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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ

အစုရှယ်ယာရှင်များခင်ဗျား

၁။ နိဒါန်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာပရးနှစ်၏	တတိယအကကိမ်နှစ်ေတ်လည်		
အပွွပွွအစည်းအပဝးကို	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 သသဂုတ်လ၊	 ၂၉	 ရက် 
ပန့တွင်	ကျင်းေခဲ့ေါသည်။	 ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအက်ဉေပဒ	ေုဒ်မ- 
၇၆(၁)	အရ	တတိယအကကိမ်	နှစ်ေတ်လည်အစည်းအပဝး	ကျင်းေ 
ပေုလုေ်သည့်ပန့မှ	 ပေက္ခဒိန်လ	 ၁၅	လ	 မပကျာ်လွန်ပစေဲ	 ပနာက ်
နှစ်အတွက်	 နှစ်ေတ်လည်	 အပွွပွွအစည်းအပဝးကို	 ကျင်းေ	
ရမည်ပဖစ်ပသကာင်း	 ပေဋ္ဌာန်းွားချက်နှင့်အညီ	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	
ေဏ္ဍာပရးနှစ်၏	 စတုတ္ထအကကိမ်	 နှစ်ေတ်လည်	 အပွွပွွ	
အစည်းအပဝးကကီးကို		၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ောလ	၁၅	ရက်ပန့တွင်	
ကျင်းေရပခင်းပဖစ်ေါသည်။

ဤကာလကို	 ပရေးချယ်ကျင်းေရပခင်းမှာ	 ၂၀၁၇-၂၀၁၈	 
ေဏ္ဍာပရးနှစ်၏	 ေွမနှစ်ဝက်အတွင်း	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့သည့်	
လုေ်ငန်းအပပခအပနများနှင့်	ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနများကို	တစ်ေါ 
တည်း	 ွည့်သွင်းတင်ပေသွားနိုင်ရန်	 ရည်ရေယ်ပသကာင်း	 ေဏာမ 
အစီရင်ခံအေ်ေါသည်။

၂။ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကုမ္ပဏီ၏	 စီးေွားပရး	 ပမျှာ်မှန်းချက်၊	 ရည်မှန်းချက်နှင့်	 
မဟာဗျူဟာများကို	 ဟန်ချက်ညီညီပဖင့်	 စီမံအုေ်ချုေ်	 အပကာင ်
အွည်	ပဖာ်ပဆာင်သွားနိုင်ပရးအတွက်	၂၀၁၆	ခုနှစ်တွင်	BDO	 
မှ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီအား	 Internal	 Control	 Review	 ပေုလုေ်ခဲ့ ပေီး 
သည့်ပနာက်	 ွေ်မံပဖည့်စွက်ရန်	 လိုအေ်လျက်ရှိသည့်	 စီမံ 
အုေ်ချုေ်မှုစနစ်များကို	 Trust	 Venture	 Partner	 နှင့်	 မိမိတို့ 
ကုမ္ပဏီေူးပေါင်းကာ	 မူဝါဒများ၊	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊	
လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများ၊	 တာဝန်နှင့်	 ဝတ္တရားများ	 စသည်တို့ကို	
တစ်နှစ်ဝန်းကျင်သကာခန့်	 ပရးသားပေုစု၍	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	
အတည်ပေုချက်ပဖင့် ပေဋ္ဌာန်းပေီး	ကျင့်သုံးလျက်ရှိေါသည်။

၃။ တည်ပောက်ပေးကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေဏ္ဍာပရးနှစ်နှင့်	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ေဏ္ဍာပရး 
ေွမနှစ်ဝက်အတွင်း	 တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်း	 အခန်းကဏ္ဍ 
တွင်	 ပဒသအတွင်းစီမံကိန်းပဖာ်ပဆာင်မှုလုေ်ငန်းများ	 နည်းေါး 
ပသာပသကာင့်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်လည်း	 တည်ပဆာက်ပရး	 
ကန်ွရိုက်	 လုေ်ငန်းများမှာ	 ယခင်ေဏ္ဍာပရးနှစ်များွက်	 

စိုင်းအုန်းပမင့်
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လုေ်ငန်းေမာဏွက်ဝက်ခန့်	 ပလျာ့နည်း	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့ရေါ 
သည်။	 တစ်နှစ်ခွဲပကျာ်ကာလအတွင်း	 ကန်ွရိုက်တာအပန	 
ပဖင့်	ပဆာင်ရေက်	ခဲ့သည့်	လုေ်ငန်းများမှာ	-

(က)  မူေယ်ဗဟိုစီးပွားပေးဇုံစီမံကိန်း

နယူးစတားလိုက်	 ပဆာက်လုေ်ပရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံအပကာင်အွည်ပဖာ်သည့်	ဧက	၃၀၀	ခန့်ကျယ်ဝန်း 
သည့်	 မူဆယ်ဗဟိုစီးေွားပရးဇံုစီမံကိန်း၏	 အပပခခံအပဆာက် 
အအုံ	ပနာက်တိုး	လုေ်ငန်းများကို	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။

(ခ) ဒုတိယအကကိမ် သစ်သီးပောင်းကွင်းတိုးချဲ့ပေးစီမံကိန်း

အဆိုေါစီမံကိန်းသည်	 ၁၀၅	 မိုင်၊	 နယ်စေ်ကုန်သွယ်ပရးဇုံ 
အတွင်းတွင်တည်ရှိပေီး၊	 သစ်သီးကုန်တင်ယာဉ်	 တိုးေွားမှုနှုန်း 
များပေားလာသည်နှင့်အညီ	 အပရှ့ပပမာက်တံခါး	 အများနှင့်သက် 
ဆိုင်ပသာ	 ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီအား	 Turnkey	
ကန်ွရိုက်စနစ်ပဖင့်	 လုေ်ငန်းအေ်နှံကာ	 သစ်သီးပရာင်းကွင်း	
တိုးချဲ့ပရးစီမံကိန်းကို	 ဒုတိယအကကိမ်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံအပကာင်	
အွည်ပဖာ်သည့်	စီမံကိန်းပဖစ်ေါသည်။

(ဂ) ပေေလီ-၃ ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

လျှေ်စစ်နှင့်	 စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	 ပရအားလျှေ်စစ်	 
အပကာင်အွည်ပဖာ်ပရးဦးစီးဌာနမှ	 အပကာင်အွည်	 ပဖာ်	
ပဆာင်လျက်ရှိသည့်	 တေ်ဆင်စက်အင်အား	 ၁၀၅၀	 မဂ္ဂါဝေ်ရှိ	
ပရေလီ-၃	 ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း၏	 ပရလွှဲပရွုတ်ပေွန်	 သံကူ
ကွန်ကရစ်သွန်းပလာင်းပခင်းလုေ်ငန်းများကို	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ	
၂၀၁၅-၂၀၁၆	နှင့်	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေဏ္ဍာပရးနှစ်	၂	နှစ်ဆက်တိုက်	

တင်ဒါပအာင်ပမင်ခဲ့ ပေီး	 လုေ်ငန်းများကိုလည်း	 သတ်မှတ်	 စံချိန်	
စံညွှန်း၊	 အရည်အပသွးနှင့်	 ကာလအတွင်းတွင်	 ပအာင်ပမင်စွာ	
ပဆာင်ရေက်နိုင်ခဲ့ေါသည်။

၄။ နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း သို့မဟုတ် ခိုင်မာသည့် 
 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီ	
အတွက်	အပရးေါသည့်	ေွမဆုံး	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုလုေ်ငန်းပဖစ်ပေီး၊	 
၂၀၁၃	 ခုနှစ်မှစတင်၍	 စီမံကိန်းပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	 အကကိုစူးစမ်း	
ပလ့လာမှုများကို	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။	 စီမံကိန်း၏	 ရည်ရေယ်	
ချက်များမှာ	-

 ■ ပဒသခံမပည်သူလူထု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုေေှိ 
ပစေန်

 ■ ပဒသဖွံ့ ဖဖိုးပေးကို အပထာက်အကူမပုပစေန်
 ■ မပည်တွင်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖူလုံမှုကို အပထာက်အကူမပု 

ပစေန် တို့ မဖစ်သည်။
ယခုအခါ	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 

ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်းစူးစမ်းပလ့လာမှုနှင့်	 ဒီဇိုင်းပေုပခင်း၊	 သောဝ 
ဝန်းကျင်နှင့်	လူမှုဝန်းကျင်	သက်ပရာက်နိုင်ပပခ	စူးစမ်းပလ့လာမှု၊	 
တမံကကံ့ခိုင်မှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်	 အပရးပေါ်ကကိုတင်ပေင်ဆင်မှုစီမံ 
ချက်	 စသည့်နည်းေညာေိုင်းဆိုင်ရာများကို	 ပဆာင်ရေက်ပေီးစီးခဲ့ ပေ ီ
ပဖစ်သကဲ့သို့၊	 ပေည်ပွာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊	 လျှေ်စစ်နှင့်	 စွမ်းအင် 
ဝန်ကကီးဌာနနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်တို့ ံွမှ	 
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံခွင့်	 အသီးသီးရရှိခဲ့ ပေီးပဖစ်သည့်အပေင်	 ွွက်ရှိလာ 
သည့်ဓာတ်အားများကို	 နိုင်ငံပတာ်၏မဟာဓာတ်အားလိုင်းသုိ့	 
ချိတ်ဆက်ပရာင်းချသွားမည်ပဖစ်ေါသည်။

ရင်းနှီးပမှုေ်နှံခွင့်သက်တမ်းမှာ	 ၅၀	 နှစ်နှင့်	 ပနာက်တိုးသက်တမ်း	 ၁၀	 နှစ်၊	 ၂	 ကကိမ်	 အေါအဝင်	 စုစုပေါင်း	 ၇၀	 နှစ်	 လုေ်ကိုင် 
ခွင့်ရရှိွားပသာပသကာင့်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 အာမခံချက်ရှိပသာ	 ခိုင်မာသည့်ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု	 လုေ်ငန်းတစ်ခု	
ပဖစ်ေါသည်။

 ■ ၀၇.၁၀.၂၀၁၄ - ေှမ်းမပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာပေးထိုးခဲ့ပါသည်။
 ■ ၀၂.၁၁.၂၀၁၄ - Hunan Hydro & Power Design Institute, HHPDI သို့ စီမံကိန်းမဖစ်ပမမာက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းပလ့လာမှု 

လုပ်ငန်းနှင့် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ငန်းများကို အပ်နှံပောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 ■ ၂၅.၀၄.၂၀၁၅ - Myanmar Sustainable Development Engineering Services Co., Ltd (MSDES) သို့ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်သက်ပောက်နိုင်ပမခ စူးစမ်းပလ့လာမခင်းလုပ်ငန်းများကို အပ်နှံပောင်ေွက် 
ခဲ့ပါသည်။

 ■ ၁၈.၁၁.၂၀၁၅ - ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ SYDRO Consult Co., Ltd. သို့ Dam Safety Analysis & Emergency Preparedness 
Plan လုပ်ငန်းများကို အပ်နှံပောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

 ■ ၁၆.၀၃.၂၀၁၆ - လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံပေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအကကား B.O.T စနစ်မဖင့် 
ေင်းနှီးမမှုပ်နှံအပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ေန် ပဋိညာဉ်စာချုပ်လက်မှတ် ပေးထိုးခဲ့ပါသည်။

 ■ ၀၄.၀၄.၂၀၁၆	 -	 တမံဧရိယာအတွင်း	 စီမံကိန်းအပကာင်အွည်ပဖာ်ရာတွင်	 အသုံးပေုမည့်ပပမ	 ၁၇၉	 ဧက	 ကို	 ပပမလွတ်၊	
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ပပမလေ်နှင့်	ပပမရိုင်းများ	စီမံခန့်ခွဲပရးဗဟိုပကာ်မတီမှ	အပခားနည်းအသုံးပေုခွင့်	ရရှိခဲ့ေါသည်။
 ■ ၂၅.၀၅.၂၀၁၇	 -	 ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်မှ	စီမံကိန်းအား	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံခွင့် ပေုမိန့်အမှတ်	မနသ-၁၂၄၉/၂၀၁၇	ပဖင့်	

ခွင့် ပေုခဲ့ေါသည်။
 ■ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇	 -	 လျှေ်စစ်နှင့်	 စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	 လျှေ်စစ်ဓါတ်အားွုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 မိမိတို့	 ကုမ္ပဏီအသကား	

ဓါတ်အားဝယ်ယူပရးစာချုေ်ကိစ္စ	ညှိနှိုင်းအစည်းအပဝးတွင်	 ဓါတ်အား	 ဝယ်ယူပရးစာချုေ်သက်တမ်းကို	 နှစ်	
၅၀	 ပဖင့်လည်းပကာင်း၊	 ဓာတ်အားခပစျးနှုန်းကို	 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျ ိုးရှိမည့်	 ဓာတ်အားခ	သတ်မှတ်နိုင်ပရး	
ညှိနှိုင်းပဆာင်ရေက်လျက်	ရှိေါသည်။	

၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်ဝက်အွိ	 စီမံကိန်းအကကို
အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများပဖစ်သည့်	 ၄.၅	 ကီလိုမီတာအရှည်	
စီမံကိန်းချဉ်းကေ်လမ်း၊	တန်	 ၆၀	 ခံနိုင်ဝန်ရှိ	 ခန်းဖွင့်	 ၃၀	 မီတာ	
ပေလီတံတား၊	အချင်း	၁	မီတာရှိ	သံကူကွန်ကရစ်ပရပေွန်	၄	စင်း၊	 
စီမံကိန်းအတွင်းလမ်းများ	 စသည်တို့ကို	 တည်ပဆာက်ပေီးစီးခဲ့	
ေါသည်။

ယခုအစီရင်ခံသည့်ကာလတွင်	 မူဆယ်ဓါတ်အားခွဲရုံမှ	
၆	 ကီလိုမီတာကွာပဝးသည့်	 ၆၆	 ပကဗွီမဟာဓါတ်အားလိုင်း၊	
စီမံကိန်းရုံး၊	 ရှင်းလင်းပဆာင်၊	 ရိေ်သာ၊	 စက်ပေင်အလုေ်ရုံ၊	
ဝန်ွမ်းပဆာင်၊	စတို၊	ကွန်ကရစ်ပဖျာ်စက်	စသည့်	ကျန်ရှိအကကို	
အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများကို	 ဆက်လက်တည်ပဆာက်လျက်	
ရှိေါသည်။

ေဏ္ဍာပရးစီမံခန့်ခွဲမှုလုေ်ငန်းများ	 ပဆာင်ရေက်ပေီးစီးေါက	
တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများကို	 အရှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်၍	 ဒီဇိုင်း	 
စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ	 ၂	 နှစ်ခွဲကာလအတွင်း	 အပေီးတည်ပဆာက်	
သွားမည်ပဖစ်ေါသည်။

၅။ ေန်ကုန်စပတာ့အိပ်ချိန်းသို့ စာေင်းဝင်နိုင်ပေးမပင်ေင်မှု 
 အပမခအပန

၂၀၁၅	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ောလ၊	 ၉	 ရက်ပန့	 ရန်ကုန်စပတာ့ 
အိတ်ချိန်းဖွင့်ေွဲပန့တွင်	ပမန်မာနိုင်ငံ	ပငွပချးသက်ပသခံ	လက်မှတ ်
လုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရးပကာ်မရှင်မှ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်	 ရန်ကုန် 
စပတာ့အိတ်ချိန်းသို့	 စာရင်းဝင်နိုင်သည့်	 အလားအလာရှိပသာ	 
ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်ပသကာင်း	 ပသကညာခဲ့ ပေီးသည့်ပနာက်	 မိမိတို့ 
အပနပဖင့်	ရန်ကုန်စပတာ့အိေ်ချိန်းသို့	စာရင်းဝင်နိုင်ပရးပေင်ဆင်မှု 
များပဖစ်ပသာ	 Due	 Diligence,	 Internal	 Control	 Review,	 
Corporate	 Governance	 ဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များကို	 စတင ်
ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။

သို့ပသာ်	 အစိုးရအဖွဲ့အသစ်	 စတင်လွှဲပပောင်းတာဝန်ယ ူ
သည့်ကာလပဖစ်ပခင်းနှင့်	 ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်	 
အား	 ပေန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့်ကာလပဖစ်ပခင်း	 စသည်တို့နှင့် 
တိုက်ဆိုင်ပနသပဖင့်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းအတွက်	 

ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုခွင့် ပေုမိန့်	 ပလျှာက်ွားသည့်ကိစ္စတွင်	 ၆	 လခန့် 
သကန့် သကာခဲ့ကာ	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 ပမလမှသာလျှင်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု 
ခွင့် ပေုမိန့်ကို	ရရှိခဲ့ေါသည်။

ွို့ပသကာင့်	 လျှေ်စစ်နှင့်	 စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	 	 လျှေ်စစ ်
ဓာတ်အား	 ွုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 ဓာတ်အားဝယ်ယူပရး	
သပောတူစာချုေ်	 ချုေ်ဆိုမည့်ကိစ္စသည်လည်း	 အလိုအပလျာက် 
ပနာက်ကျခဲ့ရေါသည်။	 ဓာတ်အားဝယ်ယူပရး	 သပောတူစာချုေ ်
ကို	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	နှစ်ကုန်ေိုင်းတွင်	လက်မှတ်ပရးွိုးချုေ်ဆိုနိုင်ရန်	
ပဆာင်ရေက်ွားေါသည်။

စာချုေ်ချုေ်ဆိုပေီးေါက		လုေ်ငန်းတန်ေိုးသင့် ပခင်းနှင့်	လုေ်	
ငန်းအလားအလာညွှန်းတမ်းတို့ကို	ပရးဆွဲကာ	ပမန်မာနိုင်ငံပငွပချး 
သက်ပသခံလက်မှတ်လုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရးပကာ်မရှင်	 (SECM) 
နှင့်	 ရန်ကုန်စပတာ့အိေ်ချိန်း	 (YSX)ွံသို့	 စိစစ်ခံရန်တင်ပေပေီး၊	 
၂၀၁၈	ခုနှစ်၊	ေွမသုံးလေတ်အတွင်း	အတည်ပေုချက်ရရှိပစရန ်
နှင့်	စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီပဖစ်ပစရန်	ပဆာင်ရေက်သွားမည်ပဖစ်ပသကာင်း	
သတင်းပကာင်းေါးအေ်ေါသည်။

၆။ အနာဂတ်စီမံချက်များ

အနာဂတ်အတွက်	 စီးေွားပရးစီမံချက်များကို	 ကုမ္ပဏီ၏	
စီးေွားပရးမဟာဗျူဟာပဖစ်ပသာ	 အပပခခံအပဆာက်အအုံ	 လုေ ်
ငန်းများအပေင်	 လုေ်ငန်းသပောသောဝချင်း	 မတူပသာ်လည်း	 
ကုမ္ပဏီ၏ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနကို	 အပေန်အလှန်အပွာက် 
အေံ့ပေးနိုင်မည့်	ကုန်သွယ်ပရးလုေ်ငန်းများအေါအဝင်	ပအာက်ေါ 
လုေ်ငန်းကဏ္ဍများကို	 အကကိုပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	 စူးစမ်းပလ့လာ 
ပခင်း၊	 ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုပေုလုေ်ပခင်း၊	 စီးေွားပရးမိတ် 
ဖက်ရှာပဖွပခင်း	 စသည့်	 စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုးမှုလုေ်ငန်းများကို	 စဉ ်
ဆက်မပေတ်	ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိေါသည်။

(က)  ေှမ်းမပည်နယ်အတွင်းေှိ အပသးစားနှင့် အလတ်စား   
  ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ

(ခ)   တိုင်းပဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေတို့နှင့် အကျ ိုးတူ   
  ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

(ဂ)   ဟိုတယ်နှင့် အိမ်ယာစီမံကိန်းများ
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(ဃ)  တည်ပောက်ပေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ    
  ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း

(ဂ)   နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပေး ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

၇။ ဘဏ္ဍာပေးေိုင်ောကဏ္ဍ

၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	 တတိယအကကိမ်	
နှစ်ေတ်လည်	 အပွွပွွအစည်းအပဝးဆုံးပဖတ်ချက်အရ	 ယခင်	 
ခွင့် ပေုမတည်ပငွရင်း	 ကျေ်သန်း	 ၅,၀၀၀	 အစား၊	 ကျေ်သန်း	 
၃၀,၀၀၀	 အွိ	 တိုးပမှင့်သည့်ကိစ္စနှင့်	 ယခင်အစုရှယ်ယာ 
တစ်ပစာင်လျှင်	ကျေ်	၁၀၀,၀၀၀	တန်အစား၊	ကျေ်	၁,၀၀၀	တန်သို့ 
ခွဲပခမ်းတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပခင်းကိစ္စတို့အား	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ေဏ္ဍာပရး 
နှစ်တွင်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုနှင့်	 ကုမ္ပဏီများညွှန်သကားမှုဦးစီးဌာန၏	
အတည်ပေုချက်များကို	ရရှိခဲ့ေါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင်	 ကုမ္ပဏီ၏ 
ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနအကျဉ်းချုေ်ကို	 ပအာက်ေါအတိုင်း	
တင်ပေအေ်ေါသည်။	 ကုမ္ပဏီသည်	 ရင်းနှီးပမုေ်နှံမှုလုေ်ငန်းများ	
တိုးပမှင့်ပဆာင်ရေက်ပနရသပဖင့်	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာနှစ်အတွက်	
ရှယ်ယာရှင်များသို့	အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပေးမည်မဟုတ်ေါ။

-	ကုမ္ပဏီ၏အသား	တင်ေိုင်ဆိုင်မှု - ၁၇,၅၄၅.၅၈	ကျေ်သန်း

-	ကုမ္ပဏီ၏	ဖယ်ချန်ွားပသာ	
		အပမတ်ပငွစုစုပေါင်း

- ၁,၁၄၉.၇၈	ကျေ်သန်း

-	ရှယ်ယာတစ်ပစာင်၏
		စာရင်းတန်ဖိုး

- ၂,၄၆၇.၉၀	ကျေ်

၂၀၁၇-၂၀၁၈	ေဏ္ဍာနှစ်၊	ေွမ	၆	လေတ်	စာရင်းကာလ	
အတွက်	 စီမံအုေ်ချုေ်မှုအဖွဲ့၏ေဏ္ဍာပရးအစီရင်ခံမှု	အပပခအပန	
အကျဉ်းချုေ်ကို	ပအာက်ေါအတိုင်းတင်ပေအေ်ေါသည်။

-	ကုမ္ပဏီ၏အသား	တင်ေိုင်ဆိုင်မှု - ၁၇,၈၁၈.၅၀	ကျေ်သန်း

-	ကုမ္ပဏီ၏	ဖယ်ချန်ွားပသာ	
		အပမတ်ပငွစုစုပေါင်း

- ၁,၄၂၀.၆၈	ကျေ်သန်း

-	ရှယ်ယာတစ်ပစာင်၏
		စာရင်းတန်ဖိုး

- ၂,၅၀၆.၂၉	ကျေ်

၈။ နိဂုံး

အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းအသုံးပေုသူ
များွံသို့	-

နိဂုံးချုေ်အားပဖင့်တင်ပေလိုသည်မှာ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်	
အပေန်အလှန်ွိန်းပကျာင်းမှုရှိသည့်	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်သည့်
စနစ်ကို	 ပခတ်နှင့်ပလျာ်ညီပသာ	 အတိုင်းအတာအွိ	 ကကိုးစား

တည်ပဆာက်ကျင့်သုံးပနသပဖင့်	 အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်	
ပကာင်းမွန်ပသာ	အကျ ိုးရလဒ်များကို	ေိုမိုပဖာ်ပဆာင်လာနိုင်မည်
ပဖစ်ေါသည်။

မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်	 ပဆာက်ရေက်ခဲ့ပသာ	 လုေ်ငန်းအပတွ့ 
အကကုံများအပေါ်အပပခခံ၍	 အကျ ိုးအပမတ်	 ခိုင်မာပသချာသည့်	
နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းကို	ပအာင်ပမင်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်
ပဖစ်ေါသည်။

ရန်ကုန်စပတာ့အိေ်ချိန်းသို့	 စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအပဖစ်ဝင ်
ပရာက်ပရးသည်လည်း	လက်တစ်ကမ်းအလိုပရာက်	ရှိပနပေီပဖစ်၍	 
အစုရှယ်ယာရှင်များ	 ဝမ်းပပမာက်ဖွယ်ပဖစ်ေါသည်။	 ပရှ့လုေ်ငန်း 
စဉ်များအတွက်	 မဟာဗျူဟာများ	 ချမှတ်ွားပေီးပဖစ်၍	 ကုမ္ပဏီ 
သည်	တစ်နှစ်ွက်တစ်နှစ်	ေိုမိုတိုးတက်လာမည်ပဖစ်ေါသည်။

ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	 အပပခအပနများကိုလည်း	 ေွင့်လင်း 
ပမင်သာစွာ	တင်ပေွားပခင်းပဖစ်၍	အစုရှယ်ယာရှင်များ	အပနပဖင့်	
မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ရိုးသားမှုအပေါ်	များစွာဂုဏ်ယူဖွယ်ပဖစ်ေါသည်။	
ကုမ္ပဏီ၏ပရှ့ခရီးသည်	အကကံပေးအဖွဲ့၏	တန်ဖိုးကကီးမားလှပသာ 
အကကံဉာဏ်များ၊	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်	 ဝန်ွမ်း 
အားလုံးတို့၏	တက်ညီလက်ညီ	 ကကိုးေမ်းမှုများပဖင့်	အစုရှယ်ယာ 
ရှင်များနှင့်	အများပေည်သူအတွက်	ေိုမိုပကာင်းမွန်ပသာေဝများကို	
ဖန်တီးနိုင်မည်မှာ	မုချဧကန်ပဖစ်ေါသည်။
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သို့

ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁။ နိဒါန်း

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကုိ	 ပမန်မာနုိင်ငံ	 ကုမ္ပဏီများ	
ဥေပဒနှင့်အညီ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုနှင့်	 ကုမ္ပဏီများညွှန်သကားမှုဦးစီးဌာနမှ	 ကုမ္ပဏီ	
မှတ်ေုံတင်လက်မှတ်	 ၃ဝ၁ဝ/၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃	 ပဖင့်	 မှတ်ေုံတင်ခွင့် ပေုချက်ရရှိခဲ့ေါ	
သည်။

လုေ်ငန်းစတင်ပဆာင်ရေက်ခွင့်လက်မှတ်ကို	 ၁၈-၁၂-၂ဝ၁၂	 ပန့တွင်	
၁၃/၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃	 ပဖင့်	 ွုတ်ပေးပေီး	 ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥေပဒ	 ေုဒ်မ	
၇၇	အရ	Statutory	Meeting	ကို	 ၁၅-၆-၂ဝ၁၃	 ပန့တွင်	ကျင်းေ	 ပေုလုေ်ခဲ့ ပေီး	 
ေွမအကကိမ်	 အပွွအပွွနှစ်ေတ်လည်အစည်းအပဝးကို	 ၂ဝ၁၄	 ခုနှစ်တွင်	
လည်းပကာင်း၊	 ဒုတိယအကကိမ်	 အပွွပွွ	 နှစ်ေတ်လည်အစည်းအပဝးကို	 
၂ဝ၁၅	 ခုနှစ်တွင်လည်းပကာင်း၊	 တတိယအကကိမ်	 အပွွပွွ	 နှစ်ေတ်လည်	 
အစည်းအပဝးကို	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်တွင်လည်းပကာင်း	 ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ 
အက်ဥေပဒ	ေုဒ်မ	 ၇၆	အရ	ကျင်းေပေုလုေ်ခဲ့ ပေီး	ယပန့	 ၁၅-၁၁-၂ဝ၁၇	 ပန့တွင်	 
စတုတ္ထအကကိမ်	 အပွွပွွ	 နှစ်ေတ်လည်အစည်းအပဝးကကီးကုိ	 ကျင်းေပေုလုေ ်
ရပခင်းပဖစ်ေါသည်။

၂။  ကုမ္ပဏီလက်ေှိအပမခအန

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	နမ့်ပေါ်	ပရအားလျှေ်စစ်	
စီမံကိန်းကုိ	 ပေည်ပွာင်စုအဆင့်	(MOA)	သပောတူစာချုေ်	လက်မှတ်ပရးွုိးပေီး	
ဆက်လက်ကကိုးေမ်းပဆာင်ရေက်လျက်ရိှရာ	 ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုေ်နံှမှုပကာ်မရှင်ွံ	
မှ	၂၅-၅-၂၀၁၇	ပန့တွင်	မနသ	-	၁၂၄၉	/	၂၀၁၇	ပဖင့်	ခွင့် ပေုချက်ရရိှပေီးပဖစ်သည်။

၃။  အကကံမပုချက်

(၁) ယခုအခါတွင် ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပနမဖင့်  
အဓိကကျပသာ မမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပပဒ၊ မမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီး 
မမှုပ်နှံမှု ဥပပဒ၊ စပတာ့ေှယ်ယာ ပေးကွက်၏ပငွပချးသက်ပသခံလက် 
မှတ် ပောင်းချမခင်းဥပပဒများကို အထူးပလ့လာရုံမျှမက သက်ေိုင်ော 
ဝန်ကကီးဌာန၏ ညွှန်ကကားချက်များကို စဉ်ေက်မမပတ် ပလ့လာ၍ ဥပပဒ 
နှင့်အညီ လိုက်နာပောင်ေွက်ေန်၊

(၂) ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပနမဖင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း 
အား နိုင်ငံတကာ အေင့်မီ ပကာင်းမွန်ပသာ လုပ်ငန်းအေည်အပသွး၊ 
မျှတပသာ မူဝါဒစည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ကိုင်ပောင်ေွက်ေန်၊ ဒါရိုက်တာ 
အဖွဲ့မှ အစွမ်းကုန် ကကိုးပမ်းပောင်ေွက်ေန်၊

(၃) ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဥပပဒပညာေှင်၊ ဘူမိ 
ပဗဒပညာေှင်၊ စီးပွားပေးပညာေှင်၊ စာေင်းပညာေှင်၊ အင်ဂျင်နီယာ 
ကျွမ်းကျင်ပညာေှင် စသမဖင့် ပညာေှင်များ ပါဝင်ပသာ ဦးပောင်အတိုင် 
ပင်ခံအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူကာ ပောင်ေွက်ကကေန်၊

အ
ိတ
်ဖွင
့်ပေ
းစ
ာက

ဏ္ဍ

ဥေပဒအကကံပေး၏ 
အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
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(၄) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုေိုင်ော ကိစ္စေပ်များ၊ ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုေိုင်ော ကိစ္စေပ်များ အမပန်အလှန်ပူးပပါင်းပောင် 
ေွက်ေန်၊ ဖိတ်ပခါ်ပေွးပနွးညှိနှိုင်းမှုများကို မပုလုပ်သင့်ပါပကကာင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ စဉ်ေက်မမပတ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက် ပအာင်မမင်ပေး  
အတွက် ေက်လက်ပောင်ေွက် သွားကကပါေန် အကကံမပုတင်မပအပ်ပါသည်။

၄။ နိဂုံး

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ကုမ္ပဏီ၏	 စီးေွားပရးများကို	အချိန်တိုတို	ကာလအတွင်းမှာ	 ပအာင်ပမင်မှု	
များစွာရရှိခဲ့ ပေီး	ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	ကုမ္ပဏီ၏	စီးေွားပရး	တိုးတက်ပအာင်ပမင်မှုများစွာရရှိပအာင်	ဆက်လက်ကကိုးေမ်းပဆာင်ရေက်သွား	
သကေါရန်	တိုက်တွန်းအေ်ေါသည်။

 ဦးသိန်းပေေ  
 တာဝန်ခံ
 ဥပပဒအကကံပပးအဖွဲ့

အ
ိတ
်ဖွင
့်ပေ
းစ
ာက

ဏ္ဍ
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ကုမ္ပဏီစီမံအုေ်ချုေ်မှုဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကဏ္ဍ

	 ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ	အပွွပွွအချက်အလက်များ ............................................................................9
	 ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့	 ............................................................................................................10
	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ....................................................................................................................11
	 ဒါရိုက်တာများ၏	ကိုယ်ပရးအကျဉ်း .......................................................................................12
	 အကကံပေးပကာ်မတ ီ.............................................................................................................27
	 ပေင်ေစာရင်းစစ ်...................................................................................................................31
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ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အပွွပွွအချက်အလက်များ

ကုမ္ပဏီအမည်  : ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရုံးချုပ်  : ကလ-၁၅၊ မပည်ပထာင်စုလမ်းမကကီး၊ ပကာင်းမူးလွယ်ေပ်ကွက်၊

   မူေယ်ဖမို့၊ ေှမ်းမပည်နယ်၊ မမန်မာနိုင်ငံ။

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား  : အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပဒသတွင်းေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိက   

                                                         လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ  ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်း၊ 

   တစ်ေင့်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မခင်း၊ အကျ ိုးတူပူးပပါင်း  

   လုပ်ောင်မခင်း၊ ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုမပုလုပ်မခင်းမဖင့် အေည်အပသွး

   မပည့်မီသည့်  ပောက်လုပ်ပေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ပောင်မခင်း။                         

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

လုပ်ငန်းစတင်ပောင်ေွက်ခွင့်လက်မှတ်  : ၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ေက်စွဲ- ၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂)

မှတ်ပုံတင်ထားပသာမတည်ပငွေင်း  : ကျပ် ၃၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (၃၀ ဘီလီယံ)

ေှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုး  : ကျပ် ၁,၀၀၀

ထုတ်ဖပီးပသာအစုေှယ်ယာပပါင်း  : ၇,၁၀၉,၅၀၀ ေှယ်ယာ

ပပးသွင်းဖပီးမတည်ပငွေင်း  : ကျပ် ၇,၁၀၉,၅၀၀,၀၀၀ (၇.၁၀၉ ဘီလီယံ)

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.) ဗဟိုတေားရုံးပေှ့ပန

မပင်ပစာေင်းစစ်  : ဦးဇင်ပဝ (B.Com (AA) C.P.A) 

Zin	&	Friends.	Audit	Firm 

အမှတ်	၂၉၅၊	ေွမွေ်၊	အပနာ်ရွာလမ်း၊	ရန်ကုန်။ 

ဖုန်း	-	ဝ၉-၄၂ဝဝ-၉၉၃၅၆

ကုမ္ပဏီစီမံအုေ်ချုေ်မှုဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကဏ္ဍ
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1

၂၄၈၆

၁

၃၅၉၇

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ 

၁။ စိုင်းအုန်းမမင့်
 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 ■ ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင်	
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
၂။ စိုင်းခိမ်ခမ်း

 ■ စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
 ■ ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပရး 
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
၃။ စိုင်းထွန်းမမင့်

 ■ ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပရး	ပကာ်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ စာရင်းစစ်ပကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ

၄။ စိုင်းညီော
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင်	
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	ပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

 ■ စာရင်းစစ်	ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ

၅။ စိုင်းေမ်ပမာင်
 ■ ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်	သတ်မှတ်ပရး	ပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင်	
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
၆။ စိုင်းလင်းပန်

 ■ စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ

၇။ နန်းနွမ်ေိုင်ယိင်း
 ■ ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင်	
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
၈။ စိုင်းသန်းထွန်း

 ■ ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်

 ■ အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
၉။ စိုင်းခွန်ပကျာ်

 ■ ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်

 ■ အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
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စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

၁။ စိုင်းအုန်းမမင့်
 ■ အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ
 ■ လုေ်ငန်းဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်မှုဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၂။ စိုင်းခွန်ပကျာ်
 ■ ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	
(လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုအုေ်စု)

 ■ စီမံပရးရာနှင့်	သုပတသနဌာန	ဒါရိုက်တာ

၃။ စိုင်းသန်းထွန်း
 ■ ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	(စီမံအုေ်ချုေ်မှုအုေ်စု)
 ■ စည်းကမ်းကကီးသကေ်မှုဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၄။ စိုင်းပအာင်ကကည်
 ■ ွုတ်လုေ်ပရးဌာန	ဒါရိုက်တာ

၅။ စိုင်းတင်ပအာင်
 ■ ပဆာက်လုေ်ပရးဌာန	ဒါရိုက်တာ 

၆။ ပဒါ်မူးပဟမာမဖူ
 ■ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်နှင့်	စီမံအုေ်ချုေ်မှုဌာန	
ဒါရိုက်တာ

၇။ ပဒါ်တင်တင်ေီ
 ■ ေဏ္ဍာပရးဌာန	အရာရှိချုေ်
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ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ပရးအကျဉ်း
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ရာွူး	 -	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ၊	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ၊	 
ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်နှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	
စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	
သောဝေတ်ဝန်းကျင်	ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်။

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၉	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၁၃.၁၅	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.E	(Civil)		 ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊	ရန်ကုန်။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၂	-	လက်ရှိအချိန် အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂၀၁၇	-	လက်ရှိအချိန် အဖွဲ့ဝင် ပမန်မာနိုင်ငံတမံကကီများဆိုင်ရာ	အမျ ိုးသားပကာ်မတီ

၂၀၁၅	-	လက်ရှိအချိန် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း	(လားရှိုးရုံးခွဲ)

၂၀၁၃	-	၂၀၁၆ ဥက္ကဋ္ဌ မူဆယ်ပမို့နယ်၊	စည်ေင်သာယာပရးပကာ်မတီ

၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခွဲပကျာက်ွုတ်လုေ်ပခင်း 
ကန်ွရိုက်တာ

ပမစ်ဆုံပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း၊	အွက်သံလွင်	(ကွမ်းလုံ)	
ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း

၂ဝဝ၉	-	လက်ရှိအချိန် တည်ပွာင်သူ TWIN	Engineering	Group
၂ဝဝ၆	-	၂ဝဝ၈ စီမံကိန်းမန်ပနဂျာ ကချင်ပေည်နယ်ရှိ	 ပမစ်ဆုံ၊	 ချီပဖွကကီး၊	 ချီပဖွငယ်၊	 ဝူးပွာ့၊	

ပခါင်လံဖူး၊	 ပရလံ၊	 ဝဆုတ်နှင့်	 လာဇာ	 ပရအားလျှေ်စစ်	
စီမံကိန်းများ	ပအးရှားပဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝဝဝ	-	၂ဝဝ၆ စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ ပရေလီ-၁	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း၊	ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီ	
လီမိတက်

၁၉၉၈	-	၂ဝဝဝ လက်ပွာက်အင်ဂျင်နီယာ မုိင်းယု-သကူကုတ်နှင့်	 မုိင်းယု-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း	 ပေည်ပွာင်စု	
လမ်းမကကီးစီမံကိန်း၊	ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီ	လီမိတက်

၁၉၉၇	-	၁၉၉၈ ဒုတိယလက်ပွာက်အင်ဂျင်နီယာ မန္တပလး	-	လားရှိုး	-	မူဆယ်	 ပေည်ပွာင်စုလမ်းမကကီး	စီမံကိန်း၊	
ပအးပရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်
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ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊	စာရင်းစစ်	ပကာ်မတီ	 
ဥက္ကဋ္ဌ၊	ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင် ့
သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၉	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၁.၆၆	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.Sc	(Physis)		 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊	ရန်ကုန်။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၉၉၁	-	လက်ရှိအချိန်	 ေိုင်ရှင်	 ပေည့်စုံပအာင်	အီလက်ွပရာနစ်	ပရာင်ဝယ်ပရး
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ဏ္ဍစိုင်းွွန်းမမင့်

ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊	ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	
ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ၊	ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်နှင့်	
ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ၊	
စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၅၈	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၂.၄၂	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.Sc	(Physis)		 မန္တပလးတက္ကသိုလ်၊	မန္တပလး။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁ဝ	-	၂ဝ၁၁	 ပပမ/ပကျာက်သယ်ပခင်း	 ပမစ်ကကီးနား၊	ပမစ်ဆုံပရအားလျှေ်စစ်	စီမံကိန်း	  
	 	 ကန်ွရိုက်လုေ်ငန်း	 ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီ၊

၁၉၉၉	-	လက်ရှိအချိန်	 ေိုင်ရှင်	 ကုန်တင်ယာဉ်	ပပေးဆွဲပခင်းလုေ်ငန်း

၁၉၉၈	-	၂ဝ၁၃	 ေိုင်ရှင်	 Top	Studio	အသံဖမ်းနှင့်	တီးဝိုင်းလုေ်ငန်း

၁၉၈၈	-	၁၉၉၈	 ေိုင်ရှင်	 ကုန်တင်ယာဉ်နှင့်	ခရီးသယ်ေို့ပဆာင်ပရးလုေ်ငန်း

၁၉၈၅	-	၁၉၈၇	 ေိုင်ရှင်	 ရှမ်းပတာင်တမ်း	သယ်ယူေို့ပဆာင်ပရးလုေ်ငန်း
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ဏ္ဍ စိုင်းညီဆာ

ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	
သောဝေတ်ဝန်းကျင်	ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	
ပကာ်မတီ		ဥက္ကဋ္ဌ၊	စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၈	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၂.၅၃	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 စိုင်းဆမ်ပမာင်၏	အစ်ကို
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.Sc	(Botany)		 မန္တပလးတက္ကသိုလ်၊	မန္တပလး။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၂	-	၂ဝ၁၆	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

 ၂၀၀၂	-	လက်ရှိအချိန်	 ေိုင်ရှင်	 Power	24	စတိုးဆိုင်

၁၉၉၆	-	လက်ရှိအချိန်		 ပတးသံရှင်နှင့်	ပတးပရးဆရာ	 ဂီတအနုေညာလုေ်ငန်း
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ဏ္ဍစိုင်းဆမ်ပမာင်

ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊	ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	
ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊	
လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင်	
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၆	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၁.၅၅	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 စိုင်းညီဆာ၏	ညီ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.Sc	(Botany)		 မန္တပလးတက္ကသိုလ်၊	မန္တပလး။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁ဝ	-	၂ဝ၁၆	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝဝ၄	-		လက်ရှိအချိန်	 ေိုင်ရှင်	 မိုင်ဆုန်	စတိုး၊	ကိုယ်ေိုင်စီးေွားပရးနှင့်	ပရာင်းဝယ်ပရး

၁၉၉၈	-	လက်ရှိအချိန်		 ပတးသံရှင်နှင့်	ပတးပရးဆရာ	 ဂီတအနုေညာလုေ်ငန်း
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ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊	စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်၊	

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၆	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၁.၄၁	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၃	-	၂ဝ၁၆	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂၀၁၅	-	လက်ရှိအချိန်		 ေိုင်ရှင်	 Blessing	Start	ခရီးသွားလာပရးလုေ်ငန်း
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နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း
ရာွူး	 -	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ၊		ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု	

စနစ်နှင့်	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	ပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်၊	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝ	
ေတ်ဝန်းကျင်ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	ပကာ်မတီ	
အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၂၉	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၃.၁၆	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 တရုတ်ပေည်ဆက်ဆံပရးတာဝန်ခံပကျာ်ညွန့်၏
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု	  ပခေးမ

ေညာပရး

 ■ BSc	(Philosophy)	 		 မန္တပလး	ရတနာေုံတက္ကသိုလ်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၂	-	၂ဝ၁၆	 ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၅	-	၂ဝ၁၆	 ေစ္စည်းပေးသွင်းပခင်းေါတနာ	 ပကျာက်ဆည်	ေိလေ်ပပမစက်ရုံ	(ဟိုင်ပလာ)

၂ဝ၁၁	-	၂ဝ၁၂	 ေစ္စည်းပေးသွင်းပခင်းေါတနာ	 ပအးရှားပဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊	ပတာင်ငူပသာက်ပရခေ်			
	 	 	 ပရအားလျှေ်စစ်	စီမံကိန်း၊
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ရာွူး	 -	 ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ၊	ေူးပေါင်းစီမံ	 
အုေ်ချုေ်မှုနှင့်		ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲမှု	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၃၅	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ဝ.၇ဝ	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ BA	(Hons.)	in	Buddhism	 ရန်ကုန်	သာသနာ့တက္ကသိုလ်
 ■ MA	(Buddhism,	Thesis)	 ရန်ကုန်	သာသနာ့တက္ကသိုလ်
 ■ MA	(Philosophy)	 ပကလနီယတက္ကသိုလ်၊	ကိုလံေို၊	သီရလင်္ကာ
 ■ PhD	(Social	Science)	 မဟိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊	ွိုင်းနိုင်ငံ၊	(PhD	ေွဲ့အတွက်	ကျမ်းပေုပနစဉ်	ဆိုင်းငံ့ ပေီး	  
	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသို့	ဝင်ပရာက်လုေ်ကိုင်ခဲ့သည်။)

 ■ ပမန်မာနိုင်ငံ	ရန်ကုန်ပမို့၊	သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ	ကိုလံေိုပမို့နှင့်	အင်္ကလန်နိုင်ငံ	ပအာက်စဖို့ဒ်ပမို့များတွင်	ပနွိုင်စဉ်အတွင်း	
ဝက်ေ်ဆိုက်နှင့်	ပဒတာပေ့စ်ဆိုင်ရာ	ကွန်ေျူတာောသာရေ်သင်တန်းများကို	တက်ပရာက်ခဲ့သည်။

 ■ ISO	ဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့်	လုေ်ငန်းခွင့်	အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးသင်တန်းများ။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၆	-	၂ဝ၁၇	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၅	-	၂ဝ၁၆	 မန်ပနဂျာ	နှင့်	ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၄	-	၂ဝ၁၆	 ကွန်ေျူတာနဌာန	အရာရှိ	 မဟိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊	ဉာဏသံဝရ	ေညာပရးစင်တာ၊ 
	 	 	 ွိုင်းနိုင်ငံ

၂ဝ၁၅	-	၂ဝ၁၅	 ပစျးကွက်နှင့်	ောသာပေန်	 ဆူကူဗစ်	ေုဂ္ဂလိကပဆးရုံ၊	ေန်ပကာက်ပမို့၊	ွိုင်းနိုင်ငံ

၂ဝဝ၆	-	၂ဝဝ၇	 နည်းပေ	 သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊	ရန်ကုန်
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စိုင်းခွန်ပကျာ်
ရာွူး	 -	 ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ၊	

ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရး	
ပကာ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်၊

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၁	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ဝ.၅၅	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ BE.	(Mechanical)	 ရန်ကုန်	နည်းေညာတက္ကသိုလ်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၇	-	လက်ရှိအချိန်	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၆	-	၂ဝ၁၇	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝ၁၄	-	၂ဝ၁၆	 မန်ပနဂျာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂ဝဝ၇	-	၂ဝ၁၄	 -	 စလင်းပကျာက်ပရာင်းဝယ်ပရးနှင့်	စားပသာက်ကုန ်
	 	 	 လုေ်ငန်း

၂ဝဝ၄	-	၂ဝဝ၆	 ဆိုဒ်အင်ဂျင်နီယာ	 Hein	Engineering	Co.,	Ltd

၂ဝဝ၃	-	၂ဝဝ၄	 ရုံးအင်ဂျင်နီယာ	 Central	Engineering	&	Construction	Co.,	Ltd

၁၉၉၈	-	၁၉၉၉	 ဆိုဒ်မန်ပနဂျာ	 ပဟာ်ဆိုင်မိုင်းနင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
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ေညာပရး

 ■ MBA	 ရန်ကုန်စီးေွားပရးတက္ကသိုလ်
 ■ CPA	 ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းပကာင်စီ
 ■ B.Com	 ရန်ကုန်စီးေွားပရးတက္ကသိုလ်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၈	-	လက်ရှိအချိန်	 ေဏ္ဍာပရးအရာရှိချုေ်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂၀၁၅	-	၂၀၁၇	 ပငွွိန်းအရာရှိ	 GP	Trading	Co.,	Ltd

၂၀၁၂	-	၂ဝ၁၄	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုအရာရှိချုေ်	(COO)	 UMG	Myanmar	Co.,	Ltd

၂ဝ၁၀	-	၂ဝ၁၂	 ေပရာဒတ်	မန်ပနဂျာ	 UMG	Myanmar	Co.,	Ltd

၂ဝ၀၈	-	၂ဝ၁၀	 စာရင်းစစ်အရာရှိ	 UMG	Myanmar	Co.,	Ltd

၂၀၀၆	-	၂၀၀၈	 အငယ်တန်း	ပေင်ေ	စာရင်းစစ်	 U	Myaing	Auditing	and	

		 	 	 Consulting	Business

ရာွူး	 -	 ေဏ္ဍာပရးအရာရှိချုေ်

ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၈	ခုနှစ်၊	မတ်လ၊	၁၉	ရက်

အသက်	 -	 ၄၀	နှစ်

အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	

အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
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စိုင်းပအာင်ကကည်
ရာွူး	 -	 ကုန်ွုတ်လုေ်ပရး	ဒါရိုက်တာ
ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၅ဝ	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၅.၇		ဝ	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၂	-	လက်ရှိအချိန်	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၉၉ဝ	-	လက်ရှိအချိန်	 -	 ကိုယ်ေိုင်စီးေွားပရး
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စိုင်းတင်ပအာင်
ရာွူး	 -	 ပဆာက်လုေ်ပရး	ဒါရိုက်တာ
ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၉	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၂.၁၁	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ

အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂ဝ၁၂	-	လက်ရှိအချိန် အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၉၈၃	-	လက်ရှိအချိန် ကိုယ်ေိုင်စီးေွားပရး

	 -	
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ပဒါ်မူးပေမာမဖူ
ရာွူး	 -	 လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်နှင့်	စီမံအုေ်ချုေ်မှုဌာန	

ဒါရိုက်တာ
ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၄၄	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၀.၁၀	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ BSc	(Physics)	 ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊	ရန်ကုန်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ

အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂၀၁၇	-	လက်ရှိအချိန် အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂၀၀၆	-	၂၀၁၆ တာဝန်ခံ၊	လက်ပွာက်မန်ပနဂျာ၊	
မန်ပနဂျာ

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဌာန၊	ပအးရှားပဝါလ်	
ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၉၉၉	-	၂၀၁၅ သင်တန်းနည်းပေ ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်	
(ကွန်ေျူတာသင်တန်းပကျာင်း)

၁၉၉၇	-	၁၉၉၈ လက်ပွာက်ဆရာမ ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်	
(ကွန်ေျူတာသင်တန်းပကျာင်း)
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ပဒါ်သန်းသန်းပေး
ရာွူး	 -	 အတွင်းပရးမှူး၊	စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ
ခန့်ွားသည့်ရက်စွဲ	 -	 ၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၁၈	ရက်
အသက်	 -	 ၅၈	နှစ်
အစုရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်း	 -	 ၀	%
အပခားဒါရိုက်တာ၊	အရာရှိများ	 -	 မရှိ
နှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု

ေညာပရး

 ■ B.com	 ရန်ကုန်စီးေွားပရးတက္ကသိုလ်၊	ရန်ကုန်
 ■ CPA	 ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းပကာင်စီ၊	ရန်ကုန်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ
အချိန် ရာွူး ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း

၂၀၁၅	-	၂၀၁၇ စာရင်းစစ် Oriental	Highway	Co.,	Ltd.	

