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အစုရှယ်ယာရှင်များခင်ဗျား -

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် 
အဟေဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 
စတုတ္ထအကကိမ် နှစ်ပတ်လည် အဟွေဟွေအစည်းအဟေးကို 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၁၅ ရက်ဟေ့တေင် ယခင်ဥပဟေဖြစ်ဟသာ 
ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအက်ဥပဟေ ပုေ်မ- ၇၆(၁) သတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ ကျင်းပခဲ့ ပပီးဖြစ်ပါသည်။

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 

ပဉ ္စမအကကိမ် နှစ်ပတ်လည် အဟွေဟွေအစည်းအဟေးကို ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ဟေ့တေင် ကျင်းပရဖခင်းမှာလည်း 
ဖပည်ဟွာင်စုလွှတ်ဟတာ်မှ အသစ်ဖပေ်လည်ဖပဋ္ဌာေ်းလိုက်သည့် 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖမေ်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဟေ ပုေ်မ ၁၄၆(က)  
ဖပဋ္ဌာေ်းချက်နှင့်အညီဖြစ်ဟြကာင်း ပဏာမအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

၁။ အသစ်ပပဋ္ဌာန်းလိုက်ဟသာ ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဟဒ ၂၀၁၇
ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဟေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ  
၆ ရက်ဟေ့တေင် ဖပည်ဟွာင်စုလွှတ်ဟတာ်မှ ဖပဋ္ဌာေ်းခဲ့ ပပီး နိုင်ငံဟတာ် 
သမ္မတရုံး၏ အမိေ့်ဟြကာ်ဖငာစာအမှတ် (၄၈/၂၀၁၈)ဖြင့် ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ ၁ ရက်ဟေ့၌ စတင်အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။ 
ဖပေ်လည်ဖပဋ္ဌာေ်းလိုက်ဟသာ ဥပဟေနှင့်အတူ

 ■ မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျားဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းြျား၏ အပိုဒ် ၄ 
(က)တွင် ကုြ္ပဏီြျားအားလုံးြှာ (၁-၈-၂၀၁၈) ြှ (၃၁-၁-
၂၀၁၉) ရက်နန့အတွင်း မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်ရြည်မြစ်သည ်
နှင့်အညီ ြိြိတို့ကုြ္ပဏီနှင့် လက်နအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားအား  
MyCO-Myanmar Companies Online အသုံးမပု၍ 
မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်ခဲ့ရာ ဂရိတ်နော်ခြ်း အြျားနှင့် 
သက်ဆိုင်နသာကုြ္ပဏီလီြိတက်ကို ြှတ်ပုံတင်အြှတ် - 
၁၀၃၁၆၄၂၄၉ မြင့် လည်းနကာင်း၊ နော်တက်(ခ်) ကုြ္ပဏီ  
လီြိတက်ကို ြှတ်ပုံတင်အြှတ် - ၁၀၈၄၈၈၃၀၁ မြင့် 
လည်းနကာင်း၊ အမြွှာစကြ်ှုလပုင်န်းလြီတိကက်ိ ုြတှပ်ုတံင ်
အြှတ် - ၁၀၈၈၆၁၁၆၉ မြင့်လည်းနကာင်း ြှတ်ပုံတင် 
လက်ြှတ် အသီးသီးရရှိခဲ့ ပပီးမြစ်ပါသည်။

 ■ ဥပနဒပါ နြာ်မပချက်ြျားနှင့်အညီ ကုြ္ပဏီ၏အြည်ကို 
လည်း ြလူက “ဂရတိန်ောခ်ြ်း အြျားပိငု ်ကြု္ပဏလီြီတိက”် 
အစား “ဂရိတ်နော်ခြ်း အြျားနှင့်သက်ဆိုင်နသာ ကုြ္ပဏီ  
လြီတိက”် အမြစ ်နမပာင်းလ ဲသတြ်တှ၍် မပနလ်ညြ်တှပု်တံင ်
ခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာြှာြူ Great Hor Kham Public  

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အိတ်ဖွင့်ဟပးစာ
စိုင်းအုေ်းဖမင့်
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Co., Ltd. ေူ၍ ယခင်အတိုင်း ြနမပာင်းလဲဘဲ ဆက်လက် 
နခါ်နေါ်သုံးစွဲပါသည်။

 ■ လက်ရှိဖပဋ္ဌာေ်းအသုံးဖပုလျက်ရှိဟသာ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းြေဲ့ 
စည်းမျဉ်းနှင့် သင်းြေဲ့မှတ်တမ်းကို ဥပဟေ ပုေ်မ-၁၁(က)အရ  
ေါရိုက်တာအြေဲ့အစည်းများမှ ကုမ္ပဏီအတေင်းကျင့်သုံးလျက် 
ရှိဟသာ မူေါေများနှင့်အညီ DFDL Myanmar Co., Ltd. ၏  
ေေ်ဟဆာင်မှုဖြင့် ြေဲ့စည်းပုံအဟဖခခံစည်းမျဉ်း အသစ်ကို  
အချိေ်ယူဟရးသားဖပုစုခဲ့ ပပီး အဆိုပါ ြေဲ့စည်းပုံအဟဖခခံ 
စည်းမျဉ်းကို ယခုအစည်းအဟေးတေင် အတည်ဖပုချက် ရယူ 
သေားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်
ကုမ္ပဏီ၏ စီးပေားဟရးဟမော်မှေ်းချက်၊ ရည်မှေ်းချက်၊ မောဗျူော 
များကို ေေ်ချက်ညီညီဖြင့် အဟကာင်အွည်ဟြာ်နိုင်ဟရးအတေက် 
မူေါေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ၊ 
တာေေ်နှင့် ေတ္တရားများကို ဖပဋ္ဌာေ်းပပီး ကျင့်သုံးလျက် 
ရှိဟြကာင်းကို ယခင်နှစ်အစီရင်ခံစာတေင် တင်ဖပခဲ့ ပပီးဖြစ်ပါသည်။ 

 တင်ဖပပါဖပဋ္ဌာေ်းချက်များအား  ွိွိဟရာက်ဟရာက ်
လိုက်ောကျင့်သုံးနိုင်ဟရးနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး မူေါေပိုင်း ဆိုင်ရာများ 
တေင် ြေဲ့စည်းွားဟသာဟကာ်မတီများ၏ ပုံမှေ်လုပ်ငေ်းညှိနှိုင်းမှု 
အစည်းအဟေးမှတစ်ဆင့် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ေင်များအဟေဖြင့်  
စီမံခေ့်ခေဲမှုအြေဲ့များအား လမ်းညွှေ်ွိေ်းဟကျာင်းဖခင်းဖြင့် 
လည်းဟကာင်း၊ လုပ်ငေ်းနှင့် စာရင်းဇယားပိုင်းဆိုင်ရာများတေင် 
ြေဲ့စည်းွားဟသာ ဌာေတေင်းစာရင်းစစ်၏ ၃ လတစ်ကကိမ် ဌာေ 
တေင်း ပုံမှေ်စာရင်းစစ်ဟဆးမှုမှတဆင့် စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ 
အဟေဖြင့် ဟွာက်ဖပပဲ့ ဖပင်ဖခင်းဖြင့်လည်းဟကာင်း ြကပ်မတ် 
ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 ွို့အဖပင် ဌာေအတေင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုွိဟရာက်မှု 
ရှိဟစရေ်အတေက် VDeskpro Software ကို အသုံးချ၍  
စီမံအုပ်ချုပ်သေားနိုင်ဟရး ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်ဟေပပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  
ဟမလတေင် စတင်အသုံးဖပုသေားနိုင်ရေ် စီစဉ်ဟဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိပါသည်။ 

၃။ တည်ဟဆာက်ဟရးကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း
စီးပေားဟရးြေံ့ ပြိုးမှုကဏ္ဍအဟေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက 
ကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းများကို ကကိုးစားရှာဟြေ ခဲ့ဟသာ်လည်း 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ဟေသတေင်းအဖပင် နိုင်ငံ 
တေှမ်းရှိ တည်ဟဆာက်ဟရးကဏ္ဍ စီးပေားဟရးလုပ်ငေ်းများ 
ေည်းပါးခဲ့ ဖခင်းဟြကာင့် ကုမ္ပဏီအတေက် လေေ်စောရုေ်းကေ်ခဲ့ရသည့် 

နှစ်တစ်နှစ်ေုပင် ဆိုရသည့်အဟဖခအဟေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုေ်ပိုင်းတေင် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ အသင့်  
အတင့် ဖပေ်လည်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည့် အဟေအွားနှင့်အတူ 
ဟအာက်ပါကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းများကို ဖပေ်လည်စတင်နိုင်ခဲ့ 
ပါသည်။

(က) မူဆယ်ဗေိုစီးပွားဟရးဇုန်စီမံကိန်း
ေယူးစတားလိုက် ဟဆာက်လုပ်ဟရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရင်းနှီး 
ဖမှုပ်နှံအဟကာင်အွည်ဟြာ်သည့် ဧက ၃၀၀ ကျယ်ေေ်းသည့် 
မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ်၏ ဇုေ်-၅ နှင့် ဇုေ်-၆ အတေက် အဟဖခခ ံ
အဟဆာက်အအုံ ဟောက်တိုးလုပ်ငေ်းများကို ဟဆာင်ရွက်ဆဲ 
ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) သုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောဟစတီဟတာ်တည်ဟဆာက်ဟရးစီမံကိန်း
သုေဏ္ဏမိဂေါ မောဟစတီဟတာ် တည်ဟဆာက်ဟရးစီမံကိေ်းသည်  
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကပင် စတင်ခဲ့သည့်လုပ်ငေ်းဖြစ်ပပီး 
ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေဟြကာင့် အချိေ်ကာလ အတေ်ြကာ 
လုပ်ငေ်းများ ရပ်ဆိုင်းွားရာမှ ယခုနှစ်ကုေ်ပိုင်းတေင် လုပ်ငေ်း
ဖပေ်လည်စတင်ခဲ့ ဖခင်းဖြစ်ပပီး ဟဆာင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) မူဆယ်-နမ့်ခမ်းလမ်းပိုင်း အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်းလုပ်ငန်း
မန္တဟလး-လားရှိုး-မူဆယ်-ေမ့်ခမ်း ဖပည်ဟွာင်စုလမ်းမကကီးအား 
Oriental Highway Company Limited မှ BOT စေစ်ဖြင့်  
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ အဟကာင်အွည်ဟြာ်ဟဆာင်ဟေသည့် လုပ်ငေ်း  
ဖြစ်ပပီး မူဆယ်-ေမ့်ခမ်း လမ်းအပိုင်း ၅ မိုင်အား တေ် ၆၀ ခံနိုင်ေေ ်
ရှိသည့် လမ်းအဆင့် ဖမှင့်တင်ဖခင်းလုပ်ငေ်းကို ကေ်ွရိုက်စေစ် 
ဖြင့်ဟဆာင်ရွက်ရေ် သဟဘာတူညီမှုရရှိခဲ့သည်နှင့်အညီ အကကို 
အင်ဂျင်ေီယာ လုပ်ငေ်းများဖြစ်သည့် ဟဖမတိုင်းတာဖခင်းလုပ်ငေ်း၊ 
ေီဇိုင်းဖပုဖခင်းလုပ်ငေ်း၊ ခေ့်မှေ်းဟဖခကုေ်ကျစရိတ် တေက်ချက်ဖခင်း 
လုပ်ငေ်းများကို ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာ  
လကုေ်တေင် လုပ်ငေ်းများစတင်ရေ် ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိပါသည်။

၄။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း

(က) နမ့်ဟပါ် ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းကို လေပ်စစ်နှင့်စေမ်းအင်ေေ်
ကကီးဌာေနှင့် အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံရေ် အတေက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 
ဟအာက်တိုဘာလမှစတင်၍ စီမံကိေ်းြေံ့ ပြိုးမှုကဏ္ဍအဟေဖြင့် 
ဟအာက်ပါလုပ်ငေ်း များကို ဟဆာင်ရွက်ပပီးစီးခဲ့ပါသည်။
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• စီမံကိေ်းဖြစ်ဟဖမာက်နိုင်စေမ်း အကကိုစူးစမ်းဟလ့လာမှု -  ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ
• ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာလက်မှတ်ဟရးွိုးဖခင်း -  ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ
• စီမံကိေ်းဖြစ်ဟဖမာက်နိုင်စေမ်း စူးစမ်းဟလ့လာမှု -  ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဟမလ
• ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ပဋိညာဉ်စာချုပ်လက်မှတ်ဟရးွိုးဖခင်း -  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ
• ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုခေင့် ဖပုမိေ့်ရရှိဖခင်း -  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဟမလ
• ဓာတ်အားေယ်ယူဟရး သဟဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ဟရးွိုးဖခင်း -  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

 ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်ဟေ့တေင် လေပ်စစ်ဓာတ်အားေယ်ယူဟရး 
သဟဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်ဟရးွိုးပပီး ရက်ပိုင်း ြသဂုတ်လ မှ 
ဟအာက်တိုဘာလ ၃ လအတေင်း နိုင်ငံဖခားဟငေလဲလှယ်နှုေ်းဟြကာင့်  
ဖမေ်မာကျပ်ဟငေမှာ ၂၀% ခေ့်အွိတေ်ြိုးကျဆင်းခဲ့ ပပီး၊ စီမံကိေ်း 
အတေက်ဘဏ္ဍာဟရးစီမံခေ့်ခေဲမှုကိစ္စများကို သက်ဟရာက်မှု ရှိခဲ့ 
ပါသည်။

 ွို့ဟြကာင့် စီမံကိေ်းေီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်၍ ကျွမ်းကျင ်
ပညာရှင်များဖြင့် Design Optimization ဖပုလုပ်ဖခင်းဖြင် ့
လည်းဟကာင်း၊ အဟကာင်အွည်ဟြာ်ဟဆာင်ရာတေင် ပမို့ ဖပ 
တည်ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်းများကို ဖမေ်မာကျပ်ဟငေဖြင့်တည်
ဟဆာက်သေားရေ်နှင့် Hydraulic Structure & Electrome-
chanical Equipment လုပ်ငေ်းများကိုသာ နိုင်ငံဖခားဟငေ
ဖြင့်တည်ဟဆာက်သေားရေ် လျာွားဖခင်းဖြင့်လည်းဟကာင်း 
စီမံကိေ်းကုေ်ကျစရိတ်ဟငေများကို ဟလျာ့ချသေားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
၎င်းအဖပင် ဟေသတေင်းွုတ်လုပ်နိုင်သည့် တည်ဟဆာက်ဟရး
လုပ်ငေ်းသုံးပစ္စည်းများအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ွုတ်လုပ်အ
သုံးဖပုသေားဖခင်းဖြင့်လည်း စီမံကိေ်းကုေ်ကျစရိတ်ဟငေများကို 
ွပ်မံဟလျာ့ချသေားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 ွို့အတူ စီမံကိေ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာဟရးစီမံခေ့်ခေဲမှု 
များဟဆာင်ရွက်နိုင်ဟရးအတေက် ဖမေ်မာနိုင်ငံ အတေင်းသို့ လာ 
ဟရာက်ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခေင့် ဖပုခဲ့သည့် နိုင်ငံဖခားဘဏ် ၁၃ ခုအား  
ချိတ်ဆက်ဟဆေးဟနေးခဲ့ရာတေင် စီမံကိေ်းဟချးဟငေများကို ဖပည်တေင်း 
ကျပ်ဟငေဖြင့် နှစ်ရှည်ဟချးငှါးခေင့် ဖပုမည်ဖြစ်ဟြကာင်း သိရှိခဲ့ရပါ 
သည်။ ဤအချင်းအရာမှာ မိမိတို့ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း  
၏ ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာစီမံခေ့်ခေဲမှုအတေက် များစော အဟွာက် 
အကူဖြစ်ဟစသည့်အဖပင် ဟချးဟငေဖပေ်လည်ဟပးဆပ်ချိေ် ဟောင ်
ကာလများတေင် နိုင်ငံဖခားဟငေဟြကာင့် ကကုံဟတေ့လာနိုင်သည့် 
ဟငေဟြကးလဲလှယ်မှုနှုေ်း အဟဖပာင်းအလဲနှင့် ဟငေဟြကးဟြာင်းပေမှု 
ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခများကို သက်သာဟစပပီး စေေ့်စားရမှု 
ညွှေ်းကိေ်းများအား ဟဖြဟလျာ့သေားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိေ်း 
ကုေ်ကျစရိတ် ဟလျာ့ချဟရးအတေက် ဖပေ်လည်သုံးသပ်တေက ်
ချက်မှုကိစ္စများ ဟဆာင်ရွက်ပပီးစီးပါက ဘဏ္ဍာဟရးစီမံခေ့်ခေဲမှု 

လုပ်ငေ်းများကို ဆက်လက်ဟဆာင်ရွက်သေားမည်ဖြစ်ပပီး ၎င်း 
လုပ်ငေ်းများ ပပီးဟဖမာက် သည်နှင့်တပပိုင်ေက် တည်ဟဆာက်ဟရး 
လုပ်ငေ်းများကို သတ်မှတ်ကာလဖြစ်သည့် ၂ နှစ်ခေဲအချိေ်အတေင်း 
ပပီးစီးဟအာင် ဆက်လက်စီမံဟဆာင်ရွက်သေားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) HPA ကုန်ွုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အကျ ိုးတူရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု
High Performance Admixture, HPA အမည်ဖြင့် အသင့်ဟြျာ် 
ကေေ်ကရစ်ွုတ်လုပ်ရာတေင် ွည့်သေင်းအသုံးဖပုဟသာ ဓာတ ု
ဟဆးရည်များကို စီးပေားဖြစ်ွုတ်လုပ်ဖြေ့် ဖြူးသည့်လုပ်ငေ်း 
အား လေေ်ခဲ့ဟသာ ၂ နှစ်က စီမံခဲ့ပါသည်။ သို့ဟသာ် အဟြကာင်း 
ဟြကာင်းဟြကာင့် လုပ်ငေ်းအား စတင်နိုင်ဖခင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယခုနှစ ်
တေင်မှအဟြကာင်းညီညွတ်၍ ွိုလုပ်ငေ်းအတေက် ေည်းပညာ 
ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ွုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ ဟေးကေက်စူးစမ်း 
ဟလ့လာမှုတို့ကိုဟဆာင်ရွက်လျက် လုပ်ငေ်းစတင်နိုင်ရေ် ကကိုး 
ပမ်းလျက်ရှိပါသည်။

 ကုေ်ပစ္စည်းွုတ်လုပ်မှုေည်းပညာသည် တရုတ်နိုင်ငံ 
၏ အဆင့် ဖမင့်ေည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ HPA အတေက်  
လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ရေ် ကုေ်ပစ္စည်းွုတ်လုပ်ဖခင်းနှင့် 
ပတ်သက်၍ အဟတေ့အကကုံကကေယ်ေွားပပီး တရုတ်နိုင်ငံသား 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Mr. Gong Ji Hong နှင့် မိမိတို့ 
ကုမ္ပဏီအြကား ၃၅:၆၅ အချ ိုးဖြင့် အစုစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို 
တည်ဟွာင်၍ အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံရေ် ညှိနှိုင်းသဟဘာတူ 
ွားရှိပပီးဖြစ်ပါသည်။ ကုေ်ွုတ်လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်မည့် တည် 
ဟေရာမှာ မန္တဟလး၊ စက်မှုဇုံ-၂ တေင်ဖြစ်ပပီး ကုမ္ပဏီောမည်ကို 
လည်းဟရွးချယ်ွားပပီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြကာမီကာလအတေင်း 
သက်ဆိုင်ရာသို့ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခေင့် ဟလောက်ွားတင်ဖပ၍  
လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်သေားရေ် ဖပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။

(ဂ) MCGC ၏ အစုရှယ်ယာများအား လွှဲဟပပာင်းဟပးပခင်း
Muse Concrete Group of Company Limited, MCGC ကို  
၂၀၁၃ ခုနှစ်တေင် ေယူးစတားလိုက်၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့် ဟကာင်း 
သာမိုင်းေင်းတို့အြကား ၄၅:၄၅:၁၀ အချ ိုးဖြင့် အသင့်ဟြျာ ်

2018  ANNUAL REPORT HOR KHAM| 7 

Cr
ea

tin
g a

 B
et

te
r L

ife



ကေေ်ကရစ်ွုတ်လုပ်ဖခင်းလုပ်ငေ်းကို အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့
ပပီး မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ် စီမံကိေ်းနှင့် ပမို့တေင်းလူဟေအိမ်
တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းများကို အသင့်ဟြျာ်ကေေ်ကရစ်များ 
ွုတ်လုပ်ဟရာင်းချခဲ့ပါသည်။ 

 ယခုအခါ မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုံ၏ အဟဖခခံ အဟဆာက ်
အအုံလုပ်ငေ်းများမှာ အွိုက်အဟလျာက် ပပီးစီးဟေပပီဖြစ်သဖြင့် 
ကုေ်ွုတ်လုပ်မှုနှုေ်းဟလျာ့ေည်းလာဖခင်းဟြကာင့်လည်ဟကာင်း၊ 
ကုေ်ွုတ်လုပ်မှု ဟလျာ့ေည်းလာဟသာ်လည်း စီမံကိေ်းအတေင်း
အသင့်ဟြျာ်ကေေ်ကရစ်များ ဆက်လက်ွုတ်လုပ်အသုံးဖပုရေ် 
လိုအပ်ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း၊ ေမ့်ဟပါ် ဟရအားလေပ်စစ် 
တေင်လည်း အသင့်ဟြျာ်ကေေ်ကရစ်ွုတ်လုပ်ရေ် လိုအပ်လာပပီ 
ဖြစ်ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း မိမိတို့ကုမ္ပဏီပိုင်အစုရှယ်ယာ 
များကို ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်ဟေ့တေင် ေယူးစတားလိုက်သို့ လွှဲ 
ဟဖပာင်းဟပးခဲ့ပါသည်။ ွိုသို့ လွှဲဟဖပာင်းဟပးဖခင်းသည် သဟဘာ
ွားမတိုက်ဆိုင်ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း၊ စိတ်ေမ်းကေဲဖပား 
ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း၊ ေည်းပညာအားေည်းချက်ဟြကာင် ့
လည်းဟကာင်း၊ ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဟြကာင့်လည်း  
ဟကာင်း လုံးေမေုတ်ရပါ။ အစုစပ်ေင်အားလုံး၏ လေတ်လပ် 
ဟသာ သဟဘာဆန္ဒဖြင့် လုပ်ငေ်းအဟဖခအဟေနှင့် လိုအပ်ချက်များ 
အရ ဟဆာင်ရွက်ရဖခင်းသာဖြစ်ပါသည်။

 မည်သို့ဆိုဟစကာမူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ MCGC ၏ 
အစုစပ်ေင်တစ်ဦးအဟေဖြင့် ပူးဟပါင်းပါေင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် 
၄ နှစ်တာကာလအတေင်း အစုရှယ်ယာရှင်များအတေက် အကျ ိုး 
အဖမတ်စုစုဟပါင်း ယေမ်သိေ်း (၅၆.၉) သို့မေုတ် ကျပ်သိေ်း 
၁၀၀၀၀/-ခေ့် ကို ဟဆာင်ြကဉ်းဟပးနိုင်ခဲ့သည့်အတေက် ွိုက်သင့် 
ဟသာ လုပ်ငေ်းဟအာင်ဖမင်မှုများရရှိခဲ့သည်ေုဆိုနိုင်ပပီး MCGC 
နှင့် မှတ်တမ်းဟကာင်းတစ်ရပ်ကို ဟရးွိုးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ 
ဟပသည်။ ဆက်လက်၍ ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် MCGC နှင့်အတူ 
နှစ်ဦးနှစ်ြက် ဟကာင်းမေေ်ခိုင်ပမဲတည်ြကည်သည့်ဆက်ဆံဟရး 
ကို ွူဟွာင်ွားရှိသေားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ တစ်ြက်တေင်လည်း  
ကုမ္ပဏီသည် ေမ့်ဟပါ် ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းကို အာရုံစိုက် 
လုပ်ကိုင်သေားရမည် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ စီမံကိေ်းအတေက် 
လိုအပ်ဟသာ အရည်အဟသေးမီ အသင့်ဟြျာ်ကေေ်ကရစ်များကို 
ွုတ်လုပ်နိုင်ဟရးအတေက် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတစ်ရုံကို 
တည်ဟွာင်သေားရေ်လည်း ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်ွားပါဟြကာင်း 
တင်ဖပအပ်ပါသည်။ 

