်းပသည့်	AFMM	နှင့်	AFDM+3	အစည်းအပဝးများ၏	ပဖစ်ပပမာက်ပေး 
ပကာ်မတီတွင်	 ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်	 တာဝန်ယူခဲ့သည်။	 ပနပပည်ပတာ်၊	 ကာဇာစတန်နှင့်	 တိုကျ ိုတွင်	
ကျင်းပသည့်	AFDM+3	အစည်းအပဝးများတွင်လည်း	ေဏ္ဍာပေးဝန်ကကီးဌာန၏	ကိုယ်စားပပု 
ခပီး	တွဲဖက်သောပတိအပဖစ်	ပဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။

ေဏ္ဍာပေးဝန်ကကီးဌာနတွင်	 တာဝန်မထမ်းပဆာင်မီ	 ေန်ကုန်တက္ကသိုလ်	 ဥပပဒဌာနတွင်	 အချိန်ပိုင်းနည်းပပအပဖစ ်
လည်းပကာင်း၊	 ထိုမှ	 အိမ်ယာဖွံ ခ့ဖိုးပေး၊	 အမျ ိုးသား	 သပဘောလိုင်း၊	 အမျ ိုးသား	 အာမခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ	 စသည့်ဌာနများတွင်	
တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	ဆောကကီးသည်	B.A.	(Law),	LL.B.,	LL.M.	Ph.D	(နိုင်ငံတကာ	စီးပွားပေးဆိုင်ော	ဥပပဒအထူးပပု)	
ေွဲ့များကို	ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ ခပီး	ဥပပဒပညာေှင်တစ်ပယာက်လည်း	ပဖစ်သည်။	ပငွပကကးပေးောများကို	စိတ်ဝင်စားမှုေှိခပီး	Australian	
and	New	Zealand	Institute	of	Finance	တွင်လည်း	အသင်းဝင်တစ်ဦးပဖစ်သည်။	အသုံးချ	စိတ်ပညာောသာေပ်တွင်လည်း	
ဒီပလိုမာေေှိသည်။	စာအုပ်	၆	အုပ်ကို	ပေးသားထုတ်ပဝခဲ့ ခပီး	၃၅၀	ပကျာ်ပသာ	ပဆာင်းပါးများကိုလည်း	ပေးသားခဲ့သည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ	ပငွပချးသက်ပသခံလုပ်ငန်း	ကကီးကကပ်ပေးပကာ်မေှင်၊	ပမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းကကီးကကပ်ပေးအဖွဲ့နှင့်	အပသးစား 
ပငွပချးလုပ်ငန်းကကီးကကပ်အဖွဲ့များတွင်	 ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်	 တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	 ထို့ ပပင်	 ပမန်မာ့ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပကာ်မေှင်၊	 
ပမန်မာနိုင်င်	 EITI	 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်ပဖာ်မှု	 လုပ်ငန်းအမှုပဆာင်ပကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပကျာက်ပဖူနှင့်	 ဒိုင်ဝါ	 အထူး 
စီးပွားပေးဇုန်များအပါအဝင်	 ပွင့်လင်းပသာ	 အစိုးေ	 မိတ်ဖက်ပပုမှု	 အလုပ်အမှုပဆာင်အဖွဲ့များတွင်လည်း	 တာဝန်ထမ်းပဆာင် 
ပါသည်။

ပမနမ်ာ	့အာမခပံစျးကကွက်ိ	ုလတွလ်ပပ်စသည်ဗ့သိကုာတစဦ်းပဖစခ်ပီး	ပမနမ်ာနိငုင်တံငွ	်ပထမဦးဆုံးပဖစသ်ည်	့ေနက်နု	်စပတာအ့တိခ်ျနိ်း 
ကိုလည်းတည်ပထာင်ခဲ့သူပဖစ်သည်။

ရဒါက်တာထွန်းနိုင်
 ပဒါက်တာထွန်းနိုင်သည်	 ၁၉၈၄	 ခုနှစ်တါင်	 ေန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ	 လျှပ်စစ်	

အင်ဂျင်နီယာေွဲ့	B.E.	(E.P)	ကို	ေေှိခဲ့ပါသည်။	၁၉၉၁	ခုနှစ်တွင်	ပနာ်ပဝးနိုင်ငံ	Trondheim	
တက္ကသိုလ်မှ	လျှပ်စစ်စွမ်းအားပဖန့် ပဖူးပေးစနစ်ောသာေပ်	ဒီပလိုမာကို	ေေှိခဲ့ပါသည်။	၁၉၉၅	
ခုနှစ်တွင်	ေန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ	ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာ	ကိုလည်း	ေေှိခဲ့ပါသည်။	
ထို့ပနာက်	ေန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ	၁၉၉၈	ခုနှစ်တွင်	M.E.	(E.P)ေွဲ့ကို	လည်းပကာင်း၊	
၂၀၀၇	ခုနှစ်တွင်	Ph.D.	(E.P)	ေွဲ့ကိုလည်းပကာင်း	အသီးသီးဆွတ်ခူးေေှိခဲ့ပါသည်။

	 ဆောကကီး၏	 အစိုးေဝန်ထမ်းသက်တွင်	 ကင်းတားပေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံနှင့်	
လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံပေး	 ဌာနတို့တွင်	 လက်ပထာက်အင်ဂျင်နီယာအပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဌာနတွင်	 ကွန်ပျူတာ 
ဌာနမှူး၊	 လက်ပထာက်ညွှန်ကကားပေးမှူး၊	 ဒုတိယညွှန်ကကားပေးမှူး၊	 ညွှန်ကကားပေးမှူးစသည်တို့အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 ပမန်မာ့ 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းတွင်	အင်ဂျင်နီယာချုပ်၊	ဉီးပဆာင်ညွှန်ကကားပေးမှူးစသည်တို့အပဖစ်	လည်းပကာင်း	အဆင့်ဆင့်တာဝန် 
ထမ်းပဆာင်ခဲ့ေပါသည်။
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ဦးေဲရခါင်ညွန့်
ခမို့ ပပအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပဖစ်သည့်	ဆောကကီး	ဦးေဲပခါင်ညွန့်	P.E,	A.C.P.E;	B.E.	Civil	 

သည်	 ၁၉၆၃	 ခုနှစ်တွင်	 ပမွးဖွားခဲ့သည်။	 ဆောကကီးသည်	 ေန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင်	
ပညာသင်ကကားခဲ့ ခပီး	၁၉၈၆	ခုနှစ်တွင်	အင်ဂျင်နီယာေွဲ့	ေခဲ့သည်။	ဆည်ပပမာင်းဦးစီးဌာနတွင်	
၅	 နှစ်တာဝန်ထမ်း	 ပဆာင်ခဲ့ ခပီး	 တပ်မပတာ်	 အင်ဂျင်နီယာ	 ဦးစီးဌာနတွင်	 အင်ဂျင်နီယာ	
အောေှိအပဖစ်ပဖင့်	၁၀	နှစ်	တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	

၂၀၀၃	ခုနှစ်တွင်	Developed	Professional	Engineering	Consultant	Co.,	Ltd.	
ကို	တည်ပထာင်ခဲ့ ခပီး	ပမန်မာနိုင်ငံသားပိုင်	ကုမ္ပဏီများပဖစ်သည့်	Total	Learning	Academy,	

Hasty	Power	Construction	Co.,	Ltd.	နှင့်	Y.M.O	Co.,	Ltd.		ကုမ္ပဏီသုံးခုကို	အတိုင်ပင်ခံဝန်ပဆာင်မှုများ	ပပးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။	

လက်ေှိတွင်	ေမ်ှးပပည်နယ်အစုိးေ၊	ေှမ်းပပည်နယ်စည်ပင်သာယာပေးပကာ်မတီ	(SSDC)	၏	အလုပ်အမှုပဆာင်အဖဲွ့၊	ေှမ်းပပည် 
နယ်	 အတွင်း	 ပဆာက်လုပ်ပေးစီမံကိန်း	 ပကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်	 တာဝန်များကိုလည်း	 ထမ်းပဆာင်လျက်ေှိသည်။	 SSDC	 အတွက်	 
Myoma	Multipurpose	Building	Project	နှင့်	ပတာင်ကကီး	ပဆးတက္ကသိုလ်ပဆာက်လုပ်ပေးစီမံကိန်းများတွင်လည်း	Q.C	အပဖစ်	
တာဝန်ထမ်းပဆာင်ပါသည်။	ဆောကကီးသည်	ပစ္စုပ္ပန်တွင်	SSDC	၏	လိုင်စင်ေ	ဝါေင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပဖစ်ခပီး	ပတာင်ကကီးတွင်	
ပနထိုင်လျက်ေှိသည်။	ပမန်မာနိုင်ငံ	အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏	အသင်းဝင်တစ်ဦးပဖစ်ခပီး	ေှမ်းပပည်နယ်	ပမန်မာအင်ဂျင်နီယာ	အသင်း၏	
ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်း	 တာဝန်ထမ်းပဆာင်ပနလျက်ေှိသည်။	 ထို့ ပပင်	 AFEO	၏	 ဂုဏ်ထူးပဆာင်အဖွဲ့ဝင်၊	 အာဆီယံအင်ဂျင်နီယာ၊	
အင်ဂျင်နီယာေူမိပဗဒဆိုင်ော	ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ	တစ်ဦးပဖစ်သည်။

ဦးသိန်းရေေ
ဆောကကီးသည်	 ဧောဝတီတိုင်း	 ဇလွန်ခမို့နယ်တွင်	 စတုတ္ထတန်းကို	 ပအာင်ပမင်ခဲ့ ခပီး	

နိုင်ငံပတာ်	အစိုးေထံမှ	ပညာေည်ချွန်ဆုချီးပမှင့် ပခင်းခံခဲ့ေပါသည်။	တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပအာင်
ပမင်ခပီးပနာက်	ပုသိမ်	ပကာလိပ်သို့	တက်ပောက်ခဲ့ပါသည်။	ေန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်	သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ	
ဝိဇ္ဇာေွဲ့ကိုေေှိခဲ့ပါသည်။

	 ဆောကကီးသည်	၁၉၄၈	ခုနှစ်တွင်	မှတ်ပုံတင်ဉပပဒကို	တက်ပောက်ပအာင်ပမင်ခဲ့ ခပီး	
၁၉၈၆	ခုနှစ်တွင်	အထက်တန်းပေှ့ပနအပဖစ်	 ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။	၁၉၉၀	ခုနှစ်တွင်	တေား 
လွှတ်ပတာ်ပေှ့ပနပဖစ်ခဲ့ ခပီးပနာက်	ယပန့တိုင်	တေားလွှတ်ပတာ်ပေှ့ပနအပဖစ်	ပဆာင်ေွက်ပနဆ ဲ
ပဖစ်ပါသည်။

မစ္စတာ လျ ိုရေှာင်ဖိန်
ဆောကကီးသည်	 တရုတ်နိုင်ငံ	 Jiaotong	 မှ	 စက်မှုအင်ဂျင်နီယာေွဲ့ကို	 ၁၉၉၇	 ခုနှစ ်

တွင်	 ဆွတ်ခူးေေှိခဲ့သည်။	 ထို့ပနာက်အပပည်ပပည်ဆိုင်ောစီးပွားပေးလုပ်ငန်းနှင့်	 စီးပွားပေး 
တက္ကသိုလ်သို့	၂၀၀၃	ခုနှစ်	မှ	၂၀၀၈	ခုနှစ်အထိ	တက်ပောက်ခဲ့ပါသည်။	ဆောကကီးသည်	အီတလီ 
အထူးပပုောသာေပသ်ငတ်န်းကိလုည်း	တကပ်ောကခ်ပီးစီးခဲ့ ခပီး	အတီလေီာသာေပတ်ငွ	်အထူး 
နှံ့စပ်တတ်ကျွမ်းသလို	 အင်္ေလိပ်နှင့်	 တရုတ်ောသာေပ်ကိုလည်း	 ပကာင်းမွန်စွာ	 အသုံးပပုနိုင် 
ပါသည်။	ကွန်ပျူတာပညာေပ်ဆိုင်ော	နယ်ပယ်မျ ိုးစုံကိုလည်း	ပလ့လာခဲ့ဖူးသပဖင့်	ကွန်ပျူတာ
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဉီးလည်းပဖစ်ပါသည်။

	 ဆောကကီးသည်	 ပအးေှားပဝါကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်	 စီးပွားပေးလုပ်ငန်းဖွံ ခ့ဖိုးတိုး
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တက်မှုဌာနမန်ပနဂျာ	အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	CHEMO	IBERICA	S.A.	CHINA	BRANCH	၏	အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင်	မန်ပနဂျာ	
အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	ပီကင်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုယ်စားလှယ်အောေှိ၊	TECONOGAMMA	SPA	(Treviso-Italy)	အတွက်	
သုပတသနနှင့်ဖွံ ခ့ဖိုးပေးဌာနတွင်	 စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 Officina	 Meccanica	 IF	 (Padova-Italy)၏	
နည်းပညာဌာနတွင်	စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအပဖစ်လည်းပကာင်း	အသီးသီးတာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့ဖူးပါသည်။

ဉီးရအာင်သင်း
	 ဆောကကီးသည်	 ၁၉၇၁	 ခုနှစ်တွင်	 မန္တပလးဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ	 ေူမိပဗဒ 

သိပ္ပံေွဲ့ကို	ေေှိခဲ့ပါသည်။	ဆောကကီးသည်	ထိုင်းနိုင်ငံတွင်	သင်ကကားပို့ချပသာ	ပေအေင်းအပမစ် 
စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို	 ၁၉၉၈	 ခုနှစ်တွင်	 လည်းပကာင်း၊	 အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်	 UNICEF	
၏ပံ့ပိုးမှုပဖင့်ကျင်းပသည့်	 အဆင့် ပမင့်နည်းပညာကွန်ယက်ပဖင့်	 ချိတ်ဆက်ထားပသာ	 ခမို့ ပပ 
ဆိုင်ောအသင်းအဖွဲ့နှင့်	 ပေပပးပဝပေးဆိုင်ော	 အလုပ်ရုံပဆွးပနွးပွဲကို	 ၂၀၀၀	 ခုနှစ်တွင် 
လည်းပကာင်း	တက်ပောက်ခဲ့ေပါသည်။

	 ဆောကကီးသည်	အစိုးေဝန်ထမ်းသက်တမ်းတပလျှာက်တွင်	ဆည်ပပမာင်းဉီးစီးဌာန 
၌	ဉီးစီးအောေှိ	(ေူမိပဗဒ)အပဖစ်	၂၃	နှစ်၊	ပေအေင်းအပမစ်အသုံးချပေးဉီးစီးဌာ၌	လက်ပထာက်	 

ညွှန်ကကားပေးမှူး၊	ဒုတိယညွှန်ကကားပေးမှူးတို့အပဖစ်	၁၃	နှစ်	စသည်ပဖင့်	ကာလေှည်ကကာတာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့ဖူးခပီး	အင်ဂျင်နီယာ 
ေူမိပဗဒကဏ္ဍများတွင်	လုပ်ငန်းခွင်ဗေုသုတနှင့်	အပတွ့အကကုံများစွာေှိပါသည်။
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မပင်ပစာေင်းစစ်

ဦးရော်ရော်ဦး
(B.Com.)

P.A.	No.	(638)

Placid	&	Quiet	Place	Accounting,	Auditing	&	Financial	Consultancy
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အပိုင်း ၁  -  စီးပွားပေးဆိုင်ော	လည်ပတ်မှု

	 89		 ကုမ္ပဏီ၏	စီးပွားပေးမူဝါဒနှင့်	ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်
	 91		 စီးပွားပေးလည်ပတ်မှု၏	သပောသောဝ	
	 93		 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	အပကာင်အထည်ပဖာ်မှု	မှတ်တမ်း
	 99		 စွန့်စားမှု	ညွှန်းကိန်းများ
	 105		 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်မှုပုံစံအသီးသီး၏	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
	 107		 လက်ပအာက်ခံ	ကုမ္ပဏီများ
	 109		 အစုအစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီများ
	 115		 အပထွပထွသတင်းအချက်အလက်များ 



                             Annual Report  2016  |   89  

CR
EA

TI
NG

  A
  B

ET
TE

R  
LIF

E

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	
ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းပဖင့်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့ ခပီး	၄	နှစ်	
နီးပါး	 ကာလအတွင်းတွင်	 ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ	
အမျ ိုးမျ ိုး	ဥပမာ	-	အပဆာက်အအုံများ၊	လမ်းနှင့်တံတားများ၊	
အကကီးစားပဆာက်လုပ်ပေးစီမံကိန်းများ၊	 အိမ်ယာစီမံကိန်း	
များ၊	 အပပခခံအပဆာက်အဦများပဖစ်သည့်	 ပေကာတာနှင့်	
တမံများ၊	 ပေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ	 စသည်ပဖင့်	 လုပ်ငန်း	
အပတွ့အကကုံများနှင့်	ကျွမ်းကျင်မှုများစွာ	ေှိခဲ့ ခပီးပဖစ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည်	 အများပပည်သူအတွက်လည်းပကာင်း၊	
ပုဂ္ဂလိကအတွက်လည်းပကာင်း	 အထက်ပဖာ်ပပပါ	 လုပ်ငန်း	
လည်ပတ်မှုများပဖင့်	နှစ်စဉ်ဝင်ပငွများ	ပဖာ်ပဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။	
ထို့ ပပင်	 ကုမ္ပဏီသည်	 ပဆာက်လုပ်ပေးနှင့်သက်ဆိုင်ပသာ	
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများပဖင့်လည်း	နှစ်စဉ်ဝင်ပငွများ	ထွက်ပပါ်ပစ	
ခဲ့သည်။	ဤကဲ့သို့	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုမှ	တစ်ဖက်တစ်လမ်း	ဝင်ပငွ	

များသည်	ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ	ပဖစ်ပပါ်လာနိုင်သည့်	
ဆုံးရှုံးမှုပဖစ်နိုင်ပပခများကို	 တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	 ပကျာပထာက်	
ပနာက်ခံအပဖစ်	ကာကွယ်ပပးနိုင်ပါသည်။	ထို့ ပပင်	ကုမ္ပဏီသည်	
အပခားလုပ်ငန်းများတွင်လည်း	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု	ပပုလုပ်ခဲ့ ခပီး	ယင်း 
မှ	ေေှိခဲ့ပသာ	အပမတ်ခွဲပဝစုများသည်	ကုမ္ပဏီ၏	ဝင်ပငွကို	ပုံမှန်	
အတိုင်း	ခမဲခမံခိုင်မာပစသည်။

ပမျှာ်မှန်းချက်

ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းကို	 အေည်အပသွးပကာင်းမွန်မှု	
ပဖင့်	ဦးပဆာင်နိုင်ရုံမျှမက	ပမန်မာ့စွမ်းေည်နှင့်	လူမှုဝန်းကျင်	ေဝ	
အေည်အပသွး	တိုးတက်မှုကို	အပထာက်အကူပပုေန်	ေည်ေွယ်၍	
အာဆီယံပဒသတစ်ခွင်၏	 အပပခခံအပဆာက်အအုံများကို	 နိုင်ငံ	
တကာအဆင့်မီ	တာဝန်ယူပဆာင်ေွက်ပပးနိုင်ေန်။

ေည်မှန်းချက်

ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်	ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းတွင်	
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ	 ပကာင်းမွန်ပသာ	 လုပ်ငန်းအေည်အပသွး၊	
ထိုက်တန်ပသာ	အကျ ိုးအပမတ်နှင့်	မျှတပသာမူဝါဒစည်းမျဉ်းများ	
ပဖင့်	 အစုေှယ်ယာေှင်များနှင့်လုပ်ငန်းအပ်နံှသူများကုိ	 စိတ်ပကျနပ်	
မှု	ေေှိပစေန်။

မောဗျူောများ

 ■ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်	 	 မိမိတိုင်းပပည်အပပါ်အကျ ိုးပဖစ်ထွန်း	
ပစပသာ	 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကုိ	သင့်တင့်မျှတပသာ	အကျ ိုး	
အပမတ်များပဖင့်	ပေွးချယ်လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ပခင်း။

 ■ ထိပောကမ်ှုေိှပသာ	 စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်၊	 ပကာင်းမွန်ပသာ	လုပ်ငန်း	
အေည်ပသွးနှင့်	သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း	အခပီးတုိင်	ပဆာင်ေွက်	
ပခင်းစသည့်	 မူများပဖင့်	 တည်ပဆာက်ပေးစီမံကိန်းများအား	
စီမံခန့်ခွဲပခင်း။

 ■ ဆုံးရှုံးမှုပဖစ်နိုင်ပပခ	(risk)	 	နည်းပါးခပီး	တိုင်းပပည်	ဖွံ ခ့ဖိုးတိုး	
တက်မှုအတွက်	အပထာက်အကူပဖစ်ပစပသာ	ပဆာက်လုပ်ပေး	
နှင့်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို	လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ပခင်း	
ပဖင့်	 ေှယ်ယာေှင်များအတွက်	 ပေေှည်အကျ ိုးအပမတ်များကို	
ပဖစ်ထွန်းပစပခင်း။

 ■ အာဆီယံနိုင်ငံများကို	 အဓိကထားခပီး	 ပဒသပစျးကွက်များ	
တိုးချဲ့ ပခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏	 ယှဉ်ခပိုင်နိုင်စွမ်းများ	 ပိုမိုတိုးတက်လာပစေန် 
လူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်နှင့်	 အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ	 စသည့်	 ကုမ္ပဏီ	

ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်
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တစ်ခုလံုး၏	စွမ်းပဆာင်ေည်ကုိ	ပမှင့်တင်ပခင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီ၏	နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်း	ပိုမိုပမင့်မားလာပစေန်	ဖွံ ခ့ဖိုး	
တိုးတက်လာပသာ	နည်းပညာများနှင့်	အသိပညာများကို	
အချိန်မီ	လက်ပတွ့အသုံးချနိုင်ေန်		စီမံပဆာင်ေွက်ပခင်း။

ပူးပပါင်းပဆာင်ေွက်ပခင်း

 ■ လုပ်ငန်းဝန်ပဆာင်မှုအေည်အပသွး	ပကာင်းမွန်မှု၊
 ■ လုပ်ငန်းမိတ်ပဆွတို့၏	စိတ်ပကျနပ်မှု၊
 ■ ရိုးသားကကိုးစားမှု၊
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	တာဝန်ယူမှု၊
 ■ ပူးပပါင်းလုပ်ပဆာင်မှု။

ကုမ္ပဏီသည်	 ယင်း၏	 လုပ်ငန်းမူဝါဒများနှင့်အညီ	
၂၀၁၅	ခုနှစ်တွင်	ပအာက်ပါအတိုင်း	ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်	-

၁။	 အချိန်ဇယားအတိုင်း	လုပ်ငန်းများကို	ခပီးစီးပအာင်	ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊

၂။	 လုပ်ငန်းစာချုပ်များ၏	သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း	လိုက်နာပဆာင်ေွက်ပခင်း၊

၃။	 စီမံကိန်းများတွင်	ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်းစူးစမ်းပလ့လာမှုကို	ပပုလုပ်ခပီးမှ	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ပခင်း၊

၄။	 ပေေှည်ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့်	 အချိန်တိုေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကို	 ထိပောက်စွာ	 စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပခင်းပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	
ပငွပကကးပဖစ်လွယ်မှုကို	ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပခင်း၊

၅။		ကုမ္ပဏီ၏	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်မှုနှင့်	 စီမံကိန်းတိုင်းတွင်	 ပွင့်လင်းပမင်သာမှုကို	 အဓိကထား	 ပဆာင်ေွက်ပခင်း	
တို့ ပဖစ်သည်။
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ဂေိတ်ပော်ခမ်း			အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ပင်မ	
စီးပွားပေးပဖစ်သည့်		တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းများကို		ပဆာင်	
ေွက်လျက်ေှိခပီး	 ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း၊	အစိုးေကိုယ်စားပပုအဖွဲ့
အစည်းတို့ထံမှ	 လုပ်ငန်းများကိုလည်း	 ကန်ထရိုက်	 သို့မေုတ်	
လက်ခွဲကန်ထရိုက်ယူ၍	သတ်မှတ်ပစျးနှုန်း	သို့မေုတ်	ညှိနှိုင်း
သတ်မှတ်ပစျးနှုန်းတို့ ပဖင့်	 ပဆာင်ေွက်ပပးပါသည်။	 ထို့အပပင်	
ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်သည့်	 လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်	 အသီးသီး	
အတွက်	လုပ်ငန်းအပုိင်းလုိက်	သ့ုိမေုတ်	အပုံလိုက်	ပိုင်းပခားနိုင်	
ပခင်းမေှိသည့်	 ဖက်စပ်တည်ပဆာက်ပေး	 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပုံစံ	
ပဖင့်လည်း	ပဒသခံကန်ထရိုက်	ကုမ္ပဏီများနှင့်	ပူးပပါင်းပဆာင်	
ေွက်ပါသည်။	 မိမိလုပ်ပဆာင်ေမည့်	 လုပ်ငန်းအပိုင်းလိုက်	
သပောတူညီချက်အေ	 အစုအစပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည်	
လုပ်ငန်း၏	အရှုံးအပမတ်ေလဒ်အတွက်	ခံစားခွင့်အချ ိုးအလိုက်	
တာဝန်ယူေပါမည်။	 အစုအစပ်ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုသည်	 ယာယီ	 
စုပပါင်းလုပ်ပဆာင်ေသည့်ပုံစံမျ ိုး	 (consortium)	လည်း	 ပဖစ်နိုင်	
သည်။	 ဤပုံစံပဖင့်	 လုပ်ပဆာင်ေသည့်	 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား	
လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်အသီးသီးအတွက်	 လုပ်ငန်းအပိုင်းလိုက်နှင့်	
အပုံလိုက်	ခွဲပဝပပးနိုင်ပါသည်။	

ယင်းအဖဲွ့ဝင်အသီးသီးတ့ုိမှလည်း	 အရှုံးအပမတ်ေလဒ်ကို	
လွတ်လပ်စွာပဖင့်	 တာဝန်ယူေပါမည်။	 ဤလုပ်ငန်းတို့မှာ	 များ	
ပသာအားပဖင့်	 အစိုးေနှင့်ဆက်စပ်သည့်	 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ	