၁၉၉၇	-	၂၀၁၄ စာရင်းကိုင် ပအးရှားပဝါလ်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၉၉၅	-	၁၉၉၆ စာရင်းစစ် ပကျာက်မဲခရိုင်	စာရင်းရုံး

၁၉၉၃	-	၁၉၉၄ စာရင်းစစ် လားရှိုးပမို့နယ်	စာရင်းရုံး

၁၉၈၃	-	၁၉၉၂ စာရင်းစစ် ပကျာက်မဲပမို့နယ်	စာရင်းရုံး
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၁။ ပဒါက်တာ ပမာင်ပမာင်သိမ်း ဥက္ကဋ္ဌ
၂။ ဦးသိန်းပေေ အဖွဲ့ဝင်
၃။ ဦးေဲးပခါင်ညွန့် အဖွဲ့ဝင်
၄။ MR. LIU XIAOPING အဖွဲ့ဝင်
၅။ ဦးပအာင်သင်း အဖွဲ့ဝင်
၆။ ကိုမာသင် အဖွဲ့ဝင်

	 ၁

	  ၄

၃

၅ ၆

၂
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ပဒါက်တာပမာင်ပမာင်သိမ်း

ပဒါက်တာပမာင်ပမာင်သိမ်းသည်	 ၂ဝ၁၂	 ခုနှစ်တွင်	 ေဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန	 ဒုတိယ 
ဝန်ကကီးအပဖစ်ပဖင့်	 ခန့်အေ်ပခင်းခံရပေီး	ေဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန၏	နိုင်ငံပခားပရးရာများ၊	အစိုးရ 
ေဏ်များနှင့်	ေဏ်မဟုတ်သည့်	အပခားပငွပသကးကဏ္ဍများကို	တာဝန်ယူပဆာင်ရေက်ရသည်။	
ပနပေည်ပတာ်တွင်	ကျင်းေသည့်	AFMM	နှင့်	AFDM+3	အစည်းအပဝးများ၏	ပဖစ်ပပမာက်ပရး 
ပကာ်မတီတွင်	 ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်	 တာဝန်ယူခဲ့သည်။	 ပနပေည်ပတာ်၊	 ကာဇာစတန်နှင့်	 တိုကျ ိုတွင်	
ကျင်းေသည့်	AFDM+3	အစည်းအပဝးများတွင်လည်း	ေဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန၏	ကိုယ်စားပေု 
ပေီး	တွဲဖက်သောေတိအပဖစ်	ပဆာင်ရေက်ခဲ့သည်။

ေဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာနတွင်	 တာဝန်မွမ်းပဆာင်မီ	 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်	 ဥေပဒဌာနတွင်	 အချိန်ေိုင်းနည်းပေအပဖစ ်
လည်းပကာင်း၊	 ွိုမှ	 အိမ်ယာဖွံ့ ပဖိုးပရး၊	 အမျ ိုးသား	 သပဘကာလိုင်း၊	 အမျ ိုးသား	 အာမခံလုေ်ငန်းကုမ္ပဏီ	 စသည့်ဌာနများတွင်	
တာဝန်ွမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	 ဆရာကကီးသည်	 B.A.	 (Law),	 LL.B.,	 LL.M.	 Ph.D	 (နိုင်ငံတကာ	 စီးေွားပရးဆိုင်ရာ	 ဥေပဒအွူးပေု)	
ေွဲ့များကို	 ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ ပေီး	 ဥေပဒေညာရှင်တစ်ပယာက်လည်း	 ပဖစ်သည်။	 ပငွပသကးပရးရာများကို	 စိတ်ဝင်စားမှုရှိပေီး	 Australian	
and	 New	 Zealand	 Institute	 of	 Finance	 တွင်လည်း	 အသင်းဝင်တစ်ဦးပဖစ်သည်။	 အသုံးချ	 စိတ်ေညာောသာရေ်တွင်လည်း	
ဒီေလိုမာရရှိသည်။	စာအုေ်	၆	အုေ်ကို	ပရးသားွုတ်ပဝခဲ့ ပေီး	၃၅ဝ	ပကျာ်ပသာ	ပဆာင်းေါးများကိုလည်း	ပရးသားခဲ့သည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ	 ပငွပချးသက်ပသခံလုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရးပကာ်မရှင်၊	 ပမန်မာ့အာမခံလုေ်ငန်းကကီးသကေ်ပရးအဖွဲ့နှင့်	 အပသးစား 
ပငွပချးလုေ်ငန်းကကီးသကေ်အဖွဲ့များတွင်	 ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်	 တာဝန်ွမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	 ွို့ ပေင်	 ပမန်မာရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်၊	 
ပမန်မာနိုင်င်	 EITI	 လုေ်ငန်းအပကာင်အွည်ပဖာ်မှု	 လုေ်ငန်းအမှုပဆာင်ပကာ်မတီ	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ပကျာက်ပဖူနှင့်	 ဒိုင်ဝါ	 အွူး 
စီးေွားပရးဇုန်များအေါအဝင်	 ေွင့်လင်းပသာ	 အစိုးရ	 မိတ်ဖက်ပေုမှု	 အလုေ်အမှုပဆာင်အဖွဲ့များတွင်လည်း	 တာဝန်ွမ်းပဆာင ်
ေါသည်။

ပမန်မာ့	အာမခံပေးကွက်ကို	လွတ်လေ်ပစသည့်ဗိသုကာတစ်ဦးပဖစ်ပေီး	ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	ေွမဦးဆုံးပဖစ်သည့်	ရန်ကုန်	စပတာ့အိ
တ်ချိန်းကိုလည်းတည်ပွာင်ခဲ့သူပဖစ်သည်။

အကကံပေးများ၏ ကိုယ်ပရးအကျဉ်း
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ဦးရဲပခါင်ညွန့်

ပမို့ ပေအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပဖစ်သည့်	ဆရာကကီး	ဦးရဲပခါင်ညွန့်	P.E,	A.C.P.E;	B.E.	Civil	 
သည်	 ၁၉၆၃	 ခုနှစ်တွင်	 ပမွးဖွားခဲ့သည်။	 ဆရာကကီးသည်	 ရန်ကုန်နည်းေညာတက္ကသိုလ်တွင်	
ေညာသင်သကားခဲ့ ပေီး	၁၉၈၆	ခုနှစ်တွင်	အင်ဂျင်နီယာေွဲ့	ရခဲ့သည်။	ဆည်ပပမာင်းဦးစီးဌာနတွင်	
၅	 နှစ်တာဝန်ွမ်း	 ပဆာင်ခဲ့ ပေီး	 တေ်မပတာ်	 အင်ဂျင်နီယာ	 ဦးစီးဌာနတွင်	 အင်ဂျင်နီယာ	
အရာရှိအပဖစ်ပဖင့်	၁ဝ	နှစ်	တာဝန်ွမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	

၂ဝဝ၃	ခုနှစ်တွင်	Developed	Professional	Engineering	Consultant	Co.,	Ltd.	
ကို	တည်ပွာင်ခဲ့ ပေီး	ပမန်မာနိုင်ငံသားေိုင်	ကုမ္ပဏီများပဖစ်သည့်	Total	Learning	Academy,	

Hasty	Power	Construction	Co.,	Ltd.	နှင့်	Y.M.O	Co.,	Ltd.		ကုမ္ပဏီသုံးခုကို	အတိုင်ေင်ခံဝန်ပဆာင်မှုများ	ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။	

လက်ရှိတွင်	 ရမ်ှးပေည်နယ်အစုိးရ၊	 ရှမ်းပေည်နယ်စည်ေင်သာယာပရးပကာ်မတီ	 (SSDC)	 ၏	 အလုေ်အမှုပဆာင်အဖဲွ့၊	 ရှမ်းပေည် 
နယ်	 အတွင်း	 ပဆာက်လုေ်ပရးစီမံကိန်း	 ပကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်	 တာဝန်များကိုလည်း	 ွမ်းပဆာင်လျက်ရှိသည်။	 SSDC	 အတွက်	 
Myoma	Multipurpose	Building	Project	 နှင့်	 ပတာင်ကကီး	 ပဆးတက္ကသိုလ်ပဆာက်လုေ်ပရးစီမံကိန်းများတွင်လည်း	Q.C	အပဖစ်	
တာဝန်ွမ်းပဆာင်ေါသည်။	 ဆရာကကီးသည်	 ေစ္စုေ္ပန်တွင်	 SSDC	 ၏	 လိုင်စင်ရ	 ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပဖစ်ပေီး	 ပတာင်ကကီးတွင်	
ပနွိုင်လျက်ရှိသည်။	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏	 အသင်းဝင်တစ်ဦးပဖစ်ပေီး	 ရှမ်းပေည်နယ်	 ပမန်မာအင်ဂျင်နီယာ	 အသင်း	
၏	 ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်း	 တာဝန်ွမ်းပဆာင်ပနလျက်ရှိသည်။	 ွို့ ပေင်	 AFEO	 ၏	 ဂုဏ်ွူးပဆာင်အဖွဲ့ဝင်၊	 အာဆီယံအင်ဂျင်နီယာ၊	
အင်ဂျင်နီယာေူမိပဗဒဆိုင်ရာ	ကေမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ	တစ်ဦးပဖစ်သည်။

ဦးသိန်းပရေ

ဆရာကကီးသည်	 ဧရာဝတီတိုင်း	 ဇလွန်ပမို့နယ်တွင်	 စတုတ္ထတန်းကို	 ပအာင်ပမင်ခဲ့ ပေီး	
နိုင်ငံပတာ်	အစိုးရွံမှ	 ေညာရည်ခေန်ဆုချီးပမှင့် ပခင်းခံခဲ့ရေါသည်။	တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပအာင်
ပမင်ပေီးပနာက်	ေုသိမ်	ပကာလိေ်သို့	တက်ပရာက်ခဲ့ေါသည်။	ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်	သိေ္ပံတက္ကသိုလ်မှ	
ဝိဇ္ဇာေွဲ့ကိုရရှိခဲ့ေါသည်။

	 ဆရာကကီးသည်	၁၉၄၈	ခုနှစ်တွင်	မှတ်ေုံတင်ဉေပဒကို	တက်ပရာက်ပအာင်ပမင်ခဲ့ ပေီး	
၁၉၈၆	ခုနှစ်တွင်	အွက်တန်းပရှ့ပနအပဖစ်	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။	 ၁၉၉ဝ	ခုနှစ်တွင်	တရား 
လွှတ်ပတာ်ပရှ့ပနပဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက်	ယပန့တိုင်	တရားလွှတ်ပတာ်ပရှ့ပနအပဖစ်	ပဆာင်ရေက်ပနဆဲ 
ပဖစ်ေါသည်။

မစ္စတာ လျ ိုပရောင်ဖိန်

ဆရာကကီးသည်	 တရုတ်နိုင်ငံ	 Jiaotong	 မှ	 စက်မှုအင်ဂျင်နီယာေွဲ့ကို	 ၁၉၉၇	 ခုနှစ ်
တွင်	 ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။	 ွို့ပနာက်အပေည်ပေည်ဆိုင်ရာစီးေွားပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 စီးေွားပရး 
တက္ကသိုလ်သို့	၂ဝဝ၃	ခုနှစ်	မှ	၂ဝဝ၈	ခုနှစ်အွိ	တက်ပရာက်ခဲ့ေါသည်။	ဆရာကကီးသည်	အီတလီ 
အွူးပေုောသာရေ်သင်တန်းကိုလည်း	တက်ပရာက်ပေီးစီးခဲ့ ပေီး	အီတလီောသာရေ်တွင်	အွူး 
နှံ့စေ်တတ်ကေမ်းသလို	 အင်္ကလိေ်နှင့်	 တရုတ်ောသာရေ်ကိုလည်း	 ပကာင်းမွန်စွာ	 အသုံးပေုနိုင် 
ေါသည်။	ကွန်ေျူတာေညာရေ်ဆိုင်ရာ	နယ်ေယ်မျ ိုးစုံကိုလည်း	ပလ့လာခဲ့ဖူးသပဖင့်	ကွန်ေျူတာ
ကေမ်းကျင်သူတစ်ဦးလည်းပဖစ်ေါသည်။

	 ဆရာကကီးသည်	 ပအးရှားပဝါကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်	 စီးေွားပရးလုေ်ငန်းဖွံ့ ပဖိုးတိုး
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တက်မှုဌာနမန်ပနဂျာ	အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	CHEMO	 IBERICA	S.A.	CHINA	BRANCH	၏	အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင်	မန်ပနဂျာ	
အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 ေီကင်း၏လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုကိုယ်စားလှယ်အရာရှိ၊	 TECONOGAMMA	 SPA	 (Treviso-Italy)	 အတွက်	
သုပတသနနှင့်ဖွံ့ ပဖိုးပရးဌာနတွင်	 စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 Officina	 Meccanica	 IF	 (Padova-Italy)၏	
နည်းေညာဌာနတွင်	စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအပဖစ်လည်းပကာင်း	အသီးသီးတာဝန်ွမ်းပဆာင်ခဲ့ဖူးေါသည်။

ဦးပအာင်သင်း

	 ဆရာကကီးသည်	 ၁၉၇၁	 ခုနှစ်တွင်	 မန္တပလးဝိဇ္ဇာနှင့်သိေ္ပံတက္ကသိုလ်မှ	 ေူမိပဗဒ 
သိေ္ပံေွဲ့ကို	ရရှိခဲ့ေါသည်။	ဆရာကကီးသည်	ွိုင်းနိုင်ငံတွင်	သင်သကားေို့ချပသာ	ပရအရင်းအပမစ ်
စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို	 ၁၉၉၈	 ခုနှစ်တွင်	 လည်းပကာင်း၊	 အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်	 UNICEF	
၏ေံ့ေိုးမှုပဖင့်ကျင်းေသည့်	 အဆင့် ပမင့်နည်းေညာကွန်ယက်ပဖင့်	 ချိတ်ဆက်ွားပသာ	 ပမို့ ပေ 
ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့နှင့်	 ပရပေးပဝပရးဆိုင်ရာ	 အလုေ်ရုံပဆွးပနွးေွဲကို	 ၂ဝဝဝ	 ခုနှစ်တွင ်
လည်းပကာင်း	တက်ပရာက်ခဲ့ရေါသည်။

	 ဆရာကကီးသည်	 အစိုးရဝန်ွမ်းသက်တမ်းတပလျှာက်တွင်	 ဆည်ပပမာင်းဦးစီးဌာန 
၌	ဦးစီးအရာရှိ	(ေူမိပဗဒ)အပဖစ်	၂၃	နှစ်၊	ပရအရင်းအပမစ်အသုံးချပရးဦးစီးဌာ၌	လက်ပွာက်	 

ညွှန်သကားပရးမှူး၊	 ဒုတိယညွှန်သကားပရးမှူးတို့အပဖစ်	 ၁၃	 နှစ်	 စသည်ပဖင့်	 ကာလရှည်သကာတာဝန်ွမ်းပဆာင်ခဲ့ဖူးပေီး	 အင်ဂျင်နီယာ 
ေူမိပဗဒကဏ္ဍများတွင်	လုေ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတနှင့်	အပတွ့အကကုံများစွာရှိေါသည်။

ကိုမာသင်

ကိုမာသင်သည်	အပမရိကန်နိုင်ငံ	Brigham	Yong	(B.Y.U)	စီးေွားပရးတက္ကသိုလ်	မှ	ရင်း
နှီးပမှုေ်နှံမှုပငွပသကးောသာရေ်	 (Investment	 Finance)	 ပဖင့်	ေွဲ့ရခဲ့သည်။	အပမရိကန်နိုင်ငံ	
Bloomberg	 မှ	 ချီးပမင့်ပသာ	 Forex,	 Commodity,	 Stocks	 (စပတာ့ရှယ်ယာဆိုင်ရာ)		 
Certified	 လက်မှတ်ရရှိခဲ့ ပေီး၊	 	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ေဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန၊	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ပငွပချး	
သက်ပသခံလက်မှတ်	 လုေ်ငန်းကကီးသကေ်းပရးပကာ်မရှင်	 (SECM)	 မှ	 ေွမဆုံးချီးပမင့်ပသာ	
Securities	Representative	လိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။	

အပမရိကန်	စပတာ့ပစျးကွက်မှ	Trading	ေိုင်း	အပတွ့အကကုံများ၊	နိုင်ငံတကာ	ပငွပသကး 
ပစျးကွက်	Forex	အပတွ့အကကုံများ၊	နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊	 သသစပသတးလျနိုင်ငံ၊	အပမရိကန်နိုင်ငံ၊	 

ဟာဝိုင်ရီ	 အစရှိပသာနိုင်ငံတကာအပတွ့အကကုံများရှိပေီး	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 Securities	 ပငွပချးသက်ပသခံကုမ္ပဏီကကီး	 တစ်ခုတွင်	 
Investment	Advisor	ပငွပသကးရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုေိုင်းဆိုင်ရာ	အကကံပေးအပဖစ်	လုေ်ပဆာင်ခဲ့သည်။	

လက်ရှိတွင်	 	 စီးေွားပရးလုေ်ငန်း	 မဟာဗျူဟာ	 ချမှတ်မှုဆိုင်ရာများ၊	 အပသးစားနှင့်အလတ်စားလုေ်ငန်းများ	 စီးေွားပဖစ်ွွန်း	
တိုးတက်မှု	အကကံပေးေုဂ္ဂိုလ်	အပဖစ်လည်းပကာင်း၊	 ပငွပသကးနှင့်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု	 အကကံပေးအပဖစ်လည်းပကာင်း	အစိုးရ	 နှင့်	 ေုဂ္ဂလိက	
စီမံကိန်းများတွင်	လုေ်ကိုင်လျက်ရှိပေီး	အားလေ်ချိန်များတွင်	စီးေွားပရးအသိေညာဆိုင်ရာမျှပဝမှုများ	ပေုလုေ်ပခင်း၊	စာပေပရးသားပခင်း	
နှင့်		စာသင်သကားေို့ချပခင်းများကို	လုေ်ပဆာင်လျက်ရှိသည်။
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စာရင်းစစ်	ကုမ္ပဏီအမည်	 -	 Zin	&	Friends.	Audit	Firm

ပနရေ်လိေ်စာ	 -	 အမှတ်	၂၉၅၊	ေွမွေ်၊	အပနာ်ရွာလမ်း၊	ရန်ကုန်။

စတင်တည်ပွာင်သည့်ရက်စွဲ	 -	 ၁၉၉၇	ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ

အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	 -	 ဦးဇင်ပဝ	(B.Com	(AA)	C.P.A)

ဝန်ွမ်းဦးပရ	 -	 ၃ဝ	ဦး

ပဖာက်သည်ဦးပရ	 -	 နိုင်ငံသား	၇ဝဝ	ဦး၊	နိုင်ငံပခားသား	၆၅	ဦး

ဖုန်းနံေါတ်	 -	 ဝ၉-၄၂ဝဝ-၉၉၃၅၆

အီးပမးလ်	 -	 zinfriends.zinwai@gmail.com
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ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုကဏ္ဍ

	 ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ပဆာက်ေုံဇယား ................................................................ 33

	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ ်.............................................................................. 34

	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	အခန်းကဏ္ဍနှင့်	လုေ်ငန်းတာဝန်များ ....................................... 44

	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ၏	အခန်းကဏ္ဍနှင့်	လုေ်ငန်းတာဝန်များ .............................. 45

	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	သို့မဟုတ်	အမှုပဆာင်အရာရှိချုေ်၏		လုေ်ငန်းတာဝန်များ ....... 46

	 စီးေွားပရး	လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှု	အပပခခံမူပောင်	(Code	of	Conduct) ................... 48
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ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ပဆာက်ေုံဇယား
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ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟူသည်

ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်	 (Corporate	 Governance) 
ဆိုသည်မှာ	 ကုမ္ပဏီတစ်ခု	 သို့မဟုတ်	 အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကုိ	 
ွိန်းချုေ်လမ်းညွှန်ရန်နှင့်	 စီမံအုေ်ချုေ်ရန်အတွက်	 လိုအေ်ပသာ	 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများနှင့်	 တာဝန ်
ဝတ္တရားပဖာ်ပေချက်များ	 ေင်ပဖစ်သည်။	 ယင်းသည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 
ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့၊	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်	 ရှယ်ယာရှင်များ၊	 
ဝန်ွမ်းများ၊	 ပဖာက်သည်များ၊	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊	ေဏ္ဍာ 
ပရး	 ေံ့ေိုးပေးသူများ၊	 အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့်	 လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 
များ	 စသည့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ေါဝင်ေတ်သက်သူ	 (stakeholders)	 
များအသကား	 တရားမျှတမှုကို	 ပဖာ်ပဆာင်ပေးစွမ်းနိုင်သည့်စနစ်	
ဟူ၍လည်း	 ဆိုနိုင်သည်။	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်သည်	 
ကုမ္ပဏီ၏	 ရည်မှန်းချက်	 ေန်းတိုင်များသို့	 ပရာက်ပစနိုင်ပရး 
အတွက်	 လိုအေ်ပသာ	 မူပောင်များကိုလည်း	 ေံ့ေိုးပေးပခင်း 
ပသကာင့်	ယင်းသည်	 စီမံချက်များမှ	အစ	ွိန်းချုေ်မှု၊	အုေ်ချုေ်မှု၊	
စွမ်းရည်အကဲပဖတ်မှုနှင့်	 ေွင့်လင်းပမင်သာမှုများသို့အွိ	 ကုမ္ပဏီ 
၏	စီမံခန့်ခွဲမှု	စနစ်များအားလုံးကို	လွှမ်းပခုံသည်။

ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ အပေးပါမှု

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်	 ခိုင်မာပသာ	 စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်	 မရှိ 
ေါက	 သို့မဟုတ်	 စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်သည်	 အရာရှိ	 တစ်ဦးတစ ်
ပယာက်၏	 ေါးစေ်ဖျားတွင်သာ	 ရှိပနေါက	 ွိုအရာရှိ	 မရှိပသာ 
အခါမျ ိုးတွင်	 အပခားလူအတွက်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများကို	 
နားမလည်ပတာ့ေဲ	ကုမ္ပဏီ၏	လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုများ	ရေ်တန့် 
သွားပစနိုင်သည်။		ယင်းကဲ့သို့ပသာ	ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခအပဖစ်မျ ိုး	မပဖစ် 
ပစပရးအတွက်	 ေူးပေါင်းစီမံအေ်ချုေ်မှုစနစ်ကို	 အခိုင်အမာ	 ပေုစု 
ပေီး	 အရာရှိတိုင်း၊	 ဝန်ွမ်းတိုင်းသည်လည်း	 မိမိနှင့်	 သက်ဆိုင် 
ပသာ	 မူဝါဒများနှင့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများနှင့်	 စည်းမျဉ်းစည်း 

ကမ်းများကို	 ပကာင်းမွန်စွာ	 နားလည်သပောပေါက်ွားရန်	 
ပဆာင်ရေက်ဖို့	တာဝန်ရှိသည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပဖစ်	 
စတင်တည်ပွာင်စဉ်	 ကတည်းကေင်	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု 
စနစ်၏	အပရးကကီးေုံကို	 ပကာင်းမွန်စွာ	သပောပေါက်	နားလည် 
ခဲ့သည်။	 ကုမ္ပဏီ၏	 ေါဝင်ေတ်သက်သူ	 (stakeholders)	 များ	
အသကား	 တရားမျှတမှုကို	 ပဖာ်ပဆာင်ပေးနိုင်မှု၊	 အစုရှယ်ယာရှင်	
အားလုံး၏	 အကျ ိုးအပမတ်ကို	 ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု၊	 လုေ်ငန်းများ	
လုေ်ကိုင်ရာတွင်	ပရတိုမသကည့်	ပရရှည်သကည့် ပေီး	ပလျာ်ကန်ပသာ	
ကျင့်ဝတ်နှင့်	ပဆာင်ရေက်မှု	စသည်ပဖင့်	ပကာင်းမွန်ပေည့်စုံပသာ	စီမံ	 
အုေ်ချုေ်မှုစနစ်ကို	လက်ကိုင်ပေုပေီး	 စီမံအုေ်ချုေ်ပသာ	 ဒါရိုက်တာ 
အဖွဲ့သည်	အစုရှယ်ယာရှင်များ၊	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံသူများနှင့်	လုေ်ပဖာ ်
ကိုင်ဖက်များအတွက်	 ယုံသကည်စိတ်ချမှု	 ေိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု	 
မိမိတို့	 ယုံသကည်သည်။	 ွို့ပသကာင့်ေင်	 ဤေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု 
စနစ်	 အတတ်နိုင်ဆုံး	 ပေီးပေည့်စံုပစပရးအတွက်	 အစဉ်	 ကကိုးေမ်း 
ပဆာင်ရေက်လာသည်။	 ၂ဝ၁၅	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ောလ	၉	 ရက်ပန့တွင်	 
ပမန်မာနိုင်ငံ	 ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ်လုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရး	 
ပကာ်မရှင်မှ	 ရန်ကုန်စပတာ့အိတ်ချိန်းသို့	 ဝင်ပရာက်နိုင်ရန်	 
အလားအလာရှိသည့်	 ကုမ္ပဏီ	 ၆	 ခုကို	 စတင်ပသကညာရာတွင်	 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီကလည်း	တစ်ခု	 ေါဝင်နိုင်ခဲ့	 သည်ပဖစ်ရာ	 ေူးပေါင်း 
စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်ကို	 အချိန်မီ	 ပမန်ဆန်စွာ	 ေိုမို	 ပေီးပေည့်စုံပအာင်	 
အွူးလိုအေ်လာေါသည်။

ဟာကွက်များ မဖည့်တင်းမခင်း

အဆိုေါ	 ကုမ္ပဏီ၏	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်တွင်	 
အားနည်းချက်များ၊	လိုအေ်ချက်များနှင့်	ဟာကွက်များကို	 ရှာပဖွ	 
သုံးသေ်	ညွှန်ပေပေးနိုင်ရန်	 မပလးရှား	အပပခစိုက်	 BDO	ကုမ္ပဏီ 
၏	 ဝန်ပဆာင်မှုကို	 ၂ဝ၁၆	 ခုနှစ်တွင်	 ငှါးရမ်း	 အသုံးပေု	 ခဲ့သည်။	 

ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်



CR
EA

TI
NG

  A
  B

ET
TE

R  
LIF

E

  Annual Report 2017    |    35    

ပူး
ပပ
ါင်း
စီမ
ံအ
ုပ်ခ

ျုပ
်မှုက

ဏ္ဍ

အဆိုေါ	BDO	မှ	ပဖာ်ွုတ်	ညွှန်ပေခဲ့သည့်	ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု 
ဆိုင်ရာ	ဟာကွက်များကို	 ပဖည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း 
သည်	 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်အတွင်း	 ပေည်တွင်းကုမ္ပဏီ 
တစ်ခုနှင့်	 လက်တွဲပေီး	 လုေ်ပဆာင်ခဲ့	 ပသာ်လည်း	 မိမိတို့လိုအေ ်
ပသာ	စံချိန်အတိုင်း	မရနိုင်ခဲ့ ပခင်းပသကာင့်	၂ဝ၁၇	ခုနှစ်၊	မတ်လ	၂၈	 
ရက်ပန့တွင်	 Trust	 Venture	 Partner	 ကုမ္ပဏီနှင့်	 လက်တွဲပေီး	 
ေူးပေါင်း	စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်ကို	ပေီးပေည့်စုံပအာင်	ပေုစုလာခဲ့သည်။	 
ယပန့တွင်	ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု	စနစ်အတွက်	ဟာကွက်များကို	 
အတတ်နိုင်ဆုံး	 ပဖည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ ပေီဟု	ဆိုလျှင်လည်း	ဆိုနိုင်ေါပေီ။	 
လက်ရှိ	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်ကိုလည်း	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ	 
တစ်နှစ်တစ်ကကိမ်	 ပေန်လည်သုံးသေ်ပေီး	 တိုးတက်ပပောင်းလဲလာ 
ပသာ	 လုေ်ငန်းအပပခအပနနှင့်	 လိုက်ဖက်ဆီပလျာ်ပအာင်	 ပေုပေင ်
သွားမည်ပဖစ်သည်။

ပကာင်းမွန်ပသာ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်	 ပကာင်း 
မွန်လျှင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ယုံသကည်အားကိုးရမှု၊	 သမာသမတ်ပဖစ်မှု၊	 
တာဝန်ပကျေွန်မှု	 စသည့်	 အချက်များအတွက်	 အစုရှယ်ယာရှင ်
များက	 ယုံသကည်စိတ်ချရသည်။	 အရည်အပသွးရှိပသာ၊	 သမာ	 
သမတ်ကျပသာစာရင်းစစ်အဖွဲ့ကို	 ပရေးချယ်ပခင်း၊	 စာရင်းစစ်အဖွဲ့	 
နှင့်	 ပကာင်းမွန်စွာ	 လက်တွဲလုေ်ကိုင်ပခင်းသည်	 စစ်မှန်ပသာ		 
ေဏ္ဍာပရး	 အစီရင်ခံစာများကို	 ရရှိပစနိုင်သည့်အပေင်	 အဂတ ိ
လိုက်စားမှုများကိုလည်း	ကင်းစင်ပစနိုင်ေါသည်။	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 
နှင့်	ဝန်ွမ်းများအား	ခံစားေိုင်ခွင့်များကို	ွိုက်တန်စွာ	ပေးပခင်း 
သည်	အရာရှိများနှင့်	 ဝန်ွမ်းအပပောင်းအလဲများကို	 ပလျာ့နည်း 
ပစနိုင်ေါသည်။	 ပကာင်းမွန်ပသာ	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ ်
သည်	ဤကဲ့သို့	အများပေည်သူနှင့်	အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	ယုံသကည ်
စိတ်ချမှုကို	တိုးေွားပစနိုင်ေါသည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 လက်ရှိ	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ ်
တွင်	 ေါဝင်ပသာ	 အချက်အလက်များကို	 ပအာက်ေါအတိုင်း	
အကျဉ်းမျှ	ပဖာ်ပေလိုေါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 အစုရှယ်ယာရှင်းအားလုံးကို 
ကိုယ်စားပေုသည့်	တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပဖစ်သည်။

၁။ ဖွဲ့စည်းမှု

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈	နှင့်	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ေဏ္ဍာ 
ပရးနှစ်	 ၂	နှစ်အတွက်	ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့ကို	ဒါရိုက်တာ	၉	ဦး 
ပဖင့်	ဖွဲ့စည်း	ွားေါသည်။	သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း	လိုအေ်ချက်	 
ပေည့်မီပေီး	 ဒါရိုက်တာအပဖစ်	 တာဝန်ွမ်းပဆာင်ရန်	 ပလျှာက် 

တင်လာပသာ	ေုဂ္ဂိုလ်များွဲမှ	ပရေးချယ်တင်ပပမာက်ွားပခင်းပဖစ ်
သည်။	သက်ဆိုင်ရာ	လုေ်ငန်းနယ်ေယ်အသီးသီးတွင်	ကေမ်းကျင်မှု 
ရှိပသာ၊	 မိမိတို့၏	ကျရာတာဝန်များကို	 ပကျေွန်စွာ	ွမ်းပဆာင ်
နိုင်ပသာ၊	 စီးေွားပရးကျင့်ဝတ်နှင့်	 ပေည့်စုံပသာ၊	 ကုမ္ပဏီ၏	 
အကျ ိုးစီးေွားကို	 ပရှ့တန်းတင်ပသာ	 ေုဂ္ဂိုလ်များကို	 ပရေးချယ ်
တင်ပပမာက်ွားေါသည်။	 ေူးပေါင်းစီမံ	 အုေ်ချုေ်မှုစနစ်အတိုင်း 
လည်းပကာင်း၊	 ကုမ္ပဏီ၏	 သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်းလည်း 
ပကာင်း၊	 နိုင်ငံပတာ်၏	 ဥေပဒအတိုင်းလည်းပကာင်း	 ပလးစား 
လိုက်နာပေီး	 အစုရှယ်ယာရှင်များ	 အားလုံးအတွက်	 ကုမ္ပဏီ၏	 
စီးေွားပဖစ်မှုတန်ဖိုးကို	 အပကာင်းဆုံးပဆာင်ရေက်ပေးနိုင်ရန ်
ပဖစ်သည်။

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့တွင်	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာနှင့်	
လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာဟူ၍	 ခွဲွားသည်။	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	
များသည်	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့နှင့်	 စီမံခန့်ခွဲမှုေုတ်အဖွဲ့	 ၂	 ဖွဲ့ 
လုံးတွင်	 ေါဝင်သူများပဖစ်ပေီး	 ကုမ္ပဏီ၏	 ပန့စဉ်	 လုေ်ငန်း 
လည်ေတ်မှုကို	 ကကီးသကေ်	 ညွှန်သကား	 စီမံ	 အုေ်ချုေ်ရန်	 တာဝန်ရှိ	 
ေါသည်။	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာများမှာမူ	 ပန့စဉ်လုေ်ငန်း	
လည်ေတ်မှုမျ ိုး	 မဟုတ်သည့်	 အဓိက	 ဆုံးပဖတ်ချက်များ၊	 မူဝါဒ 
ချမှတ်ပရးများ၊	 ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရးများ	 စသည့်	 ပနရာမျ ိုး 
တွင်	တာဝန်ရှိေါသည်။

ဒါရိုက်တာ	အဖွဲ့	၉	ဦးွဲတွင်	လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ	၆	ဦး 
နှင့်	 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 ၃	 ဦး	 ေါဝင်ေါသည်။	အချုေ်အားပဖင့်	
ဒါရိုက်တာ	၉	ဦးတွင်	လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာဦးပရ	သုံးေုံနှစ်ေုံ	ေါရှိ 
သည်။	 ယခင်နှစ်များတွင်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာဦးပရွက်	 အမှု	
ပဆာင်ဒါရိုက်တာ	ဦးပရက	ေိုမိုများပေားေါသည်။	သို့ပသာ်	၂ဝ၁၇	 
ခုနှစ်၊	 စက်တင်ောလ	 ၁၇-၁၈	 ရက်ပန့များတွင်	 ကျင်းေသည့်	
နှစ်လတစ်ကကိမ်	ဒါရိုက်တာများ	ေုံမှန်အစည်းအပဝး	ဆုံးပဖတ်ချက်	 
အရ	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာသည်	တစ်ဦး	
တည်းပဖစ်ပနပခင်းပသကာင့်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာနှင့်	 အမှုပဆာင်	 
ဒါရိုက်တာများအသကား	 လုေ်ေိုင်ခွင့်အာဏာများ	 မျှတမှုရှိပစရန်	 
အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာဦးပရွက်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာဦးပရ	 ေို	
များပနရပခင်းပဖစ်သည်။

၂။ တာဝန်ဝတ္တေားများ

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	 
ေတ်သက်ပသာ	 မူဝါဒများ၊	 အပရးကကီးပသာ	 ဆုံးပဖတ်ချက်များ 
နှင့်	 ကိစ္စရေ်များကို	 အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	 ကိုယ်စားအပနပဖင့်	 
စီမံဆုံးပဖတ်ပေးရန်	 ပရေးချယ်ွားပသာ	 ေုဂ္ဂိုလ်များပဖစ်သည်။	 
သာမန်အားပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 အကျ ိုးအပမတ်များ	 ပဖစ်ွွန်းပရး၊	 
စီမံခန့်ခွဲ့မှုအဖွဲ့များ	 ခန့်ွားပရးနှင့်	 ခန့်ွားမှုရေ်ဆဲပရး၊	
ကုမ္ပဏီ၏	 စွမ်းပဆာင်ရည်	 ကကီးသကေ်ပရး၊	 အပမတ်ပဝစုေမာဏ	
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သတ်မှတ်ပရး၊	 မူဝါဒနှင့်မူပောင်များ	 ချမှတ်ပရး၊	 ခံစားခွင့်များ	 
သတ်မှတ်ပရး	 စသည့်	 ကိစ္စရေ်များတွင်	 အများဆုံးတာဝန်ရှိ 
သည်။	 ပဖာ်ပေေါတာဝန်ဝတ္တရားများအပေင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ရည်မှန်း 
ချက်	 ေန်းတိုင်ချမှတ်ပခင်း၊	 ချမှတ်ွားသည့်	 ေန်းတိုင်သို့	 ပရာက ်
ပအာင်	 ေံ့ေိုးပေးပခင်း၊	 ကုမ္ပဏီအတွက်	 အရင်းအပမစ်များ	 ပေည့်စုံ 
လုံပလာက်မှုရှိပအာင်	 ေံ့ေိုကူညီပေးရန်အတွက်လည်း	 တာဝန်ရှိ 
သည်။	အချုေ်အားပဖင့်	ဆိုရလျှင်	၁)	တာဝန်ယူမှုနှင့်	တာဝန်ခံမှု၊	 
၂)	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို	 ကကီးသကေ်ေံ့ေိုးမှု၊	 ၃)	 မူဝါဒများ 
ချမှတ်မှုနှင့်	၄)	မဟာဗျူဟာများ	ချမှတ်ပေးမှုတို့ ပဖစ်သည်။

၃။ ကျင့်ဝတ်

ဒါရိုက်တာများသည်	 ၎င်းတို့၏	 တာဝန်ဝတ္တရားများ	 ပေီး 
ပပမာက်ပစရန်	 လိုအေ်ပသာ	 အချိန်နှင့်	 ကကိုးေမ်းမှုများ	 ရှိရမည်	
ပဖစ်သည်။	 နှစ်ေတ်လည်	 အပွွပွွ	 ရှယ်ယာရှင်များ	 အစည်း	
အပဝး၊	 ေုံမှန်	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့	 အစည်းအပဝးများကို	 တက်	
ကကွစွာ	 ေူးပေါင်းေါဝင်	 ပဆာင်ရေက်သကရမည်ပဖစ်သည်။	 ၎င်းတို့	 
သည်	 တစ်ဦးတစ်ပယာက်ချင်းစီ၏	 ွင်ပမင်ယူဆချက်များကိ ု
အပေန်အလှန်	ပလးစားမှုရှိပေီး	စည်းကမ်းတကျ	လက်တွဲလုေ်ကိုင် 
နိုင်ရမည်။	 ရှယ်ယာရှင်များ၊	 လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက်	
လည်း	တာဝန်ခံမှု	တာဝန်ယူမှုများ	ရှိရမည်ပဖစ်သည်။

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည်	တစ်နှစ်အတွင်း	ကျင်းေပသာ 
(က)	နှစ်လတစ်ကကိမ်	ေုံမှန်ဒါရိုက်တာအစည်းအပဝး၏	၇၅% 
(ခ)	အပရးပေါ်	ဒါရိုက်တာအစည်းအပဝး၏	၆၅%	ွက်မနည်း	
ပစေဲ	တက်ပရာက်ရန်	လိုအေ်ေါသည်။