၅။ ရန်ကုန်စဟတာ့အိပ်ချိန်း
ကုမ္ပဏီအား စတင်ြေဲ့စည်းစဉ်ကပင် ဟငေဟြကးအရင်းအနှီးဟေး 
ကေက်သို့ ေင်နိုင်ဟရးအတေက် ရည်မှေ်းချက်များွားရှိသည်နှင့်  

အညီ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ သဟဘာတူညီမှုဖြင့် ရေ်ကုေ်စဟတာ့ 
အိပ်ချိေ်းသို့  စာရင်းေင်ရေ် ကကိုတင်ဖပင်ဆင်မှုများကို ဟဆာင်  
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဖပင်ဆင်မှုများဖြစ်သည့် Due Diligence, 
Internal Control Review, Corporate Governance 
ဆိုင်ရာများကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီဖြင့်  
ဖပင်ဆင်ွားရှိပပီးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ြေ်ဆက်ပပီး ကုမ္ပဏီအလား 
အလာညွှေ်းတမ်းဟရးဆေဲရာတေင် ဓာတ်အားေယ်ယူဟရးစာချုပ်ပါ  
အချက်များအရ စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းတေ်ြိုးသင့် ဖခင်းနှင့် တေ်ြိုး 
သင့်မှုအဟဖခအဟေအား အြက်ြက်မှဖပေ်လည်ဆေ်းစစ်သုံးသပ်
ဖခင်း စသည်တို့ကို ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

 ွိုကဲ့သို့ ရေ်ကုေ်စဟတာ့အိပ်ချိေ်းသို့ စာရင်းေင်နိုင်ဟရး 
အတေက် အြက်ြက်မှ ဖပင်ဆင်ကကိုးပမ်းဟေစဉ်ကာလအတေင်း 
ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဟဇာ်ဟဇာ်ဦးမှာ  
(၂၆-၃-၂၀၁၈)ရက်ဟေ့တေင် ကေယ်လေေ်အေိစ္စ ဟရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဘဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ် ဦးဟဇာ်ဟဇာ်ဦးသည် ဘဏ္ဍာဟရးပိုင်းတေင် 
ဖပည်တေင်းဖပည်ပလုပ်ငေ်း အဟတေ့အကကုံများစောရှိသူဖြစ်ပပီး၊ 
ရေ်ကုေ်စဟတာ့အိပ်ချိေ်းသို့ စာရင်းေင်နိုင်ဟရးအတေက် အဓိက  
ကျဟသာဟေရာမှ တက်ကကေစောကကိုးပမ်းခဲ့သူ ပညာရှင်တစ်ဦး 
ဖြစ်ရာ ၎င်းကေယ်လေေ်ဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီအတေက် အစားွိုးရေ် 
ခက်ခဲဟသာ ေစ်ောဆုံးရှုံးမှုကကီးတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါဟတာ့သည်။ 
ဦးဟဇာ်ဟဇာ်ဦးသက်ရှိွင်ရှားရှိစဉ်ကာလအတေင်း ကကိုးပမ်း 
ဟဆာင်ရွက်ခဲ့မှုများသည် ကုမ္ပဏီအတေက် အြိုးဖြတ်မရသည့် 
ရတောများသြေယ်ဖြစ်ပပီး ၎င်း၏ဟဆာင်ရွက်ချက် များအတေက်  
ဤအိတ်ြေင့်ဟပးစာနှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ဖပုလိုက်ရ 
ပါသည်။

 လက်ရှိအဟေအွားတေင် ရေ်ကုေ်စဟတာ့အိပ်ချိေ်းမှာ 
ကမ္ဘာ့စဟတာ့အိပ်ချိေ်းများ၏ ကေဦးွူဟွာင်စ ကာလတေင် 
ဖြစ်ဟလ့ ဖြစ်ွရှိဟသာ အရှိေ်ယူဟေရသည့်ကာလဖြစ်ဟေရာ 
စဟတာ့ဟေးကေက်မှာ ဟအးစက်လျက်ရှိပါသည်။ မည်သို့ဆိုဟစ 
စဟတာ့အိပ်ချိေ်းေူသည့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံလိုသူများနှင့် လုပ်ငေ်း 
အရင်းအနှီးတိုးဖမှင့်လိုသူများ အပါအေင် အများဖပည်သူမှ 
လေတ်လပ်ယုံြကည်စိတ်ချစော ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခေင့်ရှိရာ အဟရာင်း 
အေယ်ဖပုြကသည့် ခိုင်မာသည့်ဟငေဟြကးဟေးကေက်ဖြစ်သည်နှင် ့
အညီ မြကာမီကာလတေင် ဟေးကေက်ဖပေ်လည်လှုပ်ရှားဦးဟမာ့
လာမည်မှာ ဟသချာဟသာအချက်ဖြစ်ရာ မိမိတို့အဟေနှင့် ဟပါ်
ဟပါက်လာမည့်အခေင့်အလမ်းများအား အမိအရြမ်းဆုပ်နိုင်ဟရး 
အတေက် လိုအပ်သည့် ဖပင်ဆင်မှုများကို ဟဆာင်ရွက်ရင်းဖြင့် 
အခေင့်ဟကာင်းကို မျက်ဟဖခမဖပတ်ဟစာင့် ြကည့်သေားပါမည်။

၆။ ေဏ္ဍာဟရးကဏ္ဍ
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အသစ်ဖပဋ္ဌာေ်းလိုက်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ 
ဥပဟေနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီအမည်အား ဟဖပာင်းလဲွားဖခင်းဟြကာင့်  
လည်းဟကာင်း၊ ယခင်က အုပ်စု(က)နှင့် အုပ်စု(ခ)ေူ၍ သတ် 
မှတ် ွားရှိသည့် အစုရှယ်ယာ အမျ ိုးအစားများအားလုံးကို 
သာမေ်အစုရှယ်ယာအဖြစ်သို့ ဟဖပာင်းလဲဖခင်းဟြကာင့်လည်း 
ဟကာင်း၊ မူလအစုရှယ်ယာ တစ်စုလေင် တစ်သိေ်းတေ်သည့် 
အစုရှယ်ယာအား တစ်ဟွာင်တေ်အစုရှယ်ယာတစ်ရာစုအ
ဖြစ်သို့ ခေဲဖခမ်းစိတ်ဖြာ သတ်မှတ်ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း 
စသည်တို့ဟြကာင့် ၂၃-၇-၂၀၁၈ ရက်ဟေ့တေင် ကျင်းပသည့် 
ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့၏ အစည်းအဟေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ၊ ၁၀ ရက်ဟေ့မှစတင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ 
မူဆယ်ရုံးချုပ်တေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုသက်ဟသခံလက်မှတ်
များကို အသစ်ဖပေ်လည်အစားွိုး ွုတ်ဟပးလျက် ရှိပါသည်။

 ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်ကုေ်ဆုံးချိေ်တေင် ကုမ္ပဏီ 
၏ ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေအကျဉ်းချုပ်ကို ဟအာက်ပါအတိုင်း 
တင်ဖပအပ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏အသားတင် 
ပိုင်ဆိုင်မှု

-  ၁၆,၉၃၉.၃၅ ကျပ်သေ်း

ကုမ္ပဏီ၏ ြယ်ချေ်ွားဟသာ 
အဖမတ်ဟငေစုစုဟပါင်း

-  ၁,၁၈၇.၇၈  ကျပ်သေ်း

ရှယ်ယာတစ်ဟစာင်၏ 
စာရင်းတေ်ြိုး

-  ၂,၃၁၅.၂၀  ကျပ်

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံအေှမ်း တည်ဟဆာက်ဟရး 
လုပ်ငေ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ အရှိေ်အေုေ်  
ကျဆင်းလာခဲ့မှုမှသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတေင်း နိုင်ငံဖခားဟငေဟြကး  
လဲလှယ်နှုေ်းမှာ ွင်မှတ်မွားသည့် အဟဖခအဟေအွိ 
တစ်ရှိေ်ွိုး ွိုးတက်သေားသည်နှင့်အတူ စီးပေားဟရးဂယက် 
ရိုက်မှုေဏ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကကုံဟတေ့ခဲ့ ြက 
ပါသည်။ ွို့အတူ ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့်လည်း ွိုအကျ ိုးသက်  
ဟရာက်မှုကို အေည်းနှင့် အများဆိုသလို ွိဟတေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပပီး 
အခက်အခဲဟပါင်းများစောကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သေ်းခဲ့ရဖခင်းနှင့်အတူ  
ယခုနှစ်တေင် လုပ်ငေ်းအကျ ိုးအဖမတ်ပိုင်းအတေက် ဟြာ်ဟဆာင် 
နိုင်မှုပိုင်း အားေည်းခဲ့ရပါဟြကာင်း ရိုးသားစောေေ်ခံရမည်သာ 
ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတေင် ကုမ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 
ဟရရည်အကျ ိုးစီးပေားအတေက် ဆက်လက် ဟဆာင်ရွက်ရေ်ရှိသည့် 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းများကို ေည်းလမ်းကကံဆရင်းဖြင့် တိုးဖမှင့် 
ဟဆာင်ရွက်မည်ဖြစ်ပပီး တစ်ြက်တေင်လည်း လုပ်ငေ်းများပုံမှေ် 
လည်ပတ်နိုင်ဟရးအတေက် ကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းများကို ကကိုးစား 
ရှာဟြေ လုပ်ကိုင်သေားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ နိဂုံး
ကုမ္ပဏီသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် 
နှင့်အညီ အချင်းချင်းဟလးစားယုံြကည်မှု၊ အဖပေ်အလှေ် ွိေ်း 
ဟကျာင်းမှုတို့ ဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များအကျ ိုးငှါ ဦးွိပ်ွား 
ကာ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းနှင့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်း 
များကို ကကိုးပမ်းဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ွို့အတူ နိုင်ငံ 
ဟတာ်မှ ချမှတ်ွားဟသာ ဥပဟေ၊ မူေါေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း  
များနှင့် ဟသေြီဖခင်းမရှိရဟလဟအာင် သတိွားဟဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိသကဲ့သို့ အဖခားတစ်ြက်တေင်လည်း ကမ္ဘာ့အေှမ်း၊ နိုင်ငံ့အေှမ်း 
ဖြစ်ဟပါ်ဟဖပာင်းလဲမှုများကိုလည်း အဟလးွားရင်း ဆီဟလျာ်မှု 
အရှိဆုံးဖြစ်မည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခစီမံခေ့်ခေဲမှုေည်းလမ်းများအရ 
အြက်ြက်မှ ချိေ်ဆ၊ ချိေ်ွိုး၊ ချိေ်ညှိလုပ်ဟဆာင်သေားမည်ဖြစ်ပါ
သည်။

 ဟကျာ်လေေ်ခဲ့ဟသာ အချိေ်ကာလများကို ဖပေ်လည်ဟစာင်း 
ငဲ့ ြကည့်လေင် ကုမ္ပဏီမှာ ချ ိုပမိေ်မှု၊ ခါးသီးမှု၊ လေယ်ကူမှု၊ ခက်ခဲမှု၊ 
ဟချာဟမေ့မှု၊ ြကမ်းတမ်းမှု စဟသာဟလာကဓံလှိုင်းတံပိုးအမျ ိုးမျ ိုး
ြကားေယ် ကူးလူးဖြတ်သေ်းရင်း ၆ နှစ်တာကာလအတေင်း များ
ဟဖမာင်ဟသာအဟတေ့အကကုံများဖြင့် သင့်တင့်ဟသာရင့်ကျက်မှု 
ရှိလာပပီေု သုံးသပ်ရဟပမည်။ မည်သို့ဆိုဟစ ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် 
ရုေ်းကေ်ဟေရသည့် အဟဖခအဟေတေင် ရှိဟေဟသးဟသာ်လည်း 
ကကီးမားဟသာ စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းအဟတေ့အကကုံများရှိခဲ့ ဖခင်း၊ ခိုင်
မာသည့်ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းကို အစပျ ိုးနိုင်ခဲ့ ဖခင်း၊ ဟငေဟြကး 
အရင်းအနှီးဟေးကေက်သို့ ေင်ဟရာက်ဟတာ့မည့်အဟဖခအဟေသို့ 
ဟဖခလှမ်းနိုင်ခဲ့ ဖခင်း၊ ပေင့်လင်းဖမင်သာမှုများဖြင့် ဂုဏ်သတင်း
ဟကျာ်ဟစာမှုရှိခဲ့ ဖခင်းတို့နှင့်အတူ ွေေ်းလင်းဟတာက်ပဟသာ 
ဟေ့သစ်များဆီသို့ တစ်ဟရွ့ဟရွ့ဟရှ့တိုး လှမ်းချီဟေဖခင်းအဟပါ် 
များစောဂုဏ်ယူမိသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံဟတာ်နှင့်တကေ 
သက်ဆိုင်ရာတာေေ်ရှိသူများ၏ လမ်းညွှေ်မှု၊ ေယ်ပယ်အသီးသီး  
မှ ပညာရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ 
အားလုံး၏ အားဟပးယုံြကည်မှု၊ မိဘဖပည်သူများ၏ ဟမတ္တာ 
ွားရှိမှုတို့ကိုခံယူလျက် ပိုမိုဟကာင်းမေေ်ဟသာဘေကို ြေ်တီး 
သေားမည် ဖြစ်ပါဟြကာင်း တင်ဖပလိုက်ရပါသည်။
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  ကုမ္ပဏီအမည် : ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

  မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ : အမှတ် ၂၁-၂၂၊ ဘဟလာက် ၆၊ မင်္ဂလာဟအာင်ဖမင်လမ်းနှင့် ဟရေမိုးဟငေမိုးလမ်းဟွာင့်၊ 

မင်္ဂလာမူဆယ်၊ ဟတာ်ရွက်ရပ်ကေက်၊ မူဆယ်ပမို့၊ ရှမ်းဖပည်ေယ်။

  လုပ်ငေ်းအမျ ိုးအစား : အစိုးရအြေဲ့အစည်းများ၊ ဟေသတေင်း ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငေ်းများ 

နှင့်အတူ ကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ဖခင်း၊ တစ်ဆင့် ကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းများ 

လုပ်ကိုင်ဖခင်း၊ အကျ ိုးတူ ပူးဟပါင်းလုပ်ဆာင်ဖခင်း၊ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု  ဖပုလုပ်ဖခင်းဖြင့် 

အရည်အဟသေး ဖပည့်မီသည့် ဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းများ လုပ်ဟဆာင်ဖခင်း။

 ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် : ၁၀၃၁၆၄၂၄၉

  ရှယ်ယာတစ်ဟစာင်၏တေ်ြိုး : ၁၀၀၀ ကျပ် (တစ်ဟွာင်ကျပ်)

  ွုတ်ပပီးဟသာအစုရှယ်ယာဟပါင်း : ၇,၁၄၃,၈၀၀ ရှယ်ယာ

  ဟပးသေင်းပပီးမတည်ဟငေရင်း : ၇,၁၄၃,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၇.၁၄၃ ဘီလီယံကျပ်)

  ဥပဟေအကကံဟပး : ဦးသိေ်းဟရေ (B.A., H.G.P., R.L.) ဗေိုတရားရုံးဟရှ့ဟေ

  ဖပင်ပစာရင်းစစ် : Sein Win & Associate Consulting Ltd.

ကုမ္ပဏီအဟွွဟွွအချက်အလက်များ
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• ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
• ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

• စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
• အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

• လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
• စာရင်းစစ် ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

• အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

• ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

• အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

• ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

• စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

စိုင်းအုန်းပမင့်

စိုင်းခိမ်ခမ်း

စိုင်းညီဆာ

စိုင်းဆမ်ဟမာင်

နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း

စိုင်းခွန်ဟကျာ်

စိုင်းသန်းွွန်း

စိုင်းလင်းပန်

၁

• အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
• ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
• စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

စိုင်းွွန်းပမင့်၂

၃

၄

၅

၇

၈

၉

၆

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့

1

6 9 4 32587
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စိုင်းအုန်းပမင့်

စိုင်းခွန်ဟကျာ်

စိုင်းသန်းွွန်း

မတင်တင်ရီ

စိုင်းဟအာင်ကကည်

စိုင်းတင်ဟအာင်

၁

၂

၃

၄

၅

၆

• အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
• လုပ်ငန်းဖွံ့ခဖိုးတိုးတက်မှုဌာန ဒါရိုက်တာ

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအုပ်စု)
• စီမံကိန်းနှင့် သုဟတသနဌာန ဒါရိုက်တာ

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (အဟွွဟွွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)
• စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကကီးကကပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

• ေဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ်

• ကုန်ွုတ်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

• ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စီမံခန့်ခွဲဟရးအဖွဲ့
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ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း

GREAT HOR KHAM PLC.14 |



စိုင်းအုန်းပမင့်
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ 

 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

 ♦ လူမှုဝန်းကျင် နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၀ နှစ် ၁၂.၆၁% မရှိ

	 ေညာပရး	       ၁၉၈၇ - ၁၉၉၆ 
BE (Civil) 
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 
  ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန် 

အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန် 
အမှုပဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
ပမန်မာနိုင်ငံ တမံကကီများဆိုင်ရာ အမျ ိုးသား ဟကာ်မတီ၊ ရန်ကုန်။

 ၂ဝ၁၅ - လက်ရှိအချိန် 
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ လားရှိုးရုံးခွဲ။

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆ 
ဥက္ကဋ္ဌ 
မူဆယ်ခမို့ စည်ပင်သာယာဟရးဟကာ်မတီ

 ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ 
ခွဲပကျာက်ထုတ်လုေ်ခခင်း	ကန်ထရိုက်လုေ်ငန်း 
ပမစ်ဆုံ၊ အွက်သံလွင် (ကွမ်းလုံ) ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ။

 ၂ဝဝ၆ - ၂ဝဝ၈ 
စီမံကိန်းမန်ပနဂျာ 
ကချင်ပပည်နယ်ရှိ ပမစ်ဆုံ၊ ချီဟဖွကကီး၊ ချီဟဖွငယ်၊ ဝူးဟွာ့၊ ဟခါင်လံဖူး၊ ဟရလံ၊ 
ဝဆုတ်နှင့် လာဇာ ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ၊ 
ဟအးရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၆ 

စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ 
ဟရေလီ-၁ ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ဟအးဟရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၈ - ၂ဝဝဝ 
လက်ပထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မိုင်းယု-ကကူကုတ်နှင့် မိုင်းယု-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပပည်ဟွာင်စု လမ်းမကကီး စီမံကိန်း၊  
ဟအးဟရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ 
ဒုတိယလက်ပထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မန္တဟလး - လားရှိုး - မူဆယ် ပပည်ဟွာင်စု လမ်းမကကီး စီမံကိန်း၊ 
ဟအးဟရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
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	 ေညာပရး	       ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ 
Bsc. (Physics) 
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

စိုင်းွွန်းပမင့်
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

 ♦ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှုဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ 

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၉ နှစ် ၂.၄၁% မရှိ

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၁၉၉၉ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်ဟပပးဆွဲပခင်းလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁
 ကန်ထရိုက်လုေ်ငန်း
 ဟပမနှင့်ဟကျာက်သယ်ပို့ ပခင်း၊ ပမစ်ဆုံဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပမစ်ကကီးနား
 ဟအးရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၈ - ၂ဝ၁၃
 TOP	STUDIO	ေိုင်ရှင်
 အသံဖမ်းနှင့် တီးဝိုင်းလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

  ၁၉၈၈ - ၁၉၉၈
 ေိုင်ရှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသယ်ပို့ဟဆာင်ဟရးလုပ်ငန်း 

  ၁၉၈၅ - ၁၉၈၇
 ေူးပေါင်း	-	ေိုင်ရှင်
 ရှမ်းဟတာင်တန်း သယ်ယူပို့ဟဆာင်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

	 ေညာပရး	       ၁၉၇၈ - ၁၉၈၁ 
Bsc. (Physics) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 
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စိုင်းခိမ်ခမ်း
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၀ နှစ် ၁.၆၅% မရှိ

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၃ - လက်ရှိအချိန် 
ရေ်ကွက်အုေ်ချုေ်ပရးမှူး

 ဟပမာက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်ခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်

 ၁၉၉၁ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင် 

ပပည့်စုံဟအာင် အီလက်ွဟရာနစ် ဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃
  အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

	 ေညာပရး	       ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ 
Bsc. (Physics) 
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂၀၀၂ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင်
 Power 24 စတိုးနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ပတးသံရှင်နှင့်	ပတးပရးဆရာ
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းညီဆာ
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၄၉ နှစ် ၂.၅၂ % လေတ်လပ်ေါရိုက်တာစိုင်းဆမ်ဟမာင်၏ အစ်ကို

	 ေညာပရး	       ၁၉၉၂ - ၁၉၉၅ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 

 ၂၀၀၄ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင်
 မိုင်ဆုန် စတိုး၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဟရးနှင့် ဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ပတးသံရှင်နှင့်	ပတးပရးဆရာ
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းဆမ်ဟမာင်
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၄၇ နှစ် ၁.၄၃ % လေတ်လပ်ေါရိုက်တာစိုင်းညီဆာ၏ ညီ

	 ေညာပရး	       ၁၉၉၆ - ၂၀၀၂ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၆
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂၀၀၅ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင်
 Blessing Star ခရီးသွားဝန်ဟဆာင်မှုလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းလင်းပန်
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၄၇ နှစ် ၁.၄၀ % မရှိ
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 လွတ်လေ်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

လ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆
 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူ
 ဟကျာက်ဆည်ေိလပ်ဟပမစက်ရုံ (ေိုင်ဟလာ)၊ ဟကျာက်ဆည်။ 

 ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂
 ေစ္စည်းပေးသွင်းသူ
 ဟသာက်ဟရခပ် ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊
 ဟအးရှားဟဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဟတာင်ငူ။

နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း
 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ 

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၃၀ နှစ် ၃.၁၅ % တရုတ်ဖပည်ဆက်ဆံဟရးတာေေ်ခံ  
    စိုင်းဟကျာ်ညွေ့်၏ဟချွးမ

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ 

	 ေညာပရး	       ၂၀၀၅ - ၂၀၀၉ 
Bsc. (Philosophy) 
မန္တဟလး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ မန္တဟလး။
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 ၂ဝ၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	(လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုအုေ်စု)
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆
 အဖွဲ့ဝင်
 မူဆယ်ခမို့နယ် စီပင်သာယာဟရးဟကာ်မတ ီ

 ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆
 မန်ပနဂျာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၀၇ - ၂ဝ၁၄
 ကိုယ်ေိုင်စီးေွားပရး
 စလင်းဟကျာက်ဟရာင်းဝယ်ဟရးနှင့် စားဟသာက်ကုန်လုပ်ငန်း
 မူဆယ်ခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂၀၀၄ - ၂၀၀၆
 ဆိုဒ်အင်ဂျင်နီယာ
 ေိန်း အင်ဂျင်နီးယားရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ရန်ကုန်။ 

 ၂၀၀၃ - ၂၀၀၄
 ရုံးအင်ဂျင်နီယာ
 Central Engineering & Construction Co., Ltd
 Yangon, Myanmar. 