ပဖစ်ကကပါသည်။	 ဆိုလိုသည်မှာ	 အကကီးစားအပပခခံအပဆာက်	
အအုံစီမံကိန်းကကီးများ၊	လူပနအပဆာက်အဦးတည်ပဆာက်ပေး	
စီမံကိန်းကကီးများ	အပါအဝင်	ခွဲပကျာက်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 
များနှင့်	 ကွန်ကေစ်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းများ၊	 လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေး	 အပပခခံအပဆာက်အအုံကကီးများ	 
တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းများနှင့်	 ဆက်နွယ်ပနပသာ	 အစိုးေ 
နှင့်	 ဖက်စပ်ပူးပပါင်းလုပ်ပဆာင်ေသည့်	 လုပ်ငန်းများ	 ပဖစ်ကက 
ပါသည်။

၁။	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၊	လက်ပအာက်ခံကုမ္ပဏီ 
များနှင့်	 အစုအစပ်ကုမ္ပဏီများ၏	 တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်း 
များကို	 ပင်မကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းနှင့်	 လက်ခွဲကန်ထရိုက်	
လုပ်ငန်းေူ၍	အပိုင်း	၂		ပိုင်းခွဲပခားနိုင်သည်။

(က)	ပင်မကန်ထရိုက်တာ

စီမံကိန်း	လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်ထံမှ	တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်း	
များကို	 မိမိပတာင်းဆိုလိုပသာ	 သတ်မှတ်ပစျးနှုန်း	 (bidding)	
နှင့်	 ညိှနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ပစျးနှုန်း	 (negotiation)	 တ့ုိပဖင့်	 ပင်မ	
ကန်ထရိုက်တာအပဖစ်	 ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်လက်ခံပဆာင်ေွက်	
ပါသည်။	 ဤပနောတွင်	 ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 မိမိ၏	 အမည်နှင့်	
အဆိုပပုလွှာ	တင်သွင်းမည်။	အထူးကျွမ်းကျင်မှုေှိပသာ	နိုင်ငံပခား 
ကုမ္ပဏီများနှင့်	 ဖက်စပ်ပဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်ပသာ	 အကကီး

 စီးပွားပေးလည်ပတ်မှု၏	သပောသောဝ
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စားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်	မိမိကုမ္ပဏီများနှင့်	အပပန်အလှန်ပူးပပါင်းခပီး	လုပ်ငန်းဆိုင်ော	ပတာင်းဆိုချက်များကို	စီမံကိန်း	
လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်၏	လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ	ပဆာင်ေွက်မည်။	ဤသို့ပသာသပောပဆာင်သည့်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို	ပဆာင်ေွက် 
ေန်လက်ခံောတွင်	 မိမိကုမ္ပဏီ	 အပနပဖင့်	 တည်ပဆာက်ပေး	လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို	 မိမိကုမ္ပဏီကသာ	 ပဆာင်ေွက်လုပ်ကိုင်ေန်	
မေုတ်ေဲ၊	လုပ်ငန်း၏	အစိတ်အပိုင်းအချ ို့အား	လက်ခွဲကန်ထရိုက်	ပပးပဆာင်ေွက်မည်။	ဤပနောတွင်	လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာ 
၏	ယခင်က	လုပ်ငန်းဆိုင်ော	ပအာင်ပမင်မှုနှင့်	ယုံကကည်စိတ်ချေမှုများကို	ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်ပဖစ်ခပီး	တစ်ဦးတစ်ပယာက်တည်း	
ကိုသာ	လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာအပဖစ်	အားထားပခင်း၊	ချဉ်းကပ်ပဆာက်ေွက်ပခင်းမျ ိုး	မပဖစ်ပစေပါ။

(ခ)	လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာ

စီမံကိန်း	 လုပ်ငန်းပုိင်ေှင်များမှ	 တုိက်ရုိက်ချပပးလာပသာ	 လုပ်ငန်းများေေှိထားသည့်	 အပခားကန်ထရိုက်တာများထံမှ	
လုပ်ငန်းများကို	 မိမိကုမ္ပဏီမှ	 ပဆာင်ေွက်ေန်လက်ခံပခင်းပဖစ်သည်။	 ဤသပောသောဝေှိပသာ	 လုပ်ငန်းမျ ိုးသည်	 လုပ်ငန်း	
လုပ်ပဆာင်ောတွင်	 ထိန်းချုပ်မှုပပမာက်ပမားစွာနှင့်တည်ပဆာက်ထားသည့်	 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်	 များစွာဆက်နွယ်	
ပနော	 နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများမှ	 စက်ကကီးများကို	 ပဆာင်ေွက်အသုံးပပုပလ့ေှိပါသည်။	 လုပ်ငန်းခွင်အပတွ့အကကုံနှင့်	 လုပ်ငန်း	
စွမ်းပဆာင်ေည်အမျ ိုးမျ ိုးေှိပသာ	 ပဆာက်လုပ်ပေးကန်ထရိုက်တာများ	 လိုအပ်ပသာလုပ်ငန်းမျ ိုးလည်း	 ပဖစ်ပါသည်။	 ပင်မ	
ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးအပနပဖင့်	 အဆင့်ဆင့်ပသာ	 လုပ်ငန်းများကို	 ဆက်လက်ပဆာင်ေွက်ေန်အတွက်	 လုံပလာက်ပသာ	
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်	 အမျ ိုးမျ ိုးပသာ	 လုပ်ငန်းဆိုင်ောစွမ်းေည်များ	 မေှိနိုင်ပါ။	 ဤပဖစ်ေပ်မျ ိုးတွင်	 ေဏ္ဍာပေးအပပခအပနပတာင့်	
တင်းခပီး	နာမည်ပကျာ်ကကားသည့်	ပင်မကန်ထရိုက်တာများထံမှ	လက်ခွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုပဆာင်ေွက်ေန်	ဂေိတ်ပော်ခမ်း		
အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်	 အပနပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းပဆာင်ေည်	 လုံပလာက်ပခင်းေှိ	 မေှိကို	 စဉ်းစားခပီးမှ	 လက်ခံမည်။	
ဤပနောတွင်	 မိမိကုမ္ပဏီအား	 အထူးသပဖင့်	 အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊	 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်	 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ	 စသည့်	
နည်းပညာများ	လွှဲပပပာင်းေယူနိုင်ခွင့်	ေေှိပစေန်နှင့်	အနာဂတ်တွင်	ပိုမိုတိုးတက်သည့်	နည်းပညာများလိုအပ်ပသာ	အကကီးစား	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက်	လုပ်ငန်းစွမ်းပဆာင်ေည်	လုံလုံပလာက်ပလာက်ေှိပသာ	လုပ်ငန်းအသိုင်း	
အဝိုင်းများ	ဖန်တီးလုပ်ပဆာင်နိုင်မှုကိုခွင့်ပပုပပးေန်ပဖစ်သည်။
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နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	အပကာင်အထည်ပဖာ်မှု	မှတ်တမ်း

နိဒါန်း

နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	
အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	လက်ေှိ	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း	
ထဲတွင်	အဓိကအပေးပါသည့်	စီမံကိန်းတစ်ခုပဖစ်သည်။	ကုမ္ပဏီ	
သည်	ပေအားလျှပ်စစ်တွင်	အဓိကထားခပီး	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံေပခင်း	
၏	ေည်ေွယ်ချက်များမှာ	-	

၁။	 ပဒသခံများအတွက်	အလုပ်အကိုင်	အခွင့်အလမ်း	
များ	ေေှိပစေန်၊

၂။		ပဒသ	ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်ပစေန်	နှင့်

၃။	 နိုင်ငံပတာ်	 လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	 ဖူလုံပေးအတွက်	
အပထာက်အကူပပုနိုင်ေန်	တို့ ပဖစ်သည်။

တစ်နည်းအားပဖင့်ဆိုေလျှင်	ပဒသ၏	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	
လုိအပ်မှု	ပုိမုိပမင့်မားပနပခင်းပကကာင့်လည်းပကာင်း၊	ပဒသန္တေဖံွ ခ့ဖိုး	
ပေးလုပ်ငန်းတွင်	 မေိှမပဖစ်လုိအပ်ပသာ	 အပပခခံအပဆာက်အဦ 
လုပ်ငန်းပဖစ်ပခင်းပကကာင့်လည်းပကာင်း	 ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	
ကို	ဦးစားပပး	ပေွးချယ်ေပခင်းပဖစ်သည်။

အဆိုပါ	 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	 စီမံကိန်း၏	အပကာင်	
အထည်ပဖာ်ပဆာင်မှုအဆင့်ဆင့်ကုိ	 ေှယ်ယာေှင်များသိေိှနုိင်ေန်	
ပအာက်ပါအတိုင်း	အကျဉ်းအားပဖင့်	ပဖာ်ပပပါမည်။

အကကိုပဖစ်နိုင်ပပခစူးစမ်းပလ့လာမှု	(Pre-Feasibility	Studies)

နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	စီမံကိန်းအတွက်	အကကိုပဖစ်နိုင်	
ပပခစူးစမ်းပလ့လာမှု	 (Pre-Feasibility	 Studies)	ကို	တရုတ်	
နိုင်ငံ	ကူမင်း	အင်ဂျင်နီးယားေင်း	ကုမ္ပဏီ	လီမိတက်	(KHIDI)	 
က	၂၀၁၃	ခုနှစ်၊	ပအာက်တိုောလ	၁၀	ေက်ပန့တွင်	ပဆာင်ေွက် 
ခပီးစီးခဲ့သည်။	

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	(M.O.U)

KHIDI	၏	အကူအညီပဖင့်	အကကိုပဖစ်နိုင်ပပခစူးစမ်းပလ့	
လာမှုပပုခပီးပနာက်	၂၀၁၃	ခုနှစ်၊	ပအာက်တိုောလ	၁၂	ေက်တွင်	
စီမံကိန်းအဆိုပပုလွှာကို	 ခရိုင်အုပ်ချုပ်ပေးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့်	
အဆင့်ဆင့်တင်ပပခဲ့ ခပီး	အဆိုပါနှစ်၏	နိုဝင်ောလ	၆	ေက်တွင်	 
ေှမ်းပပည်အစိုးေထံမှ	“မူ”အားပဖင့်	သပောတူပကကာင်း	ပပည်ကကား 
ခဲ့ပါသည်။

ယင်းပနာက်	၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	ပအာက်တိုောလ	၇	ေက်ပန့ 
တွင်	 ေှမ်းပပည်နယ်အစိုးေနှင့်	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 (M.O.U)	
ကို	ပေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။

ပပန်လည်ပနောချထားပေးနှင့်	ပပမယာပလျာ်ပကကး	ကိစ္စများ

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 ပေးထိုးခပီးပနာက်	 တမံဧေိယာ	
အတွင်း	ကျပောက်ပနသည့်	စုိက်ပျ ိုးပပမများအတွက်	ခရိုင်ပပမယာ 
ပလျာ်ပကကးစိစစ်ပေးအဖွဲ့နှင့်	 ခမို့နယ်ပပမယာတိုင်းတာစိစစ်ပေး	
အဖွဲ့တို့မှ	 ကုမ္ပဏီနှင့်	 စိုက်ပျ ိုးပတာင်သူများအကကား	 ညှိနှိုင်း 
ပဆာင်ေွက်ပပးမှုပဖင့်	 ကျပ်သိန်းပပါင်းပလးပထာင်ပကျာ်ကို	
ပပးပလျာ်ခဲ့ ခပီးပဖစ်သည်။	 စီမံကိန်းတွင်	 အသုံးပပုေန်အတွက်	
ပပမဧေိယာ	၁၇၉	ဧကကိုလည်း	ပပမလွတ်၊	ပပမလပ်နှင့်	ပပမရိုင်း 
များ	စီမံခန့်ခွဲပေး	ဗေိုပကာ်မတီထံမှ	အပခားနည်းအသုံးပပုခွင် ့
ကိုလည်း	 	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ဧခပီလ	၄	ေက်ပန့တွင်	ေေှိထားခပီးပဖစ ်
သည်။

တမံအထက်ပိုင်းေှိ	 ပေလွှမ်းဧေိယာအတွင်း	 ကျပောက်	
ပသာ	အထက်နမ့်ပပါ်(တာလုံ)တံတား၊	ေုန်းပတာ်ကကီးပကျာင်း	
နှင့်	 ေဲကင်းတို့ကို	 ပပန်လည်ပနောချထားေန်အတွက်	 စီမံချက်	
နှင့်	 ဒီဇိုင်းများ	 ပေးဆွဲလျက်ေှိပါသည်။	 အဆိုပါ	 စီမံချက်နှင့်	
ဒီဇိုင်းများခပီးစီးပါက	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံပေးဌာနထံသ့ုိ	 တင်ပပ	
ခပီး	 ပပန်လည်ပနောချထားပေးလုပ်ငန်းများကို	 ဆက်လက်	
ပဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။



                             Annual Report  2016  |   95  

CR
EA

TI
NG

  A
  B

ET
TE

R  
LIF

E

ပမန်မာနိုင်ငံ	လျှပ်စစ်ဉပပဒ

ေှမ်းပပည်အစိုးေနှင့်	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာပေးထိုးနိုင်
ခဲ့ပသာ်လည်း	 ပဖစ်ပပမာက်ပေး	 အပကာင်အထည်ပဖာ်မှုတွင်	
ကကန့်ကကာပစခဲ့သည့်	 အပကကာင်းေင်းတစ်ခု	 ထွက်ပပါ်လာပါ	
သည်။	 ယင်းမှာ	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 ပေးထိုးခပီးေက်ပပါင်း	
၂၀	 အကကာ	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၂၇	 ေက်ပန့တွင်	
ပပည်ပထာင်စုလွှတ်ပတာ်မှ	လျှပ်စစ်ဥပပဒကုိ	ပပဌာန်းလုိက်သည်။	
အဆိုပါ	လျှပ်စစ်ဥပပဒတွင်	ပေအားလျှပ်စစ်	ထုတ်လုပ်ော၌	၁၀	
မဂ္ဂါဝပ်အထိ	 ထုတ်လုပ်မှုသည်	 အလတ်စားပေအားလျှပ်စစ်၊	
၁၀	မဂ္ဂါဝပ်	အထက်နှင့်	 ၃၀	မဂ္ဂါဝပ်ပအာက်	ထုတ်လုပ်မှုသည်	 
အလတ်စားပေအားလျှပ်စစ်၊	 ၃၀	 မဂ္ဂါဝပ်	 အထက်ထုတ်လုပ်မှု	 
မျ ိုးသည်	အကကီးစားပေအားလျှပ်စစ်	ေူ၍	၃	မျ ိုးခွဲထားသည်။	 
ယင်းလျှပ်စစ်ဉပပဒတွင်ပင်	 အခန်း	 ၄၊	 ပုဒ်မ	 ၉၊	 ပုဒ်မခွဲ	 (က)	 
တွင်	ပေအားလျှပ်စစ်	ထုတ်လုပ်ော၌	အပသးစားနှင့်	အလတ်စား 
ပေအားလျှပ်စစ်ကို	တိုင်းပဒသကကီးနှင့်	 ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့က	
စီမံခန့်ခွဲခွင့်ေှိပသာ်လည်း	 မည်သည့်ပေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ် 
မှုများမဆို	 မောဓာတ်အားလိုင်းနှင့်	 ချိတ်ဆက်ေန်အတွက်	
ပပည်ပထာင်စုအစိုးေနှင့်	 စာချုပ်ချုပ်ဆိုေန်	 လိုအပ်ပကကာင်း 
ပဖါ်ပပထားသည်။	 ထို့ပကကာင့်	 မကကာပသးခင်က	 ေှမ်းပပည်နယ ်
အစိုးေနှင့်	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 ပေးထိုးခပီးခါစပဖစ်သည့်	 
ဂေိတ်ပော်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီသည်	 ပပည်ပထာင်စုအစိုးေ 
နှင့်	 စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ေန်	 ပဆာင်ေွက်ေပပန်သည်။	 ယင်းသည်	 
နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်ပဖစ်ပပမာက်ပေး	 အပကာင်အထည ်
ပဖာ်မှုတွင်	၉	လခန့်	ကကန့်ကကာပစခဲ့သည်။

ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	စူးစမ်းပလ့လာမှု

ပေအားလျှပ်စစ်	 ထုတ်လုပ်မှု	 စက်ရုံတစ်ခု	 ပဖစ်ပပမာက်	
ပအာင်ပမင်ပေးသည်	 လွယ်ကူသည့်	 အလုပ်တစ်ခုမေုတ်ပပ။	
ပထဝီ၊	 ေူမိပဗဒ၊	 ဇလပဗဒ၊	 သောဝပတ်ဝန်းကျင်	 များနှင့်	
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့်	 အပကကာင်းေင်းများစွာကို	 ပသချာ	
ဃဏစွာ	 စူးစမ်းပလ့လာေပါသည်။	 အချက်အလက်များစွာကို	
စူးစမ်းပလ့လာခပီးပနာက်	သင့်ပလျာ်သည့်	တမံဒီဇိုင်း၊	ကုန်ကျမှု	
စသည်များကို	ထည့်တွက်ေပပန်သည်။

ပေအားလျှပ်စစ်နှင့်	ပတ်သက်ခပီး	အချ ို့ပသာ	နည်းပညာ	
ဝန်ပဆာင်မှုများသည်	 ပပည်တွင်း၌	 မေေှိနိုင်ပသးပပ။	ထိုကဲ့သို့	
ပသာ	 ပနောမျ ိုးအတွက်	 နိုင်ငံပခားပညာေှင်များနှင့်	 နိုင်ငံပခား	
နည်းပညာဝန်ပဆာင်မှုများကို	ငှားေမ်းအသုံးပပုေပါသည်။

နမ့်ပပါ်	 ပေအားလျှပ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 ဒီဇိုင်း၊	
ဒီဇိုင်းကကီးကကပ်မှုများအပါအဝင်	ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	စူးစမ်းပလ့ 
လာမှု	(Feasibility	Stydy)	ပပုလုပ်ေန်အတွက်	ဂေိတ်ပော်ခမ်း 

က	တရုတ်နိုင်ငံ၊	Hunan	Hydro	and	Power	Design	Insti-
tute	(HHPDI)	ကို	အပ်နှံခဲ့ ခပီး	၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ောလ	၂	ေက်	
ပန့တွင်	နှစ်ဉီးနှစ်ဖက်	စာချုပ်	ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

သောဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်	လူမှုဝန်းကျင်	အကျ ိုးသက်ပောက်မှု 
အပပါ်	စူးစမ်းပလ့လာပခင်း	(EIA	&	SIA)

စီမံကိန်း၏	 ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	 စူးစမ်းပလ့လာမှု	
ပပုခပီးပနာက်	 ပဖစ်ပပမာက်ပအာင်ပမင်နိုင်သည့်	 အပပခအပနမျ ိုး 
တွင်ပင်ေှိပသာ်လည်း	 ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်	 လူမှုဝန်းကျင်အပပါ်	
ဆိုးကျ ိုးသက်	 ပောက်မှုများ	 ေှိမေှိ၊	 ေှိခဲ့ပသာ်	 မည်သို့မည်ပုံပဖင့်	

ပပဖေှင်းနိုင်မှုေိှမေိှ	 စသည်ပဖင့်	 ပလ့လာသံုးသပ်ေပပန်သည်။	 ပတ် 
ဝန်းကျင်	 နှင့်	 လူမှုဝန်းကျင်	 ထိခိုက်မှုပပါ်	 စူးစမ်းပလ့လာေန ်
အတွက်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်းကုမ္ပဏီသည်	 ပမန်မာစဉ်ဆက်မပပတ ်
ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတကပ်ေး	အငဂ်ျငန်ယီာဝနပ်ဆာငမ်ှု	ကမု္ပဏလီမီတိက	် 
(MSDES)	နှင့်	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	 ဧခပီလ	၂၅	ေက်ပန့တွင်	 စာချုပ်	 
ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။	 စာချုပ်ချုပ်ဆိုခပီးသည်နှင့်	 တခပိုင်နက်	
ဂေပ်ဖ်-၀၁	 ပါ	 စီမံချက်အတိုင်း	 လုပ်ငန်းစတင်	 ပဆာင်ေွက် 
ခဲ့သည်။	

တာတမံကကံ့ခိုင်မှု	ပလ့လာသုံးသပ်ပခင်း	

ဂေိတပ်ော်ခမ်းမှ	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပပုသည့်	နမ့်ပပါ်ပေအား 
လျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 နိုင်ငံတကာစံချိန်မီဖို့	 အပေးကကီးသည်။	 
သ့ုိမှသာ	အေည်အပသွးအတွက်	ယံုကကည်စိတ်ချေခပီး	လူမှုဝန်းကျင် 
နှင့်	ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်	ပကာင်းကျ ိုးပဖစ်ထွန်းနိုင်မည်။	ထိုကဲ့ 
သို့	နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ	အေည်အပသွးမျ ိုး	ေေှိနိုင်ပစေန်	ပေအား 
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Submission to GHK 

Authorities Meeting with 
MONREC (24.4.2015) 

Stakeholder Meetings in  
Upstream (3.5.2015) & 

Downstream (1~2.5.2015) 

 Stakeholder Engagement 

Project Formulation Design 

  Review Existing Information/     
            Desk Research 

ESIA Project Activities 

Scoping 
proposal 

Preparation 

Project 
Implementation 

 
Submission for approval 
of Scoping Proposal by 

MONREC  
(18.2.2016) 

Update Scoping 
Proposal 

 

If MONREC agrees, 

If MONREC rejects, 

Phase ① 

Phase ② 

Baseline Study and Lab Analysis  
 

 

  

 

 

 

 

Interim Report 

SUMMER SEASON 
 Legal Requirement 
 Environmental Geology Study 
 Surface and Ground Water, Soil & Sediment Study  
 Sound Level Assessment Study 
 Cultural Heritage Assessment Study 
 Biodiversity (Flora and Fauna) Study 
 Wastes Management  
 Occupational and Community Safety 

 

GHK Review 

Feedback Meetings in 
Upstream & Downstream 

RAINING SEASON 
 Surface Water, Soil & Sediment Study  
 Biodiversity (Flora and Aquatic Fauna) Study 
 Socio-economic and Health Assessment Study 

 

WINTER SEASON 
 Surface Water & Sediment Study  
 Biodiversity (Fauna) Study 
 Ambient Air Quality Assessment  
 Upstream Watershed Management  
 Geohazard 
  

GHK Review 
 Discussion 
 Comment 

Update & Submission to GHK 

Submission to MONREC by GHK 

 Design 
 Engineering Information 
 Dam Break Analysis 

GHK Input Review by MONREC will 
take approximately  

3 months. 

 Discussion 
 Comment 

Nam Paw Hydropower Plant Project: Tentative ESIA Process Flow 

 Impact Assessment 
 Environmental Management Program (EMP) 

Interim Report 
Submission to GHK 
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(4.6.2015) 
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စနစ်ပဖင့်	ပဋိညာဉ်စာချုပ်	ချုပ်ဆို	နိုင်ခဲ့သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	ဝယ်ယူမှု	သပောတူ	စာချုပ်	(P.P.A.)