၄။  သမာသမတ်မဖစ်မှု

ေုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည်	 ဗဟုသုတကကွယ်ဝပသာ၊	
အပပမာ်အပမင်ရှိပသာ၊	 ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျပသာ၊	 ေက်မလိုက်ပသာ	
ွင်ပမင်ယူဆချက်များနှင့်	 ဆုံးပဖတ်ချက်များ	 ချမှတ်နိုင်ရန်	
လွတ်လေ်ပသာ	 အပတွးအပခါ်၊	 စိတ်ပဖာပလ့လာမှု၊	 ချင့်ချိန်	
တွက်ချက်မှုနှင့်	ဆုံးပဖတ်လုေ်ပဆာင်မှုများ	ရှိရမည်ပဖစ်သည်။	

ေုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည်	 အပခားပသာ	 ဒါရိုက်တာ 
များ၊	ကုမ္ပဏီ၏	အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်	ကုမ္ပဏီအပေါ်	သစ္စာရှိ	
စွာ	လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်ရမည်။

ေုတ်အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးသည်	 မိမိတာဝန်နှင့်	 ေတ်သက်၍	
လာေ်ပေးလာေ်ယူကိစ္စများ၊	 ဥေပဒနှင့်	 မပလျာ်ညီပသာ	 ကိစ္စ	
များကို	 လုံဝပငင်းဆန်ရမည်ပဖစ်ပေီး	 သမာသမတ်ရှိစွာ	 လုေ်ကိုင်	
ပဆာင်ရေက်ရမည်။

၅။  ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးပွားေိုင်ော ပဋိပက္ခများ

အကျ ိုးစီးေွားဆိုင်ရာ	 ေဋိေက္ခများဆိုသည်မှာ	 ဒါရိုက်တာ 
တစ်ဦးမှ	 ပဆာင်ရေက်ရပသာ	 အမျ ိုးမျ ိုးပသာ	 လုေ်ပဆာင်ချက် 
များတွင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 အကျ ိုးစီးေွားနှင့်	 ၎င်း၏အကျ ိုးစီးေွား	
တိုက်ရိုက်ပသာ်လည်းပကာင်း၊	 သွယ်ဝိုက်၍လည်းပကာင်း	 
ယှဉ်ပေိုင်ပဆာင်ရေက်ရသည့်	 အပပခအပနများ	 သို့မဟုတ်	 ၎င်း၏	 
လွတ်လေ်စွာ	 ပတွးပခါ်ဆုံးပဖတ်နိုင်မှုအပေါ်	 သံသယရှိဖွယ်	
အပပခအပနကို	ဆိုလိုသည်။

ဒါရိုက်တာသည်	 အကျ ိုးစီးေွားေဋိေက္ခပဖစ်ေွားပစနိုင ်
ပသာ	 အွက်ေါအပပခ	 အပနများကို	 တတ်နိုင်သမျှ	 ပရှာင်ရှား 
ရမည်	 ပဖစ်သည်။	အကယ်၍	အဆိုေါ	အပပခအပန	တစ်ခုခုရှိေါက	
စာရင်းစစ်ပကာ်မတီသို့	တင်ပေရမည်။

ပကာ်မတီအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းမှု

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 သက်ဆိုင်ရာ	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှု	
များကို	 အနီးကေ်	 ပစာင့်မတ်	 ကကီးသကေ်နိုင်ရန်	 ပကာ်မတီများကို	
ဖွဲ့စည်းွားေါသည်။	ယင်းတို့မှာ	-

 ■ အကကံပပးပကာ်မတီ
 ■ စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ
 ■ ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ
 ■ ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	စီမံခန့်ခွဲပရးပကာ်မတီ
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်သောဝေတ်ဝန်းကျင်	 
ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုပကာ်မတီ	တို့ ပဖစ်သည်။

အဆိုေါ	 ပကာ်မတီများ	 ပဆာင်ရေက်ရန်	 တာဝန်များကို	 
ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့မှ	 သတ်မှတ်ပေးေါသည်။	 ပကာ်မတီ	
အသီးသီးမှ	 ပဆာင်ရေက်ပေီးစီးသည့်	 တာဝန်များကို	 ဒါရိုက်တာ	
ေုတ်အဖွဲ့သို့	ပေန်လည်	အစီရင်ခံရမည်ပဖစ်သည်။

၁။  အကကံပပးပကာ်မတီ

အကကံပေးပကာ်မတီသည်	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား	 စီးေွား 
ပရးရာ၊	 ဥေပဒပရးရာ၊	 လုေ်ငန်းေိုင်းဆိုင်ရာ၊	 မဟာဗျူဟာေိုင်း	 
ဆိုင်ရာ၊	 စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်းဆိုင်ရာ၊	 ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ၊	 ပေးကွက် 
ဆိုင်ရာ၊	လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာ	စသည်ပဖင့်	ကုမ္ပဏီအား 
အကျ ိုးများပစမည့်	 အကကံဉာဏ်များကို	 ပေးနိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းွား	
ေါသည်။	 အကကံပေးပကာ်မတီဝင်များသည်	 သက်ဆိုင်ရာ	
နယ်ေယ်အသီးသီးတွင်	ဗဟုသုတ	အပတွ့အကကုံနှင့်	ကေမ်းကျင်မှု	 
ပေည့်ဝသူများပဖစ်သည်။	အကကံပေးပကာ်မတီဝင်များမှာ	-	

၁။	ပဒါက်တာပမာင်ပမာင်သိမ်း		-	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။	ဦးရဲပခါင်ညွန့်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၃။	ဦးသိန်းပရေ	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၄။	မစ္စတာလျ ိုပရှာင်ဖိန်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
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၅။	ဦးပအာင်သင်း	 -	 အတွင်းပရးမှူး	
တို့ ပဖစ်သည်။

အကကံပေးပကာ်မတီကို	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကဲ့သို့ေင်	 ၂-နှစ်	
တစ်ကကိမ်	ပေန်လည်ပရေးချယ်ေါသည်။

၂။  စာေင်းစစ်ပကာ်မတီ

စာရင်းစစ်ပကာ်မတီသည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ေဏ္ဍာပရးေိုင်း	
ဆိုင်ရာ	 စာရင်းအင်းများကို	 သုံးသေ်စစ်ပဆးပေးသည့်	 အဖွဲ့ ပဖစ်	
သည်။	ွို့ ပေင်	ကုမ္ပဏီ၏	အတွင်းေိုင်းွိန်းချုေ်မှု၊	အကျ ိုးစီးေွား	
ဆိုင်ရာ	 ေဋိေက္ခပဖစ်မှုနှင့်	 စာရင်းေိုင်း	 တိကျမှုများကို	 ေူးပေါင်း	
စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်အတိုင်း	 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား	 ပကာင်းမွန်ပသာ	
အကကံဉာဏ်များ	ပေးစွမ်းနိုင်သည့်	အဖွဲ့ ပဖစ်သည်။

၂ဝ၁၇	 ခုနှစ်၊	 စက်တင်ောလ	 ၁၈	 ရက်တွင်	 ဒါရိုက်တာ	
ေုတ်အဖွဲ့က	လွေ်လတ်ဒါရိုက်တာ	၄	ဦးနှင့်	အတွင်းပရးမှူး	၁	ဦး 
ေါဝင်သည့်	စာရင်းစစ်ပကာ်မတီကို	ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။	၎င်းတို့မှာ	-

၁။	စိုင်းခိမ်ခမ်း	 -	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။	စိုင်းလင်းေန်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၃။	စိုင်းညီဆာ	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၄။	စိုင်းွွန်းပမင့်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၅။	ပဒါ်သန်းသန်းပဌး	 -	 အတွင်းပရးမှူး	တို့ ပဖစ်သည်။

ပဒါ်သန်းသန်းပဌးသည်	 စာရင်းေိုင်းနှင့်	 ေဏ္ဍာပရးေိုင်း	 
ဆိုင်ရာတွင်	 နှစ်ပေါင်းများစွာ	 တာဝန်ွမ်း	 ပဆာင်ခဲ့သူပဖစ်ပေီး	
အပတွ့အကကုံ	 ရင့်ကျက်သူတစ်ဦးပဖစ်သည်။	 အတွင်းပရးမှူး	
ရာွူးပဖင့်	 လုေ်ငန်းများကို	 လျင်ပမန်စွာ	 ပဆာင်ရေက်နိုင်မည်	
ပဖစ်သည်ဟု	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က	 ယုံသကည်ပခင်းပသကာင့်	 ယင်းကို	
ပကာ်မတီ၏	အတွင်းပရးမှူးအပဖစ်	ခန့်ွားပခင်းပဖစ်သည်။

စာရင်းစစ်ပကာ်မတီသည်	 ၃-လ	တစ်ကကိမ်	 ေုံမှန်	 အစည်း	 
အပဝးရှိသည်။	 လိုအေ်သည့်အတိုင်း	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီမံခန့်ခွဲပရး 
အဖွဲ့၊	ေဏ္ဍာပရးဌာနမှ	တာဝန်ရှိေုဂ္ဂိုလ်များနှင့်	 ပေင်ေစာရင်းစစ်	
အဖွဲ့တို့အား	 အစည်းအပဝးပခါ်ယူနိုင်သည်။	 သကားတွင်	 လိုအေ ်
သည့်	 အပလျာက်	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ	 အပရးပေါ်	 အစည်းအပဝး	
ပခါ်နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 စာရင်းစစ်ပကာ်မတီအား	
ပအာက်ေါ	လုေ်ေိုင်ခွင့်နှင့်	တာဝန်ဝတ္တရားများကို	ပဆာင်ရေက်ခွင့် 
ပေးွားေါသည်။

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း အချက်အလက်များ 
မှန်ကန် တိကျမှုေှိပအာင် သုံးသပ် ကကီးကကပ်မခင်း၊

၂) ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်းစာေင်းစစ်စနစ် လုံပလာက် ထိပောက် 

မှုနှင့် သင့်ပလျာ်ပသာ တာဝန်ထမ်းပောင်မှုအား အကကံ 
မပုမခင်း၊

၃) ေန်ကုန်စပတာ့အိတ်ချိန်းသို့ ဝင်ပောက်နိုင်ပသာအခါ 
ကုမ္ပဏီ၏ စပတာ့ပစျးကွက် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအား 
ကူညီကကီးကကပ်မခင်း၊

၄) ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးပွား မဖစ်ထွန်းမှု မထိခိုက်ပစေန် 
ကုမ္ပဏီအတွင်းေှိ ဒါရိုက်တာများ၊ အောေှိများနှင့် ၎င်း 
တို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ အကျ ိုးစီးပွားေိုင်ော 
ပဋိပက္ခများ ပောင်ေွက်မှုကို သုံးသပ် ကကီးကကပ်မခင်း၊

၅) ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာနှင့် ပမခာက်လပတ် 
အစီေင်ခံစာအတွက် ပအာက်ပါအချက်အလက်များ ပါ 
ဝင်သည့် အစီေင်ခံစာကို ဥက္ကဋ္ဌ၏ လက်မှတ်မဖင့် တင်မပ 
မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်း၏ မှန်ကန်မပည့်စုံမှု 
အပပါ် ထင်မမင်ယူေချက်၊

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်အပပါ် ထင်မမင် 
ယူေချက်၊

 ■ စာေင်းစစ်များ၏ အေည်အပသွးအပပါ် ထင်မမင် 
ယူေချက်၊

 ■ အကျ ိုးစီးပွားေိုင်ော ပဋိပက္ခမဖစ်မှုများအပပါ် ထင် 
မမင်ယူေချက်၊

 ■ ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအပဝး အကကိမ်အပေအတွက် 
နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ပောက်နိုင်မှု၊

 ■ ပကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တေားများ 
ပကျပွန်စွာ ပောင်ေွက်နိုင်မခင်း ေှိမေှိ ထင်မမင်ယူေ 
ချက်၊

 ■ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ တာဝန်ပပးအပ်မှုမဖင့် ပောင် 
ေွက်ခဲ့ေဖပီး အစုေှယ်ယာေှင်များ သိေှိေန် လိုအပ် 
သည့် အမခားအချက်အလက်များ။

၆) စာေင်းစစ်မခင်းနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုေိုင်ော စစ်ပေး 
ပေးအောေှိတို့ကို ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို သမာသမတ် 
ကျစွာမဖင့် ပောင်ေွက်နိုင်ေန် ကကီးကကပ်လမ်းညွှန် ပံ့ပိုးပပး 
မခင်း တို့ မဖစ်သည်။

၃။  ောထူးခန့်ထားပေးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပေး  
ပကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီတွင်းရှိ	 ဒါရိုက်တာများ၏	 စွမ်းပဆာင်မှုအပေါ်	
မူတည်ပေီး	 ယင်းနှင့်	 သင့်ပလျာ်ပသာရာွူး	 ချမှတ်ပေးရန်နှင့်	 
ဒါရိုက်တာများ၊	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ 
တို့၏ခံစားေိုင်ခွင့်များကို	 ေွင့်လင်းပမင်သာစွာ	 သတ်မှတ်ပေးရန်	 
ဒါရိုက်တာ	 ေုတ်အဖွဲ့မှ	 ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	 ခံစားခွင့် 
သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီကို	ဖွဲ့စည်းခဲ့ေါသည်။	
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၂ဝ၁၇	 ခုနှစ်၊	 စက်တင်ောလ	 ၁၈	 ရက်တွင်	 ဒါရိုက်တာ	 
ေုတ်အဖွဲ့က	လွေ်လတ်ဒါရိုက်တာ	၃	ဦးနှင့်	အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ	 
၁	 ဦး	 ေါဝင်သည့်	 ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	 ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ပရး 
ပကာ်မတီကို	ဖွဲ့စည်းခဲ့	ေါသည်။	၎င်းတို့မှာ	-

၁။	စိုင်းွွန်းပမင့်	 -	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။	စိုင်းဆမ်ပမာင်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၃။	စိုင်းခိမ်ခမ်း	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၄။	စိုင်းခွန်ပကျာ်	 -	 အဖွဲ့ဝင်	တို့ ပဖစ်ေါသည်။

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	 ခံစား	 
ခွင့်သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီအား	 ပအာက်ေါလုေ်ေိုင်ခွင့်နှင့်	
တာဝန်ဝတ္တရားများကို	ပဆာင်ရေက်ခွင့်ပေးွားေါသည်။

၁) ဒါရိုက်တာ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ 
ောထူးများအတွက် အေည်အချင်းေှိဖပီး သင့်ပလျာ်သည့် 
ပုဂ္ဂိုလ်အား ပေွးချယ်ေန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အေိုမပု 
ကမ်းလှမ်းမခင်း၊

၂) ဒါရိုက်တာ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ  
ောထူးများအတွက် ပေွးချယ်ေန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 
များကို အေိုမပုကမ်းလှမ်းမခင်း၊

၃) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာများအတွက် ခံစားခွင့်များကို အေိုမပု 
ကမ်းလှမ်းဖပီး ေှယ်ယာေှင်များ နှစ်ပတ်လည် အပထွပထွ 
အစည်းအပဝးတွင် အတည်မပုချက် ေယူမခင်း၊

၄) ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ပပးအပ်သည့် သင့်ပလျာ်ပသာ 
တာဝန်များကို ပောင်ေွက်မခင်း၊

၅) အဓိကကျပသာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်မခင်း နှင့် 
ထုတ်ပယ်မခင်း တို့ မဖစ်သည်။
ရာွူးခန့်ွားပရးနှင့်	 ခံစားခွင့်	 သတ်မှတ်ပရးပကာ်မတီ	

သည်	၆	လ	တစ်ကကိမ်	ေုံမှန်အစည်းအပဝးရှိသည်။	ွို့ ပေင်	လိုအေ ်
သည့်အတိုင်း	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ	 အပရးပေါ်	 အစည်းအပဝး	 ပခါ်	
နိုင်သည်။

၄။  ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ စီမံခန့်ခွဲမှု 
ပကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီ၏	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်	 	 ပေီးပေည့်စုံပစရန်၊	
ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခစီမံခန့်ခွဲမှု	 မူဝါဒအတိုင်း	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုနှင့်	 
စီမံကိန်းတစ်ခုခု၏ဆုံးရှုံးမှု	 ပဖစ်နိုင်ပပခများ၊	 အန္တရာယ်ပဖစ်နုိင်	 
ပပခများကို	 ပဖာ်ွုတ်ပေးပေီး	 ပေဿနာများ	 ပကျာ်လွှားနိုင်မည့်	
ဗျူဟာများကို	 ချမှတ်ပေးနိုင်ရန်	 ၂ဝ၁၇	 ခုနှစ်၊	 စက်တင်ောလ	 
၁၈	 ရက်ပန့တွင်	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့မှ	 ပအာက်ေါေုဂ္ဂိုလ်များ 
ေါဝင်သည့်	 ဤေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	 ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	 စီမံ 
ခန့်ခွဲပရးပကာ်မတီကို	ဖွဲ့စည်းခဲ့ေါသည်။	ယင်းတို့မှာ	-

၁။	စိုင်းွွန်းပမင့်	 -	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။	စိုင်းအုန်းပမင့်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၃။	နန်းနွမ်းဆိုင်ယိင်း	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၄။	စိုင်းသန်းွွန်း	 -		အဖွဲ့ဝင်	တို့ ပဖစ်ေါသည်။

ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုနှင့်	 ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခစီမံခန့်ခွဲမှု	 ပကာ ်
မတီသည်	 ၃-လ	 တစ်ကကိမ်ေုံမှန်အစည်းအပဝးရှိပေီး	 ဒါရိုက်တာ	
ေုတ်အဖွဲ့မှ	 ပေးအေ်ပသာ	 ပအာက်ေါတာဝန်ဝတ္တရားများကုိ	
ပဆာင်ရေက်ေါသည်။

(က) ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု

၁)  ပကာင်းမွန်ပသာ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွက် 
မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 
မပုစုဖပီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အား အတည်မပုေန် အေိုမပု 
တင်မပမခင်း၊

၂) ချမှတ်ထားပသာ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာပောင်ေွက်နိုင်မခင်း ေှိမေှိ 
သုံးသပ်ကကီးကကပ်မခင်း၊

၃) မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ထိပောက်မှုကို သုံးသပ်မခင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ အပကာင်းေုံး 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မပင်ပပညာေှင်များမှ အကကံဉာဏ် 
များ ေယူဖပီး ကုမ္ပဏီ၏ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပိုမို 
ပကာင်းမွန်ထိပောက်ပအာင် ပောင်ေွက်မခင်း၊

၄) မပည်တွင်းမပည်ပမှ တိုးတက်ပအာင်မမင်ပသာ ကုမ္ပဏီများ 
၏ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖပီး မိမိတို့ 
မပုမပင်သင့်သည့်အချက်များကို မပုမပင်ေန် အေိုမပုမခင်း၊

၅) ပကာင်းမွန်ပသာ ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွက်  
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့ 
တို့အား အကကံမပုမခင်း၊ အပေးယူပောင်ေွက်မခင်း၊

၆) ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် သက်ေိုင်ပသာ လုပ် 
ပောင်ချက်များကို နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာတွင် အစု 
ေှယ်ယာေှင်များအား ပဖာ်မပမခင်း၊

၇) သင့်ပလျာ်ပသာ အမခား လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပောင် 
ေွက်မခင်း၊

(ခ) ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ စီမံခန့်ခွဲမှု

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ စီမံခန့်ခွဲမှု မူပဘာင်နှင့် မူဝါဒ 
များ မပုစု သတ်မှတ်ဖပီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့ တင်မပ 
အတည်မပုချက်ေယူမခင်း၊

၂) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် စီမံကိန်းများတွင် ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ 
အပမခအပနများကို စီးပွားပေး၊ နိုင်ငံပေး၊ ဥပပဒပေး  
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စသည့်  ရှုပထာင့်အဘက်ဘက်မှ ထည့်တွက် သုံးသပ်ဖပီး  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား အကကံ 
မပုမခင်း၊

၃) ကုမ္ပဏီ၏ ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာပေး၊ လုံဖခုံပေး နှင့် 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စသည်တို့တွင် မဖစ်လာနိုင်မည့် 
အခက်အခဲ မပဿနာများကို ကာကွယ်တားေီးနိုင်ေန်၊ 
အခက်အခဲနှင့် ေုံးရှုံးမှုများ ပလျာ့ပါးနိုင်ေန် အပမခအပန 
နှင့် ဗျူဟာများကို ဖန်တီးမခင်း၊ အကကံမပုမခင်း၊

၄) သင့်ပလျာ်ပသာ အမခားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပောင် 
ေွက်မခင်း။

၅။  လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးပပါင်း 
တာဝန်ယူမှု ပကာ်မတီ

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 မိမိနှင့်	 အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	
ပအာင်ပမင်မှုနှင့်	 အကျ ိုးစီးေွားပဖစ်ွွန်းမှု	 တစ်ခုတည်းကိုသာ	
ဦးတည်ပေီး	 စီးေွားလုေ်ငန်း	 ပဆာင်ရေက်ပခင်းမျ ိုး	 မဟုတ်ေဲ	 လူမှု 
ဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်	 တိုးတက်ပကာင်းမွန်မှသာ	
စီးေွားလုေ်ငန်းသည်	 ပရရှည်တည်တံ့မည်ဟု	 ယုံသကည်သည်။	 
ွို့ပသကာင့်	 လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့်	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်အား	 
ွိပရာက်စွာ	 ေါဝင်ကူညီေံ့ေိုးနိုင်ရန်	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့မှ	
၂ဝ၁၇	 ခုနှစ်၊	 စက်တင်ောလ	 ၁၈	 ရက်ပန့တွင်	 ပအာက်ေါ	 
ေုဂ္ဂိုလ်များေါဝင်သည့်	 ဤလူမှုဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝေတ်ဝန်း 
ကျင်	 ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှု	 ပကာ်မတီကို	 ဖွဲ့စည်းခဲ့ေါသည်။	
ယင်းတို့မှာ	-

၁။	စိုင်းညီဆာ	 -	 ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။	စိုင်းအုန်းပမင့်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၃။	စိုင်းဆမ်ပမာင်	 -	 အဖွဲ့ဝင ်
၄။	နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း	 -		အဖွဲ့ဝင်	တို့ ပဖစ်ေါသည်။

လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်	 ေူးပေါင်းတာဝန ်
ယူမှု	 ပကာ်မတီသည်	 ၆-လ	 တစ်ကကိမ်	 ေုံမှန်အစည်းအပဝးရှိပေီး	
ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့မှ	 ပေးအေ်သည့်	 ပအာက်ေါတာဝန်များကုိ	
ွမ်းပဆာင်ေါသည်။

၁) လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုမို 
ထိပောက်ပကာင်းမွန်ပသာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အား အကကံမပုမခင်းနှင့် ချမှတ် 
မခင်း၊

၂) လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှုတွင် 
အသုံးမပုမည့် ဘတ်ဂျက်လျာထားမှု ပမာဏကို 
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အား အေိုမပုဖပီး အတည်မပုချက် 
ေယူမခင်း၊

၃) ချမှတ်ထားသည့် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ကူညီမှု ပန်းတိုင် ပောက်နိုင်ပစေန် ဗျူဟာများချမှတ် 
လုပ်ပောင်မခင်း၊

၄) နှစ်စဉ် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှု 
ပောင်ေွက်ချက်များကို နှစ်ပတ်လည် အစီေင်ခံစာတွင် 
ပေးသားပဖာ်မပမခင်း၊

၅) ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ချမှတ်သည့် အမခား လုပ်ငန်း 
တာဝန်များကို ပောင်ေွက်မခင်း တို့ မဖစ်ပါသည်။

အဂတိတိုက်ဖျက်ပေး

အဂတိလိုက်စားပခင်းသည်	 အများပေည်သူ၏	 ယုံသကည်မှု	
ကို	 ေျက်ပေားပစနိုင်ပသကာင်း	 ကုမ္ပဏီ	 ယုံသကည်သည်။	 	 စီးေွား	 
လုေ်ငန်း	 လုေ်ပဆာင်မှုများတွင်	 ရိုးသားပပဖာင့်မတ်မှု၊	 ကျင့်ဝတ ်
စည်းကမ်းပစာင့်ွိန်းမှုနှင့်	 တရားဥေပဒ	 လိုက်နာမှုများ	 ရှိရ 
မည်။	 လာေ်ပေးလာေ်ယူပေုပခင်း၊	 အကျင့်ေျက်ပခစားပခင်း	 လုေ ်
ရေ်များကို	 ကုမ္ပဏီက	 လုံးဝ	 သည်းခံ	 ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ေါ။	 
ကုမ္ပဏီပဖာ်ပဆာင်သည့်	 လုေ်ငန်းတိုင်း	 စီမံကိန်းတိုင်းသည်	 
တရားမျှတပေီး	 ရိုးသားမှုနှင့်	 ေွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရမည်။	 အဂတ ိ
လိုက်စားမှု၊	 လာေ်ပေးလာေ်ယူမှုနှင့်	 အကျင့်ေျက်ပခစားမှု	
လုေ်ရေ်များကို	 ွိပရာက်စွာ	 တိုက်ဖျက်	 အပရးယူနိုင်ရန်	
ကုမ္ပဏီသည်	 သက်ဆိုင်သည့်	 အဂတိတိုက်	 ဖျက်ပရးမူဝါဒများ၊	
လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများနှင့်	 စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဌာနများ	 သတ်	 
မှတ်ွားပေီးပဖစ်သည်။	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 အရာရှိနှင့်	 ဝန်ွမ်း 
များအားလုံး	 လာေ်ပေးလာေ်ယူေုံစံမျ ိုးပဖင့်	 ပေးပခင်း၊	 ပတာင်း 
ခံပခင်း၊	 လက်ခံပခင်းများ	 မရှိပစရန်	 အပလးအနက်	 ပဆာင်ရေက ်
ွားေါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှု၊	 လာေ်ပေးလာေ်ယူမှုနှင့်	 အကျင့် 
ေျက်	 ပခစားမှု	ကျူးလွန်သူသည်	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	အဂတိလိုက်စား 
မှု	 တိုက်ဖျက်ပရးဥေပဒအရ	 ပွာင်ဒဏ်	 ပငွဒဏ်	 သို့မဟုတ်	
ပေစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင်း	ခံရနိုင်သည်ပဖစ်ရာ	ယင်းပေစ်ဒဏ်မျ ိုး	ချမှတ် 
ပခင်းခံရလျှင်	 ကုမ္ပဏီအတွက်	 ဂုဏ်သိက္ခာ	 အကကီးအကျယ်	
ွိခိုက်ပစနိုင်သည်။	 ယင်းကဲ့သို့ပသာ	 ဂုဏ်သိက္ခာ	 ေျက်စီးမှုမျ ိုး	
မပဖစ်ရပစရန်	 ကုမ္ပဏီက	 အပလးအနက်	 ကာကွယ်ပဆာင်ရေက်	
လျက်ရှိသည်။

တေားမဝင် အတွင်းလူ ေှယ်ယာပောင်းဝယ်မှု တားေီးပေး

တရားမဝင်	အတွင်းလူ	ရှယ်ယာပရာင်းဝယ်မှု	ဆိုသည်မှာ	 
အများ	 ပေည်သူသို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးပခင်း	 မပေုရပသးပသာ	 
အတွင်းသတင်း	 အချက်အလက်များကို	 အတွင်းလူတစ်ဦးဦးက	 
လက်ဦးမှု	ရယူကာ	အစုရှယ်ယာများကို	 	 ပရာင်းဝယ်မှုပေုပခင်းကုိ	
ဆိုလိုသည်။	
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ယင်းကဲ့သို့	တရားမဝင်	အတွင်းလူ	 ရှယ်ယာပရာင်းဝယ်မှု	
လုေ်ရေ်	သည်	ကုမ္ပဏီအပေါ်	အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	ယုံသကည်မှုကို	
ေျက်ပေားပစနိုင်ပေီး	 ကုမ္ပဏီ၏	 ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်	 ရှယ်ယာပေးနှုန်း	 
များစွာ	ွိခိုက်ပစနိုင်ေါသည်။	

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 တရားမဝင်	 အတွင်းလူ	 ရှယ်ယာ 
ပရာင်းဝယ်မှုများ	တားဆီးနိုင်ရန်	လိုအေ်ပသာ	မူဝါဒနှင့်	လုေ်ွုံး 
လုေ်နည်းများကို	 	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ် 
လုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရး	 ပကာ်မရှင်၏	 ညွှန်သကားချက်များနှင့် 
အညီ	 အတည်ပေု	 သတ်မှတ်ွားပေီးပဖစ်သည်။	 ကုမ္ပဏီ၏	
အပရးကကီးပသာအတွင်းသတင်း	 အချက်အလက်များကို	 အများ 
ပေည်သူသို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးမှု	 မပေုမီ	 အတွင်းလူများ	 ရှယ်ယာ 
ပရာင်းဝယ်မှုမပေုရပလပအာင်	ကာလတစ်ခုအွိ	ေိတ်ွားပခင်း၊	 
အတွင်းလူများ	 အစုရှယ်ယာ	 ပရာင်းဝယ်မှု	 ပေုလုေ်ရာတွင်	 
စည်းကမ်းလိုက်နာမှု	 ပရးရာဌာနမှ	 ကကိုတင်အတည်ပေုချက်	 
များ	 ရယူရန်လိုအေ်ပခင်းစသည့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများ	 ပေုစု 
ွားပေီး	ကုမ္ပဏီ၏	ဒါရိုက်တာတိုင်း၊	အရာရှိတိုင်း၊	ဝန်ွမ်းတိုင်း	
သိရှိနားလည်ပအာင်	ပဆာင်ရေက်ွားပေီးပဖစ်သည်။

အများမပည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပပးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမမင်သာမှု

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 အများေုိင်ကုမ္ပဏီအပဖစ်	 စတင်	 
တည်ပွာင်စဉ်ကတည်းကေင်	 လုေ်ငန်းများကို	 ေွင့်လင်းပမင်	 
သာစွာ	 လုေ်ကိုင်မည်ဟု	 သန္နိဋ္ဌာန်ချပေီး	 ပဆာင်ရေက်လာခဲ့ေါ	 
သည်။	 ကုမ္ပဏီ၏	 အစုရှယ်ယာပေးနှုန်းကို	 ပပောင်းလဲပစပသာ	 
သို့မဟုတ်	 ပပောင်းလဲပစနိုင်ပသာ	 အပပောင်းအလဲများနှင့်	 အပခား	 
အပရးေါပသာ	 အပပောင်းအလဲများကို	 အများပေည်သူသို့	 ေွင် ့
လင်းပမင်သာစွာ	 ဖွင့်ဟချပေပခင်းသည်	 ပကာင်းမွန်ပသာ	 ေူးပေါင်း 
စီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်၏	 အချက်အချာတစ်ခုပဖစ်ပေီး	 ကုမ္ပဏီအပေါ်	
အများပေည်သူ၏	ယုံသကည်မှုကို	 ေိုမိုတိုးေွားပစသည်ဟု	 ယုံသကည်	
ေါသည်။

အများပေည်သူတို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးရန်	 အချက်အလက်	 
များနှင့်	 ေတ်သက်ပေီး	 ဖွင့်ဟအသိပေးရန်	 လိုအေ်သည့်	 အချက် 
အလက်များ၊	 ဖွင့်ဟအသိပေးရန်အချိန်တိကျမှု၊	 အချက်အလက်	 
ပေည့်စုံမှန်ကန်မှု	 စသည်များကို	 ပမန်မာနိုင်ငံ	 ပငွပချးသက်ပသခံ 
လက်မှတ်လုေ်ငန်း	 ကကီးသကေ်ပရးပကာ်မရှင်နှင့်	 ရန်ကုန်စပတာ့ 
အိတ်ချိန်းတို့၏	စဉ်ဆက်မပေတ်	ွုတ်ပဖာ်ပခင်းဆိုင်ရာ	လမ်းညွှန ်
ချက်များအတိုင်း	လိုက်နာပဆာင်	ရေက်မည်ပဖစ်သည်။	

အများပေည်သူသို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးရန်	 အချက်များကို	
ပခုံငုံပဖာ်ပေရလျှင်	ကုမ္ပဏီ၏

၁) အပေးကကီးေုံးမဖတ်ချက်များ၊
၂) အပေးကကီးအမဖစ်အပျက်နှင့် အပမပာင်းအလဲများ နှင့်

၃) ပငွပေးပကကးပေး အရှုံးအမမတ်များတို့ မဖစ်သည်။
အဆိုေါ	 အချက်အလက်များကို	 ကုမ္ပဏီ၏	 ဝက်ေ်ဆိုက်	

တွင်	ဝင်ပရာက်သကည့်ရှုနိုင်ေါသည်။

ဖွင့်ဟအသိပပးမှု၏ အပမခခံသဘာတေား

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 အများပေည်သူသို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးမှု 
တွင်	 ပအာက်ပဖာ်ပေေါ	 အပပခခံသပောတရား	 ၄	 ချက်ကို	
လိုက်နာသည်။	ယင်းတို့မှာ

၁) ပွင့်လင်းမမင်သာမှု 
  အချက်အလက်များသည် အပကာင်းအေိုး မခွဲမခားဘဲ 

မှန်ကန်ဖပီး ပွင့်လင်းမမင်သာစွာမဖစ်ေမည်။
၂) အချိန်တိကျမှု 
 ေိုင်းငံ့ထားမခင်းမေှိပစဘဲ အချိန်နှင့် တပမပးညီ မဖစ်ေ 

မည်။
၃) မျှတမှု
 ဘက်လိုက်မှုမေှိဘဲ ေှယ်ယာေှင်များအားလုံးအတွက် 

မျှတမှု ေှိေမည်။
၄) စဉ်ေက်မမပတ်မှု
 အချက်အလက်များကို စဉ်ေက်မမပတ် ဖွင့်ဟ အသိပပး 

မှုမျ ိုး မဖစ်ေမည်။

ဖွင့်ဟအသိပပးေန် တာဝန်ေှိသူ

ကုမ္ပဏီ၏	စည်းကမ်း	လိုက်နာမှုပရးရာ	အရာရှိက	အများ 
ပေည်သူသို့	 ဖွင့်ဟအသိပေးမှုတွင်	 တာဝန်ရှိသည်။	 စည်းကမ်း	
လိုက်နာမှုပရးရာ	 အရာရှိသည်	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့မှ	 ပေးအေ်	
ပသာ	 ပအာက်ေါတာဝန်ဝတ္တရားများကို	 ပဆာင်ရေက်မည်	 ပဖစ်	
သည်။

၁) မမန်မာနိုင်ငံ ပငွပချးသက်ပသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကကီး  
ကကပ်ပေး ပကာ်မေှင်နှင့် ေန်ကုန်စပတာ့အိတ်ချိန်းတို့နှင့် 
ညှိနှိုင်းဖပီး အများမပည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပပးမှုများ 
ပောင်ေွက်ေန်၊

၂) ဖွင့်ဟအသိပပးမည့် အချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှု 
ဒါရိုက်တာနှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ဖပီး ပောင်ေွက်ေန်၊

၃) အများမပည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိပပးေန် အချက်များကို 
ကုမ္ပဏီ၏ အောေှိနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး နားလည် 
သိေှိပအာင် ပောင်ေွက်ေန်၊

၄) ပောင်ေွက်ချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ  
အား အစီေင်ခံစာ တင်ေန်၊

၅) မပင်ပမီဒီယာနှင့် အများမပည်သူအား ထိပတွ့ေက်ေံေန် 
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တို့ မဖစ်သည်။

အိုင်တီေိုင်ော အချက်အလက်များကို ထိန်းသိန်းမခင်းနှင့် 
ပဘးေိုက်မှုများမှ ကယ်ေယ်မခင်း

အိုင်တီဆိုင်ရာ	 အချက်အလက်များကို	 နည်းစနစ်ကျစွာ	
ွိန်းသိမ်းပခင်းသည်	 ဝန်ွမ်းများ၏	 လုံပခုံမှု၊	 စက်စနစ်များ	
ပကာင်းမွန်စွာ	 လည်ေတ်နိုင်မှု၊	 လုေ်ငန်းအတွက်	 လိုအေ်ပသာ	
အချက်အလက်များ	လွယ်ကူစွာ	ရရှိနိုင်မှုများကို	ပေးစွမ်းနိုင်သည်။	

လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုတွင်	 ကွန်ေျူတာ	 စက်စနစ်	 ေျက်စီး	
ပခင်းသည်	 အတွင်းအပေင်	 နှစ်ဌာနမှ	 သောဝပသကာင့် ပဖစ်ပစ၊	
လူပသကာင့် ပဖစ်ပစ၊	 စက်ပသကာင့် ပဖစ်ပစ	ေျက်စီးနိုင်သည်။	လက်ရှိ	 
ကာလတွင်	အရည်အပသွး	 ပမင့်မားပသာ	စက်ေစ္စည်းများ	များစွာ	 
ွွက်ပေါ်လာပေီး		ေျက်စီးရန်	အခွင့်အလမ်း	နည်းေါးသည်ဟု	ဆိုရ 
ပသာ်လည်း	 ေျက်းစီးပခင်း	 ပဖစ်လာခဲ့ေါက	 လုေ်ငန်းအတွက်	
အနည်းနှင့်အများ	ဆိုးကျ ိုးများ	သက်ပရာက်မည်ပဖစ်သည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 အိုင်တီဆိုင်ရာ	 ပေးဆိုက်မှုများ	
ကာကွယ်ရန်နှင့်	 ကယ်ဆယ်ရန်အတွက်	 လိုအေ်ပသာ	 မူဝါဒနှင့်	
အစီအမံများ	 ချမှတ်ွားပေီးပဖစ်သည်။	 ယင်းမူဝါဒများနှင့်အညီ	
ေျက်စီးမှုများကို	အပကာင်းဆုံး	ကာကွယ်နိုင်ပစရန်	-

 ■ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ဖငိမ်ပအာင် ထိန်းချုပ်သည့် 
ကိေိယာများ အသုံးမပုမခင်း၊ 

 ■ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီသိုပလှာင်စက်များ အသုံး 
မပုမခင်း၊ 

 ■ အေန်သင့် လျှပ်စစ်မီးစက် ထားေှိမခင်း၊
 ■ အိုင်တီပစ္စည်းမဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် အခန်းတွင် 

အပူချိန်လွန်ကဲမခင်း မေှိပစေန် အပူချိန် ထိန်းချုပ်ပပး 
မခင်း

 ■ အိုင်တီအချက်အလက်များကို ပန့စဉ် ဘက်ခ်အပ် 
လုပ်မခင်း၊

 ■ အိုင်တီဝန်ထမ်းများအား သင်ေိုင်ော သင်တန်းများကို 
တက်ပောက်သင်ယူပစမခင်း၊

 ■ ကွန်ပျူတာ စကားဝှက်များထားေှိမခင်းနှင့် စကားဝှက် 
များကို မကကာမကကာ ပမပာင်းပပးမခင်း၊

 ■ မီးဖငိမ်းသတ်ဗူးများ ထားေှိမခင်း၊ မီးဖငိမ်းသတ်ဗူးများ 
ကို မကကာမကကာ စစ်ပေးပပးမခင်းနှင့်

 ■ အပောက်အအုံတွင်းသို့ သက်ေိုင်သူများသာ ဝင် 
ပောက်နိုင်ပစမခင်း စသည်တို့ မဖစ်သည်။

စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းချိန် ကာကွယ်မှု ပောင်ေွက်ချက်

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 လုေ်ငန်း	 သပောသောဝသည်	
များပသာအားပဖင့်	 စက်ယန္တရားများပဖင့်	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်သည့်	
လုေ်ငန်းမျ ိုးပဖစ်ပခင်းပသကာင့်	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပနစဉ်	 အတွင်း	 
စက်ယန္တရားများ	 ခေတ်ယွင်းပခင်းသည်	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုကို	
ရေ်တန့်သွားပစနိုင်သည်။	ွို့ပသကာင့်	ယန္တရားများ	ခေတ်ယွင်းချိန်	 
မရှိပစရန်	 သို့မဟုတ်	 ခေတ်ယွင်းချိန်	 နည်းေါးပစရန်	 ကုမ္ပဏီ၏ 
စီမံခန့်ခွဲပရးအဖွဲ့သည်	 ခေတ်ယွင်းချိန်	 ကာကွယ်တားဆီးပခင်း	 
မူဝါဒနှင့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများ	 ချမှတ်ပေီး	 ကကီးသကေ်ပဆာင်ရေက် 
ပေးလျက်ရှိသည်။	သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်	ကေမ်းကျင်ဝန်ွမ်း 
များအားတာဝန်ပေးအေ်ပေီး	 အနီးကေ်	 ကကီးသကေ်ပဆာင်ရေက်ပေး	
မှုများမှာ	-

 ■ လိုအေ်ပသာ	အေိုေစ္စည်းများ	ွားရှိပခင်း၊
 ■ အမှတ်တံဆိေ်တူ	 စက်ေစ္စည်းများသာ	 ဦးစားပေး	 ဝယ်ယူ	
အသုံးပေုပခင်း၊

 ■ လိုအေ်လျှင်	 ချက်ချင်း	 ေစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်မည့်	 အပရာင်း 
ဌာနများကို	စာရင်းပေုစုွားပခင်း၊

 ■ စက်ေစ္စည်းများ၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်နိုင်မှု	 အပပခအပန	
ကို	သုံးသေ်	သကည့်ရှုစစ်ပဆးပခင်း၊

 ■ စက်ယန္တရားများကို	ပေုပေင်ွိန်းသိမ်းပခင်း၊
 ■ လိုအေ်လျှင်	 စက်ယန္တရား၏	 တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ ်
များမှ	 စက်ပေုပေင်ပခင်း	 ဝန်ပဆာင်မှုကို	 ငှားရမ်းအသုံးပေု 
ပခင်း	စသည်တို့ ပဖစ်သည်။
စက်ယန္တရားများ	 ခေတ်ယွင်းပခင်းပသကာင့်	 လုေ်ငန်းများ	

လိုအေ်သပလာက်	ခရီးမပရာက်နိုင်ပခင်းသည်	ကုမ္ပဏီနှင့်	ကုမ္ပဏီ	
၏	 လုေ်ငန်း	 လုေ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များကို	 နစ်နာပစနိုင်သည်။	 စက ်
ယန္တရားများကို	 ပေုပေင်ရာတွင်	အရည်အပသွးနှင့်	တိကျမှု	ေိုမိုရရှိ 
ပစရန်	 ၂ဝ၁၇	 အပစာေိုင်းတွင်	 Sany	 ကုမ္ပဏီ၏	 တရားဝင် 
ကိုယ်စားလှယ်မှ	 စက်ပေုပေင်ပခင်း	 ဝန်ပဆာင်မှုကို	 ငှားရမ်း	
အသုံးပေုခဲ့ေါသည်။

တာဝန်ေှိသူ

လုေ်ငန်းများ	 ရေ်တန့်မှု	 မပဖစ်ပစရန်	တားဆီးပရးအတွက်	
အတွက်လည်းပကာင်း၊	 ပဖစ်ပေါ်ခဲ့ပသာ	 လုေ်ငန်းရေ်တန့်မှုအား	
အပရးပေါ်	 ပေုပေင်ပဆာင်ရေက်နိုင်ရန်လည်းပကာင်း	 ဌာနတိုင်း၏	 
စီမံခန့်ခွဲသူများတွင်	အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

လုေ်ငန်းလည်ေတ်နိုင်ပရးအတွက်	 ေစ္စည်းဝယ်ယူမှုသည်	
မရှိမပဖစ်	 လိုအေ်ပသာ	 ပဆာင်ရေက်မှုတစ်ခုပဖစ်သည်။	 သို့ပသာ်	
ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင်	 ပကာင်းကျ ိုးပဖစ်နိုင်ပပခရှိသလို	 ဆိုးကျ ိုးပဖစ်	 
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နိုင်ပပခလည်းရှိပနသည်။	 ွို့ပသကာင့်	 ဝယ်ယူမှုတွင်	 ဆိုးကျ ိုးပဖစ်	 
နိုင်ပပခ	 နည်းေါးပစရန်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 ဝယ်ယူမှု	 မူဝါဒနှင့်	
လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများ	ပေုစုွားပေီး	ပဖစ်ေါသည်။

ေစ္စည်းများ	 ဝယ်ယူရာတွင်	 ေစ္စည်း၏	 အရည်အပသွးနှင့်	
ပေးနှုန်းများကို	အရင်	စစ်ပဆးသုံးသေ်သည်။	အရည်အပသွးတူ၊	 
ပေးနှုန်းတူလျှင်	 အရစ်ကျပဖစ်	 ပေးပချနိုင်ပခင်း	 ရှိမရှိ	 စသည့်		 
အပခားအခွင့်အပရးများကို	 ွည့်တွက်စဉ်းစားမည်ပဖစ်သည်။	
အခွင့်အပရး	 ေိုပေးနိုင်သည့်	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူွံမှ	 ဦးစားပေး	
ဝယ်ယူမည်ပဖစ်သည်။	 ေစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင်	 ပေးနှုန်းချ ိုသာမှု	
တစ်ခုတည်းကိုေဲ	 ဦးစားပေးဝယ်ယူပခင်းမျ ိုးမဟုတ်ေဲ	 ပရရှည်	
ကုန်ကျမှုစရိတ်ကိုေါ	ွည့်တွက်စဉ်းစားပေီးမှ	ဝယ်ယူသည်။