စိုင်းခွန်ဟကျာ်
 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၄၂ နှစ် ၀.၄၂ % မရှိ

	 ေညာပရး	       ၁၉၉၅ - ၂၀၀၂ 
BE (Mechanical) 
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ	(အပထွပထွစီမံအုေ်ချုေ်မှုအုေ်စု)
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇
 မန်ပနဂျာ	မှ	ဒုတိယအုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆
 Marketing & Interpretor
 ဆုကူဗစ်ဟဆးရုံ၊ ေန်ဟကာက်၊ ွိုင်းနိုင်ငံ။
 

 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၆
 အိုင်တီဌာန	အရာရှိ
 NCBS Buddhist Studies Centre, မေိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊  

ဆာလယား၊ ွိုင်းနိုင်ငံ။ 

 ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇
 နည်းခေ
 နိုင်ငံဟတာ် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။ 

စိုင်းသန်းွွန်း
 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ 

 ♦ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၃၆ နှစ် ၀.၅၀ % မရှိ

	 ေညာပရး	       ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆ 
Study PhD (Anthoropology) 
မေိဒွန်း တက္ကသိုလ်၊ ဆာလယား၊ ွိုင်းနိုင်ငံ

	 ေညာပရး	       ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ 
Database & Web Development 
ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ဟရးသားပခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ 
ကိုလံေို၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ

    ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ 
MA (Buddhism & Philosophy) 
ဟကလနီယတက္ကသိုလ်၊ ကိုလံေို၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ

    ၂၀၀၀ - ၂၀၀၇ 
BA (Hons.) & Study MA (Buddhism) 
နိုင်ငံဟတာ်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ        
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 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 အတွင်းပရးမှူး
 တရုတ်-ပမန်မာချစ်ကကည်ဟရးအသင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်။ 

 ၂ဝ၁၆-လက်ရှိအချိန်
 အုေ်ချုေ်မှုဒါရိုက်တာ
 အမမွှာစက်မှုလုပ်ငန်း လီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၀ - လက်ရှိအချိန်
 ေိုင်ရှင်
 APM အိမ်သုတ်ဟဆးဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းဟအာင်ကကည်
 ♦ ကုန်ွုတ်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၁ နှစ် ၄.၄၁ % မရှိ
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 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၆-လက်ရှိအချိန်
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 အမမွှာစက်မှုလုပ်ငန်း လီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုပဆာင်ဒါရိုက်တာ
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၈၃ - လက်ရှိအချိန်
 ကုန်သည်
 ကိုယ်ပိုယ်စီးပွားဟရးနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းတင်ဟအာင်
 ♦ ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၀ နှစ် ၂.၁၀ % မရှိ

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ        
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 ၂ဝ၁၈ - လက်ရှိအချိန်
 ဘဏ္ဍာပရးအရာရှိချုေ်
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၇
 ဘဏ္ဍာပရးအရာရှိ
 GP Trading Co., Ltd ရန်ကုန်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၄
 လုေ်ငန်းလည်ေတ်မှုအရာရှိချုေ်
 UMG Myanmar Co., Ltd ရန်ကုန်။ 

 

 ၂၀၁၀ - ၂၀၁၂
 ကုန်ပရာင်းစီမံခန့်ခွဲပရးမန်ပနဂျာ
 UMG Myanmar Co., Ltd ရန်ကုန်။ 

 ၂၀၀၆ - ၂၀၀၈
 အငယ်တန်း	ခေင်ေစာရင်းစစ်
 ဦးခမိုင် စာရင်းစစ်နှင့် စီးပွားဟရးအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်။ 

ဟဒါ်တင်တင်ရီ
 ♦ ေဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ်

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၊ ၁၉ ရက် ၄၀ နှစ် ၀% မရှိ

	 ေညာပရး	       ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 
MBA 
ရန်ကုန်စီးပွားဟရးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

	 ေညာပရး	       ၁၉၉၆ - ၂၀၀၃ 
BCom 
ရန်ကုန်စီးပွားဟရးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

    ၂၀၀၅ - ၂၀၀၈ 
CPA 
ပမန်မာနိုင်ငံ စာရင်းဟကာင်စီ၊ ရန်ကုန်။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ        
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 ၂ဝ၁၈ - လက်ရှိအချိန်
 စာရင်းစစ်ပကာ်မတီ	အတွင်းပရးမှူး
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၇
 စာရင်းစစ်
 Oriental Highway Co., Ltd ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၇ - ၂၀၁၄
 စာရင်းကိုင်
 ဟအးရှားဟဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 

 ၁၉၉၅ - ၁၉၉၆
 စာရင်းကိုင်
 စာရင်းကိုင်ဌာန၊ ဟကျာက်မဲခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၃ - ၁၉၉၄
 စာရင်းစစ်
 စာရင်းကိုင်ဌာန၊ လားရှိုးခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၈၃ - ၁၉၉၂
 စာရင်းစစ်
 စာရင်းကိုင်ဌာန၊ ဟကျာက်မဲခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 

ဟဒါ်သန်းသန်းဟဌး
 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ အတွင်းဟရးမှူး

	 ခန့်ထားသည့်	ရက်စွဲ	 အသက်	 ရှယ်ယာေိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအရာရှိများနှင့်	ပဆွမျ ိုးပတာ်စေ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက် ၅၉ နှစ် ၀% မရှိ

	 ေညာပရး	       ၁၉၇၈ - ၁၉၈၀ 
B.com 
ရန်ကုန်စီးပွားဟရးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

    ၁၉၈၁ - ၁၉၈၃ 
CPA 
ပမန်မာနိုင်ငံ စာရင်းဟကာင်စီ၊ ရန်ကုန်။

လုေ်ငန်းအပတွ့အကကုံများ        
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ဟဒါက်တာဟမာင်ဟမာင်သိမ်း

MR. LIU XIAOPING

ဦးသိန်းဟရေ

ဦးဟအာင်သင်း

ဦးရဲဟခါင်ညွန့်

ကိုမာသင်

အကကံဟပးဟကာ်မတီ

GREAT HOR KHAM PLC.28 |



ဟဒါက်တာဟမာင်ဟမာင်သိမ်း
ဟေါက်တာဟမာင်ဟမာင်သိမ်းသည် ၂ေ၁၂ ခုနှစ်တေင် ဘဏ္ဍာဟရးေေ်ကကီးဌာေ ေုတိယ 
ေေ်ကကီးအဖြစ်ဖြင့် ခေ့်အပ်ဖခင်းခံရပပီး ဘဏ္ဍာဟရးေေ်ကကီးဌာေ၏ နိုင်ငံဖခားဟရးရာများ၊ အစိုးရ 
ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မေုတ်သည့် အဖခားဟငေဟြကးကဏ္ဍများကို တာေေ်ယူဟဆာင်ရွက်ရသည်။ 
ဟေဖပည်ဟတာ်တေင် ကျင်းပသည့် AFMM နှင့် AFDM+3 အစည်းအဟေးများ၏ ဖြစ်ဟဖမာက်ဟရး 
ဟကာ်မတီတေင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာေေ်ယူခဲ့သည်။ ဟေဖပည်ဟတာ်၊ ကာဇာစတေ်နှင့် တိုကျ ိုတေင် 
ကျင်းပသည့် AFDM+3 အစည်းအဟေးများတေင်လည်း ဘဏ္ဍာဟရးေေ်ကကီးဌာေ၏ ကိုယ်စားဖပု 
ပပီး တေဲြက်သဘာပတိအဖြစ် ဟဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာဟရးေေ်ကကီးဌာေတေင် တာေေ်မွမ်းဟဆာင်မီ ရေ်ကုေ်တက္ကသိုလ် ဥပဟေဌာေတေင် အချိေ်ပိုင်းေည်းဖပအဖြစ ်
လည်းဟကာင်း၊ ွိုမှ အိမ်ယာြေံ့ ပြိုးဟရး၊ အမျ ိုးသား သဟဘဂာလိုင်း၊ အမျ ိုးသား အာမခံလုပ်ငေ်းကုမ္ပဏီ စသည့်ဌာေများတေင် 
တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ခဲ့သည်။ ဆရာကကီးသည် B.A. (Law), LL.B., LL.M. Ph.D (နိုင်ငံတကာ စီးပေားဟရးဆိုင်ရာ ဥပဟေအွူးဖပု) 
ဘေဲ့များကို ဆေတ်ခူးနိုင်ခဲ့ ပပီး ဥပဟေပညာရှင်တစ်ဟယာက်လည်း ဖြစ်သည်။ ဟငေဟြကးဟရးရာများကို စိတ်ေင်စားမှုရှိပပီး Australian 
and New Zealand Institute of Finance တေင်လည်း အသင်းေင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အသုံးချ စိတ်ပညာဘာသာရပ်တေင်လည်း 
ေီပလိုမာရရှိသည်။ စာအုပ် ၆ အုပ်ကို ဟရးသားွုတ်ဟေခဲ့ ပပီး ၃၅ေ ဟကျာ်ဟသာ ဟဆာင်းပါးများကိုလည်း ဟရးသားခဲ့သည်။

 ဖမေ်မာနိုင်ငံ ဟငေဟချးသက်ဟသခံလုပ်ငေ်း ကကီးြကပ်ဟရးဟကာ်မရှင်၊ အာမခံလုပ်ငေ်းကကီးြကပ်ဟရးအြေဲ့နှင့် အဟသးစား 
ဟငေဟချးလုပ်ငေ်းကကီးြကပ်အြေဲ့များတေင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ခဲ့သည်။ ွို့ ဖပင် ဖမေ်မာရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဟကာ်မရှင်၊  
ဖမေ်မာနိုင်ငံ EITI လုပ်ငေ်းအဟကာင်အွည်ဟြာ်မှု လုပ်ငေ်းအမှုဟဆာင်ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဟကျာက်ဖြူနှင့် ေိုင်ေါ အွူး 
စီးပေားဟရးဇုေ်များအပါအေင် ပေင့်လင်းဟသာ အစိုးရ မိတ်ြက်ဖပုမှု အလုပ်အမှုဟဆာင်အြေဲ့များတေင်လည်း တာေေ်ွမ်းဟဆာင ်
ပါသည်။

 ဖမေ်မာ့ အာမခံဟေးကေက်ကို လေတ်လပ်ဟစသည့်ဗိသုကာတစ်ဦးဖြစ်ပပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံတေင် ပွမဦးဆုံးဖြစ်သည့် ရေ်ကုေ် စဟတာ့
အိတ်ချိေ်းကိုလည်းတည်ဟွာင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
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အကကံဟပးများ၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း



ဦးရဲဟခါင်ညွန့်
ပမို့ ဖပအင်ဂျင်ေီယာတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာကကီး ဦးရဲဟခါင်ညွေ့် P.E, A.C.P.E; B.E. Civil  
သည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တေင် ဟမေးြေားခဲ့သည်။ ဆရာကကီးသည် ရေ်ကုေ်ေည်းပညာတက္ကသိုလ်တေင် 
ပညာသင်ြကားခဲ့ ပပီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်တေင် အင်ဂျင်ေီယာဘေဲ့ ရခဲ့သည်။ ဆည်ဟဖမာင်းဦးစီးဌာေတေင် 
၅ နှစ်တာေေ်ွမ်း ဟဆာင်ခဲ့ ပပီး တပ်မဟတာ် အင်ဂျင်ေီယာ ဦးစီးဌာေတေင် အင်ဂျင်ေီယာ 
အရာရှိအဖြစ်ဖြင့် ၁ေ နှစ် တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ခဲ့သည်။ 

၂ေေ၃ ခုနှစ်တေင် Developed Professional Engineering Consultant Co., Ltd. ကို 
တည်ဟွာင်ခဲ့ ပပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Total Learning Academy, 

Hasty Power Construction Co., Ltd. နှင့် Y.M.O Co., Ltd.  ကုမ္ပဏီသုံးခုကို အတိုင်ပင်ခံေေ်ဟဆာင်မှုများ ဟပးစေမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၆ အွိ ရှမ်းဖပည်ေယ်အစုိးရ၊ ရှမ်းဖပည်ေယ်စည်ပင်သာယာဟရးဟကာ်မတီ (SSDC) ၏ အလုပ်အမှုဟဆာင်အြေဲ့ ၊  
ရှမ်းဖပည်ေယ် အတေင်း ဟဆာက်လုပ်ဟရးစီမံကိေ်း ဟကာ်မတီအြေဲ့ေင် တာေေ်များကိုလည်း ွမ်းဟဆာင်ခဲ့ပါသည်။ SSDC အတေက် 
Myoma Multipurpose Building Project နှင့် ဟတာင်ကကီး ဟဆးတက္ကသိုလ်ဟဆာက်လုပ်ဟရးစီမံကိေ်းများတေင်လည်း Q.C အဖြစ် 
တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ပါသည်။ ဆရာကကီးသည် ပစ္စုပ္ပေ်တေင် SSDC ၏ လိုင်စင်ရ ေါရင့်အင်ဂျင်ေီယာတစ်ဦးဖြစ်ပပီး ဟတာင်ကကီးတေင် 
ဟေွိုင်လျက်ရှိသည်။ ဖမေ်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်ေီယာအသင်း၏ အသင်းေင်တစ်ဦးဖြစ်ပပီး ရှမ်းဖပည်ေယ် ဖမေ်မာအင်ဂျင်ေီယာ အသင်း 
၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ဟေလျက်ရှိသည်။ ွို့ ဖပင် AFEO ၏ ဂုဏ်ွူးဟဆာင်အြေဲ့ေင်၊ အာဆီယံအင်ဂျင်ေီယာ၊ 
အင်ဂျင်ေီယာဘူမိဟဗေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်ေီယာ တစ်ဦးဖြစ်သည်။

ဦးသိန်းဟရေ
ဆရာကကီးသည် ဧရာေတီတိုင်း ဇလေေ်ပမို့ေယ်တေင် စတုတ္ထတေ်းကို ဟအာင်ဖမင်ခဲ့ ပပီး နိုင်ငံဟတာ် 
အစိုးရွံမှ ပညာရည်ချွေ်ဆုချီးဖမှင့် ဖခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ တက္ကသိုလ်ေင်တေ်းဟအာင်ဖမင်ပပီး
ဟောက် ပုသိမ် ဟကာလိပ်သို့ တက်ဟရာက်ခဲ့ပါသည်။ ရေ်ကုေ်ေိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ 
ေိဇ္ဇာဘေဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။

 ဆရာကကီးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တေင် မှတ်ပုံတင်ဥပဟေကို တက်ဟရာက်ဟအာင်ဖမင်ခဲ့ ပပီး 
၁၉၈၆ ခုနှစ်တေင် အွက်တေ်းဟရှ့ဟေအဖြစ် ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉ေ ခုနှစ်တေင် တရား 
လွှတ်ဟတာ်ဟရှ့ဟေဖြစ်ခဲ့ ပပီးဟောက် ယဟေ့တိုင် တရားလွှတ်ဟတာ်ဟရှ့ဟေအဖြစ် ဟဆာင်ရွက်ဟေဆဲ 
ဖြစ်ပါသည်။

မစ္စတာ လျ ိုဟရှာက်ဖိန်
ဆရာကကီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ Jiaotong မှ စက်မှုအင်ဂျင်ေီယာဘေဲ့ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ် 
တေင် ဆေတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ွို့ဟောက်အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာစီးပေားဟရးလုပ်ငေ်းနှင့် စီးပေားဟရး 
တက္ကသိုလ်သို့ ၂ေေ၃ ခုနှစ် မှ ၂ေေ၈ ခုနှစ်အွိ တက်ဟရာက်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကကီးသည် အီတလီ 
အွူးဖပုဘာသာရပ်သင်တေ်းကိုလည်း တက်ဟရာက်ပပီးစီးခဲ့ ပပီး အီတလီဘာသာရပ်တေင် အွူး 
နှံ့စပ်တတ်ကျွမ်းသလို အင်္ဂလိပ်နှင့် တရုတ်ဘာသာရပ်ကိုလည်း ဟကာင်းမေေ်စော အသုံးဖပုနိုင ်
ပါသည်။ ကေေ်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေယ်ပယ်မျ ိုးစုံကိုလည်း ဟလ့လာခဲ့ြူးသဖြင့် ကေေ်ပျူတာ
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
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ဦးဟအာင်သင်း
ဆရာကကီးသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တေင် မန္တဟလးေိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ဘူမိဟဗေသိပ္ပံဘေဲ့ကို  
ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာကကီးသည် ွိုင်းနိုင်ငံတေင် သင်ြကားပို့ချဟသာ ဟရအရင်းအဖမစ်စီမံခေ့်ခေဲမှု 
သင်တေ်းကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တေင် လည်းဟကာင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတေင် UNICEF ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်  
ကျင်းပသည့် အဆင့် ဖမင့်ေည်းပညာကေေ်ယက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ွားဟသာ ပမို့ ဖပဆိုင်ရာအသင်း  
အြေဲ့နှင့် ဟရဟပးဟေဟရးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဟဆေးဟနေးပေဲကို ၂ေေေ ခုနှစ်တေင်လည်းဟကာင်း 
တက်ဟရာက်ခဲ့ရပါသည်။

 ဆရာကကီးသည် အစိုးရေေ်ွမ်းသက်တမ်းတဟလောက်တေင် ဆည်ဟဖမာင်းဦးစီးဌာေ 
၌ ဦးစီးအရာရှိ (ဘူမိဟဗေ)အဖြစ် ၂၃ နှစ်၊ ဟရအရင်းအဖမစ်အသုံးချဟရးဦးစီးဌာ၌ လက်ဟွာက်  

ညွှေ်ြကားဟရးမှူး၊ ေုတိယညွှေ်ြကားဟရးမှူးတို့အဖြစ် ၁၃ နှစ် စသည်ဖြင့် ကာလရှည်ြကာတာေေ်ွမ်းဟဆာင်ခဲ့ြူးပပီး အင်ဂျင်ေီယာ 
ဘူမိဟဗေကဏ္ဍများတေင် လုပ်ငေ်းခေင်ဗေုသုတနှင့် အဟတေ့အကကုံများစောရှိပါသည်။
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ဆရာကကီးသည် ဟအးရှားဟေါကုမ္ပဏီလီမိတက်တေင် စီးပေားဟရးလုပ်ငေ်းြေံ့ ပြိုးတိုး တက်မှုဌာေမေ်ဟေဂျာ အဖြစ်လည်းဟကာင်း၊ 
CHEMO IBERICA S.A. CHINA BRANCH ၏ အင်ဂျင်ေီယာဌာေတေင် မေ်ဟေဂျာ အဖြစ်လည်းဟကာင်း၊ ပီကင်း၏လုပ်ငေ်းလ
ည်ပတ်မှုကိုယ်စားလှယ်အရာရှိ၊ TECONOGAMMA SPA (Treviso-Italy) အတေက် သုဟတသေနှင့်ြေံ့ ပြိုးဟရးဌာေတေင် စက်မှုအ
င်ဂျင်ေီယာအဖြစ်လည်းဟကာင်း၊ Officina Meccanica IF (Padova-Italy)၏ ေည်းပညာဌာေတေင် စက်မှုအင်ဂျင်ေီယာအဖြစ်လ
ည်းဟကာင်း အသီးသီးတာေေ်ွမ်းဟဆာင်ခဲ့ြူးပါသည်။

ကိုမာသင်
ကိုမာသင်သည် အဟမရိကေ်နိုင်ငံ Brigham Yong (B.Y.U) စီးပေားဟရးတက္ကသိုလ်မှ  
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဟငေဟြကးဘာသာရပ် (Investment Finance) ဖြ င့် ဘေဲ့ရခဲ့သည်။ အဟမရိကေ်နိုင်ငံ 
Bloomberg မှ ချီးဖမင့်ဟသာ Forex, Commodity, Stocks (စဟတာ့ရှယ်ယာဆိုင်ရာ) Certi-
fied လက်မှတ်ရရှိခဲ့ ပပီး၊ ဖမေ်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာဟရးေေ်ကကီးဌာေ၊ ဖမေ်မာနိုင်ငံဟငေဟချးသက်ဟသခံ
လက်မှတ်လုပ်ငေ်းကကီးြကပ်းဟရးဟကာ်မရှင် (SECM) မှ ပွမဆုံးချီးဖမင့်ဟသာ Securities 
Representative လိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။

အဟမရိကေ် စဟတာ့ဟေးကေက်မှ Trading ပိုင်း အဟတေ့အကကုံများ၊ နိုင်ငံတကာ ဟငေဟြကး 
ဟေးကေက် Forex အဟတေ့အကကုံများ၊ ေယူးဇီလေ်နိုင်ငံ၊ ြသစဟြတးလျနိုင်ငံ၊ အဟမရိကေ်နိုင်ငံ၊ ောေိုင်ရီ အစရှိဟသာနိုင်ငံတကာအ
ဟတေ့အကကုံများရှိပပီး ဖမေ်မာနိုင်ငံ Securities ဟငေဟချး သက်ဟသခံ ကုမ္ပဏီကကီးတစ်ခုတေင် Investment Advisor ဟငေဟြကးရင်းနှီးဖမှု
ပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အကကံဟပးအဖြစ် လုပ်ဟဆာင်ခဲ့သည်။

လက်ရှိတေင် စီးပေားဟရးလုပ်ငေ်း မောဗျူော ချမှတ်မှုဆိုင်ရာများ၊ အဟသးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငေ်းများ စီးပေားဖြစ်ွေေ်း 
တိုးတက်မှု အကကံဟပးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်လည်းဟကာင်း၊ ဟငေဟြကးနှင့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု အကကံဟပးအဖြစ်လည်းဟကာင်း အစိုးရနှင့် 
ပုဂ္ဂလိကစီမံကိေ်းများတေင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပပီး အားလပ်ချိေ်များတေင် စီးပေားဟရးအသိပညာဆိုင်ရာမေဟေမှုများ ဖပုလုပ်ဖခင်း၊ 
စာဟပဟရးသားဖခင်းနှင့် စာသင်ြကားပို့ချဖခင်းများကို လုပ်ဟဆာင်လျက်ရှိသည်။



စာရင်းစစ် ကုမ္ပဏီအမည် - စိေ်ေင်းနှင့်အြေဲ့

ဟေရပ်လိပ်စာ - တိုက်အမှတ် ၆၊ အခေ်းအမှတ် ၃၂၃၊ ကျ ိုက္ကဆံ အိမ်ရာ၊ မာလာနေယ်လမ်း၊ 

တာဟမေ (ခ) ရပ်ကေက်၊ တာဟမေပမို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်။

စတင်တည်ဟွာင်သည့်ရက်စေဲ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်

အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ - ဦးစိေ်ေင်း

ေေ်ွမ်းဦးဟရ - ၃၆ ဦး

ဟြာက်သည်ဦးဟရ - ၁၀၀ - ၂၀၀ ြကား

ြုေ်းေံပါတ် - 01-400164,01-8603760

အီးဟမးလ် - topswconltd@gmail.com 

ေဘ်ဆိုေ် - www.topseinwinandassociate.com

ပပင်ပစာရင်းစစ်
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ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဇယား
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ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်ေူသည်

ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ် (Corporate Governance) 
ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မေုတ် အြေဲ့အစည်းတစ်ခုကို  
ွိေ်းချုပ်လမ်းညွှေ်ရေ်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေ်အတေက် လိုအပ်ဟသာ  
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများနှင့် တာေေ ်
ေတ္တရားဟြာ်ဖပချက်များ ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏  
ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့၊ စီမံခေ့်ခေဲမှုအြေဲ့နှင့် ရှယ်ယာရှင်များ၊  
ေေ်ွမ်းများ၊ ဟြာက်သည်များ၊ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူများ၊ ဘဏ္ဍာ 
ဟရး ပံ့ပိုးဟပးသူများ၊ အစိုးရအြေဲ့အစည်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအေိုင်း 
များ စသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ပါေင်ပတ်သက်သူ (stakeholders)  
များအြကား တရားမေတမှုကို ဟြာ်ဟဆာင်ဟပးစေမ်းနိုင်သည့်စေစ် 
ေူ၍လည်း ဆိုနိုင်သည်။ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်သည်  
ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှေ်းချက် ပေ်းတိုင်များသို့ ဟရာက်ဟစနိုင်ဟရး 
အတေက် လိုအပ်ဟသာ မူဟဘာင်များကိုလည်း ပံ့ပိုးဟပးဖခင်း 
ဟြကာင့် ယင်းသည် စီမံချက်များမှ အစ ွိေ်းချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ 
စေမ်းရည်အကဲဖြတ်မှုနှင့် ပေင့်လင်းဖမင်သာမှုများသို့အွိ ကုမ္ပဏီ 
၏ စီမံခေ့်ခေဲမှု စေစ်များအားလုံးကို လွှမ်းပခုံသည်။

ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်၏ အနရးပါြှု

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ခိုင်မာဟသာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ် မရှိ 
ပါက သို့မေုတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်သည် အရာရှိ တစ်ဦးတစ ်
ဟယာက်၏ ပါးစပ်ြျားတေင်သာ ရှိဟေပါက ွိုအရာရှိ မရှိဟသာ 
အခါမျ ိုးတေင် အဖခားလူအတေက် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများကို  
ေားမလည်ဟတာ့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုများ ရပ်တေ့် 
သေားဟစနိုင်သည်။  ယင်းကဲ့သို့ဟသာ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခအဖြစ်မျ ိုး မဖြစ ်
ဟစဟရးအတေက် ပူးဟပါင်းစီမံအပ်ချုပ်မှုစေစ်ကို အခိုင်အမာ ဖပုစ ု
ပပီး အရာရှိတိုင်း၊ ေေ်ွမ်းတိုင်းသည်လည်း မိမိနှင့် သက်ဆိုင် 
ဟသာ မူေါေများနှင့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်း 