ဂေိတ်ပော်ခမ်းသည်	 လက်ေှိအချိန်တွင်	 လျှပ်စစ်နှင့်	
စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနနှင့်	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	ဝယ်ယူမှု	သပောတူ	
စာချုပ်	(P.P.A)	ချုပ်ဆိုနိုင်ေန်အတွက်	စာချုပ်မူကကမ်း	ပပင်ဆင ်
ထားလျက်ေှိခပီး	မကကာမီတွင်	ချုပ်ဆိုနိုင်ေန်	ခန့်မှန်းထားသည်။

စီမံကိန်း	ကုန်ကျမှုနှင့်	IRR

နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	 စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏	 ခန့်မှန်း 
ကုန်ကျစေိတ်မှာ	အပမေိကန်ပဒါ်လာ	၄၀.၆၀	သန်း	ပဖစ်သည်။	
ယင်းကုန်ကျမှုအတွက်	IRR	မှာ	၉%	ပဖစ်သည်။	

သို့ပသာ်	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ပမလ	၁၄		ေက်ပန့တွင်	တရုတ်နိုင်ငံ၊	
ေူနန်ခမို့	 HHPDI	 ရုံးချုပ်၌	 ဒီဇိုင်းပပန်လည်ဆန်းစစ်မှု	 (De-
sign	Optimization)	 ပပုလုပ်ခဲ့ ခပီ၊	 စီမံကိန်းကုန်ကျမှုစေိတ်ကိ ု
ပပန်လည်	ဆန်းစစ်ကာ	စီမံကိန်းကုန်ကျစေိတ်ကိုလည်း	အထိုက် 
အပလျာက်	ပလျှာ့ချနိုင်မည်ပဖစ်သည်။

လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	တာဝန်ယူမှုများ

ဂေိတ်ပော်ခမ်းသည်	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီပဖစ်သည့်အား	
ပလျာ်စွာ	ကုမ္ပဏီပဖာ်ပဆာင်မည့်	စီမံကိန်းတိုင်းသည်	ပွင့်လင်း	
ပမင်သာမှု၊	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်	အကျ ိုး 
ေှိမှုများကို	 အပလးထားခပီး	 ပဆာင်ေွက်သည်။	 ဤ	
နမ့်ပပါ်စီမံကိန်းတွင်လည်း	 ယင်းမှ	 ထွက်ေှိလာမည့်	 ပမျှာ်မှန်း	 
အသားတင်အကျ ိုးအပမတ်၏	 ၁%	 ကို	 လူမှုဝန်းကျင်ပူးပပါင်း 
တာဝန်ယူမှုအတွက်	(CSR)	နှင့်	၂%	ကို	သောဝပတ်ဝန်းကျင်	 
စီမံခန့်ခွဲပေး	အစီအစဉ်	(EMP)	အတွက်	အပထာက်အပ့ံပပးေန်	
လျာထားပါသည်။

စီမံကိန်း	အကကိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ

စီမံကိန်းအတွက်	 အကကိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများပဖစ်	
ပသာ	စီမံကိန်းချဉ်းကပ်လမ်း၊	စီမံကိန်းအတွင်းလမ်း၊	စီမံကိန်း	
ရုံး၊	အောေှိေိပ်သာ၊	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊	အလုပ်သမားတန်းလျား၊	
ကုန်ပစ္စည်းသိုပလှာင်ရုံ၊		စက်ပပင်အလုပ်ရုံ၊	ကွန်ကေစ်ပဖျာ်စက်၊	
ပချာင်းကူးပေလီတံတား၊	၆၆	ပကဗွီ	နှင့်	၁၁	ပကဗွီ	ဓာတ်အား	
လိုင်းသွယ်တန်းပခင်း	 စသည့်လုပ်ငန်းများကို	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	
ဧခပီလ	၂၇	ေက်ပန့တွင်	စတင်ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။

စီမံကိန်း	စတင်မည့်ေက်

စီမံကိန်းကို	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ဒီဇင်ောလတွင်	စတင်နိုင်ေန်	
လျာထားပါသည်။

လျှပ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 တည်ပဆာက်မည့်တမံဒီဇိုင်း၏	 
ကကံ့ခိုင်မှုကို	ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ	ပလ့လာသုံးသပ်ချက်ကုိ	ပဆာင်ေွက် 
ပပးေန်	ပေအားလျှပ်စစ်နှင့်	တမံတည်ပဆာက်ပေးပိုင်းတွင်	ဝါေင့် 
ကျွမ်းကျင်သည့်	ဂျာမနီနိုင်ငံ	SYDRO	Consult	ကုမ္ပဏီအား	
အပ်နှံခဲ့သည်။	 ယင်းဝန်ပဆာင်မှုအတွက်	 SYDRO	 Consult	
ကုမ္ပဏီနှင့်	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ောလ	၁၈	ေက်ပန့တွင်	စာချုပ်	
ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

ဤကဲ့သို့ပသာ	တမံကကံ့ခိုင်မှု	 ပလ့လာသုံးသပ်ချက်သည်	 
အပေးကကီးသပလာက်	ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	တည်ပဆာက်ထားသည့်	 
တမံများတွင်	ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်	အသုံးပပုမှုမေှိပသးပကကာင်း	
ပတွ့ေှိေသည်။

အထက်ပါ	 ဝန်ပဆာင်မှုအတွက်	 ဂျာမနီနိုင်ငံ	 SYDRO	
Consult	 ကုမ္ပဏီမှ	 ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်သည်	 တမံ၏ကကံ့ခိုင်မှု	
နှင့်	ပေကကီးပခင်းအန္တောယ်ပဖစ်နိုင်မှုများကို	ထိပောက်စွာ	ခွဲပခမ်း	
စိတ်ပဖာ	 ပလ့လာနိုင်ေန်အတွက်	 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	
စီမံကိန်းတည်ေှိောပနောနှင့်	 တမံပအာက်ပိုင်းေှိ	 ေွာများသို့	
ကိုယ်တိုင်	 သွားပောက်ပလ့လာခပီး	 အချက်အလက်များကို	
စုပဆာင်းပလ့လာ	 မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။	ထို့ ပပင်	 ပေကကီးပခင်း	
အန္တောယ်ပဖစ်မှုများတွင်	 ဆုံးရှုံးမှု	 နည်းသထက်	 နည်းပစေန်	
အပေးပပါ်အပပခအပန	ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှု	စီမံချက်နှင့်ပတ်သက်	
ခပီး	ဌာနဆိုင်ောများ၊	တမံပအာက်ပိုင်းေှိ	ေွာများမှ	အကကီးအကဲ	

များနှင့်	 ၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	၁	ေက်နှင့်	 ၂	 ေက်ပန့များတွင်	
မူဆယ်ခမို့	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း၏စီမံကိန်းရုံး	 ဆင်းပေေလီခန်းမ၌	
ပတွ့ဆုံပဆွးပနွး	အသိပညာဖလှယ်ပွဲတစ်ခု	ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်	(M.O.A.)

ဂေိတ်ပော်ခမ်းသည်	နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	 စီမံကိန်း	
အတွက်	 လိုအပ်ပသာ	 ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှုများကို	 ပပင်ဆင်ခပီး	
ပနာက်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 မတ်လ	 ၁၆	 ေက်ပန့တွင်	 ပပည်ပထာင်စု	
အစိုးေ	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံပေးဦးစီးဌာနနှင့်	 B.O.T	 (တည်	
ပဆာက်ပခင်း၊	 လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပခင်းနှင့်	 လွှဲပပပာင်းပပးပခင်း)	
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နမ့်ပပါ်	ပေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ော	အချက်အလက်များမှာ	ပအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်	-

 ■ စီမံကိန်းအမည်	 -	 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	စီမံကိန်း
 ■ တည်ပနော	 -	 မန်းေန်ပကျးေွာပောင်း၊	စယ်လန့်ပကျးေွာအုပ်စု၊	မူဆယ်ခမို့
 ■ ေင်းနှီးပမုပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီ	 -	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	များပိုင်းကုမ္ပဏီ	လီမိတက်
 ■ ပချာင်းအမည်	 -	 နမ့်ပပါ်ပချာင်း
 ■ တပ်ဆင်စက်အင်အား	 -	 	 ၂၀		 မဂ္ဂါဝပ်	(၃	ယူနစ်	x	၆.၆၇	မဂ္ဂါဝပ်)
 ■ တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှ	အပူချိန်	 -	 	၂၀.၁၀		 °C
 ■ တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှမိုးပေချိန်လက်မ		 -		 	 ၁၄၀၀		 မီလီမီတာ
 ■ နမ့်ပပါ်ပချာင်းပေဆင်းဧေိယာ		 -		 	၁,၀၆၈		 စတုေန်းကီလိုမီတာ
 ■ တမံအထက်ပေဆင်းဧေိယာ		 -		 	၁,၀၂၅		 စတုေန်းကီလိုမီတာ
 ■ တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှပေစီးဆင်းမှု		 -		 	၃၂.၆၀		 ကုဗမီတာ/စက္ကန့်
 ■ တမံပေပပည့်အမှတ်		 -		 	 ၈၀၅		 မီတာ
 ■ တမံပေပသအမှတ်		 -		 	 ေ၉၅		 မီတာ
 ■ တမံပေပပည့်ပေပလှာင်ပမာဏ	 -	 	၄၈.၀၂	 ကုဗမီတာသန်းပပါင်း
 ■ တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှထုတ်လုပ်မှု		 -		 	၈၅.၃၉		 ကီလိုဝပ်နာေီသန်းပပါင်း
 ■ စက်လည်ပတ်မှုအပပခအပန		 -		ပန့စဉ်
 ■ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်		 -		 	၄,၂၆၉		 နာေီ
 ■ တမံအပမင့်		 -	 	 ၅၄		 မီတာ
 ■ အသားတင်ပေအပမင့်		 -		 	၃၈.၇၅		 မီတာ
 ■ တမံအလျား	 -		 	 ၂၁၁		 မီတာ
 ■ တည်ပဆာက်ပေးကာလ		 -		 	 ၃၆		 လ
 ■ စုစုပပါင်းေင်းနှီးပမုပ်နှံမှု		 -		 	၄၀.၆		 အပမေိကန်ပဒါ်လာသန်းပပါင်း	(1	USD	=	1,218	Kyats)
 ■ ပဋိညာဉ်စာချုပ်(MOA)	ချုပ်ဆိုသည့်ပန့		 -		၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၁၆	ေက်
 ■ ဒီဇိုင်းပပုကုမ္ပဏီ		 -	 Hunan	Hydro	&	Power	Design	Institute	(HHPDI)
 ■ E.S.I.A	စူးစမ်းပလ့လာသည့်	ကုမ္ပဏီ	 -		 ပမန်မာစဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်ပေး	အင်ဂျင်နီယာဝန်ပဆာင်မှု 

  ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 ■ Dam	Breaking	Analysis	 -	 SYDRO	Consult,	Germany
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ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းနှင့်	အပပခခံအပဆာက်အဦ	လုပ်ငန်းများတွင်	
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ	 အေည်အပသွးပမင့်	 ဝန်ပဆာင်မှုများပဖင့်	 တာဝန်ယူပဆာင်ေွက်ပပးနိုင်သည့်	 ပေှ့ပဆာင်ကုမ္ပဏီကကီးတစ်ခု	
ပဖစ်လာနိုင်ေန်	ပမျှာ်မှန်းထားသည့်အပလျာက်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများတွင်	ထိခိုက်	နစ်နာပစနိုင်သည့်	အတွင်းအပပင်	နှစ်ဌာနမှ	 
စွန့်စားမှုနှင့်	 အန္တောယ်ပဖစ်မှုများကို	 အချိန်မီ	 ပဖာ်ထုတ်ခပီး	 သုတ်သင်ေှင်းလင်းနိုင်ေန်	 လိုအပ်ပါသည်။	 စွန့်စားမှုနှင့်	 အန္တောယ ်
ပဖစ်မှုများကို	 ပကာင်းမွန်စွာ	 စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပခင်း	 သည်	 လုပ်ငန်းတစ်ခု၏	 ပအာင်ပမင်ပပါက်ပပမာက်မှုအတွက်	 အခောကျသည့် 
အချက်တစ်ချက်ပဖစ်သည်။	လုပ်ငန်းကို	ပကာင်းမွန်စွာ	ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်နိုင်သည်ေူ၍လည်း	ဆိုနိုင်သည်။	

စွန့်စားမှုနှင့်	အန္တောယ်ပဖစ်မှု	စီမံခန့်ခွဲပခင်းနည်းလမ်းကို	ပခတ်နှင့်အညီ	ချဉ်းကပ်ပုံချင်း	တိုးတက်ပပပာင်းလဲ	လာသည်ကို	 
ပတွ့ေသည်။	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	လုပ်ငန်းများကို	ပဆာင်ေွက်ောတွင်	စွန့်စားမှုနှင့်	အန္တောယ်ပဖစ်မှု 
များ	နည်းသထက်နည်းပါးပစေန်	အဆိုပါ	တိုးတက်ပပပာင်းလဲလာသည့်	နည်းစနစ်အတိုင်း	လိုက်နာကျင့်သုံးပါသည်။	စွန့်စားမှုနှင့်	
အန္တောယ်ပဖစ်မှု	 စီမံခန့်ခွဲပခင်းနည်းလမ်းနှင့်	 ပတ်သက်ခပီး	 ပခတ်ပောင်းနှင့်	 ပခတ်သစ်	 ပတွးပခါ်ပုံကွာပခားမှုကို	 ပအာက်တွင်	
နှိုင်းယှဉ်ပပထားသည်။

စွန့်စားမှု	ညွှန်းကိန်းများ

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ပခတ်သစ်ပတွးပခါ်ပုံအတိုင်း	စွန့်စားမှုနှင့်အန္တောယ်များကို	မပဖစ်ခင်တွင်	
ကကိုတင်ပဖာ်ထုတ်မှုပပုလုပ်ခပီး	 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းကို	 ကျင့်သုံးပါသည်။	 လုပ်ငန်းများ	 ပဆာင်ေွက်ောတွင်	
လမ်းညွှန်မှုပဖစ်ပစေန်	 စွန့်စားမှုနှင့်အန္တောယ်ပဖစ်မှု	 စီမံခန့်ခွဲပခင်းဆိုင်ောလက်စွဲစာအုပ်ကိုလည်း	 ပပင်ဆင်ထားလျက်ေှိသည်။	
ဤမျှမက	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်တိုင်းတွင်	 ပဖစ်နိုင်ပသာ	 အတွင်းအပပင်	 နှစ်ဌာနမှ	 စွန့်စားမှုနှင့်	 အန္တောယ်ပဖစ်မှုများကုိ	
အခမဲမပပတ်	 ပစာင့် ကကည့်ပလ့လာပခင်း၊	 အကဲပဖတ်ပခင်းများ	 ပပုလုပ်ပါသည်။	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်များတွင်	 ပဖစ်နိုင်ပသာ	
စွန့်စားမှုနှင့်	အန္တောယ်ပဖစ်မှုများမှာ	ပအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်	-

စီမံခန့်ခွဲပခင်းလုပ်ငန်းမှ	ပဖစ်နိုင်ပသာ	စွန့်စားမှုများ

ကုမ္ပဏီသည်	 စီမံခန့်ခွဲမှုမှ	 ပဖစ်နိုင်ပသာ	 စွန့်စားမှုများကို	 ပကာင်းစွာ	 နားလည်ထားသည့်အပလျာက်	 စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း	တွင်	

အန္တောယ်ပဖစ်ပွားပခင်း

ပခတ်ပောင်းပတွးပခါ်ပုံ

အန္တောယ်ပဖစ်နိုင်ပပခကို	ေှာပဖွပဖာ်ထုတ်ပခင်း

ပခတ်သစ်ပတွးပခါ်ပုံ

စုံစမ်းစစ်ပဆးမှုပပုပခင်း အန္တောယ်ပပင်းထန်မှုကို	တွက်ချက်ပခင်း

အပကကာင်းေင်းကို	ေှာပဖွပခင်း ကကိုတင်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ပခင်း

ထိန်းချုပ်မှုပပုလုပ်ပခင်း အန္တောယ်ကို	ပေှာင်ေှားပခင်း
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အားနည်းချက်မေှိေပလပအာင်	 စီစဉ်ပဆာင်ေွက်သည်။	 စီမံ	
ခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွင်	ပဖစ်နိုင်ပသာ	စွန့်စားမှုနှင့်	အန္တောယ်ပဖစ်မှုများမှာ	
(၁)	 စီမံခန့်ခွဲမှု	 စံချိန်မမီပခင်း၊	 (၂)	 လုပ်ငန်းပနှာင့်ပနှးပခင်းနှင့်	
(၃)	ထုတ်ကုန်အေည်အပသွး	စံချိန်မမီပခင်း	တို့ ပဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းများကို	 အန္တောယ်ကင်းေှင်းခပီး	 ပချာပမွ့စွာ	
လည်ပတ်နိုင်ပေးအတွက်	 စီမံကိန်းဧေိယာတွင်ပဖစ်ပစ၊	 ရုံးချုပ် 
တွင်ပဖစ်ပစ	 စံချိန်မီပသာ	 လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများ	 လိုအပ်ပါ 
သည်။	အေည်အပသွးပပည့်မီပသာ	စီမံခန့်ခွဲမှု	ေေှိနိုင်ပေးအတွက်	 
အေည်အပသွးပပည့်မီပသာ	ဝန်ထမ်းများနှင့်	အေည်အပသွးပပည် ့
မီပသာ	စီမံခန့်ခွဲပေးဆိုင်ော	စံချိန်စံညွှန်းများလိုအပ်ပါသည်။	

အေည်အပသွးပပည့်မီပသာ	 ဝန်ထမ်းများေေှိနိုင်ပေး 
အတွက်	 ကုမ္ပဏီသည်	 အေည်အချင်းေှိပသာ	 ဝန်ထမ်းများကို	 
ပခါ်ယူပခင်း၊	ေှိေင်းဝန်ထမ်းများကိုလည်း	အေည်အပသွးပပည့်မ ီ
ပစေန်	သက်ဆိုင်ောသင်တန်းများနှင့်	ပဆွးပနွးပွဲများသို့	တက် 
ပစပခင်း၊	 ပပင်ပပညာေှင်များကုိ	 ဖိတ်ကကားခပီး	 သင်တန်းပပး 
ပစပခင်း၊	 သက်ဆိုင်ောစာပမးပွဲပပဖဆိုပစပခင်းများကို	 ပပုလုပ်ပါ 
သည်။	လွန်ခဲ့ပသာ	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ်တွင်	ေန်ကုန်၊	မန္တပလး 
နှင့်	ပတာင်ကကီးခမို့များ၌	ပို့ချပသာ	Work	Safety	သင်တန်းများ၊	
Quality	Management	သင်တန်းများနှင့်	အပခားအင်ဂျင်နီယာ 
ပိုင်းဆိုင်ောသင်တန်းများသို့	တက်ပောက်သင်ယူေန်	သက်ဆိုင် 
ောဝန်ထမ်းများကို	ပစလွှတ်ခဲ့ပါသည်။	ထို့ ပပင်	Myanmar	En-
gineering	Society	(MES)	၏	လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးမှုပဖင့်	Myanmar	 
Themes	 International	 မှ	 ပညာေှင်များကို	 ဖိတ်ကကားခပီး	
မူဆယ်တွင်	 သင်တန်းပပးပစပခင်းများကိုလည်း	 ပပုလုပ်ခဲ့ပါ 
သည်။

အေည်အပသွး	စီမံခန့်ခွဲပေးဆိုင်ော	စံချိန်စံညွှန်းများေေှိ 
ပေးအတွက်	ကုမ္ပဏီသည်	 နိုင်ငံတကာ	 စံချိန်စံညွှန်းနှင့်	 နည်း 
စနစ်များအတိုင်း	 လိုက်နာပဆာင်ေွက်ခပီး	 ISO	 9001:2015	
လက်မှတ်	ေေှိပအာင်	ကကိုးစားလုပ်ပဆာင်လျက်	ေှိသည်။

သာမာန်အားပဖင့်	 စီမံကိန်းများကို	 ပနှာင့်ပနှးပစပသာ 
အချက်များမှာ	(၁)	လုပ်ငန်းေှင်၏အပိုင်းကဏ္ဍ	(၂)	ကန်ထရိုက် 
တာ၏	အပိုင်းကဏ္ဍနှင့်	(၃)	မပမျှာ်မှန်းနိုင်ပသာ	အပဖစ်အပျက ်
များတို့ပကကာင့်	ပဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်၏	 အပိုင်းကဏ္ဍပကကာင့်	 စီမံကိန်းပနှာင့်
ပနှးပစပခင်းဆိုသည်မှာ	 လုပ်ငန်းေှင်က	 လုပ်ငန်းနှင့်	 ဒီဇိုင်းကို	
အတည်ပပုပပးေန်	 ကကန့် ကကာပခင်း၊	 ဒီဇိုင်းကို	 မကကာခဏ	 ပပန ်
လည်ပပုပပင်ပစပခင်း၊	သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း	ပငွပပးပချမှုပပုလုပ ်
ေန်	 အခက်အခဲေှိပခင်းတို့ ပဖစ်သည်။	 ဤကဲ့သို့ပသာ	 ပနှာင့်ပနှး 
ပခင်းမျ ိုးသည်	 ပဆာက်လုပ်ပေးကာလကို	 ပိုမိုကကန့် ကကာပစခပီး	

ပဆာက်လုပ်ပေးကုန်ကျစေိတ်ကိုလည်း	 ပိုမိုများပပားပစသည်။	
ထိုကဲ့သို့ပသာ	 ပနှာင့်ပနှးကကန့် ကကာမှုမျ ိုးမေှိေဲ	 စီမံကိန်းများကို	
သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း	 ခပီးစီးနိုင်ပစပေးအတွက်	 ကုမ္ပဏီသည်	
လုပ်ငန်းေှင်နှင့်	 လက်တွဲခပီး	 ပူးပပါင်းပဆာင်ေွက်မှုပပုလုပ်
ပါသည်။	 တစ်ဖက်၏	 အခက်အခဲများကိုလည်း	 ဝိုင်းဝန်း	
ကူညီပပဖေှင်းပပးပါသည်။	

ကန်ထရိုက်တာ၏	အပိုင်းကဏ္ဍပကကာင့်	စီမံကိန်းပနှာင့် 
ပနှးပစပခင်းဆိုသည်မှာ	 များပသာအားပဖင့်	 စီမံကိန်းအတွက်	 
လိုအပ်ပသာ	ကုန်ကကမ်းများ	မလုံပလာက်ပခင်း၊	စက်ပစ္စည်းများ	 
ချ ို့ယွင်းပခင်း	 စသည်တို့ပကကာင့် ပဖစ်သည်။	 ကုမ္ပဏီသည်	 
စီမံကိန်းတစ်ခုခုအတွက်	 ကုန်ကကမ်းများမပလာက်မငှပဖစ်ပခင်း 
မျ ိုးမေှိပစေန်	လိုအပ်ပသာ	ေိလပ်ပပမ၊	ခွဲပကျာက်၊	သံပချာင်း၊	 
သံထည်ပစ္စည်း	 စသည့်ကုန်ကကမ်းများကို	 စီမံချက်နှင့်အညီ	
စာချုပ်စနစ်ပဖင့်	 ကကိုတင်ဝယ်ယူပါသည်။	 စက်ယန္တေားများ 
ကိုလည်း	 ပုံမှန်	 စစ်ပဆးပခင်း၊	 ပပုပပင်ပခင်း၊	 လဲလှယ်ပခင်းများ	
ပပုလုပ်သည်။	

စီမံကိန်းကို	 ပနှာင့်ပနှးပစသည့်	 ကကိုတင်မခန့်မှန်းနိုင် 
ပသာအပဖစ်အပျက်ဆိုသည်မှာ	စစ်ပေးအပါအဝင်	ပေကကီးပခင်း၊	 
မီးပလာင်ပခင်း၊	 ပပမငလျင်စသည့်	 သောဝပေးအန္တောယ်များ 
ပဖစ်သည်။	ဤကဲ့သို့ပသာ	အပဖစ်အပျက်မျ ိုး	ပဖစ်ခဲ့လျှင်	ဆုံးရှုံးမှု	 
မပဖစ်ေပလပအာင်	စီမံကိန်းကို	အာမခံထားေှိပခင်းပဖင့်	ကာကွယ် 
ပါမည်။

ကုမ္ပဏီသည်	ယင်း၏	ပလးနှစ်တာကာလ	အပတွ့အကကု ံ
များအေ	မိမိတို့၏	ကုမ္ပဏီပကကာင့် ပဖစ်ပစ၊		ကုမ္ပဏီခွဲများပကကာင့် 
ပဖစ်ပစ	 စီမံကိန်းပနှာင့်ပနှးပစမှုများကို	 မပဖစ်ပစခဲ့ပါ။	 သို့ပသာ်	 
မိမိတို့၏	 စာချုပ်	 အစုစပ်ဝင်	 ကုမ္ပဏီများပကကာင့်	 စီမံကိန်း 
ပနှာင့်ပနှးပစပခင်းများ	 ေှိခဲ့သည်။	 ဥပမာ	 -	 မူဆယ်	 အထူး 
စီးပွားပေးဇုန်	စီမံကိန်းတွင်	ပပမယာပလျာ်ပကကး	အခက်အခဲများ 
ပကကာင့်	 လုပ်ငန်းကကန့် ကကာပစမှုများ၊	 ၁၀၅	 မိုင်	 သစ်သီးဝလံ 
ကုန်စည်ကွင်း	စီမံကိန်းတွင်လည်း	ပပမယာပလျာ်ပကကး	အခက ်
အခဲများပကကာင့်လည်းပကာင်း၊	 ပကျာက်မိုင်းခွဲပခင်းဆိုင်ော	
အခက်အခဲများပကကာင့်လည်းပကာင်း	 လုပ်ငန်းကကန့် ကကာပစမှု 
များ	စသည်တို့ ပဖစ်သည်။

ကုမ္ပဏီ၏	လုပ်ငန်းသပောသောဝအေ	ထုတ်ကုန်များ 
၏	 အေည်အပသွးပကာင်းမွန်မှုသည်	 အဓိကအပေးပါသည့်	 
အချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။	အေည်အပသွးမမီသည့်	ထုတ်ကုန်များ 
သည်	ကုမ္ပဏီအတွက်	နာမည်ပျက်ပခင်းဆိုးကျ ိုးကို	ပဖစ်ပပါ်ပစရုံ 
မက	 အသုံးပပုသူအတွက်လည်း	 အန္တောယ်များ	 ကျပောက်ပစ 
နိုင်သည်။	 ဥပမာ	 လမ်းတည်ပဆာက်ပေး	 စီမံကိန်းတစ်ခုတွင်	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းက	ခပီးဆုံးခပီး	ကန်ထရိုက်တာက	လုပ်ငန်းေှင် 
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အား	 ပပန်လည်အပ်နှံခပီးပဖစ်သည်။	 သို့ပသာ်	 ခပီးဆုံးသွားသည့်	
စီမံကိန်းအတွင်းတွင်	ကန်ထရိုက်တာက	သိလျက်ပဖစ်ပစ၊	မသိ 
ေဲပဖစ်ပစ	အေည်အပသွးစံချိန်မမီပသာ	ထုတ်ကုန်များကို	အသုံး 
ပပုထားသည်။	 ဤကဲ့သို့ပသာ	 အပဖစ်အပျက်မျ ိုးသည်	 လမ်း 
အသုံးပပုသူများအား	 အန္တောယ်များ	 ကျပောက်ပစနိုင်သည်။	
ထို့ကဲ့သို့ပသာ	 ထုတ်ကုန်အေည်အပသွး	 စံချိန်မမီပခင်းကို	
ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက်	ကုမ္ပဏီသည်	မိမိကိုယ်ပိုင်	ဓာတ်ခွဲခန်း 
များကို	 ထားေှိခပီး	 ထုတ်ကုန်၏	 အေည်အပသွးကို	 အမျ ိုးမျ ိုး 
စမ်းသပ်မှု	 ပပုလုပ်ပါသည်။	 လိုအပ်ပသာ	 ထုတ်ကုန်အေည် 
အပသွးစံချိန်	 ပပည့်မီမှသာ	 လက်ပတွ့စီမံကိန်းတွင်	 အသုံးပပု 
ပါသည်။	 လုပ်ငန်းခပီးဆုံးခပီးပသာ	 အချိန်တွင်လည်း	 အသုံးပပု 
ခဲ့သည့်	ထုတ်ကုန်အေည်အပသွးကို	တစ်ဖန်	ပပည်လည်စမ်းသပ ်
ပါသည်။