စီမံကိန်းအလိုက်	 လုေ်ငန်း	 ပေီးဆုံးသည်အွိ	 ေစ္စည်းများ 
ဝယ်ယူတင်သွင်းရမည့်	 ကိစ္စမျ ိုးတွင်	 ေစ္စည်းပေးနှုန်း	 အတက်	
အကျပဖစ်ပခင်းပသကာင့်	 စီမံကိန်းအား	 ွိခိုက်မှုမရှိပစရန်	 ေစ္စည်း	
ပေးသွင်းသူများနှင့်	 အချိန်ကာလတစ်ခုအွိ	 ေုံပသပေးနှုန်းပဖင့်	
ပရာင်းဝယ်မှုစာချုေ်	ချုေ်ဆိုွားပခင်းများလည်း	ရှိေါသည်။

တာဝန်ေှိသူ

စီမံခန့်ခွဲသည့်	 အရာရှိများအားလုံး	 ေစ္စည်းဝယ်ယူမှု	 လုေ်	
ွုံးလုေ်နည်းများကို	 နားလည်ွားရန်	 လိုအေ်ေါသည်။	 ဝယ်ယ ူ
ပရးဌာနမှ	 ဝန်ွမ်းများသည်	 ဝယ်ယူမည့်ေစ္စည်း/ဝန်ပဆာင်မှု 
နှင့်	 ယင်း၏	 ပေးကွက်များကို	 နားလည်ရမည်။	 ေစ္စည်းဝယ်ယူ	
ပဖည့်တင်းပခင်းနှင့်	 ေတ်သက်ပေီး	 အစဉ်မပေတ်	 ပလ့လာသင်ယူမှု	
ရှိပနရမည်။

လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲ့မှု

ကုမ္ပဏီ၏	 လုေ်ငန်းများ	 ွိပရာက်စွာ	 လည်ေတ်နိုင်ပရး	
သည်	 လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ပေါ်	 များစွာ	 မူတည်ပသကာင်း	
ကေန်ပတာ်တို့	 ယုံသကည်သည်။	လိုအေ်သည့်	 ဝန်ွမ်းအင်အားကုိ	
ရှာပဖွပခါ်ယူပခင်း၊	 လက်ရှိဝန်ွမ်းများကို	 လူမှန်	 ပနရာမှန်ပဖစ်	
ပအာင်	 စီမံပခင်း၊	 ဝန်ွမ်းများ၏	 လုေ်ရည်ကိုင်ရည်ကို	 အကဲ	
ပဖတ်ပခင်း၊	 ဝန်ွမ်းများအား	 ွိုက်တန်သည့်	 ခံစားခွင့်ကို	 စီမံ	
ပဆာင်ရေက်ပေးပခင်း၊	 ဝန်ွမ်းများ၏	 အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရး၊	
သက်သာပချာင်ချိပရး၊	 အရည်အပသွးများ	 ပမှင့်တင်ပရး၊	 အပငင်း 
ေွားမှုများ	 ပပဖရှင်းပရး	 စသည့်	 အပရးပေါင်းများစွာကို	 စီမံခန့်ခွဲ 
ရပခင်းသည်	 လွယ်ကူသည့်	 ကိစ္စရေ်	 မျ ိုးမဟုတ်ပေ။	 လူစွမ်းအား 
အရင်းအပမစ်ကို	 ွိပရာက်စွာ	 စီမံ	 ခန့်ခွဲနိုင်ပခင်းသည်	 ကုမ္ပဏီ	 
လုေ်ငန်း	 ရည်မှန်းချက်	 ေန်းတိုင်သို့	 ပရာက်နိုင်ပရးအတွက်	 
များစွာ	အပွာက်အကူပေုသည်။

လူ့စွမ်းအား	 အရင်းအပမစ်ကို	 ွိပရာက်စွာ	 စီမံခန့်ခွဲနိုင်	

ပရးအတွက်	ကုမ္ပဏီသည်	လိုအေ်ပသာ	လူ့စွမ်းအား	အရင်းအပမစ် 
၏	 မူဝါဒနှင့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများကို	 ပေုစုွားပေီပဖစ်သည်။	
ယင်း၏	ရည်ရေယ်ချက်မှာ	-	

ဝန်ွမ်းများအားလုံး

 ■ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နားလည် 
သိေှိပစေန်၊

 ■ ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ေိုင်ပသာ သတင်း အချက်အလက်များကို 
အကျွမ်းတဝင် ေှိပစေန်၊

 ■ လုပ်ငန်း တိုးတက်ပအာင်မမင်ပေးအတွက် တက်ညီလက်ညီ 
ပူးပပါင်းကကိုးစား လုပ်ပောင်ကကေန်၊

 ■ ကျင့်သုံးေမည့် စည်းကမ်းများ၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်များနှင့် 
ပတ်သက်ပသာ အချက်အလက်များကို သိေှိနိုင်ေန် တို့ မဖစ် 
ပါသည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်၏	 မူဝါဒနှင့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်း	
များ၊	 ဝန်ွမ်းများ	 လိုက်နာရမည့်	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ	
ဝန်ွမ်းတိုင်း	 နားလည်သိရှိနိုင်ပအာင်	 ဝန်ွမ်းလက်စွဲစာအုေ်	
ပေုစုပေီး	ဝန်ွမ်းများအား	ွုတ်ပေးွားပေီးပဖစ်ေါသည်။

ောထူးေက်ခံမည့်သူကို မပုစုပျ ိုးပထာင်မခင်း

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာနှင့်	
စီမံခန့်ခွဲပရးအရာရှိများ၏	 ရာွူးပနရာ	 ဆက်ခံမည့်သူများကို	
ရှာပဖွ	 ပေုစု	 ေျ ိုးပွာင်ပခင်းသည်	 ကုမ္ပဏီအတွက်	 ခဲယဉ်းသည့်	
တာဝန်တစ်ခုပဖစ်သည်။	 ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 ၂-နှစ်	
တစ်ကကိမ်	 အလှည့်ကျစနစ်ပဖင့်	 ပရေးချယ်ရမည်ပဖစ်ရာ	 ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 
အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	 ရာွူးဆက်ခံမည့်သူကို	 ဆုံးပဖတ်ပရေး 
ချယ်ပခင်းသည်	 ကုမ္ပဏီ၊	 အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်	 ေတ်သက်သူ 
များအားလုံးအတွက်	 အပရးေါပသာ	 ဆုံးပဖတ်ချက်	 တစ်ခုပဖစ ်
သည်။	 ယင်းနှင့်ေတ်သက်ပေီး	 ကုမ္ပဏီသည်	 အလားအလာရှိသူ	 
များအတွက်	 ဆက်ခံမည့်ရာွူးနှင့်	 သင့်ပလျာ်ပသာ	 ကကိုတင ်
ပေင်ဆင်မှုများ၊	 စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ပေးမှုများကို	 စသည်တို့ကို	
ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိေါသည်။

ဒါရိုက်တာေုတ်အဖွဲ့သည်	 ကုမ္ပဏီ	 အုေ်ချုေ်မှုေိုင်းတွင်	
အဓိကတာဝန်ရှိပခင်းပသကာင့်	 ရာွူးဆက်ခံမည့်သူများကို	 ပေုစု	
ေျ ိုးပွာင်	 ပရေးချယ်ပခင်းသည်လည်း	 ယင်း၏	 အပရးေါပသာ	 
ပဆာင်ရေက်မှုတစ်ခုပဖစ်သည်။	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 အရာရှိများ	
အဓိကအားပဖင့်	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာနှင့်	 ဥက္ကဋ္ဌရာွူး	 ဆက်ခ ံ
မည့်သူကို	 ပေုစု	 ေျ ိုးပွာင်	 ပရေချယ်ပခင်းတွင်	 အေိုင်း	 ၂	 ေိုင်း 
ေါဝင်သည်။	ယင်းတို့မှာ	-

၁) သုံးသပ် အကဲမဖတ်မခင်း

 ■ ကုမ္ပဏီ၏	 အနာဂတ်လိုအေ်ချက်များကို	 ရှုပမျှာ်သုံးသေ်	



CR
EA

TI
NG

  A
  B

ET
TE

R  
LIF

E

  Annual Report 2017    |    43    

ပူး
ပပ
ါင်း
စီမ
ံအ
ုပ်ခ

ျုပ
်မှုက

ဏ္ဍ

ပေီး	 ရာွူးဆက်ခံမည့်သူတွင်	 ရှိသင့်ရှိွိုက်သည့်	 အရည်	
အချင်းကို	သုံးသေ်ပခင်း၊

 ■ ပရတို	 ပရရှည်အားပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ	 ပတွ့ ကကုံလာနိုင်ဖွယ်	 ရှိ 
သည့်	 ပေဿနာ	 အခက်အခဲများကို	 ပဖာ်ွုတ်ပေီး	 ကုမ္ပဏီ	
ကို	 ဦးပဆာင်မည့်သူ၏	အပတွ့အကကုံများနှင့်	 ချိန်ွိုးကာ	
ွိပရာက်စွာ	ဦးပဆာင်နိုင်ဖွယ်	ရှိမရှိ	သုံးသေ်ပခင်း၊

 ■ ရာွူးဆက်ခံမည့်သူ၏	 အပတွ့အကကုံ၊	 အရည်အချင်း၊	
ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ၊	 စိတ်ပနစိတ်ွား	 စသည့်အချက်များ	
ကို	သုံးသေ်အကဲပဖတ်ပခင်း	စသည်တို့ ပဖစ်သည်။

၂) မပုစုပျ ိုးပထာင်မှု

ပေီးပေည့်စုံပသာ	 ပခါင်းပဆာင်မှု	 အရည်အချင်းသည်	 ပန့	
ချင်းညချင်း	 ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပသာ	 အရာမျ ိုး	 မဟုတ်ပသကာင်း	

ကုမ္ပဏီ	 ပကာင်းစွာနားလည်သည်။	 ွို့ပသကာင့်ေင်လျှင်	 ပေီးပေည့်	
စုံပသာ	ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦး	ရရှိပရးကို	ကုမ္ပဏီက	

 ■ ဝန်ွမ်းအကဲပဖတ်ပခင်းေုံစံ	 ချမှတ်ပေီး	 ဌာနတိုင်းမှ	 လစဉ်	
အကဲပဖတ်ေုံစံ	တင်ပစပခင်း၊

 ■ အလားအလာရှိသူများကို	 အပတွ့အကကုံ	 ေိုမိုများပေားလာ	
ပစရန်	ဌာနပပောင်းပရေ့ ပေီး	လုေ်ငန်း	ပဆာင်ရေက်ပစပခင်း၊

 ■ သင်တန်းများ	 တက်ပရာက်ပစပခင်းနှင့်	 သင်တန်းေို့ချပေး	
ပခင်း၊

 ■ ပေင်ေမှ	 အလားအလာရှိသူများကို	 ရှာပဖွပခင်း	 စသည့်	
နည်းလမ်းမျ ိုးစုံပဖင့်	ပဆာင်ရေက်ပနလျက်	ရှိသည်။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနေင့် လုေ်ငန်းတာဝန်များ

နည်းဗျူဟာ

ကုမ္ပဏီ၏	 ပရရှည်ရည်မှန်းချက်များနှင့်	 စီမံအုေ်ချုေ်မှု	
လုေ်ငန်းအစီအစဉ်များကို	ပစာင့်သကည့်	စစ်ပဆးပေီး	အတည်ပေု	
ပေးပခင်း။

လက်ခံနိုင်ဖွယ်ေှိပသာ ေုံးရှုံးမှုများ

အပသးစိတ်	ရည်မှန်းချက်များ၊	ကန့်သတ်ချက်များ	သို့မဟုတ်	
အညွှန်းကိန်းများ	အေါအဝင်	ကုမ္ပဏီအတွက်	လက်ခံ	နိုင်ဖွယ်	
ရှိပသာ	ဆုံးရှုံးမှုများသတ်မှတ်ပခင်း။

လုပ်ငန်းပောင်ေွက်မှုများအား ပစာင့်ကကည့်စစ်ပေးမခင်း

ကုမ္ပဏီမှ	 မဟာဗျူဟာကျပသာ	 ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း	
ပအာင်ပမင်ပစရန်	 ပဆာင်ရေက်ရာတွင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 လုေ်ငန်း	
ပဆာင်ရေက်မှုများအားလုံးကို	ပခုံငုံ၍	ပစာင့်သကည့်	စစ်ပဆးပခင်း	 
နှင့်	သတ်မှတ်ွားသည့်	လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပသာ	ဆုံးရှုံးမှုများ 
ကို	ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း။

ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ စီမံခန့်ခွဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	 စီမံခန့်ခွဲမှု	 မူပောင်အား	 ကကီးသကေ်ပခင်းနှင့်	
အတည်ပေုပေးပခင်း။

အကကီးတန်းအောေှိများ ခန့်အပ်မခင်း

အမှုပဆာင်အရာရှိချုေ်	 ခန့်အေ်ရန်	 ပွာက်ခံပေးပခင်း၊	
ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခ	 စီမံခန့်ခွဲပရး	 အရာရှိချုေ်နှင့်	 စာရင်းစစ်ချုေ်	
(သို့မဟုတ်)	ကုမ္ပဏီတွင်း	စာရင်းစစ်	တို့အား	ခန့်အေ်ပခင်းနှင့်	
ွုတ်ေယ်ပခင်း။

အမှုပောင်အောေှိချုပ် ခန့်ထားမခင်း

အမှုပဆာင်အရာရှိချုေ်ခန့်အေ်ပခင်းနှင့်	 ွုတ်ေယ်ရန်လိုအေ် 
သည့်အခါ	ွုတ်ေယ်ပခင်း။

ဘဏ္ဍာပေးေိုင်ော အစီေင်ခံစာတင်မပမှုများ

ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်း	ပေါင်းချုေ်များအား	ကကီးသကေ်ကွေ်ကဲပခင်း

ကုမ္ပဏီမပင်ပမှ စာေင်းစစ်ပေးမခင်း

ပေင်ေစာရင်းစစ်များ၏	လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုများနှင့်	အရည်	 
အချင်း	 ပေည့်မီမှုများရှိ၊	 မရှိ	 ကကီးသကေ်ပခင်းနှင့်	 လွတ်လေ်စွာ 
စာရင်းစစ်ပဆးပစပခင်း။	

ကုမ္ပဏီတွင်း စာေင်းစစ်ပေးမခင်း

ကုမ္ပဏီတွင်း	 စာရင်းစစ်ပဆးပခင်း	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ချက်	
များကို	ကကီးသကေ်ကွေ်ကဲပခင်း။

ကုမ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးစနစ်များ

ကုမ္ပဏီတွင်း	 ွိန်းချုေ်ကွေ်ကဲပရးမူပောင်အား	 ကကီးသကေ်	
ကွေ်ကဲပခင်း။

လူ့စွမ်းအား အေင်းအမမစ်ေိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

လူ့စွမ်းအား	အရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာ	စည်းမျဉ်း	စည်းကမ်းများကို	
ကကီးသကေ်ပခင်းနှင့်	အတည်ပေုပေးပခင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ပြကွးဖမီေုံးမဖတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ွားပသာ	 လုေ်ေိုင်ခွင့်ဇယားအတိုင်း	 ကုမ္ပဏီ၏	
အဓိကလုေ်ငန်းကိစ္စများနှင့်	 ပကကွးပမီရယူရန်ပလျှာက်ွား 
ချက်များကို	သုံးသေ်ဆုံးပဖတ်ချက်ချပခင်း။

အောေှိများ၏ခံစားခွင့်

အကကီးတန်းအရာရှိများ၏	လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုသုံးသေ်ချက်	
ညွှန်းတမ်းများ	 အေါအဝင်	 အခပသကးပငွပေးအေ်ပခင်း	 နှင့်	
မက်လုံးပေးပရးအစီအစဉ်များအား	ဆုံးပဖတ်ပခင်း။

အောေှိများ၏လုပ်ငန်းပောင်ေွက်မှု

အဓိကကျပသာ	 အကကီးတမ်းအရာရှိများ၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်	
ရေက်မှုများကို	ပခုံငုံသုံးသေ်	အကဲပဖတ်ပခင်း။

အရိုက်အော ေက်ခံပေးအစီအစဉ်များ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 အကကီးတမ်းအရာရှိ	 ရာွူးပနရာများအတွက်	
အရိုက်အရာ	ဆက်ခံပရးအစီအစဉ်များ	တိုးတက်ဖွံ့ ပဖိုးပအာင ်
ပဆာင်ရေက်ပခင်း။

ပနာင်လာမည့်ကာလအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ 
ပေှ့ရှုခန့်ထားမခင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ	 ွေ်မံပရေးချယ်	 တင်ပပမာက်ရန်	
အတွက်	 ပဖစ်နိုင်ပပခရှိပသာအဖွဲ့ဝင်များအား	သိရှိနားလည်ပေီး	
ပွာက်ခံပေးပခင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ခံစားခွင့်

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	 ခံစားခွင့်	 မူဝါဒကို	 ရှယ်ယာရှင်များွံမှ	
ခွင့်ပေုချက်ပတာင်းရာတွင်	ပွာက်ခံပေးရန်။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ဦးပောင်နိုင်မှု

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့	 အစည်းအပဝးများကို	 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	
နှင့်အတူအကွ	 ေူးပေါင်း၍	 အစည်းအပဝး	 အစီအစဉ်များ	
ချမှတ်ကျင်းေပခင်း၊	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်တာ	
များကို	ွိွိပရာက်ပရာက်	ပဆာင်ရေက်နိုင်ပခင်း။

လူမှုေက်ေံပေး

ဒါရိုက်တာများအား	 ရှင်းလင်းတိကျပသာ	 အချက်အလက် 
များပေးနိုင်ပခင်း၊	 ရှယ်ယာရှင်များအေါအဝင်	 လုေ်ငန်းနှင့်ေါ	
ဝင်ေတ်သက်ပနပသာ	အကျ ိုးစေ်ဆိုင်သူများကို	ွိပရာက်စွာ	
ဆက်သွယ်ပဆာင်ရေက်နိုင်ပခင်း။

လုပ်ငန်းပောင်ေွက်မှုများအား အကဲမဖတ်မခင်း

ပကာ်မတီများ၊	 ဒါရိုက်တာများနှင့်	 အမှုပဆာင်အရာရှိချုေ်	
အေါအဝင်	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံး	 ၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်	
ရေက်မှုများအား	 အကဲပဖတ်ပခင်း။	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်	 အဖွဲ့	
ဝင်များ၏	 ကိုယ်ေိုင်အကဲပဖတ်သုံးသေ်ချက်ေုံစံများကို	 ပေန်	
လည်	သုံးသေ်ပခင်း။	

အပကာင်အထည်ပဖာ် ပောင်ေွက်မခင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	ဆုံးပဖတ်ချက်များအား	ွ ိွိပရာက်ပရာက်	
အပကာင်အွည်ပဖာ်	ပဆာင်ရေက်ပခင်း။	

ဒါရိုက်တာအမဖစ် ပါဝင်ပောင်ေွက်မခင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏	 လှုေ်ရှားပဆာင်ရေက်မှုများ	 တိုး	
တက်	 ပအာင်ပမင်လာပစရန်	 ကကီးသကေ်ပဆာင်ရေက်ပခင်း၊	 အမှု	 
ပဆာင်	 ဒါရိုက်တာများနှင့်	 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာများအသကား	
ပကာင်းမွန်ခိုင်မာပသာ	 ဆက်ဆံပရး	 ပဖစ်လာပအာင်	 တည်	
ပဆာက်ပခင်း။

အဖွဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင်ပောက်ခွင့်မပုမခင်း

ဒါရိုက်တာ	အသစ်များ	 ခန့်ွားပရးအတွက်	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ 
၏	 အတွင်းပရးမှုးနှင့်	 ေူးပေါင်း၍	 ပေည့်စုံပသာ	 အဖွဲ့ဝင်ခွင့်	
လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပရးဆွဲပခင်း။

ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ပေး လိုအပ်ချက်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏	 ဖွံ့ ပဖိုး 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနေင့် လုေ်ငန်းတာဝန်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အကဲမဖတ်မခင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုများနှင့်	 ွိပရာက်	
ပအာင်ပမင်မှုများကို	ပခုံငုံသုံးသေ်ပခင်း။

ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု

ကုမ္ပဏီ၏	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှု	 မူပောင်ကို	 ကကီးသကေ်	
ကွေ်ကဲပခင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ၏စံချိန်စံနှုန်းများချမှတ်ပခင်း၊	 ရှယ်ယာရှင်များနှင့်	
အပခားအကျ ိုးစေ်ဆိုင်သူများအပေါ်	ကုမ္ပဏီမှ	တာဝန်သိစိတ်	
ရှိသည်ကို	သိရှိနားလည်ပစပခင်း။	

ကျင့်ဝတ်

ကုမ္ပဏီအကျ ိုးစေ်ဆိုင်သူများ၏	 အပလးွားမှုများရရှိပစ
ရန်ပေုလုေ်ပခင်းနှင့်	 ကုမ္ပဏီမှ	 ၎င်း၏	 လုေ်ငန်းများ	 ချဲ့ွွင်	
ပဆာင်ရေက်ရာတွင်	 လူမှုပရးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုရှိစွာ	 ပဆာင်	
ရေက်ပစပခင်း။

ပလးစားလိုက်နာမှု

ကုမ္ပဏီမှ	ဥေပဒ၊	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်	ညွှန်သကားချက်	
များနှင့်အညီ	ပဆာင်ရေက်ပစပခင်း။
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အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ သို့မေုတ် အမှုပဆာင်အရာရေိချုေ်၏ 
လုေ်ငန်းတာဝန်များ

 
 ■ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းများပောင်ေွက်ောတွင် မဟာဗျူဟာကျပသာ စီးပွားပေး အစီအစဉ်များအတိုင်း အပကာင်အထည်ပဖာ် 

ပောင်ေွက်ပစမခင်း။
 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ပေေှည်နှင့်ပေတို စီမံကိန်းများကို နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်မခင်း၊ အေိုမပုတင်မပမခင်း၊ အခက်အခဲများ 

ေင်ေိုင်မခင်းနှင့် ပထာက်ခံပပးမခင်း၊
 ■ အေည်အချင်းမပည့်ဝပသာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု (ဖွံ့ ဖဖိုးမှုနှင့် ေက်လက်ပောင်ေွက်မှု) များ တိုးပွားပစမခင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းပောင်ေွက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာပေးအပမခအပနများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခွင့်မပုထားသည့် ဘတ်ဂျက်နှင့်ညီပအာင် 

ပစာင့်ကကည့်စစ်ပေး ထိန်းချုပ်မခင်း။
 ■ ေှယ်ယာများတွင်ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုထံမှ အကျ ိုးအမမတ်များ တိုးပွားပစေန်အလို့ငှါ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် အေင်းအမမစ်များကို 

ထိပောက်ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်စီမံမခင်း။ ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်စီမံမခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူမခင်း၊ မပုမပင် 
ထိန်းသိမ်မခင်းနှင့် ထိပောက်စွာ အသုံးချမခင်းတို့ပါဝင်သည်။

 ■ ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စည်းကမ်းလိုက်နာ၍ တာဝန်ယူမှုေှိစွာ တက်တက်ြကွြကွ ပောင်ေွက် 
ကကပစေန်အလို့ငှာ လုံလုံပလာက်ပလာက် အပကာင်းေုံးပလ့ကျင့်ပပးမခင်း။

 ■ လုပ်ငန်း၏ပဖာက်သည်များထံသို့ ပောင်းချပနသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ပောင်မှုများသည် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားပသာ 
အေည်အပသွးေိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အေည်အပသွးမပည့်မီပစမခင်းနှင့် အချိန်မှန်ပောက်ေှိပစမခင်း။

တိုးတက်ပရး	လိုအေ်ချက်များကို	သိရှိနားလည်ပေီး	ညွှန်သကား	
ပဆာင်ရေက်ပခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အခန်းကဏ္ဍအားလုံးအား ပောင်ေွက် 
ောတွင် ထိပောက်မှုေှိပစေန် ရှုပထာင့်ပပါင်းစုံမှကကည့်ရှုဖပီး 
အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအား ဦးပောင်နိုင်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်များ ခန့်ထားောတွင် အဖွဲ့ဝင်ခွင့် 
လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ပါဝင်ေင်နွှဲပစမခင်းနှင့် လိုအပ်လျှင် 
ထပ်ပောင်း ပလ့ကျင့်ပေးအစီအစဉ်များ ဖန်တီးပပးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား လိုအပ်ပသာ သတင်းအချက် 
အလက်များကို သိေှိပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ပေွးပနွှးညှိနှိုင်းေန်နှင့် ေုံးမဖတ်ချက် 
ချေန်အတွက် လုံပလာက်ပသာအချိန်ပပးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအပဝးများကျင်းပေန်အတွက် အစီ 
အစဉ်များ သတ်မှတ်ထားမခင်း၊ ထိုအစည်းအပဝးများ၌ 
သဘာပတိအမဖစ် ပောင်ေွက်မခင်းနှင့် အစည်းအပဝးမှတ်စု 
များအား ထိန်းသိမ်းထားပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ပွင့်လင်းမမင်သာစွာ ပဝဖန်ပေွးပနွးမခင်း 
အပလ့အထ တိုးတက်မဖစ်ထွန်းလာပစေန် ပောင်ေွက်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်ပကာ်မတီများ လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်
ပောင်ောတွင် မှန်ကန်ပသာနည်းလမ်းတို့ မဖင့် ပောင်ေွက် 
ပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များကို ၎င်းတို့၏ ထင်မမင်ယူေချက်များ 
အတိုင်း အမပည့်အဝ လုပ်ကိုင်ပောင်ေွက်ခွင့်မပုမခင်း။

 ■ စီမံအုပ်ချုပ်ပေးအဖွဲ့နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်း 
ပောင်ေွက်မှုများကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းေုံးတစ်ကကိမ် အကဲ 
မဖတ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပေးအဖွဲ့တို့ မှန်ကန်ပလျာ်ညီ 
ပသာ အေက်အသွယ်များ မဖစ်ပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် 
ပတ်သက်၍ ပကျနပ်မှုေှိပစေန်မပုလုပ်မခင်း။

 ■ လိုအပ်လျှင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ထားသည့် မပင်ပအကကံ 
ပပးအောေှိများနှင့် ပေွးပနွးကာ အကကံဉာဏ် များေယူမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းပောင်ေွက်မှု 
များနှင့်ပတ်သက်၍ မပမပလည်မှုများအား ညွှန်ကကားပောင် 
ေွက်မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီအတွင်း အမငင်းပွားမှုများနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် 
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျ ိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်ပသာ ပဋိပက္ခ 
များကို ညွှန်ကကားပောင်ေွက်မခင်း။

 ■ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပေွးချယ်တင်ပမမာက်ောတွင် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မှ 
ပေွးပကာက်တင်ပမမာက်ပစမခင်း။

 ■ အေင့်မီပသာ ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းပောင်ေည်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
စနစ်ကို တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပအာင် မပုလုပ်မခင်း။
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 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား မဟာဗျူဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း လှုပ်ေှား 
ပောင်ေွက်ပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအပဝးများနှင့် ေှယ်ယာေှင် အစည်း 
အပဝးများတွင် သဘာပတိအမဖစ် ပောင်ေွက်မခင်း၊ အစည်း  
အပဝး အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ထားမခင်း၊ အပေးပါပသာ စဉ်း
စားစောကိစ္စေပ်များနှင့်(ပဋိပက္ခများ)ကို လွယ်ကူပချာပမွ့ 
ပစမခင်း။

 ■ ပေွးပနွးပွဲများတွင်ဒါရိုက်တာများအားလုံးပါဝင်ပေွးပနွး၍ 
ေုံးမဖတ်ချက်များ ချပစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပံုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို 
ဦးပောင်ေုံးမဖတ်နိုင်မခင်း။ 

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ပစ့စပ်မှန်ကန်ပသာ အချက်အလက်များ 
ေေှိပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊ ေှယ်ယာေှင်များနှင့် အကျ ိုးစပ်ေိုင်သူများ 
အကကား ပကာင်းမွန်ပသာေက်ေံပေး မဖစ်ထွန်းပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့တို့အကကား ေှင်းလင်း 
မပတ်သားပသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပေးေွဲထားမခင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် ပအာက်ေါတို့ကို 
ပဆာင်ရွက်ရေါမည်။

အမှုပဆာင်အရာရေိချုေ်သည်် ပအာက်ေါတို့ကို 
ပဆာင်ရွက်ရေါမည်။

 ■ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးေှိ ဝန်ထမ်းများတက်ြကွစွာ လုပ်ငန်း 
ပောင်ေွက်မှုေှိပစေန် မပုလုပ်မခင်း။

 ■ အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများအား ကကီးကကပ်မခင်း၊ လူ့စွမ်း 
အားအေင်းအမမစ်နှင့် ပငွသားအေင်းအမမစ်များအား စီမံ 
ခန့်ခွဲမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်ပူးပပါင်း၍ မူဝါဒများ ပေးေွဲမခင်းနှင့် 
ပထာက်ခံချက်များ စီစဉ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အချက်အလက်များ အချိန်မီစီစဉ်ပပး 
မခင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်ဝန်ထမ်းများအကကား အမပန်အလှန် 
ပူးပပါင်းပောင်ေွက်မှု ေှိပစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျ ိုးစပ်ေိုင်သူများ အချင်းချင်း 
ပကာင်းမွန်ပသာ ေက်ေံပေးမဖစ်ထွန်းပစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့တို့အကကား ေှင်းလင်း 
မပတ်သားပသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပေးေွဲထားမခင်း။

 ■ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အဓိကကဏ္ဍမှာ ကုမ္ပဏီေှယ်ယာ 
ေှင်များ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊ ပဖာက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ 
၏ ေည်မှန်းချက်များကို မဖည့်ေည်းေန်အလို့ငှါ ကုမ္ပဏီမှ 
ကျင့်ဝတ်၊ ဥပပဒနှင့်အညီ အကျ ိုးအမမတ်များစွာေေှိပအာင် 
မပုလုပ်ပောင်ေွက်ပစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာပေးနှင့်လုံဖခုံပေးေိုင်ော ကိစ္စေပ်များအပါအဝင် ၎င်း၏ ဥပပဒေိုင်ော လိုအပ်ချက်များ 
အားလုံးနှင့် မပည့်မီပစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ေုံးရှုံးနိုင်ပမခ စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းစဉ်နှင့် အေည်အပသွးထိန်းချုပ်ပေးတို့ကို ပစာင့်ကကည့်စစ်ပေး ထိန်းချုပ်မခင်း။
 ■ အဖွဲ့အစည်း၏ ပန့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်းနှင့် ပန့စဉ်လုပ်ငန်းကိစ္စေပ်များနှင့် ဘဏ္ဍာပေးေိုင်ော 

ကိစ္စေပ်များတွင် မပသနာတစ်စုံတစ်ော ပပါ်ပပါက်ခဲ့ပါက လုပ်ငန်းေိုင်ောအမှုပောင်အောေှိ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာပေးအောေှိချုပ်နှင့် 
ပူးပပါင်း၍ ထိုမပသနာအား အကဲမဖတ်သုံးသတ်ပမဖေှင်းမခင်း။

 ■ ဥပပဒေိုင်ော စာေွက်စာတမ်းများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခွင့်မပုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ လွှဲပမပာင်းမခင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်၏ ပစျးနှုန်းသတ်မှတ်မခင်း၊ လုပ်ငန်း၏ အသုံးစေိတ်များနှင့် ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ 

လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ေုံးမဖတ်ချက်များချမှတ်မခင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ပဖာက်သည်များ၊ ပပးသွင်းသူများနှင့် ေက်သွယ်ပောင်ေွက်မခင်းကဲ့သို့ပသာ ကိစ္စများနှင့် အမခားပသာ ကိစ္စေပ်များတွင် 

ကုမ္ပဏီ၏မျက်နှာစာ အမဖစ်ေပ်တည်ပောင်ေွက်မခင်း။
 ■ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသည့် အမခားပသာတာဝန်များကို ထမ်းပောင်မခင်း။
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ကွဲမပားမခားနားမှု၊ ယဉ်ပကျးမှုနှင့် အပမခခံလူ့အခွင့်အပေး

အချင်းချင်း	 ပလးစားမှု၊	 အပလးွားမှုနှင့်	 ဂုဏ်သိက္ခာ	
ပစာင့်သိမှု	 စသည့်အချက်များသည်	လူသားတိုင်း	 ရှိသင့်	 ရှိွိုက် 
သည့်	 အပပခခံအခွင့်အပရးများပဖစ်သည်။	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 
အပပခခံလူ့အခွင့်အပရး၊	ဝန်ွမ်းများအသကား	လူမျ ိုး၊	ယုံသကည်မှု၊	 
ယဉ်ပကျးမှု၊	 ောသာပရးနှင့်	 အပခားကွဲပေားပခားနားမှုများကို	 
အပလးွား	အသိအမှတ်ပေုပခင်းများအပေါ်	အပပခခံပေီး	စီးေွားပရး 
လုေ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ရေက်မှသာလျှင်	 ပရရှည်တည်တံ့ပသာ		
ပအာင်ပမင်မှုကို	ရယူနိုင်မည်ဟု	ယုံသကည်ေါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	ပကာင်းမွန်သေ်ရေ်ပေီး	ဝန်ွမ်းတိုင်း	 
အချင်းချင်း	 ေူးပေါင်းပဆာင်ရေက်လိုမှုကို	 တွန်းအားပေးပသာ၊	
ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 တည်ဆဲဥေပဒများကို	 ပလးစားလိုက်နာပသာ 
လုေ်ငန်းခွင်မျ ိုးကို	 တန်ဖိုးွားသည်။	 အပရာင်အဆင်း၊	 လူမျ ိုး၊	 
အသက်အရေယ်၊	ောသာစကား၊	ောသာတရား၊	အပမင်နှင့်	အယူ 
အဆ၊	 ပနရာပဒသ၊	 ဆင်းရဲးချမ်းသာမှု	 စသည့်	 အချက်အလက် 
များပေါ်မူတည်ပေီး	 ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း၊	 မျက်နှာသာပေးပခင်းများ 
ကို	 သည်းခံခွင့်လွတ်မည်	 မဟုတ်ေါ။	 လုေ်ငန်းခွင်တွင်	 ဝန်ွမ်း 
များအားလုံး	 တရားမျှတမှုရှိပအာင်	 အပကာင်းဆုံး	 ပဆာင်ရေက ်
မည်ပဖစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာပေးနှင့် လုံဖခုံပေး

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 ဝန်ွမ်းများ၏	 ကျန်းမာပရးနှင့်	
ေတ်သက်ပေီးပေည်တွင်းပေည်ေရှိ	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှု	 စံချိန်	
စံညွှန်းများအတိုင်း	 ပလးစားလိုက်နာေါသည်။	 	 ဝန်ွမ်းတိုင်း 
တွင်	 လုေ်ငန်းနှင့်ေဝပနွိုင်မှု	 နှစ်ခုအသကား	 ချိန်ခွင်လျှာ	 မျှတ 
မှု	 ရှိပစရန်	 အစဉ်	 အပလးွားပေီး	 ပဆာင်ရေက်ေါသည်။	 ွို့ ပေင်	

လူမှုဖူလုံပရးအာမခံလည်း	 ဝန်ွမ်းတိုင်းအတွက်	 ွားရှိပေး	
ေါသည်။

လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ချက်တိုင်းတွင်	 အန္တရာယ်ကင်းရှင်း	
ပစရန်	 အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ပပခကို	 ကကိုတင်သုံးသေ်	 အကဲပဖတ်ပခင်း၊	
ပဖစ်လာနိုင်မည့်	 အန္တရာယ်ကို	 ကကိုတင်ကာကွယ်မှုပေုပခင်း၊	 
မပတာ်တဆပဖစ်မှု	 မရှိပစရန်	 ပစာင့်မတ်ကကီးသကေ်ပခင်း၊	 လုေ်ငန်း	 
ခွင်အတွင်း	 ပဖစ်ေွားတတ်သည့်ပရာဂါများနှင့်	 ကူးဆက်ပရာဂါ 
များကို	 ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်း၊	တစ်နှစ်တစ်ကကိမ်	 ေုံမှန်	 ပဆးစစ ်
ပေးပခင်းစသည်များကို	အပလးွားပေီး	ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

တာဝန်သိပသာ	 ပမန်မာနိုင်ငံသားများေိုင်ကုမ္ပဏီ	 တစ်ခု	 
အပနပဖင့်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 မိမိတို့၏	 ပရပပမပတာပတာင်	
သောဝေတ်ဝန်းကျင်ကို	 အပလးွားေါသည်။	 မိမိတို့၏	
လုေ်ရေ်များမှ	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်အား	 မည်သို့မည်ေုံ	 ွိခိုက်	
မည်ကို	 ပကာင်းစွာ	 နားလည်သည်။	ွို့ပသကာင့်	ကုမ္ပဏီ၏	လုေ်	
ငန်းပဆာင်ရေက်ချက်တိုင်းတွင်	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်	 ွိခိုက်မှု	
အနည်းဆုံးပဖစ်ပအာင်	အပလးွားပဆာင်ရေက်ေါသည်။

သောဝ	 ေတ်ဝန်းကျင်အား	 ွိခိုက်မှု	 အနည်းဆုံးပဖစ်ပစ 
ပသာ	 နည်းေညာနှင့်	 ေစ္စည်းကိရိယာများကိုသာ	 ဦးစားပေး	
အသုံးပေုေါသည်။	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုမှ	 ွွက်ရှိလာပသာ	
ကာေွန်အခိုးအပငွ့များ၊	 ဖုန်များနှင့်	 အပခားစွန့်ေစ်ေစ္စည်းများကုိ	
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း	စီမံခန့်ခွဲမှု	ပေုေါသည်။

ပဖာက်သည်များ

ေိုမိုပကာင်းမွန်ပသာ	 ေဝကို	 တည်ပဆာက်ပခင်းဆိုသည့်	
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 ပဆာင်ေုဒ်နှင့်အညီ	 လူသားတိုင်းအား	 ေိုမို	
ပကာင်းမွန်ပသာ	 ေဝကို	 တည်ပဆာက်ပေးစွမ်းနိုင်ပခင်းသည်	

စီးေွားပရး လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှု အပမခခံကျင့်ဝတ ်
(Code of Conduct)
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ကုမ္ပဏီ၏	ဆန္ဒသပောွားပဖစ်သည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 အပကာင်းဆုံးအရည်အပသွး၊	
အသင့်ပတာ်ဆုံး	 ပေးနှုန်းပဖင့်	 ပဖာက်သည်များ၏	 ရည်မှန်းချက်	
နှင့်	 လိုရာဆန္ဒအား	 ပဖည့်စွမ်းပေးနိုင်ပခင်းကို	 တန်ဖိုးွားေါ	 
သည်။	 ပဖာက်သည်များအား	 ပလးစားပခင်း၊	 အပလးွားပခင်း၊	
နားလည်ပခင်း၊	 သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း	 လုေ်ငန်းများ	 ပေီးပပမာက်	 
ပစပခင်း၊	 အရည်အပသွးပေည့်မီပသာ	 ဝန်ပဆာင်မှုများပေးပခင်း	
သည်	 ကုမ္ပဏီ၏	 လုေ်ငန်းအမူအကျင့် ပဖစ်သည်။	 ဝန်ွမ်းတိုင်း	
တွင်	 ယုံသကည်အားွားနိုင်မှု၊	 တာဝန်ယူပခင်း	 တာဝန်ခံပခင်းရှိမှု၊	
စံပေပဖစ်ပစမှု၊	 လုေ်ငန်းရိုပသပလးစားစိတ်ရှိမှုပဖစ်ပအာင်	 အစဉ်	
အပလးွား	ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိသည်။

နိုင်ငံပတာ်၏	 ဥပေဒနှင့်	 ပေဋ္ဌာန်းချက်များ၊	 စည်းမျဉ်း	
စည်းကမ်းများ၊	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်	
လုေ်ွုံးလုေ်နည်းများကို	 ပလးစားလိုက်နာပေီး	 ပဖာက်သည်များ	
အား	 စိတ်ပကျနေ်မှု	အပကာင်းဆုံးပဖစ်ပအာင်	အစဉ်မပေတ်	 ကကိုး	
စားပဆာင်ရေက်မည်ပဖစ်သည်။

ပစ္စည်းပပးသွင်းသူများ
အရည်အပသွးပေည့်မီပသာ	 ွုတ်ကုန်နှင့်	 ဝန်ပဆာင်မှု	

များကို	 ပဖာက်သည်များအား	 ပေးစွမ်းနိုင်ပရးအတွက်	 ကုမ္ပဏီ	
သည်	 ေစ္စည်းကိရိယာ၊	 နည်းေညာ၊	 ဝန်ပဆာင်မှုနှင့်	 အပခား	
အရင်းအပမစ်	 ပေးသွင်းသူများကို	 အမှီပေုရပေန်သည်။	 အရည်	
အပသွးပေည့်မီပသာ	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူများ	 မရှိလျှင်	 ကုမ္ပဏီ	
သည်လည်း	 ပဖာက်သည်များအား	 အရည်အပသွးပေည့်မီပသာ	 
ွုတ်ကုန်နှင့်	 ဝန်ပဆာင်မှုများကို	 ပေးစွမ်းနိုင်မည်	 မဟုတ်	
ပသကာင်း	သိရှိနားလည်သည်။

ွို့ပသကာင့်	 ေစ္စည်းအရည်အပသွး၊	 ပေးနှုန်း၊	 အချိန်တိကျ	
မှု	 စသည်ပဖင့်	 ယုံသကည်စိတ်ချရပသာ	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူများ	
ရနိုင်ရန်၊	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက်လည်း	 တရားမျှတပသာ	
လုေ်ငန်း	 လုေ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်ပဖစ်ရန်၊	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူကုိ	
ပရေးချယ်ရာတွင်	 အများ၏	 ယုံသကည်မှု	 မေျက်စီးပစရန်	 စသည့်	
ရည်ရေယ်ချက်များပဖင့်	 ဝယ်ယူပရးလုေ်ွုံးလုေ်နည်းနှင့်	 မူဝါဒ	
များ	 ချမှတ်ွားပေီးပဖစ်သည်။	 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူသည်	 အဆိုေါ	
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 ဝယ်ယူပရးလုေ်ွုံးလုေ်နည်းနှင့်	 မူဝါဒများ	
၏	ပဖာ်ပေသတ်မှတ်ချက်များနှင့်	ကိုက်ညီရမည်ပဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းဖပိုင်ဘက်များ

လုေ်ငန်းသပောသောဝတိုင်းတွင်	 မိမိတို့နှင့်	 ယှဉ်ပေိုင်	
မည့်	 ပေိုင်ေက်များရှိပခင်းသည်	မိမိတို့၏	လုေ်ငန်းအရည်အပသွး	
ကို	တိုးတက်ပစသည့်	အရာပဖစ်ပသကာင်း	ယုံသကည်သည်။	ွို့ ပေင်	
ပဖာက်သည်များအတွက်	 ပေးနှုန်းမျှတမှုကိုလည်း	 ေိုမိုပေးစွမ်း	
နိုင်မည်ပဖစ်သည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 ွုတ်ကုန်များနှင့်	 ဝန်ပဆာင်မှု	 ပေး	
နှုန်းသည်	 အရည်အပသွးနှင့်	 ဝန်ပဆာင်မှုအပေါ်မူတည်ေါသည်။	
ပေိုင်ေက်များပေါ်ကိုလည်း	 အချင်းချင်း	 ပလးစားပသာ၊	 ရိုးသား 
ပသာ၊	 တရားမျှတပသာ၊	 စီးေွားပရးကျင့်ဝတ်	 အသိစိတ်ရှိပသာ၊	
ဥေပဒလိုက်နာမှုရှိပသာ	 အမူအကျင့်များပဖင့်	 ပဆာင်ရေက်မည်	
ပဖစ်သည်။

အကျ ိုးစီးပွားေိုင်ော ပဋိပက္ခမဖစ်မှု

ကုမ္ပဏီ	 အရာရှိများ၏ကိုယ်ပရးကိုယ်တာ	 အကျ ိုးစီးေွား 
နှင့်	ကုမ္ပဏီ၏အကျ ိုးစီးေွားများ	အပေိုင်အဆိုင်ပဖစ်ပေီး	ေဋိေက္ခပဖစ်	
ပခင်းသည်	 ေဋိေက္ခပဖစ်ပနသူ၏	မှန်ကန်မျှတစွာ	ဆုံးပဖတ်နိုင်စွမ်း	
ကို	 ွိခိုက်ပစေါသည်။	 ွိုကဲ့သို့	 ေဋိေက္ခမျ ိုးရှိပနလျှင်	 မှန်ကန်	 
မျှတစွာ	 ဆုံးပဖတ်နိုင်ပသာ်လည်း	 ကုမ္ပဏီပေါ်	 အများပေည်သူ၏	 
ယုံသကည်မှုကို	ပလျာ့နည်းပစနိုင်သည်။