ကမ်းများကို ဟကာင်းမေေ်စော ေားလည်သဟဘာဟပါက်ွားရေ်  
ဟဆာင်ရွက်ြို့ တာေေ်ရှိသည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ  
ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ် စတင်တည်ဟွာင်စဉ် ကတည်းကပင်  
ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်၏ အဟရးကကီးပုံကို ဟကာင်းမေေ်စော  
သဟဘာဟပါက် ေားလည်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ပါေင်ပတ်သက်သူ 
(stakeholders) များအြကား တရားမေတမှုကိုဟြာ်ဟဆာင်ဟပး
နိုင်မှု၊ အစုရှယ်ယာရှင် အားလုံး၏ အကျ ိုးအဖမတ်ကို ကာကေယ်  
ဟပးနိုင်မှု၊ လုပ်ငေ်းများ လုပ်ကိုင်ရာတေင် ဟရတိုမြကည့် ဟရရှည်  
ြကည့် ပပီး ဟလျာ်ကေ်ဟသာ ကျင့်ေတ်နှင့်ဟဆာင်ရွက်မှု စသည်ဖြင့်  
ဟကာင်းမေေ်ဖပည့်စုံဟသာ စီမံ အုပ်ချုပ်မှုစေစ်ကို လက်ကိုင်ဖပုပပီး  
စီမံအုပ်ချုပ်ဟသာ ေါရိုက်တာအြေဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူများနှင့် လုပ်ဟြာ်ကိုင်ြက်များအတေက် ယုံြကည် 
စိတ်ချမှု ပိုမိုဟပးစေမ်းနိုင်သည်ေု မိမိတို့ ယုံြကည်သည်။ 
ွို့ဟြကာင့်ပင် ဤပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ် အတတ်နိုင်ဆုံး  
ပပီးဖပည့်စုံဟစဟရးအတေက် အစဉ် ကကိုးပမ်းဟဆာင်ရွက်လာသည်။ 
၂ေ၁၅ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ဟေ့တေင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ 
ဟငေဟချးသက်ဟသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်း ကကီးြကပ်ဟရးဟကာ်မရှင်မှ 
ရေ်ကုေ်စဟတာ့အိတ်ချိေ်းသို့ ေင်ဟရာက်နိုင်ရေ် အလားအလာ  
ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ ၆ ခုကို စတင်ဟြကညာရာတေင် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ  
ကလည်း တစ်ခု ပါေင်နိုင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ရာ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု 
စေစ်ကို အချိေ်မီ ဖမေ်ဆေ်စော ပိုမို ပပီးဖပည့်စုံဟအာင်အွူးလိုအပ်
လာပါသည်။

ောကွက်ြျား မြည့်တင်းမခင်း

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ၏ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်တေင် အားေည်း  
ချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ောကေက်များကို ရှာဟြေ သုံးသပ် 
ညွှေ်ဖပဟပးနိုင်ရေ် မဟလးရှား အဟဖခစိုက် BDO ကုမ္ပဏီ၏ 
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ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်



ေေ်ဟဆာင်မှုကို ၂ေ၁၆ ခုနှစ်တေင် ငှါးရမ်း အသုံးဖပုခဲ့သည်။  
အဆိုပါ BDO မှ ဟြာ်ွုတ် ညွှေ်ဖပခဲ့သည့် ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ ောကေက်များကို ဖြည့်ဆည်းဟပးနိုင်ရေ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း 
သည် ၂ေ၁၆-၂ေ၁၇ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ဖပည်တေင်းကုမ္ပဏီ 
တစ်ခုနှင့် လက်တေဲပပီး လုပ်ဟဆာင်ခဲ့ ဟသာ်လည်း မိမိတို့လိုအပ် 
ဟသာ စံချိေ်အတိုင်း မရနိုင်ခဲ့ ဖခင်းဟြကာင့် ၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈  
ရက်ဟေ့တေင် Trust Venture Partner ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တေဲပပီး  
ပူးဟပါင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်ကို ပပီးဖပည့်စုံဟအာင် ဖပုစုလာခဲ့သည်။  
ယဟေ့တေင် ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု စေစ်အတေက် ောကေက်များကို  
အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ ပပီေု ဆိုလေင်လည်း ဆိုနိုင်ပါပပီ။  
လက်ရှိ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်ကိုလည်း ေါရိုက်တာအြေဲ့မှ  
တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ဖပေ်လည်သုံးသပ်ပပီး တိုးတက်ဟဖပာင်းလဲလာ 
ဟသာ လုပ်ငေ်းအဟဖခအဟေနှင့် လိုက်ြက်ဆီဟလျာ်ဟအာင် ဖပုဖပင ်
သေားမည်ဖြစ်သည်။

 လက်ရှိ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ 
ေါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများအားလုံး ေားလည်ဟစရေ်လည်း 
သင်တေ်းများ ပို့ချဟပးခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။

နကာင်းြွန်နသာ ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ် ဟကာင်း 
မေေ်လေင် ကုမ္ပဏီ၏ ယုံြကည်အားကိုးရမှု၊ သမာသမတ်ဖြစ်မှု၊  
တာေေ်ဟကျပေေ်မှု စသည့် အချက်များအတေက် အစုရှယ်ယာရှင် 
များက ယုံြကည်စိတ်ချရသည်။ အရည်အဟသေးရှိဟသာ၊ သမာ  
သမတ်ကျဟသာစာရင်းစစ်အြေဲ့ကို ဟရွးချယ်ဖခင်း၊ စာရင်းစစ်အြေဲ့  
နှင့် ဟကာင်းမေေ်စော လက်တေဲလုပ်ကိုင်ဖခင်းသည် စစ်မှေ်ဟသာ   
ဘဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံစာများကို ရရှိဟစနိုင်သည့်အဖပင် အဂတိ 
လိုက်စားမှုများကိုလည်း ကင်းစင်ဟစနိုင်ပါသည်။ စီမံခေ့်ခေဲမှုအြေဲ့ 
နှင့် ေေ်ွမ်းများအား ခံစားပိုင်ခေင့်များကို ွိုက်တေ်စော ဟပးဖခင်း 
သည် အရာရှိများနှင့် ေေ်ွမ်းအဟဖပာင်းအလဲများကို ဟလျာ့ေည်း 
ဟစနိုင်ပါသည်။ ဟကာင်းမေေ်ဟသာ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ ်
သည် ဤက့ဲသ့ုိ အများဖပည်သူနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ယုံြကည် 
စိတ်ချမှုကို တိုးပေားဟစနိုင်ပါသည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လက်ရှိ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု 
စေစ်တေင် ပါေင်ဟသာ အချက်အလက်များကို ဟအာက်ပါအတိုင်း 
အကျဉ်းမေ ဟြာ်ဖပလိုပါသည်။

ဒါရိုက်တာအြွဲ့

ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်းအားလုံးကို 
ကိုယ်စားဖပုသည့် တာေေ်ခံအြေဲ့ ဖြစ်သည်။

၁။ ြွဲ့စည်းြှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ၂ေ၁၇-၂ေ၁၈ နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ 
ဟရးနှစ် ၂ နှစ်အတေက် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ကို ေါရိုက်တာ ၉ ဦး 
ဖြင့် ြေဲ့စည်း ွ ားပါသည်။ သင်းြေဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း လိုအပ်ချက်  
ဖပည့်မီပပီး ေါရိုက်တာအဖြစ် တာေေ်ွမ်းဟဆာင်ရေ် ဟလောက် 
တင်လာဟသာ ပုဂ္ဂိုလ်များွဲမှ ဟရွးချယ်တင်ဟဖမာက်ွားဖခင်းဖြစ ်
သည်။ သကဆ်ိင်ုရာ လပ်ုငေ်းေယပ်ယအ်သီးသီးတေင် ကျွမ်းကျင်မှု 
ရှိဟသာ၊ မိမိတို့၏ ကျရာတာေေ်များကို ဟကျပေေ်စော ွမ်းဟဆာင ်
နိုင်ဟသာ၊ စီးပေားဟရးကျင့်ေတ်နှင့် ဖပည့်စုံဟသာ၊ ကုမ္ပဏီ၏  
အကျ ိုးစီးပေားကို ဟရှ့တေ်းတင်ဟသာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဟရွးချယ ်
တင်ဟဖမာက်ွားပါသည်။ ပူးဟပါင်းစီမံ အုပ်ချုပ်မှုစေစ်အတိုင်း 
လည်းဟကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းြေဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်းလည်း 
ဟကာင်း၊ နိုင်ငံဟတာ်၏ ဥပဟေအတိုင်းလည်းဟကာင်း ဟလးစား 
လိုက်ောပပီး အစုရှယ်ယာရှင်များ အားလုံးအတေက် ကုမ္ပဏီ၏  
စီးပေားဖြစ်မှုတေ်ြိုးကို အဟကာင်းဆုံးဟဆာင်ရွက်ဟပးနိုင်ရေ ်
ဖြစ်သည်။

 ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့တေင် အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာနှင့် 
လေတ်လပ်ေါရိုက်တာေူ၍ ခေဲွားသည်။ အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာ 
များသည် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့နှင့် စီမံခေ့်ခေဲမှုဘုတ်အြေဲ့ ၂ ြေဲ့ 
လုံးတေင် ပါေင်သူများဖြစ်ပပီး ကုမ္ပဏီ၏ ဟေ့စဉ် လုပ်ငေ်း 
လည်ပတ်မှုကို ကကီးြကပ် ညွှေ်ြကား စီမံ အုပ်ချုပ်ရေ် တာေေ်ရှိ  
ပါသည်။ လေတ်လပ်ေါရိုက်တာများမှာမူ ဟေ့စဉ်လုပ်ငေ်း 
လည်ပတ်မှုမျ ိုး မေုတ်သည့် အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ မူေါေ 
ချမှတ်ဟရးများ၊ ခံစားခေင့်သတ်မှတ်ဟရးများ စသည့် ဟေရာမျ ိုး 
တေင် တာေေ်ရှိပါသည်။

 ေါရိုက်တာ အြေဲ့ ၉ ဦးွဲတေင် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၆  
ဦးနှင့် အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာ ၃ ဦး ပါေင်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့် 
ေါရိုက်တာ ၉ ဦးတေင် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာဦးဟရ သုံးပုံနှစ်ပုံ ပါရှိ 
သည်။ ယခင်နှစ်များတေင် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာဦးဟရွက် အမှု 
ဟဆာင်ေါရိုက်တာ ဦးဟရက ပိုမိုများဖပားပါသည်။ သို့ဟသာ် ၂ေ၁၇  
ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇-၁၈ ရက်ဟေ့များတေင် ကျင်းပသည့် 
နှစ်လတစ်ကကိမ် ေါရိုက်တာများ ပုံမှေ်အစည်းအဟေး ဆုံးဖြတ်ချက်  
အရ ေါရိုက်တာအြေဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာသည် တစ်ဦး 
တည်းဖြစ်ဟေဖခင်းဟြကာင့် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာနှင့် အမှုဟဆာင်  
ေါရိုက်တာများအြကား လုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာများ မေတမှုရှိဟစရေ်  
အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာဦးဟရွက် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာဦးဟရ ပို 
များဟေရဖခင်းဖြစ်သည်။

၂။ တာေန်ေတ္တရားြျား

ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်  
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ပတ်သက်ဟသာ မူေါေများ၊ အဟရးကကီးဟသာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ 
နှင့် ကိစ္စရပ်များကို အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ကိုယ်စားအဟေဖြင့်  
စီမံဆုံးဖြတ်ဟပးရေ် ဟရွးချယ်ွားဟသာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။  
သာမေ်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးအဖမတ်များ ဖြစ်ွေေ်းဟရး၊  
စီမံခေ့်ခေဲ့မှုအြေဲ့များ ခေ့်ွားဟရးနှင့် ခေ့်ွားမှုရပ်ဆဲဟရး၊ 
ကုမ္ပဏီ၏ စေမ်းဟဆာင်ရည် ကကီးြကပ်ဟရး၊ အဖမတ်ဟေစုပမာဏ 
သတ်မှတ်ဟရး၊ မူေါေနှင့်မူဟဘာင်များ ချမှတ်ဟရး၊ ခံစားခေင့်များ  
သတ်မှတ်ဟရး စသည့် ကိစ္စရပ်များတေင် အများဆုံးတာေေ်ရှိ 
သည်။ ဟြာ်ဖပပါတာေေ်ေတ္တရားများအဖပင် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှေ်း 
ချက် ပေ်းတိုင်ချမှတ်ဖခင်း၊ ချမှတ်ွားသည့် ပေ်းတိုင်သို့ ဟရာက် 
ဟအာင် ပံ့ပိုးဟပးဖခင်း၊ ကုမ္ပဏီအတေက် အရင်းအဖမစ်များ ဖပည့်စုံ 
လုံဟလာက်မှုရှိဟအာင် ပံ့ပိုကူညီဟပးရေ်အတေက်လည်း တာေေ်ရှိ 
သည်။ အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလေင် ၁) တာေေ်ယူမှုနှင့် တာေေ်ခံမှု၊  
၂) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခေ့်ခေဲမှုအြေဲ့ကို ကကီးြကပ်ပံ့ပိုးမှု၊ ၃) မူေါေများ 
ချမှတ်မှုနှင့် ၄) မောဗျူောများ ချမှတ်ဟပးမှုတို့ ဖြစ်သည်။

၃။ ကျင့်ေတ်

ေါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏ တာေေ်ေတ္တရားများ ပပီး 
ဟဖမာက်ဟစရေ် လိုအပ်ဟသာ အချိေ်နှင့် ကကိုးပမ်းမှုများ ရှိရမည် 
ဖြစ်သည်။ နှစ်ပတ်လည် အဟွေဟွေ ရှယ်ယာရှင်များ အစည်း 
အဟေး၊ ပုံမှေ် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ အစည်းအဟေးများကို တက် 
ကကေစော ပူးဟပါင်းပါေင် ဟဆာင်ရွက်ြကရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့  
သည် တစ်ဦးတစ်ဟယာက်ချင်းစီ၏ ွင်ဖမင်ယူဆချက်များကိ ု
အဖပေ်အလှေ် ဟလးစားမှုရှိပပီး စည်းကမ်းတကျ လက်တေဲလုပ်ကိုင် 
နိုင်ရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များ၊ လူမှုအသိုက်အေေ်းများအတေက် 
လည်း တာေေ်ခံမှု တာေေ်ယူမှုများ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ေါရိုက်တာတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်အတေင်း ကျင်းပဟသာ 
(က) နှစ်လတစ်ကကိမ် ပုံမှေ်ေါရိုက်တာအစည်းအဟေး၏ ၇၅% 
(ခ) အဟရးဟပါ် ေါရိုက်တာအစည်းအဟေး၏ ၆၅% ွက်မေည်း 
ဟစဘဲ တက်ဟရာက်ရေ် လိုအပ်ပါသည်။

၄။  သြာသြတ်မြစ်ြှု

ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် ဗေုသုတကကေယ်ေဟသာ၊ 
အဟဖမာ်အဖမင်ရှိဟသာ၊ ဓမ္မေိဋ္ဌာေ်ကျဟသာ၊ ဘက်မလိုက်ဟသာ 
ွင်ဖမင်ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေ် 
လေတ်လပ်ဟသာ အဟတေးအဟခါ်၊ စိတ်ဖြာဟလ့လာမှု၊ ချင့်ချိေ် 
တေက်ချက်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဟဆာင်မှုများ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ 

ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် အဖခားဟသာ ေါရိုက်တာ 
များ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီအဟပါ် သစ္စာရှိ 
စော လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ရမည်။

ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် မိမိတာေေ်နှင့် ပတ်သက်၍ 
လာဘ်ဟပးလာဘ်ယူကိစ္စများ၊ ဥပဟေနှင့် မဟလျာ်ညီဟသာ ကိစ္စ 
များကို လုံေဖငင်းဆေ်ရမည်ဖြစ်ပပီး သမာသမတ်ရှိစော လုပ်ကိုင် 
ဟဆာင်ရွက်ရမည်။

၅။  ကုြ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခြျား

အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများဆိုသည်မှာ ေါရိုက်တာ 
တစ်ဦးမှ ဟဆာင်ရွက်ရဟသာ အမျ ိုးမျ ိုးဟသာ လုပ်ဟဆာင်ချက် 
များတေင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးပေားနှင့် ၎င်း၏အကျ ိုးစီးပေား 
တိုက်ရိုက်ဟသာ်လည်းဟကာင်း၊ သေယ်ေိုက်၍လည်းဟကာင်း  
ယှဉ်ပပိုင်ဟဆာင်ရွက်ရသည့် အဟဖခအဟေများ သို့မေုတ် ၎င်း၏  
လေတ်လပ်စော ဟတေးဟခါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအဟပါ် သံသယရှိြေယ် 
အဟဖခအဟေကို ဆိုလိုသည်။

ေါရိုက်တာသည် အကျ ိုးစီးပေားပဋိပက္ခဖြစ်ပေားဟစနိုင ်
ဟသာ အွက်ပါအဟဖခ အဟေများကို တတ်နိုင်သမေ ဟရှာင်ရှား 
ရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ အဟဖခအဟေ တစ်ခုခုရှိပါက 
စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီသို့ တင်ဖပရမည်။

နကာ်ြတီအြွဲ့ြျား ြွဲ့စည်းြှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှု 
များကို အေီးကပ် ဟစာင့်မတ် ကကီးြကပ်နိုင်ရေ် ဟကာ်မတီများကို 
ြေဲ့စည်းွားပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

 ■ အကကံနပးနကာ်ြတီ
 ■ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ
 ■ ရာွူးခေ့်ွားဟရးနှင့် ခံစားခေင့်သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီ
 ■ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ စီမံခေ့်ခေဲဟရးဟကာ်မတီ
 ■ လူမှုေေ်းကျင်နှင့်သဘာေပတ်ေေ်းကျင်  

ပူးဟပါင်းတာေေ်ယူမှုဟကာ်မတီ တို့ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဟကာ်မတီများ ဟဆာင်ရွက်ရေ် တာေေ်များကို  
ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ သတ်မှတ်ဟပးပါသည်။ ဟကာ်မတီ 
အသီးသီးမှ ဟဆာင်ရွက်ပပီးစီးသည့် တာေေ်များကို ေါရိုက်တာ 
ဘုတ်အြေဲ့သို့ ဖပေ်လည် အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

၁။  အကကံနပးနကာ်ြတီ

အကကံဟပးဟကာ်မတီသည် ေါရိုက်တာအြေဲ့အား စီးပေား 
ဟရးရာ၊ ဥပဟေဟရးရာ၊ လုပ်ငေ်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မောဗျူောပိုင်း  
ဆိုင်ရာ၊ စီမံခေ့်ခေဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ၊ ဟေးကေက ်
ဆိုင်ရာ၊ လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်ဆိုင်ရာ စသည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီအား 
အကျ ိုးများဟစမည့် အကကံဉာဏ်များကို ဟပးနိုင်ရေ်ြေဲ့စည်းွား 
ပါသည်။ အကကံဟပးဟကာ်မတီေင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ 
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ေယ်ပယ်အသီးသီးတေင် ဗေုသုတ အဟတေ့အကကုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု  
ဖပည့်ေသူများဖြစ်သည်။ အကကံဟပးဟကာ်မတီေင်များမှာ - 

၁။ ဟေါက်တာဟမာင်ဟမာင်သိမ်း  - ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ ဦးရဲဟခါင်ညွေ့် - အြေဲ့ေင ်
၃။ ဦးသိေ်းဟရေ - အြေဲ့ေင ်
၄။ မစ္စတာလျ ိုဟရှာင်ြိေ် - အြေဲ့ေင ်
၅။ ဦးဟအာင်သင်း - အြေဲ့ေင ်
၆။ ကိုမာသင် - အတေင်းဟရးမှူး 
ဆို့ ဖြစ်သည်။

အကကံဟပးဟကာ်မတီကို ေါရိုက်တာအြေဲ့ကဲ့သို့ပင် ၂-နှစ် တစ်ကကိမ် 
ဖပေ်လည်ဟရွးချယ်ပါသည်။

၂။  စာရင်းစစ်နကာ်ြတီ

စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာဟရးပိုင်း ဆိုင်ရာ 
စာရင်းအင်းများကို သုံးသပ်စစ်ဟဆးဟပးသည့် အြေဲ့ ဖြစ် သည်။ 
ွို့ ဖပင် ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းပိုင်းွိေ်းချုပ်မှု၊ အကျ ိုးစီးပေား 
ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခဖြစ်မှုနှင့် စာရင်းပိုင်း တိကျမှုများကို ပူးဟပါင်း 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်အတိုင်း စီမံခေ့်ခေဲမှုအြေဲ့အား ဟကာင်းမေေ်ဟသာ 
အကကံဉာဏ်များ ဟပးစေမ်းနိုင်သည့် အြေဲ့ ဖြစ်သည်။

၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တေင် ေါရိုက်တာ 
ဘုတ်အြေဲ့က လေပ်လတ်ေါရိုက်တာ ၄ ဦးနှင့် အတေင်းဟရးမှူး ၁ ဦး 
ပါေင်သည့် စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းခိမ်ခမ်း - ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းလင်းပေ် - အြေဲ့ေင ်
၃။ စိုင်းညီဆာ - အြေဲ့ေင ်
၄။ စိုင်းွေေ်းဖမင့် - အြေဲ့ေင ်
၅။ ဟေါ်သေ်းသေ်းဟဌး - အတေင်းဟရးမှူး တို့ ဖြစ်သည်။

ဟေါ်သေ်းသေ်းဟဌးသည် စာရင်းပိုင်းနှင့် ဘဏ္ဍာဟရးပိုင်း  
ဆိုင်ရာတေင် နှစ်ဟပါင်းများစော တာေေ်ွမ်း ဟဆာင်ခဲ့သူဖြစ်ပပီး 
အဟတေ့အကကုံ ရင့်ကျက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အတေင်းဟရးမှူး 
ရာွူးဖြင့် လုပ်ငေ်းများကို လျင်ဖမေ်စော ဟဆာင်ရွက်နိုင်မည် 
ဖြစ်သည်ေု ေါရိုက်တာအြေဲ့က ယုံြကည်ဖခင်းဟြကာင့် ယင်းကို 
ဟကာ်မတီ၏ အတေင်းဟရးမှူးအဖြစ် ခေ့်ွားဖခင်းဖြစ်သည်။

စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီသည် ၃-လ တစ်ကကိမ် ပုံမှေ် အစည်း  
အဟေးရှိသည်။ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခေ့်ခေဲဟရး 
အြေဲ့၊ ဘဏ္ဍာဟရးဌာေမှ တာေေ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖပင်ပစာရင်းစစ် 
အြေဲ့တို့အား အစည်းအဟေးဟခါ်ယူနိုင်သည်။ ြကားတေင် လိုအပ် 
သည့် အဟလျာက် ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အဟရးဟပါ် အစည်းအဟေး 

ဟခါ်နိုင်သည်။

ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီအား ဟအာက်ပါ 
လုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် တာေေ်ေတ္တရားများကို ဟဆာင်ရွက်ခေင့် 
ဟပးွားပါသည်။

၁) ကုြ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာနရးရှင်းတြ်း အချက်အလက်ြျား 
ြှန်ကန် တိကျြှုရှိနအာင် သုံးသပ် ကကီးကကပ်မခင်း၊

၂) ကုြ္ပဏီ၏ အတွင်းစာရင်းစစ်စနစ် လုံနလာက် ထိနရာက် 
ြှုနှင့် သင့်နလျာ်နသာ တာေန်ထြ်းနဆာင်ြှုအား အကကံ 
မပုမခင်း၊

၃) ရန်ကုန်စနတာ့အိတ်ချိန်းသို့ ေင်နရာက်နိုင်နသာအခါ 
ကုြ္ပဏီ၏ စနတာ့နေးကွက် စည်းကြ်းလိုက်နာြှုအား 
ကူညီကကီးကကပ်မခင်း၊

၄) ကုြ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးပွား မြစ်ထွန်းြှု ြထိခိုက်နစရန် 
ကုြ္ပဏီအတွင်းရှိ ဒါရိုက်တာြျား၊ အရာရှိြျားနှင့် ၎င်း 
တို့၏ ပါေင်ပတ်သက်သူြျားြှ အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ 
ပဋိပက္ခြျား နဆာင်ရွက်ြှုကို သုံးသပ် ကကီးကကပ်မခင်း၊