ပငွပကကးလဲလှယ်မှုနှုန်းထားမှ	ပဖစ်နိုင်ပသာ	စွန့်စားမှုများ

ကုမ္ပဏီသည်	 လက်ေှိအချိန်တွင်	 နိုင်ငံပခားပငွ	 ေယူခပီး	 
ပဆာင်ေွက်သည့်လုပ်ငန်းများမေှိပသးပသာ်လည်း	 စီမံကိန်း	 
တွင်	အသုံးပပုသည့်	ကုန်ကကမ်းများ၊	နိုင်ငံပခားပညာေှင်ငှားေမ်းခ 
များ၊	နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများနှင့်	အချ ို့	ပပည်တွင်း	ကုမ္ပဏီများ၏	 
ဝန်ပဆာင်ခများမှာ	 နိုင်ငံပခားပငွပကကးပဖင့်	 ပပးပဆာင်ေသည်။	 
ထိုသို့	နိုင်ငံပခားပငွ	အသုံးပပုပခင်းများတွင်	ပငွပကကးလဲလှယ်နှုန်း 
ထား	 တေုန်ထိုး	 အတက်အကျပဖစ်ပခင်းများက	 ကုမ္ပဏီ၏	
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို	 ထိခိုက်နစ်နာပစနိုင်သည်။	 ထိုကဲ့ 
သို့ပသာ	 စွန့်စားမှုမျ ိုးကို	 ကာကွယ်နိုင်ေန်	 ကုမ္ပဏီက	 FCD	
(Foreign	 Currency	 Deposit)	 နိုင်ငံပခားပငွအပ်နှံမှုေဏ ်
စာေင်းဖွင့်လှစ်ထားခပီး	 နိုင်ငံပခားပငွပကကးပဖင့်	 ပငွပပးပချေန် 
လိုအပ်သည့်အခါမျ ိုးတွင်	အဆိုပါ	FCD	စာေင်းမှ	ပပးပချမည ်
ပဖစ်သည်။	ထို့ ပပင်	 ပငွပကကးလဲလှယ်မှုနှုန်းထားမှ	 ပဖစ်နိုင်ပသာ	
သိမ်ပမွ့နက်နဲပသာ	 စွန့်စားမှုများကို	 သက်ဆိုင်ော	 ပညာေှင် 
များနှင့်	တိုင်ပင်ခပီး	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်သည်။

ပဆာက်လုပ်ပေးကုန်ပစ္စည်း၊	ပလာင်စာဆီ	ပစျးနှုန်းတက်ပခင်းမှ	
ပဖစ်နိုင်ပသာစွန့်စားမှုများ

ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ	 စီမံကိန်းတစ်ခု၏	 
တိကျပသာ	 ကုန်ကျမှုကို	 တွက်ချက်ခပီး	 လက်ပတွ့လုပ်ငန်း	
လည်ပတ်မှုတွင်	 အမှန်ကုန်ကျစေိတ်ကို	 စီမံခန့်ခွဲတတ်မှသာ 
လျှင်	အကျ ိုးအပမတ်များ	ေေှိနိုင်သည်။	တွက်ချက်မှုအေ	အကျ ိုး 
အပမတ်ေှိသည်ဆိုပသာ်လည်း	လက်ပတွ့အပကာင်အထည်ပဖာ ်
ပဆာင်ောတွင်	 စီမံခန့်ခွဲမှု	 မှားယွင်းလျှင်	 အကျ ိုးအပမတ်များ	
မေေှိနိုင်ပါ။	 စီမံကိန်းတစ်ခု၏	ကုန်ကျစေိတ်သည်	 ကုန်ကကမ်း 
နှင့်	လုပ်သားငှားေမ်းခများပပါ်သာမက	ပလာင်စာဆီပစျးနှုန်း 

ပပါ်လည်း	 မူတည်သည်။	 ကုမ္ပဏီ၏	 အပတွ့အကကုံအေ	
စီမံကိန်းတစ်ခုခု၏	 အသုံးစေိတ်ကို	 တွက်ချက်သည့်အခါ	
ပလာင်စာဆီက	 အများဆုံး	 အသုံးစေိတ်ထဲ	 ပါဝင်ပနသည်ကို	
ပတွ့ေသည်။	ထို့ပကကာင့်	ပလာင်စာဆီအပါအဝင်	ကုန်ကကမ်းများ 
၏	 ပစျးနှုန်းအတက်အကျသည်	 ပဆာက်လုပ်ပေးစီမံကိန်း၏	
ကုန်ကျမှုအပပါ်	များစွာ	အကျ ိုးသက်ပောက်မှုေှိသည်။

စီမံကိန်းတစ်ခုခုကို	 ပဖာ်ပဆာင်ပနစဉ်အတွင်းတွင်	
ကုန်ကကမ်းပစ္စည်းပစျးနှုန်းတက်ပခင်းပကကာင့်	 မူလတွက်ချက်	 
ထားသည့်စီမံကိန်းကုန်ကျစေိတ်	 ထိခိုက်မှုမေှိပစေန်	 ကုမ္ပဏီ 
သည်	 ကုန်ကကမ်းပစ္စည်းပပးသွင်းသူများနှင့်	 လစဉ်	 အလိုက် 
ပဖစ်ပစ၊	 နှစ်စဉ်အလိုက်ပဖစ်ပစ၊	 စီမံကိန်းကာလအလိုက်ပဖစ်ပစ	
လိုအပ်ပသာ	 ပစ္စည်းအပောင်းအဝယ်	 ပုံပသပစျးနှုန်းစာချုပ်ကို	
ချုပ်ဆိုထား	သည်။	

ထို့ ပပင်	လိုအပ်ပသာ	ပဆာက်လုပ်ပေး	ကုန်ကကမ်းပစ္စည်း 
များ	 ပပတ်ပတာက်မှုမေှိပစေန်လည်းပကာင်း၊	 ပစျးနှုန်းများ	
အတိုင်းထက်အလွန်	 ပပးဝယ်ေပခင်းမေှိပစေန်လည်းပကာင်း	
ကုမ္ပဏီသည်	ပဆာက်လုပ်ပေးကုန်ကကမ်းပစ္စည်းများ	ထုတ်လုပ် 
သည့်	 ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုကို	 မန္တပလးတွင်	 တည်ပဆာက်လျက် 
ေှိသည်။	ဤကဲ့သို့	ကုမ္ပဏီခွဲ	ေှိပခင်းသည်	အပခားပစ္စည်းပပးသွင်း 
သူများနှင့်	 ပစ္စည်းပစျးနှုန်းပပပာဆိုပဆွးပနွးောတွင်	 ကုမ္ပဏီ 
အတွက်	ပိုခပီးအားသန်ပစသည်။

အစိုးေမူဝါဒပပပာင်းလဲမှုမှ	စွန့်စားမှုများ

အစိုးေ၏	 ဥပပဒနှင့်	 မူဝါဒပပပာင်းလဲပခင်းများသည ်
လည်း	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်မှုအတွက်	စွန့်စားမှုတစ်ခုပဖစ်သည်။	
ဥပမာ	 ၂၀	 မဂ္ဂါဝပ်	 နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်	 စီမံကိန်းကို	
၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၇	 ေက်ပန့တွင်	 ေှမ်းပပည်နယ် 
အစိုးေနှင့်	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 ပေးထိုးခဲ့သည်။	 နားလည်မှု 
စာချွန်လွှာပေးထိုးခပီး	 ေက်ပပါင်း	 ၂၀	 အကကာ	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	
ပအာက်တိုောလ	 ၂၇	 ေက်ပန့တွင်	 ပပည်ပထာင်စုလွှတ်ပတာ်မှ	
လျှပ်စစ်ဥပပဒ	 ပပဌာန်းလိုက်ပါသည်။	 ယင်းလျှပ်စစ်ဥပပဒ၏	
အခန်း	 ၄၊	 ပုဒ်မ	 ၉	 (က)	 ပါ	 ပပဌာန်းချက်အေ	အလတ်စားပဖစ ်
သည့်	၁၀	မဂ္ဂါဝပ်အထက်နှင့်	၃၀	မဂ္ဂါဝပ်ပအာက်	ပေအားလျှပ်စစ် 
စီမံကိန်းများသည်	 မောဓာတ်အားလိုင်းနှင့်	 ချိတ်ဆက်မည် 
ဆိုပါက	 ပပည်ပထာင်စုအစိုးေနှင့်	 စာချုပ်ချုပ်ဆိုေန်	 လိုအပ် 
ပကကာင်း	 ပဖာ်ပပထားသည်။	ထို့ပကကာင့်	 မကကာပသးခင်က	ေှမ်း 
ပပည်နယ်အစိုးေနှင့်	 နားလည်မှုစာချွန်လွှာ	 ပေးထိုးခပီးခါစပဖစ် 
သည့်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်းသည်	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာနနှင့်	
စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ေန်	 ပဆာင်ေွက်ေပပန်သည်။	 ယင်းသည်	
နမ်ပ့ပါ်ပေအားလျှပစ်စ	်ပဖစပ်ပမာကပ်ေး	အပကာငအ်ထည	်ပဖာမ်ှု 
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တွင်	၉	လခန့်	ကကန့် ကကာပစခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို့ပသာ	ဥပပဒနှင့်	အစိုးေမူဝါဒများ	ပပပာင်းလဲပခင်း 
ပကကာင့်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကကန့် ကကာပခင်း၊	အချိန်နှင့်	ပငွပကကး 
အလေဿပဖစ်ပခင်းများ	 ပနာက်ထပ်မပဖစ်ပစပေးအတွက်	
ကုမ္ပဏီသည်	 လိုအပ်ပသာ	 ဥပပဒအကကံပပးအဖွဲ့	 ထားေှိပခင်း၊	
ကုမ္ပဏီအတွင်	 အချိန်ပပည့် ပဖစ်ပစ၊	 အချိန်ပိုင်းပဖစ်ပစ	 ဥပပဒ 
ကျွမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများ	 ခန့်ထားပခင်းများ	 ပပုလုပ်မည် 
ပဖစ်သည်။	

ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုမှ	စွန့်စားမှုများ

စီမံကိန်းတစ်ခုခု၏	 တိကျပသာ	 ကုန်ကျစေိတ်၊	 ထုတ် 
ကုန်	 ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစသည်များကို	 သိေှိနိုင်ပေးအတွက်	 ဦးစွာ	 
ဒီဇိုင်းဆွဲေပါသည်။	ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ေန်	ေူမိပဗဒ	ဇလပဗဒ	စသည့်	 
လိုအပ်ပသာ	ကကိုတင်ဆန်းစစ်ပလ့လာမှုများ	ပပုလုပ်ေပါသည်။	 
ကကိုတင်ဆန်းစစ်ပလ့လာမှု	 မှားယွင်းလျှင်	 ဒီဇိုင်းလည်း	 
မှားယွင်းနိုင်သည်။	 ဒီဇိုင်းမှားယွင်းလျှင်လည်း	 ကုန်ကျစေိတ် 
တွက်ချက်မှုများ၊	ထုတ်ကုန်	ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း	တွက်ချက်မှုများ	
မှားယွင်းနိုင်သည်။	 ဤကဲ့သို့ပသာ	 မှားယွင်းမှုများသည်	
စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏	 စွန့်စားမှုကကီးတစ်ခုပဖစ်သည်။	 ဥပမာ	
နမ့်ပပါ်	 ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏	 နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ	 လျှပ်စစ်
ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ	 တွက်ချက်မှုအေ	 ကီလိုဝပ်နာေီ	
သန်းပပါင်း	 ၈၅.၃၉	 ပဖစ်သည်။	 ယင်းတွက်ချက်မှု၏	 ေလဒ် 
ပမာဏပဖင့်	 အစိုးေနှင့်	 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပောင်းဝယ်မှုစာချုပ်	 
ချုပ်ဆိုေမည်ပဖစ်သည်။	 အပေးကကီးသည့်အချက်မှာ	 တစ်နှစ ်
တွင်	 အစိုးေေက်မှ	 အဆိုပါ	 တွက်ချက်မှုပမာဏအတိုင်း	 
အကုန်	 အသုံးပပုနိုင်သည်ပဖစ်ပစ၊	 အကုန်	 အသုံးမပပုနိုင်သည ်
ပဖစ်ပစ	 တွက်ချက်မှု	 ပမာဏ၏	 ၁၀၀%	 ပစျးနှုန်းအတိုင်းသာ	
ကုမ္ပဏီအား	ပငွပပးပချေမည်။	သို့ပသာ်	ကုမ္ပဏီ၏	ဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်မှုသည်	တွက်ချက်ထားသည့်	ပမာဏအတိုင်း	 ပပည့်မ ီ
ပအာင်မထုတ်လုပ်နိုင်လျှင်	မပပည့်ေဲလိုအပ်ပနသည့်	ဓာတ်အား 
ပမာဏ၏	 ပစျးနှုန်းကို	 အစိုးေအား	 ပပန်လည်ပပးပလျာ်ေ 
ပါသည်။

ကမု္ပဏသီည	်အထကပ်ဖာပ်ပပါ	စနွ့်စားမှုများကိ	ုထနိ်းချုပ်
ကာကွယ်နိုင်ေန်လည်းပကာင်း၊	မလိုအပ်ပသာ	ကုန်ကျမှုများကို	
မကုန်ကျပစေန်လည်းပကာင်း	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ပမလ	၁၃	ေက်နှင့်	
၁၄	 ေက်ပန့များတွင်	 တရုတ်ပပည်သို့	 သွားပောက်ခပီး	 ဒီဇိုင်း 
ပပန်လည်ဆန်းစစ်မှုများကို	 ပပုလုပ်ခဲ့သည်။	 ဒီဇိုင်းပပန်လည် 
ဆန်းစစ်မှုပကကာင့်	 စီမံကိန်း	ကုန်ကျစေိတ်	ကျပ်သန်းပပါင်း	 ၇	
ပထာင်ခန့်	သက်သာပစခဲ့သည်။

တမံကကံ့ခိုင်မှုမှ		စွန့်စားမှုများ

တမံတည်ပဆာက်ောတွင်	 ကကံ့ခိုင်မှုအတွက်	 စိတ်ချေ 
ပစေန်	နှစ်တစ်ပထာင်အတွင်းတွင်	ပဖစ်နိုင်ပပခေှိပသာ	အကကီးဆုံး 
မိုးပေချိန်နှင့်	တမံ၏	ပေဆင်းဧေိယာ၊	ောသီဥတု	စသည့်အချက် 
များစွာကို	နည်းပညာပိုင်းအေ	တွက်ချက်ခပီးမှ	သင့်ပလျာ်လိုက် 
ဖက်ပသာ	တမံဒီဇိုင်းပဖင့်	တည်ပဆာက်ေပါသည်။	ပေကကီးပခင်း 
စသည့်	အပေးပပါ်	အပပခအပနတွင်	ကကိုတင်ပပင်ဆင်ထားမှုမေှ ိ
လျှင်	 ကုမ္ပဏီအတွက်ပသာ်လည်းပကာင်း၊	 တမံပအာက်ပိုင်းေှိ 
ေွာများအတွက်ပသာ်လည်းပကာင်း	 ဆုံးရှုံးမှုများ	 ပဖစ်ပစနိုင ်
သည်။	ကုမ္ပဏီသည်	အဆိုပါ	တမံနှင့်ပတ်သက်ပသာ	စွန့်စားမှု 
များကို	 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ေန်လည်းပကာင်း၊	 အပေးပပါ် 
အပပခအပနအတွက်	 ကကိုတင်ပပင်ဆင်ေန်	လိုအပ်သည့်	အချက် 
များကိုလည်းပကာင်း	ဂျာမနီနိုင်ငံ	SYDRO	Consult	ကုမ္ပဏီ 
ကို	ငှားေမ်းခဲ့သည်။	အဆိုပါ	SYDRO	Consult	ကုမ္ပဏီသည်	
တမံကကံ့ခိုင်မှုကို	 အပသးစိတ်ဆန်းစစ်ပလ့လာမှု	 ပပုလုပ်ပပးခပီး	
လိုအပ်သည့်အချက်များကို	 ပပင်ဆင်ေန်	 ပထာက်ပပခဲ့သည်။	
ထို့ ပပင်	 ကုမ္ပဏီသည်	 အပေးပပါ်အပပခအပနတွင်	 ပပင်ဆင်ေန ်
လိုအပ်သည့်	 အချက်များကို	 SYDRO	 Consult	 ကုမ္ပဏီမှ	
ပညာေှင်ပဖစ်သူ	 Dr.	 Hubert	 Lohr	 အား	 မူဆယ်ခမို့သို့ 
ဖိတ်ကကားခပီး	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	၂	ေက်နှင့်	၃	ေက်ပန့များတွင်	
ဌာနဆိုင်ောများ၊	 ေက်ကွက်လူကကီးများ၊	 တမံပအာက်ပိုင်းေှိ	
ပကျးေွာများမှ	 အကကီးအကဲများနှင့်	 အဓိကသက်ဆိုင်သူများ	
အစည်းအပဝးကျင်းပခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု၏	ပငွပကကးပဖစ်လွယ်မှုမှ	စွန့်စားမှုများ

ပဆာက်လုပ်ပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်	 စီမံကိန်းတစ်ခုခု 
အတွက်	 သက်ဆိုင်ောကုန်ကကမ်းများဝယ်ယူပခင်း၊	 လုပ်သား	
ငှားေမ်းခများပပးပခင်းစသည်ပဖင့်	လုံပလာက်ပသာ	အေင်းအနှီး 
ေှိဖို့လိုအပ်ပခင်းပကကာင့်	 ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ	 ပငွပကကး 
ပဖစ်လွယ်မှုသည်	 အဓိကအပေးပါသည့်	 အချက်တစ်ခုပဖစ ်
သည်။	 ပငွပကကးပဖစ်လွယ်မှုအတွက်	ထိပောက်ပသာ	စီမံခန့်ခွဲမှု 
မေှိလျှင်	စီမံကိန်းအသစ်များကို	ပဖာ်ပဆာင်ေန်လည်းပကာင်း၊	
လက်ေှိစီမံကိန်းများကို	 ခပီးစီးပစပေးအတွက်	 ပဆာင်ေွက်ေန် 
လည်းပကာင်း	အခက်အခဲများစွာ	ကကုံပတွ့နိုင်သည်။	

ကုမ္ပဏီ၏	အပတွ့အကကုံများအေ	လွန်ခဲ့ပသာ	၃	နှစ်ခန့် 
တွင်	မူဆယ်ခမို့	ပတာ်ေွက်၊	စွမ်ပစာ်နှင့်	ေိုမွန်ဧေိယာအတွင်းေှိ	
ဧကပပါင်း	 ၇၀၀	 ပကျာ်ပသာ	 ပပမပနောကို	 ပဒသခံ	 ကုမ္ပဏီ	
၃	 ခုခန့်က	 အိမ်ယာစီမံကိန်းအပဖစ်	 ပဆာက်လုပ်ေန်	 အခပိုင ်
ကကိုးစားခဲ့ ကကဖူးသည်။	သို့ပသာ်	ယင်းစီမံကိန်း၏	ပငွပဖစ်လွယ်မှု 
နှင့်	ချိန်ထိုးကကည့်ပသာအခါ	ပခတ်အပပခအပနအေပဖစ်ပစ	ပနော 
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ပဒသအေပဖစ်ပစ	ပငွပဖစ်လွယ်မှု	စွန့်စားချက်	ကကီးမားပနသည်ကို	ပတွ့ေပသာအခါ	ယင်းစီမံကိန်းမျ ိုးကို	ဂေိတ်ပော်ခမ်းက	စိတ် 
ဝင်စားမှု	မပဖစ်ခဲ့ပါ။

လက်ေှိအချိန်တွင်	 ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သည့်	 MCBD	 အတွင်းေှိ	 Shop	 House	 ဆိုင်ခန်းများသည်လည်း	 ပငွပဖစ်လွယ်မှု 
တွင်	စွန့်စားချက်ေှိပနသည်။	ယင်းစွန့်စားမှုအတွက်	ဆိုင်ခန်းများအချ ို့ကို	ကာလပပါက်ပစျးအေ	ပောင်းချ၍ပသာ်လည်းပကာင်း၊	
ေဏ်ပချးပငွယူပခင်းပဖင့်ပသာ်လည်းပကာင်း	ကုမ္ပဏီ၏	ပငွပကကးလည်ပတ်မှုအပပါ်	ထိခိုက်ပခင်းမေှိေပလပအာင်	ပညာေှင်များနှင့်	
တိုင်ပင်ခပီး	သင့်ပလျာ်သည့်နည်းလမ်းပဖင့်	ပပဖေှင်းမည်ပဖစ်သည်။
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တည်ပဆာက်	-	လည်ပတ်	-	လွှဲပပပာင်း

နိုင်ငံပတာ်အစိုးေမှ	 လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်သပောတူညီ	
ချက်အေ	 တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းတွင်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံခပီး		
သတ်မှတ်ချိန်	 ကာလအတွင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်	
ပဖာ်ပနစဉ်အတွင်း	 လုပ်ငန်းမှဆက်နွယ်ေေှိလာမည့်အကျ ိုး	
အပမတ်	 စသည့်ေပုိင်ခွင့်ကုိ	 ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အား	 ချမှတ်ပပးပါမည်။	
လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုမှ	 ေေှိလာပသာ	 အကျ ိုးအပမတ်သည်လည်း	
ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့တွင်သာ	ေေိှပနပါမည်။	လုပ်ငန်းလုပ်ပုိင်ခွင့်ဆုိင်ော	
သတ်မှတ်ကာလ	 ကုန်ဆုံးခပီးပနာက်	 လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍ	
မှေေှိပနသည့်	 အကျ ိုးအပမတ်ကို	 အစိုးေသို့	 တဖန်	 ပပန်လည်	
ေေှိပစပခင်းငှာ	လွှဲပပပာင်းပပးေပါမည်။

တည်ပဆာက်	-	ပိုင်ဆိုင်	-	လည်ပတ်သုံးစွဲ

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့သည်	တည်ပဆာက်မှုကို	လုပ်ပဆာင်ေန်နှင့်	
ကိုယ်ပိုင်ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုပဖင့်	စီမံခန့်ခွဲေန်ပဖစ်သည်။	ေင်းနှီးပမုပ်နှံ	
မှု	 	 ပပုထားပသာ		ပစ္စည်းပစ္စယတို့၏	ပိုင်ဆိုင်မှုသည်	ပုဂ္ဂလိက	
အဖွဲ့တွင်သာ	အကျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ပစပါသည်။	နှစ်စဉ်ဝင်ပငွေေှိမှု	
အတွက်	အာမခံမှုပပုနုိင်ေန်၊	 ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့နှင့်	အစုိးေတ့ုိ	သပော	
တူညီမှုေှိထားေပါမည်။	 ဤပနောတွင်အစိုးေကိုယ်စားပပုအဖွဲ့
သည်	သပောတူညီမှု	 ေေှိထားသည့်	ကာလအတွင်း	 ပုဂ္ဂလိက	
အဖွဲ့ထံမှ	 ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုပပုပါမည်။	 လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလ	
ကုန်ဆုံးသည့်အခါ	 	 ပိုင်ဆိုင်မှု	 ပစ္စည်းပစ္စယများသည်	 ေင်းနှီး
ပမှုပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်	အကျ ိုးအပမတ်ပဖစ်တည်ပနပါမည်။

တည်ပဆာက်	-	လွှဲပပပာင်း	-	လည်ပတ်သုံးစွဲ

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အပနပဖင့်	 ဒီဇိုင်းပေးဆွဲပခင်း၊	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံ	
ပခင်းနှင့်	 ကိုယ်ပိုင်ေင်းနှီးပစ္စည်းများပဖင့်	 တည်ပဆာက်ပခင်းကို	
ပဆာင်ေွက်ေပါမည်။	ပပည့်စုံစွာ	ပဆာင်ေွက်ခပီးသည်နှင့်	တခပိုင်	
နက်	ပိုင်ဆိုင်မှုကို	အစိုးေသို့	လွှဲပပပာင်းပပးေပါမည်။	

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့သည်	 မိမိေင်းနှီးပမှုပ်နှံလိုက်သည့်	 ပစ္စည်း	
အေင်းနှီးအပပါ်	 သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ေေှိပါမည်။	 သုံးစွဲပိုင်ခွင့်သပော	
တူညီမှုအေ	သတ်မှတ်ကာလအတွင်း	လုပ်ငန်းမှဆက်နွယ်ပသာ	
အကျ ိုးအပမတ်များကိုေေှိေန်	 ပဆာင်ေွက်ေပါမည်။	 ကုမ္ပဏီ	
သည်	 လုပ်ပိုင်ခွင့်ေအချိန်ကာလအတွင်း	 ေင်းနှီးပစ္စည်းများကို	
သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ေေှိပနခပီး	၎င်းအချိန်ကာလအတွင်းတွင်	မိမိအပုိင်း	
မှ	 ပပးေန်ေှိတာဝန်ပိုင်းအတွက်	 လုပ်ကိုင်သုံးစွဲခွင့်ေကာလ	

အပလျာက်	တပဖည်းပဖည်းနှင့်အပကကပပးေန်	ေင်းနှီး	ပစ္စည်းများ	
ကို	တာဝန်သပောေှိပသာပစ္စည်းများအပဖစ်	မှတ်သား	ထားေပါ	
မည်။

ေယူ	-	လည်ပတ်သုံးစွဲ	-	လွှဲပပပာင်း

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့သည်	 ေေှိလာပသာလုပ်ငန်းတွင်	 ေင်းနှီး	
ပမှုပ်နှံခွင့်ေှိလာမည်။	 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို	 သတ်မှတ်ကာလ	
အတွင်း	အစိုးေနှင့်	သပောတူထားချက်အေ	လုပ်ငန်းမှေေှိမည့်	
အကျ ိုးအပမတ်များအတွက်	 လည်ပတ်လုပ်ပဆာင်သွားေန်ပဖစ်	
သည်။	 လုပ်ပိုင်ခွင့်	 ပပးထားပသာ	 အချိန်ကာလကုန်ဆုံးခပီး	
ပနာက်	ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့မှ	ေင်းနီှးပမုပ်နံှထားခ့ဲပသာ	လုပ်ငန်းဆုိင်ော	
ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို	အစိုးေသို့	လွှဲပပပာင်းပပးေန်ပဖစ်ပါ	သည်။

လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်ပဖာ်မှု	ပုံစံအသီးသီး၏	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
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ပော်တက်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်
	 (HOR-TECH	 Co.,Ltd.)	 ပော်တက်	 ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	
ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ	 ၁၀၀%	 ပိုင်ဆိုင်ပသာ	 ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု	
ပဖစ်ခပီး	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ပမလတွင်	 ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်	 ေေှိခပီးပဖစ်ပါသည်။	
ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောလုပ်င
န်းများကို	(HOR-TECH)	ပော်တက်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	တာဝန်ယူပဆာင်ေွ
က်သွားေန်ပဖစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ောအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်		 	 	 :		ပော်တက်(ခ်)	ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်	 	 :		၉၉၈/၂၀၁၄	-	၂၀၁၅	
ထုတ်ပပးသည့်ေက်စွဲ	 	 :	၂၈ေက်၊	ပမလ၊	၂၀၁၄

တာဝန်ယူပဆာင်ေွက်မည့်	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းများ	-

 ■ 	 အပဆာက်အဦး၊	လမ်းနှင့်	တံတား	ဒီဇိုင်းပပုပခင်းလုပ်ငန်း
 ■ 	 အပဆာက်အဦး၊	လမ်းနှင့်	တံတား	တည်ပဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်း
 ■ 	 အင်ဂျင်နီယာောသာေပ်ဆိုင်ော	ေူမိပဗဒစူးစမ်းပလ့လာမှုလုပ်ငန်း	
 ■ 	 ပပမတိုင်းတာပခင်းလုပ်ငန်း	နှင့်	ပပမပုံထုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း
 ■ 	 ဓာတ်ခွဲခန်း	နှင့်	အေည်အပသွးထိန်းသိမ်းပေးလုပ်ငန်း
 ■ 	 ကွန်ကေစ်ပဖျာ်စပ်မှု	ဒီဇိုင်းထုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း

	 	 လက်ပအာက်ခံကုမ္ပဏီများ	
    
                   HOR - TECH  COMPANY  LIMITED
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အမွှာ	စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် 
(TWIN	Industry	Limited)

 Twin	 Industry	Limited	သည်လည်း	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ	
၁၀၀%	 ပိုင်ဆိုင်ပသာ	 ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုပဖစ်ခပီး	 ခွဲပကျာက်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းနှင့်	 
ပဒသအပထာက်အကူပပုလုပ်ငန်းများကုိ	 လုပ်ကုိင်ပဆာင်ေွက်နုိင်ေန်အတွက်	 ေည်ေွယ်	
ဖွဲ့စည်းထားပခင်း	ပဖစ်သည်။	
	 ကုမ္ပဏီသည်	 ယခင်က	 ပမစ်ဆုံ၊	 ချီပဖွနှင့်	 သံလွင်(ကွမ်းလုံ)ပေအားလျှပ်စစ်	
စီမံကိန်းများတွင်	ခွဲပကျာက်ထုတ်လုပ်သည့်	လုပ်ငန်းအပတွ့အကကုံများေှိခပီး	ကုမ္ပဏီ	
မှတ်ပုံတင်ကို	၂၀၁၄	ခုနှစ်၊		ဇူလှိုင်လ	၁	ေက်ပန့တွင်	ပပန်လည်သက်တမ်းတိုးပဆာင်ေွက်	
ခဲ့ပါသည်။
	 ပေှ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်	တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းသုံးခွဲပကျာက်များ	ထုတ်	
လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

  

      TWIN  INDUSTRY 
       COMPANY  LIMITED
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ကုမ္ပဏီဆိုင်ော	အချက်အလက်များ

 	၁။	 ကုမ္ပဏီအမည်	 -		 MUSE	CONCRETE	GROUP	OF	COMPANIES
		၂။	 လုပ်ငန်း												 -		 ကွန်ကေစ်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း
		၃။	 စက်ရုံတည်ပနော	 -		 မူဆယ်ဗေိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း
		၄။	 စတင်သည့်ကာလ	 -		 ၂၀၁၃	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ောလ
		၅။	 စတင်လည်ပတ်ကာလ	 -		 ၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	ပဖပဖာ်ဝါေီလ	၂၅	ေက်
		၆။	 လျာထားမတည်ပငွ	 -		 ကျပ်သိန်း	၁၄,၀၀၀
		၇။	 ကနဦးမတည်ပငွ	 -		 ကျပ်သိန်း	၇,၀၀၀
		၈။	 Partner	Companies	 -		 NSL	:	GHK	:	KTM
		၉။	 အစုေှယ်ယာအချ ိုး	 -		 ၄၅	:	၄၅	:	၁၀
၁၀။	 ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်	 -		 ၉၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇	(ေက)	
၁၁။	 ထုတ်ပပးသည့်ေက်စွဲ	 -		 ၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ဇွန်လ	၁၄	ေက်။

အစုစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီ

MCGC
 SERVICE  &  QUALITY  FIRST!

(180 m3/h) Concrete Batching Plant 
  (300 ton/h)  Cement Stabilized Plant
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ေည်မှန်းချက်
 ■ အန္တောယ်ကင်းေှင်းမှု	 -	 ဝန်ထမ်းတိုင်းသည်	 လုပ်ငန်းလုပ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များ၊	 စီးပွားပေးမိတ်ဖက်များ၊	 မိသားစုများနှင့်	 အပပါင်း 

အပဖာ်များ၏	 ပကာင်းကျ ိုးပဖစ်ထွန်းမှုနှင့်	 အန္တောယ်ကင်းေှင်းမှုများကို	 ပေှးရှုခပီး	 မပတာ်တဆ	 ပဖစ်မှု	 နှင့်	 ဒဏ်ောအနာတေပဖစ်မှု	
လုံးဝကင်းမဲ့သည့်	လုပ်ငန်းခွင်ကို	တည်ပဆာက်	ေန်။

 ■ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု -	 ရိုးသားကကိုးစားစိတ်၊	 စည်းလုံးညီညွတ်စိတ်၊	 ပူးပပါင်းပဆာင်ေွက်လိုစိတ်ေှိခပီး	 လုပ်ငန်းတာဝန်များ	
ထမ်းပဆာင်ောတွင်	ဝိုင်းဝန်းပူးပပါင်း	လုပ်ပဆာင်နိုင်သည့်ဝန်ထမ်းများကိုသာ	ပေွးချယ်ခန့်ထားေန်။

 ■ အေည်အရသွး	-	အနှိုင်းမဲ့	ပကာင်းမွန်ပသာ	ပစ္စည်းအေည်အပသွးနှင့်	လုပ်ငန်းဝန်ပဆာင်မှုများကို	ပပးစွမ်းနိုင်ေန်။

 ■ တန်ဖိုးထိုက်သင့်မှု	 -	 တန်ဖိုးသင့်ပလျာ်ခပီး	 အေည်အပသွးစံချိန်မီပသာ	 ထုတ်လုပ်မှုများကို	 အပပခအပန	 ပတာင်းဆိုသည့်	 အတိုင်း	
အချိန်နှင့်	တပပပးညီ	ထုတ်လုပ်နိုင်ေန်နှင့်	ဝယ်ယူသူထံ	အချိန်မီ	ပောက်ေှိနိုင်ေန်။

 ■ လူမှုဝန်းကျင် ရကာင်းကျ ိုးမဖစ်မှု -	 လုပ်ငန်းတိုင်းသည်	 ပဒသန္တေဖွံ ခ့ဖိုးပေးနှင့်	 လူမှုဝန်းကျင်	 ပကာင်းကျ ိုး	 ပဖစ်ထွန်းပေး	 များကို	
တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	ပါဝင်ကူညီနိုင်ေန်။

ကုမ္ပဏီ၏	ေည်မှန်းချက်များ	ပမျှာ်မှန်းချက်များကို	အပလးထားပဆာင်ေွက်ောတွင်	-

 ■ အန္တောယ်ကင်းေှင်းပေးသည်	ပထမ	ဆိုသည့်အတိုင်း	လူသားများနှင့်	စက်ယာဉ်	ယန္တေားများအပပါ်	ကကီးမားသည့်ထိခိုက်မှု	
နှင့်	နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ	ကင်းေှင်းပအာင်	အပလးထားပဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	ထိုအပပခအပနအတိုင်း	ဆက်လက်	ထိန်းသိမ်း	
သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။

 ■ Quality	and	Economical	Control	အေ	 ပပည့်မီပသာ	ထုတ်ကုန်	အေည်အပသွးများကို	ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခပီး	
ပောင်းချပစျးနှုန်းကိုလည်း	၁၃	ောခိုင်နှုန်းပကျာ်	ပလျာ့ချခဲ့ပါသည်။

 ■ ပဒသ	ဖွံ ခ့ဖိုးပေးအတွက်	ပူးပပါင်းပဆာင်ေွက်ောတွင်	-

• MCBD	Shop	House	
• MCBD	Infrastructure
• MCBD	Jade	Mall	
• MCBD	ibis	Style	Hotel	
• MCBD	International	Gate
• နန်းပတာ်	လူဝင်မှုကကီးကကပ်ပေး	အပဆာက်အဦး
• အပေှ့ပပမာက်တံခါးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	သစ်သီးဝလံပောင်းချကွင်းစီမံကိန်းအတွင်းေှိ	လမ်းများနှင့်	

အပဆာက်အဦးများ
• ေွာနှင့်	ေပ်ကွက်လမ်းများ	(ပတာ်ေွက်၊	ေိုပဆာင်၊	ပဖွးေုန်း၊	ပတာင်ေပ်ကွက်-ေိုနား)	
• မိဂဒါ	မောပစတီပတာ်	
• ပဇတဝန်ပကျာင်းမုခ်ဦး	
• နန္ဒဝန်ပကျာင်း	စာသင်တိုက်	
• လူပန	အပဆာက်အဦများ

	 စသည့်	မူဆယ်ခမို့၏	အထင်ကေ	အပဆာက်အဦးများကို		အေည်အပသွး	ပပည့်ဝပသာ	အသင့်ပဖျာ်ကွန်ကေစ်များ	
ပပးပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

MCGC
 SERVICE  &  QUALITY  FIRST!

(180 m3/h) Concrete Batching Plant 
  (300 ton/h)  Cement Stabilized Plant
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၁။	လမ်းနှင့်တံတား	တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းများ

(က)	မူဆယ်ဗေိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 	 မူဆယ်ဗေိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း၏	 ပအပခခံပဆာက်အအုံပဖစ်ပသာ	
ပပမကကီးလုပ်ငန်းပမာဏအားလုံးပပါင်း	 	 ၆၇၂၇၄၃	 ကျင်းကို	 ပဆာင်ေွက်ခပီးစီးခဲ့ ခပီး၊	 ကျန်ေှိသည့်ဇုန်	 ၅	 (Hotel	 Zone)	
၏ပပမကကီးပဖတ်ပခင်း၊	သယ်ယူပခင်း၊	ဖို့ ပခင်း	စပသာလုပ်ငန်းများကို	ဆက်လက်ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ
 စီမံကိန်းအမည်	 -		 မူဆယ်ဗေိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း
	 ေင်းနှီးပမုပ်နှံသည့်	ကုမ္ပဏီ	 -		 နယူးစတားလိုက်	ပဆာက်လုပ်ပေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
	 စီမံကိန်းဧေိယာ	 -		 ၂၉၄.၇၈၉	ဧက
	 လုပ်ငန်းစတင်သည့်ေက်စွဲ	 -		 ၁၂-၁၂-၂၀၁၂

Project	Zones:		

 Zone	(1)	 -		 New	City	Centre	Zone
	 Zone	(2)	 -		 Public	Facilities	Zone
	 Zone	(3)	 -		 Commercial	District	Zone
										 Zone	(4)		 -		 Villas	Zone
										 Zone	(5)	 -		 Luxurious	Residential	Development	Zone
	 Zone	(6)	 -		 Recreation	and	Resort	Zone

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 မူဆယ်ဗေိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း၏	 အပပခခံအပဆာက်အအုံများကို	
ပင်မကန်ထရိုက်တာအပဖစ်	ပါဝင်ပဆာင်ေွက်ပနပါသည်။
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(ခ)	သစ်သီးကုန်စည်ဒိုင်	တိုးချဲ့စီမံကိန်း
၃၈	 ဧကကျယ်ဝန်းပသာ	 သစ်သီးကုန်စည်ဒိုင်၏	 ပပမကကီးလုပ်ငန်းနှင့်	 ကွန်ကေစ်ခင်းပခင်းလုပ်ငန်းကို	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	

ဇူလိုင်လကုန်တွင်	 ပဆာင်ေွက်ခပီးစီးခဲ့ပါသည်။	 စီမံကိန်းကာလကို	 ၈	 လ	 သတ်မှတ်ထားပသာ်လည်း	 ပပမကကီးလုပ်ငန်းပမာဏ	
တိုးချဲ့လာပခင်းနှင့်	 တိုးချဲ့ဧေိယာတွင်းေှိ	 ပကျာက်သားများအား	 မိုင်းခွဲပခင်းလုပ်ငန်းတွင်	 ပနှာင့်ပနှးကကန့်ကကာမှုများေှိခဲ့ပသာ	
ပကကာင့်	၁၄	လ	ကကာ	ပဆာင်ေွက်ခဲ့ေပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ

	 စီမံကိန်းအမည်	 -	 သစ်သီးဝလံပောင်းချကွင်း	တိုးချဲ့စီမံကိန်း	
	 ေင်းနှီးပမုပ်နှံသည့်	ကုမ္ပဏီ	 -		 အပေှ့ပပမာက်တံခါး	ကုမ္ပဏီလီမိတက်
	 ပင်မ	ကန်ထရိုက်တာ	 -		 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
	 စီမံကိန်းတည်ပနော	 -		 ၁၀၅	မိုင်	နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပေးဇုန်၊	မူဆယ်ခမို့။
	 စီမံကိန်းဧေိယာ	 -		 ၃၈	ဧက
	 လုပ်ငန်အမျ ိုးအစား	 -		 ပဗုန်းပကျာက်	နှင့်	ပပမကကီး	ပဖတ်/ဖို့	ပခင်း
	 လုပ်ငန်းပမာဏ	 -		 ပဗုန်းပကျာက်နှင့်	ပပမကကီးလုပ်ငန်း	၂၂၃,၀၀၀	ကျင်း
	 ၂၄	ပပကျယ်	ကွန်ကေစ်လမ်း	 -		 ၁,၀၀၀	မီတာ
	 စာချုပ်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး	 -		 ၂၀,၀၇၀	ကျပ်သိန်း
	 လုပ်ငန်းစတင်သည့်ပန့	 -		 ၃၀-၅-၂၀၁၅
	 စီမံကိန်းကာလ	 -		 ၈	လ
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 ၂။	ပေအားလျှပ်စစ်တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းများ		

ပေေလီ	(၃)	ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏	
ပေလွှဲပေထုတ်ပပွန်	သံကူကွန်ကေစ်သွန်းပလာင်းပခင်းလုပ်ငန်း

ေှမ်းပပည်နယ်	(ပပမာက်ပိုင်း)၊	မိုးမိတ်ခမို့၏	ပပမာက်ဖက်	၁၂	မိုင်ခန့်အကွာတွင်	ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိပသာ			ပေေလီ	(၃)	
ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏	ပေလွှဲပေထုတ်ပပွန်	သံကူကွန်ကေစ်သွန်းပလာင်းပခင်း	လုပ်ငန်းသည်	ပပည်ပထာင်စု	
ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေ၊	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာန၊	 ပေအားလျှပ်စစ်	 အပကာင်အထည်ပဖာ်ပေးဦးစီးဌာနမှ	
၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာပေးနှစ်အတွင်း	 ပငွလုံးပငွေင်း	 အသုံးစေိတ်ေန်ပုံပငွပဖင့်	 ပဆာင်ေွက်သည့်လုပ်ငန်းပဖစ်ပါ
သည်။	

အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်လိုသည့်	 ပပည်တွင်းတိုင်းေင်းသားလုပ်ငန်းေှင်များအား	 နိုင်ငံပိုင်	
သတင်းစာများမှတဆင့်	တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ေန်	 ဖိတ်ပခါ်ခဲ့ ခပီး	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ	တင်ဒါဝင်ပောက်တင်သွင်းော	
တွင်	တင်ဒါပါ	စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်	ကိုက်ညီခပီး	တင်သွင်းလိုက်သည့်	ပစျးနှုန်းအဆိုပပုလွှာမှာလည်း	
သင့်ပလျာ်ပလျာက်ပတ်မှုေှိသည့်အတွက်	 လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ခွင့်	 ေေှိခဲ့ပါသည်။	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	
အများပိုင်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	အဆိုပါလုပ်ငန်းမှ	သင့်တင့်ပသာအကျ ိုးအပမတ်များနှင့်	လုပ်ငန်းအပတွ့အကကုံ	
ပကာင်းများကို	ေေှိခဲ့ပါသည်။
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လုပ်ငန်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ

စီမံကိန်းအမည်	 	 	 -	 ပေေလီ	(၃)	ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
စီမံကိန်းတည်ပနော	 	 -	 မိုးမိတ်ခမို့နယ်၊	ပကျာက်မဲခရိုင်၊	ေှမ်းပပည်နယ်ပပမာက်ပိုင်း
တပ်ဆင်စက်အင်အား	 	 -	 ၁၀၅၀	မဂ္ဂါဝပ်
လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား	 	 -	 ပေလွှဲပေထုတ်ပပွန်	သံကူကွန်ကေစ်သွန်းပလာင်းပခင်းလုပ်ငန်း
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ	 	 -	 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာန၊	ပေအားလျှပ်စစ်	အပကာင်အထည်ပဖာ်ပေး			
	 	 	 	 	 ဦးစီးဌာန၊	အမှတ်	(	၂	)	တည်ပဆာက်ပေး
လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်သူ	 	 -	 ဂေိတ်ပော်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
လုပ်ငန်းကာလ	 	 	 -	 ၅	လ
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ပန့	 	 -	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	ကသဂုတ်လ	၂၁	ေက်
လုပ်ငန်းခပီးစီးသည့်ပန့	 	 -		 ၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ပဖပဖာ်ဝါေီလ		၁၉	ေက်
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အပထွပထွအချက်အလက်များ

ကုမ္ပဏီအမည်	 	 :	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရုံးချုပ်	 	 :	 ကလ-၁၅၊	ပပည်ပထာင်စုလမ်းမကကီး၊	ပကာင်းမူးလွယ်ေပ်ကွက်၊

	 	 	 မူဆယ်ခမို့၊	ေှမ်းပပည်နယ်၊	ပမန်မာနိုင်ငံ။

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား	 	 :	 အစိုးေအဖွဲ့	အစည်းများ၊	ပဒသတွင်းေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ၊	ပုဂ္ဂလိက		 	

																																																							 	 	 လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ		ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပခင်း၊	

	 	 	 တဆင့်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများ	လုပ်ကိုင်ပခင်း၊	အကျ ိုးတူပူးပပါင်း	 	

	 	 	 လုပ်ဆာင်ပခင်း၊	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပပုလုပ်ပခင်းပဖင့်	အေည်အပသွး

	 	 	 ပပည့်မီသည့်		ပဆာက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းများ	လုပ်ပဆာင်ပခင်း။																									

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်	 	 :	 ၃၀၁၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃	(ေက်စွဲ	-	၂၂	ပအာက်တိုောလ	၂၀၁၂)

လုပ်ငန်းစတင်ပဆာင်ေွက်ခွင့်လက်မှတ်		 :	 ၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃	(ေက်စွဲ-	၁၈	ဒီဇင်ောလ	၂၀၁၂)

မှတ်ပုံတင်ထားပသာမတည်ပငွေင်း	 	 :	 ကျပ်	၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

အုပ်စု(က)	 	 :	 ကျပ်	၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

အုပ်စု(ခ)	 	 :	 ကျပ်	၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ေှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုး	 	 :	 ကျပ်	၁၀၀,၀၀၀

ထုတ်ခပီးပသာအစုေှယ်ယာပပါင်း	 	 :	 ၅၄,၅၁၈	ေှယ်ယာ

ပပးသွင်းခပီးပသာမတည်ပငွ	 	 :	 ကျပ်	၅,၄၅၁,၈၀၀,၀၀၀

အုပ်စု(က)	အစုေှယ်ယာ	 	 :	 ၃,၈၃၂၆	ေှယ်ယာ

အုပ်စု(ခ)	အစုေှယ်ယာ	 	 :	 ၁,၆၁၉၂	ေှယ်ယာ

ပငွပချးသက်ပသခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ	 	 :	 KBZ	STIRLING	COLEMAN	SECURITIES	CO.,	LTD.

	 	 Strand	Square,	2nd	Floor,	Room	2-15,	 

No.	53,	Strand	Road,	Pabedan	Township,	Yangon,	Myanmar. 

www.kbzsc.com

ဥပပဒအကကံပပး	 	 :	 ဦးသိန်းပေေ	(B.A.,	H.G.P.,	R.L.)	ဗေိုတေားရုံးပေှ့ပန

စာေင်းစစ်	 	 :	 ဦးပဇာ်ပဇာ်ဦး	(B.Com.,	C.P.A)	P.A	No.	638

	 	 	 Placid	&	Quiet	Place	Accounting,	Auditing	&	Financial	Consul		

	 	 	 tancy

	 	 	 အမှတ်	၂၉၅၊	အပနာ်ေထာလမ်း၊	လမ်းမပတာ်ခမို့နယ်၊	ေန်ကုန်ခမို့။

	 	 	 ဖုန်း	+95-9-43136145.
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အပိုင်း	၂		ပူးပပါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု

 
	 117		 စီမံခန့်ခွဲမှု	ဖွဲ့စည်းပုံ
	 119		 ပကာင်းမွန်ပသာ	အုပ်ချုပ်မှု	အမူအကျင့်
	 121		 လူစွမ်းအားအေင်းအပမစ်	ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်ပေး
	 121		 လူမှုဝန်းကျင်အပပါ်	ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု
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စီမံခန့်ခွဲမှု	ဖွဲ့စည်းပုံ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

(၁)		 ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများချမှတ်ပခင်း၊		ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်များအပပါ်	ညွှန်ကကားချက်များပပးပခင်း၊	ကုမ္ပဏီ	
အား	 မူဝါဒနှင့်	 ကိုက်ညီပသာ	 စီမံအုပ်ချုပ်မှု	 ေှိပစသကဲ့သို့	 ကျွမ်းကျင်ထိပောက်မှုေှိပသာ	 အတွင်းပိုင်း	 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ေှိပစေန်	
ကကီးကကပ်မှုပပးပခင်းနှင့်	လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်လုပ်ပဆာင်ေန်အတွက်	သပောထားမှတ်ချက်များပပးပခင်း။

(၂)	 ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်များကို	 ဥပပပဒ၊	 ေည်မှန်းချက်၊	 အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ော	 ဥပပဒပပဌာန်းချက်အပိုဒ်များနှင့်အညီ	
လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊	ထို့အတူ	အစုေှယ်ယာဝင်များ	အစည်းအပဝးမှ	သပောတူဆုံးပဖတ်ထားသည့်အတိုင်း	တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း	
တည်း	ပဖစ်ပစပခင်းနှင့်	ကုမ္ပဏီ၏	အကျ ိုးစီးပွားကို	ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း။

(၃)	 ကုမ္ပဏီစာေင်းပိတ်သည့်ကာလ၏	 ဝင်ပငွစာေင်းနှင့်	 လက်ကျန်ေှင်းတမ်း	 ပပင်ဆင်ပေးဆွဲမှုအတွက်	 တာဝန်ေှိပခင်း၊	
ယင်းစာေင်း	ပဖာ်ပပချက်သည်	တိကျခိုင်မာမှုေှိ/မေှိ၊	ကုမ္ပဏီ၏	စီးပွားအဆင့်အတန်းကို	ပဖာ်ပပောတွင်	မှန်ကန်သင့်ပမတ်မှုေှိ	မေှိ၊	
စာေင်းအင်းဆိုင်ော	 အသိအမှတ်ပပုထားသည့်	 စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ	 စာေင်းများကိုပဖာ်ပပထားပခင်းေှိ မေှိ	 စသည့်	
ေဏ္ဍာပေးအပပခပပေှင်းတမ်းများကို	 ကုမ္ပဏီ၏စာေင်းမှ	 စစ်ပဆးေန်နှင့်	 စစ်ပဆးခပီးစာေင်းများကို	 အစုေှယ်ယာဝင်များ၏	
အပထွအပထွ	နှစ်ပတ်လည်အစည်းအပဝးသို့		အတည်ပပုချက်ပပးနိုင်ေန်	တင်ပပပခင်း။

(၄)	 ကုမ္ပဏီနှင့်	 ပတ်သက်သည့်အပကကာင်းပခင်းော	 များသည်	 စပတာ့ပစျးကွက်	 (Stock	 Exchange)နှင့်	 ကိုက်ညီမှု	
ေှိ	 မေှိတို့ကို	 	 	 ပဖာ်ပပေမည့်တာဝန်ကို	 	အပလးအနက်ဂရုပပုပခင်း၊	ေည်ညွှန်းချက်	 	သတင်းအချက်အလက်များကို	 ပဖာ်ပပောတွင်	
လိုက်နာေမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်	သီးသန့်စာေင်းပါ	ကုမ္ပဏီများဆိုင်ော	အက်ဥပပဒတို့အေ	ပငွပကကး
ခိုင်မာမှုေှိပသာပစျးကွက်တွင်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအတွက်	ဆုံးပဖတ်မှုပပးပစနိုင်ပသာ	သတင်းပပန်ကကားချက်ကို	အများပပည်သူတို့အား	
ထုတ်ပပန်တင်ပပပခင်း။

(၅)		 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့	သို့မေုတ်	 	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏	 ကကီးကကပ်မှုပအာက်တွင်	 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား	လုပ်ငန်းတာဝန်	
တစ်ခုခုကို	 ပဆာင်ေွက်ေန်	 ခန့်ထားပိုင်ခွင့်ေှိပခင်း၊	 ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား	 သင့်တင့်ပလျာက်ပတ်သည့်	 လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို	 သင့်တင့်	
ပလျာက်ပတ်သည့်	အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်	သတ်မှတ်ပပးပခင်း၊	ပပးထားပသာ	လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို	ပဖုတ်သိမ်းပခင်းနှင့်	ပပင်ဆင်	
ပခင်း။