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	ွိုကဲ့သို့ပသာ	 ေဋိေက္ခမျ ိုး	 မရှိပစရ	 
ေါ။	 အကျ ိုးစီးေွားဆိုင်ရာ	 ေဋိေက္ခမျ ိုး	 ပဖစ်နိုင်မည့်အလားအလာ 
ရှိလျှင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 စီမံအုေ်ချုေ်သူများမှ	 ပလျာ်ကန်စွာ	 ပပဖရှင်း	
မည်ပဖစ်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားနှင့် လှုပ်ေှားမှုများ

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏	 စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်	 ဝန်ွမ်းများ	
သည်	 ပေင်ေလုေ်ငန်းများ၊	 ပေင်ေရာွူးများနှင့်	 လှုေ်ရှားမှုများ	
ပသကာင့်	ကုမ္ပဏီ၏	လုေ်ငန်းတာဝန်များ	ပကျေွန်စွာ	ွမ်းပဆာင်	
နိုင်စွမ်းကို	 ွိခိုက်ပစနိုင်ေါသည်။	 ွို့ပသကာင့်	 စီမံခန့်ခွဲ့သူများ	
အပနပဖင့်	ကုမ္ပဏီမှပေးအေ်သည့်	မိမိ၏	တာဝန်ွမ်းပဆာင်နိုင်မှု	
ကို	ွိခိုက်နိုင်မည့်	 ပေင်ေလုေ်ငန်းများ၊	 ရာွူးများနှင့်	လှုေ်များမှု	
များကို	ကုမ္ပဏီက	တားပမစ်သည်။

လျှ ို့ဝှက် အချက်အလက်များ

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	အများေိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်သည်နှင့် 
အညီ	 ကုမ္ပဏီ၏	 အစုရှယ်ယာပေးနှုန်းနှင့်	 ယုံသကည်မှုေုံရိေ်ကို	
ွိခိုက်ပခင်းမရှိပစရန်	 လျှ ို့ဝှက်	 သတင်းအချက်အလက်များကို	
လုံပခုံစွာ	 ကိုင်တွယ်ရန်လိုအေ်ပသကာင်း	 ယုံသကည်နားလည်သည်။	
အပရးကကီးပသာ	 သတင်းအချက်အလက်များကို	 လူတစ်ဦးတစ်	 
ပယာက်က	 မိမိကိုယ်	 ပကာင်းစားပရးအတွက်	 အသုံးချနိုင်သည်	
ပဖစ်ရာ	 လျှ ို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို	 အများပေည်သူ	
သို့	 ဖွင့်ဟအသိမပေးမီ	 မသက်ဆိုင်သူအား	 ဝင်ပရာက်သကည့်ရှု	  
နိုင်ပခင်း	 မရှိပစရန်	 လိုအေ်ပသာ	 အစီအမံနှင့်	 လုေ်ွုံးလုေ်နည်း 
များ	ပဆာင်ရေက်ွားပေီးပဖစ်သည်။

ပူးပပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတိုင်း မပုကျင့်လိုက်နာမှု

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 ရန်ကုန်စပတာ့အိတ်ချိန်းသို့	 ဝင်	 
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ပရာက်နိုင်ပရး	 ကကိုးေမ်းဆဲကာလပဖစ်သည်။	 မသကာမီတွင်	 အစ ု
ရှယ်ယာများကို	 အများပေည်သူအား	 ကနဦး	 စတင်ကမ်းလှမ်း 
ပရာင်းချမှု	 ပေုလုေ်နိုင်မည်	 ယုံသကည်ေါသည်။	 ပကာင်းမွန်ပသာ	
ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်အတွက်	 ဟာကွက်များကို	 ပဖည့်တင်း	
လျက်ရှိသည်။	

လက်ရှိအချိန်တွင်	 အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးပသကာင့်	 ပကာင်း	 
မွန်ပသာ	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်အတိုင်း	 ရာနှုန်းပေည့်	 လိုက ်
နာနိုင်ရန်	 အားနည်းချက်များ	 ရှိပနနိုင်မည်ပဖစ်သည်။	 အနာဂတ်	 
တွင်	 ပကာင်းမွန်ပသာ	 ေူးပေါင်းစီမံအုေ်ချုေ်မှုစနစ်ကို	 ေိုမိုအကျ ိုး	
ရှိစွာ	 လိုက်နာအသုံးချနိုင်ပရး	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းက	 အစဉ်မပေတ်	
ကကိုးစားအားွုတ်လျက်ရှိေါသည်။

၂၀၁၆	-	၂၀၁၇	ေဏ္ဍာပရးနှစ်အတွင်း	ကုမ္ပဏီ၏	စီမံအုေ်	
ချုေ်သူများ	လိမ်လည်လှည့် ပဖားပခင်း၊	ကျင့်ဝတ်ေျက်ပေားပခင်းများ	
အလျဉ်းမရှိေါ။	လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာများ၏	နုတ်ွွက်ပခင်းလည်း	
မရှိေါ။	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏	ေဏ္ဍာပရးတာဝန်	ပဆာင်ရေက်ချက်များ	
ေျက်ကွက်မှုပသကာင့်	ကုမ္ပဏီ၏	ဂုဏ်သတင်းွိခိုက်မှုများ	မရှိေါ။	 
သို့ပသာ်	 လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်နှင့်	 စီမံအုေ်ချုေ်မှုဌာန	 အမှု	  
ပဆာင်ဒါရိုက်တာပဖစ်သူ	 စိုင်းသိန်းပကျာ်သည်	 မိသားစုအပရး 
ကိစ္စပသကာင့်	 	 နုတ်ွွက်ပခင်းရှိပသကာင်း၊	 	ယင်းဌာန၏	လစ်လေ်	 
ရာွူးအတွက်	 ပဒါ်မူးပဟမာပဖူအား	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ	 ခန့်ွား 
ပေီးပဖစ်ပသကာင်း	 အစုရှယ်ယာရှင်များအား	 ပလးစားစွာ	 အစီရင ်
ခံအေ်ေါသည်။

လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုကဏ္ဍ

 စီးေွားပရးလည်ေတ်မှု၏	သပောသောဝ ...........................................................................54

	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	အပကာင်အွည်ပဖာ်မှု	မှတ်တမ်း ..........................................56

	 ကုမ္ပဏီခွဲများ .................................................................................................................60
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ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေုိင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	
ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းပဖင့်	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်ခဲ့ ပေီး	 ၅	 နှစ်	
နီးေါး	 ကာလအတွင်းတွင်	 ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းကဏ္ဍ	
အမျ ိုးမျ ိုး	 ဥေမာ	 -	 အပဆာက်အအုံများ၊	 လမ်းနှင့်တံတားများ၊	
အကကီးစားပဆာက်လုေ်ပရးစီမံကိန်းများ၊	 အိမ်ယာစီမံကိန်း	
များ၊	 အပပခခံအပဆာက်အအုံများပဖစ်သည့်	 ပရကာတာနှင့်	
တမံများ၊	 ပရအားလျှေ်စစ်စက်ရုံများ	 စသည်ပဖင့်	 လုေ်ငန်း	
အပတွ့အကကုံများနှင့်	ကေမ်းကျင်မှုများစွာ	ရှိခဲ့ ပေီးပဖစ်သည်။

ကုမ္ပဏီသည်	 အများပေည်သူအတွက်လည်းပကာင်း၊	
ေုဂ္ဂလိကအတွက်လည်းပကာင်း	အွက်ပဖာ်ပေေါ	လုေ်ငန်း	လည ်
ေတ်မှုများပဖင့်	 နှစ်စဉ်ဝင်ပငွများ	 ပဖာ်ပဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။	 ွို့ ပေင်	
ကုမ္ပဏီသည်	 ပဆာက်လုေ်ပရးနှင့်သက်ဆိုင်ပသာ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု 
များပဖင့်လည်း	 နှစ်စဉ်ဝင်ပငွများ	ွွက်ပေါ်ပစခဲ့သည်။	ဤကဲ့သို့	 
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုမှ	 တစ်ဖက်တစ်လမ်း	 ဝင်ပငွများသည်	 ပဆာက် 
လုေ်ပရးလုေ်ငန်းကဏ္ဍမှ	 ပဖစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်	 ဆုံးရှုံးမှုပဖစ်နုိင ်
ပပခများကို	 တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	 ပကျာပွာက်ပနာက်ခံအပဖစ်	
ကာကွယ်ပေးနိုင်ေါသည်။	 ွို့ ပေင်	 ကုမ္ပဏီသည်	 အပခားလုေ်ငန်း 
များတွင်လည်း	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု	 ပေုလုေ်ခဲ့ ပေီး	 ယင်းမှ	 ရရှိခဲ့ပသာ	
အပမတ်ခွဲပဝစုများသည်	ကုမ္ပဏီ၏	ဝင်ပငွကို	ပမဲပမံ	ခိုင်မာပစသည်။

ပမျှာ်မှန်းချက်

ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းကို	 အရည်အပသွးပကာင်းမွန်မှု	
ပဖင့်	ဦးပဆာင်နိုင်ရုံမျှမက	 ပမန်မာ့စွမ်းရည်နှင့်	လူမှုဝန်းကျင်	ေဝ	
အရည်အပသွး	တိုးတက်မှုကို	 အပွာက်အကူပေုရန်	 ရည်ရေယ်၍	
အာဆီယံပဒသတစ်ခွင်၏	 အပပခခံအပဆာက်အအုံများကို	 နိုင်ငံ	
တကာအဆင့်မီ	တာဝန်ယူပဆာင်ရေက်ပေးနိုင်ရန်။

ေည်မှန်းချက်

ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုလုေ်ငန်းနှင့်	 ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းတွင်	
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ	 ပကာင်းမွန်ပသာ	 လုေ်ငန်းအရည်အပသွး၊	
ွိုက်တန်ပသာ	အကျ ိုးအပမတ်နှင့်	မျှတပသာမူဝါဒစည်းမျဉ်းများ	
ပဖင့်	အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်လုေ်ငန်းအေ်နှံသူများကို	စိတ်ပကျနေ်	
မှု	ရရှိပစရန်။

မဟာဗျူဟာများ
 ■ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်  မိမိတိုင်းမပည်အပပါ်အကျ ိုးမဖစ်ထွန်း  

ပစပသာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို သင့်တင့်မျှတပသာ အကျ ိုး 
အမမတ်များမဖင့် ပေွးချယ်လုပ်ကိုင်ပောင်ေွက်မခင်း။

 ■ ထိပောက်မှုေှိပသာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ပကာင်းမွန်ပသာလုပ်ငန်း  
အေည်ပသွးနှင့် သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း ဖပီးပမမာက်ပအာင်  
ပောင်ေွက်မခင်းမခင်းစသည့် မူများမဖင့် တည်ပောက်ပေး 
စီမံကိန်းများအား စီမံခန့်ခွဲမခင်း။

 ■ ေုံးရှုံးမှုမဖစ်နိုင်ပမခ(risk)  နည်းပါးဖပီး တိုင်းမပည် ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိုးတက်မှုအတွက် အပထာက်အကူမဖစ်ပစပသာ ပောက် 
လုပ်ပေးနှင့် ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပောင် 
ေွက်မခင်းမဖင့် ေှယ်ယာေှင်များအတွက် ပေေှည်အကျ ိုး 
အမမတ်များကို မဖစ်ထွန်းပစမခင်း။

 ■ အာေီယံနိုင်ငံများကို အဓိကထားဖပီး ပဒသပေးကွက်များ 
တိုးချဲ့ မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်ဖပိုင်နိုင်စွမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာပစေန်
လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်နှင့် အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ စသည့် ကုမ္ပဏီ 
တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းပောင်ေည်ကို မမှင့်တင်မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်း ပိုမိုမမင့်မားလာပစေန် ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိုးတက်လာပသာ နည်းပညာများနှင့် အသိပညာများကို 
အချိန်မီ လက်ပတွ့အသုံးချနိုင်ေန်  စီမံပောင်ေွက်မခင်း။

ပူးပပါင်းပောင်ေွက်မခင်း

ကုမ္ပဏီ၏ စီးေွားပရးမူဝါဒနေင့် ဖခုံငုံသုံးသေ်ချက်
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 ■ လုပ်ငန်းဝန်ပောင်မှုအေည်အပသွး ပကာင်းမွန်မှု၊
 ■ လုပ်ငန်းမိတ်ပေွတို့၏ စိတ်ပကျနပ်မှု၊
 ■ ရိုးသားကကိုးစားမှု၊
 ■ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တာဝန်ယူမှု၊
 ■ ပူးပပါင်းလုပ်ပောင်မှု။

ကုမ္ပဏီသည်	ယင်း၏	လုေ်ငန်းမူဝါဒများနှင့်အညီ	 ၂ဝ၁၆	
ခုနှစ်တွင်	ပအာက်ေါအတိုင်း	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်	-

၁။	 အချိန်ဇယားအတိုင်း	 လုေ်ငန်းများကို	 ပေီးစီးပအာင်	
ပဆာင်ရေက်ပခင်း၊

၂။	 လုေ်ငန်းစာချုေ်များ၏	 သတ်မှတ်ချက်	 လုေ်ွုံးလုေ် 

နည်းအတိုင်း	လိုက်နာပဆာင်ရေက်ပခင်း၊

၃။	 စီမံကိန်းများတွင်	 ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်းစူးစမ်းပလ့လာမှု
ကို	ပေုလုေ်ပေီးမှ	လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ပခင်း၊

၄။	 ပရရှည်ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုနှင့်	 အချိန်တိုရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုများ 
ကို	 ွိပရာက်စွာ	 စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပခင်းပဖင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ပငွပသကးပဖစ် 
လွယ်မှုကို	ွိန်းသိမ်းွားနိုင်ပခင်း၊

၅။		ကုမ္ပဏီ၏	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုနှင့်	 စီမံကိန်းတိုင်း 
တွင်	 ေွင့်လင်းပမင်သာမှုကို	 အဓိကွား	 ပဆာင်ရေက်ပခင်းတုိ့ 
ပဖစ်သည်။
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ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 	 	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	ေင်မ	
စီးေွားပရးပဖစ်သည့်	 	 တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများကို	 	 ပဆာင်	
ရေက်လျက်ရှိပေီး	 ေုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း၊	 အစိုးရကိုယ်စားပေုအဖွဲ့
အစည်းတို့ွံမှ	 လုေ်ငန်းများကိုလည်း	 ကန်ွရိုက်	 သို့မဟုတ်	
လက်ခွဲကန်ွရိုက်ယူ၍	 သတ်မှတ်ပေးနှုန်း	 သို့မဟုတ်	 ညှိနှိုင်း
သတ်မှတ်ပေးနှုန်းတို့ ပဖင့်	 ပဆာင်ရေက်ပေးေါသည်။	 ွို့အပေင်	
ဖက်စေ်လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်သည့်	 လုေ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်	 အသီးသီး	
အတွက်	 လုေ်ငန်းအေုိင်းလုိက်	 သ့ုိမဟုတ်	 အေုံလိုက	် ေိုင်းပခားနိုင်	
ပခင်းမရှိသည့်	 ဖက်စေ်တည်ပဆာက်ပရး	 စီမံကိန်းလုေ်ငန်းေံုစံ	
ပဖင့်လည်း	 ပဒသခံကန်ွရိုက်	 ကုမ္ပဏီများနှင့်	 ေူးပေါင်းပဆာင်	
ရေက်ေါသည်။	မိမိလုေ်ပဆာင်ရမည့်	လုေ်ငန်းအေိုင်းလိုက်	သပော 
တူညီချက်အရ	အစုအစေ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည်	လုေ်ငန်း၏	 
အရှုံးအပမတ်ရလဒ်အတွက်	 ခံစားခွင့်အချ ိုးအလိုက်	 တာဝန်ယူ 
ရေါမည်။	 အစုအစေ်ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုသည်	 ယာယီစုပေါင်းလုေ် 
ပဆာင်ရသည့်ေုံစံမျ ိုး	 (consortium)	 လည်း	 ပဖစ်နိုင်သည်။	 ဤ 
ေုံစံပဖင့်	 လုေ်ပဆာင်ရသည့်	 စီမံကိန်းလုေ်ငန်းအား	 လုေ်ငန်း 
အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးအတွက်	 လုေ်ငန်းအေိုင်းလိုက်နှင့်	 အေုံလိုက်	
ခွဲပဝပေးနိုင်ေါသည်။	

ယင်းအဖဲွ့ဝင်အသီးသီးတ့ုိမှလည်း	 အရှုံးအပမတ်ရလဒ်ကို	

လွတ်လေ်စွာပဖင့်	 တာဝန်ယူရေါမည်။	 ဤလုေ်ငန်းတို့မှာ	 များ	
ပသာအားပဖင့်	 အစိုးရနှင့်ဆက်စေ်သည့်	 စီမံကိန်းလုေ်ငန်းများ	
ပဖစ်သကေါသည်။	 ဆိုလိုသည်မှာ	 အကကီးစားအပပခခံအပဆာက်	
အအုံစီမံကိန်းကကီးများ၊	 လူပနအပဆာက်အအုံတည်ပဆာက်ပရး	
စီမံကိန်းကကီးများ	 အေါအဝင်	 ခွဲပကျာက်ွုတ်လုေ်ပခင်းလုေ်ငန်း 
များနှင့်	ကွန်ကရစ်ွုတ်လုေ်ပခင်းလုေ်ငန်းများ၊	လျှေ်စစ်ဓာတ်အား	 
ွုတ်လုေ်ပရး	 အပပခခံအပဆာက်အအုံကကီးများ	 တည်ပဆာက် 
ပရးလုေ်ငန်းများနှင့်	 ဆက်နွယ်ပနပသာ	 အစိုးရနှင့်	 ဖက်စေ ်
ေူးပေါင်းလုေ်ပဆာင်ရသည့်	လုေ်ငန်းများ	ပဖစ်သကေါသည်။

၁။ ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ လက်ပအာက်ခံကုမ္ပဏီ 
များနှင့် အစုအစပ်ကုမ္ပဏီများ၏ တည်ပောက်ပေးလုပ်ငန်း 
များကို ပင်မကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းနှင့် လက်ခွဲကန်ထရိုက် လုပ်ငန်း 
ဟူ၍ အပိုင်း ၂  ပိုင်းခွဲမခားနိုင်သည်။

(က)	ေင်မကန်ွရိုက်တာ

စီမံကိန်း	 လုေ်ငန်းေိုင်ရှင်ွံမှ	 တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်း	
များကို	 မိမိပတာင်းဆိုလိုပသာ	 သတ်မှတ်ပေးနှုန်း	 (bidding)	
နှင့်	 ညိှနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ပေးနှုန်း	 (negotiation)	 တ့ုိပဖင့်	 ေင်မ	
ကန်ွရိုက်တာအပဖစ်	 ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်လက်ခံပဆာင်ရေက်	 

 စီးေွားပရးလည်ေတ်မှု၏ သပဘာသဘာဝ
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ေါသည်။	 ဤပနရာတွင်	 ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 မိမိ၏	 အမည်နှင့်	
အဆိုပေုလွှာ	တင်သွင်းမည်။	အွူးကေမ်းကျင်မှုရှိပသာ	နိုင်ငံပခား 
ကုမ္ပဏီများနှင့်	 ဖက်စေ်ပဆာင်ရေက်ရန်လိုအေ်ပသာ	 အကကီးစား	 
စီမံကိန်းလုေ်ငန်းများတွင်	 မိမိကုမ္ပဏီများနှင့်	 အပေန်အလှန် 
ေူးပေါင်းပေီး	 လုေ်ငန်းဆိုင်ရာ	 ပတာင်းဆိုချက်များကို	 စီမံကိန်း	 
လုေ်ငန်းေိုင်ရှင်၏	လိုအေ်ချက်နှင့်အညီ	 ပဆာင်ရေက်မည်။	ဤသို့ 
ပသာသပောပဆာင်သည့်	 စီမံကိန်းလုေ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ရေက ်
ရန်လက်ခံရာတွင်	 မိမိကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 တည်ပဆာက်ပရး	 
လုေ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို	 မိမိကုမ္ပဏီကသာ	 ပဆာင်ရေက်လုေ်ကိုင်ရန်	 
မဟုတ်ေဲ၊	 လုေ်ငန်း၏	 အစိတ်အေိုင်းအချ ို့အား	 လက်ခွ ဲ
ကန်ွရိုက်	 ပေးပဆာင်ရေက်မည်။	 ဤပနရာတွင်	 လက်ခွဲ	 
ကန်ွရိုက်တာ၏	 ယခင်က	 လုေ်ငန်းဆိုင်ရာ	 ပအာင်ပမင်မှုနှင့်	
ယုံသကည်စိတ်ချရမှုများကို	 ွည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပဖစ်ပေီး	 တစ်ဦး 
တစ်ပယာက်တည်းကိုသာ	 လက်ခွဲကန်ွရိုက်တာအပဖစ်	 အား 
ွားပခင်း၊	ချဉ်းကေ်ပဆာက်ရေက်ပခင်းမျ ိုး	မပဖစ်ပစရေါ။

(ခ)	လက်ခွဲကန်ွရိုက်တာ

စီမံကိန်း	 လုေ်ငန်းေုိင်ရှင်များမှ	 တုိက်ရုိက်ချပေးလာပသာ	 
လုေ်ငန်းများရရှိွားသည့်	 အပခားကန်ွရိုက်တာများွံမှ	 လုေ်	 
ငန်းများကို	 မိမိကုမ္ပဏီမှ	 ပဆာင်ရေက်ရန်လက်ခံပခင်းပဖစ်သည်။	
ဤသပောသောဝရှိပသာ	 လုေ်ငန်းမျ ိုးသည်	 လုေ်ငန်း	 လုေ ်
ပဆာင်ရာတွင်	 ွိန်းချုေ်မှုပပမာက်ပမားစွာနှင့်တည်ပဆာက်ွား 
သည့်	 ွုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်းစဉ်များနှင့်	 များစွာဆက်နွယ်ပနရာ	 
နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများမှ	 စက်ကကီးများကို	 ပဆာင်ရေက်အသုံးပေုပလ့ 
ရှိေါသည်။	 လုေ်ငန်းခွင်အပတွ့အကကုံနှင့်	 လုေ်ငန်းစွမ်းပဆာင ်
ရည်အမျ ိုးမျ ိုးရှိပသာ	 ပဆာက်လုေ်ပရးကန်ွရိုက်တာများ	 လို	 
အေ်ပသာလုေ်ငန်းမျ ိုးလည်း	 ပဖစ်ေါသည်။	 ေင်မ	ကန်ွရိုက်တာ 
တစ်ဦးအပနပဖင့်	 အဆင့်ဆင့်ပသာ	 လုေ်ငန်းများကို	 ဆက်လက ်

ပဆာင်ရေက်ရန်အတွက်	 လုံပလာက်ပသာ	 ကေမ်းကျင်မှုနှင့်	
အမျ ိုးမျ ိုးပသာ	 လုေ်ငန်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ	 မရှိနိုင်ေါ။	 ဤပဖစ် 
ရေ်မျ ိုးတွင်	ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနပတာင့်	တင်းပေီး	နာမည်ပကျာ ်
သကားသည့်	 ေင်မကန်ွရိုက်တာများွံမှ	 လက်ခွဲကန်ွရိုက် 
လုေ်ငန်းကိုပဆာင်ရေက်ရန်	ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အပနပဖင့်	ကုမ္ပဏီ၏ 
စွမ်းပဆာင်ရည်	 လုံပလာက်ပခင်းရှိ	 မရှိကို	 စဉ်းစားပေီးမှ	 လက်ခံ 
မည်။	ဤပနရာတွင်	မိမိကုမ္ပဏီအား	အွူးသပဖင့်	အင်ဂျင်နီယာ 
လုေ်ငန်း၊	 ွုတ်လုေ်မှုလုေ်ငန်းနှင့်	 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ	 စသည့်	 
နည်းေညာများ	 လွှဲပပောင်းရယူနုိင်ခွင့်	 ရရှိပစရန်နှင့်	 အနာဂတ် 
တွင်	 ေိုမိုတိုးတက်သည့်	 နည်းေညာများလိုအေ်ပသာ	 အကကီးစား	 
စီမံကိန်းလုေ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ရေက်နိုင်ရန်အတွက်	 လုေ်ငန်း 
စွမ်းပဆာင်ရည်	 လုံလုံပလာက်ပလာက်ရှိပသာ	 လုေ်ငန်းအသိုင်း	
အဝိုင်းများ	ဖန်တီးလုေ်ပဆာင်နိုင်မှုကိုခွင့်ပေုပေးရန်ပဖစ်သည်။
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နိဒါန်း

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	
အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 လက်ရှိ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုစီမံကိန်း	
ွဲတွင်	 အဓိကအပရးေါသည့်	 စီမံကိန်းတစ်ခုပဖစ်သည်။	 ကုမ္ပဏီ	
သည်	ပရအားလျှေ်စစ်တွင်	အဓိကွားပေီး	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံရပခင်း	၏	
ရည်ရေယ်ချက်များမှာ	-	

၁။ ပဒသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ 
ေေှိပစေန်၊

၂။  ပဒသ ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ပစေန် နှင့်
၃။ နိုင်ငံပတာ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖူလုံပေးအတွက် 

အပထာက်အကူမပုနိုင်ေန် တို့ မဖစ်သည်။

တစ်နည်းအားပဖင့်ဆိုရလျှင်	 ပဒသ၏	 လျှေ်စစ်ဓာတ်အား	
လုိအေ်မှု	 ေုိမုိပမင့်မားပနပခင်းပသကာင့်လည်းပကာင်း၊	 ပဒသန္တရဖံွ့ ပဖိုး	

ပရးလုေ်ငန်းတွင်	 မရိှမပဖစ်လုိအေ်ပသာ	 အပပခခံအပဆာက်အအံု 
လုေ်ငန်းပဖစ်ပခင်းပသကာင့်လည်းပကာင်း	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	ကို	
ဦးစားပေး	ပရေးချယ်ရပခင်းပဖစ်သည်။

အဆိုေါ	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်း၏	 အပကာင်	
အွည်ပဖာ်ပဆာင်မှုအဆင့်ဆင့်ကုိ	 ရှယ်ယာရှင်များသိရိှနုိင်ရန်	
ပအာက်ေါအတိုင်း	အကျဉ်းအားပဖင့်	ပဖာ်ပေေါမည်။

အကကိုမဖစ်နိုင်ပမခစူးစမ်းပလ့လာမှု (Pre-Feasibility Studies)

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 အကကို	 ပဖစ ်
ပပမာက်နိုင်စွမ်းစူးစမ်းပလ့လာမှု	 (Pre-Feasibility	 Studies)	 
ကို	တရုတ်	နိုင်ငံ	ကူမင်း	အင်ဂျင်နီးယားရင်း	ကုမ္ပဏီ	လီမိတက်	
(KHIDI)	 က	 ၂၀၁၃	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၁၀	 ရက်ပန့တွင်	
ပဆာင်ရေက်ပေီးစီးခဲ့သည်။	

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း 
အပကာင်အွည်ပဖာ်မှု မေတ်တမ်း
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နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (M.O.U)

KHIDI	 ၏	 အကူအညီပဖင့်	 အကကို	 ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	
စူးစမ်းပလ့	 လာမှုပေုပေီးပနာက်	 ၂၀၁၃	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 
၁၂	 ရက်တွင်	 စီမံကိန်းအဆိုပေုလွှာကို	 ခရိုင်အုေ်ချုေ်ပရးမှူးရုံးမ ှ
တစ်ဆင့်	 အဆင့်ဆင့်တင်ပေခဲ့ ပေီး	 အဆိုေါနှစ်၏	 နိုဝင်ောလ	 ၆	 
ရက်တွင်	 ရှမ်းပေည်အစိုးရွံမှ	 “မူ”အားပဖင့်	 သပောတူပသကာင်း	
ပေည်သကားခဲ့ေါသည်။

ယင်းပနာက်	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၇	 ရက်ပန့ 
တွင်	ရှမ်းပေည်နယ်အစိုးရနှင့်	နားလည်မှုစာခေန်လွှာ	(M.O.U)	ကို	
ပရးွိုးနိုင်ခဲ့သည်။

မပန်လည်ပနောချထားပေးနှင့် ပမမယာပလျာ်ပကကး ကိစ္စများ

နားလည်မှုစာခေန်လွှာ	 ပရးွိုးပေီးပနာက်	 တမံဧရိယာ	
အတွင်း	 ကျပရာက်ပနသည့်	 စုိက်ေျ ိုးပပမများအတွက်	 ခရိုင်ပပမယာ 
ပလျာ်ပသကးစိစစ်ပရးအဖွဲ့နှင့်	 ပမို့နယ်ပပမယာတိုင်းတာစိစစ်ပရး	
အဖွဲ့တို့မှ	 ကုမ္ပဏီနှင့်	 စိုက်ေျ ိုးပတာင်သူများအသကား	 ညှိနှိုင်း 
ပဆာင်ရေက်ပေးမှုပဖင့်	 ကျေ်သိန်းပေါင်းပလးပွာင်ပကျာ်ကုိ	
ပေးပလျာ်ခဲ့ ပေီးပဖစ်သည်။	 စီမံကိန်းတွင်	 အသုံးပေုရန်အတွက်	
ပပမဧရိယာ	 ၁၇၉	 ဧကကိုလည်း	 ပပမလွတ်၊	 ပပမလေ်နှင့်	 ပပမရိုင်း 
များ	 စီမံခန့်ခွဲပရး	 ဗဟိုပကာ်မတီွ ံမှ	 အပခားနည်းအသုံးပေုခွင့် 
ကိုလည်း	 	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဧပေီလ	 ၄	 ရက်ပန့တွင်	 ရရှိွားပေီးပဖစ ်
သည်။

တမံအွက်ေိုင်းရှိ	 ပရလွှမ်းဧရိယာအတွင်း	 ကျပရာက်	
ပသာ	 အွက်နမ့်ပေါ်(တာလုံ)တံတား၊	 ေုန်းပတာ်ကကီးပကျာင်း	
နှင့်	 ရဲကင်းတို့ကို	 ပေန်လည်ပနရာချွားရန်အတွက်	 စီမံချက်	
နှင့်	 ဒီဇိုင်းများ	 ပရးဆွဲလျက်ရှိေါသည်။	 အဆိုေါ	 စီမံချက်နှင့်	
ဒီဇိုင်းများပေီးစီးေါက	 လျှေ်စစ်စွမ်းအားစီမံပရးဌာနွံသ့ုိ	 တင်ပေ	
ပေီး	 ပေန်လည်ပနရာချွားပရးလုေ်ငန်းများကို	 ဆက်လက်	
ပဆာင်ရေက်သွားမည်ပဖစ်ေါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဉပပဒ

ရှမ်းပေည်အစိုးရနှင့်	 နားလည်မှုစာခေန်လွှာပရးွိုးနိုင်
ခဲ့ပသာ်လည်း	 ပဖစ်ပပမာက်ပရး	 အပကာင်အွည်ပဖာ်မှုတွင်	
သကန့်သကာပစခဲ့သည့်	 အပသကာင်းရင်းတစ်ခု	 ွွက်ပေါ်လာေါ	
သည်။	 ယင်းမှာ	 နားလည်မှုစာခေန်လွှာ	 ပရးွိုးပေီးရက်ပေါင်း	
၂၀	 အသကာ	 ၂၀၁၄	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၂၇	 ရက်ပန့တွင်	
ပေည်ပွာင်စုလွှတ်ပတာ်မှ	 လျှေ်စစ်ဥေပဒကုိ	 ပေဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။	
အဆိုေါ	 လျှေ်စစ်ဥေပဒတွင်	 ပရအားလျှေ်စစ်	 ွုတ်လုေ်ရာ၌	
၁၀	 မဂ္ဂါဝေ်အွိ	 ွုတ်လုေ်မှုသည်	 အပသးစားပရအားလျှေ်စစ်၊	
၁၀	 မဂ္ဂါဝေ်	 အွက်နှင့်	 ၃၀	 မဂ္ဂါဝေ်ပအာက်	 ွုတ်လုေ်မှုသည်	 

အလတ်စားပရအားလျှေ်စစ်၊	 ၃၀	 မဂ္ဂါဝေ်	 အွက်ွုတ်လုေ်မှု	  
မျ ိုးသည်	 အကကီးစားပရအားလျှေ်စစ်	 ဟူ၍	 ၃	 မျ ိုးခွဲွားသည်။	 
ယင်းလျှေ်စစ်ဥေပဒတွင်ေင်	 အခန်း	 ၄၊	 ေုဒ်မ	 ၉၊	 ေုဒ်မခွဲ	 (က)	 
တွင်	ပရအားလျှေ်စစ်	ွုတ်လုေ်ရာ၌	အပသးစားနှင့်	အလတ်စား 
ပရအားလျှေ်စစ်ကို	 တိုင်းပဒသကကီးနှင့်	 ပေည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က	
စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိပသာ်လည်း	 မည်သည့်ပရအားလျှေ်စစ်ွုတ်လုေ ်
မှုမျ ိုးမဆို	 မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့်	 ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်	
ပေည်ပွာင်စုအစိုးရနှင့်	 စာချုေ်ချုေ်ဆိုရန်	 လိုအေ်ပသကာင်း 
ပဖါ်ပေွားသည်။	 ွို့ပသကာင့်	 မသကာပသးခင်က	 ရှမ်းပေည်နယ် 
အစိုးရနှင့်	 နားလည်မှုစာခေန်လွှာ	 ပရးွိုးပေီးခါစပဖစ်သည့်	 
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီသည်	 ပေည်ပွာင်စုအစိုးရ 
နှင့်	 စာချုေ်ချုေ်ဆိုနိုင်ရန်	 ပဆာင်ရေက်ရပေန်သည်။	 ယင်းသည်	 
နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်ပဖစ်ပပမာက်ပရး	 အပကာင်အွည် 
ပဖာ်မှုတွင်	၉	လခန့်	သကန့်သကာပစခဲ့သည်။

မဖစ်ပမမာက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းပလ့လာမှု

ပရအားလျှေ်စစ်	 ွုတ်လုေ်မှု	 စက်ရုံတစ်ခု	 ပဖစ်ပပမာက်	
ပအာင်ပမင်ပရးသည်	 လွယ်ကူသည့်	 အလုေ်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။	
ေွဝီ၊	 ေူမိပဗဒ၊	 ဇလပဗဒ၊	 သောဝေတ်ဝန်းကျင်များနှင့်	
ေတ်သက်ဆက်နွယ်သည့်	 အပသကာင်းရင်းများစွာကို	 ပသချာ	
ဃဏစွာ	 စူးစမ်းပလ့လာရေါသည်။	 အချက်အလက်များစွာကို	
စူးစမ်းပလ့လာပေီးပနာက်	 သင့်ပလျာ်သည့်	 တမံဒီဇိုင်း၊	 ကုန်ကျမှု	
စသည်များကို	ွည့်တွက်ရပေန်သည်။

ပရအားလျှေ်စစ်နှင့်	 ေတ်သက်ပေီး	 အချ ို့ပသာ	 နည်းေညာ	
ဝန်ပဆာင်မှုများသည်	 ပေည်တွင်း၌	 မရရှိနိုင်ပသးပေ။	 ွိုကဲ့သို့	
ပသာ	 ပနရာမျ ိုးအတွက်	 နိုင်ငံပခားေညာရှင်များနှင့်	 နိုင်ငံပခား	
နည်းေညာဝန်ပဆာင်မှုများကို	ငှားရမ်းအသုံးပေုရေါသည်။

နမ့်ပေါ်	 ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 ဒီဇိုင်း၊	
ဒီဇိုင်းကကီးသကေ်မှုများအေါအဝင်	 ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	 စူးစမ်းပလ့ 
လာမှု	 (Feasibility	 Stydy)	 ပေုလုေ်ရန်အတွက်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း 
က	တရုတ်နိုင်ငံ၊	 Hunan	Hydro	 and	Power	Design	 Insti-
tute	(HHPDI)	ကို	အေ်နှံခဲ့ ပေီး	၂၀၁၄	ခုနှစ်၊	နိုဝင်ောလ	၂	ရက်	
ပန့တွင်	နှစ်ဦးနှစ်ဖက်	စာချုေ်	ချုေ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် အကျ ိုးသက်ပောက်မှု 
အပပါ် စူးစမ်းပလ့လာမခင်း (EIA & SIA)

စီမံကိန်း၏	 ပဖစ်ပပမာက်နိုင်စွမ်း	 စူးစမ်းပလ့လာမှု	
ပေုပေီးပနာက်	 ပဖစ်ပပမာက်ပအာင်ပမင်နိုင်သည့်	 အပပခအပနမျ ိုး 
တွင်ေင်ရှိပသာ်လည်း	 ေတ်ဝန်းကျင်နှင့်	 လူမှုဝန်းကျင်အပေါ်	
ဆိုးကျ ိုးသက်	 ပရာက်မှုများ	 ရှိမရှိ၊	 ရှိခဲ့ပသာ်	 မည်သို့မည်ေုံပဖင့်	
ပပဖရှင်းနိုင်မှုရိှမရိှ	 စသည်ပဖင့်	 ပလ့လာသံုးသေ်ရပေန်သည်။	 ေတ် 
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ဝန်းကျင်	 နှင့်	 လူမှုဝန်းကျင်	 ွိခိုက်မှုပေါ်	 စူးစမ်းပလ့လာရန ်
အတွက်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းကုမ္ပဏီသည်	 ပမန်မာစဉ်ဆက်မပေတ် 
ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရး	အင်ဂျင်နီယာဝန်ပဆာင်မှု	ကုမ္ပဏီလီမိတက်	 
(MSDES)	 နှင့်	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်၊	 ဧပေီလ	 ၂၅	 ရက်ပန့တွင်	 စာချုေ်	 
ချုေ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။	 စာချုေ်ချုေ်ဆိုပေီးသည်နှင့်	 တပေိုင်နက်	
ဂရေ်ဖ်-၀၁	 ေါ	 စီမံချက်အတိုင်း	 လုေ်ငန်းစတင်	 ပဆာင်ရေက ်
ခဲ့သည်။	

တာတမံကကံ့ခိုင်မှု ပလ့လာသုံးသပ်မခင်း 

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းမှ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပေုသည့်	 နမ့်ပေါ်ပရအား 
လျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 နိုင်ငံတကာစံချိန်မီဖို့	 အပရးကကီးသည်။	 
သ့ုိမှသာ	 အရည်အပသွးအတွက်	 ယံုသကည်စိတ်ချရပေီး	 လူမှုဝန်းကျင် 
နှင့်	 ေတ်ဝန်းကျင်အတွက်	 ပကာင်းကျ ိုးပဖစ်ွွန်းနိုင်မည်။	 ွိုကဲ့ 
သို့	 နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ	အရည်အပသွးမျ ိုး	 ရရှိနိုင်ပစရန်	 ပရအား 
လျှေ်စစ်	 စီမံကိန်းအတွက်	 တည်ပဆာက်မည့်တမံဒီဇိုင်း၏	 
ကကံ့ခိုင်မှုကို	 ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ	 ပလ့လာသုံးသေ်ချက်ကုိ	 ပဆာင်ရေက် 
ပေးရန်	 ပရအားလျှေ်စစ်နှင့်	 တမံတည်ပဆာက်ပရးေိုင်းတွင်	 ဝါရင် ့
ကေမ်းကျင်သည့်	 ဂျာမနီနိုင်ငံ	 SYDRO	 Consult	 ကုမ္ပဏီအား	
အေ်နှံခဲ့သည်။	 ယင်းဝန်ပဆာင်မှုအတွက်	 SYDRO	 Consult	
ကုမ္ပဏီနှင့်	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်၊	 နိုဝင်ောလ	 ၁၈	 ရက်ပန့တွင်	 စာချုေ်	
ချုေ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

ဤကဲ့သို့ပသာ	 တမံကကံ ခ့ိုင်မှု	 ပလ့လာသုံးသေ်ချက်သည်	 
အပရးကကီးသပလာက်	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	 တည်ပဆာက်ွားသည့်	 
တမံများတွင်	 ကျယ်ကျယ်ပေန့် ပေန့်	 အသုံးပေုမှုမရှိပသးပသကာင်း	
ပတွ့ရှိရသည်။

အွက်ေါ	 ဝန်ပဆာင်မှုအတွက်	 ဂျာမနီနိုင်ငံ	 SYDRO	
Consult	 ကုမ္ပဏီမှ	 ကေမ်းကျင်ေညာရှင်သည်	 တမံ၏ကကံ့ခိုင်မှု	
နှင့်	 ပရကကီးပခင်းအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုများကို	 ွိပရာက်စွာ	 ခွဲပခမ်း	
စိတ်ပဖာ	 ပလ့လာနိုင်ရန်အတွက်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	
စီမံကိန်းတည်ရှိရာပနရာနှင့်	 တမံပအာက်ေိုင်းရှိ	 ရောများသို့	
ကိုယ်တိုင်	 သွားပရာက်ပလ့လာပေီး	 အချက်အလက်များကို	
စုပဆာင်းပလ့လာ	 မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။	 ွို့ ပေင်	 ပရကကီးပခင်း	
အန္တရာယ်ပဖစ်မှုများတွင်	 ဆုံးရှုံးမှု	 နည်းသွက်	 နည်းပစရန်	
အပရးပေါ်အပပခအပန	 ကကိုတင်ပေင်ဆင်မှု	 စီမံချက်နှင့်ေတ်သက်	
ပေီး	 ဌာနဆိုင်ရာများ၊	 တမံပအာက်ေိုင်းရှိ	 ရောများမှ	 အကကီးအကဲ	
များနှင့်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	 ၁	 ရက်နှင့်	 ၂	 ရက်ပန့များတွင်	
မူဆယ်ပမို့	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း၏စီမံကိန်းရုံး	 ဆင်းပရေလီခန်းမ၌	
ပတွ့ဆုံပဆွးပနွး	အသိေညာဖလှယ်ေွဲတစ်ခု	ကျင်းေနိုင်ခဲ့သည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ် (M.O.A.)