၅) ကုြ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် နမခာက်လပတ် 
အစီရင်ခံစာအတွက် နအာက်ပါအချက်အလက်ြျား ပါ 
ေင်သည့် အစီရင်ခံစာကို ဥက္ကဋ္ဌ၏ လက်ြှတ်မြင့် တင်မပ 
မခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီ ဘဏ္ဍာနရးရှင်းတြ်း၏ ြှန်ကန်မပည့်စုံြှု 
အနပါ် ထင်မြင်ယူဆချက်၊

 ■ ကုြ္ပဏီ၏ အတွင်းထိန်းချုပ်ြှုစနစ်အနပါ် ထင်မြင် 
ယူဆချက်၊

 ■ စာရင်းစစ်ြျား၏ အရည်အနသွးအနပါ် ထင်မြင် 
ယူဆချက်၊

 ■ အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခမြစ်ြှုြျားအနပါ် ထင် 
မြင်ယူဆချက်၊

 ■ ကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအနေး အကကိြ်အနရအတွက် 
နှင့် အြွဲ့ေင်ြျား တက်နရာက်နိုင်ြှု၊

 ■ နကာ်ြတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာေန်ေတ္တရားြျား 
နကျပွန်စွာ နဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း ရှိြရှိ ထင်မြင်ယူဆ 
ချက်၊

 ■ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့ြှ တာေန်နပးအပ်ြှုမြင့် နဆာင် 
ရွက်ခဲ့ရပပီး အစုရှယ်ယာရှင်ြျား သိရှိရန် လိုအပ် 
သည့် အမခားအချက်အလက်ြျား။

၆) စာရင်းစစ်မခင်းနှင့် စည်းကြ်းလိုက်နာြှုဆိုင်ရာ စစ်နဆး 
နရးအရာရှိတို့ကို ၎င်းတို့၏ တာေန်ြျားကို သြာသြတ် 
ကျစွာမြင့် နဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကီးကကပ်လြ်းညွှန် ပံ့ပိုးနပး 
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မခင်း တို့ မြစ်သည်။

၃။  အြည်အဆိုမပုနရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်ြှတ်နရး  
နကာ်ြတီ

ကုမ္ပဏီတေင်းရှိ ေါရိုက်တာများ၏ စေမ်းဟဆာင်မှုအဟပါ် မူတည်ပပီး  
ယင်းနှင့် သင့်ဟလျာ်ဟသာရာွူး ချမှတ်ဟပးရေ်အတေက် 
ေါရိုက်တာအြေဲ့သို့ အဆိုဖပုရေ်နှင့် ေါရိုက်တာများ၊ ေါရိုက်တာ 
အြေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာတို့၏ ခံစားပိုင်ခေင့်များကို  
ပေင့်လင်းဖမင်သာစော သတ်မှတ်ဟပးရေ် ေါရိုက်တာ ဘုတ်အြေဲ့မှ 
အမည်အဆိုဖပုဟရးနှင့် ခံစားခေင့်သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီကို 
ြေဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

 ၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တေင် ေါရိုက်တာ  
ဘုတ်အြေဲ့က လေပ်လတ်ေါရိုက်တာ ၃ ဦးနှင့် အမှုဟဆာင ်
ေါရိုက်တာ  ၁ ဦး ပါေင်သည့် အမည်အဆိုဖပုဟရးနှင့် ခံစားခေင့် 
သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းွေေ်းဖမင့် - ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းဆမ်ဟမာင် - အြေဲ့ေင ်
၃။ စိုင်းခိမ်ခမ်း - အြေဲ့ေင ်
၄။ စိုင်းခေေ်ဟကျာ် - အြေဲ့ေင် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် အမည်အဆိုဖပုဟရးနှင့် ခံစားခေင့် 
သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီအား ဟအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် တာေေ် 
ေတ္တရားများကို ဟဆာင်ရွက်ခေင့်ဟပးွားပါသည်။

၁) ဒါရိုကတ်ာ၊ အုပ်ချုပ်ြှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအြဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ 
ရာထူးြျားအတွက် အရည်အချင်းရှိပပီး သင့်နလျာ်သည့် 
ပုဂ္ဂိုလ်အား နရွးချယ်ရန် ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား အဆိုမပု 
ကြ်းလှြ်းမခင်း၊

၂) ဒါရုိက်တာ၊ အုပ်ချုပ်ြှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအြဲွ့ဥက္ကဋ္ဌ   
ရာထူးြျားအတွက် နရွးချယ်ရန် စည်းကြ်းသတ်ြှတ်ချက်  
ြျားကို အဆိုမပုကြ်းလှြ်းမခင်း၊

၃) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာြျားအတွက် ခံစားခွင့်ြျားကို 
အဆိုမပု ကြ်းလှြ်းပပီး ရှယ်ယာရှင်ြျား နှစ်ပတ်လည် 
အနထွနထွ အစည်းအနေးတွင် အတည်မပုချက် ရယူမခင်း၊

၄) ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့ြှ နပးအပ်သည့် သင့်နလျာ်နသာ 
တာေန်ြျားကို နဆာင်ရွက်မခင်း၊

၅) အဓိကကျနသာ စီြံခန့်ခွဲြှုအြွဲ့ေင်ြျား ခန့်အပ်မခင်း နှင့် 
ထုတ်ပယ်မခင်း တို့ မြစ်သည်။

အမည်အဆိုဖပုဟရးနှင့် ခံစားခေင့် သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီသည် 
၆ လ တစ်ကကိမ် ပုံမှေ်အစည်းအဟေးရှိသည်။ ွို့ ဖပင် လိုအပ် 
သည့်အတိုင်း ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အဟရးဟပါ် အစည်းအဟေး ဟခါ် 

နိုင်သည်။

၄။  ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်နမခ စီြံခန့်ခွဲြှု 
နကာ်ြတီ

ကုမ္ပဏီ၏ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်  ပပီးဖပည့်စုံဟစရေ်၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခစီမံခေ့်ခေဲမှု မူေါေအတိုင်း လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုနှင့်  
စီမံကိေ်းတစ်ခုခု၏ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ဟဖခများ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်  
ဟဖခများကို ဟြာ်ွုတ်ဟပးပပီး ဖပဿောများ ဟကျာ်လွှားနိုင်မည့် 
ဗျူောများကို ချမှတ်ဟပးနိုင်ရေ် ၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  
၁၈ ရက်ဟေ့တေင် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ ဟအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ 
ပါေင်သည့် ဤပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ စီမံ 
ခေ့်ခေဲဟရးဟကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းွေေ်းဖမင့် - ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းအုေ်းဖမင့် - အြေဲ့ေင ်
၃။ ေေ်းနေမ်းဆိုင်ယိင်း - အြေဲ့ေင ်
၄။ စိုင်းသေ်းွေေ်း -  အြေဲ့ေင် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခစီမံခေ့်ခေဲမှု ဟကာ ်
မတီသည် ၃-လ တစ်ကကိမ်ပုံမှေ်အစည်းအဟေးရှိပပီး ေါရိုက်တာ 
ဘုတ်အြေဲ့မှ ဟပးအပ်ဟသာ ဟအာက်ပါတာေေ်ေတ္တရားများကို 
ဟဆာင်ရွက်ပါသည်။

(က) ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှု

၁)  နကာင်းြွန်နသာ ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်အတွက် 
ြူေါဒြျား၊ လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို 
မပုစုပပီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့အား အတည်မပုရန် အဆိုမပု 
တင်မပမခင်း၊

၂) ချြှတ်ထားနသာ ြူေါဒ၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းနှင့် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းြျားအတိုင်း လိုက်နာနဆာင်ရွက်နိုင်မခင်း ရှိြရှိ 
သုံးသပ်ကကီးကကပ်မခင်း၊

၃) ြူေါဒ၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား 
ထိနရာက်ြှုကို သုံးသပ်မခင်း၊ နိုင်ငံတကာြှ အနကာင်းဆုံး 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊ မပင်ပပညာရှင်ြျားြှ အကကံဉာဏ် 
ြျား ရယူပပီး ကုြ္ပဏီ၏ ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ် ပိုြို 
နကာင်းြွန်ထိနရာက်နအာင် နဆာင်ရွက်မခင်း၊

၄) မပည်တွင်းမပည်ပြှ တိုးတက်နအာင်မြင်နသာ ကုြ္ပဏီြျား 
၏ ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပပီး ြိြိတို့ 
မပုမပင်သင့်သည့်အချက်ြျားကို မပုမပင်ရန် အဆိုမပုမခင်း၊

၅) နကာင်းြွန်နသာ ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်အတွက်  
ကုြ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့နှင့် စီြံခန့်ခွဲနရးအြွဲ့ 
တို့အား အကကံမပုမခင်း၊ အနရးယူနဆာင်ရွက်မခင်း၊
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၆) ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်နသာ လုပ် 
နဆာင်ချက်ြျားကို နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် အစု 
ရှယ်ယာရှင်ြျားအား နြာ်မပမခင်း၊

၇) သင့်နလျာ်နသာ အမခား လုပ်ငန်းတာေန်ြျားကို နဆာင် 
ရွက်မခင်း၊

(ခ) ဆုံးရှုံးနိုင်နမခ စီြံခန့်ခွဲြှု

၁) ကုြ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်နမခ စီြံခန့်ခွဲြှု ြူနဘာင်နှင့် ြူေါဒ 
ြျား မပုစု သတ်ြှတ်ပပီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့သို့ တင်မပ 
အတည်မပုချက်ရယူမခင်း၊

၂) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုနှင့် စီြံကိန်းြျားတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်နမခ 
အနမခအနနြျားကို စီးပွားနရး၊ နိုင်ငံနရး၊ ဥပနဒနရး  
စသည့်  ရှုနထာင့်အဘက်ဘက်ြှ ထည့်တွက် သုံးသပ်ပပီး  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့နှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုအြွဲ့အား အကကံ 
မပုမခင်း၊

၃) ကုြ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု၊ ဘဏ္ဍာနရး၊ လုံပခုံနရး နှင့် 
စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း စသည်တို့တွင် မြစ်လာနိုင်ြည့် 
အခက်အခဲ မပဿနာြျားကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်၊ 
အခက်အခဲနှင့် ဆုံးရှုံးြှုြျား နလျာ့ပါးနိုင်ရန် အနမခအနန 
နှင့် ဗျူောြျားကို ြန်တီးမခင်း၊ အကကံမပုမခင်း၊

၄) သင့်နလျာ်နသာ အမခားလုပ်ငန်းတာေန်ြျားကို နဆာင် 
ရွက်မခင်း။

၅။  လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် ပူးနပါင်း 
တာေန်ယူြှု နကာ်ြတီ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် မိမိနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 
ဟအာင်ဖမင်မှုနှင့် အကျ ိုးစီးပေားဖြစ်ွေေ်းမှု တစ်ခုတည်းကိုသာ 
ဦးတည်ပပီး စီးပေားလုပ်ငေ်း ဟဆာင်ရွက်ဖခင်းမျ ိုး မေုတ်ဘဲ လူမှု 
ေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် တိုးတက်ဟကာင်းမေေ်မှသာ 
စီးပေားလုပ်ငေ်းသည် ဟရရှည်တည်တံ့မည်ေု ယုံြကည်သည်။  
ွို့ဟြကာင့် လူမှုအသိုက်အေေ်းနှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင်အား  
ွိဟရာက်စော ပါေင်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရေ် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ 
၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ဟေ့တေင် ဟအာက်ပါ  
ပုဂ္ဂိုလ်များပါေင်သည့် ဤလူမှုေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်း 
ကျင် ပူးဟပါင်းတာေေ်ယူမှု ဟကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 
ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းညီဆာ - ဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းအုေ်းဖမင့် - အြေဲ့ေင ်
၃။ စိုင်းဆမ်ဟမာင် - အြေဲ့ေင ်
၄။ ေေ်းနေမ်ဆိုင်ယိင်း -  အြေဲ့ေင် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ပူးဟပါင်းတာေေ ်
ယူမှု ဟကာ်မတီသည် ၆-လ တစ်ကကိမ် ပုံမှေ်အစည်းအဟေးရှိပပီး 
ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ ဟပးအပ်သည့် ဟအာက်ပါတာေေ်များကို 
ွမ်းဟဆာင်ပါသည်။

၁) လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင်အတွက် ပိုြို 
ထိနရာက်နကာင်းြွန်နသာ ြူေါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
ြျားကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့အား အကကံမပုမခင်းနှင့် 
ချြှတ် မခင်း၊

၂) လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် ကူညီြှုတွင် 
အသုံးမပုြည့် ဘတ်ဂျက်လျာထားြှု ပြာဏကို 
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့အား အဆိုမပုပပီး အတည်မပုချက် 
ရယူမခင်း၊

၃) ချြှတ်ထားသည့် လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် 
ကူညီြှု ပန်းတိုင် နရာက်နိုင်နစရန် ဗျူောြျားချြှတ် 
လုပ်နဆာင်မခင်း၊

၄) နှစ်စဉ် လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် ကူညီြှု 
နဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် 
နရးသားနြာ်မပမခင်း၊

၅) ဒါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့ြှ ချြှတ်သည့် အမခား လုပ်ငန်း 
တာေန်ြျားကို နဆာင်ရွက်မခင်း တို့ မြစ်ပါသည်။

အဂတိတိုက်ြျက်နရး

အဂတိလိုက်စားဖခင်းသည် အများဖပည်သူ၏ ယုံြကည်မှု ကို 
ပျက်ဖပားဟစနိုင်ဟြကာင်း ကုမ္ပဏီ ယုံြကည်သည်။  စီးပေား  
လုပ်ငေ်း လုပ်ဟဆာင်မှုများတေင် ရိုးသားဟဖြာင့်မတ်မှု၊ ကျင့်ေတ ်
စည်းကမ်းဟစာင့်ွိေ်းမှုနှင့် တရားဥပဟေ လိုက်ောမှုများ ရှိရ 
မည်။ လာဘ်ဟပးလာဘ်ယူဖပုဖခင်း၊ အကျင့်ပျက်ဖခစားဖခင်း လုပ် 
ရပ်များကို ကုမ္ပဏီက လုံးေ သည်းခံ ခေင့်လွှတ်မည်မေုတ်ပါ။  
ကုမ္ပဏီဟြာ်ဟဆာင်သည့် လုပ်ငေ်းတိုင်း စီမံကိေ်းတိုင်းသည်  
တရားမေတပပီး ရိုးသားမှုနှင့် ပေင့်လင်းဖမင်သာမှုရှိရမည်။ အဂတိ 
လိုက်စားမှု၊ လာဘ်ဟပးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ဖခစားမှု 
လုပ်ရပ်များကို ွိဟရာက်စော တိုက်ြျက် အဟရးယူနိုင်ရေ် 
ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်သည့် အဂတိတိုက် ြျက်ဟရးမူေါေများ၊ 
လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများနှင့် စည်းကမ်းလိုက်ောမှုဌာေများ သတ်  
မှတ်ွားပပီးဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အရာရှိနှင့် ေေ်ွမ်း 
များအားလုံး လာဘ်ဟပးလာဘ်ယူပုံစံမျ ိုးဖြင့် ဟပးဖခင်း၊ ဟတာင်း 
ခံဖခင်း၊ လက်ခံဖခင်းများ မရှိဟစရေ် အဟလးအေက် ဟဆာင်ရွက ်
ွားပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ဟပးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့် 
ပျက် ဖခစားမှု ကျူးလေေ်သူသည် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စား 
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မှု တိုက်ြျက်ဟရးဥပဟေအရ ဟွာင်ေဏ် ဟငေေဏ် သို့မေုတ် 
ဖပစ်ေဏ်ချမှတ်ဖခင်း ခံရနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ယင်းဖပစ်ေဏ်မျ ိုး ချမှတ် 
ဖခင်းခံရလေင် ကုမ္ပဏီအတေက် ဂုဏ်သိက္ခာ အကကီးအကျယ် 
ွိခိုက်ဟစနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ဟသာ ဂုဏ်သိက္ခာ ပျက်စီးမှုမျ ိုး 
မဖြစ်ရဟစရေ် ကုမ္ပဏီက အဟလးအေက် ကာကေယ်ဟဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိသည်။

တရားြေင် အတွင်းလူ ရှယ်ယာနရာင်းေယ်ြှု တားဆီးနရး

တရားမေင် အတေင်းလူ ရှယ်ယာဟရာင်းေယ်မှု ဆိုသည်မှာ  
အများ ဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိဟပးဖခင်း မဖပုရဟသးဟသာ  
အတေင်းသတင်း အချက်အလက်များကို အတေင်းလူတစ်ဦးဦးက  
လက်ဦးမှု ရယူကာ အစုရှယ်ယာများကို  ဟရာင်းေယ်မှုဖပုဖခင်းကို 
ဆိုလိုသည်။ 

 ယင်းကဲ့သို့ တရားမေင် အတေင်းလူ ရှယ်ယာဟရာင်း 
ေယ်မှု လုပ်ရပ် သည် ကုမ္ပဏီအဟပါ်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ 
ယုံြကည်မှုကို ပျက်ဖပားဟစနိုင်ပပီး ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်  
ရှယ်ယာဟေးနှုေ်း များစော ွိခိုက်ဟစနိုင်ပါသည်။ 

 ဂရတ်ိဟော်ခမ်းသည် တရားမေင် အတေင်းလ ူရယှယ်ာ 
ဟရာင်းေယ်မှုများ တားဆီးနိုင်ရေ် လိုအပ်ဟသာ မူေါေနှင့် လုပ်ွုံး 
လုပ်ေည်းများကို  ဖမေ်မာနိုင်ငံ ဟငေဟချးသက်ဟသခံလက်မှတ ်
လုပ်ငေ်း ကကီးြကပ်ဟရး ဟကာ်မရှင်၏ ညွှေ်ြကားချက်များနှင် ့
အညီ အတည်ဖပု သတ်မှတ်ွားပပီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ 
အဟရးကကီးဟသာအတေင်းသတင်း အချက်အလက်များကို အများ 
ဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိဟပးမှု မဖပုမီ အတေင်းလူများ ရှယ်ယာ 
ဟရာင်းေယ်မှုမဖပုရဟလဟအာင် ကာလတစ်ခုအွိ ပိတ်ွားဖခင်း၊  
အတေင်းလူများ အစုရှယ်ယာ ဟရာင်းေယ်မှု ဖပုလုပ်ရာတေင်  
စည်းကမ်းလိုက်ောမှု ဟရးရာဌာေမှ ကကိုတင်အတည်ဖပုချက်  
များ ရယူရေ်လိုအပ်ဖခင်းစသည့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ဖပုစ ု
ွားပပီး ကုမ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာတိုင်း၊ အရာရှိတိုင်း၊ ေေ်ွမ်းတိုင်း 
သိရှိေားလည်ဟအာင် ဟဆာင်ရွက်ွားပပီးဖြစ်သည်။

အြျားမပည်သူသို့ ြွင့်ေအသိနပးြှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာြှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီအဖြစ်  
စတင် တည်ဟွာင်စဉ်ကတည်းကပင်လုပ်ငေ်းများကို ပေင့်လင်း 
ဖမင်သာစော လုပ်ကိုင်မည်ေု သန္နိဋ္ဌာေ်ချပပီး ဟဆာင်ရွက်လာခဲ့ပါ 
သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဟေးနှုေ်းကို ဟဖပာင်းလဲဟစဟသာ 
သို့မေုတ် ဟဖပာင်းလဲဟစနိုင်ဟသာ အဟဖပာင်းအလဲများနှင့် အဖခား  
အဟရးပါဟသာ အဟဖပာင်းအလဲများကို အများဖပည်သူသို့ ပေင့် 
လင်းဖမင်သာစော ြေင့်ေချဖပဖခင်းသည် ဟကာင်းမေေ်ဟသာ ပူးဟပါင်း 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်၏ အချက်အချာတစ်ခုဖြစ်ပပီး ကုမ္ပဏီအဟပါ် 

အများဖပည်သူ၏ ယုံြကည်မှုကို ပိုမိုတိုးပေားဟစသည်ေု ယုံြကည် 
ပါသည်။

 အများဖပည်သူတို့ ြေင့်ေအသိဟပးရေ် အချက်အလက်  
များနှင့် ပတ်သက်ပပီး ြေင့်ေအသိဟပးရေ် လိုအပ်သည့် အချက ်
အလက်များ၊ ြေင့်ေအသိဟပးရေ်အချိေ်တိကျမှု၊ အချက်အလက်  
ဖပည့်စုံမှေ်ကေ်မှု စသည်များကို ဖမေ်မာနိုင်ငံ ဟငေဟချးသက်ဟသခံ 
လက်မှတ်လုပ်ငေ်း ကကီးြကပ်ဟရးဟကာ်မရှင်နှင့် ရေ်ကုေ်စဟတာ့ 
အိတ်ချိေ်းတို့၏ စဉ်ဆက်မဖပတ် ွ ုတ်ဟြာ်ဖခင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှေ် 
ချက်များအတိုင်း လိုက်ောဟဆာင် ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ 

 အများဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိဟပးရေ် အချက်များကို 
ပခုံငုံ ဟြာ်ဖပရလေင် ကုြ္ပဏီ၏

၁) အနရးကကီးဆုံးမြတ်ချက်ြျား၊
၂) အနရးကကီးအမြစ်အပျက်နှင့် အနမပာင်းအလဲြျား နှင့်
၃) နငွနရးနကကးနရး အရှုံးအမြတ်ြျားတို့ မြစ်သည်။

အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ေက်ဘ်ဆိုက် တေင် 
ေင်ဟရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ြွင့်ေအသိနပးြှု၏ အနမခခံသဘာတရား

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အများဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိဟပးမှု 
တေင် ဟအာက်ဟြာ်ဖပပါ အဟဖခခံသဟဘာတရား ၄ ချက်ကို 
လိုက်ောသည်။ ယင်းတို့မှာ

၁) ပွင့်လင်းမြင်သာြှု 
  အချက်အလက်ြျားသည် အနကာင်းအဆိုး ြခွဲမခားဘဲ 

ြှန်ကန်ပပီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာမြစ်ရြည်။
၂) အချိန်တိကျြှု 
 ဆိုင်းငံ့ထားမခင်းြရှိနစဘဲ အချိန်နှင့် တနမပးညီ မြစ်ရ 

ြည်။
၃) ြျှတြှု
 ဘက်လိုက်ြှုြရှိဘဲ ရှယ်ယာရှင်ြျားအားလုံးအတွက် 

ြျှတြှု ရှိရြည်။
၄) စဉ်ဆက်ြမပတ်ြှု
 အချက်အလက်ြျားကို စဉ်ဆက်ြမပတ် ြွင့်ေ အသိနပး 

ြှုြျ ိုး မြစ်ရြည်။

ြွင့်ေအသိနပးရန် တာေန်ရှိသူ

ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်း လိုက်ောမှုဟရးရာ အရာရှိက အများ 
ဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိဟပးမှုတေင် တာေေ်ရှိသည်။ စည်းကမ်း 
လိုက်ောမှုဟရးရာ အရာရှိသည် ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ ဟပးအပ် 
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ဟသာ ဟအာက်ပါတာေေ်ေတ္တရားများကုိ ဟဆာင်ရွက်မည်ဖြစ် သည်။

၁) မြန်ြာနိုင်ငံ နငွနချးသက်နသခံလက်ြှတ်လုပ်ငန်း ကကီး  
ကကပ်နရး နကာ်ြရှင်နှင့် ရန်ကုန်စနတာ့အိတ်ချိန်းတို့နှင့် 
ညှိနှိုင်းပပီး အြျားမပည်သူသို့ ြွင့်ေအသိနပးြှုြျား 
နဆာင်ရွက်ရန်၊

၂) ြွင့်ေအသိနပးြည့် အချက်ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်ြှု 
ဒါရိုက်တာနှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ပပီး နဆာင်ရွက်ရန်၊

၃) အြျားမပည်သူသို့ ြွင့်ေအသိနပးရန် အချက်ြျားကို 
ကုြ္ပဏီ၏ အရာရှိနှင့် ေန်ထြ်းြျားအားလုံး နားလည် 
သိရှိနအာင် နဆာင်ရွက်ရန်၊