(၆)	 ေင်းနှီးပငွများ	 တိုးပွားလာပခင်းအတွက်	 အစုေှယ်ယာေှင်များ	 အစည်းအပဝးသို့	 ထပ်မံတင်ပပခပီး	 အတည်ပပုချက်ေ 
ယူေမည့်	ကိစ္စေပ်များအပပါ်	စဉ်းစားသုံးသပ်ပခင်းနှင့်	အတည်ပပုချက်များ	ပပးပခင်း။

(၇)	 အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ	 အတည်ပပုပပးပိုင်ခွင့်ေှိပသာ	 ပငွပကကးပမာဏထက်	 ပိုမိုသုံးစွဲလိုက်ပသာ	 အသုံးစေိတ်များ	
အတွက်	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့	 အစည်းအပဝးသို့	 တင်ပပခပီး	 အတည်ပပုချက်ေယူေမည့်	 ကိစ္စေပ်များအပပါ်	 စဉ်းစားသုံးသပ်ပခင်းနှင့်	
အတည်ပပုချက်များပပးပခင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏	လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

(၁)		 လုပ်ငန်းများပဆာင်ေွက်မှုအပပါ်	 	 	 	 	 	 	လမ်းညွှန်ချက်များ	 ချမှတ်ပပးသည့်စီမံမှုကို	 အနီးကပ်ပစာင့်ကကပ်ပပးပခင်း၊	
အမှုပဆာင်အဖွဲ့နှင့်	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏	စီမံအုပ်ချုပ်မှုအပပါ်	လိုက်ပါကကီးကကပ်ပခင်း၊	စီမံထိန်းချုပ်ပခင်းနှင့်	အကကံဉာဏ်များ	
ပံ့ပိုးပခင်း။

(၂)	 စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ	လုပ်ငန်းဦးတည်ချက်များ	 ပဖာ်ပဆာင်ပခင်းနှင့်	 စဉ်းစားသုံးသပ်ပခင်းတို့	 ဒွန်တွဲလျက်	ကုမ္ပဏီ၏	
မူဝါဒများကို	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်	ပူးတွဲချမှတ်ပခင်း။

(၃)	 အစုေှယ်ယာေှင်များနှင့်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့၏	အစည်းအပဝးများအား	ဦးပဆာင်ဦးေွက်ပပုပခင်း၊	အကျ ိုးသက်ပောက်မှု	
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ေှိသည့်	 အစည်းအပဝးများအား	 ကျင်းပပပးပခင်းနှင့်	 ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ပပးပခင်းတို့အပပင်	 ဒါရိုက်တာများအား	 အစည်းအပဝး	
များတွင်	အားလုံးပါဝင်ပဆာင်ေွက်ကကေန်	အားပပးစည်းရုံးပခင်း၊	၎င်းတို့၏	ထင်ပမင်ချက်များအား	လွတ်လပ်စွာထုတ်ပဖာ်ပပးနိုင်	
ေန်	အားပပးတိုက်တွန်းပခင်း။

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏	လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာသည်	ကုမ္ပဏီ၏	ဗေိုကျပသာ	လုပ်ငန်းတာဝန်များအားလုံးကို	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ	အကကံပပုချက်များ	
အပါအဝင်	 ချမှတ်ပသာ	 ဆုံးပဖတ်ချက်၊	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊	 မူဝါဒများနှင့်	 ကိုက်ညီမှုေှိပစေန်	 ကကီးကကပ်သည့်	 အခွင့်အာဏာ	
ေှိသည်။	

ဤပနောတွင်	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က	ကုမ္ပဏီ၏	နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းေည်မှန်းချက်များနှင့်	 ပထာက်ရှုခပီး	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏	
ပဆာင်ေွက်ချက်ကို	 အကဲပဖတ်ပပးေမည်။	 ယင်းမှတစ်ဆင့်	 တာဝန်ခန့်အပ်မှုနှင့်	 ဒါရိုက်တာများ၏	 ခံစားပိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေး	
ပကာ်မတီမှ	 အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏	 ခံစားပိုင်ခွင့်များကို	 စဉ်းစားဆုံပဖတ်ပပးေမည်။	 ပကာ်မတီက	 စဉ်းစားဆုံးပဖတ်ထားသည့်	
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏	ခံစားပိုင်ခွင့်များကို	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံ	အစီေင်ခံ	တင်ပပမည်ပဖစ်သည်။
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အစုေှယ်ယာေှင်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်	ပကာင်းမွန်ပသာအသင်းအဖွဲ့	အုပ်	
ချုပ်မှု၊	 အမူအကျင့်များကို	 ကျင့်သုံးပခင်းအားပဖင့်	 ဒါရိုက်တာ	
များ၏	 ပွင့်လင်းပမင်သာစွာ	 ပဆာင်ေွက်မှုနှင့်	 အစုေှယ်ယာေှင်	
များ၊	 ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကို	 ယုံကကည်		
စိတ်ချမှု	 တိုးတက်လာပစေန်	 အဓိကေည်ေွယ်ထားသည်။	 ထို	
သို့ပသာ	ပကာင်းမွန်သည့်အသင်းအဖွဲ့အုပ်ချုပ်မှု၊	အမူအကျင့်ကို	
အပထာက်အကူပပုပစေန်	ေည်ေွယ်ချက်ပဖင့်	မူဝါဒစည်းမျဉ်းများ	
ကိုသတ်မှတ်ော၌	 ပအာက်ပါအပေးကကီးပသာ	 	အချက်အလက်	
များကို	ထည့်သွင်းထားပါသည်။

၁။	 အစုေှယ်ယာေှင်များနှင့်	 လုပ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များကို	
တူညီပသာအခွင့်အလမ်းများပဖင့်	ဆက်ဆံပခင်း။

၂။	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်	 အစုေှယ်ယာေှင်များအတွက်	
သင့်ပလျာ်ပသာ	အကျ ိုးအပမတ်	ေေှိပစေန်နှင့်	အကျ ိုးစီးပွားကို		
ထိခိုက်ပစနိုင်ပသာပဋိပက္ခများကို	တားဆီးေန်အတွက်လုပ်ငန်း	
လည်ပတ်မှုကို			ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပသာ	စီမံပဆာင်ေွက်မှုများပဖင့်	
ပေေှည်လုပ်ပဆာင်သွားပခင်း၊	 ကုမ္ပဏီမှ	 ချမှတ်ထားသည့်	
ဆုံးပဖတ်ချက်များအပပါ်	တာဝန်ယူပခင်း။

၃။	 ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုေှိသည့်	လုပ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များ	
အား	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်မှုများ											အားလုံးအတွက်	ပွင့်လင်း	
ပမင်သာမှုေှိပခင်းနှင့်	 ပပည့်စုံလုံပလာက်ပသာ	 သတင်းအချက်	
အလက်များကို	တင်ပပပခင်း။

၄။	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်မှုများတွင်	 ပေးအန္တောယ်ပဖစ်
နိုင်ပပခေှိသည်များကို	သင့်ပလျာ်ပသာ	ထိန်းချုပ်မှုနည်းများနှင့်	
စီမံခန့်ခွဲမှုများပဖင့်	 ကိုင်တွယ်နိုင်ေန်	 အစဉ်အခမဲထည့်သွင်း	
စဉ်းစားထားပခင်း။	 အစုေှယ်ယာေှင်များ	 အပထွပထွအစည်း	
အပဝးတွင်			ဆုံးပဖတ်ချက်ချနိုင်ေန်အတွက်				ကုမ္ပဏီနှင့်သက်	
ဆိုင်သည့်	 သတင်းအချက်အလက်များကို	 မှန်ကန်စွာ၊	 ပပည့်စုံ	
လုံပလာက်စွာ၊	 ပမန်ဆန်စွာနှင့်	တန်းတူညီမျှစွာ	သိေှိပစေမည်။		
အစုေှယ်ယာေှင်များအား	ကုမ္ပဏီ၏	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်မှုများ	
ကို	 ကကည့်ရှုစစ်ပဆးပခင်း၊	 မှတ်ချက်ပပးပခင်း၊	 အကကံဉာဏ်ပပး	
ပခင်းနှင့်	 ပမးခွန်းပမးပမန်းပခင်းများအတွက်	 တူညီပသာအခွင့်	
အလမ်းများေေှိပစေန်	ကုမ္ပဏီမှ	စီစဉ်ပဆာင်ေွက်ထားသည်။

ဝန်ထမ်းပေးော

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏	 စီမံခန့်ခွဲမှုကို	 ပအာင်ပမင်မှု	
လမ်းပကကာင်းသ့ုိ	ပောက်ေိှပစနုိင်ပသာ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း	နည်းပညာ	
ပပပာင်းလဲမှုများနှင့်	ယှဉ်ခပိုင်	လုပ်ကိုင်ေသည့်	လုပ်ငန်းသပော	
သောဝများကို	အမီလိုက်နိုင်ပစေန်	ေည်ေွယ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည်	ဝန်ထမ်းများကို	စီမံအုပ်ချုပ်ော၌	ဝန်ထမ်း	
များ၏	 စွမ်းပဆာင်နိုင်မှု၊	 စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊	 သင်ယူပလ့လာမှု၊	
ပိုမိုပကာင်းမွန်တိုးတက်ပစေန်	သတင်းအချက်အလက်များနှင့်	
ပတ်သက်ပသာ	အသိဉာဏ်ေေှိပစမှု၊	နိုင်ငံပခားောသာစကားနှင့်	
အေည်အချင်းပမှင့်တင်ပပးမှုတို့ ပဖင့်	လူ့စွမ်းအား								အေင်းအပမစ်	
ကို	စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံ ခ့ဖိုး	တိုးတက်ပစေန်	စီစဉ်ထားေှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာများ၏	စီမံခန့်ခွဲမှုပအာက်တွင်	 ဝန်ထမ်းများ	
သည်	၎င်းတို့၏	တာဝန်ဝတ္တေားများကို	ပကကာင်းကျ ိုးဆီပလျာ်	
စွာ	လုပ်ပဆာင်နိုင်ေန်	ကုမ္ပဏီ၏	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက	
လမ်းညွှန်ပပးမည်။	 ဝန်ထမ်းများသည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ေည်ေွယ်	
ချက်များနှင့်	ကုိက်ညီမှုေိှပခင်း၊	ရုိးသားပပဖာင့်မတ်ပခင်း၊	ပူးပပါင်း	
လုပ်ကိုင်တတ်ပခင်း	 တို့အပပင်	 အစုေှယ်ယာေှင်များ၊	 လုပ်ပဖာ်	
ကုိင်ဖက်များနှင့်	ပါဝင်ပတ်သက်သူများ	အားလံုးအပပါ်	တာဝန်	
ယူတတ်ပခင်းတို့ ပဖင့်	 စည်းကမ်းဥပပဒ	 နှင့်အညီ	 ဖွဲ့စည်းတည်	
ပထာင်ထားသည်။

အစိုးေ

တစ်မျ ိုးသားလုံးနှင့်	 စက်မှုဆိုင်ော	 အခန်းကဏ္ဍများ	
တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ	 	 နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်	 ပဆာက်
လုပ်ပေးကဏ္ဍဆိုင်ောပစ္စည်းများ	ပိုမိုလိုအပ်လာကကသည်။

ပစျးကွက်ကကီးထွားလာမှုနှင့်အတူ	လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆုိင်	
သည့်ဝန်ထမ်းများ၊	စက်ပစ္စည်းများ၊	ယာဉ်များနှင့်	ယန္တေားများ	
ကို	ကုမ္ပဏီမှ	ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။	

ကုမ္ပဏီက	 ပဆာင်ေွက်လျက်ေှိပသာစီမံကိန်းများတွင်	 
ပဆာက်လုပ်ပေးနှင့်	သက်ဆိုင်သည့်	အေည်အပသွးကို	အပလး 
ထားပခင်း၊	 လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအား	 ဝန်ပဆာင်မှုပပးောတွင်	
တာဝန်ယူနိုင်မှုေှိပခင်းပဖင့်	 ေေှိလာပသာ	 အပတွ့အကကုံများက		
အစိုးေနှင့်	 သက်ဆိုင်ပသာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း	 အများအပပားကို	
လုပ်ပဆာင်ခွင့်	ေေှိပစသည်။

ပကာင်းမွန်ပသာ	အုပ်ချုပ်မှုအမူအကျင့်
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စီမံကိန်း	 လုပ်ငန်းခွင်ေှိ	 ဝန်ထမ်းများ၊	 ကကီးကကပ်ပေးမှူးများ	 အပါအဝင်	 လက်ပအာက်ခံကုမ္ပဏီများ၊	 ခပိုင်ေက်များ၊	
ခမီေှင်များ၊	အစိုးေနှင့်	အပခားပသာ	ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု	ေှိသည့်	လုပ်ပိုင်ခွင့်ေှိသူများစသည့်	ကုမ္ပဏီအပပါ်	စိတ်ဝင်စားမှုေှိသည့်	
အုပ်စုများ၏	လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကုမ္ပဏီမှ	နားလည်ထားခပီးပဖစ်သည်။

၎င်းစိတ်ဝင်စားသူများအုပ်စုသည်	ကုမ္ပဏီ	ပေေှည်ပအာင်ပမင်ပေးအတွက်	ကုမ္ပဏီ၏	ယှဉ်ခပိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်	အကျ ိုးအပမတ်	
များကို	အပထာက်အကူ	ပပးပကကာင်းလည်း	နားလည်ထားခပီး	ပဖစ်သည်။

	စီးပွားပေး	လုပ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များ

ကုမ္ပဏီ၏	 လုပ်ငန်းအပဖစ်	 	 ပဆာက်လုပ်ပေး	 လုပ်ငန်းကို	 အစိုးေကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၊	 နိုင်ငံပတာ်လုပ်ငန်းများနှင့်	
ပုဂ္ဂလိကပိုင်	 အပဆာက်အဦများအတွက်	 ပင်မကန်ထရိုက်တာ	 သို့မေုတ်	 လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာအပနပဖင့်	 ပဆာင်ေွက်သည်။	
အပခားနိုင်ငံမှ	ကန်ထရိုက်တာများနှင့်	ပူးပပါင်းပခင်းအားပဖင့်လည်း	ပဆာင်ေွက်သည်။

လုပ်ငန်း၏	 အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို	 ပလးစားပခင်းေူသည့်	 အပပန်အလှန်သပောတူညီချက်အေ	 လုပ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်	
တစ်ဦးချင်းစီ၏အကျ ိုးအပမတ်	သို့မေုတ်	ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းတွင်	တာဝန်ယူေပါမည်။	

ကုမ္ပဏီသည်	လမ်းများ၊	တံတားများ၊	ကားလမ်းမကကီးများ၊	အပဆာက်အဦးများနှင့်	 စက်ရုံအလုပ်ရုံများစသည့်	အပပခခံ	
အပဆာက်အအုံများအတွက်	တည်ပဆာက်ပခင်း	အင်ဂျင်နီယာပညာတွင်	အပတွ့အကကုံများနှင့်အတူ	ကျွမ်းကျင်မှုများ	ေှိပါသည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ

ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒတွင်	 ဝန်ပဆာင်မှုနှင့်	 လုပ်ငန်းအေည်အပသွးအပပါ်	 စိတ်ပကျနပ်မှု	 ေေှိပစပခင်းပဖင့်	 လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏	
အကျ ိုးအပမတ်နှင့်	လိုအပ်ချက်များ	ကိုက်ညီပစပေးအတွက်	လုပ်ငန်း၏လုံခခုံမှုနှင့်	လုံပလာက်ထိပောက်မှုေပစပသာ	အုပ်စုလိုက်
ကကိုးပမ်းအားထုတ်ပခင်းနှင့်	နည်းပညာ	တိုးပမှင့်ပခင်းကို	အားပပးသည်။		

ကုမ္ပဏီသည်	လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအား	ဂရုစိုက်မှုပပုပခင်း၊	လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများနှင့်	ပတ်သက်သည့်	သတင်း	အချက်အလက်	
များကို	 မပပါက်ကကားပစေန်	ထိန်းသိမ်းပပးပခင်းနှင့်	အလုပ်များကို	အချိန်တိကျစွာ	သို့မေုတ်	သတ်မှတ်ချိန်ထက်	 ပစာလျင်စွာ	
ပဆာင်ေွက်ပပးနိုင်ပခင်းတို့ ပဖင့်	ပံ့ပိုးပပးသည်။

ပပည်သူပပည်သားများ

သောဝဝန်းကျင်နှင့်	 လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပပါ်	 ပကျးဇူးတင်ေှိပသာအားပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီးပွားပေးလုပ်ပဆာင်ချက်များ	
သည်	လူမှုေဝ	အေည်အပသွး	ပမှင့်တင်ထိန်းသိမ်းပခင်းအတွက်	အစဉ်အခမဲ	ဦးတည်	အပလးပပးထားပါသည်။



ပကျာင်းသူပကျာင်းသားများအား	 ကုမ္ပဏီများသို့တွဲဖက် 
ပပးပေးသင်တန်း	Student	Industrial	Attachment	Program 
(SIAP)	ဆုိသည်မှာ	လုပ်ငန်းခွင်အပပခပပုပသာ	အပတွ့အကကုံေေှိ 
ပစမည့်သင်တန်းပဖစ်ပါသည်။	ပကျာင်းသူပကျာင်းသားမျာအား	 
အမှန်တကယ်ပဖစ်တည်ပနပသာ	လူ့အသိုင်းအဝိုင်း	အဖွဲ့အစည်း 
အတွင်း	ဝင်ဆန့်နိုင်ေန်နှင့်	လိုက်ပလျာညီပထွပနနိုင်ပစေန်	ပလ့ 
ကျင့်ပပးပသာပကကာင့်	 ထိုသူတို့အတွက်	 အဖိုးထိုက်တန်ပသာ 
အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းဆိုင်ောအေည်အချင်းများကို	 ေေှိပစ	
ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်လည်း	 ပေေှည်ပကာင်းမွန်ပသာ	 လူမှု 
ပေး	တာဝန်ယူမှုပုံေိပ်	 ပမင့်မားလာပစေန်နှင့်	လူမှုပတ်ဝန်းကျင် 
တွင်	 ထူးချွန်ထက်ပမက်ပသာ	 မျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား	
တည်တံ့ခိုင်ခမဲသည့်	 လုပ်သားထုပဖစ်လာပစေန်	 ေည်ေွယ်ပါ 
သည်။	 SIAP	 သင်တန်းကို	 ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း		
(လားရှိုးရုံးခွဲ)၏	 ကကီးကကပ်မှု၊	လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏		
ကူညီပဆာင်ေွက်ပပးမှုတို့ ပဖင့်	မူဆယ်ခမို့နယ်ေှိ			ဂေိတ်ပော်ခမ်း 
အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	 	 ခမို့ ပပအင်ဂျင်နီယာ	ပကျာင်းသူ 
ပကျာင်းသား	 ၂၀	 ဦးတို့အား	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်	 ပအာက်တိုေလ	၆ 
	ေက်ပန့မှ	နိုဝင်ောလ	၄	ေက်ပန့အထိ	တစ်လတိတိ	သင်တန်းပို့ချ 
ခဲ့ပါသည်။	သင်တန်းတွင်ပို့ချပသာ	ောသာေပ်များမှာ	-

(၁)	ပပမပပင်တိုင်းတာပခင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပပုပခင်း

(၂)		ေိလပ်ပပမကွန်ကေစ်ပညာေပ်

(၃)	အင်ဂျင်နီယာေူမိပဗဒနှင့်	ဇလပဗဒ

(၄)	တည်ပဆာက်ပေးနည်းလမ်းများနှင့်	စီမံခန့်ခွဲမှု						
တို့ ပဖစ်ကကပါသည်။

သငတ်န်းပို့ချပနစဉက်ာလအတငွ်း	ပအာကတ်ိုောလ	၂၈ 
ေက်ပန့တွင်	ဦးေဲပခါင်ညွန့်	 (ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ	အသင်း 
ဥက္ကဋ္ဌ၊	ပတာင်ကကီးရုံးခွဲ)	နှင့်	ဦးသိန်းထိုက်	(	ပတာင်ကကီးစည်ပင် 
သာယာပေးပကာ်မတီ	 ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ)	 တို့	 ပခါင်းပဆာင်ပသာအဖွဲ့ 
သည်	 SIAP	 သင်တန်းတက်ပောက်ပနပသာပကျာင်းသူ 
ပကျာင်းသားများအား	 စစ်ပဆးကကပ်မတ်ပခင်း၊	 ကုမ္ပဏီနှင့် 
သင်တန်းဆောများအား	အားပပးညှိနှိုင်းပခင်း	စသည့်အစီအစဉ် 
များ	 ပဆာင်ေွက်ပပးခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းကို	 နိုဝင်ောလ	 ၄	
ေက်ပန့တွင်	အထူးညစာစားပွဲပပုလုပ်၍	ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။	

 
လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ် 
ဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်ရေး

ထို့ပနာက်	 ပကျာင်းသူပကျာင်းသားများအား	 လုပ်ငန်း 
ခွင်သင်တန်းတက်ပောက်ကကပါေန်	 ဖိတ်ပခါ်ော	 ပကျာင်းသူ 
ပကျာင်းသား	 	၁၄	ဦးသည်	 	 ၂၀၁၅	ခုနှစ်	ဒီဇင်ောလ	၇	ေက် 
ပန့မှ	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်	 မတ်လ	 ၃၁	 ေက်ပန့အထိ	 သင်တန်းတက် 
ပောက်ခဲ့ ကကခပီးပနာက်	ကုမ္ပဏီသည်	အလုပ်သင်အင်ဂျင်နီယာ 
သင်တန်းဆင်းများအတွင်းမှ	သင်တန်းသူ	၇	ဦးကို	အငယ်တန်း 
အင်ဂျင်နီယာအပဖစ်	အလုပ်ခန့်အပ်ပပးခဲ့ပါသည်။
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လူမှုဝန်းကျင်အပေါ်
	 	 	 	 	 ေါဝင်ကညူီေံ့ေိုးမှု

အနာဂတ်မျ ိူ းဆက်သစ်များအတွက်	ကူညီပံ့ပိုးမှုများ။

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ပေေှည်	 
တည်တံ့ပသာ	စီးပွားပေးဖွံ ခ့ဖိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်သို့	ပလျှာက်	 
လှမ်းေင်း	 တစ်ဖက်တွင်လည်း	 နိုင်ငံပတာ်၏ပနာင်လာပနာက ်
သားများအတွက်	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝပတ်ဝန်းကျင်များ 
ကိုလည်း	 စဉ်ဆက်မပပတ်တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပအာင်	 ပဆာင် 
ေွက်လျက်ေှိသည်။	ကုမ္ပဏီ၏	လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ောတာဝန်ယူမှု	
လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်များအေ	လတ်တပလာတွင်	ပညာပေး၊	 
ကျန်းမာပေး၊	 အပပခခံအပဆာက်အအုံ	 စသည့်ကဏ္ဍ	 ၃	 ေပ်ကို	 
ဦးစားပပးကညူပီံပ့ိုးပပးလျကေ်ှခိပီး	ပနာငတ်ငွ	်သောဝပတဝ်န်း 
ကျင်	 ပေေှည်တည်တံ့မှုကိစ္စများ၊	 ရိုးောယဉ်ပကျးမှုအပမွအနှစ် 
များကို	ကာကွယ်ပစာင့်ထိန်းပခင်းကိစ္စများကိုပါ	ဦးတည်ပဆာင ်
ေွက်နိုင်ပေး	 ပိုမိုတိကျပပတ်သားပသာ	ကုမ္ပဏီ၏လူမှုဝန်းကျင် 
နှင့်	 သောဝပတ်ဝန်းကျင်	 ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှုမူဝါဒအတိုင်း	
ပဖာ်ပဆာင်သွားေန်	စီစဉ်ထားပါသည်။	မူဝါဒကို	ပဖာ်ပဆာင်ော 
တွင်	ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပဖင့်ပဖစ်ပစ၊	အစိုးေ	သို့မေုတ်	အစိုးေ 
မေုတ်ပသာအဖွဲ့အစည်း	သို့မေုတ်	အပခားသက်ဆိုင်သူများနှင့်	 
လက်တွဲပူးပပါင်း၍ပဖစ်ပစ	 အပကာင်အထည်ပဖာ်သွားမည်ပဖစ်	
ပါသည်။

၂၀၁၅-၂၀၁၆	 ပညာသင်နှစ်အတွင်း	 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	
နမ့်အွမ်	အ.ထ.က	ပကျာင်းခွဲ၊	ပမာ်ပတာင်း	အ.လ.က	ပကျာင်းခွဲ၊	 
မန်းေန်	အ.မ.က	ပကျာင်း၊	တာလုံ	အ.မ.က	ပကျာင်း၊	မလွန်း	 

 

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ကုမ္ပဏီ 
၏	လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ော	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှုမူဝါဒ	(CSR) 
အေ	 ပညာပေး၊	 ကျန်းမာပေး၊	 အပပခခံအပဆာက်အအုံ	
စသည့်	ကဏ္ဍ	၃	ေပ်ကို	ဦးစားပပး	ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်	ပဖစ ်
ပါသည်။	

မူလတန်းလွန်ပကျာင်း၊	ပကာင်းခါး	အ.မ.က	ပကျာင်း၊	ဆိုင်းပခါင်	 
အ.မ.က	 ပကျာင်း၊	 ပကာင်းဝိန်း	 အ.မ.က	 ပကျာင်း၊	 စယ်လန့်	
အ.ထ.က	ပကျာင်းခွဲ၊	တိန်းလုံ	အ.မ.က	ပကျာင်း၊	ပန်ခမ်း	မူလ 
တန်းလွန်ပကျာင်း၊	 စွမ်ပစာ်	 မူလတန်းလွန်ပကျာင်း၊	 နမ့်ကတ်	
မူလတန်းလွန်ပကျာင်း၊	နမ့်ပတီး	အ.မ.က	ပကျာင်း၊	ဖိုင်ပကျာင်း	
အ.မ.က	ပကျာင်း	နှင့်	ပန်ဆိုင်းခမို့နယ်	မုံးပပါ်ပကျးေွာေှိ	စာသင် 
ပကျာင်းများ၊	ကတွခ်ိငုခ်မို့နယန်ငှ့	်သနိ္နခီမို့နယေ်ှ	ိစာသငပ်ကျာင်း 
များသို့	ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်	စုစုပပါင်း	၆,၅၀၀	ဒါဇင်ပကျာ ်
ကို	ပထာက်ပံ့ပပးအပ်ခဲ့ပါသည်။	