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းသည်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်း	

အတွက်	 လိုအေ်ပသာ	 ကကိုတင်ပေင်ဆင်မှုများကို	 ပေင်ဆင်ပေီး	
ပနာက်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 မတ်လ	 ၁၆	 ရက်ပန့တွင်	 ပေည်ပွာင်စု	
အစိုးရ	 လျှေ်စစ်စွမ်းအားစီမံပရးဦးစီးဌာနနှင့်	 B.O.T	 (တည်	
ပဆာက်ပခင်း၊	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပခင်းနှင့်	 လွှဲပပောင်းပေးပခင်း)	
စနစ်ပဖင့်	ေဋိညာဉ်စာချုေ်	ချုေ်ဆို	နိုင်ခဲ့သည်။

အမခားနည်းသုံးစွဲခွင့်

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း	 ပတာင်သူများွံသို့	 သီးနှံပလျာ်	
ပသကးကိစ္စများ	 ပဆာင်ရေက်ပေီးသည့်ပနာက်	 နမ့်ပေါ်ပရအား	 
လျှေ်စစ်စီမံကိန်းတည်ပဆာက်ပခင်းအတွက်	 ပပမအသုံးပေုခွင့်ရရှိ	
ရန်	 တမံဧရိယာတည်ရှိရာ	 မန့်မိုင်ပကျးရောအုေ်စုနှင့်	 စယ်လန့် 
ပကျးရောအုေ်စုအတွင်းရှိ	 ပချာင်းအေါအဝင်	 ပပမဧရိယာ	 ၁၇၉	
ဧကကို	 ပပမလွတ်၊	 ပပမလေ်နှင့်	 ပပမရိုင်းများ	 စီမံခန့်ခွဲပရး	 ဗဟို 
ပကာ်မတီသို့	 တင်ပေပလျှာက်ွားခဲ့ေါသည်။	 တင်ပေချက်အပေါ်	
စိစစ်မှုများပေုလုေ်ပေီးပနာက်	ပကာ်မတီ၏	၂၀၁၆	ရက်ပန့၊		မတ်လ	 
၄		ရက်ပန့		အစည်းအပဝးအမှတ်စဉ်	(၁၁/၂၀၁၆)မှ	ဆုံးပဖတ်ချက်	
အရ	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဧပေီလ	 ၄	 ရက်ပန့တွင်	 အစိုးရကခွင့် ပေုပသာ	
ဥေပဒနှင့်ညီညွတ်သည့်	အပခားလုေ်ငန်းများအတွက်	လုေ်ေိုင်ခွင့်၊	
အသုံးပေုပသာ	ခွင့် ပေုမိန့်ကို	ွုတ်ပေးခဲ့ ပေီး	၂၀၁၆	ခုနှစ်မှ	၂၀၄၆	
ခုနှစ်အွိ	နှစ်ပေါင်း	၃၀	လုေ်ေိုင်ခွင့် ပေုခဲ့ေါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုပကာ်မေှင်(MIC)၏ ခွင့် မပုမိန့်

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းအား	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုခွင့် ပေု 
ချက်ရရှိနိုင်ပရးအတွက်	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအပနပဖင့်	 လိုအေ်သည့်	
အချက်အလက်များကို	 အချိန်ယူပေုစုလျက်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင ်
ောလ	 ၅	 ရက်ပန့တွင်	 ပမန်မာနုိင်ငံ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်သုိ့	 
တင်ပေခဲ့ေါသည်။	 ွိုသို့တင်ပေခဲ့ ပခင်းအပေါ်	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	
ဒီဇင်ောလ	 ၁၂	 ရက်ပန့တွင်	 ကျင်းေပေုလုေ်ပသာ	 ပမန်မာနိုင်ငံ	
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်	 အဆိုပေုချက်စိစစ်ပရးအဖွဲ့	 (PAT)၏	
(၄၆/၂၀၁၆)ကကိမ်ပပမာက်	 အစည်းအပဝး၌	 ကုမ္ပဏီအားပခါ်ယူ
ပတွ့ဆုံပမးပမန်းခဲ့ ပေီး	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံေုံစံ	 ပေန်လည်စိစစ်ရန်ကိစ္စ၊	
တင်သွင်းမည့်	စက်ေစ္စည်းများကို	 ပေည်တွင်းပေည်ေခွဲပခားရန်ကိစ္စ၊	
ပချးပငွစာချုေ်(မူသကမ်း)	 တင်ပေပေးရန်ကိစ္စတို့ကို	 လမ်းညွှန်မှု	
ပေုခဲ့ေါသည်။	

လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ	 မိမိတို့မှလည်း	 လိုအေ်သည်များကို	
ပသပသချာချာပေန်လည်ပေုစုပေင်ဆင်	 တင်ပေခဲ့ ပေီးသည့်ပနာက်	
၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	ဧပေီလ	၂၈	ရက်ပန့တွင်	ကျင်းပေပေုလုေ်သည့်	ပမန်မာ 
နိုင်ငံ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်၏	 အစည်းအပဝး	 (၇/၂၀၁၇)	 ၌	 
နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းအား	ပမန်မာကျေ်ပငွ	၄၈	ေီလီယံ 
နှင့်	 အပမရိကန်ပဒါ်လာ	 ၁၄.၃၀၈	 သန်းပဖင့်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုခွင့် 
ပေုပေးခဲ့ေါသည်။	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံခွင့် ပေုမိန့်ကိုမူ	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	ပမလ	
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၂၅	 ရက်ပန့တွင်	 ခွင့် ပေုမိန့်အမှတ်	 မနသ-၁၂၄၉/၂၀၁၇	 ပဖင့်	
ွုတ်ပေးခဲ့သည်။

ဓာတ်အားဝယ်ယူပေးသပဘာတူစာချုပ်

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းတည်ပဆာက်ပေီးစီးေါက	
ွွက်ရှိလာမည့်လျှေ်စစ်ဓာတ်အားကို	 နိုင်ငံပတာ်ေိုင်	 မဟာဓာတ်
အားလိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ေို့လွှတ်ရန်	 ပေင်ဆင်ွားသည်နှင့်အညီ	
ဓာတ်အားဝယ်ယူမှု	 သပောတူစာချုေ်ကိစ္စအတွက်	 လျှေ်စစ်နှင် ့
စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	လျှေ်စစ်ဓတ်အားွုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအသကား	 အကကိမ်ကကိမ်ပတွ့ဆုံပဆွးပနွးညှိနှိုင်းမှု
များ	ပေုလုေ်ခဲ့ရေါသည်။	

အစိုးရသစ်မှ	 တာဝန်စတင်လွှဲပပောင်းယူသည့်ပနာက်	 
ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်အား	 ပေန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့် 
ကာလနှင့်	တိုက်ဆိုင်ပနပခင်းပသကာင့်	စီမံကိန်းအတွက်	ရင်းနှီးပမှုေ ်
နှံမှုခွင့် ပေုမိန့်	 ပလျှာက်ွားသည့်ကိစ္စတွင်	အနည်းငယ်သကန့် သကာ 
ခဲ့ရပခင်းနှင့်အတူ	ဓာတ်အားဝယ်ယူပရးသပောတူစာချုေ်	ချုေ်ဆို 
မည့်ကိစ္စသည်လည်း	 အလိုအပလျာက်	 ပနာက်ကျခဲ့ရေါသည်။	
မည်သို့ဆိုပစ	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	 ၂၆	 ရက်ပန့တွင်	 
လျှေ်စစ်ဓာတ်အားွုတ်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းနှင့်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီ 
အသကား	 ညှိနှိုင်းအစည်းအပဝးတွင်	 ဓာတ်အားဝယ်ယူပရးစာချုေ်	
သက်တမ်းကို	 နှစ်	 ၅၀	 ပဖင့်လည်းပကာင်း၊	 ဓာတ်အားခပစျးနှုန်း	 
ကို	 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျ ိုးရှိမည့်	 ပေးနှုန်းပဖင့်	 ချုေ်ဆိုရန်လည်း 
ပကာင်း	 သပောတူညီမှု	 ရရှိခဲ့ေါသည်။	 ဓာတ်အားဝယ်ယူပရး	 
သပောတူစာချုေ်ကိုလည်း	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 နှစ်ကုန်ေိုင်းတွင်	 
လက်မှတ်ပရးွိုးချုေ်ဆိုနိုင်ရန်	ပဆာင်ရေက်ွားေါသည်။

စီမံကိန်းအကကိုလုပ်ငန်းများ

၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်ဝက်အွိ	 စီမံကိန်းအကကို
အင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများပဖစ်သည့်	 ၄.၅	 ကီလိုမီတာအရှည်	
စီမံကိန်းချဉ်းကေ်လမ်း၊	တန်	 ၆၀	 ခံနိုင်ဝန်ရှိ	 ခန်းဖွင့်	 ၃၀	 မီတာ	
ပေလီတံတား	၁	စင်း၊	အချင်း	၁	မီတာရှိ	သံကူကွန်ကရစ်ပရပေွန်	
၄	စင်း၊	စီမံကိန်းအတွင်းလမ်းများ၊	စီမံကိန်းပပမပနရာပေုပေင်မှုများ	
စသည်တို့ကို	တည်ပဆာက်ပေီး	စီးခဲ့ေါသည်။

ဆက်လက်၍	 ကျန်ရှိပနပသးသည့်	 သံကူကွန်ကရစ ်
ပရပေွန်များ၊	 လက်စသတ်ရန်ကျန်ရှိပနပသးသည့်	 ပပမဧရိယာ 
ပေုပေင်မှုအေိုင်းများ၊	 စီမံကိန်းရုံး၊	 ရှင်းလင်းပဆာင်၊	 ရိေ်သာ၊ 
	စက်ပေင်အလုေ်ရုံ၊	ဝန်ွမ်းပဆာင်၊	စတို၊	ကွန်ကရစ်ပဖျာ်စက်နှင့်	
မူဆယ်ဓာတ်အားခွဲရုံမှ	 စီမံကိန်းဧရိယာသို့	 ၆	 ကီလိုမီတာ 
ကွာပဝးသည့်	 ၆၆	 ပကဗွီ	 မဟာဓာတ်အားလိုင်း	 စသည့်	 ကျန်ရှိ 
အကကိုအင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများအား	 ဆက်လက်တည်ပဆာက်	
လျက်ရှိေါသည်။

စီမံကိန်းစတင်နိုင်မည့်အချိန်

ယခင်နှစ်များက	စီမံကိန်းကို	၂၀၁၆	ခုနှစ်	ပနှာင်းေိုင်းတွင်	
စတင်နိုင်ရန်	 လျာွားခဲ့ရပသာ်လည်း	 အွက်တင်ပေေါ	 ပမန်မာ 
နိုင်ငံရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပကာ်မရှင်၏	ခွင့် ပေုမိန့်ရရှိပရးနှင့်	ဓာတ်အား 
ဝယ်ယူပရးသပောတူစာချုေ်	ချုေ်ဆိုနိုင်ပရး	ဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များ 
အတွက်	 ပေင်ဆင်ကကိုးေမ်းပနရသည့်အပပခအပနပသကာင့်	စီမံကိန်း 
ကို	လျာွားမှုအတိုင်း	 စတင်နိုင်ပခင်း	 မရှိခဲ့ေါပသကာင်း	 ဝန်ခံအေ် 
ေါသည်။	

ဓာတ်အားဝယ်ယူပရးသပောတူစာချုေ်	 ချုေ်ဆိုပေီးလျှင်	 
ေဏ္ဍာပရးစီမံခန့်ခွဲမှုလုေ်ငန်းများ	 ဆက်လက်ပဆာင်ရေက်သွား 
မည်ပဖစ်ပေီး	အဆိုေါေဏ္ဍာပရးကိစ္စများ	ပေင်ဆင်ပဆာင်ရေက်	ပေီးစီး 
ေါက	 စီမံကိန်းတည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများကို	 အရှိန်အဟုန ်
ပမှင့်တင်၍	 ဒီဇိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ	 ၂	 နှစ်ခွဲပကျာ်ကာလ 
အတွင်း	အပေီးတည်ပဆာက်သွားမည်	ပဖစ်ေါသည်။
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ကုမ္ပဏီခွဲများ

ပဟာ်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 (HOR-TECH Co., Ltd.) ပဟာ်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် 
ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ၁၀၀% ပိုင်ေိုင်ပသာ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု 
မဖစ်ဖပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပမလတွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ေေှိဖပီးမဖစ်ပါသည်။ 
ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ နည်းပညာပိုင်းေိုင်ော 
လုပ်ငန်းများကို (HOR-TECH) ပဟာ်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ယူ
ပောင်ေွက်သွားေန်မဖစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီေိုင်ောအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  ပဟာ်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်  :  ၉၉၈/၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ 
ထုတ်ပပးသည့်ေက်စွဲ  : ၂၈ ေက်၊ ပမလ၊ ၂၀၁၄

တာဝန်ယူပောင်ေွက်မည့် နည်းပညာပိုင်းေိုင်ောလုပ်ငန်းများ -

 ■ 	 အပဆာက်အအုံ၊	လမ်းနှင့်	တံတား	ဒီဇိုင်းပေုပခင်းလုေ်ငန်း
 ■ 	 အပဆာက်အအုံ၊	လမ်းနှင့်	တံတား	တည်ပဆာက်ပခင်းလုေ်ငန်း
 ■ 	 အင်ဂျင်နီယာောသာရေ်ဆိုင်ရာ	ေူမိပဗဒစူးစမ်းပလ့လာမှုလုေ်ငန်း	
 ■ 	 ပပမတိုင်းတာပခင်းလုေ်ငန်း	နှင့်	ပပမေုံွုတ်ပခင်းလုေ်ငန်း
 ■ 	 ဓာတ်ခွဲခန်း	နှင့်	အရည်အပသွးွိန်းသိမ်းပရးလုေ်ငန်း
 ■ 	 ကွန်ကရစ်ပဖျာ်စေ်မှု	ဒီဇိုင်းွုတ်ပခင်းလုေ်ငန်း
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အမမွှာ စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် 
(TWIN Industry Limited)

 Twin Industry Limited သည်လည်း ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ 
၈၃% ပိုင်ေိုင်ပသာ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုမဖစ်ဖပီး ခွဲပကျာက်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းနှင့်  
ပဒသအပထာက်အကူမပုလုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ကုိင်ပောင်ေွက်နုိင်ေန်အတွက် ေည်ေွယ် 
ဖွဲ့စည်းထားမခင်း မဖစ်သည်။ 
 ကုမ္ပဏီသည် ယခင်က မမစ်ေုံ၊ ချီပဖွနှင့် သံလွင်(ကွမ်းလုံ)ပေအားလျှပ်စစ် 
စီမံကိန်းများတွင် ခွဲပကျာက်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအပတွ့အကကုံများေှိဖပီး ကုမ္ပဏီ 
မှတ်ပုံတင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ၁ ေက်ပန့တွင် မပန်လည်သက်တမ်းတိုးပောင်ေွက် 
ခဲ့ပါသည်။
 ပေှ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တည်ပောက်ပေးလုပ်ငန်းသုံးခွဲပကျာက်များ ထုတ် 
လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ေွက်သွားမည်မဖစ်ပါသည်။

  

       TWIN  INDUSTRY 
        COMPANY  LIMITED
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ကုမ္ပဏီေိုင်ော အချက်အလက်များ

  ၁။ ကုမ္ပဏီအမည် -  MUSE CONCRETE GROUP OF COMPANIES
  ၂။ လုပ်ငန်း            -  ကွန်ကေစ်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း
  ၃။ စက်ရုံတည်ပနော -  မူေယ်ဗဟိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း
  ၄။ စတင်သည့်ကာလ -  ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ
  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။

အစုစေ်ဝင်ကုမ္ပဏီ

MCGC
 SERVICE  &  QUALITY  FIRST!

(180 m3/h) Concrete Batching Plant 
  (300 ton/h)  Cement Stabilized Plant
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ေည်မှန်းချက်
 ■ အန္တရာယ်ကင်းရေင်းမှု	-	ဝန်ွမ်းတိုင်းသည်	လုေ်ငန်းလုေ်ပဖာ်ကိုင်ဖက်များ၊	စီးေွားပရးမိတ်ဖက်များ၊	မိသားစုများနှင့်	အပေါင်း 

အပဖာ်များ၏	ပကာင်းကျ ိုးပဖစ်ွွန်းမှုနှင့်	အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုများကို	ပရှးရှုပေီး	မပတာ်တဆပဖစ်မှုနှင့်	ဒဏ်ရာအနာတရပဖစ်မှု	
လုံးဝကင်းမဲ့သည့်	လုေ်ငန်းခွင်ကို	တည်ပဆာက်ရန်။

 ■ ဝန်ွမ်းခန့်ွားမှု -	 ရိုးသားကကိုးစားစိတ်၊	 စည်းလုံးညီညွတ်စိတ်၊	 ေူးပေါင်းပဆာင်ရေက်လိုစိတ်ရှိပေီး	 လုေ်ငန်းတာဝန်များ	
ွမ်းပဆာင်ရာတွင်	ဝိုင်းဝန်းေူးပေါင်း	လုေ်ပဆာင်နိုင်သည့်ဝန်ွမ်းများကိုသာ	ပရေးချယ်ခန့်ွားရန်။

 ■ အရည်အပသွး	-	စိတ်ချပကာင်းမွန်ပသာ	ေစ္စည်းအရည်အပသွးနှင့်	လုေ်ငန်းဝန်ပဆာင်မှုများကို	ပေးစွမ်းနိုင်ရန်။

 ■ တန်ဖိုးွိုက်သင့်မှု	-	တန်ဖိုးသင့်ပလျာ်ပေီး	အရည်အပသွးစံချိန်မီပသာ	ွ ုတ်လုေ်မှုများကို	အပပခအပန	ပတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း	
အချိန်နှင့်	တပပေးညီ	ွုတ်လုေ်နိုင်ရန်နှင့်	ဝယ်ယူသူွံ	အချိန်မီ	ပရာက်ရှိနိုင်ရန်။

 ■ လူမှုဝန်းကျင် ပကာင်းကျ ိုးမဖစ်မှု -	လုေ်ငန်းတိုင်းသည်	ပဒသန္တရဖွံ့ ပဖိုးပရးနှင့်	လူမှုဝန်းကျင်	ပကာင်းကျ ိုး	ပဖစ်ွွန်းပရးများကို	
တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ	ေါဝင်ကူညီနိုင်ရန်။

ကုမ္ပဏီ၏ ေည်မှန်းချက်များနှင့် ပမျှာ်မှန်းချက်များကို အပလးထားပောင်ေွက်ောတွင် -

 ■ အန္တောယ်ကင်းေှင်းပေးသည် ပထမ ေိုသည့်အတိုင်း လူသားများနှင့် စက်ယာဉ် ယန္တေားများအပပါ် ကကီးမားသည့်ထိခိုက်မှု 
နှင့် နှစ်နာေုံးရှုံးမှုများ ကင်းေှင်းပအာင် အပလးထားပောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပမခအပနအတိုင်း ေက်လက် ထိန်းသိမ်း 
သွားမည်မဖစ်ပါသည်။

 ■ Quality and Economical Control အေ မပည့်မီပသာ ထုတ်ကုန် အေည်အပသွးများကို ေက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖပီး 
ပောင်းချပေးနှုန်းကိုလည်း ၁၃ ောခိုင်နှုန်းပကျာ် ပလျှာ့ချခဲ့ပါသည်။

 ■ ပဒသ ဖွံ့ ဖဖိုးပေးအတွက် ပူးပပါင်းပောင်ေွက်ောတွင် -

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

အပောက်အအုံများ
• ေွာနှင့် ေပ်ကွက်လမ်းများ (ပတာ်ေွက်၊ ဟိုပောင်၊ ပဖွးဟုန်း၊ ပတာင်ေပ်ကွက်-ဟိုနား) 
• မိဂဒါ မဟာပစတီပတာ် 
• ပဇတဝန်ပကျာင်းမုခ်ဦး 
• နန္ဒဝန်ပကျာင်း စာသင်တိုက် 
• လူပန အပောက်အအုံများ

 စသည့် မူေယ်ဖမို့၏ အထင်ကေ အပောက်အအုံများကို  အေည်အပသွး မပည့်ဝပသာ အသင့်ပဖျာ်ကွန်ကေစ်များ 
ပပးပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။
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၁။ လမ်းနှင့်တံတား တည်ပောက်ပေးလုပ်ငန်းများ

(က) မူေယ်ဗဟိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း အပမခခံအပောက်အအုံလုပ်ငန်း

မူဆယ်ဗဟိုစီးေွားပရးဇုန်စီမံကိန်းမှာ	 လက်ရှိအပနအွားများအရ	 အပသကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးပသကာင့်	 ယခင်နှစ်များကဲ့သို့	
လုေ်ငန်းများကို	 အင်တိုက်အားတိုက်	 ဆက်လက်ပဆာင်ရေက်နိုင်သည့်အပပခအပနတွင်ရှိမပနေါ။	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်တွင်	
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအပနပဖင့်	စီမံကိန်းဇုန်းများအတွင်းတွင်	ယခင်လက်ကျန်	ပပမကကီးလုေ်ငန်းေမာဏအနည်းငယ်ကိုသာ	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ရပေီး	
၂၀၁၇-၂၀၁၈	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်တွင်မူ	 ဇုန်-၅	 အိမ်ယာပနရာတွင်	 ပပမသားပဖာ်ွုတ်ပခင်းကဲ့သို့	 လုေ်ငန်းများကိုသာ	 အနည်းငယ်	
ပဆာင်ရေက်	ခဲ့ရေါသည်။

စီမံကိန်းေိုင်ောအချက်အလက်များ
 စီမံကိန်းအမည် -  မူေယ်ဗဟိုစီးပွားပေးဇုန်စီမံကိန်း
 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ -  နယူးစတားလိုက် ပောက်လုပ်ပေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
 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

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 မူဆယ်ဗဟိုစီးေွားပရးဇုန်စီမံကိန်း၏	 အပပခခံအပဆာက်အအုံများကို	
ေင်မကန်ွရိုက်တာအပဖစ်	ေါဝင်ပဆာင်ရေက်ပနေါသည်။
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(ခ) ၁၀၅ မိုင် သစ်သီးပောင်းကွင်းစီမံကိန်း ဒုတိယအကကိမ်တိုးချဲ.လုပ်ငန်း
အပရှ.ပပမာက်တံခါးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	 ရင်းနှီးပဖာ်ပဆာင်ပသာ	 ၁၀၅	 မိုင်	 သစ်သီးပရာင်းကွင်းစီမံကိန်းကို	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်၊	

ပမလကုန်ေိုင်း	ေွမအကကိမ်တိုးချဲ.လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ခဲ့စဉ်က	၃၈	ဧကကျယ်ဝန်းပသာပပမပေါ်တွင်	ပဗုန်းနှင့်ပပမကကီးလုေ်ငန်းေမာဏ
ပေါင်း	၂၂၃၀,၀၀၀	ကျင်းကို	ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	Turnkey	ကန်ွရိုက်စနစ်ပဖင့်	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ရေါသည်။	ယခု	
ဒုတိယအကကိမ်တိုးချဲ.လုေ်ငန်းကိုမူ	၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	ဇွန်လဆန်းတွင်	စတင်ခဲ့ ပေီး	ပဟာ်တက်ခ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပနပဖင့်	ကန်ွရိုက်ယူ၍	
လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်	ပေးခဲ့ကာ	လုေ်ငန်းများအားလုံးကို	သတ်မှတ်ချိန်ွက်ပစာ၍	ပေီးစီးပအာင်	ပဆာင်ရေက်နိုင်ခဲ့ေါသည်။

စီမံကိန်းေိုင်ောအချက်အလက်များ

 စီမံကိန်းအမည် -  သစ်သီးပောင်းကွင်းစီမံကိန်း
 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ  -  အပေှ့ပမမာက်တံခါး အများနှင့်သက်ေိုင်ပသာကုမ္ပဏီလီမိတက်
 ပင်မကန်ထရိုက်တာ -  ပဟာ်တက်ခ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

 လုပ်ငန်းတည်ပနော - နမ့်ဟွယ်ပကျးေွာ၊ မိုင်းယု (၁၀၅)မိုင်အုပ်စု၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပေးဇုန်၊ 
မူေယ်ဖမို.

 တိုးချဲ.လုပ်ငန်းဧေိယာ - ၁၉.၃၂ ဧက
 လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား - မဗုန်းပကျာက်နှင့် ပမမကကီးမဖတ် / ဖို့ မခင်း
 လုပ်ငန်းပမာဏ - မဗုန်းပကျာက်နှင့် ပမမကကီးလုပ်ငန်း ၈၅၁၉၄ ကျင်း
 ၄၈ ပပအကျယ် CS အလွှာလမ်း - ၈၀၀ မီတာ
 စာချုပ်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး -  ၆၉၀ ကျပ်သန်း
 လုပ်ငန်းစတင်သည့်ပန့ - ၀၁-၀၆-၂၀၁၇
 လုပ်ငန်းကာလ - ၄ လ
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(ဂ) ပေေလီ-၃ ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ပေလွှဲပေထုတ်မပွန် သံကူကွန်ကေစ် သွန်းပလာင်းမခင်းလုပ်ငန်း
ရှမ်းပေည်နယ်ပပမာက်ေိုင်း၊	 မိုးမိတ်ပမို့နယ်၏	 ပပမာက်ဖက်	 ၁၂	 မိုင်ခန့်အကွာတွင်	 ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိပသာ	 ပရေလီ-၃	

ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း၏	 ပရလွှဲပရွုတ်ပေွန်	 သံကူကွန်ကရစ်သွန်းပလာင်းပခင်းလုေ်ငန်းသည်	 ပေည်ပွာင်စုပမန်မာနိုင်ငံပတာ်အ
စိုးရ၊	 လျှေ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊	 ပရအားလျှေ်စစ်အပကာင်အွည်ပဖာ်ပရး	 ဦးစီးဌာနမှ	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်အတွင်း	
ပငွလုံးပငွရင်း	အသုံးစရိတ်ရန်ေုံပငွပဖင့်	ပဆာင်ရေက်သည့်လုေ်ငန်း	ပဖစ်ေါသည်။

	 အဆိုေါလုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်မှုအတွက်	 ယခင်	 ၂၀၁၅-၂၀၁၆	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်က	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်	
ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပနပဖင့်	တင်ဒါပအာင်ပမင်ခဲ့ ပေီး	ယခု	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ေဏ္ဍာနှစ်တွင်လည်း	တင်ဒါွေ်မံယှဉ်ပေိုင်	ပအာင်ပမင်ကာ	၂	
နှစ်ဆက်တိုက်	လုေ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ေါသည်။	ကုမ္ပဏီသည်	အဆိုေါလုေ်ငန်းမှ	သင့်တင့်ပသာအကျ ိုး	အပမတ်များကို	ရရှိခဲ့ပေသည်။

စီမံကိန်းေိုင်ောအချက်အလက်များ

 စီမံကိန်းအမည် - ပေေလီ-၃ ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
 စီမံကိန်းတည်ပနော - မိုးမိတ်ဖမို့နယ်၊ ေှမ်းမပည်နယ်ပမမာက်ပိုင်း
 တပ်ေင်စက်အင်အား - ၁၀၅၀ မဂ္ဂါဝပ်
 လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ပေလွှဲပေထုတ်မပွန် သံကူကွန်ကေစ် သွန်းပလာင်းမခင်းလုပ်ငန်း
 လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ - လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊ ပေအားလျှပ်စစ်အပကာင်အထည်ပဖာ်ပေး  
   ဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၂) တည်ပောက်ပေး
 လုပ်ငန်းပောင်ေွက်သူ -  ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 လုပ်ငန်းစတင်သည့်ပန့ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ ၅ ေက်
 လုပ်ငန်းကာလ - ၂ လ
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(ဃ) နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကကိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း
	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံပဖာ်ပဆာင်ပသာ	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်	 စီမံကိန်းသည်	

လက်ရှိအချိန်တွင်	 အကကိုအင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများကို	 ပဖာ်ပဆာင်လျက်ရှိရာ	 လုေ်ငန်း၏	 အစိတ်အေိုင်းပဖစ်သည့်	 (၁)	
ပပမသားပဖာ်ွုတ်ပခင်းလုေ်ငန်း၊	(၂)	သံကူကွန်ကရစ်ေိုက်ပခွပရပေွန်လုေ်ငန်း၊	(၃)	ခန်းဖွင့်	၃၀	မီတာနှင့်	ခံနိုင်ဝန်	၆၀	တန်ရှိ	ပေလီတံ
တားပဆာက်လုေ်ပခင်းလုေ်ငန်းများကို	ပဟာ်တက်ခ်	ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	ကန်ွရိုက်ယူ၍	တာဝန်ယူလုေ်ကိုင်ခဲ့ေါသည်။	လုေ်ငန်းများကို	
၂၀၁၆	ခုနှစ်၊	ဧပေီလပနှာင်းေိုင်းမှ	စတင်ပဆာင်ရေက်ခဲ့ ပေီး	ယခုအခါ	ပပမသားပဖာ်ွုတ်ပခင်းလုေ်ငန်းေိုင်းတွင်	၆၉	%၊	သံကူ	ကွန်ကရစ်
ပရပေွန်လုေ်ငန်းေိုင်းတွင်	၃၆.၃၆	%	နှင့်	ပေလီတံတားလုေ်ငန်းေိုင်းတွင်	၁၀၀	%	ပဆာင်ရေက်ပေီးစီး	ခဲ့ ပေီးပဖစ်ေါသည်။	

စီမံကိန်းေိုင်ောအချက်အလက်များ

 စီမံကိန်းအမည် -  နမ့်ပပါ်ပေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
 ေင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ - ဂေိတ်ပဟာ်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 လုပ်ငန်းပောင်ေွက်သူ - ပဟာ်တက်ခ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား - (၁) ပမမသားပဖာ်ထုတ်မခင်းလုပ်ငန်း
   (၂) သံကူကွန်ကေစ်ပိုက်ပခွပေမပွန်လုပ်ငန်း
   (၃) ပဘလီတံတားလုပ်ငန်း
 လုပ်ငန်းပမာဏ - ပမမသားလုပ်ငန်း ခန့်မှန်း  -  ၁၉၉၈၀၂.၃၈၄ ကျင်း
   သံကူကွန်ကေစ်ပိုက်ပခွ  -  ၁၃ စင်း
   ပဘလီတံတား -  ၁ စင်း
 စာချုပ်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး - ၂၆၆၁.၁၂၅  ကျပ်သန်း
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအမမစ် 
      ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ပရး ကဏ္ဍ
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လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ပေး

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 စီးေွားပရး 
မူဝါဒတွင်	 ကုမ္ပဏီ၏ယှဉ်ပေိုင်နိုင်စွမ်းများ	 ေိုမိုပမင့်မားလာပစရန်	
လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်နှင့်	 အုေ်ချုေ်မှုေုံစံစသည့်	 ကုမ္ပဏီတစ်ခ ု
လုံး၏	စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ပခင်း၊	ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်လာပသာ	နည်းေညာ 
များနှင့်	 အသိေညာများကို	 အချိန်မီလက်ပတွ့အသုံးချနိုင်ရန်	
စီမံပဆာင်ရေက်ပခင်းတည်းဟူပသာ	 မဟာဗျူဟာချမှတ်ပဆာင ်
ရေက်ပနသည်နှင့်အညီ	 လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်များ	 ဖွံ့ ပဖိုးတိုး 
တက်မှုအတွက်	 ပဖည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိေါသည်။	 ဤသို့ပသာ 
အားပဖင့်	 ကုမ္ပဏီသည်	 တစ်ဖက်တွင်	 ွူးခေန်ွက်ပမတ်ပသာ	
လုေ်သားွုများကို	ပမွးွုတ်ရင်း	တစ်ဖက်တွင်လည်း	ကုမ္ပဏီ၏	 
လူမှုပရးတာဝန်ယူမှုေုံရိေ်	 ပမင့်မားလာပစနိုင်သည်ဟု	 ယုံသကည ်
ေါသည်။

သင်တန်းေို့ချရာ	 မန္တပလးပမို့သို့	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ	 အင်ဂျင်နီယာ 
ဝန်ွမ်းအချ ို့အား	 သွားပရာက်တက်ပရာက်ပလ့လာ	 ပစခဲ့ေါ 
သည်။	 အဆိုေါသင်တန်းအတွင်း	 ပေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရး	
ဖွင့်ဆိုချက်၊	 အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်ပပခများ၊	 ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပရး 
ေစ္စည်းများ၊	 အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးမူဝါဒများ၊	 လိုက်နာရမည့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊	 အပရးပေါ်ပေင်ဆင်မှုများ၊	 ပေးကင်း 
သည့် ပငမ်းဆင်မှု၊	 အပမင့်တွင်	 ပေးကင်းစွာအလုေ်လုေ်ေုံ၊	 ပေး 
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရးနှင့်ဆိုင်သည့်	သပင်္ကတအမှတ်အသားများ	
စသည်တို့ကို	ပလ့လာသင်သကားခဲ့ရသည်။

Advance Excel သင်တန်း

ပန့စဉ်လုေ်ငန်းပဆာင်တာများတွင်	 စာရင်းဇယားပဖင့်	
လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်တတ်ပခင်းသည်	လုေ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်	
ပသာ့ချက်တစ်ခုပဖစ်ေါသည်။	 သို့ ပဖစ်ပသာပသကာင့်	 လုေ်ငန်းများ	
တွင်	စာရင်းဇယားေိုင်းဆိုင်ရာများအား	မှန်ကန်၊	ပမန်ဆန်၊	လွယ်ကူ	
တိကျစွာပဖင့်	အဆင့် ပမင့် ပမင့်	ကိုင်တွယ်ွိန်းသိမ်းတတ်ရန်	အွူး 
လိုအေ်လှေါသည်။	

စာရင်းဇယားများ	 တိကျ၊	 မှန်ကန်၊	 ပမန်ဆန်မှသာလျှင်	
လုေ်ငန်းများေိုမိုပအာင်ပမင်ပဖစ်ွွန်းနိုင်မည်	 ပဖစ်ပသာပသကာင့်	
၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 ဇူလှိုင်	 ၁၅	 ရက်ပန့မှစ၍	 ကုမ္ပဏီရုံးတွင်းရှိ	
ကွန်ေျူတာကို	 ကိုင်တွယ်အသုံးချပနသကသည့်	 ဝန်ွမ်းများအား	
Advance	 Excel	 ောသာရေ်ကို	 သင်သကားပေးခဲ့ေါသည်။	
ကုမ္ပဏီလုေ်ငန်းများမှာလည်း	 အလျဉ်မပေတ်လည်ေတ်ရန်	
လိုအေ်ပနသည့်အပလျာက်	 ွိုသို့သင်သကားရာတွင်	 အေတ်စဉ ်
ရက်သတ္တေတ်၏	 စပနပန့တိုင်း	 ၄	 နာရီသကာမျှပဖင့်	 ၇	 ေတ်တာ 
ကာလမျှအချိန်ယူကာ	 သင်တန်းမှူးအပဖစ်	 ICT	 ဌာနမှ	
လက်ပွာက်မန်ပနဂျာ	နန်းတင်ပမဝင်းကိုယ်တိုင်	သင်သကားေို့ချ 
ပေးခဲ့ေါသည်။	

လုပ်ငန်းခွင်ပဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းပေး ကကီးကကပ်ပေးမှူး 
သင်တန်း

တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများလုေ်ကိုင်ရာတွင်	 လုေ်ငန်း 
များ	 စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ	 လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်ရန်	 အပရးကကီး 
သကဲ့သို့	 လုေ်ငန်းခွင်အား	 ပေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိပစရန် 
လည်း	အွူးအပရးကကီးလှေါသည်။	လုေ်ငန်းခွင်တွင်	တစ်စုံတစ ်
ရာွိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိပခင်းသည်	လုေ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့်	ေဏ္ဍာ 
ပရေိုင်းဆိုင်ရာများအတွက်ပသာ်လည်းပကာင်း၊	 လုေ်ငန်းလုေ် 
ကိုင်ပဆာင်ရေက်သူ၏	 ရုေ်ေိုင်းစိတ်ေိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပသာ ်
လည်းပကာင်း	အနည်းနှင့်အများ	ဆိုးကျ ိုးများပဖစ်ပေါ်ပစေါသည်။	

သို့ ပဖစ်သည်နှင့်အညီ	 လုေ်ငန်းများကို	 ပေးအန္တရာယ ်
ကင်းရှင်းစွာနှင့်	လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်တတ်ပစပရး	ရည်ရေယ်လျက်	
၂၀၁၆	 ခုနှစ်၊	 ပမလ	 ၂၅	 ရက်ပန့မှ	 ၂၈	 ရက်ပန့အတွင်း	 Global	
Enchanting	 Safety	 and	 Management	Training	 Center	
မှ	 ဖွင့်လှစ်သင်သကားသည့်	 Safety	 Supervisor	 Training	 
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ဘဝစွမ်းေည်မမှင့်တင်ပေးသင်တန်း

၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 သသဂုတ်လ	 ၁၁	 ရက်မှ	 ၁၃	 ရက်ပန့အွိ	
၃	 ရက်တာကာလအတွင်း	 ကုမ္ပဏီရုံးချုေ်စိုက်ရာ	 မူဆယ်ပမို့ရှိ	
ဆင်းပရေလီခန်းမတွင်	 ဝန်ွမ်းများအတွက်	 သင်တန်းတစ်ရေ်	
ကျင်းေခဲ့ေါသည်။	သင်တန်းကျင်းေရပခင်းသည်	ဝန်ွမ်းများအား	
မိမိတို့တာဝန်ဝတ္တရား	 ေိုမိုသပောပေါက်နားလည်လာတတ်
ပစရန်၊	 လုေ်ငန်းပဆာင်တာများကို	 ေိုမိုစူးရှွိပရာက်ပသာ	
အပတွးအပမင်ပဖင့်	 တက်တက်ကကွကကွပဆာင်ရေက်လာတတ်ပစ
ရန်နှင့်	 ကုမ္ပဏီ၏ယှဉ်ပေိုင်နိုင်စွမ်း	 ေိုမိုပမှင့်မားလာပစရန်အ
တွက်ပဖစ်ေါသည်။	 ဤသင်တန်းသည်	 4	 H	 Targeting	 Life	
Skills	 သင်တန်းပဖစ်ပေီး	 သင်တန်းကို	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများ
ေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်	 လားရှိုးပမို့အပပခစိုက်	 Kham	 Ku	
Center,	 Education	 &	 Business	 Services	 Co.,	 Ltd.	 တို့	
ေူးပေါင်းစီစဉ်ပဆာင်ရေက်သကေါသည်။

သင်တန်းကို	 Kham	 Ku	 Co.,	 Ltd.	 ၏	 Founder	 &	
CEO	 ပဖစ်သူ	 စိုင်းဆိုင်မိန်းကိုယ်တိုင်	 လာပရာက်သင်သကားေို့ချ
ပေးခဲ့ေါသည်။	 သင်တန်းတွင်း	 သင်သကားေို့ချခဲ့ရသည်များမှာ	
ပအာက်ေါအတိုင်းပဖစ်ေါသည်။

၁) တစ်ကိုယ်ေည်အမူအကျင့်များ ပမပာင်းလဲမခင်း

NLP	 (Nureo	 Langustic	 Programming)	
နည်းလမ်းများကိုအသုံးပေုပေီး	 ကိုယ်ေိုင်ခံစားချက်များ၊	 ဒွိဟများ	 
စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပေီး	ေဝ၏	စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်	တန်ဖိုးများ 
ကို	ပဖာ်ွုတ်တတ်ပစပေီး	လုေ်ငန်းပဆာင်တာများကို	တန်ဖိုးွား 
ပဆာင်ရေက်တတ်ပစေါသည်။

၂) ပုဂ္ဂိုလ်ပေးစွမ်းေည်များ မမှင့်တင်မခင်း

Soft	 skills	 or	 Interpersonal	 skills	 	 ေိုင်းသင်သကားမှု 
ပဖစ်ပေီး	 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပရးစွမ်းရည်၊	 ပပောဆိုဆက်ဆံမှု	 စွမ်း	 
ရည်၊	တင်ပေတတ်မှုစွမ်းရည်၊	 ပသကာင်းကျ ိုးဆက်နွယ်စွာ	စဉ်းစား 
တတ်မှုစွမ်းရည်၊	 ပေဿနာပပဖရှင်းတတ်မှုစွမ်းရည်၊	 အများနှင့်
ေူပေါင်းပဆာင်ရေက်တတ်သည့်စွမ်းရည်	 စသည့်စွမ်းရည်များကို	
ပဖည့်ဆည်းပေးေါသည်။

၃)  ဘဝစွမ်းေည်

ေဝတစ်ခုလုံးအတွက်	 အွူးလိုအေ်သည့်	 ေဝစွမ်းရည်	
များတွင်	4H	ဟုလူသိများပသာ	Head,	Heart,	Hand	&	Health	
စပသာ	အေိုင်း	 ၄	 ေိုင်းကို	 ပမှင့်တင်ပခင်းပဖစ်ပေီး	 အပမရိကန်နိုင်ငံ၊	
အိုင်အိုဝါပေည်နယ်၏	 တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ	 သင်ရိုးများကို	 မှီပငမ်း 
အသုံးပေုသင်သကားေါသည်။	

ဤသင်တန်းသည်	 အမှန်စင်စစ်အားပဖင့်	 အချိန်ကာလ 
အားပဖင့်	 နှစ်၊	 လ	 ချီပသာ	 အတိုင်းအတာတစ်ခုွိ	 အချိန်ပေး 
ပေီး	 ပလ့ကျင့်သင်သကားေို့ချရမည့်	 သင်တန်းမျ ိုးပဖစ်ေါသည်။	 
ဤသို့ပသာသင်တန်းမျ ိုးကို	 ၃	 ရက်မျှပသာကာလပဖင့်သာ	 ပလ့ 
လာယူရပခင်းသည်	 သင်ခန်းစာအတွင်း	 ေါဝင်သည့်အနှစ်သာရ 
များကို	 ွိပတွ့ ပမည်းစမ်းရသည့်သပောသာ	 ပဆာင်ပနပေ 
သည်။	 သို့ပသာ်ပငားလည်း	 ယူတတ်သူများအဖို့	 တန်ဖိုးမပဖတ် 
နိုင်ပသာအရာများကို	 ရရှိခဲ့ပသကာင်း၊	 မိမိကိုယ်ကို	 မှန်ကန်စွာ	
ဆန်းစစ်လာနိုင်ပသကာင်း၊	ေန်းတိုင်များကို	ေိုမိုသိပမင်လာပသကာင်း၊	
ပမျှာ်လင့်ွားသည်ွက်	 သင်တန်းမှပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပသကာင်းကုိ	
သင်တန်းတက်ပရာက်ပလ့လာသူများ၏	 သုံးသေ်ချက်များအရ	
သိရှိရေါသည်။	 ဤသည်မှာ	 သင်တန်းဆရာ၏	 ကေမ်းကျင်မှု၊	
အပတွ့အကကုံရင့်ကျက်မှု၊	သင်တန်းအစီအစဉ်များကို	လိုက်ပလျာ 
ညီပွွစွာ	 ပေင်ဆင်တတ်မှုနှင့်	 ပစတနာတရားတို့ပသကာင့်	 ပဖစ ်
ပသကာင်း	ပေါ်လွင်ွင်ရှားေါသည်။	မည်သို့ဆိုပစကာမူ	သင်တန်းမှ	
ေို့ချပသာ	 အပသကာင်းအရာများကို	 ပသချာရှင်းလင်းစွာနားလည် 
ပေီး	 မိမိတို့၏	 လက်ပတွ့ေဝနှင့်	 လုေ်ငန်းခွင်များတွင်	 အမှန်	
တကယ်အသုံးပေုနိုင်ရန်	 အပရးကကီးပသကာင်း	 Kham	 Ku	 ၏	
သင်တန်းအစီရင်ခံစာတွင်	ွည့်သွင်းပဖာ်ပေွားေါသည်။	

စက်ယန္တေား/ ယာဉ်ေိုင်ော လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းေည် 
မမှင့်တင်ပေးသင်တန်း

ကုမ္ပဏီသည်	 အပပခခံအပဆာက်အအုံတည်ပဆာက်ပရး 
လုေ်ငန်းများနှင့်	 ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းများကို	 လုေ်ကိုင် 
ပဆာင်ရေက်လျက်ရှိရာတွင်	 တည်ပဆာက်ပရးအင်ဂျင်နီယာဆုိင်
ရာနည်းေညာအပေင်	ယာဉ်၊	 စက်ယန္တရားများကို	ကိုင်တွယ်ွိန်း 
သိမ်းပခင်းနည်းေညာသည်လည်း	 အလွန်အပရးေါလျက်ရှိသည်။	
စက်ယန္တရား၊		ယာဉ်များကို	အပမဲကကံ့ခိုင်မှုရှိပနပစရန်နှင့်	လုေ်ငန်း 
ပဆာင်ရေက်ရာတွင်	 နည်းမှန်လမ်းမှန်နှင့်	 ပမာင်းနှင်၊	 ွိန်းသိမ်း	
ကိုင်တွယ်သွားနိုင်ရန်	အလွန်အပရးကကီးလှပေသည်။	

ွိုသို့ ပဖစ်သည်နှင့်အညီ	 စက်ေစ္စည်းများကို	 ေျက်စီးခေတ်
ယွင်းမှုအနည်းဆုံးနှင့်	 လုေ်ငန်းများကို	 ွိပရာက်မှုအရှိဆုံးလု
ေ်ကိုင်နိုင်ရန်	 ရည်ရေယ်လျက်	 ၂၀၁၇	 ခုနှစ်၊	 ပအာက်တိုောလ	
၁၇	 ရက်ပန့မှ	 ၂၀	 ရက်ပန့အတွင်း	 ကုမ္ပဏီဆိုဒ်လုေ်ငန်းခွင်မှ	
ဝန်ွမ်းများအား	 စက်ယန္တရား/	ယာဉ်ဆိုင်ရာ	လုေ်ငန်းခွင်စွမ်းရ
ည်ပမှင့်တင်ပရးသင်တန်းတစ်ရေ်ကို	ကျင်းေေို့ချပေးခဲ့ေါသည်။	

သင်တန်းပဖစ်ပပမာက်ပရးအတွက်	 စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ	
ဌာန၏	 အင်ဂျင်နီယာချုေ်ပဖစ်သူ	 ဦးပဇာ်ပဇာ်ွွန်းက	 ညှိနှိုင်း	
စီစဉ်ပေးခဲ့ ပေီး	သင်တန်းအား	ဆရာ	Engr.	ဦးပနမျ ိုးပအာင်	(Pro-
fessional	Engineer	–	Maintenance	of	Plant	and	Equip-
ment)	မှ	လာပရာက်	သင်သကားေို့ချပေးခဲ့ေါသည်။	သင်တန်းတွင်း	
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သင်သကားေို့ချခဲ့ရသည်များမှာ	ပအာက်ေါအတိုင်းပဖစ်ေါသည်။

၁)  စက်ယန္တေား/ ယာဉ်များ၏ ပမာင်းနှင်ထိန်းသိမ်းမခင်း   
 အပမခခံနည်းစနစ်များ 

စက်ယန္တရား/	ယာဉ်များအား	ပမာင်းနှင်ွိန်းသိမ်းရာတွင်	
၎င်းတို့ကို	 မှန်ကန်ပသာအသုံးချေုံနည်းစနစ်များ၊	 လုေ်ငန်း 
တွင်ကျယ်ပစရန်	 လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊	 သက်တမ်းရှည ်
သကာစွာ	 အသုံးပေုနိုင်ရန်နှင့်	 ပေးအန္တရာယ်ကင်းပစရန်	 လိုက်နာ 
ရမည့်အချက်များ	စသည်တို့ကို		သိရှိပစေါသည်။