၄) နဆာင်ရွက်ချက်ြျားကို ကုြ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာ  
အား အစီရင်ခံစာ တင်ရန်၊

၅) မပင်ပြီဒီယာနှင့် အြျားမပည်သူအား ထိနတွ့ဆက်ဆံရန် 
တို့ မြစ်သည်။

အိုင်တီဆိုင်ရာ အချက်အလက်ြျားကို ထိန်းသိန်းမခင်းနှင့် 
နဘးဆိုက်ြှုြျားြှ ကယ်ဆယ်မခင်း

အိုင်တီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ေည်းစေစ်ကျစော 
ွိေ်းသိမ်းဖခင်းသည် ေေ်ွမ်းများ၏ လုံပခုံမှု၊ စက်စေစ်များ 
ဟကာင်းမေေ်စော လည်ပတ်နိုင်မှု၊ လုပ်ငေ်းအတေက် လိုအပ်ဟသာ  
အချက်အလက်များ လေယ်ကူစော ရရှိနိုင်မှုများကို ဟပးစေမ်းနိုင် 
သည်။ 

 လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုတေင် ကေေ်ပျူတာ စက်စေစ်  
ပျက်စီးဖခင်းသည် အတေင်းအဖပင် နှစ်ဌာေမှသဘာေဟြကာင် ့
ဖြစ်ဟစ၊ လူဟြကာင့် ဖြစ်ဟစ၊ စက်ဟြကာင့် ဖြစ်ဟစ ပျက်စီးနိုင်သည်။  
လက်ရှိ ကာလတေင် အရည်အဟသေး ဖမင့်မားဟသာ စက်ပစ္စည်းများ  
များစော ွေက်ဟပါ်လာပပီး  ပျက်စီးရေ် အခေင့်အလမ်း ေည်းပါး 
သည်ေု ဆိုရဟသာ်လည်း ပျက်းစီးဖခင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါက လုပ်ငေ်း 
အတေက် အေည်းနှင့်အများ ဆိုးကျ ိုးသက်ဟရာက်မည်ဖြစ်သည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အိုင်တီဆိုင်ရာ ဟဘးဆိုက်မှု 
များ ကာကေယ်ရေ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေ်အတေက် လိုအပ်ဟသာ မူေါေ 
နှင့် အစီအမံများ ချမှတ်ွားပပီးဖြစ်သည်။ ယင်းမူေါေများနှင့် 
အညီ ပျက်စီးမှုများကို အဟကာင်းဆုံး ကာကေယ်နိုင်ဟစရေ် -

 ■ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ပငိြ်နအာင် ထိန်းချုပ်သည့် 
ကိရိယာြျား အသုံးမပုမခင်း၊ 

 ■ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီသုိနလှာင်စက်ြျားအသံုးမပုမခင်း၊ 
 ■ အရန်သင့် လျှပ်စစ်ြီးစက် ထားရှိမခင်း၊
 ■ အုိင်တီပစ္စည်းမြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် အခန်းတွင် 

အပူချိန်လွန်ကဲမခင်း ြရှိနစရန် အပူချိန် ထိန်းချုပ်နပးမခင်း
 ■ အိုင်တီအချက်အလက်ြျားကို နန့စဉ် ဘက်ခ်အပ်လုပ်မခင်း၊
 ■ အိုင်တီေန်ထြ်းြျားအား သင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းြျားကို 

တက်နရာက်သင်ယူနစမခင်း၊
 ■ ကွန်ပျူတာ စကားေှက်ြျားထားရှိမခင်းနှင့် စကားေှက် 

ြျားကို ြကကာြကကာ နမပာင်းနပးမခင်း၊
 ■ ြီးပငိြ်းသတ်ဗူးြျား ထားရှိမခင်း၊ ြီးပငိြ်းသတ်ဗူးြျားကို 

ြကကာြကကာ စစ်နဆးနပးမခင်းနှင့်
 ■ အနဆာက်အအုံတွင်းသို့ သက်ဆိုင်သူြျားသာ ေင်နရာက် 

နိုင်နစမခင်း စသည်တို့ မြစ်သည်။

စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းချိန် ကာကွယ်ြှု နဆာင်ရွက်ချက်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လုပ်ငေ်း သဟဘာသဘာေသည် များဟသာ 
အားဖြင့် စက်ယန္တရားများဖြင့် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်သည့် လုပ်ငေ်း  
မျ ိုးဖြစ်ဖခင်းဟြကာင့် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ဟေစဉ် အတေင်း စက ်
ယန္တရားများ ချွတ်ယေင်းဖခင်းသည် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုကို ရပ် 
တေ့် သေားဟစနိုင်သည်။ ွို့ဟြကာင့် ယန္တရားများ ချွတ်ယေင်းချိေ်  
မရှိဟစရေ် သို့မေုတ် ချွတ်ယေင်းချိေ် ေည်းပါးဟစရေ် ကုမ္ပဏီ၏ 
စီမံခေ့်ခေဲဟရးအြေဲ့သည် ချွတ်ယေင်းချိေ် ကာကေယ်တားဆီးဖခင်း  
မူေါေနှင့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ချမှတ်ပပီး ကကီးြကပ်ဟဆာင်ရွက ်
ဟပးလျက်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာေအလိုက် ကျွမ်းကျင်ေေ်ွမ်း 
များအားတာေေ်ဟပးအပ်ပပီး အေီးကပ် ကကီးြကပ်ဟဆာင်ရွက်ဟပး 
မှုများမှာ -

• လိုအပ်ဟသာ အပိုပစ္စည်းများ ွားရှိဖခင်း၊
• အမှတ်တံဆိပ်တူ စက်ပစ္စည်းများသာ ဦးစားဟပး ေယ်ယူ 

အသုံးဖပုဖခင်း၊
• လိုအပ်လေင် ချက်ချင်း ပစ္စည်းဟပးသေင်းနိုင်မည့် အဟရာင်း 

ဌာေများကို စာရင်းဖပုစုွားဖခင်း၊
• စက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်နိုင်မှု အဟဖခအဟေ ကို 

သုံးသပ် ြကည့်ရှုစစ်ဟဆးဖခင်း၊
• စက်ယန္တရားများကို ဖပုဖပင်ွိေ်းသိမ်းဖခင်း၊
• လိုအပ်လေင် စက်ယန္တရား၏ တရားေင်ကိုယ်စားလှယ ်

များမှ စက်ဖပုဖပင်ဖခင်း ေေ်ဟဆာင်မှုကို ငှားရမ်းအသုံးဖပု 
ဖခင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

စက်ယန္တရားများ ချွတ်ယေင်းဖခင်းဟြကာင့် လုပ်ငေ်းများ 
လိုအပ်သဟလာက် ခရီးမဟရာက်နိုင်ဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီ 
၏ လုပ်ငေ်း လုပ်ဟြာ်ကိုင်ြက်များကို ေစ်ောဟစနိုင်သည်။ စက် 
ယန္တရားများကို ဖပုဖပင်ရာတေင် အရည်အဟသေးနှင့် တိကျမှု ပိုမိုရရှိ 
ဟစရေ် ၂ေ၁၇ အဟစာပိုင်းတေင် Sany ကုမ္ပဏီ၏ တရားေင ်
ကိုယ်စားလှယ်မှ စက်ဖပုဖပင်ဖခင်း ေေ်ဟဆာင်မှုကို ငှားရမ်း 
အသုံးဖပုခဲ့ပါသည်။
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လုပ်ငေ်းများ ရပ်တေ့်မှု မဖြစ်ဟစရေ် တားဆီးဟရးအတေက် 
အတေက်လည်းဟကာင်း၊ ဖြစ်ဟပါ်ခဲ့ဟသာ လုပ်ငေ်းရပ်တေ့်မှုအား 
အဟရးဟပါ် ဖပုဖပင်ဟဆာင်ရွက်နိုင်ရေ်လည်းဟကာင်း ဌာေတိုင်း၏  
စီမံခေ့်ခေဲသူများတေင် အဓိကတာေေ်ရှိသည်။

ပစ္စည်းေယ်ယူြှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

လုပ်ငေ်းလည်ပတ်နိုင်ဟရးအတေက် ပစ္စည်းေယ်ယူမှုသည် 
မရှိမဖြစ် လိုအပ်ဟသာ ဟဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ဟသာ် 
ေယ်ယူမှုတိုင်းတေင် ဟကာင်းကျ ိုးဖြစ်နိုင်ဟဖခရှိသလို ဆိုးကျ ိုးဖြစ်  
နိုင်ဟဖခလည်းရှိဟေသည်။ ွို့ဟြကာင့် ေယ်ယူမှုတေင် ဆိုးကျ ိုးဖြစ်  
နိုင်ဟဖခ ေည်းပါးဟစရေ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ေယ်ယူမှု မူေါေနှင့် 
လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ဖပုစုွားပပီး ဖြစ်ပါသည်။

 ပစ္စည်းများ ေယ်ယူရာတေင် ပစ္စည်း၏ အရည်အဟသေး 
နှင့် ဟေးနှုေ်းများကို အရင်စစ်ဟဆးသုံးသပ်သည်။ အရည်အဟသေး 
တူ၊ ဟေးနှုေ်းတူလေင် အရစ်ကျဖြစ် ဟပးဟချနိုင်ဖခင်း ရှိမရှိ စသည့်   
အဖခားအခေင့်အဟရးများကို ွည့်တေက်စဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ 
အခေင့်အဟရး ပိုဟပးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူွံမှ ဦးစားဟပး 
ေယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းေယ်ယူရာတေင် ဟေးနှုေ်းချ ိုသာမှု 
တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးစားဟပးေယ်ယူဖခင်းမျ ိုးမေုတ်ဘဲ ဟရရှည် 
ကုေ်ကျမှုစရိတ်ကိုပါ ွည့်တေက်စဉ်းစားပပီးမှ ေယ်ယူသည်။

 စီမံကိေ်းအလိုက် လုပ်ငေ်း ပပီးဆုံးသည် အွိ ပစ္စည်း 
များေယ်ယူတင်သေင်းရမည့် ကိစ္စမျ ိုးတေင် ပစ္စည်းဟေးနှုေ်း  
အတက် အကျဖြစ်ဖခင်းဟြကာင့် စီမံကိေ်းအား ွိခိုက်မှုမရှိဟစရေ် 
ပစ္စည်း ဟပးသေင်းသူများနှင့် အချိေ်ကာလတစ်ခုအွိ ပုံဟသ 
ဟေးနှုေ်းဖြင့် ဟရာင်းေယ်မှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုွားဖခင်းများလည်း 
ရှိပါသည်။
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စီမံခေ့်ခေဲသည့် အရာရှိများအားလုံး ပစ္စည်းေယ်ယူမှု လုပ် 
ွုံးလုပ်ေည်းများကို ေားလည်ွားရေ် လိုအပ်ပါသည်။ ေယ်ယူ 
ဟရးဌာေမှ ေေ်ွမ်းများသည် ေယ်ယူမည့်ပစ္စည်း/ေေ်ဟဆာင်မှု 
နှင့် ယင်း၏ ဟေးကေက်များကို ေားလည်ရမည်။ ပစ္စည်းေယ်ယူ 
ဖြည့်တင်းဖခင်းနှင့် ပတ်သက်ပပီး အစဉ်မဖပတ် ဟလ့လာသင်ယူမှု 
ရှိဟေရမည်။

လူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီြံခန့်ခွဲ့ြှု

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းများ ွိဟရာက်စော လည်ပတ်နိုင်ဟရး 
သည် လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်ဟပါ် များစော မူတည်ဟြကာင်း 
ကျွေ်ဟတာ်တို့ ယုံြကည်သည်။ လိုအပ်သည့် ေေ်ွမ်းအင်အားကို 

ရှာဟြေဟခါ်ယူဖခင်း၊ လက်ရှိေေ်ွမ်းများကို လူမှေ် ဟေရာမှေ်ဖြစ် 
ဟအာင် စီမံဖခင်း၊ ေေ်ွမ်းများ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို အကဲ 
ဖြတ်ဖခင်း၊ ေေ်ွမ်းများအား ွိုက်တေ်သည့် ခံစားခေင့်ကို စီမံ 
ဟဆာင်ရွက်ဟပးဖခင်း၊ ေေ်ွမ်းများ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဟရး၊ 
သက်သာဟချာင်ချိဟရး၊ အရည်အဟသေးများ ဖမှင့်တင်ဟရး၊ အဖငင်း 
ပေားမှုများ ဟဖြရှင်းဟရး စသည့် အဟရးဟပါင်းများစောကို စီမံခေ့်ခေဲ 
ရဖခင်းသည် လေယ်ကူသည့် ကိစ္စရပ် မျ ိုးမေုတ်ဟပ။ လူစေမ်းအား 
အရင်းအဖမစ်ကို ွိဟရာက်စော စီမံ ခေ့်ခေဲနိုင်ဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီ  
လုပ်ငေ်း ရည်မှေ်းချက် ပေ်းတိုင်သို့ ဟရာက်နိုင်ဟရးအတေက်  
များစော အဟွာက်အကူဖပုသည်။

 လူ့စေမ်းအား အရင်းအဖမစ်ကို ွိဟရာက်စော စီမံခေ့်ခေ ဲ
နိုင် ဟရးအတေက် ကုမ္ပဏီသည်လိုအပ်ဟသာ လူ့စေမ်းအား  
အရင်းအဖမစ်၏ မူေါေနှင့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများကို ဖပုစုွားပပီး 
ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ - 

ေေ်ွမ်းများအားလုံး

 ■ ကုြ္ပဏီ၏ြူေါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို နားလည် 
သိရှိနစရန်၊

 ■ ကုြ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်နသာ သတင်း အချက်အလက်ြျားကို 
အကျွြ်းတေင် ရှိနစရန်၊

 ■ လုပ်ငန်း တိုးတက်နအာင်မြင်နရးအတွက် တက်ညီလက်ညီ 
ပူးနပါင်းကကိုးစား လုပ်နဆာင်ကကရန်၊

 ■ ကျင့်သုံးရြည့် စည်းကြ်းြျား၊ အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားနှင့် 
ပတ်သက်နသာ အချက်အလက်ြျားကို သိရှိနိုင်ရန် တို့ မြစ် 
ပါသည်။

လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်၏ မူေါေနှင့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်း များ၊ 
ေေ်ွမ်းများ လိုက်ောရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို 
ေေ်ွမ်းတိုင်း ေားလည်သိရှိနိုင်ဟအာင် ေေ်ွမ်းလက်စေဲစာအုပ် 
ဖပုစုပပီး ေေ်ွမ်းများအား ွုတ်ဟပးွားပပီးဖြစ်ပါသည်။

ရာထူးဆက်ခံြည့်သူကို မပုစုပျ ိုးနထာင်မခင်း

ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာနှင့် 
စီမံခေ့်ခေဲဟရးအရာရှိများ၏ ရာွူးဟေရာ ဆက်ခံမည့်သူများကို 
ရှာဟြေ ဖပုစု ပျ ိုးဟွာင်ဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီအတေက် ခဲယဉ်းသည့် 
တာေေ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ၂-နှစ် 
တစ်ကကိမ် အလှည့်ကျစေစ်ဖြင့် ဟရွးချယ်ရမည်ဖြစ်ရာ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်  
အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ ရာွူးဆက်ခံမည့်သူကို ဆုံးဖြတ်ဟရွး 
ချယ်ဖခင်းသည် ကုမ္ပဏီ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်သူ 
များအားလုံးအတေက် အဟရးပါဟသာ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုဖြစ ်
သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကုမ္ပဏီသည် အလားအလာရှိသူ  
များအတေက် ဆက်ခံမည့်ရာွူးနှင့် သင့်ဟလျာ်ဟသာ ကကိုတင ်
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ဖပင်ဆင်မှုများ၊ စေမ်းရည်ဖမှင့်တင်ဟပးမှုများကို စသည်တို့ကို 
ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 ေါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း 
တေင် အဓိကတာေေ်ရှိဖခင်းဟြကာင့် ရာွူးဆက်ခံမည့်သူများကို 
ဖပုစု ပျ ိုးဟွာင် ဟရွးချယ်ဖခင်းသည်လည်း ယင်း၏ အဟရးပါဟသာ  
ဟဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အရာရှိများ 
အဓိကအားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာနှင့် ဥက္ကဋ္ဌရာွူး ဆက်ခံ 
မည့်သူကို ဖပုစု ပျ ိုးဟွာင် ဟရွချယ်ဖခင်းတေင် အပိုင်း ၂ ပိုင်း 
ပါေင်သည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁) သုံးသပ် အကဲမြတ်မခင်း
• ကုမ္ပဏီ၏ အောဂတ်လိုအပ်ချက်များကို ရှုဟမော်သုံးသပ် 

ပပီး ရာွူးဆက်ခံမည့်သူတေင် ရှိသင့်ရှိွိုက်သည့် အရည် 
အချင်းကို သုံးသပ်ဖခင်း၊

• ဟရတို ဟရရှည်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဟတေ့ ကကုံလာနိုင်ြေယ် ရှိ 
သည့် ဖပဿော အခက်အခဲများကို ဟြာ်ွုတ်ပပီး ကုမ္ပဏီ 
ကို ဦးဟဆာင်မည့်သူ၏ အဟတေ့အကကုံများနှင့် ချိေ်ွိုးကာ 
ွိဟရာက်စော ဦးဟဆာင်နိုင်ြေယ် ရှိမရှိ သုံးသပ်ဖခင်း၊

• ရာွူးဆက်ခံမည့်သူ၏ အဟတေ့အကကုံ၊ အရည်အချင်း၊ 
ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ၊ စိတ်ဟေစိတ်ွား စသည့်အချက်များ ကို 
သုံးသပ်အကဲဖြတ်ဖခင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

၂) မပုစုပျ ိုးနထာင်ြှု

ပပီးဖပည့်စုံဟသာ ဟခါင်းဟဆာင်မှု အရည်အချင်းသည် ဟေ့ 
ချင်းညချင်း ဟပါ်ဟပါက်လာနိုင်ဟသာ အရာမျ ိုး မေုတ်ဟြကာင်း 
ကုမ္ပဏီ ဟကာင်းစောေားလည်သည်။ ွို့ဟြကာင့်ပင်လေင် ပပီးဖပည့် 
စုံဟသာ ဟခါင်းဟဆာင်တစ်ဦး ရရှိဟရးကို ကုမ္ပဏီက 

• ေေ်ွမ်းအကဲဖြတ်ဖခင်းပုံစံ ချမှတ်ပပီး ဌာေတိုင်းမှ လစဉ် 
အကဲဖြတ်ပုံစံ တင်ဟစဖခင်း၊

• အလားအလာရှိသူများကို အဟတေ့အကကုံ ပိုမိုများဖပားလာ 
ဟစရေ် ဌာေဟဖပာင်းဟရေ့ ပပီး လုပ်ငေ်း ဟဆာင်ရွက်ဟစဖခင်း၊

• သင်တေ်းများ တက်ဟရာက်ဟစဖခင်းနှင့် သင်တေ်းပို့ချဟပး 
ဖခင်း၊

• ဖပင်ပမှ အလားအလာရှိသူများကို ရှာဟြေဖခင်း စသည့် 
ေည်းလမ်းမျ ိုးစုံဖြင့် ဟဆာင်ရွက်ဟေလျက် ရှိသည်။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နည်းဗျူော

ကုမ္ပဏီ၏ ဟရရှည်ရည်မှေ်းချက်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
လုပ်ငေ်းအစီအစဉ်များကို ဟစာင့်ြကည့် စစ်ဟဆးပပီးအတည်ဖပု 
ဟပးဖခင်း။

လက်ခံနိုင်ြွယ်ရှိနသာ ဆုံးရှုံးြှုြျား

အဟသးစိတ် ရည်မှေ်းချက်များ၊ ကေ့်သတ်ချက်များ သ့ုိမေုတ် 
အညွှေ်းကိေ်းများ အပါအေင် ကုမ္ပဏီအတေက် လက်ခံနိုင်ြေယ် 
ရှိဟသာ ဆုံးရှုံးမှုများသတ်မှတ်ဖခင်း။

လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြှုြျားအား နစာင့်ကကည့်စစ်နဆးမခင်း

ကုမ္ပဏီမှ မောဗျူောကျဟသာ ရည်မှေ်းချက်များအတိုင်း 
ဟအာင်ဖမင်ဟစရေ် ဟဆာင်ရွက်ရာတေင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်း 
ဟဆာငရ်ကွမ်ှုများအားလုံးကိ ုပခုငံု၍ံ ဟစာင့ြ်ကည့ ်စစဟ်ဆးဖခင်း  
နှင့် သတ်မှတ်ွားသည့် လက်ခံနိုင်ြေယ်ရှိဟသာ ဆုံးရှုံးမှုများ 
ကို ခေဲဖခမ်းစိတ်ဖြာဖခင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်နမခ စီြံခန့်ခွဲြှု

ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ စီမံခေ့်ခေဲမှု မူဟဘာင်အား ကကီးြကပ်ဖခင်းနှင့် 
အတည်ဖပုဟပးဖခင်း။

အကကီးတန်းအရာရှိြျား ခန့်အပ်မခင်း

အမှုဟဆာင်အရာရှိချုပ် ခေ့်အပ်ရေ် ဟွာက်ခံဟပးဖခင်း၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ စီမံခေ့်ခေဲဟရး အရာရှိချုပ်နှင့် စာရင်းစစ်ချုပ် 
(သို့မေုတ်) ကုမ္ပဏီတေင်း စာရင်းစစ် တို့အား ခေ့်အပ်ဖခင်းနှင့် 
ွုတ်ပယ်ဖခင်း။

အြှုနဆာင်အရာရှိချုပ် ခန့်ထားမခင်း

အမှုဟဆာင်အရာရှိချုပ်ခေ့်အပ်ဖခင်းနှင့် ွုတ်ပယ်ရေ်လိုအပ် 
သည့်အခါ ွုတ်ပယ်ဖခင်း။

ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတင်မပြှုြျား

ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်း ဟပါင်းချုပ်များအား ကကီးြကပ်ကေပ်ကဲဖခင်း

ကုြ္ပဏီမပင်ပြှ စာရင်းစစ်နဆးမခင်း

ဖပင်ပစာရင်းစစ်များ၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုများနှင့် အရည်  
အချင်း ဖပည့်မီမှုများရှိ၊ မရှိ ကကီးြကပ်ဖခင်းနှင့် လေတ်လပ်စော 
စာရင်းစစ်ဟဆးဟစဖခင်း။ 

ကုြ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်နဆးမခင်း

ကုမ္ပဏီတေင်း စာရင်းစစ်ဟဆးဖခင်း လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်ချက် 
များကို ကကီးြကပ်ကေပ်ကဲဖခင်း။

ကုြ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲနရးစနစ်ြျား

ကုမ္ပဏီတေင်း ွိေ်းချုပ်ကေပ်ကဲဟရးမူဟဘာင်အား ကကီးြကပ် 
ကေပ်ကဲဖခင်း။

လူ့စွြ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား

လူ့စေမ်းအား အရင်းအဖမစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို 
ကကီးြကပ်ဖခင်းနှင့် အတည်ဖပုဟပးဖခင်း။

ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းြျားနှင့် နြကွးပြီဆုံးမြတ်ချက်ြျား

သတ်မှတ်ွားဟသာ လုပ်ပိုင်ခေင့်ဇယားအတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ 
အဓိကလုပ်ငေ်းကိစ္စများနှင့် ဟကကေးပမီရယူရေ်ဟလောက်ွား 
ချက်များကို သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖခင်း။

အရာရှိြျား၏ခံစားခွင့်

အကကီးတေ်းအရာရိှများ၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုသံုးသပ်ချက် 
ညွှေ်းတမ်းများ အပါအေင် အခဟြကးဟငေဟပးအပ်ဖခင်း နှင့် 
မက်လုံးဟပးဟရးအစီအစဉ်များအား ဆုံးဖြတ်ဖခင်း။

အရာရှိြျား၏လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြှု

အဓိကကျဟသာ အကကီးတမ်းအရာရှိများ၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင် 
ရွက်မှုများကို ပခုံငုံသုံးသပ် အကဲဖြတ်ဖခင်း။

အရိုက်အရာ ဆက်ခံနရးအစီအစဉ်ြျား

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကကီးတမ်းအရာရှိရာွူးဟေရာများ အတေက်  
အရိုက်အရာ ဆက်ခံဟရးအစီအစဉ်များ တိုးတက်ြေံ့ ပြိုးရေ ်