                             Annual Report  2016  |   123  

နမ့်ဆန်ခမို့	မီးပေးသင့်	ပပည်သူများအတွက်	အလှူပငွ	
ကျပ်သိန်း	၅၀	လှူဒါန်းပခင်း	မှတ်တမ်းပုံ။

ပကျာက်မဲခမို့နယ်အတွင်း	စစ်ပေးပေှာင်	ပပည်သူများအား 
ဂေိတ်ပော်ခမ်းမှ	ပထာက်ပံ့ပငွ	ပပးအပ်ပခင်းမှတ်တမ်း	

ကျပ်သိန်း	၁၅၀

မူဆယ်ခမို့နယ်၊	ပကာင်းခါးပကျးေွာ	အပပခခံပညာ 
မူလတန်းပကျာင်း	ချဉ်းကပ်လမ်း	(ပပမသားလမ်း၊	

ပကျာက်ပချာလမ်းနှင့်	တံတား)	အပ်နှံပခင်း	မှတ်တမ်းပုံ

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကူညီပံ့ပိုးမှုများ၊

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	လူမှုပေးကဏ္ဍများကိုလည်း	အင်တိုက်အားတိုက်	ပါဝင်ကူညီခဲ့	ပါသည်။	

ပကျာက်မဲခမို့နယ်အတွင်းေှိ	 စစ်ပေးပေှာင်	 ပပည်သူများ	 အတွက်	 ပကျာက်မဲေိုးေွားေိပ်သာစစ်ပေှာင်စခန်းတွင်	 အလှူ 
ပငွကျပ်သိန်း	၁၅၀	သွားပောက်	လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
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၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာပေးနှစ်တွင်	လူမှုဝန်းကျင်ပပါ်	ပူးပပါင်းတာဝန်ယူမှုများ	အလှူပငွစာေင်း
ေက်စွဲ အပကကာင်းအော ကျပ်ပငွပမာဏ		

06-Jul-15 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	သိန္နီခမို့နယ်နှင့်	ကွတ်ခိုင်ခမို့နယ်ေှိ	စာသင်ပကျာင်းများအား	
ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်	ပထာက်ပံ့ပပးအပ်ပခင်း

13,686,000

13-Jul-15 မူဆယ်ခမို့နယ်	ပမာ(ဝ်)ပနပခည်စာကကည့်တိုက်အတွက်	အလှူပငွ 150,000
10-Apr-15 ကွတ်ခိုင်ခမိုနယ်၊	မန့်မိုင်ပကျးေွာစာသင်ပကျာင်းအလှူပငွ 	1,100,000
13-May-15 မူဆယ်ခမို့နယ်	စယ်လန့်ပကျးေွာ	စာပပပောပပပာပွဲအတွက်အလှူပငွ 500,000
06-Jul-15 သီပပါခမို့နယ်	ေှမ်းလူငယ်များအသင်းသို့	ဒီဇယ်မီးဖိုလှူပခင်း။	(2700¥/0.00525) 514,300
06-Jul-15 မူဆယ်ခမို့နယ်	ပမန်မာဂီတပန့	ဂီတအစည်းအရုံးအတွက်	အလှူပငွ 200,000
10-Jul-15 မူဆယ်ခမို့နယ်	ပပမစာေင်းရုံးသို့	Projector	(5900¥/0.00551)	လှူပခင်း 1,070,800
30-Jul-15 ပမန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်း	ပောပပပာပွဲ	အလှူပငွ 100,000
04-Aug-15 ပကာလင်းခမို့နယ်	ပေပေးဒုက္ခသည်များသို့	အလှူပငွထည့်ပခင်း 500,000
05-Aug-15 ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းသို့	ပေပေးကယ်ဆယ်ပေးအတွက်	အလှူပငွထည့်ပခင်း 500,000
12-Aug-15 ပေပေးေန်ပုံပငွေှာပဖွပေး	ဂီတပဖျာ်ပပဖပွဲသို့	အလှူပငွထည့် ပခင်း 	200,000
30-	Aug-15 မူဆယ်ခမို့နယ်	တပအာင်းစာပပယဉ်ပကျးမှု	ပကာ်မတီေန်ပုံပငွ 200,000
16-Sep-15 ၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ပမန်မာ-	တရုတ်	ပဆွမျ ိုးပပါက်ပဖာ်ပွဲအတွက်	အလှူပငွ 300,000
22-Sep-15 ပမန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်းသို့	အလှူပငွ 500,000
13-Oct-15 မိုင်းေ ှူးခမို့နယ်ေှိ	စစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းသို့	အလှူပငွပပးအပ်ပခင်း 1,501,250
22-Oct-15 မူဆယ်ခရိုင်၊	အ.ထ.က	ပကျာင်းများတွင်	စာပပပောပပပာပွဲပပုလုပ်ေန်	အလှူပငွ 300,000
23-Oct-15 ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း	(လားရှိုးခရိုင်အသင်းခွဲအား)	အလှူပငွ 500,000
18-Nov-15 ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း	အားကစားပွဲအတွက်	အလှူပငွ 	300,700
18-Nov-15 မူဆယ်ခမို့	ေှမ်းနှစ်သစ်ကူးအလှမယ်ခပိုင်ပွဲသို့	ပထာက်ပံ့ ပခင်း 	500,000
04-Dec-15 မူဆယ်ခမို့	ဒီဇင်ောလမ်းပလျှာက်ပွဲအတွက်	အလှူပငွ 	370,000
07-Dec-15 ေိုင်းပါ	စစ်ပေးဒုက္ခသည်စခန်းအတွက်	အလှူပငွ 300,000
07-Dec-15 မူဆယ်ခမို့	တင်းနစ်ကွင်း	ပပုပပင်ပေးအတွက်	ပထာက်ပံ့ပငွ 400,000
28-Dec-15 ေှမ်းပပည်နယ်	ဗေိုေှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲပတာ်ကျင်းပပေးအတွက်	အလှူပငွ 1,160,000
31-Dec-15 သီပပါခမို့	ေှမ်းလူငယ်အသင်းအား	အင်္ေလိပ်စာအပပခခံသင်တန်းအတွက်	ပထာက်ပံ့ပငွ 300,700
22-Jan-16 မူဆယ်ခမို့နယ်	၆၈	နှစ်ပပမာက်	ေှမ်းအမျ ိုးသားပန့ပွဲပတာ်အတွက်	အလှူပငွ 1,000,000
01-Feb-16 နမ့်ခမ်းခမို့နယ်	အ.ထ.က	(၁)	ေင်ခောတီးဝိုင်းအတွက်	အလှူပငွ 	500,000
04-Feb-16 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	မလွန်းပန်ခါးပကျးေွာေှိ	အပပခခံပညာမူလတန်းပကျာင်းအတွက်	

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့်	စာသင်ခုံ၊	ပကျာင်းဝင်းခခံစည်းရိုးပပုလုပ်ေန်	အလှူပငွ
1,000,000

11-Feb-16 ပကျာက်မဲခမို့နယ်	စစ်ပေးပေှာင်ပပည်သူများအတွက်	ပထာက်ပံ့လှူဒါန်းပငွ 	15,000,000
11-Feb-16 နမ့်ဆန်ခမို့	မီးပေးသင့် ပပည်သူများအတွက်	အလှူပငွ 	5,000,000
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23-Feb-16 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	စယ်လန့်ပကျးေွာ	ေှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲပတာ်အတွက်	အလှူပငွ 500,000
25-Feb-16 Myamar	National	Committee	on	Large	Dams	သို့	ဆည်တမံဆိုင်ောပောပပပာပွဲ	

အတွက်	အလှူပငွ
500,000

10-Mar-16 ပမန်မာနိုင်ငံ	အင်ဂျင်နီယာအသင်းအတွက်	အလှူပငွ 1,000,000
13-Jul-15 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	နမ့်အွမ်ပကျးေွာအုပ်စု၊	ပကာင်းခါးပကျးေွာအပပခခံပညာ 

မူလတန်းပကျာင်း	ချဉ်းကပ်လမ်း	ပဆာက်လုပ်လှူဒါန်းပခင်း
4,050,000

15-May-15 လ.ဝ.က	၏	မိုးပွင့်စီမံချက်လက်ကမ်းစာပစာင်	အပစာင်ပေ	၁	သိန်းလှူဒါန်းပခင်း 2,000,000
30-Sep-15 ပတာင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းရုံးေှိ	မိေမဲ့စာသင်ပကျာင်းသို့	အလှူပငွ 3,000,000
07-Dec-15 ကွတ်ခုိင်ခမိ ့ုနယ်၊	မန့်မုိင်စာသင်ပကျာင်းအတွက်	ပကျာက်သင်ပုန်းပထာက်ပ့ံလှူဒါန်းပခင်း 	90,000
29-Dec-15 မူဆယ်ခမို့နယ်၊	နမ့်အွမ်ပကျးေွာ	ေှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲပတာ်အတွက်	အလှူပငွ 100,000
31-Dec-15 ကွန်ေိန်းခမို့နယ်	လူငယ်ဖွံ ခ့ဖိုးပေးသင်တန်းပကျာင်းအတွက်		ထမင်းပပါင်းအိုးလှူပခင်း 113,300
21-Jan-16 ေန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ပကျာင်းသားပောင်းများ	အထူးအစီအစဉ်ပတွ့ဆုံပွဲတွင်	

ေန်ကုန်	နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့	ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများပဖည့်တင်းေန်	
အလှူပငွထည့်ပခင်း

5,000,000
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အပိုင်း	၃		-	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းနှင့်	အရှုံးအပမတ်စာေင်း

	 127		 လွတ်လပ်ပသာ	စာေင်းစစ်	အစီေင်ခံစာ
	 129		 ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	အဓိကအချက်အလက်များ	တင်ပပပခင်း
	 130	 စီးပွားပေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ော	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ
	 131	 လုပ်ငန်းအပကာင်အထည်ပဆာင်ေွက်မှု	အကျဉ်းချုပ်	အပပခပပဇယား
	 132	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း
	 134	 ၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်	ကုန်ဆုံးသည့်	ေဏ္ဍာနှစ်၏	ဝင်ပငွ	ေှင်းတမ်း	
	 136	 ေင်းနှီးပငွ	ပပပာင်းလဲမှု	ေှင်းတမ်း
	 137	 ပငွသားစီဆင်းမှုေှင်းတမ်း
	 138	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများအပပါ်မှတ်စုတိုများ
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လွတ်လပ်ရသာ စာေင်းစစ် အစီေင်ခံစာ
ဥပပဒအေ	စာေင်းစစ်အစီေင်ခံစာ
ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၆ခုနှစ်၊	ကသဂုတ်လ၊	(၁၄)ေက်။

သို့
ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၊	အစုေှယ်ယာေှင်များ၊
ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
မူဆယ်ခမို့၊	ေှမ်းပပည်နယ်။

မိမိတို့စာေင်းစစ်အဖွဲ့သည်	 ဂေိတ်ပော်ခမ်း	 အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 မတ်လ	 ၃၁	 ေက်တွင်	
ကုန်ဆုံးပသာ	ေဏ္ဍာပေးစာေင်းများကို	စစ်ပဆးခပီးစီးခပီပဖစ်ပါသည်။	၎င်းေှင်းတမ်းများတွင်	ေဏ္ဍာပေး	အပပခအပနပဖာ်ပပချက်၊	
ဝင်ပငွစာေင်း၊	ေင်းနှီးပငွပိုင်ဆိုင်မှုပပပာင်းလဲချက်နှင့်	ပငွပကကးလည်ပတ်မှု	ပဖာ်ပပပသာ	စာေင်းများ	ပါဝင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့၏	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းအပပါ်တာဝန်ေှိမှု	

ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲသူများသည်	 ေဏ္ဍာပေး	 ေှင်းတမ်းနှင့်ပတ်သက်၍	 ပမန်မာနိုင်ငံစာေင်းစံများ	 ေဏ္ဍာပေးအစီေင်ခံမှု	
စံများနှင့်အညီ	 သင့်တင့်ပလျာ်ကန်ပသာ	 ေဏ္ဍာပေးအပပခအပနကို	 ပပါ်လွင်ပစသည့်	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများပေးဆွဲ
တင်ပပေန်	 တာဝန်ေှိပါသည်။	 ၎င်းအပပင်	 လုပ်ငန်းတွင်း	 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ	 ပိုမိုပကာင်းမွန်လာပစေန်	 တီထွင်ပခင်းနှင့်	
ထိန်းသိမ်းပခင်း၊	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍	သင့်ပတာ်ပသာ	အာမခံချက်ေှိမှု	ေှိပစေန်နှင့်	ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်မေှိသူများ
မှ	ကိုင်တွယ်သုံးစွဲပခင်းမေှိပစေန်	ပသချာပစေပါမည်။	အရှုံးအပမတ်စာေင်း၊	လက်ကျန်စာေင်းများသည်	တာဝန်ခံမှု	ေှိေပါမည်။

စာေင်းစစ်တာဝန်	

မိမိတို့	 စာေင်းစစ်၏တာဝန်သည်	 စာေင်းစစ်ပဆးမှုအပပါ်အပပခခံ၍	 စာေင်းစစ်ထင်ပမင်ယူဆချက်ကို	 တင်ပပေန်	
ပဖစ်ပါသည်။	ကျွန်ုပ်တို့သည်	စာေင်းစစ်ပဆးပခင်းကို	ပမန်မာနိုင်ငံစာေင်းစစ်စံနှုန်းနှင့်အညီ	ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။	ထိုစံနှုန်းဆိုင်ော		
ဆိုသည်မှာ	 ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပစာင့်ထိန်းမှု၊	 ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းမျာသည်	 အလွှဲသုံးစားမှုများနှင့်၊	 အလွှဲပဖာ်ပပချက်များမှ	
ကင်းစင်သည်ေု	ယုံကကည်နိုင်ပလာက်ပသာ	သင့်ပတာ်သည့်	အာမခံချက်များ	ေေှိပစေန်	ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း	
တွင်	 ပဖာ်ပပထားပသာပမာဏများနှင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်	စာေင်းစစ်	အပထာက်အထားများ	ေေှိပစေန်ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊	
လုပ်ငန်းစဉ်များအပပါ်တွင်	 ချင့်ချိန်သုံးသတ်ပခင်း၊	 အပေးကကီးပသာ	 အလွှဲပဖာ်ပပချက်များပကကာင့်	 ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခေှိမှုကို	 အကဲ	
ပဖတ်ပခင်း၊	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခကိုအကဲပဖတ်ောတွင်	လုပ်ငန်းမှအသုံးပပုပနပသာ	လုပ်ငန်းတွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို	အကဲပဖတ်ပလ့လာ	
ခဲ့ပါသည်။

စာေင်းစစ်ပဆးပခင်းတွင်	စာေင်းကိုင်မူဝါဒများ၊	လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊	စာေင်းခန့်မှန်းချက်များနှင့်	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း	
အပပါ်	ခခုံငုံသုံးသပ်ပခင်းလည်း	ပါဝင်ပါသည်။

မိမိတို့အပနပဖင့်	 စာေင်းစစ်ထင်ပမင်ယူဆချက်ပပးနိုင်ပသာ	လုံပလာက်သည့်စာေင်းစစ်	အပထာက်အထားများကို	 ေေှိခဲ့	
သည်ေု	ယုံကကည်ပါသည်။

Placid & Quiet Place
 Accounting, Auditing & Financial Consultancy
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စာေင်းစစ်ထင်ပမင်ယူဆချက်

ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၏	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်၊	 ဧခပီလ	 ၃၀	 ေက်	 မှ	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်	 မတ်လ	 ၃၁	 ေက်	ကုန်ဆုံးပသာ	
ေဏ္ဍာနှစ်အတွက်	ပေးဆွဲပဖာ်ပပထားပသာ	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများသည်	သင့်တင့်ပလျာ်ကန်စွာ	ပဖာ်ပပထားပသာ	ေဏ္ဍာပေး	
ေှမ်းတမ်းများပဖစ်သည်ေု	ထင်ပမင်ယူဆပါသည်။

ဥပပဒအေ	လိုအပ်ချက်အပပါ်အစီေင်ခံပခင်း

ဥပပဒနှင့်အညီ	သိမ်းဆည်းေမည့်မှတ်တမ်းမှတ်ောများကို	ပကာင်းမွန်စွာ	သိမ်းဆည်းထားေပါမည်။

ပလးစားစွာပဖင့်

ဦးပဇာ်ပဇာ်ဦး
(B.Com.,	C.P.A)	P.A	No.	(638)

ပပင်ပစာေင်းစစ်အဖွဲ့
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   ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော အဓိကအချက်အလက်များ တင်မပမခင်း 	(ကျပ်သိန်း)

အပကကာင်းအော March	31,	2016 March	31,	2015 March	31,	2014

စုစုပပါင်း	ေပိုင်ခွင့် 	148,003	 	74,492	 	29,616	
စုစုပပါင်း	ပပးေန်တာဝန်များ 	25,033	 	96,963	 	9,204	
ေှယ်ယာ	ပိုင်ဆိုင်မှု 	54,518	 	26,064	 	18,000	
စုစုပပါင်း	ဝင်ပငွ 	46,999	 	44,811	 	35,161	
အသားတင်အပမတ်	(အရှုံး) 	8,991	 	5,702	 	2,412	
ဝင်ပငွခွန်	(၂၅%) 	2,737	 	2,084	  501 
ကုန်သွယ်ခွန်	(၅%) 	2,221	
အစုေှယ်ယာတစ်ခုဝင်ပငွ 	0.24	 	0.12	 	0.04	
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   ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော အချ ိုးများ တင်မပမခင်း

အပကကာင်းအော March	31,	2016 March	31,	2015 March	31,	2014

ပငွပဖစ်လွယ်မှုအချ ိုးများ
ပငွပဖစ်လွယ်မှုနှုန်း 17% 72% 58%
အပမန်နှုန်း 83% 73% 130%
ေေန်ေှိနှင့်	ဝင်ပငွနှုန်း 34% 49% 31%
ပပးေန်ေှိနှင့်	ဝင်ပငွနှုန်း 32% 77% 24%

ဝင်ပငွေှာနိုင်စွမ်းကို	တိုင်းတာပသာ	အချ ိုးများ
အကကမ်းအပမတ်	နှုန်း 46% 33% 27%
အသားတင်အပမတ်	နှုန်း 19% 13% 7%
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပပါ်	ပပန်ေနှုန်း 7% 15% 12%

အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်စွမ်း	အချ ိုးများ
ေပိုင်ခွင့်များအပပါ်	ပပန်ေနှုန်း 7% 15% 12%
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းအပပါ်	ပပန်ေနှုန်း 9% 17% 17%

ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်ပသာ	အချ ိုးများ
ပကကွးခမီနဲ့	ကိုင်ပိုင်ေင်းနှီးပငွ	နှုန်း 12% 91% 42%

စဉ် ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစား ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မူလတန်ဖိုး အသားတင်တန်ဖိုး

1 ပပမ ကိုယ်ပိုင် 	36,204.90	 	36,204.90	

2 အပဆာက်အဦး ကိုယ်ပိုင် 	44,164.78	 	44,164.78	

3 စက်ယန္တေားနှင့်	စက်ပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင် 	14,489.32	 	8,119.10	

4 ပမာ်ပတာ်ယာဉ်များ ကိုယ်ပိုင် 	10,811.50	 	6,800.07	

5 ပပမတိုင်းတာပေးကိေိယာများ ကိုယ်ပိုင် 	399.17	 	288.20	

6 တည်ပဆာက်ပေးကိေိယာများ ကိုယ်ပိုင် 	514.66	 	397.59	

7 ပေိပောဂပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင် 	282.70	 	246.77	

8 ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင် 	749.26	 	472.64	

9 ေူမိပဗဒဆိုင်ောကိေိယာများ ကိုယ်ပိုင် 	643.48	 	467.61	

10 ဓာတ်ခွဲခန်းကိေိယာများ ကိုယ်ပိုင် 	240.81	 	116.80	

11 အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင် 	89.37	 	74.11	

12 ေန်ကုန်ရုံးေှိ	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင် 	129.31	 	129.31	
စုစုပပါင်း 	108,719	 	97,482	

   စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ော ပုံရသပိုင်ပစ္စည်းများ (ကျပ်သိန်း)
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(ကျပ်သိန်း)

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

ဝင်ပငွ 10,037 35,161 44,811 46,999
ကုန်ကျစေိတ် 8,598 33,384 37,207 34,184
အသားတင်အပမတ် 1,080 1,332 5,702 8,991
အပမတ်ပဝစု - 1,800 2,606 	2,606	
ဝင်ပငွခွန် 374 501 2,084 2,737
ကုန်သွယ်ခွန် 2,221

လုပ်ငန်းအရကာင်အထည်ရဆာင်ေွက်မှု အကျဉ်းချုပ် အရမခမပေယား
Performance Statement Chart
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ဘဏ္ဍာရေးေှင်းတမ်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ေက်ရန့ေှိ ဘဏ္ဍာရေးအရမခအရန
စဉ် အပကကာင်းအော အပသးစိတ် 2015	-	2016 2014	-	2015

ပုံပသပိုင်ပစ္စည်း
1 ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ	 9,748,187,761 3,346,084,641

ပပမ 3,620,490,000
အပဆာက်အဦး 4,416,478,000
စက်ယန္တေားနှင့်	စက်ပစ္စည်းများ 1,448,932,183
ပမာ်ပတာ်ယာဉ်များ 1,081,149,900
ပပမတိုင်းတာပေးကိေိယာများ 39,916,600
တည်ပဆာက်ပေးကိေိယာများ 51,466,300
ပေိပောဂပစ္စည်းများ 28,269,700
ရုံးသုံး	ပစ္စည်းများ 74,925,900
ေူမိပဗဒဆိုင်ော	ကိေိယာများ 64,348,462
ဓာတ်ခွဲခန်း	ကိေိယာများ 24,081,200
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ 8,937,400
ေန်ကုန်ရုံးေှိ	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်များ 12,931,200

10,871,926,845
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ	တန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း	စုစုပပါင်း	(၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁) (1,123,739,084)

2 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 2,972,640,964 1,409,850,783
Muse	Concrete	Group	of	Companies	Ltd. 315,000,000
နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း 2,381,046,759
နမ့်ခိုင်	ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း 5,172,350
Golden	Paradise	အိမ်ယာစီမံကိန်း 125,745,255
Twin	Industry	Company	Limited 9,200,000
Hor	Tech	Company	Limited 136,476,600

3 လက်ငင်းေပိုင်ခွင့်များ 	2,079,493,229	 	2,693,221,282	
ပငွသား	(ကျပ်+ယွမ်) 	53,789,967	
ေဏ် 	19,828,169	
စတိုပစ္စည်းများ 	104,404,982	
ကကိုတင်ပငွများ 	97,260,175	
ထပ်ဆင့်	-	ကန်ထရိုက်တာများ	ကကိုတင်ပငွ 	31,737,718	
အပထွပထွ	ယာယီစာေင်း 	24,158,390	
ဝန်ထမ်းလစာများ	ကကိုတင်ပငွ 	33,360,500	
ကကိုတင်ဝင်ပငွခွန် 	30,872,631	
အာမခံပပးသွင်းပငွ 	12,432,610	
ရံုးငှားေမ်းခများ	ကကိုပပးပငွ	(မူဆယ်	+	မန္တပလး	+	ေန်ကုန်) 	51,005,480	
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NSL	Construction	Co.,	Ltd.	ထံမှ	ေေန်ကျန်ေိှ	ပငွများ 	178,585,250	
MCGC	Co.,	Ltd	ထံမှ	လုပ်ငန်းအတွက်	ေေန်	ကျန်ေိှပငွများ 	139,608,363	
ေင်နှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှ	ေေန်ကျန်ပငွ 	695,537,748	
အပေှ့ပပမှာက်တံခါးကုမ္ပဏီမှ	ေေန်ကျန်ပငွ 	606,911,248	

4 လက်ငင်းပပးေန်တာဝန်များ 	(2,493,384,520) 	(3,696,300,111)
အပထွပထွ	ပပးေန်ေှိများ 	(1,235,661,770)
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူပခင်းအတွက်	ပပးေန်ကျန်ပငွ 	(245,545,051)
၁၀%	အပမတ်ပဝစုပငွ 	(419,940,000)
ဝန်ပငွခွန်	အပမတ်၏	၂၅%	(၂၀၁၄-၂၀၁၅)	 	(131,700,000)
ဝန်ပငွခွန်လျာထားပခင်း	(အပမတ်၏	၂၅%,	၂၀၁၅-၂၀၁၆) 	(273,664,393)
ကုန်သွယ်ခွန်	၅%	(၂၀၁၅	-	၂၀၁၆) 	(186,873,306)

စုစုပပါင်း	အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု 	12,306,937,434	 	3,752,856,596	

5 ေှယ်ယာေင်းနှီးပငွ 6,691,185,000 2,734,385,000
အုပ်စု	“က” 	3,832,600,000	
အုပ်စု	“ခ” 	1,619,200,000	
ေှယ်ယာအပမတ် 	1,353,320,000	
ေှယ်ယာအပမတ်ပပါ်ပလျာ့ ပခင်း 	(113,935,000)

6 စုပပါင်းအပမတ် 	1,710,568,751	 	811,433,346	
အသားတင်အပမတ်	၂၀၁၂-၂၀၁၄ခုနှစ် 	241,190,315	
အသားတင်အပမတ်	၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် 	570,243,031	
အသားတင်အပမတ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် 	820,993,180	
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှ	အသားတင်အပမတ်	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ် 	78,142,225	