၂)  စက်ယန္တေား/ ယာဉ်များ၏ ကကံ့ခိုင်ထိန်းသိမ်းမခင်း   
 အပမခခံနည်းစနစ်များ 

စက်ယန္တရား/	ယာဉ်များ၏	စွမ်းပဆာင်ရည်နှင့်	သက်တမ်း 
သည်	 ၎င်းတို့ကို	 ကကံ့ခိုင်ွိန်းသိမ်းနိုင်မှုအပေါ်တွင်	 များစွာ 
မူတည်သပဖင့်	 အချိန်မှန်ကကံ့ခိုင်ပရးပေုလုေ်ရန်	 အပရးကကီးပသာ 

အချက်	 ၄	 ချက်	 ပဖစ်သည့်	 ဆီ၊	 ပရ၊	 ပလ၊	 ဝိုင်(ပချာဆီ)
များနှင့်ဆက်စေ်လျက်ရှိသည့်	 အစိတ်အေိုင်းများ၊	 ၎င်းတို့၏ 
အပပခအပနကို	 စစ်ပဆးပခင်း၊	 ွိန်းသိမ်းသိုပလှာင်ပခင်း၊	 ေိတ်ဆို့ 
ေျက်စီးပခင်း၏	 လက္ခဏာများကို	 သိရှိပစပခင်း၊	 ကိုင်တွယ ်
အသုံးပေုပခင်း	 စသည်တို့နှင့်	 အင်ဂျင်အား	 စက်မနှိုးမီ၊	 စက်နှိုး 
ပနချိန်နှင့်	 စက်ရေ်နားချိန်တို့တွင်	 စစ်ပဆးလိုက်နာရမည့် 
အချက်များကို	လမ်းညွှန်သင်သကားပေးေါသည်။	

၃)  စက်ယန္တေား/ ယာဉ်များ၏ တည်ပောက်ပုံစနစ်နှင့့်   
 အလုပ်လုပ်ပုံ 

စက်ယန္တရား/ယာဉ်များ၏	 ေင်မ	 အစိတ်အေိုင်းတည်	 
ပဆာက်မှုေုံသကမ်း၊	 သကန်အင်လက္ခဏာ၊	 လုေ်ငန်းေုံစံအလိုက်	 
စွမ်းပဆာင်နိုင်စွမ်း၊	 အမျ ိုးအစား၊	 အသုံးချလုေ်ငန်းများ၊	
အစိတ်အေိုင်းအလိုက်	 အလုေ်လုေ်ေုံ	 စသည်တို့ကို	 အသကမ်းဖျဉ်း 
သိရှိနားလည်ွားပအာင်	ရှင်းလင်းပေသပေးေါသည်။
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လူမှုဝန်းကျင် ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုကဏ္ဍ
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ူမှုက
ဏ္ဍ လူမှုဝန်းကျင်အပပါ် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 ပရ 
ရှည်တည်တံ့ပသာ	 စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်မှု	 ေန်းတိုင်သို့		 
ပလျှာက်လှမ်းရင်း	တစ်ဖက်တွင်လည်း	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝ 
ေတ်ဝန်းကျင်အား	 ဖွံ့ ပဖိုးပကာင်းမွန်ပအာင်	 ပဆာင်ရေက်လျက ်
ရှိေါသည်။	 လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	 သောဝဝန်းကျင်	 ဖွံ့ ပဖိုးမှုရှိမှသာ	
ကုမ္ပဏီ၏စီးေွားပရးလုေ်ငန်း	 ပရရှည်တည်တံ့မည်ဟု	ယုံသကည်မှု 
ရှိသည်နှင့်အညီ	 ွိုအေိုင်းများ	 တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပစပရး 
အတွက်	ကူညီေံ့ေိုးမှုများကို	တတ်စွမ်းသ၍	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏	 လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ချက ်
များအရ	 လတ်တပလာတွင်	 ေညာပရး၊	 ကျန်းမာပရး၊	 အပပခခံ 
အပဆာက်အအုံ	 စသည့်ကဏ္ဍ	 ၃	 ရေ်ကို	 ဦးစားပေးကူညီေံ့ေိုးပေး 
လျက်ရှိပေီး	လုေ်ငန်းကို	ဖွဲ့စည်းွားပသာ	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သော 
ဝေတ်ဝန်းကျင်	 ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုပကာ်မတီက	 ဦးပဆာင်ဦး 
ရေက်ပေု၍	 အပကာင်အွည်ပဖာ်ပဆာင်ေါသည်။	 ွိုသို့	 ပဖာ ်
ပဆာင်ရာတွင်	ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပသာ်လည်းပကာင်း၊	ပဒသ 
ခံများနှင့် ပဖစ်ပစ၊	 သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပဖစ်ပစ၊	 လူမှုအဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် ပဖစ်ပစ၊	 အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပဖစ်ပစ	 လက်တွဲ၍ 
ပသာ်လည်းပကာင်း	 ပဖာ်ပဆာင်ေါသည်။	 ပနာင်တွင်မူ	 သောဝ 
ေတ်ဝန်းကျင်	 ပရရှည်တည်တံ့နိုင်ပရးဆိုင်ရာကိစ္စရေ်များနှင့်	 
ေတ်သက်၍လည်း	 ချမှတ်ွားသည့်မူဝါဒများအတိုင်း	 ပဖာ ်
ပဆာင်သွားနိုင်ပရးအတွက်	အစီအစဉ်ရှိေါသည်။

အနာဂတ်မျ ိုးေက်သစ်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှု

ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	လူမှုဝန်းကျင်နှင့်	သောဝေတ်ဝန်းကျင ်
အပေါ်	 ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုမူဝါဒနှင့်အညီ	 ေညာပရးေိုင်းဆိုင်ရာ	 
ေံ့ေိုးမှုအပဖစ်	 စာသင်ပကျာင်းများသို့	 ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုေ် 
များကို	နှစ်စဉ်	ပေးအေ်ကူညီခဲ့ရာတွင်	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေညာသင်နှစ် 
အတွင်းတွင်လည်း	 ယခင်နှစ်များွက်	 ေိုမိုပွာက်ေံ့ကူညီနိုင် 
ခဲ့ေါသည်။	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေညာသင်နှစ်အတွင်းတွင်	အစိုးရစာသင ်
ပကျာင်းများပဖစ်သကသည့်	 မူဆယ်ပမို့နယ်အတွင်းမှ	 ပကျာင်းများ၊	 

မန်ဟီးရိုးပမို့နယ်ခွဲအတွင်းမှ	 ပကျာင်းများ၊	 ေန်ဆိုင်းပမို့နယ်ခွဲ 
အတွင်းမှ	 ပကျာင်းများ၊	 မူဆယ်ပမို့နယ်ပေင်ေပဖစ်ပသာ	 ကွတ်ခိုင ်
ပမို့နယ်အတွင်းရှိပကျာင်းများ၊	 သိန္နီပမို့နယ်အတွင်းရှိပကျာင်း 
များ၊	 လားရှိုးပမို့နယ်အတွင်းရှိပကျာင်းများ၊	 ပကျာက်မဲပမို့နယ် 
အတွင်းရှိပကျာင်းများ၊	 မိုးမိတ်ပမို့နယ်အတွင်းရှိပကျာင်းများ	 
စသည်တို့အတွက်အပေင်	 ပေင်ေအဖွဲ့အစည်းနှင့်	 ပကျာင်းများ 
ပဖစ်သကသည့်	 မူဆယ်ပမို့နယ်	 ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ပကျးမှုအသင်း၊	
နမ့်ခမ်းပမို့နယ်အတွင်းရှိ	 စစ်ပေးပရှာင်စခန်း၊	 ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ် 
အတွင်းရှိ	 မိေမဲ့ပကျာင်း၊	 လားရှိုးပမို့နယ်အတွင်းရှိ	 ရှမ်းမိေမဲ့ 
ပဂဟာ၊	ပကျာက်မဲပမို့နယ်အတွင်းရှိ	စစ်ပေးပရှာင်စခန်း	စသည ်
တို့အတွက်	 ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုေ်	 စုစုပေါင်း	 ၁၄၄၀၀	 ဒါဇင ်
ပကျာ်ကို	ပွာက်ေံ့ပေးအေ်နိုင်ခဲ့ေါသည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှု

ကုမ္ပဏီသည်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းကို	 ရင်းနှီး
ပမှုေ်နှံအပကာင်အွည်ပဖာ်ပဆာင်လျက်ရှိရာတွင်	 စီမံကိန်းချဉ်း 
ကေ်လမ်း	 ပဖာက်လုေ်တိုးချဲ့ ပခင်းနှင့်	 ဆက်စေ်လျက်ရှိပသာ	
ခူးဝိန်းနယ်ပပမ၊	 စွမ်ပစာ်ရေ်ကွက်အတွင်းရှိ	 နယ်ပပမအုေ်ချုေ်ပရး၊	
ရေ်မိရေ်ဖများနှင့်	 ရေ်ရောပေည်သူလူွုများ၏	 ေံ့ေိုးကူညီမှုများစွာ 
ကို	လက်ခံရရှိသည့်အပလျာက်	

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ပစတနာတုံမပန်မှုတစ်ေပ်အပနမဖင့်ပသာ်လည်း
ပကာင်း၊ 

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုဝန်းကျင်ေိုင်ော ပူးပပါင်းပါဝင်တာဝန်ယူမှု
တစ်ေပ်အပနမဖင့်ပသာ်လည်းပကာင်း၊

 ■ ေပ်ေွာနယ်ပမမပအးချမ်း လုံဖခုံပေးပောင်ေွက်မှုအပိုင်း၏ 
လိုအပ်ချက်အပပါ် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မဖည့်ေည်းမှုတစ်ေပ်
အပနမဖင့်လည်းပကာင်း 

ရေ်ရောအကျ ိုးအလို့ငှါ	 ရည်ရေယ်ချက်များွားရှိ၍	 ၂၀၁၇	 
ခုနှစ်၊	 ဇွန်လ	 ၁၇	 ရက်ပန့တွင်	 ခူးဝိန်းနယ်ပပမ	 ရေ်ရောပေည်သူ 
လူွုများအတွက်	ဂါလံ	၁၂၀၀	ဆံ့	မီးပငိမ်းသတ်ယာဉ်	၁	စင်းနှင့်	
ဂါလံ	၆၀၀၀	ဆံ့	ပရတိုင်ဂီ	၁	လုံး	တို့ကို	လှူဒါန်းခဲ့ေါသည်။
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ူမှုက
ဏ္ဍပဒသဖွံ့ ဖဖိုးပေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှု 

ကုမ္ပဏီသည်	 ချမှတ်ွားသည့်မူဝါဒအတိုင်း	 ကူညီေံ့ေိုးမှု 
များပဆာငရ်ေကပ်နသညန်ငှ်အ့ည	ီပဒသဖွံ့ ပဖိုးပရးအတကွလ်ည်း	မိ
မိတို့တတ်ကေမ်းသည့်နည်းေညာလုေ်အားများပဖင့်	 တတ်နိုင်သည့် 
အတိုင်းအတာအပလျာက်	 ေါဝင်ပေးဆေ်ကူညီခဲ့ေါသည်။	 ကူညီ 
ေံ့ေိုးမှုများအပနပဖင့်	-

၂၀၁၆	ခုနှစ်အတွင်းတွင်	

 ■ တာချီလိတ်ဖမို့မှ မိုင်းဖုန်းေောပတာ်ဘုေား ဦးစီးတည် 
ပောက်မည့် Buddhist Collage ပကျာင်း၏ ပမမဧေိယာ ၄၀ 
ဧကကျယ်ဝန်းသည့် ပကျာင်းပမမပနောအား Topographic  
Map တိုင်းတာပုံထုတ်ပပးမခင်းနှင့် Road Geometric De-
sign ပေးေွဲပပးမခင်း၊

၂၀၁၇	ခုနှစ်အတွင်းတွင်	

 ■ မပင်ဦးလွင်ဖမို့မှ ကကမ်းခင်းဧေိယာ ၁၀၈၇၃.၇၅ စတုေန်းပပ 
ေှိ ေှမ်းစာပပနှင့်ယဉ်ပကျးမှုအသင်းအပောက်အအုံအတွက် 
Architectural Design ပေးေွဲပပးမခင်း၊ 

 ■ မူေယ်ဖမို့မှ ကကမ်းခင်းဧေိယာ ၂၆၆၂၇ စတုေန်းပပေှိ ေှမ်း 
စာပပနှင့်ယဉ်ပကျးမှုအသင်းအပောက်အအုံ ၃ ထပ်ပောင် 
အတွက် Geoengineering & Soil Investigation 
ပောင်ေွက်ပပးမခင်း၊ Architecture & Structure Design 
မပုပပးမခင်း၊ တည်ပောက်မှုလုပ်ငန်းကကီးကကပ်မှုပပးမခင်းနှင့် 
Quality Control လုပ်ငန်းပောင်ေွက်ပပးမခင်း၊ 

 ■ မူေယ်ဖမို့မှ အသစ်တည်ပောက်ေန် One Stop Service  
(OSS) ရုံး၏ အေိုမပုပုံစံအပနမဖင့် ကကမ်းခင်းဧေိယာ  
၃၇၂၅၆ စတုေန်းပပေှိပသာ ၂ ထပ်အပောက်အအုံပုံစံ Archi-
tectural Design ပေးေွဲပပးမခင်း၊

 ■ မူေယ်ဖမို့နယ် စည်ပင်သာယာပေးပကာ်မတီမှ  အသစ်မပန် 

 ■ လားရှိုးဖမို့မှ ပမမဧေိယာအကျယ်အဝန်း ၁၁ ဧကေှိပသာ 
KAW TAI Organization ၏Training School of Human 
Resource  ပကျာင်းအဝန်းအဝိုင်းအတွက် Topograph-
ic Mapping for School Master Plan တိုင်းတာ ပုံထုတ် 
ပပးမခင်း၊

 ■ မူေယ်ဖမို့ေှိ ကုတင် ၂၀၀ ေံ့ မပည်သူ့ပေးရုံဝင်းအတွင်း 
ကကမ်းခင်းဧေိယာ ၅၆၉၃ စတုေန်းပပေှိ သံဃာ့ပေးရုံအတွက် 
Architectural Design ပေးေွဲပပးမခင်း၊  

လည်တည်ပောက်မည့် အေိုမပုဖမို့ပတာ်ခန်းမ အပောက် 
အအုံအတွက် ကကမ်းခင်းဧေိယာ ၂၂၉၈၉.၇၂ စတုေန်းပပေှိ  
ပအာက်ထပ်ယာဉ်ေပ်နားောပနောပါ နှစ်ထပ်အပောက် 
အအုံ ပုံစံ Architectural Design နှင့် Structural Design 
ပေးေွဲပပးမခင်း စသည်တို့ မဖစ်ပါသည်။
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ရက်စွဲ အပကကာင်းအရာ ကျေ်ပငွေမာဏ

09-Apr-16 မူဆယ်ပမို့နယ်၊	ဟိုပဆာင်ရော	ရှမ်းစာပေ	သင်တန်းဆင်းေွဲ	(ေွမအကကိမ်)	အလှူပငွ။ 	200,000	

13-May-16 နမ့်ခမ်းပမို့နယ်၊	မုံးဝီးရော	စစ်ပေးပရှာင်ဒုက္ခသည်များအတွက်	အလှူပငွ။ 	3,000,000	

22-Jun-16
၂၀၁၆ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ(၃)ရက်ပန့တွင်	ကျပရာက်ပသာ	ပမန်မာအမျ ိုးသမီးများပန့	အတွက်	
အမျ ိုးသမီးပရးရာအဖွဲ့သို့	အလှူပငွ။

	500,000	

21-Jul-16 သီပေါပမို့	ရှမ်းလူငယ်အသင်းအား	အင်္ကလိေ်စာအပပခခံသင်တန်းအတွက်	အလှူပငွ။ 	500,000	

31-Jul-16
၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေညာသင်နှစ်အတွင်း		အစိုးရစာသင်ပကျာင်း	သို့	ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုေ်	(၁၄၄၀၀)	
ဒါဇင်ကျာ်ကို	ပွာက်ေံ့လှူဒါန်းပခင်း။

	31,418,000	

12-Sep-16 မူဆယ်ပမို့နယ်၊	စယ်လန့်ပကျးရော၊	ကိုယ်ွူကိုယ်ွ	မူကကိုပကျာင်းပေုပေင်ွိန်းသိမ်းပရး	အတွက်အလှူပငွ။ 	1,000,000	

08-Oct-16 လားရှိုးခရိုင်	ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း	ဒုတိယအကကိမ်	နှစ်ေတ်လည်အစည်းအပဝး	သို့	အလှူပငွ။ 	1,000,000	

26-Nov-16 မူဆယ်ပမို့နယ်၊	နမ့်အွန်ပကျးရော	ကချင်အသင်းပတာ်မှ	စစ်ပေးဒုက္ခသည်များအတွက်	အလှူပငွ။ 	1,000,000	

13-Dec-16 ရန်ကုန်ပမို့၊	ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းနှစ်ေတ်လည်ညီလာခံအတွက်	အလှူပငွ။ 	500,000	

20-Dec-16 ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ပကျးမှု	ပကာ်မတီ	၊	တက္ကသိုလ်များ	ပမန်မာနိုင်ငံ	အာစရိယေူပဇာ်ေွဲအတွက်	အလှူပငွ။ 	5,605,700	

18-Jan-17 ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ပကျးမှု	ပကာ်မတီ	၊	မန္တပလး	သို့	ရှမ်း	အမျ ိုးသားပန့အတွက်	အလှူပငွ။ 	1,000,000	

31-Mar-17
လားရှိုးခရိုင်၊	ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းအတွက်	ရှာပဖွပတွ့ရှိမှု၊	တီွွင်ကကံဆမှု၊	ဆန်းသစ်တီွွင်မှုနှင့်	
ဖန်းတီနိုင်မှုေုံပေင်စာအုေ်ကို	အလယ်တန်းပကျာင်းများအတွက်	လှူဒါန်းရန်	အလှူပငွွည့်၀င်ပခင်း။

	200,000	

20-Jun-16 မူဆယ်ပမို့နယ်၊	ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာန	ရန်ေုံပငွအတွက်	အလှူပငွ။ 	200,000	

06-Aug-16 မူဆယ်ပမို့နယ်၊	ရှမ်းစာပေ	နှင့်	ယဉ်ပကျးမှု	ပကာ်မတီရုံးသို့	ေူမိအပပခအပန	လွန်တူးစမ်းသေ်ပခင်း 	811,800	

14-Sep-17
၂၀၁၇-၂၀၁၈	ေညာသင်နှစ်အတွင်း		အစိုးရစာသင်ပကျာင်း	သို့	ပကျာင်းသုံးဗလာစာအုေ်	(၅၁၈၀)	ဒါဇင်ကျာ်ကို	
ပွာက်ေံ့လှူဒါန်းပခင်း။

	11,868,705	

19-Apr-17
မူဆယ်ပမို့	၊	၂၀၁၇ခုနှစ်	ပမန်မာနှစ်သစ်ကူးသကင်္ကန်တွင်	သက်ကကီးေူပဇာ်ေွဲအခမ်းအနားအတွက်	
အလှူပငွွည့် ပခင်း။

	1,000,000	

21-Apr-17 မူဆယ်ပမို့	၊	မဟာဝန်ပကျာင်း၊	Sunday	School	အတွက်	အလှူပငွွည့်ပခင်း။ 	1,000,000	

29-Jun-17
မူဆယ်ပမို့နယ်၊	ခူးဝိန်းနယ်ပပမ၊	စွမ်ပစာ်ရေ်ကွက်	ရေ်ရောပေည်သူလူွုများအတွက်	ဂါလံ	၁၂၀၀ဆံ့	မီးပငိမ်းယာဉ်	
၁	စင်းနှင့်	ဂါလံ	၆၀၀၀	ဆံ့	ပရတိုင်ကီ	၁လုံး	လှူဒါန်းပခင်း။

	22,000,000	

	82,804,205	

 
လူမှုဝန်းကျင်ပေါ် ေူးပေါင်းတာဝန်ယူမှုများ အလေူပငွစာရင်း
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ဘဏ္ဍာပရး အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
 
 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇	ေဏ္ဍာပရးနှစ်အတွက်	ဒါရိုက်တာ	အစီရင်ခံစာ ...........................................79

	 လွတ်လေ်ပသာ	စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ........................................................................80

	 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇	ေဏ္ဍာပရးနှစ်	ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ..................................82

	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းဆိုင်ရာစာရင်းမှတ်စုများ ................................................................90

	 ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈	ေဏ္ဍာပရးနှစ်	ေွမနှစ်ဝက်	ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ...............93
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ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံနှုန်းများ၊	ပမန်မာနိုင်ငံ	ေဏ္ဍာပရးအစီရင်ခံစာစံနှုန်းများနှင့်အညီ	သင့်တင့်ပလျာ်ကန်ပသာ	ေဏ္ဍာပရး	
အပပခအပနကို	 ွင်ဟေ်ပေါ်လွင်ပစပသာ	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများပရးဆွဲပဖာ်ပေရန်မှာ	 ကုမ္ပဏီအား	 စီမံအုေ်ချုေ်သူများ၏	
တာ၀န်ပဖစ်ေါသည်။	 [လုေ်ငန်း၏ရရန်ေိုင်ခွင့်များအပေါ်	 တာ၀န်ခံမှုရှိပခင်း၊	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းနှင့်	 အရှုံးအပမတ်စာရင်းများ	
ပရးဆွဲပဖာ်ပေရာတွင်	သတ်မှတ်ပေဋ္ဌာန်းွားပသာ	ေဏ္ဍာပရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ	လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်ွားပခင်း၊	လုံပလာက်ွိပရာက်	
ပသာ	လုေ်ငန်းတွင်းွိန်းချုေ်မှုစနစ်နှင့်အညီ	လုေ်ငန်းေိုင်ေစ္စည်းများအား	အလွဲသုံးမှုမရှိပစရန်နှင့်	လုေ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်ပသာပနရာ
များတွင်သာ	ွားရှိအသုံးပေုပခင်းနှင့်	လက်ပရာက်ေိုင်ဆိုင်မှုရှိပခင်း	တို့ ပဖစ်ေါသည်။]

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာနှစ်အတွက်	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများကို	 ဒါရိုက်တာ 
များ၏ကိုယ်စား	 မိမိတို့မှ	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများအပေါ်	 ဒါရိုက်တာများ၏	ွင်ပမင်ယူဆချက်ကို	 ဝမ်းပပမာက်စွာ	 အစီရင်ခံတင်ပေ	
အေ်ေါသည်။	 ၂၀၁၆-၂၀၁၇	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်အတွက်	 ပရးဆွဲပဖာ်ပေွားပသာ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	
ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများသည်	ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီဥေပဒ	ေုဒ်မ-၁၃၃	အေိုဒ်	(၁)	နှင့်	အေိုဒ်	(	၂	)	တို့နှင့်	အညီ	သင့်တင့်ပလျာ်ကန်ပသာ	
ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနကို	 ွင်ဟေ်ပေါ်လွင်ပစရန်	 ပရးဆွဲွားသည်ဟု	 ွင်ပမင်ယူဆအေ်ေါသည်။	 ကုမ္ပဏီ၏	 ပေးရန်ရှိသည်များ		
ကိုလည်း	အချိန်ပစ့ပရာက်သည်နှင့်	ပေးပချနိုင်မည်ပဖစ်သည်ဟု	ယုံသကည်ယူဆေါသည်။

ပေဋ္ဌာန်းွားပသာဥေပဒနှင့်အညီ	ကုမ္ပဏီမှ	ဥေပဒအရွိန်းသိမ်းွားရမည်ပဖစ်ပသာ	အပွာက်အွား	စာရေက်စာတမ်းများနှင့်	
စာရင်းမှတ်တမ်းများကို	ဥေပဒအရဖျက်ဆီးခွင့်	ပေုသည့်အချိန်အွိ	ွိန်းသိမ်းွားရှိေါသည်။

 
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာပရးနေစ်အတွက် ဒါရိုက်တာ အစီရင်ခံစာ

စီမံခန့်ခွဲ့မှုအဖွဲ့ကိုယ်စား

အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ ေဏ္ဍာပရးအရာရှိချုေ်



80    |    Great Hor Kham Public Co., Ltd.

ဘ
ဏ္ဍ
ာရ
ေး
အ
စီေ

င်ခ
ံစာ
က
ဏ္ဍ

လွတ်လေ်ပသာ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ

ဥေပဒအရ	စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ
ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂၀၁၇	ခုနှစ်၊	သသဂုတ်လ	၂၅	ရက်။

သို့
	 ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၊	အစုရှယ်ယာရှင်များ၊
	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ 

	 မူဆယ်ပမို့၊	ရှမ်းပေည်နယ်။

မိမိတို့စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည်	ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏	၂၀၁၇ခုနှစ်၊	 မတ်လ	၃၁	ရက်	တွင်	ကုန်ဆုံးပသာ	
ေဏ္ဍာပရးစာရင်းများကို	စစ်ပဆးပေီးစီးပေီပဖစ်ေါသည်။	၎င်းရှင်းတမ်းများတွင်	ေဏ္ဍာပရး	အပပခအပနပဖာ်ပေချက်၊	ဝင်ပငွစာရင်း၊	ရင်း
နှီးပငွေိုင်ဆိုင်မှုပပောင်းလဲချက်နှင့်	ပငွပသကးလည်ေတ်မှု	ပဖာ်ပေပသာ	စာရင်းများ	ေါဝင်ေါသည်။

ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲပေးအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာပေးေှင်းတမ်းအပပါ်တာဝန်ေှိမှု 

ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲသူများသည်	ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းနှင့်ေတ်သက်၍	 နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ	ေဏ္ဍာပရးအစီရင်ခံမှုစံများနှင့်
အညီ	သင့်တင့်ပလျှာ်ကန်ပသာ	ေဏ္ဍာပရးအပပခအပနကို	ပေါ်လွင်ပစသည့်	ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများပရးဆွဲတင်ပေရန်	တာဝန်ရှိေါသည်။	
၎င်းအပေင်	လုေ်ငန်းတွင်းွိန်းချုေ်မှုစနစ်များ	ေိုမိုပကာင်းမွန်လာပစရန်	တီွွင်ပခင်းနှင့်	ွိန်းသိမ်းပခင်း၊	ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများနှင့်ေတ်
သက်၍	သင့်ပတာ်ပသာ	အာမခံချက်ရှိမှုရှိပစရန်နှင့်	ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်မရှိသူများမှ	ကိုင်ကွယ်သုံးစွဲပခင်းမရှိပစရန်	ပသချာပစရေါမည်။	
အရှုံး/အပမတ်စာရင်း၊	လက်ကျန်စာရင်းများသည်	တာဝန်ခံမှု	ရှိရေါမည်။

စာေင်းစစ်တာဝန်

မိမိတို့	 စာရင်းစစ်၏တာဝန်သည်	 စာရင်းစစ်ပဆးမှုအပေါ်အပပခခံ၍	 စာရင်းစစ်ွင်ပမင်ယူဆချက်ကို	 တင်ပေရန်	 ပဖစ်ေါသည်။	
ကေန်ုေ်တို့သည်	 စာရင်းစစ်ပဆးပခင်းကို	 နိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်စံနှုန်းနှင့်အညီ	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့ေါသည်။	 ွိုစံနှုန်းဆိုင်ရာဆိုသည်မှာ	
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပစာင့်ွိန်းမှု၊	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းမျာသည်	 အလွှဲသုံးစားမှုများနှင့်၊	 အလွှဲပဖာ်ပေချက်များမှ	 ကင်းစင်သည်ဟု	
ယုံသကည်နိုင်ပလာက်ပသာ	 သင့်ပတာ်သည့်	 အာမခံချက်များ	 ရရှိပစရန်	 ပဆာင်ရေက်ပခင်း၊	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းတွင်	
ပဖာ်ပေွားပသာေမာဏများနှင့်	 လုေ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်	 စာရင်းစစ်	 အပွာက်အွားများ	 ရရှိပစရန်ပဆာင်ရေက်ပခင်း၊	
လုေ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင်	 ချင့်ချိန်သုံးသတ်ပခင်း၊	 အပရးကကီးပသာ	 အလွှဲပဖာ်ပေချက်များပသကာင့်	 ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခရှိမှုကိုအကဲပဖတ်ပခင်း၊	
ဆုံးရှုံးနိုင်ပပခကို	အကဲပဖတ်ရာတွင်	လုေ်ငန်းမှအသုံးပေုပနပသာ	လုေ်ငန်းတွင်းွိန်းချုေ်မှုစံနစ်ကို	အကဲပဖတ်ပလ့လာခဲ့ေါသည်။

	 စာရင်းစစ်ပဆးပခင်းတွင်	 စာရင်းကိုင်မူဝါဒများလုေ်ွုံးလုေ်နည်းများ၊	 စာရင်းခန့်မှန်းချက်များနှင့်	 ေဏ္ဍာပရး	
ရှင်းတမ်းအပေါ်	ပခုံငုံသုံးသေ်ပခင်းလည်း	ေါဝင်ေါသည်။

	 မိမိတို့အပနပဖင့်	 စာရင်းစစ်ွင်ပမင်ယူဆချက်ပေးနိုင်ပသာ	 လုံပလာက်သည့်စာရင်းစစ်	 အပွာက်အွား	 များကို	
ရရှိခဲ့သည်ဟု	ယုံသကည်ေါသည်။
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စာေင်းစစ်ထင်မမင်ယူေချက်

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီ၏	၂၀၁၆ခု၊	ဧပေီလ	၁	ရက်	မှ	၂၀၁၇ခု၊	မတ်လ	၃၁	ရက်	ကုန်ဆုံးပသာ	ေဏ္ဍာနှစ်အတွက်	
ပရးဆွဲပဖာ်ပေွားပသာ	ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများသည်	သင့်တင့်ပလျာ်ကန်စွာ	 ပဖာ်ပေွားပသာ	ေဏ္ဍာပရးရှမ်းတမ်းများပဖစ်သည်ဟု	
ွင်ပမင်ယူဆေါသည်။

ဥပပဒအေ လိုအပ်ချက်အပပါ်အစီေင်ခံမခင်း

ဥေပဒနှင့်အညီ	သိမ်းဆည်းရမည့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို	ပကာင်းမွန်စွာ	သိမ်းဆည်းွားရေါမည်။

ပလးစားစွာပဖင့်

ဦးဇင်ပဝ
B.Com.,	C.P.A	No(210) 

ZIN	&	FRIENDS	AUDIT	FIRM
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အပကကာင်းအရာ March 31, 2014 March 31, 2015 March 31, 2016 March 31, 2017

စုစုပေါင်း	ရင်းနှီးပငွ 	20,418	 	37,528	 	123,069	 	175,455	
စုစုပေါင်း	လက်ငင်းပေးရန်တာဝန်များ 	9,204	 	36,963	 	25,033	 	33,758	
ွည့်ဝင်ပေီးရှယ်ယာ 	18,000	 	26,064	 	54,518	 	71,095	
စုစုပေါင်း	ဝင်ပငွ 	35,161	 	44,811	 	46,999	 	22,183	
အသားတင်	အပမတ်	(အရှုံး) 	2,412	 	5,702	 	8,991	 	3,512	
ဝင်ပငွခွန်	(၂၅	%)  501 	2,084	 	2,737	 	1,171	
ကုန်သွယ်ခွန်	(၅%) 	2,221	 	1,105	
အစုရှယ်ယာတစ်ခုဝင်ပငွ  0.04  0.12  0.12  0.05 

အပကကာင်းအရာ March 31, 2014 March 31, 2015 March 31, 2016 March 31, 2017

ပငွပဖစ်လွယ်မှုနှုန်းများ
ပငွပဖစ်လွယ်မှုနှုန်း 130% 73% 83% 76%
အပမန်နှုန်း 122% 70% 79% 73%

ဝင်ပငွရှာနိုင်စွမ်းကို	တိုင်းတာပတာ့အချ ိုးများ
အသကမ်းအပမတ်	နှုန်း 27% 33% 46% 51%
အသားတင်အပမတ်	နှုန်း 7% 13% 19% 16%
ေိုင်ဆိုင်ခွင့်အပေါ်	ပေန်ရနှုန်း 14% 20% 10% 3%

အပကာင်အွည်ပဖာ်နိုင်စွမ်း	အချ ိုးများ
ရေိုင်ခွင့်များအပေါ်	ပေန်ရနှုန်း 12% 15% 7% 2%
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းအပေါ်	ပေန်ရနှုန်း 17% 17% 9% 3%
ရရန်ရှိနှင့်	ဝင်ပငွနှုန်း 31% 49% 34% 17%
ပေးရန်ရှိနှင့်	ဝင်ပငွနှုန်း 26% 82% 53% 152%

ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	မူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်ပတာ့	အချ ိုးများ
ပကကွးပမီနဲ့	ကိုင်ေိုင်ရင်းနှီးပငွ	နှုန်း 42% 91% 12% 19%

ဘဏ္ဍာနေစ်အလိုက် လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ အဓိက အချက်အလက်များတင်မေမခင်း

လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချ ိုးများ

(ကျေ်သိန်း)
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အပကကာင်းအရာ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 စုစုပေါင်း

ဝင်ပငွ 	10,037	 	35,161	 	44,811	 	46,999	 	22,183	 	159,191	
အသုံးစရိတ် 	8,598	 	33,384	 	37,207	 	34,184	 	17,500	 	130,873	

အသားတင်အပမတ် 	1,080	 	1,332	 	5,702	 	8,991	 	3,512	 	20,617	

အပမတ်ပဝစု 	-			 	1,800	 	2,606	 	2,606	 	7,012	
ဝင်ပငွခွန်  374  501 	2,084	 	2,737	 	1,171	 	6,867	
ကုန်သွယ်ခွန် 	2,221	 	1,105	 	3,326	
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှု 	-			 	3,421	 	14,098	 	29,726	 	76,473	 	76,473	

လုေ်ငန်းအပကာင်အွည်ပဆာင်ရွက်မှု နေင့် ရင်းနေီးမမှုေ်နေံမှု အကျဉ်းချုေ် အပမခမေဇယား
(ကျေ်သိန်း)
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2016-2017 2015-2016

Asset
၁ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ	(အသားတင်) 	10,706,197,282	 	9,748,187,761	
၂ ပဆာင်ရေက်ဆဲ	ရင်နှီးပမှုေ်နှံမှု	လုေ်ငန်းများ 	5,693,385,489	 	2,386,219,109	

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း 	5,688,213,139	
နမ့်ခိုင်	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း 	5,172,350	

၃ ရင်းနှီးပမုေ်နှံမှုလုေ်ငန်းများ 	1,953,948,776	 	586,421,855	
Muse	Concrete	Group	of	Companies	Limited 	315,000,000	
ပဟာ်တက်(ခ်)	ကုမ္ပဏီလီမိတက် 	1,000,000,000	
Golden	Paradise	အိမ်ယာစီမံကိန်း 	29,920,440	
အပမွှာ	စက်မှုလုေ်ငန်းလီမိတက် 	259,561,800	
ပတာင်ကကီးပစျးစီမံကိန်း 	97,867,465	
High	Performance	Admixture	(Hor-Tech	Co.,	Ltd) 	251,599,071	

၄ လက်ငင်းရေိုင်ခွင့်များ 	2,567,810,862	 	2,079,493,229	
ပငွသား 	93,232,872	
ေဏ် 	479,150,810	
ကကိုတင်ပငွများ 	49,446,907	
ရုံးငှားရမ်းခများ	ကကိုပေးပငွ 	97,961,540	
ကကိုတင်ဝင်ပငွခွန် 	20,943,680	
အာမခံပေးသွင်းပငွ 	87,322,020	
ရရန်ရှိစာရင်း 	374,314,636	
လုေ်ငန်းတွင်းပေးရန်/ရရန်	လက်ကျန်စာရင်း 	1,235,000,000	
အပွွပွွ	ယာယီစာရင်း 	34,919,894	
စတိုေစ္စည်းများ 	95,518,504	

၅ လက်ငင်းပေးရန်တာ၀န်များ 	(3,375,760,879) 	(2,493,384,520)
ေဏ်ပချးပငွ 	(1,000,000,000)
ပေးရန်ရှိစာရင်း 	(2,149,535,193)
၁၀%	အပမတ်ပဝစုပငွ 	(42,930,000)
ဝန်ပငွခွန်လျာွားပခင်း	(၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေဏ္ဍာနှစ်) 	(183,295,686)

စုစုပေါင်းအသားတင်ရေိုင်ခွင့် 	17,545,581,530	 	12,306,937,434	

၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ပန့ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ဘဏ္ဍာပရးအပမခအပန
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2016-2017 2015-2016

Represented	by:
Injected		Fund		Representing		Capital
၆ ရှယ်ယာရင်းနှီးပငွ 	11,829,825,600	 	6,691,185,000	

မတည်ပငွရင်း	(ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်) 	30,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	7,109,500,000	
ရှယ်ယာေရီမီယံ 	3,597,460,600	
ရှယ်ယာေရီမီယံပေါ်ပလျာ့ ပခင်း 	(127,135,000)

မတည်ပငွရင်း	(ပဟာ်တက်(ခ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်) 	1,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	1,000,000,000	

မတည်ပငွရင်း	(အပမွှာစက်မူလုေ်ငန်း	လီမိတက်) 	1,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	250,000,000	

၇ စုပေါင်းအပမတ် 	1,149,787,184	 	1,009,288,751	

၈ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ	တန်ဖိုး	ပေန်လည်သင့်ပမတ်ပခင်း 	4,565,968,746	 	4,565,968,746	 	4,606,463,683	
စုစုပေါင်း	ရင်းနှီးပငွ 	17,545,581,530	 	12,306,937,434	
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2016-2017 2015-2016

1 ဝင်ပငွ
စီမံကိန်းလုေ်ငန်းမှ၀င်ပငွ 	1,608,825,174	 	3,441,737,830	

ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(အပရှ့ပပမှာက်တံခါးသစ်သီးဝလံကုန်စည်ကွင်း) 	154,052,991	
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(မူဆယ်ဗဟိုစီေွားပရးဇုံစီမံကိန်း) 	256,024,248	
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပခင်းလုေ်ငန်း 	10,873,077	
ပရပေွန်လုေ်ငန်း 	6,666,667	
ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသေ်ပခင်းလုေ်ငန်း 	2,648,667	
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	1,176,190,476	
ခွဲပကျာက်နှင့်သဲ	သယ်ယူပခင်းလုေ်ငန်း 	2,369,048	

အပခားပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းလုေ်ငန်း 	539,187,429	 	739,721,100	
ပရေလီ-၃	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	(မိုးမိတ်) 	539,187,429	

နည်းေညာဆိုင်ရာ	ပရာင်း၀ယ်ပရးလုေ်ငန်း 	22,305,580	
ဓါတ်ခွဲခန်းကိရိယာများပရာင်းဝယ်ပခင်း 	22,305,580	

စက်ယန္တရား/ယာဉ်	ငှားရမ်းပခင်းလုေ်ငန်း 	39,247,687	
စက်ယန္တရား/ယာဉ်	ငှားရမ်းပခင်း 	39,247,687	

တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်း 	-			 	80,000,000	
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုလုေ်ငန်း 	-			 	402,601,599	
အပခားဝင်ပငွ 	8,788,986	 	35,877,710	

ေဏ်အတိုး 	653,941	
စတိုေစ္စည်းများ	အရှုံး/အပမတ်	နှင့်	ပစျးနှုန်းညှိနှိုင်း	စာရင်း 	6,692,645	
အပွွပွွ 	1,442,400	

စုစုပေါင်းဝင်ပငွ	= 	2,218,354,856	 	4,699,938,240	
2 အသုံးစရိတ်များ
2.1 တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ်များ

စီမံကိန်းလုေ်ငန်းအသုံးစရိတ်များ 	(640,590,783) 	(1,162,133,693)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(အပရှ့ပပမှာက်တံခါးသစ်သီးဝလံကုန်စည်ကွင်း)	 	(190,271,669)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(မူဆယ်ဗဟိုစီေွားပရးဇုံစီမံကိန်း) 	(75,448,728)
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပခင်းလုေ်ငန်း 	(30,568,897)
CS-3	သယ်ယူပခင်းနှင့်	ခင်းပခင်းလုေ်ငန်း 	(1,118,700)
ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသေ်ပခင်းလုေ်ငန်း 	(7,381,050)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	(329,677,179)
ပေလီတံတားလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	(3,722,500)
သဲပကျာက်သယ်ယူေို့ပဆာင်ပခင်း 	(2,402,060)

အပခားပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းလုေ်ငန်း 	(423,541,247) 	(555,730,381)
ပရေလီ-၃	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	(မိုးမိတ်) 	(423,541,247)

နည်းေညာဆိုင်ရာ	ပရာင်း၀ယ်ပရးလုေ်ငန်း 	(27,377,627)
ဓါတ်ခွဲခန်းကိရိယာများပရာင်းဝယ်ပခင်း 	(27,377,627)

တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများ 	(1,833,775) 	(151,162,778)
မိဂဒါမဟာပစတီပတာ်	 	(150,000)

၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာနေစ်၏ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း ၀င်ပငွရေင်းတမ်း
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2016-2017 2015-2016

နန်းပတာ်	လူဝင်ကကီးသကေ်ပရးဂိတ် 	(1,683,775)
စက်/ယန္တရားပေင်ဆင်စရိတ်များ 	-			 	(230,000,049)
စခန်းတည်ပဆာက်ပခင်းလုေ်ငန်း 	-			 	(786,400)

စုစုပေါင်း	တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ်	= 	(1,093,343,432) 	(2,099,813,301)
2.2 တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပတာ့	အသုံးစရိတ်များ

ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	အသုံးစရိတ်များ 	(2,168,548)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းပရာင်းဝယ်ပခင်း	(အပဟာင်း) 	(1,252,200)
ယွမ်ပငွလဲလှယ်မှုပေါ်တွင်	အရှုံး/အပမတ်စာရင်း 	(916,348)

စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ် 	(290,605,175) 	(889,201,692)
စီမံပရးရာဌာန 	(2,534,200)
ေဏ္ဍာပရးဌာန 	(6,850,136)
ပမို့ ပေအင်ဂျင်နီယာဌာန 	(119,050,316)
စက်မှုဌာန 	(121,752,853)
လျှေ်စစ်ဌာန 	(7,884,587)
တိုင်းတာပရးဌာန 	(16,637,883)
လုံပခုံပရးဌာန 	(15,895,200)

စုစုပေါင်း	တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပသာအသုံးစရိတ်	= 	(292,773,723) 	(889,201,692)

စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်	=	 	(1,386,117,155) 	(2,989,014,993)

3 ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း၊	ကုန်သွယ်ခွန်	၅%	နှင့်၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ် 	832,237,702	 	1,710,923,247	

4 ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း	(၂၀၁၇ခုနှစ်၊	မတ်လ	၃၁	ွိ) 	(363,938,355) 	(429,392,368)

5 ၅%	ကုန်သွယ်ခွန်	 	(186,873,306)

6 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ်	 	468,299,347	 	1,094,657,573	

7 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	လျာွားချက်	(၂၀၁၆	-	၂၀၁၇	ခုနှစ်) 	(117,074,837) 	(273,664,393)

8 ယခုနှစ်	အသားတင်အပမတ်	/	(အရှုံး) 	351,224,510	 	820,993,180	
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အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် March 31, 2017 March 31, 2016

အခွန်နှုတ်ပေီး	အသားတင်အပမတ် 	351,224,510	
ယွမ်ပငွလဲလှယ်မှုနှင့်	စတိုေစ္စည်း	အရှုံးအပမတ်	ညှိနှိုင်းစာရင်း 	(7,218,697)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	ပရာင်းချပခင်း	(အပဟာင်း) 	1,252,200	
ယာယီစာရင်း 	(20,679,226)
ေဏ်အတိုး	(ဝင်ပငွ) 	(653,941)
အခွန်လျာွားပခင်း 	117,074,837	
တန်ဖိုးပလျာ့လျာွားပခင်း 	363,938,355	
ညှိနှိုင်းပေီးအသားတင်အပမတ် 	804,938,037	 	1,325,635,542	
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းဝယ်ယူမှု	စုစုပေါင်း 	(1,321,947,876)
စီမံကိန်းအသစ်အတွက်	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံပငွ 	(4,674,693,301)
လက်ငင်းရေိုင်ခွင့်များ 	10,447,913	
ေိုင်ဆိုင်မှု	တိုးလာမှုများ -5986193263 	(7,985,719,748)
လက်ငင်း	ပေးရန်ရှိစာရင်း 	882,376,359	
အပဆာက်အဦး	တန်ဖိုးပေန်လည်သတ်မှတ်ပခင်း 	(387,038,250)
ပေးရန်ရှိ	တိုးလာပခင်း 495338108.8 	2,552,498,729	
လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပခင်းမှ	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု	 	(4,685,917,117) 	(4,107,585,476)
ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	လုေ်ပဆာင်ချက် 	3,849,457,602	
ရင်နှီးပမှုေ်နှံမှုမှ	ဝင်ပငွ 128057100
ေဏ်အတိုး	ဝင်ပငွ 653940.79
ရှယ်ယာပရာင်းချမှုမှ	ဝင်ပငွ 2907700000
အပမတ်ပဝစု
ရှယ်ယာေရီမီယံ 2230940600
ဝင်ပငွခွန်	ကိုက်ညှိပခင်း -82668976.83
ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု 	498,765,547	 	(258,127,874)
၂၀၁၆ခုနှစ်၊	ဧပေီလ	၁	ရက်	ပန့	စာရင်းဖွင့်	ပငွလက်ကျန်	 	73,618,135	 	331,746,010	
စာရင်းေိတ်	ပငွလက်ကျန် 	572,383,682	 	73,618,135	