ေါရိုက်တာ၏ အခေ်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငေ်းတာေေ်များ၊ အခေင့်အာဏာများကို ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဟေတေင်လည်းဟကာင်း၊ 
ဥပဟေနှင့်အညီ ဟရးဆေဲွားဟသာ ကုမ္ပဏီ၏ ြေဲ့စည်းပုံအဟဖခခံစည်းမျဉ်းတေင်လည်း အဖပည့်အစုံ ဟြာ်ဖပွားပါသည်။ ဟအာက်ပါ 
ဟြာ်ဖပချက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းတာေေ်များကို ွ ုတ်နှုတ် ဟြာ်ဖပွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ 

 ဟအာက်ဟြာ်ဖပပါ စကားရပ်တစ်ရပ်ရပ်သည် ဥပဟေနှင့်ကေဲလေဲဖခင်း သို့မေုတ် ညီညွတ်မှုမရှိဖခင်းများရှိပါက ယင်းကေဲလေဲဖခင်း၊ 
မညီညွှတ်ဖခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဟေက လွှမ်းမိုးသည်။
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ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း။

နနာင်လာြည့်ကာလအတွက် ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင်ြျား 
နရှ့ရှုခန့်ထားမခင်း

ေါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ ွပ်မံဟရွးချယ် တင်ဟဖမာက်ရေ် 
အတေက် ဖြစ်နိုင်ဟဖခရှိဟသာအြေဲ့ေင်များအား သိရှိေားလည်ပပီး 
ဟွာက်ခံဟပးဖခင်း။

ဒါရိုက်တာအြွဲ့၏ ခံစားခွင့်

ေါရိုက်တာအြေဲ့၏ ခံစားခေင့် မူေါေကို ရှယ်ယာရှင်များွံမှ 
ခေင့်ဖပုချက်ဟတာင်းရာတေင် ဟွာက်ခံဟပးရေ်။

ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား အကဲမြတ်မခင်း

ေါရိုက်တာအြေဲ့၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ွိဟရာက် 
ဟအာင်ဖမင်မှုများကို ပခုံငုံသုံးသပ်ဖခင်း။

ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှု

ကုမ္ပဏီ၏ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဟဘာင်ကို ကကီးြကပ် 
ကေပ်ကဲဖခင်း။

ကုြ္ပဏီ၏ စံချိန်စံနှုန်းြျား

ကုမ္ပဏီ၏စံချိေ်စံနှုေ်းများချမှတ်ဖခင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် 
အဖခားအကျ ိုးစပ်ဆိုင်သူများအဟပါ်ကုမ္ပဏီမှ တာေေ်သိစိတ် 
ရှိသည်ကို သိရှိေားလည်ဟစဖခင်း။ 

ကျင့်ေတ်

ကုမ္ပဏီအကျ ိုးစပ်ဆိုင်သူများ၏ အဟလးွားမှုများရရှိဟစ
ရေ်ဖပုလုပ်ဖခင်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ လုပ်ငေ်းများ ချဲ့ွေင် 
ဟဆာင်ရွက်ရာတေင် လူမှုဟရးဆိုင်ရာတာေေ်ယူမှုရှိစော ဟဆာင် 
ရွက်ဟစဖခင်း။

နလးစားလိုက်နာြှု

ကုမ္ပဏီမှ ဥပဟေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညွှေ်ြကားချက် 
များနှင့်အညီ ဟဆာင်ရွက်ဟစဖခင်း။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား ဦးနဆာင်နိုင်ြှု

ေါရိုက်တာအြေဲ့ အစည်းအဟေးများကို အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ 
နှင့်အတူအကေ ပူးဟပါင်း၍ အစည်းအဟေး အစီအစဉ်များ 
ချမှတ်ကျင်းပဖခင်း၊ ေါရိုက်တာအြေဲ့၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင်တာ 
များကို ွိွိဟရာက်ဟရာက် ဟဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်း။

လူြှုဆက်ဆံနရး

ေါရိုက်တာများအား ရှင်းလင်းတိကျဟသာ အချက်အလက ်
များဟပးနိုင်ဖခင်း၊ ရှယ်ယာရှင်များအပါအေင် လုပ်ငေ်းနှင့်ပါ 
ေင်ပတ်သက်ဟေဟသာ အကျ ိုးစပ်ဆိုင်သူများကို ွိဟရာက် 
စော ဆက်သေယ်ဟဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်း။

လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြှုြျားအား အကဲမြတ်မခင်း

ဟကာ်မတီများ၊ ေါရိုက်တာများနှင့် အမှုဟဆာင်အရာရှိချုပ် 
အပါအေင် ေါရိုက်တာအြေဲ့တစ်ြေဲ့လုံး ၏ လုပ်ငေ်းဟဆာင် 
ရွက်မှုများအား အကဲဖြတ်ဖခင်း။ ေါရိုက်တာအြေဲ့နှင့် အြေဲ့ 
ေင်များ၏ ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်ပုံစံများကို ဖပေ် 
လည် သုံးသပ်ဖခင်း။ 

အနကာင်အထည်နြာ် နဆာင်ရွက်မခင်း

ေါရိုက်တာအြေဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ွိဟရာက်စော 
အဟကာင်အွည်ဟြာ် ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း။ 

ဒါရိုက်တာအမြစ် ပါေင်နဆာင်ရွက်မခင်း

ေါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ၏ လှုပ်ရှားဟဆာင်ရွက်မှုများ တိုး 
တက် ဟအာင်ဖမင်လာဟစရေ် ကကီးြကပ်ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ အမှု  
ဟဆာင် ေါရိုက်တာများနှင့် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာများအြကား 
ဟကာင်းမေေ်ခိုင်မာဟသာ ဆက်ဆံဟရး ဖြစ်လာဟအာင် တည် 
ဟဆာက်ဖခင်း။

အြွဲ့ေင်အမြစ် ေင်နရာက်ခွင့်မပုမခင်း

ေါရိုက်တာ အသစ်များ ခေ့်ွားဟရးအတေက် ေါရိုက်တာအြေဲ့ 
၏ အတေင်းဟရးမှုးနှင့် ပူးဟပါင်း၍ ဖပည့်စုံဟသာ အြေဲ့ေင်ခေင့် 
လမ်းညွှေ်ချက်တစ်ခုဟရးဆေဲဖခင်း။

ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်နရး လိုအပ်ချက်ြျား

ေါရိုက်တာအြေဲ့ေင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အြေဲ့တစ်ခုလုံး၏ ြေံ့ ပြိုး 
တိုးတက်ဟရး လိုအပ်ချက်များကို သိရှိေားလည်ပပီး ညွှေ်ြကား 
ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ြှ အခန်းကဏ္ဍအားလုံးအား နဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ထိနရာက်ြှုရှိနစရန် ရှုနထာင့်နပါင်းစုံြှကကည့်ရှုပပီး 
အြွဲ့တစ်ခုလုံးအား ဦးနဆာင်နိုင်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင်အသစ်ြျား ခန့်ထားရာတွင် အြွဲ့ေင်ခွင့် 
လြ်းညွန်ချက်အတိုင်း ပါေင်ဆင်နွှဲနစမခင်းနှင့် လိုအပ်လျှင် 
ထပ်နဆာင်း နလ့ကျင့်နရးအစီအစဉ်ြျား ြန်တီးနပးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင်ြျားအား လိုအပ်နသာ သတင်းအချက် 
အလက်ြျားကို သိရှိနစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား နဆွးနနွှးညှိနှိုင်းရန်နှင့် ဆုံးမြတ်ချက် 
ချရန်အတွက် လုံနလာက်နသာအချိန်နပးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ အစည်းအနေးြျားကျင်းပရန်အတွက် အစီ 
အစဉ်ြျား သတ်ြှတ်ထားမခင်း၊ ထိုအစည်းအနေးြျား၌ 
သဘာပတိအမြစ် နဆာင်ရွက်မခင်းနှင့် အစည်းအနေးြှတ်စု 
ြျားအား ထိန်းသိြ်းထားနစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ နေြန်နဆွးနနွးမခင်း 
အနလ့အထ တိုးတက်မြစ်ထွန်းလာနစရန် နဆာင်ရွက်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်နကာ်ြတီြျား လုပ်ငန်းတာေန်ြျားလုပ်
နဆာင်ရာတွင် ြှန်ကန်နသာနည်းလြ်းတို့ မြင့် နဆာင်ရွက် 
နစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင်ြျားကို ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ြျား 
အတိုင်း အမပည့်အေ လုပ်ကိုင်နဆာင်ရွက်ခွင့်မပုမခင်း။

 ■ စီြံအုပ်ချုပ်နရးအြွဲ့နှင့် ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင်ြျား၏ လုပ်ငန်း 
နဆာင်ရွက်ြှုြျားကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကကိြ် 
အကဲမြတ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့် စီြံအုပ်ချုပ်နရးအြွဲ့တို့ ြှန်ကန်နလျာ်ညီ 
နသာ အဆက်အသွယ်ြျား မြစ်နစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ နကျနပ်ြှုရှိနစရန်မပုလုပ်မခင်း။

 ■ လိုအပ်လျှင် ဒါရိုက်တာအြွဲ့ြှ ခန့်အပ်ထားသည့် မပင်ပအကကံ 
နပးအရာရှိြျားနှင့် နဆွးနနွးကာ အကကံဉာဏ် ြျားရယူမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြှု 
ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ြနမပလည်ြှုြျားအား ညွှန်ကကားနဆာင် 
ရွက်မခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီအတွင်း အမငင်းပွားြှုြျားနှင့် ဒါရိုက်တာအြွဲ့ေင် 
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျ ိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်နသာ ပဋိပက္ခ 
ြျားကို ညွှန်ကကားနဆာင်ရွက်မခင်း။

 ■ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နရွးချယ်တင်နမြာက်ရာတွင် ဒါရိုက်တာအြွဲ့ြှ 
နရွးနကာက်တင်နမြာက်နစမခင်း။

 ■ အဆင့်ြီနသာ ကုြ္ပဏီ၏ စွြ်းနဆာင်ရည်နှင့် စီြံအုပ်ချုပ်ြှု 
စနစ်ကို တိုးတက်နကာင်းြွန်နအာင် မပုလုပ်မခင်း။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

အမှုအောင်အရာရှိချုပ်သည်် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား ြောဗျူော ြွဲ့စည်းပုံအတိုင်း 
လှုပ်ရှားနဆာင်ရွက်နစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ အစည်းအနေးြျားနှင့် ရှယ်ယာရှင် အစည်း 
အနေးြျားတွင် သဘာပတိအမြစ် နဆာင်ရွက်မခင်း၊ အစည်း 
အနေး အစီအစဉ်ြျား သတ်ြှတ်ထားမခင်း၊ အနရးပါနသာ  
စဉ်းစားစရာကိစ္စရပ်ြျားနှင့်(ပဋိပက္ခြျား)ကို လွယ်ကူနချာ 
နြွ့နစမခင်း။

 ■ နဆွးနနွးပွဲြျားတွင်ဒါရိုက်တာြျားအားလုံး ပါေင်နဆွးနနွး 
၍ ဆုံးမြတ်ချက်ြျား ချနစမခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုြွဲ့စည်းပုံြျားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို 
ဦးနဆာင်ဆုံးမြတ်နိုင်မခင်း။ 

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့ြှ နစ့စပ်ြှန်ကန်နသာ အချက်အလက်ြျား 
ရရှိနစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့၊ ရှယ်ယာရှင်ြျားနှင့် အကျ ိုးစပ်ဆိုင်သူြျား 
အကကား နကာင်းြွန်နသာဆက်ဆံနရး မြစ်ထွန်းနစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်စီြံခန့်ခွဲနရးအြွဲ့တို့အကကား ရှင်းလင်း 
မပတ်သားနသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား နရးဆွဲထားမခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီတစ်ခုလုံးရှိ ေန်ထြ်းြျားတက်ြကွစွာ လုပ်ငန်း 
နဆာင်ရွက်ြှုရှိနစရန် မပုလုပ်မခင်း။

 ■ အြွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းြျားအား ကကီးကကပ်မခင်း၊ လူ့စွြ်း 
အားအရင်းအမြစ်နှင့် နငွသားအရင်းအမြစ်ြျားအား စီြံ 
ခန့်ခွဲမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်ပူးနပါင်း၍ ြူေါဒြျား နရးဆွဲမခင်းနှင့် 
နထာက်ခံချက်ြျား စီစဉ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့အား အချက်အလက်ြျား အချိန်ြီစီစဉ်နပး 
မခင်း၊ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်ေန်ထြ်းြျားအကကား အမပန်အလှန် 
ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်ြှု ရှိနစမခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီ၊ အြွဲ့အစည်းနှင့် အကျ ိုးစပ်ဆိုင်သူြျား အချင်းချင်း 
နကာင်းြွန်နသာ ဆက်ဆံနရးမြစ်ထွန်းနစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်စီြံခန့်ခွဲနရးအြွဲ့တို့အကကား ရှင်းလင်း 
မပတ်သားနသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား နရးဆွဲထားမခင်း။

 ■ အုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာ၏ အဓိကကဏ္ဍြှာ ကုြ္ပဏီရှယ်ယာ 
ရှင်ြျား၊ ဒါရိုက်တာအြွဲ့၊ နြာက်သည်ြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျား 
၏ ရည်ြှန်းချက်ြျားကို မြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှါ ကုြ္ပဏီြှ 
ကျင့်ေတ်၊ ဥပနဒနှင့်အညီ အကျ ိုးအမြတ်ြျားစွာရရှိနအာင် 
မပုလုပ်နဆာင်ရွက်နစမခင်း။
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ကွဲမပားမခားနားြှု၊ ယဉ်နကျးြှုနှင့် အနမခခံလူ့အခွင့်အနရး

အချင်းချင်း ဟလးစားမှု၊ အဟလးွားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ 
ဟစာင့်သိမှု စသည့်အချက်များသည် လူသားတိုင်း ရှိသင့် ရှိွိုက် 
သည့် အဟဖခခံအခေင့်အဟရးများဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည်  
အဟဖခခံလူ့အခေင့်အဟရး၊ ေေ်ွမ်းများအြကား လူမျ ိုး၊ ယုံြကည်မှု၊  
ယဉ်ဟကျးမှု၊ ဘာသာဟရးနှင့် အဖခားကေဲဖပားဖခားေားမှုများကို  
အဟလးွား အသအိမတှဖ်ပုဖခင်းများအဟပါ် အဟဖခခပံပီး စီးပေားဟရး 
လုပ်ငေ်းများကို ဟဆာင်ရွက်မှသာလေင် ဟရရှည်တည်တံ့ဟသာ  
ဟအာင်ဖမင်မှုကို ရယူနိုင်မည်ေု ယုံြကည်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဟကာင်းမေေ်သပ်ရပ်ပပီး ေေ်ွမ်းတုိင်း  
အချင်းချင်း ပူးဟပါင်းဟဆာင်ရွက်လိုမှုကို တေေ်းအားဟပးဟသာ၊ 
နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဟေများကို ဟလးစားလိုက်ောဟသာ 
လုပ်ငေ်းခေင်မျ ိုးကို တေ်ြိုးွားသည်။ အဟရာင်အဆင်း၊ လူမျ ိုး၊  
အသက်အရွယ်၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ အဖမင်နှင့် အယူ 
အဆ၊ ဟေရာဟေသ၊ ဆင်းရဲးချမ်းသာမှု စသည့် အချက်အလက ်
များဟပါ်မူတည်ပပီး ခေဲဖခားဆက်ဆံဖခင်း၊ မျက်နှာသာဟပးဖခင်းများ 
ကို သည်းခံခေင့်လေတ်မည် မေုတ်ပါ။ လုပ်ငေ်းခေင်တေင် ေေ်ွမ်း 
များအားလုံး တရားမေတမှုရှိဟအာင် အဟကာင်းဆုံး ဟဆာင်ရွက် 
မည်ဖြစ်သည်။

ေန်ထြ်းြျား၏ ကျန်းြာနရးနှင့် လုံပခုံနရး

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ေေ်ွမ်းများ၏ ကျေ်းမာဟရးနှင့် 
ပတ်သက်ပပီးဖပည်တေင်းဖပည်ပရှိ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှု စံချိေ် 
စံညွှေ်းများအတိုင်း ဟလးစားလိုက်ောပါသည်။  ေေ်ွမ်းတိုင်း 
တေင် လုပ်ငေ်းနှင့်ဘေဟေွိုင်မှု နှစ်ခုအြကား ချိေ်ခေင်လော မေတ 
မှု ရှိဟစရေ် အစဉ် အဟလးွားပပီး ဟဆာင်ရွက်ပါသည်။ ွို့ ဖပင် 

လူမှုြူလုံဟရးအာမခံလည်း ေေ်ွမ်းတိုင်းအတေက် ွားရှိဟပး 
ပါသည်။

 လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်ချက်တိုင်းတေင် အန္တရာယ်ကင်း  
ရှင်းဟစရေ် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဟဖခကို ကကိုတင်သုံးသပ် အကဲဖြတ ်
ဖခင်း၊ ဖြစ်လာနိုင်မည့် အန္တရာယ်ကို ကကိုတင်ကာကေယ်မှုဖပုဖခင်း၊  
မဟတာ်တဆဖြစ်မှု မရှိဟစရေ် ဟစာင့်မတ်ကကီးြကပ်ဖခင်း၊ လုပ်ငေ်း  
ခေင်အတေင်း ဖြစ်ပေားတတ်သည့်ဟရာဂါများနှင့် ကူးဆက်ဟရာဂါ 
များကို ကကိုတင်ကာကေယ်ဖခင်း၊ တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ပုံမှေ် ဟဆးစစ ်
ဟပးဖခင်းစသည်များကို အဟလးွားပပီး ဟဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိသည်။

သဘာေပတ်ေန်းကျင်

တာေေ်သိဟသာ ဖမေ်မာနိုင်ငံသားများပိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခု  
အဟေဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် မိမိတို့၏ ဟရဟဖမဟတာဟတာင် 
သဘာေပတ်ေေ်းကျင်ကို အဟလးွားပါသည်။ မိမိတို့၏ 
လုပ်ရပ်များမှ သဘာေပတ်ေေ်းကျင်အား မည်သို့မည်ပုံ ွိခိုက် 
မည်ကို ဟကာင်းစော ေားလည်သည်။ ွို့ဟြကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ် 
ငေ်းဟဆာင်ရွက်ချက်တိုင်းတေင် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ွိခိုက်မှု 
အေည်းဆုံးဖြစ်ဟအာင် အဟလးွားဟဆာင်ရွက်ပါသည်။
 သဘာေပတ်ေေ်းကျင်အား ွိခိုက်မှုအေည်းဆုံး  
ဖြစ်ဟစဟသာ ေည်းပညာနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာ ဦးစား 
ဟပး အသုံးဖပုပါသည်။ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုမှ ွေက်ရှိလာဟသာ 
ကာဘေေ်အခိုးအဟငေ့များ၊ ြုေ်များနှင့် အဖခားစေေ့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 
နိုင်ငံတကာစံချိေ်စံညွှေ်းအတိုင်း စီမံခေ့်ခေဲမှု ဖပုပါသည်။

နြာက်သည်ြျား

ပိုမိုဟကာင်းမေေ်ဟသာ ဘေကို တည်ဟဆာက်ဖခင်းဆိုသည့် 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ဟဆာင်ပုေ်နှင့်အညီ လူသားတိုင်းအား ပိုမို 
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လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု ကျင့်ဝတ်
(Code of Conduct)



ဟကာင်းမေေ်ဟသာ ဘေကို တည်ဟဆာက်ဟပးစေမ်းနိုင်ဖခင်းသည် 
ကုမ္ပဏီ၏ ဆန္ဒသဟဘာွားဖြစ်သည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အဟကာင်းဆုံးအရည်အဟသေး၊ 
အသင့်ဟတာ်ဆုံး ဟေးနှုေ်းဖြင့် ဟြာက်သည်များ၏ ရည်မှေ်းချက် 
နှင့် လိုရာဆန္ဒအား ဖြည့်စေမ်းဟပးနိုင်ဖခင်းကို တေ်ြိုးွားပါ  
သည်။ ဟြာက်သည်များအား ဟလးစားဖခင်း၊ အဟလးွားဖခင်း၊ 
ေားလည်ဖခင်း၊ သတ်မှတ်ချိေ်အတိုင်း လုပ်ငေ်းများ ပပီးဟဖမာက်  
ဟစဖခင်း၊ အရည်အဟသေးဖပည့်မီဟသာ ေေ်ဟဆာင်မှုများဟပးဖခင်း 
သည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းအမူအကျင့် ဖြစ်သည်။ ေေ်ွမ်းတိုင်း 
တေင် ယုံြကည်အားွားနိုင်မှု၊ တာေေ်ယူဖခင်း တာေေ်ခံဖခင်းရှိမှု၊ 
စံဖပဖြစ်ဟစမှု၊ လုပ်ငေ်းရိုဟသဟလးစားစိတ်ရှိမှုဖြစ်ဟအာင် အစဉ် 
အဟလးွား ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
 နိုင်ငံဟတာ်၏ ဥဟပေနှင့် ဖပဋ္ဌာေ်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများ၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် 
လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများကို ဟလးစားလိုက်ောပပီး ဟြာက်သည်များ 
အား စိတ်ဟကျေပ်မှု အဟကာင်းဆုံးဖြစ်ဟအာင် အစဉ်မဖပတ် ကကိုး 
စားဟဆာင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းနပးသွင်းသူြျား
အရည်အဟသေးဖပည့်မီဟသာ ွုတ်ကုေ်နှင့် ေေ်ဟဆာင်မှု များကို 
ဟြာက်သည်များအား ဟပးစေမ်းနိုင်ဟရးအတေက် ကုမ္ပဏီ 
သည် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ေည်းပညာ၊ ေေ်ဟဆာင်မှုနှင့် အဖခား 
အရင်းအဖမစ် ဟပးသေင်းသူများကို အမှီဖပုရဖပေ်သည်။ အရည် 
အဟသေးဖပည့်မီဟသာ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူများ မရှိလေင် ကုမ္ပဏီ 
သည်လည်း ဟြာက်သည်များအား အရည်အဟသေးဖပည့်မီဟသာ  
ွုတ်ကုေ်နှင့် ေေ်ဟဆာင်မှုများကို ဟပးစေမ်းနိုင်မည် မေုတ် 
ဟြကာင်း သိရှိေားလည်သည်။

 ွို့ဟြကာင့် ပစ္စည်းအရည်အဟသေး၊ ဟေးနှုေ်း၊ အချိေ် 
တိကျ မှု စသည်ဖြင့် ယုံြကည်စိတ်ချရဟသာ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူ 
များ ရနိုင်ရေ်၊ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူအတေက်လည်း တရားမေတဟသာ 
လုပ်ငေ်း လုပ်ဟြာ်ကိုင်ြက်ဖြစ်ရေ်၊ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူကုိ 
ဟရွးချယ်ရာတေင် အများ၏ ယုံြကည်မှု မပျက်စီးဟစရေ် စသည့် 
ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ေယ်ယူဟရးလုပ်ွုံးလုပ်ေည်းနှင့် မူေါေ 
များ ချမှတ်ွားပပီးဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဟပးသေင်းသူသည် အဆိုပါ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ေယ်ယူဟရးလုပ်ွုံးလုပ်ေည်းနှင့် မူေါေများ 
၏ ဟြာ်ဖပသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းပပိုင်ဘက်ြျား

လုပ်ငေ်းသဟဘာသဘာေတိုင်းတေင် မိမိတို့နှင့် ယှဉ်ပပိုင် မည့် 
ပပိုင်ဘက်များရှိဖခင်းသည် မိမိတို့၏ လုပ်ငေ်းအရည်အဟသေး ကို 
တိုးတက်ဟစသည့် အရာဖြစ်ဟြကာင်း ယုံြကည်သည်။ ွို့ ဖပင် 