၇ ၁၀%	ခွဲပဝပပးသည့်	အပမတ်ပဝစု
၁၀%	ခွဲပဝပပးသည့်	အပမတ်ပဝစု	၂၀၁၃-၂၀၁၄	ခုနှစ် 	(180,000,000)
၁၀%	ခွဲပဝပပးသည့်	အပမတ်ပဝစု	၂၀၁၄-၂၀၁၅	ခုနှစ် 	(260,640,000)
၁၀%	ခွဲပဝပပးသည့်	အပမတ်ပဝစု	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ် 	(260,640,000)

8 ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ	တန်ဖိုး	ပပန်လည်သင့်ပမတ်ပခင်း 	4,606,463,683	 	4,606,463,683	 	387,038,250	
စုစုပပါင်း	ေင်းနှီးပငွ 	12,306,937,434	 	3,752,856,596	

စဉ် အပကကာင်းအော အပသးစိတ် 2015	-	2016 2014	-	2015
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စဉ် အပကကာင်းအော အပသးစိတ် 2015	-	2016 2014	-	2015
1 ဝင်ပငွ အပသးစိတ် 	4,699,938,240	 	4,481,055,773	

စီမံကိန်းေှိ	ဝင်ပငွ 	3,441,737,830	 	3,049,754,054	
ပပမကကီးလုပ်ငန်း	(မူဆယ်ဗေိုစီပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း) 	492,932,013	
ပပမကကီးလုပ်ငန်း	(အပေှ့ပပမာက်တံခါးကုမ္ပဏီ	လီမိတက်) 	2,757,603,366	
စက်ယန္တေား/ယာဉ်	ငှားေမ်းပခင်းလုပ်ငန်း 	50,865,000	
CS-3	သယ်ယူပခင်းနှင့်	ခင်းပခင်းလုပ်ငန်း 	14,751,660	
ကွန်ကေစ်လမ်းခင်းပခင်းလုပ်ငန်း 	103,421,297	
ခွဲပကျာက်နှင့်သဲ	သယ်ယူပခင်းလုပ်ငန်း 	13,099,400	
ပဗုန်းထုတ်လုပ်ပောင်းချပခင်းလုပ်ငန်း 	528,944	
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 	8,536,150	

တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်း	ဝင်ပငွ 	80,000,000	 	689,499,752	
မိဂဒါမောပစတီပတာ်	 	80,000,000	

ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှ	ဝင်ပငွ 	402,601,599	 	612,820,308	
	402,601,599	

အပခားဝင်ပငွ 	35,877,710	 	44,477,761	
ေဏ်အတိုး 	11,336,003	
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းပောင်းဝယ်ပခင်း	(အပောင်း) 	(9,400,625)
အပထွပထွ 	4,799,037	
စတိုပစ္စည်းများ	အရှုံး/အပမတ်	နှင့်	ပစျးနှုန်းညှိနှိုင်း	စာေင်း 	34,842,144	
ယွမ်ပငွလှဲလှယ်မှုပပါ်တွင်	အရှုံး/အပမတ်စာေင်း 	(5,698,849)
အပခားစီမံကိန်းမှ	ဝင်ပငွ 	739,721,100	 	84,503,900	
ပေေလီ-၃	ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	(မိုးမိတ်) 	739,721,100	

2 အသုံးစေိတ်များ 	(2,989,014,993) 	(3,352,415,845)
2.1 တိုက်ရိုက်အသုံးစေိတ်များ

စီမံကိန်းအသုံးစေိတ်များ 	(1,162,133,693) 	(1,716,639,793)
ပပမကကီးလုပ်ငန်း	(မူဆယ်ဗေိုစီပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း) 	(185,298,504)
ပပမကကီးလုပ်ငန်း	(အပေှ့ပပမှာက်တံခါး	ကုမ္ပဏီ) 	(909,671,156)
စက်ယန္တေား/ယာဉ်	ငှားေမ်းပခင်းလုပ်ငန်း 	(14,576,860)
CS-3	သယ်ယူပခင်းနှင့်	ခင်းပခင်းလုပ်ငန်း 	(2,296,430)
ကွန်ကေစ်လမ်းခင်းပခင်းလုပ်ငန်း 	(33,278,124)
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 	(5,286,805)
ပဗုန်းထုတ်လုပ်ပခင်း 	(837,755)
သဲသယ်ယူပို့ပဆာင်ပခင်း 	(10,888,059)

စက်/ယန္တေားပပင်ဆင်စေိတ်များ 	(230,000,049) 	(184,261,822)
စက်/ယန္တေားပပင်ဆင်စေိတ်များ	(လုပ်ငန်းသံုး	စက်/ယာဉ်များ) 	(196,145,405)
စက်/ယန္တေားပပင်ဆင်စေိတ်များ	(အုပ်ချ ့ုပ်မှုယာဉ်များ) 	(33,854,644)

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ေက် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ဝင်ရငွ ေှင်းတမ်း 
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စခန်းတည်ပဆာက်ပခင်းကုန်ကျစေိတ် 	(786,400) 	(31,033,124)
စီမံကိန်းရုံး		(ဆင်းပေေလီ) 	(786,400)

တည်ပဆာက်ပေးလုပ်ငန်းများ 	(151,162,778) 	(680,886,577)
မိဂဒါမောပစတီပတာ်	 	(1,830,040)
ကလ-၁၄	လူပနအိမ် 	(51,469,808)
နန်းပတာ်	လူဝင်ကကီးကကပ်ပေးဂိတ် 	(97,862,930)

အပခားစီမံကိန်း 	(555,730,381) 	(35,992,989)
ပေေလီ-၃	ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း	(မိုးမိတ်) 	(555,730,381)

2.2 Indirect
တိုက်ရိုက်မေုတ်ပတာ့	အသုံးစေိတ်များ 	(889,201,692) 	(703,601,540)

စီမံပေးောဌာန 	(274,695,568)
သတင်းအချက်အလက်ဌာန 	(20,617,315)
ေဏ္ဍာပေးဌာန 	(80,790,824)
ခမို့ ပပအင်ဂျင်နီယာဌာန 	(158,155,204)
စက်မှုဌာန 	(146,145,750)
လျှပ်စစ်ဌာန 	(7,351,841)
ဓာတ်ခွဲခန်းဌာန 	(29,760,177)
လုံခခုံပေးဌာန 	(38,719,924)
လူမှုဝန်းကျင်အပပါ်	ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု 	(52,016,296)
ေန်ကုန်ရုံးခွဲ 	(34,608,803)
အများပပည်သူသို့အစုေှယ်ယာပောင်းချေန်	ကမ်းလှမ်းပခင်း	
ကနဦးစေိတ်

	(46,339,990)

3 ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း၊	ကုန်သွယ်ခွန်	၅%	နှင့်၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ် 	1,710,923,247	 	1,128,639,929	

4 ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း	(၂၀၁၆ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ထိ) 	(429,392,368) 	(368,315,888)

5 ၅%	ကုန်သွယ်ခွန် 	(186,873,306)

6 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ် 	1,094,657,573	 	760,324,041	

7 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	လျာထားချက်	(၂၀၁၅	-	၂၀၁၆	ခုနှစ်) 	(273,664,393) 	(190,081,010)

8 ယခုနှစ်အပမတ် 	820,993,180	 	570,243,031	

စဉ် အပကကာင်းအော အပသးစိတ် 2015	-	2016 2014	-	2015
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အပကကာင်းအော  အပမတ်ပမာဏ 	ေှယ်ယာ	ပမာဏ	 	စုစုပပါင်း	ပမာဏ	
၂၀၁၂	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်ပန့ 	1,800,000,000	 	1,800,000,000	
၂၀၁၂-၂၀၁၃	ခုနှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကာလအတွင်း 	719,595,872	 	719,595,872	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(180,000,000) 	(180,000,000)
၂၀၁၃	ခုနှစ်၊	ဒီဇင်ောလ	၃၁	ေက်ပန့ 	539,595,872	 	1,800,000,000	 	2,339,595,872	
၂၀၁၄-၂၀၁၅	ခုနှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကာလအတွင်း 	91,837,473	 	934,385,000	 	1,026,222,473	
၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်	ပန့ 	631,433,346	 	2,734,385,000	 	3,365,818,346	
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်း	တန်ဖိုးပပန်သတ်မှတ်ပခင်း 	387,038,250	 	387,038,250	
၂၀၁၅	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ေက်ပန့ 	1,018,471,596	 	2,734,385,000	 	3,752,856,596	
၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကာလ	အတွင်း 	899,135,405	 	3,956,800,000	 	4,855,935,405	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(521,280,000) 	(521,280,000)
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်း	တန်ဖိုးပပန်သတ်မှတ်ပခင်း 	4,219,425,433	 	4,219,425,433	
၂၀၁၆	ခုနှစ်	မတ်လ	၃၁	ေက်ပန့ 	5,615,752,434	 	6,691,185,000	 	12,306,937,434	

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ေက်ရန့ေှိ ေင်းနှီးရငွ ရမပာင်းလဲမှု ေှင်းတမ်း
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အပကကာင်းအော အပသးစိတ်ပမာဏ March	31,	2016 March	31,	2015
အခွန်နှုတ်ခပီး	အသားတင်အပမတ် 	899,135,405	
ေင်နှီးပမှုပ်နှံမှုမှ	ဝင်ပငွ 	(402,601,599)
ယွမ်ပငွ	လဲလှယ်မှုနှင့်	စတုိပစ္စည်း	အရှုးံအပမတ်	ညိှနှိုင်းစာေင်း 	(33,942,333)
ပုံပသပိုင်ပစ္စည်း	ပောင်းချပခင်း	(အပောင်း) 	9,400,625	
ယာယီစာေင်း 	(24,950,621)
ေဏ်အတိုး	(ဝင်ပငွ) 	(11,336,003)
အခွန်လျာထားပခင်း 	460,537,699	
တန်ဖိုးပလျာ့လျာထားပခင်း 	429,392,368	

ညှိနှိုင်းခပီးအသားတင်အပမတ် 	1,325,635,542	 	(86,353,249)

ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု	စုစုပပါင်း 	(6,778,529,745)
စီမံကိန်းအသစ်အတွက်	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံပငွ 	(1,562,790,181)
လက်ငင်းေပိုင်ခွင့်များ 	355,600,178	
ပိုင်ဆိုင်မှု	တိုးလာမှုများ 	(7,985,719,748) 	(4,309,330,478)

လက်ငင်း	ပပးေန်ေှိစာေင်း 	(1,666,926,704)
အပဆာက်အဦး	တန်ဖိုးပပန်လည်သတ်မှတ်ပခင်း 	4,219,425,433	
ပပးေန်ေှိ	တိုးလာပခင်း 	2,552,498,729	 	3,122,231,890	

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပခင်းမှ	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု	 	(4,107,585,476) 	(1,273,451,837)

ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	လုပ်ပဆာင်ချက် 	3,849,457,602	 	1,557,050,609	
ေင်နှီးပမှုပ်နှံမှုမှ	ဝင်ပငွ 	402,601,599	
ေဏ်အတိုး	ဝင်ပငွ 	11,336,003	
ေှယ်ယာပောင်းချမှုမှ	ဝင်ပငွ 	3,956,800,000	
အပမတ်ပဝစု 	(521,280,000)

ေဏ္ဍာပေးဆိုင်ော	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု 	(258,127,874) 	283,598,772	

စာေင်းဖွင့်	ပငွလက်ကျန်	(၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	ဇန်နဝါေီလ	၁	ေက်	) 	331,746,010	 	48,147,238	

စာေင်းပိတ်	ပငွလက်ကျန် 	73,618,135	 	331,746,010	

 ရငွသားစီဆင်းမှုေှင်းတမ်း 
 (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးကုန်ဆုံးနှစ်)
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၁။	အပထွပထွ

ပပည်ပထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်၌	၂၀၁၂	ခုနှစ်၊	
ပအာက်တိုောလ	၂၂	ေက်ပန့တွင်	 ပပးေန်တာဝန်ကန့်သတ်	
ထားပသာ	ဂေိတ်ပော်ခမ်း	အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အား	
ဖွဲ့စည်းတည်ပထာင်ခဲ့ပါသည်။	

၂၀၁၅ခုနှစ်၊	ဧခပီလ	၁	ေက်ပန့	မှ	၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	မတ်လ	
၃၁	ေက်ပန့ေှိ	ေဏ္ဍာပေးအပပခအပနပပေှင်းတမ်းအား	ပမန်မာ	
ကျပ်ပငွပဖင့်	ပဖာ်ပပထားပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ထားပသာကုမ္ပဏီ၏	လိပ်စာသည်	အမှတ်	
၁၅၊	 ပပည်ပထာင်စုလမ်းမကကီး၊	 ပကာင်းမှုးလွယ်ေပ်ကွက်၊	
မူဆယ်ခမိ ့ု၊	 ေှမ်းပပည်နယ်ပပမာက်ပိုင်းပဖစ်ပါသည်။	 ကုမ္ပဏီ	
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမှာ	၅	နှစ်ပဖစ်၍	၂၀၂ဝခုနှစ်၊	ပအာက်တို	
ောလ	၂၁	ေက်ပန့တွင်	ကုန်ဆုံးမည်ပဖစ်ပါသည်။

၂။	အပေးပါပသာစာေင်းပိုင်ဆိုင်ော	မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်

(က)	စာေင်းပေးဆွဲပခင်းဆိုင်ောအပပခခံမူများ

ပူးတွပဲါ	ေဏ္ဍာပေးေငှ်းတမ်းများကိ	ုခပီးခဲပ့သာ	ပဖစေ်ပ	်
များေှိတန်ဖိုးပပါ်တွင်အပပခခံ၍	 ပမန်မာနိုင်ငံေဏ္ဍာပေး	
အစီေင်ခံပခင်းစံများ	 (Myanmar	 Financial	 Reporting	
Standards)နှင့်အညီ	ပေးဆွဲထားပါသည်။

(ခ)နိုင်ငံပခားပငွပကကးအား	ပပပာင်းလဲသတ်မှတ်ပခင်း

(၁)	လုပ်ငန်းလုပ်ပဆာင်သည့်	ပငွပကကးနှင့်စာေင်းတင်ပဖာ်ပပ
သည့်ပငွပကကး

ကုမ္ပဏီမှလုပ်ငန်းများပဆာင်ေွက်ောတွင်	 အဓိကကျ
ပသာစီးပွားပေးပတ်ဝန်းကျင်ပငွပကကးပဖစ်ပသာ	 ပမန်မာကျပ်	
ပငွကို	လုပ်ငန်းလုပ်ပဆာင်သည့်	ပငွပကကး	(Functional	Cur-
rency)	ေု	သတ်မှတ်ပါသည်။	ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများကို	
(Presentation	 Currency)	 ပဖစ်ပသာ	 ပမန်မာကျပ်ပငွပဖင့်	
ပဖာ်ပပထားပါသည်။

(၂)	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်နှင့်စာေင်းလက်ကျန်များ	

နိုင်ငံပခားပငွပဖင့်	 ပပုလုပ်ပသာ	လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်	
များကို	လုပ်ပဆာင်ချက်ပဖစ်ပပါ်သည့်ပန့တွင်ေှိပသာ	ပငွလဲနှုန်း	
ပဖင့်	 လုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်သည့်	 ပငွပကကးအပဖစ်သို့	 ပပပာင်းလဲ	
ထားပါသည်။	 နိုင်ငံပခားပငွပဖင့်ပဖာ်ပပပသာ	 ပငွပကကးနှင့်ဆိုင်	
သည့်	 ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းနှင့်ပပးေန်တာဝန်များကို	 ေဏ္ဍာပေးနှစ်	
ကုန်ဆုံးချိန်ေှိ	 ပငွလဲနှုန်းပဖင့်ပပပာင်းလဲချက်နှင့်	 ၎င်းနိုင်ငံပခား	
ပငွပကကးကို	 စာေင်းေှင်းလင်းောမှ	 ပဖစ်ပပါ်လာပသာနိုင်ငံပခား	
ပငွအပမတ်၊	အရှုံးများကိုဝင်ပငွေှင်းတမ်းတွင်	 စာေင်းပေးသွင်း	
ထားပါသည်။

(ဂ)	ခန့်မှန်းချက်နှင့်ဆုံးပဖတ်ချက်များအသုံးပပုပခင်း

ပမန်မာနိုင်ငံေဏ္ဍာပေး	အစီေင်ခံပခင်းစံများနှင့်အညီ	စာ
ေင်းဆိုင်ောမူဝါဒများပပုစုောတွင်	စီမံခန့်ခွဲပေးတွင်	တာဝန်ေှိသူ	
များသည်	စာေင်းဆိုင်ောမူဝါဒများနှင့်	အစီေင်ခံစာပါ	ေပိုင်ခွင့်	
များ၊	 ပပးေန်တာဝန်များ၊	 ဝင်ပငွနှင့်အသုံးစေိတ်များကို	
အကျ ိုး	သက်ပောက်ပစပသာ	အကဲပဖတ်မှုများ	ခန့်မှန်းပပခများ	
နှင့်	 ယူဆချက်များကိုပပုလုပ်ေပါသည်။	 အမှန်တကယ်ေလဒ်	
များသည်	ထိုခန့်မှန်းချက်များနှင့်	 	ကွဲလွဲပကာင်း၊	ကွဲလွဲနိုင်ပါ	
သည်။	 ခန့်မှန်းပပခများနှင့်ယူဆချက်များကို	 စဉ်ဆက်မပပတ်	
ပပန်လည်စိစစ်ပါသည်။	 စာေင်းဆိုင်ော	 ခန့်မှန်းချက်များ	 ပပန်	
လည်စိစစ်ချက်များကို	 ယင်းသို့ ပပန်လည်စိစစ်သည့်ကာနှင့်	
အကျ ိုးသက်ပောက်မှုေှိပသာ	အနာဂတ်ကာလများတွင်	စာေင်း	
ပဖာ်ပပပါသည်။

(ဃ)	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်း

ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများကို	 မူေင်းတန်ဖိုးမှစုစုပပါင်းတန်ဖိုး	
ပလျာ့ကုိနှုတ်၍	 ပဖာ်ပပထားသည်။	တန်ဖုိးပလျာ့ကုိ	 ပံုပသပုိင်ဆုိင်	
ပစ္စည်းများ၏	ခန့်မှန်းအသုံးဝင်မှုသက်တမ်းပပါ်တွင်မူတည်၍	
မျဉ်းပပဖာင့်နည်းပဖင့်တွက်ချက်ထားပါသည်။	တန်ဖိုးပလျာ့နှုန်း	
မှာ	ပအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်။

စက်ယန္တေားနှင့်	စက်ပစ္စည်းများ		 ၂၀	%

ေဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းများအပပါ်မှတ်စုတိုများ
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ပမာ်ပတာ်ယာဉ်များ	 ၂၀	%
ပပမတိုင်းတာပေးကိေိယာများ		 ၁၀	%
တည်ပဆာက်ပေးကိေိယာများ		 ၁၀	%
ကွန်ပျူတာနှင့်စက်ပစ္စည်းများ	 ၂၀	%
ပေိပောဂပစ္စည်းများ		 ၅	%
ေူမိပဗဒဆိုင်ော	ကိေိယာများ		 ၂၀	%
ဓာတ်ခွဲခန်း	ကိေိယာများ		 ၂၀	%
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ		 ၆.၂၅	%

(င)		ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းပပန်လည်တန်ဖိုး	သတ်မှတ်ပခင်း

MAS	-16	နှင့်	အညီ	ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများအား	ပပန်လည်	
၍	တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားပါသည်။	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ခုနှစ်	အတွင်း	
စုစုပပါင်း	 ပပန်လည်တန်ဖိုးသင့်သည့်	 ပမာဏသည်	 ကျပ်ပငွ	
၄,၂၁၉,၄၂၅,၄၃၃/-		ပဖစ်ပါသည်။	

(စ)		အပေးပါပသာထည့်ဝင်ပခင်းပဖင့်ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု

အပေးပါပသာ	ထည့်ဝင်ပခင်း	ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအား	Equity	
နည်းပဖင့်စာေင်းပဖာ်ပပချက်အေ	လုပ်ပဆာင်မှုပစျးနှုန်းပဖင့်	ဦးစွာ	
စာေင်းတင်ခပီး	 (လုပ်ပဆာင်ချက်ကုန်ကျစေိတ်	 အပါအဝင်)	
ပနာက်ပိုင်းကာလတွင်	 ေင်းနှီးပမှုပ်နှံထားမှု၏	 အရုံး/အပမတ်ခွဲ	
ပဝမှုကို	ပပါ်လွင်ပစေန်စာေင်းညှိနှိုင်းပါသည်။

(ဆ)	ပငွနှင့်ပငွသားညီမျှပခင်းများ

ပငွနှင့်ပငွသားညီမျှပခင်းများတွင်	 လက်ဝယ်ေှိပငွသား	
လက်ကျန်နှင့်	ေဏ်ေှိပငွလက်ကျန်များပါဝင်ပါသည်။

(ဇ)	သာမန်အစုေှယ်ယာများ

သာမန်အစုေှယ်ယာများကိုအစုေှင်များ၏	 ပိုင်ဆိုင်ခွင့်	
များအပဖစ်	 အမျ ိုးအစားသတ်မှတ်ထားပါသည်။	 သာမန်အစု	
ေှယ်ယာထုတ်ပပးပခင်းနှင့်	 တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပသာထပ်တိုး
စေိတ်များကို	 အစုေှင်များ၏	 ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များမှနှုတ်၍	 စာေင်း	
ပဖာ်ပဆာင်သည်။	 ကျသင့်အခွန်မှန်သမျှနုတ်ခပီးပသာ	 အသား	
တင်ပဖစ်ပါသည်။

(စျ)	ဝင်ပငွ

ဝင်ပငွကုိလုပ်ငန်းပဆာင်ေွက်ချက်နှင့်	 ဆက်နွယ်ပနပသာ	
ကုမ္ပဏီ၏	အကျ ိုးစီးပွားများသည်	စီးဝင်ေန်ပဖစ်နိုင်ပပခ	ေှိပသာ	
အခါမှသာ	စာေင်းပေးသွင်းပါသည်။

(ည)	ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပသာအဖွဲ့အစည်း၊	ပုဂ္ဂိုလ်

ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပသာအဖဲွ့အစည်း၊	ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ

(က)	 တိုက်ရိုက်ပဖစ်ပစ၊	 သွယ်ဝိုက်၍ပဖစ်ပစ၊	 တစ်ဦး	
သို့မေုတ်	တစ်ဦးထက်ပိုပသာအဖွဲ့	မှ

(၁)		ထိန်းချုပ်မှုများ၊	တစ်ဦးတစ်ပယာက်မှထိန်းချူပ်ပခင်း	
သို့မေုတ်	 အဖွဲ့အစည်းမှပူးတွဲထိန်းချူပ်ပခင်းတွင်	
(မိခင်ကုမ္ပဏီများ	 လက်ပအာက်ခံများနှင့်	 အဆင့်	
တူလက်ပအာက်ခံများ)

(၂)		 ကသဇာလွှမ်းမိုးပသာအဖွဲ့အစည်းအပပါ်တွင်	အကျ ိုး	
ခံစားခွင့်ေှိပခင်း။

(၃)		အဖဲွ့အစည်းအပပါ်တွင်	ပူးတဲွထိန်းချုပ်ပုိင်ခွင့်ေိှပခင်း။

(ခ)	 အဖွဲ့အစည်းသည်လုပ်ငန်း၏	 ပူးတွဲအဖွဲ့အစည်း	
ပဖစ်ပခင်း။

(ဂ)	 အဖွဲ့အစည်းသည်	 ဖက်စပ်လုပ်ငန်းပဖစ်ခပီး၊	 ယင်း	
လုပ်ငန်း၏	ဖက်စပ်ဝင်တစ်ဦးပဖစ်ပခင်း။

(ဃ)	အဖဲွ့အစည်းသည်လုပ်ငန်း	 သ့ုိမေုတ်	 မိခင်ကုမ္ပဏီ	
၏	စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အဓိကတာဝန်ေှိသူပဖစ်ပခင်း။

(င)	 အဖွဲ့အစည်းသည်	 (က)	 သို့မေုတ်	 (ဃ)	 တွင်	
ေည်ညွှန်းထားပသာ	မိသားစု	သို့မေုတ်	တစ်ဦးဦးနှင့်	ေင်းနှီး	
ပသာ	မိသားစုဝင်ပဖစ်ပခင်း။

(စ)	 အဖွဲ့အစည်းသည်	 တိုက်ရိုက်ပဖစ်ပစ၊	 သွယ်ဝိုက်	
ပဖစ်ပစ	 (င)	 သို့မေုတ်	 (စ)တွင်	 ေည်ညွှန်းထားပသာ	တစ်ဦး	
တစ်ပယာက်၏ထိန်းချုပ်မှု	သို့မေုတ်	ကသဇာလွှမ်းမိုးခံေပသာ	
သို့မေုတ်	 လုပ်ငန်းချင်းဆက်စပ်မှုေှိပသာ	 မည်သည့်	 အဖွဲ့	
အစည်းမဆို

(ဆ)	 အဖွဲ့အစည်းသည်	 ဝန်ထမ်းအကျ ိုးအလို့ငှာ	
တာဝန်ထမ်းပဆာင်ကာလပနာက်ပုိင်း	ဝန်ထမ်းများ၏	အကျ ိုး	
စီးပွားအတွက်	စီမံပဆာင်ေွက်သူပဖစ်ပခင်း	သို့မေုတ်	လုပ်ငန်း	
ချင်းဆက်စပ်မှုေှိပသာ	မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို

(တ)				နှိုင်းယှဉ်ပဖာ်ပပချက်များ

နှိုင်းယှဉ်ပဖာ်ပပထားသည့်ကိန်းဂဏန်းမျာကို	ယခုနှစ်၏	
တင်ပပချက်များနှင့်	 လိုက်ပလျာညီပစေန်	 လိုအပ်သည့်အခါ	
တွင်	ညှိနှိုင်းထားပါသည်။

(ထ)	ဆက်စပ်ပတ်သတ်ပသာ	လူပုဂ္ဂိုလ်၊	အဖွဲ့အစည်း	
များနှင့်	 ပတ်သတ်၍	 လုပ်ငန်းဆိုင်ော	 အထူးအခွင့်အပေး	
တစ်စုံတစ်ော	ခွင့်ပပုထားပခင်းမေှိပါ။
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