၂၀၁၆ခု-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာပရးကုန်ဆုံးနေစ်၏ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်းရင်းနေီးပငွ ပမောင်းလဲမှု ရေင်းတမ်း
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 ၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ပန့ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ရင်းနေီးပငွ ပမောင်းလဲမှု ရေင်းတမ်း

အပကကာင်းအရာ   အမမတ်ေမာဏ    ရေယ်ယာ ေမာဏ    စုစုပေါင်း ေမာဏ  

၂၀၁၂၊	မတ်လ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	1,800,000,000	 	1,800,000,000	
၂၀၁၂-၂၀၁၃	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလအတွင်း 	719,595,872	 	719,595,872	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(180,000,000) 	(180,000,000)
၂၀၁၃၊	ဒီဇင်ောလ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	539,595,872	 	1,800,000,000	 	2,339,595,872	
၂၀၁၄-၂၀၁၅	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	91,837,473	 	934,385,000	 	1,026,222,473	
၂၀၁၅၊	မတ်လ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	631,433,346	 	2,734,385,000	 	3,365,818,346	
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	387,038,250	 	387,038,250	
၂၀၁၅၊	မတ်လ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	1,018,471,596	 	2,734,385,000	 	3,752,856,596	
၂၀၁၅-၂၀၁၆	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	899,135,405	 	3,956,800,000	 	4,855,935,405	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(521,280,000) 	(521,280,000)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	4,219,425,433	 	4,219,425,433	
၂၀၁၆၊	မတ်လ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	5,615,752,434	 	6,691,185,000	 	12,306,937,434	
၂၀၁၆-၂၀၁၇	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	351,224,510	 	351,224,510	
ဝင်ပငွခွန်	ကိုက်ညှိပခင်း 	(82,668,977) 	(82,668,977)
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုအရှုံး 	(128,057,100) 	(128,057,100)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	(40,494,937) 	(40,494,937)
ရှယ်ယာတိုးပခင်း 	2,907,700,000	 	2,907,700,000	
ရှယ်ယာေရီမီယံတိုးပခင်း 	2,230,940,600	 	2,230,940,600	
၂၀၁၇၊	မတ်လ၊	၃၁	ရက်	ပန့ 	5,715,755,930	 	11,829,825,600	 	17,545,581,530	

၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ပန့ ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏  စီးေွားပရးလည်ေတ်မှုဆိုင်ရာ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ

ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းအမျ ိုးအစား ေိုင်ဆိုင်ခွင့်  မူလတန်ဖိုး  အသားတင်တန်ဖိုး 

ပပမ ကိုယ်ေိုင် 	47,205.00	 	47,204.90	
အပဆာက်အဦး	(လူပနဆိုင်ခန်း-မင်္ကလာမူဆယ်) ကိုယ်ေိုင် 	44,971.38	 	44,971.38	
စက်ယန္တရားနှင့်	စက်ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင် 	8,526.41	 	6,774.38	
ပမာ်ပတာ်ယာဉ်များ ကိုယ်ေိုင် 	8,268.40	 	6,209.55	
ပပမတိုင်းတာပရးကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  422.42  272.23 
တည်ပဆာက်ပရးကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  461.97  314.38 
ေရိပောဂေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  292.22  245.07 
ရုံးသုံး	ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  833.14  433.93 
ေူမိပဗဒဆိုင်ရာ	ကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  641.45  338.56 
ဓာတ်ခွဲခန်း	ကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  298.45  121.53 
အိမ်သုံးေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  89.37  68.78 
ရန်ကုန်ရုံးခွဲရှိ	ရုံးသုံး	ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  134.11  107.29 

စုစုပေါင်း 	112,144	 	107,062	

(ကျေ်သိန်း)
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၁။ ကုမ္ပဏီ၏အပကကာင်းအော

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 ပေည်
ပွာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်	 ကုမ္ပဏီအက်ဥေပဒနှင့်အညီ	
၂၀၁၂	 ခုနှစ်	 ပအာက်တိုောလ	 ၂၂	 ရက်တွင်	 ဖွဲ့စည်း	 တည်	 
ပွာင်ခဲ့ပသာ	 ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ွားသည့်	 အများနှင့်	 
သက်ဆိုင်ပသာကုမ္ပဏီ	 ပဖစ်ေါသည်။	 ကုမ္ပဏီမှတ်ေုံတင်	 အမှတ ်
သည်	 ၃၀၁၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃	 ပဖစ်ပေီး၊	 လုေ်ငန်းစတင်လုေ်ကိုင်ခွင့်	
လက်မှတ်အမှတ်	 ၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃	 ပဖစ်ကာ	 ၁၈-၁၂-၂၀၁၂	
ပန့စွဲပဖင့်ွုတ်ပေန်ပေးခဲ့ေါသည်။	ကုမ္ပဏီရုံးချုေ်သည်	 မူဆယ်ပမို့ 
တွင်တည်ရှိပေီး၊	 ရန်ကုန်၊	 ပနပေည်ပတာ်နှင့်	 မန္တပလးပမို့များတွင်	
ရုံးခွဲများတည်ရှိေါသည်။

စတင်တည်ပွာင်စဉ်က	 ဒါရိုက်တာ	 ၉	 ဦးေါဝင်ခဲ့ ပေီး၊	
၂၀၁၇	ခုနှစ်	 မတ်လ	၃၁	ရက်ပန့တွင်	အစုရှယ်ယာရှင်	 ၆၃၀	ဦး	 
ဝင်ပနပေီပဖစ်ေါသည်။	 ကနဦးတွင်	 ကုမ္ပဏီ၏	 ခွင့် ပေုမတည် 
ပငွရင်းသည်	ကျေ်သန်း	၅,၀၀၀	ပဖစ်ပေီး၊	၂၀၁၆	ခုနှစ်	သသဂုတ်လတွင်	
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၌	 ခွင့် ပေုမတည်ပငွရင်းအား	 ကျေ်သန်း	
၃၀,၀၀၀	သို့	တိုးပမှင့်ပေးေါရန်	တင်ပေပလျှာက်ွားရာ	၂၀၁၇ခုနှစ်	
ပအာက်တိုောလ	၁၂ရက်ပန့တွင်	ခွင့် ပေုမိန့်ရရှိခဲ့ေါသည်။

၂၀၁၇ခုနှစ်	 မတ်လ	 ၃၁	 ရက်ပန့တွင်	 ကုမ္ပဏီ၏စုစု 
ပေါင်းေိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးသည်	ကျေ်သန်းပေါင်း	၁၇,၅၄၅.၅၈	ခန့်ရှိ 
ပေီး	ကျေ်တစ်ပွာင်တန်အစုရှယ်ယာပေါင်း	 ၇,၁၀၉,၅၀၀	စုရှိေါ 
သည်။	ကုမ္ပဏီစတင်တည်ပွာင်စဉ်က	Statement	In		Lieu	Of	 
Prospectus	သာ	တင်ပေနိုင်ခဲ့ ပေီး	ယခုအခါ	Final	Prospectus	 
တင်ပေနိုင်ပရးအတွက်	 ကကိုးစားပဆာင်ရေက်လျက်ရှိေါသည်။	
ယခင်နှစ်များအတွင်း	 ကုမ္ပဏီ၏ေဏ္ဍာပငွလိုအေ်ချက်အရ	
နီးစေ်ရာ	 အသိုင်းအဝိုင်းတွင်	 အစုရှယ်ယာဖိတ်ပခါ်ပရာင်းချမှု
များရှိခဲ့ ပေီး	 ၎င်းအစုများအေါအဝင်	 အစုရှယ်ယာ	 အားလုံးအား	
၂၀၁၄	 ခုနှစ်တွင်ွုတ်ပေန်ခဲ့ပသာ	 SECM	 ဥေပဒနှင့်အညီမှတ်

ေုံတင်နိုင်ပရးအတွက်	 အွူးကကိုးစားပဆာင်ရေက်လျက်ရှိရာ	
မသကာမီကာလတွင်	ပေီးပပမာက်ပအာင်ပမင်မည်	ပဖစ်ေါသည်။

၂။ ဝင်ပငွများ

၂၀၁၆-၂၀၁၇	ေဏ္ဍာနှစ်အတွင်းဝင်ပငွများတွင်	 စီမံကိန်း 
လုေ်ငန်းမှဝင်ပငွ	 နှင့်	 အစိုးရေပရာဂျက်တွင်	တင်ဒါပအာင်ပမင်၍	
လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရေက်ပသာ	အပခားစီမံကိန်းလုေ်ငန်းမှဝင်ပငွ	ဟူ၍	 
ပဖာ်ပေွားသည်။	စီမံကိန်းလုေ်ငန်းမှဝင်ပငွဆိုသည်မှာ	ေုဂ္ဂလိက	
ကုမ္ပဏီများပဖစ်ပသာ	 အပရှ့ပပမာက်တံခါးကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်	 
နယူးစတားလိုက်ပဆာက်လုေ်ပရး	 ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	 အပပခခံ 
အပဆာက်အအုံ	 တည်ပဆာက်ပရးလုေ်ငန်းများကို	 ကန်ွရိုက် 
ရယူလုေ်ကိုင်ပခင်းအပေင်၊	 မိမိတို့၏စီမံကိန်းပဖစ်ပသာ	 နမ့်ပေါ်
ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းတည်ပဆာက်ပရး၏	 ပပမကကီးလုေ်ငန်းမှ	
HOR-TECH	Co.,	Ltd.	အပနပဖင့်	ရရှိပသာဝင်ပငွလည်း	ေါဝင်ေါ 
သည်။	 ၎င်းဝင်ပငွ၏	 သပောတရားမှာ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်	 
နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	 တည်ပဆာက်ပရး	 လုေ်ငန်း 
အတွက်	တည်ပဆာက်ပရးကုမ္ပဏီများအား	EPC	စနစ်ပဖင့်တင်ဒါ 
ပခါ်ယူတည်ပဆာက်မည်ပဖစ်ပေီး	 တင်ဒါစည်းကမ်းတွင်	 မိမိတို့ 
အရင်းအပမစ်ပဖင့်	 မိမိတို့ပဆာင်ရေက်နိုင်စွမ်းရှိပသာ	 ပပမကကီး 
လုေ်ငန်းများကို	 ပေန်လည်ကန်ွရိုက်ရယူပဆာင်ရေက်သွားမည်ပဖ
စ်ေါသည်။	ွို့ပသကာင့်	 ၎င်းဝင်ပငွသည်	တည်ပဆာက်ပရးကာလ	
၃	နှစ်အတွင်း	ပသချာတည်ပငိမ်ပသာ	ဝင်ပငွရရှိမည့်လုေ်ငန်း	 ပဖစ ်
ေါသည။်	ပနာငလ်ာမည်	့နစှမ်ျားတငွလ်ည်း	အလားတလူုေင်န်းများ	
ရှာပဖွ၍	 ဝင်ပငွရရှိနိုင်ရန်	 ကကိုးစားပဆာင်ရေက်သွားမည်	 ပဖစ်ေါ 
သည်။

၃။ အသုံးစေိတ်များ

ကုမ္ပဏီ၏အသုံးစရိတ်များအားလုံးကို	 ကုမ္ပဏီမှသတ် 
မှတ်ပေဋ္ဌာန်းွားပသာ	ေဏ္ဍာပရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ	သုံးစွဲမှုများ 

ဘဏ္ဍာပရးရေင်းတမ်းဆိုင်ရာစာရင်းမေတ်စုများ
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ကိုသာ	 စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်၍	 ကျခံပရးဆွဲွားပခင်း 
ပဖစ်ေါသည်။

၄။ အခွန်အခများ 

ကုမ္ပဏီသည်	 နှစ်ေတ်လည်အစီရင်ခံစာွုတ်ပဝသည့်
အချိန်တွင်	 အစိုးရသို့ပေးသွင်းရန်ရှိပသာ	 စည်းသကေ်ွားသည့်	
အခွန်အခများအားလုံးကို	 မည်သည့်ပကကွးကျန်မျှ	 မရှိေဲ	အချိန်မီ 
အပပေအပသက	ပေးသွင်းခဲ့ ပေီးပဖစ်ေါသည်။

၅။ ပုံပသပိုင်ပစ္စည်းများ

ကုမ္ပဏီ၏ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများအား	 စနစ်တကျမှတ်တမ်း 
တင်ွားရှိပေီး	ပမန်မာနိုင်ငံဝင်ပငွခွန်	ဥေပဒနှင့်အညီ	တန်ဖိုးပလျာ့	 
နှုန်းွားများ	သတ်မှတ်ွားရှိေါသည်။	ကုမ္ပဏီ၏ေိုင်ဆိုင်ေစ္စည်း
အားလုံးအား	ကမု္ပဏမီလှကပ်ရာက	်ေိငုဆ်ိငုမ်ှုရရှိွ ားပေီး	ေိငုဆ်ိငုမ်ှု	
အရှုေ်အရှင်းအလျဉ်းမရှိေါ။	 ေိုင်ဆိုင်ေစ္စည်းများအားလည်း	 အလွဲ 
အသုံးချမှုမပဖစ်ပစရန်	 လုေ်ငန်းတွင်း	 ွိန်းချုေ်မှုစနစ်	 ချမှတ ်
ပဆာင်ရေက်ွားရှိေါသည်။

၆။ ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	အစိုးရမှခွင့် ပေုချက ်
ပေးွားပေီးပဖစ်ပသာ	 စီမံကိန်းပဖစ်ပေီး	 စီမံကိန်းဆိုင်ရာ	 အချက ်
အလက်များအား	 နှစ်ေတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင်ပဖာ်ပေွားေါ
သည်။	 လက်ရှိအပပခအပနတွင်	 အစိုးရနှင့်လျှေ်စစ်ဓာတ်အား	
ဝယ်ယူပရး	 သပောတူစာချုေ်	 ချုေ်ဆိုရန်ပဖစ်ပေီး	 သပောတူ 
ညီချက်မူသကမ်းရရှိွားပေီး	ပဖစ်ေါသည်။

နမ့်ခိုင်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းသည်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ 
အပကာင်အွည်	 ပဖာ်ပဆာင်ရေက်ရန်	 ရည်ရေယ်ွားပသာ 
စီမံကိန်းပဖစ်ပေီး	 အစိုးရ၊	 ပဒသဆိုင်ရာများနှင့်	 ဆက်လက်ညှိနှိုင်း 
ရန်လိုအေ်လျက်ရှိပသာ်လည်း	 စီမံကိန်းနှင့်ေတ်သက်၍	 လိုအေ် 
ပသာ	 ကနဦးကုန်ကျစရိတ်များ	 ကုန်ကျွားပေီးပဖစ်၍	 ရင်းနှီး 
ပမှုေ်နှံမှုအပဖစ်	ွည့်သွင်းပဖာ်ပေွားပခင်းပဖစ်ေါသည်။

မူဆယ်ကွန်ကရစ်အုေ်စု	 ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်	 ဂရိတ ်
ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	၄၅%	ရင်းနှီးပငွ	ွ ည့်ဝင ်
ွားပသာ	 ဖက်စေ်ကုမ္ပဏီပဖစ်ေါသည်။	 အပခားအစုရှင်များမှာ	
နယူးစတားလိုက်ပဆာက်လုေ်ပရးကုမ္ပဏီလီမိတက်	 ၄၅%	 နှင့်	
ပကာင်းတာမိုင်းနင်း	ကုမ္ပဏီလီမိတက်	၁၀%	ပဖစ်ေါသည်။

HOR-TECH	Co.,	 Ltd.	၏	High	Performance	Ad-
mixture	(HPA)	သည်	မန္တပလးပမို့တွင်	တည်ပဆာက်ွားပသာ	
ပဆာက်လုေ်ပရးလုေ်ငန်းသုံး	ဓာတုေစ္စည်း	ွုတ်လုေ်မည့်	စက်ရုံ	
ပဖစ်ပေီး	 လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပဆာင်ရေက်နိုင်ရန်	 လိုအေ်ချက်အချ ို့	

ရှိပနပသးပသာ	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံွားမှု	 ပဖစ်ေါသည်။	 မသကာမီ	 လုေ် 
ငန်းလည်ေတ်နိုင်ရန်အတွက်	 လိုအေ်ချက်များကို	 ညှိနှိုင်းပဆာင ်
ရေက်သွားမည်	ပဖစ်ေါ	သည်။

HOR-TECH	 Co.,	 Ltd.	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင် 
ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ	၁၀၀%	ေိုင်ဆိုင်ပသာ	ကုမ္ပဏီပဖစ်ပေီး	လက်ရှိ 
လုေ်ငန်းလည်ေတ်လျက်	 အကျ ိုးအပမတ်ရရှိပနပသာ	 ရင်းနှီးပမှုေ ်
နှံမှုပဖစ်ေါသည်။

Golden	 Paradise	 Project	 သည်	 မန္တပလးတိုင်းပဒသ 
ကကီး၊	 ပေင်ဦးလွင်ပမို့တွင်တည်	 ပဆာက်မည့်	 အိမ်ယာစီမံကိန်း	 
ပဖစ်ပေီး	 စီမံကိန်းခွင့် ပေုချက်ရရှိပရးအတွက်	 ပဆာင်ရေက်ဆဲပဖစ ်
ပသာ်လည်း	ကနဦးကုန်ကျစရိတ်များ	ကုန်ကျွားပေီးပဖစ်၍	ရင်း 
နှီးပမှုေ်နှံမှုတွင်	ွည့်သွင်းပဖာ်ပေွားပခင်းပဖစ်ေါသည်။	

Twin	Industry	Ltd.	သည်	ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်ကုမ္ပ 
ဏီမှ	၈၃%	ေိုင်ဆိုင်ပသာ	ကုမ္ပဏီပဖစ်ေါသည်။

Commercial	 Complex	 စီမံကိန်းသည်	 နမ့်ပေါ်ပရအား
လျေ်စစ်စီမံကိန်းနှင့်အပေိုင်	ဒုတိယပပမာက်	အပကာင်အွည်ပဖာ်	
ပဆာင်ရေက်ရန်	လျာွားပသာစီမံကိန်းပဖစ်ေါသည်။	၎င်းစီမံကိန်း	
ပဖာ်ပဆာင်နိုင်ပရးအတွက်	 အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းဆဲပဖစ်ပေီး	 ကနဦး 
ကုန်ကျစရိတ်များ	 ကျခံွားပေီးပဖစ်၍	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုအပဖစ်	
ပဖာ်ပေွားပခင်းပဖစ်ေါသည်။

၇။  ပငွနှင့်ပငွသားနှင့်ညီမျှမှုများ

ပငွနှင့်ပငွသားနှင့်ညီမျှမှုများတွင်	လက်ဝယ်ရှိပငွနှင့်	ေဏ်	
လက်ကျန်များအားလုံးေါဝင်ေါ	သည်။

၈။  လုပ်ငန်းလုပ်ပောင်သည့်ပငွပကကးနှင့် စာေင်း    
 မှတ်တမ်းတင် ပဖာ်မပသည့်ပငွပကကး

ကုမ္ပဏီမှ	လုေ်ငန်းများပဆာင်ရေက်ရာတွင်	အဓိကကျပသာ	
စီးေွားပရးေတ်ဝန်းကျင်ပငွပသကးပဖစ်သည့်	 ပမန်မာကျေ်ပငွကိုသာ	 
လုေ်ငန်းလုေ်ပဆာင်သည့်	ပငွပသကးအပဖစ်သတ်မှတ်သည်။	ေဏ္ဍာ
ပရးရှင်းတမ်းတွင်ပဖာ်ပေွားပသာ	ပငွပသကးသည်	 ပမန်မာကျေ်ပငွ	
ပဖစ်ေါသည်။

၉။ စာေင်းပိုင်းေိုင်ောမူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်

(က) စာေင်းပေးေွဲမခင်းေိုင်ောအပမခခံမူများ

ေူးတွဲေါ	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများကို	 ပေီးခဲ့ပသာပဖစ်
ရေ်များရှိတန်ဖိုးပေါ်တွင်	 အပပခခံ၍	 ပမန်မာနိုင်ငံေဏ္ဍာပရး	
အစီရင်ခံမှုစံနှုန်းများနှင့်အညီ	ပရးဆွဲွားေါသည်။
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(ခ) နိုင်ငံမခားပငွပကကးအားပမပာင်းလဲသတ်မှတ်မခင်း

နိုင်ငံပခားပငွပဖင့် ပေုလုေ်ပသာ	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်ချက်	
များကို	 လုေ်ပဆာင်ချက်ပဖစ်ပေါ်သည့်ပန့တွင်ရှိပသာ	 ပငွလဲနှုန်း 
ပဖင့်	 လုေ်ငန်းပဆာင်ရေက်သည့်ပငွပသကးအပဖစ်	 ပပောင်းလဲွား 
ေါသည်။	 နိုင်ငံပခားပငွပဖင့်ပဖာ်ပေပသာ	 ရရန်ေိုင်ခွင့်	 နှင့်	 ပေးရန ်
တာဝန်များကို	 ေဏ္ဍာပရးနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်ရှိ	 ပငွလဲနှုန်းပဖင့် 
ပပောင်းလဲပဖာ်ပေပေီး	 ပေါ်ပေါက်လာပသာ	 အရှုံးအပမတ်ကို	 ဝင်ပင ွ
စာရင်းတွင်	ပရးသွင်းွားေါသည်။

(ဂ) ခန့်မှန်းချက်နှင့် ေုံးမဖတ်ချက်များအသုံးမပုမခင်း

ပမန်မာနိုင်ငံေဏ္ဍာပရးအစီရင်ခံပခင်း	 စံနှုန်းများနှင့်အညီ	 
စာရင်းပေုစုရာတွင်	 စီမံခန့်ခွဲပရးတွင်	 တာဝန်ရှိသူများသည်	 
ရရန်ေိုင်ခွင့်များ၊	 ပေးရန်တာဝန်များ၊	 ဝင်ပငွနှင့်အသုံးစရိတ်များ 
အပေါ်	 အကျ ိုးသက်ပရာက်ပစပသာ	 အကဲပဖတ်မှုများ၊	 ခန့်မှန်း 
ချက်များနှင့်	 ယူဆချက်များကိုပေုလုေ်ရေါသည်။	 အမှန်တကယ် 
ရလဒ်များသည်	 ွိုယူဆချက်များနှင့်	 ကွဲလွဲပကာင်း	 ကွဲလွဲ 
နိုင်ေါသည်။	 ခန့်မှန်းချက်များ၊	 ယူဆချက်များကို	 စဉ်ဆက ်
မပေတ်	 ပေန်လည်စိစစ်ေါသည်။	ယင်းစိစစ်ချက်များကို	စိစစ်သည့် 
ကာလနှင့်	 အကျ ိုးသက်ပရာက်မှုရှိပသာ	 အနာဂတ်ကာလများ	
တွင်	စာရင်းပဖာ်ပေေါသည်။

၁၀။ ေက်စပ်ပတ်သက်ပသာ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	 အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်	 လက ်
ပအာက်ခံကုမ္ပဏီများ၊	 ဖက်စေ်ကုမ္ပဏီများရှိ	 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ 
ဝင်များ၊	 စီမံခန့်ခွဲပရးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်	 အရာွမ်းဝန်ွမ်းများ၊	
၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များသည်	ဆက်စေ်ေတ်သက်ပသာလူေုဂ္ဂိုလ ်
များပဖစ်ေါသည်။	HOR-TECH	Co.,	Ltd.	၊	Twin	Industry	Co.,	
Ltd.	 နှင့်	 MCGC	 Co.,	 Ltd.	တို့သည်	ဆက်စေ်ေတ်သက်ပသာ	
အဖွဲ့အစည်းများ	ပဖစ်သကေါသည်။

၁၁။ အပထွပထွ

ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းနှင့်သက်ဆိုင်ပသာ	 ပနာက်ဆက်တွဲ 
စာရင်းမှတ်စုများ	 ပဖာ်ပေရပခင်း၏	 ရည်ရေယ်ချက်သည်	 ရင်းနှီး 
ပမှုေ်နှံသူများ၊	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံရန်အလားအလာရှိသူများနှင့်	 ေဏ္ဍာ 
ပရးရှင်းတမ်းကို	 အသုံးပေုသည့် ပေင်ေအဖွဲ့အစည်းများအပနပဖင့်	 
ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများကိုပလ့လာရာတွင်	 ေိုမိုွိပရာက်ပစလို 
ပခင်း	 နှင့်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံလိုသူများအတွက်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုဆိုင်ရာ	 
ဆုံးပဖတ်ချက်	 ချမှတ်ရာတွင်	 ွည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအေ ်
နိုင်သည့်	 သတင်းအချက်အလက်များကို	 ွုတ်ပဖာ်ပသကညာ 
ပေးပခင်းလည်း	 ပဖစ်ေါသည်။	အချ ို့ပသာ	သတင်းအချက်အလက ်
များသည်	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများတွင်	 တိုက်ရိုက်ေါဝင်ပခင်း 
မရှိပသာပသကာင့်	 ပနာက်ဆက်တွဲစာရင်းမှတ်စုများတွင်	 ပဖာ်ပေ 

ပေးပခင်းပဖင့်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုပေုလုိသူများနှင့်	 ေဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်း
အသုံးပေုသူများအတွက်	ေိုမိုအကျ ိုးရှိပစနိုင်မည်ပဖစ်ေါသည်။

(က)	ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်များအပနပဖင့်	 Debt	
to	Equity	Ratio	သည်	ADB	၏	Financial	Guidelines	အရ	 
အများဆုံး	70:30	ွ က်မေိုသင့်ပသာ်လည်း	ကုမ္ပဏီ၏	အချ ိုးသည်	 
19:100	ပဖစ်ေါသပဖင့်	ပချးပငွရယူသုံးစွဲမှုနည်းပနသည်ကို	ပတွ့ရှိ 
ရမည်ပဖစ်ေါသည်။	သို့ပသာ်	Quick	Ratio	သည်	သာမန်အားပဖင့်	
1.0	ပအာက်မနည်း	သင့်ပသာ်လည်းကုမ္ပဏီ၏	အချ ိုးသည်	0.73	 
ပဖစ်ပနပခင်း	နှင့်	Liquidity	Ratio	သည်	0.76	ရရှိ	ပခင်းတို့ပသကာင့်	
ကုမ္ပဏီ၏	 Working	 Capital	 နည်းပနသည်ကို	 ပတွ့ရှိရမည်	 
ပဖစ်ေါသည်။	 ယခုအခါတွင်	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီအပနပဖင့်	 ၎င်းကိစ္စ 
ကိုပပဖရှင်းရန်	 များစွာလွယ်ကူလာမည့်	 အခွင့်အလမ်းများ 
ရှိလာပေီပဖစ်ပေီး	 မသကာမီအချိန်အတွင်း	 ပပဖရှင်းသွားနိုင်မည် 
ပဖစ်ေါသည်။	 ကုမ္ပဏီ၏အသားတင်	 အပမတ်အချ ိုးသည်	 ၁၆%	
ပဖစ်ေါသပဖင့်	 သင့်တင့်ပသာအပမတ်	 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့သည်ကို	
ပတွ့ရှိ	ရမည်ပဖစ်ေါသည်။

(ခ)	ကုမ္ပဏီ၏ပရှ့လုေ်ငန်းစဉ်များအပနပဖင့်	 နမ့်ပေါ်ပရ
အားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းအား	 အဓိကွား	 အပကာင်အွည်ပဖာ်	
ပဆာင်ရေက်သွားပေီး	 Commercial	 Complex	 စီမံကိန်းကို	 
ပဆာင်ရေက်ခွင့်ရရန်	 ကကိုးေမ်းသွားမည်ပဖစ်ေါသည်။	 ကုမ္ပဏီ 
အပနပဖင့်	 နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းမှ	 အကျ ိုးပကျးဇူး 
များစွာ	 ရရှိနိုင်မည်ပဖစ်သည့်အပေင်	 စီမံကိန်းသည်	 ပတာင့်တင်း 
ပသာပငွပသကး	 လည်ေတ်မှုရှိမည်	 ပဖစ်ေါသည်။	 ွို့အပေင်	
ပဒသဆိုင်ရာ	 ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း	 အပွာက်အကူပေုမည့်
စီမံကိန်းပဖစ်ေါသည်။	

Commercial	 Complex	 စီမံကိန်းသည်	 အစိုးရနှင့် 
ညှိနှိုင်းဆဲပဖစ်ပသာ်လည်း	 စီမံကိန်းလုေ်ကိုင်ခွင့်ကို	 ကုမ္ပဏီမှ 
ရရှိမည်ဟု	 ယုံသကည်ေါသည်။	 ဆိုလိုသည်မှာ	 မိမိတို့၏အရည ်
အပသွးအပေါ်	 မိမိတို့ယုံသကည်မှုရှိပခင်းပဖစ်ေါသည်။	 အမှန်စင်စစ်	
စီမံကိန်းသည်	 နိုင်ငံပတာ်၊	 ပဒသဆိုင်ရာနှင့်	 ကုမ္ပဏီတို့အတွက်	
အကျ ိုးပဖစ်ွွန်းပစပသာ	သာတူညီမျှရှိသည့်	စီမံကိန်းပဖစ်သည်။

အချုေ်အားပဖင့်မူ	 ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်းအများေိုင်	 ကုမ္ပဏီ 
လီမိတက်သည်	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံသူများွံသို့	 ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုဆိုင်ရာ	
အခွင့်အလမ်းပကာင်းများ	ပဆာင်ယူလာမည်ပဖစ်ေါသည်။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာပရးနေစ် ေွမနေစ်ဝက်

ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
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ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ



94    |    Great Hor Kham Public Co., Ltd.

ဘ
ဏ္ဍ
ာရ
ေး
အ
စီေ

င်ခ
ံစာ
က
ဏ္ဍ

စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2017-2018

Asset
၁ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ	(အသားတင်) 	10,560,999,677	
၂ ပဆာင်ရေက်ဆဲ	ရင်နှီးပမှုေ်နှံမှု	လုေ်ငန်းများ 	6,905,238,575	

နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း 	6,900,066,225	
နမ့်ခိုင်	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း 	5,172,350	

၃ ရင်းနှီးပမုေ်နှံမှုလုေ်ငန်းများ 	2,033,617,499	
Muse	Concrete	Group	of	Companies	Limited 	315,000,000	
ပဟာ်တက်(ခ်)	ကုမ္ပဏီလီမိတက် 	1,000,000,000	
Golden	Paradise	အိမ်ယာစီမံကိန်း 	97,929,965	
အပမွှာ	စက်မှုလုေ်ငန်းလီမိတက် 	309,561,800	
ပတာင်ကကီးပစျးစီမံကိန်း 	50,737,193	
High	Performance	Admixture	(Hor-Tech	Co.,	Ltd) 	260,388,541	

၄ လက်ငင်းရေိုင်ခွင့်များ 	892,348,315	
ပငွသား 	36,536,120	
ေဏ် 	3,784,748	
ကကိုတင်ပငွများ 	140,653,449	
ရုံးငှားရမ်းခများ	ကကိုပေးပငွ 	57,918,112	
ရရန်ရှိစာရင်း 	559,717,781	
စတိုေစ္စည်းများ 	93,738,105	

၅ လက်ငင်းပေးရန်တာ၀န်များ 	(2,573,694,971)
ေဏ်ပချးပငွ 	(999,706,058)
ပေးရန်ရှိစာရင်း 	(1,128,802,670)
အပွွပွွ	ယာယီစာရင်း 	(33,680,674)
လုေ်ငန်းတွင်းပေးရန်/ရရန်	လက်ကျန်စာရင်း 	(49,822,350)
၁၀%	အပမတ်ပဝစုပငွ 	(31,860,000)
ဝန်ပငွခွန်လျာွားပခင်း	(၂၀၁၇-၂၀၁၈	ေဏ္ဍာနှစ်) 	(329,823,219)

စုစုပေါင်းအသားတင်ရေိုင်ခွင့် 	17,818,509,096	
Represented	by:
Injected		Fund		Representing		Capital 	11,831,857,260	
၆ ရှယ်ယာရင်းနှီးပငွ

မတည်ပငွရင်း	(ဂရိတ်ပဟာ်ခမ်း	အများေိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်) 	30,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	7,110,400,000	
ရှယ်ယာအပမတ် 	3,598,592,260	
ရှယ်ယာအပမတ်ပေါ်ပလျာ့ ပခင်း 	(127,135,000)

မတည်ပငွရင်း	(ပဟာ်တက်(ခ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်) 	1,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	1,000,000,000	

မတည်ပငွရင်း	(အပမွှာ	စက်မှုလုေ်ငန်း	လီမိတက်) 	1,000,000,000	
ပေးသွင်းပေီးအစုရှယ်ယာ	မတည်ပငွရင်း 	250,000,000	

၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ပန့ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ ဘဏ္ဍာပရးအပမခအပန
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2017-2018

၇ စုပေါင်းအပမတ် 	1,420,683,090	

၈ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ	တန်ဖိုး	ပေန်လည်သင့်ပမတ်ပခင်း 	4,565,968,746	 	4,565,968,746	
စုစုပေါင်း	ရင်းနှီးပငွ 	17,818,509,096	

၂၀၁၇ခုနေစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ပန့ ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ စီးေွားပရးလည်ေတ်မှုဆိုင်ရာ ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းများ

ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းအမျ ိုးအစား ေိုင်ဆိုင်ခွင့်  မူလတန်ဖိုး  အသားတင်တန်ဖိုး 

ပပမ ကိုယ်ေိုင် 	47,204.90	 	47,204.90	
အပဆာက်အဦး	(လူပနဆိုင်ခန်း-မင်္ကလာမူဆယ်) ကိုယ်ေိုင် 	44,971.38	 	44,971.38	
စက်ယန္တရားနှင့်	စက်ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင် 	8,793.52	 	6,163.32	
ပမာ်ပတာ်ယာဉ်များ ကိုယ်ေိုင် 	8,268.40	 	5,382.71	
ပပမတိုင်းတာပရးကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  422.42  251.11 
တည်ပဆာက်ပရးကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  461.97  291.28 
ေရိပောဂေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  351.56  295.90 
ရုံးသုံး	ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  982.00  500.64 
ေူမိပဗဒဆိုင်ရာ	ကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  641.45  274.41 
ဓါတ်ခွဲခန်း	ကိရိယာများ ကိုယ်ေိုင်  301.67  94.64 
အိမ်သုံးေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  109.66  85.83 
ရန်ကုန်ရုံးခွဲရှိ	ရုံးသုံး	ေစ္စည်းများ ကိုယ်ေိုင်  134.11  93.88 

စုစုပေါင်း 	112,643	 	105,610	

(ကျေ်သိန်း)
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2017-2018

1 ဝင်ပငွ
စီမံကိန်းလုေ်ငန်းမှ၀င်ပငွ 	1,081,294,265	

ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(မူဆယ်ဗဟိုစီေွားပရးဇုံစီမံကိန်း) 	12,823,610	
CS-3	ခင်းပခင်းနှင့်	သယ်ယူေို့ပဆာင်ပခင်း 	11,688,077	
ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသေ်ပခင်းလုေ်ငန်း 	1,351,721	
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(အပရှ့ပပမှာက်တံခါးသစ်သီးဝလံကုန်စည်ကွင်း) 	775,765,810	
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	225,779,714	
ပရပေွန်လုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	53,373,333	
ခွဲပကျာက်နှင့်သဲ	သယ်ယူပခင်းလုေ်ငန်း 	512,000	

နည်းေညာဆိုင်ရာ	ပရာင်း၀ယ်ပရးလုေ်ငန်း 	26,257,851	
ဓါတ်ခွဲခန်းကိရိယာများပရာင်းဝယ်ပခင်း 	26,257,851	

စက်ယန္တရား/ယာဉ်	ငှားရမ်းပခင်းလုေ်ငန်း 	3,015,966	
စက်ယန္တရား/ယာဉ်	ငှားရမ်းပခင်း 	3,015,966	

အပခားဝင်ပငွ 	13,201,790		
ေဏ်အတိုး 	1,524,806	
စတိုေစ္စည်းများ	အရှုံး/အပမတ်	နှင့်	ပစျးနှုန်းညှိနှိုင်း	စာရင်း 	10,680,984	
အပွွပွွ 	996,000	

စုစုပေါင်း၀င်ပငွ 	1,123,769,873	 	1,123,769,873	
2 အသုံးစရိတ်များ
2.1 တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ်များ

စီမံကိန်းလုေ်ငန်းအသုံးစရိတ်များ 	(354,006,270)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(မူဆယ်ဗဟိုစီေွားပရးဇုံစီမံကိန်း) 	(1,704,250)
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပခင်းလုေ်ငန်း 	(1,674,430)
CS-3	သယ်ယူပခင်းနှင့်	ခင်းပခင်းလုေ်ငန်း 	(2,883,900)
ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသေ်ပခင်းလုေ်ငန်း 	(3,249,916)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(အပရှ့ပပမှာက်တံခါးသစ်သီးဝလံကုန်စည်ကွင်း) 	(159,492,789)
ပပမကကီးလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	(127,418,650)
ပေလီတံတားလုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	(8,701,094)
ပရပေွန်လုေ်ငန်း	(နမ့်ပေါ်ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း) 	(48,881,240)

အပခားပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းလုေ်ငန်း 	(5,383,696)
ပရေလီ-၃	ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်း	(မိုးမိတ်) 	(5,383,696)

နည်းေညာဆိုင်ရာ	ပရာင်း၀ယ်ပရးလုေ်ငန်း 	(24,895,820)
ဓါတ်ခွဲခန်းကိရိယာများပရာင်းဝယ်ပခင်း 	(24,895,820)

စုစုပေါင်း	တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ်	= 	(384,285,786) 	(384,285,786)
2.2 တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပတာ့	အသုံးစရိတ်များ

ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	အသုံးစရိတ်များ 	(1,425,679)
ယွမ်ပငွလှဲလှယ်မှုပေါ်တွင်	အရှုံး/အပမတ်စာရင်း 	(1,425,679)

၂၀၁၇ ခုနေစ် ဧဖေီလ ၁ ရက် မေ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ွိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း ၀င်ပငွရေင်းတမ်း 
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စဉ် အပကကာင်းအရာ အပသးစိတ် 2017-2018

စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ် 	(171,583,019)
စီမံပရးရာဌာန 	(1,058,222)
ေဏ္ဍာပရးဌာန 	(8,302,571)
ပမို့ ပေအင်ဂျင်နီယာဌာန 	(51,230,963)
စက်မှုဌာန 	(75,028,054)
လျှေ်စစ်ဌာန 	(2,174,361)
တိုင်းတာပရးဌာန 	(19,705,503)
လုံပခုံပရးဌာန 	(8,276,855)

စက်ယာဉ်များပေင်ဆင်စရိတ်	(စီမံခန့်ခွဲဌာန) 	(5,806,489)
စုစုပေါင်း	တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပသာအသုံးစရိတ်	= 	(173,008,698) 	(173,008,698)

စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်	=	 	(557,294,483) 	(557,294,483)

3 ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း၊	၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ် 	566,475,389	

4 ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းတန်ဖိုးပလျာ့ ပခင်း	(၂၀၁၇ခုနှစ်၊	စက်တင်ောလ	၃၀	ွိ) 	(195,080,005)

5 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	မနှုတ်မီ	အပမတ်	 	371,395,384	

6 ၂၅%	ဝင်ပငွခွန်	လျာွားချက်	(၂၀၁၇	-	၂၀၁၈	ခုနှစ်) 	(100,499,479)

7 ယခုနှစ်အသားတင်အပမတ် 	270,895,906	
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အပကကာင်းအရာ Detail Amount September 30, 2017

အခွန်နှုတ်ပေီး	အသားတင်အပမတ် 	270,895,906	
ယွမ်ပငွ	လဲလှယ်မှုနှင့်	စတိုေစ္စည်း	အရှုံးအပမတ်	ညှိနှိုင်းစာရင်း 	(10,680,984)
ယာယီစာရင်း 	(21,217,927)
ေဏ်အတိုး	(ဝင်ပငွ) 	(1,524,806)
အခွန်လျာွားပခင်း 	100,499,479	
တန်ဖိုးပလျာ့လျာွားပခင်း 	195,080,005	
ညှိနှိုင်းပေီးအသားတင်အပမတ် 	533,051,672	

ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းဝယ်ယူမှု	စုစုပေါင်း 	(49,882,400)
စီမံကိန်းအသစ်အတွက်	ရင်းနှီးပမှုေ်နှံပငွ 	(1,214,251,814)
လက်ငင်းရေိုင်ခွင့်များ 	1,063,690,944	
ေိုင်ဆိုင်မှု	တိုးလာမှုများ 	(200,443,270)

လက်ငင်း	ပေးရန်ရှိစာရင်း 	(868,227,682)
အပဆာက်အဦး	တန်ဖိုးပေန်လည်သတ်မှတ်ပခင်း
ပေးရန်ရှိ	တိုးလာပခင်း 	(868,227,682)

လုေ်ငန်းလည်ေတ်ပခင်းမှ	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု	 	(535,619,280)

ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	လုေ်ပဆာင်ချက်
ေဏ်အတိုး	ဝင်ပငွ 	1,524,806	
ရှယ်ယာပရာင်းချမှုမှ	ဝင်ပငွ 	900,000	
ရှယ်ယာေရီမီယံ 	1,131,660	
ေဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	ပငွသားအသားတင်	စီးဆင်းမှု 	(532,062,814)

၂၀၁၇ခုနှစ်၊	ဧပေီလ	၁	ရက်	ပန့	စာရင်းဖွင့်	ပငွလက်ကျန် 	572,383,682	
စာရင်းေိတ်	ပငွလက်ကျန် 	40,320,868	

၂၀၁၇ ခုနေစ် ဧဖေီလ ၁ ရက် မေ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ွိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း ရင်းနေီးပငွ ပမောင်းလဲမှု ရေင်းတမ်း
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၂၀၁၇ ခုနေစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ပန့ရေိ လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏ရင်းနေီးပငွ ပမောင်းလဲမှု ရေင်းတမ်း

အပကကာင်းအရာ   အမမတ်ေမာဏ    ရေယ်ယာ ေမာဏ    စုစုပေါင်း ေမာဏ  

၂၀၁၂၊	မတ်လ	၃၁	ရက်ပန့ 	1,800,000,000	 	1,800,000,000	
၂၀၁၂-၂၀၁၃	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလအတွင်း 	719,595,872	 	719,595,872	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(180,000,000) 	(180,000,000)
၂၀၁၃၊	ဒီဇင်ောလ	၃၁	ရက်ပန့ 	539,595,872	 	1,800,000,000	 	2,339,595,872	
၂၀၁၄-၂၀၁၅	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	91,837,473	 	934,385,000	 	1,026,222,473	
၂၀၁၅၊	မတ်လ	၃၁	ရက်ပန့ 	631,433,346	 	2,734,385,000	 	3,365,818,346	
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	387,038,250	 	387,038,250	
၂၀၁၅၊	မတ်လ	၃၁	ရက်ပန့ 	1,018,471,596	 	2,734,385,000	 	3,752,856,596	
၂၀၁၅-၂၀၁၆	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	899,135,405	 	3,956,800,000	 	4,855,935,405	
အပမတ်ပဝစုခွဲပဝပခင်း 	(521,280,000) 	(521,280,000)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	4,219,425,433	 	4,219,425,433	
၂၀၁၆၊	မတ်လ	၃၁	ရက်	ပန့ 	5,615,752,434	 	6,691,185,000	 	12,306,937,434	
၂၀၁၆-၂၀၁	 	351,224,510	 	351,224,510	
ဝင်ပငွခွန်	ကိုက်ညှိပခင်း 	(82,668,977) 	(82,668,977)
ရင်းနှီးပမှုေ်နှံမှုအရှုံး 	(128,057,100) 	(128,057,100)
ေုံပသေိုင်ေစ္စည်း	တန်ဖိုးပေန်သတ်မှတ်ပခင်း 	(40,494,937) 	(40,494,937)
ရှယ်ယာတိုးပခင်း 	2,907,700,000	 	2,907,700,000	
ရှယ်ယာေရီမီယံတိုးပခင်း 	2,230,940,600	 	2,230,940,600	
၂၀၁၇၊	မတ်လ	၃၁	ရက်	ပန့ 	5,715,755,930	 	11,829,825,600	 	17,545,581,530	
၂၀၁၇-၂၀၁၈	လုေ်ငန်းလည်ေတ်ကာလ	အတွင်း 	270,895,906	 	270,895,906	
ရှယ်ယာတိုးပခင်း 	900,000	 	900,000	
ရှယ်ယာေရီမီယံတိုးပခင်း 	1,131,660	 	1,131,660	
၂၀၁၇ခုနှစ်	စက်တင်ောလ	၃၀	ရက်ပန့ 	5,986,651,836	 	11,831,857,260	 	17,818,509,096	