ဟြာက်သည်များအတေက် ဟေးနှုေ်းမေတမှုကိုလည်း ပိုမိုဟပးစေမ်း 
နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ွုတ်ကုေ်များနှင့် ေေ်ဟဆာင်မှု  
ဟေး နှုေ်းသည် အရည်အဟသေးနှင့် ေေ်ဟဆာင်မှုအဟပါ်မူတည်ပါ 
သည်။ ပပိုင်ဘက်များဟပါ်ကိုလည်း အချင်းချင်း ဟလးစားဟသာ၊  
ရိုးသားဟသာ၊ တရားမေတဟသာ၊ စီးပေားဟရးကျင့်ေတ် အသိစိတ် 
ရှိဟသာ၊ ဥပဟေလိုက်ောမှုရှိဟသာ အမူအကျင့်များဖြင့် ဟဆာင်ရွက် 
မည် ဖြစ်သည်။

အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခမြစ်ြှု

ကုမ္ပဏီ အရာရှိများ၏ကိုယ်ဟရးကိုယ်တာ အကျ ိုးစီးပေား 
နှင့် ကုမ္ပဏီ၏အကျ ိုးစီးပေားများ အပပိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပပီး ပဋိပက္ခဖြစ် 
ဖခင်းသည် ပဋိပက္ခဖြစ်ဟေသူ၏ မှေ်ကေ်မေတစော ဆုံးဖြတ်နိုင်စေမ်း 
ကို ွိခိုက်ဟစပါသည်။ ွိုကဲ့သို့ ပဋိပက္ခမျ ိုးရှိဟေလေင် မှေ်ကေ်  
မေတစော ဆုံးဖြတ်နိုင်ဟသာ်လည်း ကုမ္ပဏီဟပါ် အများဖပည်သူ၏  
ယုံြကည်မှုကို ဟလျာ့ေည်းဟစနိုင်သည်။

 ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ွိုကဲ့သို့ဟသာ ပဋိပက္ခမျ ိုး  
မရှိဟစရပါ။ အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခမျ ိုး ဖြစ်နိုင်မည့်  
အလားအလာရှိလေင် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်သူများမှ ဟလျာ်ကေ် 
စော ဟဖြရှင်းမည်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားနှင့် လှုပ်ရှားြှုြျား

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စီမံခေ့်ခေဲသူများနှင့် ေေ်ွမ်းများ သည် 
ဖပင်ပလုပ်ငေ်းများ၊ ဖပင်ပရာွူးများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ဟြကာင့် 
ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းတာေေ်များ ဟကျပေေ်စော ွမ်းဟဆာင် 
နိုင်စေမ်းကို ွိခိုက်ဟစနိုင်ပါသည်။ ွို့ဟြကာင့် စီမံခေ့်ခေဲ့သူများ 
အဟေဖြင့် ကုမ္ပဏီမှဟပးအပ်သည့် မိမိ၏ တာေေ်ွမ်းဟဆာင်နိုင်မှု 
ကို ွိခိုက်နိုင်မည့် ဖပင်ပလုပ်ငေ်းများ၊ ရာွူးများနှင့် လှုပ်များမှု 
များကို ကုမ္ပဏီက တားဖမစ်သည်။

လျှ ို့ေှက် အချက်အလက်ြျား

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆုိင်ဟသာကုမ္ပဏီတစ်ခု 
ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဟေးနှုေ်းနှင့် ယုံြကည်မှု 
ပုံရိပ်ကို ွိခိုက်ဖခင်းမရှိဟစရေ် လေ ို့ေှက်သတင်းအချက်အလက် 
များကို လုံပခုံစော ကိုင်တေယ်ရေ်လိုအပ်ဟြကာင်း ယုံြကည်  
ေားလည်သည်။ အဟရးကကီးဟသာ သတင်းအချက်အလက်များ 
ကို လူတစ်ဦးတစ်ဟယာက်က မိမိကိုယ် ဟကာင်းစားဟရးအတေက်  
အသုံးချနိုင်သည် ဖြစ်ရာ လေ ို့ေှက်သတင်းအချက်အလက်များကို 
အများဖပည်သူသို့ ြေင့်ေအသိမဟပးမီ မသက်ဆိုင်သူအား  
ေင်ဟရာက်ြကည့်ရှုနိုင်ဖခင်း မရှိဟစရေ် လိုအပ်ဟသာ အစီအမံနှင့်  
လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ဟဆာင်ရွက်ွား ပပီးဖြစ်သည်။
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ပူးနပါင်းစီြံအုပ်ချုပ်ြှုစနစ်အတိုင်း မပုကျင့်လိုက်နာြှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ရေ်ကုေ်စဟတာ့အိတ်ချိေ်းသို့ ေင်  
ဟရာက်နိုင်ဟရး ကကိုးပမ်းဆဲကာလဖြစ်သည်။ မြကာမီတေင် အစု 
ရှယ်ယာများကို အများဖပည်သူအား ကေဦး စတင်ကမ်းလှမ်း 
ဟရာင်းချမှု ဖပုလုပ်နိုင်မည်ေု ယုံြကည်ပါသည်။ ဟကာင်းမေေ်ဟသာ 
ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်အတေက် ပိုမိုပပီးဖပည့်စုံဟစရေ် ဟဆာင် 
ရွက်လျက်ရှိသည်။

 လက်ရှိအချိေ်တေင် အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးဟြကာင့်  
ဟကာင်း မေေ်ဟသာ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်အတိုင်း ရာနှုေ်း 
ဖပည့် လိုက်ောနိုင်ရေ် အားေည်းချက်များ ရှိဟေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 
အောဂတ်တေင် ဟကာင်းမေေ်ဟသာ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု စေစ်ကို 
ပိုမိုအကျ ိုး ရှိစောလိုက်ောအသုံးချနိုင်ဟရး ဂရိတ်ဟော်ခမ်းက  
အစဉ်မဖပတ်ကကိုးစားအားွုတ်လျက်ရှိပါသည်။

 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံ 
အုပ် ချုပ်သူများ လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖခင်း၊ ကျင့်ေတ်ပျက်ဖပား  
ဖခင်းများ အလျဉ်းမရှိပါ။ လေတ်လပ်ေါရိုက်တာများ၏ နုတ် 
ွေက်ဖခင်းလည်း မရှိပါ။ ေါရိုက်တာအြေဲ့၏ ဘဏ္ဍာဟရး 
တာေေ် ဟဆာင်ရွက်ချက်များ ပျက်ကေက်မှုဟြကာင့် ကုမ္ပဏီ၏  
ဂုဏ်သတင်းွိခိုက်မှုများ မရှိပါ။ 

 လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုကျင့်ေတ်ကို https://www.
greathorkham.com/my/coc တေင် အကျယ်ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
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ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားဟရးမူဝါဒနှင့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက် 
သည် ဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းဖြင့် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ခဲ့ ပပီး ၆ 
နှစ်ေီးပါး ကာလအတေင်းတေင် ဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းကဏ္ဍ 
အမျ ိုးမျ ိုး ဥပမာ - အဟဆာက်အအုံများ၊ လမ်းနှင့်တံတားများ၊ 
အကကီးစားဟဆာက်လုပ်ဟရးစီမံကိေ်းများ၊ အိမ်ယာစီမံကိေ်းများ၊ 
အဟဖခခံအဟဆာက်အအုံများဖြစ်သည့် ဟရကာတာနှင့် တမံများ၊  
ဟရအားလေပ်စစ်စက်ရုံများ စသည်ဖြင့် လုပ်ငေ်း အဟတေ့အကကု ံ
များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများစော ရှိခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။

 ကုမ္ပဏီသည် အများဖပည်သူအတေက်လည်းဟကာင်း၊ 
ပုဂ္ဂလိကအတေက်လည်းဟကာင်း အွက်ဟြာ်ဖပပါ လုပ်ငေ်း လည ်
ပတ်မှုများဖြင့် နှစ်စဉ်ေင်ဟငေများ ဟြာ်ဟဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ ွို့ ဖပင် 
ကုမ္ပဏီသည် ဟဆာက်လုပ်ဟရးနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု 
များဖြင့်လည်း နှစ်စဉ်ေင်ဟငေများ ွေက်ဟပါ်ဟစခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့  
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုမှ တစ်ြက်တစ်လမ်း ေင်ဟငေများသည် ဟဆာက ်
လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းကဏ္ဍမှ ဖြစ်ဟပါ်လာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင ်
ဟဖခများကို တစ်ြက်တစ်လမ်းမှ ဟကျာဟွာက်ဟောက်ခံအဖြစ် 
ကာကေယ်ဟပးနိုင်ပါသည်။ ွို့ ဖပင် ကုမ္ပဏီသည် အဖခားလုပ်ငေ်း 
များတေင်လည်း ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ဖပုလုပ်ခဲ့ ပပီး ယင်းမှ ရရှိခဲ့ဟသာ  
အဖမတ်ခေဲဟေစုများသည် ကုမ္ပဏီ၏ေင်ဟငေကို ပမဲပမံခိုင်မာဟစ 
သည်။

ရည်ြှန်းချက်

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်း၊ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းနှင့် 
ကုေ်သေယ်မှုလုပ်ငေ်းများတေင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟကာင်းမေေ် 
ဟသာ လုပ်ငေ်းအရည်အဟသေး၊ ွ ိုက်တေ်ဟသာ အကျ ိုးအဖမတ်နှင့် 
မေတပပီး ပေင့်လင်းဖမင်သာဟသာ မူေါေစည်းမျဉ်းများဖြင့် အစု 
ရှယ်ယာရှင်များနှင့် လုပ်ငေ်းအပ်နှံသူများအား စိတ်ဟကျေပ်မှု 
ရရှိဟစရေ်။

နြျှာ်ြှန်းချက်
 ■ နဆာက်လုပ်နရးလုပ်ငန်းကို အရည်အနသွးနကာင်းြွန်ြှု 

မြင့် ဦးနဆာင်နိုင်ရန်၊
 ■ အာဆီယံတစ်ခွင်၏ အနပခံအနဆာက်အအုံြျားကို နိုင်ငံ 

တကာအဆင့်ြီ တာေန်ယူနဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
 ■ နည်းပညာစွြ်းရည်မြင့် လူြှုေန်းကျင်နှင့် ဘေအရည်အနသွး 

တိုးတက်ြှုကို အနထာက်အကူမပုနိုင်ရန်၊
 ■ ကုန်သွယ်နရးလုပ်ငန်းမြင့် စီးပွားနရးကဏ္ဍ အရှိန်အေုန် 

မြှင့်တင်နိုင်ရန်။

ြောဗျူောြျား
 ■ လူ့အသိုင်းအေိုင်းနှင့်  ြိြိတိုင်းမပည်အနပါ်အကျ ိုးမြစ်ထွန်း  

နစနသာ စီြံကိန်းလုပ်ငန်းြျားကို သင့်တင့်ြျှတနသာ 
အကျ ိုး အမြတ်ြျားမြင့် နရွးချယ်လုပ်ကိုင်နဆာင်ရွက်မခင်း။

 ■ ထိနရာက်ြှုရိှနသာ စီြံခန့်ခဲွြှုစနစ်၊ နကာင်းြွန်နသာလုပ်ငန်း 
အရည်နသွးနှင့် သတ်ြှတ်အချိန်အတွင်း ပပီးနမြာက်နအာင်  
နဆာင်ရွက်မခင်းမခင်းစသည့် ြူြျားမြင့် တည်နဆာက်နရး 
စီြံကိန်းြျားအား စီြံခန့်ခွဲမခင်း။

 ■ ဆုံးရှုံးြှုမြစ်နိုင်နမခ(risk)  နည်းပါးပပီး တိုင်းမပည် ြွံ့ ပြိုး 
တိုးတက်ြှုအတွက် အနထာက်အကူမြစ်နစနသာ နဆာက် 
လုပ်နရးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်နဆာင် 
ရွက်မခင်းမြင့် ရှယ်ယာရှင်ြျားအတွက် နရရှည်အကျ ိုး 
အမြတ်ြျားကို မြစ်ထွန်းနစမခင်း။

 ■ အာဆီယံနိုင်ငံြျားကို အဓိကထားပပီး နဒသနေးကွက်ြျား 
တိုးချဲ့ မခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီ၏ ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စွြ်းြျား ပိုြိုတိုးတက်လာနစရန်
လူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ြှုပုံစံ စသည့် ကုြ္ပဏီ 
တစ်ခုလုံး၏ စွြ်းနဆာင်ရည်ကို မြှင့်တင်မခင်း။

 ■ ကုြ္ပဏီ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွြ်း ပိုြိုမြင့်ြားလာနစရန် ြွံ့ ပြိုး 
တိုးတက်လာနသာ နည်းပညာြျားနှင့် အသိပညာြျားကို 
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အချိန်ြီ လက်နတွ့အသုံးချနိုင်ရန်  စီြံနဆာင်ရွက်မခင်း။

ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မခင်း
 ■ လုပ်ငန်းေန်နဆာင်ြှုအရည်အနသွး နကာင်းြွန်ြှု၊
 ■ လုပ်ငန်းြိတ်နဆွတို့၏ စိတ်နကျနပ်ြှု၊
 ■ ရိုးသားကကိုးစားြှု၊
 ■ လူြှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် တာေန်ယူြှု၊
 ■ ပူးနပါင်းလုပ်နဆာင်ြှု။

ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ လုပ်ငေ်းမူေါေများနှင့်အညီ ၂ေ၁၇ 
ခုနှစ်တေင် ဟအာက်ပါအတိုင်း ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -

၁။ အချိန်ဇယားအတိုင်း လုပ်ငန်းြျားကို ပပီးစီးနစရန် 
နဆာင်ရွက်မခင်း၊

၂။ လုပ်ငန်းစာချုပ်ြျား၏ သတ်ြှတ်ချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  
အတိုင်း လိုက်နာနဆာင်ရွက်မခင်း၊

၃။ စီြံကိန်းြျားတွင် မြစ်နမြာက်နိုင်စွြ်းစူးစြ်းနလ့လာြှုကို 
မပုလုပ်ပပီးြှ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်မခင်း၊

၄။ နရရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုနှင့် အချိန်တိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား  
ကို ထိနရာက်စွာ စီြံခန့်ခွဲနိုင်မခင်းမြင့် ကုြ္ပဏီ၏ နငွနကကး 
မြစ်လွယ်ြှုကို ထိန်းသိြ်းထားနိုင်မခင်း၊

၅။  ကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းနဆာင်ရွက်ြှုနှင့် စီြံကိန်းတိုင်း 
တငွ ်ပငွ်လ့င်းမြငသ်ာြှုကိ ုအဓကိထား နဆာငရ်ကွမ်ခင်းတို့ 
မြစ်သည်။
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 စီးပွားဟရးလည်ပတ်မှု၏ သဟောသောဝ

ဂရတိဟ်ောခ်မ်းသည ်ပငမ် စီးပေားဟရးဖြစသ်ည့ ် တညဟ်ဆာကဟ်ရး 
လုပ်ငေ်းများ ကို  ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီး ပုဂ္ဂလိကအြေဲ့အစည်း၊ 
အစိုးရကိုယ်စားဖပုအြေဲ့အစည်းများမှ လုပ်ငေ်းများကိုလည်း 
ကေ်ွရိုက် သို့မေုတ် လက်ခေဲကေ်ွရိုက်ယူ၍ သတ်မှတ်  
ဟေးနှုေ်း သို့မေုတ် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ဟေးနှုေ်းတို့ ဖြင့် ဟဆာင်ရွက ်
ပါသည်။ ွို့အဖပင် ြက်စပ်လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငေ်း  
အြေဲ့ေင် အသီးသီး အတေက် လုပ်ငေ်းအပုိင်းလုိက် သ့ုိမေုတ်  
အပုံလိုက် ပိုင်းဖခားနိုင် ဖခင်းမရှိသည့် ြက်စပ်တည်ဟဆာက်ဟရး 
စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းပုံစံဖြင့်လည်း ဟေသခံကေ်ွရိုက် ကုမ္ပဏီ  
များနှင့် ပူးဟပါင်းဟဆာင် ရွက်သည်။ မိမိလုပ်ဟဆာင်ရမည့်  
လုပ်ငေ်းအပိုင်းလိုက် သဟဘာတူညီချက်အရ အစုအစပ်  
အြေဲ့ေင်တစ်ြေဲ့ချင်းစီသည် လုပ်ငေ်း၏ အရှုံးအဖမတ်ရလေ ်
အတေက် ခံစားခေင့်အချ ိုးအလိုက် တာေေ်ယူရပါမည်။ အစုအစပ်  
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုသည် ယာယီစုဟပါင်းလုပ်ဟဆာင်ရသည့် ပုံစံမျ ိုး  

(consortium) လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပုံစံဖြင့် လုပ်ဟဆာင်ရ 
သည့် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းအား လုပ်ငေ်းအြေဲ့ေင်အသီးသီးအတေက် 
လုပ်ငေ်းအပိုင်းလိုက်နှင့် အပုံလိုက် ခေဲဟေဟပးနိုင်ပါသည်။ 

 ယင်းအြေဲ့ ေင်အသီးသီးတ့ုိမှလည်း အရှုံးအဖမတ်ရလေ် 
ကို လေတ်လပ်စောဖြင့် တာေေ်ယူရပါမည်။ ဤလုပ်ငေ်းတို့မှာ များ 
ဟသာအားဖြင့် အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သည့် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ 
ဖြစ်ြကပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကကီးစားအဟဖခခံအဟဆာက် 
အအုံစီမံကိေ်းကကီးများ၊ လူဟေအဟဆာက်အအုံတည်ဟဆာက်ဟရး 
စီမံကိေ်းကကီးများ အပါအေင် ခေဲဟကျာက်ွုတ်လုပ်ဖခင်းလုပ်ငေ်း 
များနှင့် ကေေ်ကရစ်ွုတ်လုပ်ဖခင်းလုပ်ငေ်းများ၊ လေပ်စစ်ဓာတ်အား  
ွုတ်လုပ်ဟရး အဟဖခခံအဟဆာက်အအုံကကီးများ တည်ဟဆာက ်
ဟရးလုပ်ငေ်းများနှင့် ဆက်နေယ်ဟေဟသာ အစိုးရနှင့် ြက်စပ ်
ပူးဟပါင်းလုပ်ဟဆာင်ရသည့် လုပ်ငေ်းများ ဖြစ်ြကပါသည်။
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၁။ ဂရိတ်နော်ခြ်း အြျားနှင့်သက်ဆိုင်နသာကုြ္ပဏီ၊ လက်နအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားနှင့် အစုအစပ်ကုြ္ပဏီြျား၏  
တည်နဆာက်နရးလုပ်ငန်းြျားကုိ ပင်ြကန်ထရုိက်လုပ်ငန်းနှင့် လက်ခဲွကန်ထရုိက်လုပ်ငန်း ေူ၍ အပိုင်း ၂  ပိုင်းခွဲမခားနိုင်သည်။

(က) ပင်မကေ်ွရိုက်တာ

စီမံကိေ်း လုပ်ငေ်းပိုင်ရှင်ွံမှ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်း 
များကို မိမိဟတာင်းဆိုလိုဟသာ သတ်မှတ်ဟေးနှုေ်း (bidding) 
နှင့် ညိှနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ဟေးနှုေ်း (negotiation) တ့ုိဖြင့် ပင်မ 
ကေ်ွရိုက်တာအဖြစ် ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်လက်ခံဟဆာင်ရွက်  
ပါသည်။ ဤဟေရာတေင် ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် မိမိ၏ အမည်နှင့် 
အဆိုဖပုလွှာ တင်သေင်းမည်။ အွူးကျွမ်းကျင်မှုရှိဟသာ နိုင်ငံဖခား 
ကုမ္ပဏီများနှင့် ြက်စပ်ဟဆာင်ရွက်ရေ်လိုအပ်ဟသာ အကကီးစား  
စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများတေင် မိမိကုမ္ပဏီများနှင့် အဖပေ်အလှေ် 
ပူးဟပါင်းပပီး လုပ်ငေ်းဆိုင်ရာ ဟတာင်းဆိုချက်များကို စီမံကိေ်း  
လုပ်ငေ်းပိုင်ရှင်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဟဆာင်ရွက်မည်။ ဤသို့ 
ဟသာသဟဘာဟဆာင်သည့် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများကို ဟဆာင်ရွက် 
ရေ်လက်ခံရာတေင် မိမိကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် တည်ဟဆာက်ဟရး  
လုပ်ငေ်းတစ်ခုလုံးကို မိမိကုမ္ပဏီကသာ ဟဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရေ်  
မေုတ်ဘဲ၊ လုပ်ငေ်း၏ အစိတ်အပိုင်းအချ ို့အား လက်ခေ ဲ
ကေ်ွရိုက် ဟပးဟဆာင်ရွက်မည်။ ဤဟေရာတေင် လက်ခေဲ  
ကေ်ွရိုက်တာ၏ ယခင်က လုပ်ငေ်းဆိုင်ရာ ဟအာင်ဖမင်မှုနှင့် 
ယုံြကည်စိတ်ချရမှုများကို ွည့်သေင်းစဉ်းစားရေ်ဖြစ်ပပီး တစ်ဦး 
တစ်ဟယာက်တည်းကိုသာ လက်ခေဲကေ်ွရိုက်တာအဖြစ် အား 
ွားဖခင်း၊ ချဉ်းကပ်ဟဆာက်ရွက်ဖခင်းမျ ိုး မဖြစ်ဟစရပါ။

(ခ) လက်ခေဲကေ်ွရိုက်တာ

စီမံကိေ်း လုပ်ငေ်းပုိင်ရှင်များမှ တုိက်ရုိက်ချဟပးလာဟသာ  
လုပ်ငေ်းများရရှိွားသည့် အဖခားကေ်ွရိုက်တာများွံမှ လုပ်  
ငေ်းများကို မိမိကုမ္ပဏီမှ ဟဆာင်ရွက်ရေ်လက်ခံဖခင်းဖြစ်သည်။ 
ဤသဟဘာသဘာေရှိဟသာ လုပ်ငေ်းမျ ိုးသည် လုပ်ငေ်း လုပ် 
ဟဆာင်ရာတေင် ွိေ်းချုပ်မှုဟဖမာက်ဖမားစောနှင့်တည်ဟဆာက်ွား 
သည့် ွုတ်လုပ်မှုလုပ်ငေ်းစဉ်များနှင့် များစောဆက်နေယ်ဟေရာ  
နိုင်ငံဖခားကုမ္ပဏီများမှ စက်ကကီးများကို ဟဆာင်ရွက်အသုံးဖပုဟလ့ 

ရှိပါသည်။ လုပ်ငေ်းခေင်အဟတေ့အကကုံနှင့် လုပ်ငေ်းစေမ်းဟဆာင် 
ရည်အမျ ိုးမျ ိုးရှိဟသာ ဟဆာက်လုပ်ဟရးကေ်ွရိုက်တာများ လို  
အပ်ဟသာလုပ်ငေ်းမျ ိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မ ကေ်ွရိုက်တာ 
တစ်ဦးအဟေဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဟသာ လုပ်ငေ်းများကို ဆက်လက် 
ဟဆာင်ရွက်ရေ်အတေက် လုံဟလာက်ဟသာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 
အမျ ိုးမျ ိုးဟသာ လုပ်ငေ်းဆိုင်ရာစေမ်းရည်များ မရှိနိုင်ပါ။ ဤဖြစ် 
ရပ်မျ ိုးတေင် ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေဟတာင့် တင်းပပီး ောမည်ဟကျာ် 
ြကားသည့် ပင်မကေ်ွရိုက်တာများွံမှ လက်ခေဲကေ်ွရိုက် 
လုပ်ငေ်းကိုဟဆာင်ရွက်ရေ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အဟေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
စေမ်းဟဆာင်ရည် လုံဟလာက်ဖခင်းရှိ မရှိကို စဉ်းစားပပီးမှ လက်ခံ 
မည်။ ဤဟေရာတေင် မိမိကုမ္ပဏီအား အွူးသဖြင့် အင်ဂျင်ေီယာ 
လုပ်ငေ်း၊ ွုတ်လုပ်မှုလုပ်ငေ်းနှင့် စီမံခေ့်ခေဲမှုစေစ်များ စသည့်  
ေည်းပညာများ လွှဲဟဖပာင်းရယူနိုင်ခေင့် ရရှိဟစရေ်နှင့် အောဂတ် 
တေင် ပိုမိုတိုးတက်သည့် ေည်းပညာများလိုအပ်ဟသာ အကကီးစား  
စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများကို ဟဆာင်ရွက်နိုင်ရေ်အတေက် လုပ်ငေ်း 
စေမ်းဟဆာင်ရည် လုံလုံဟလာက်ဟလာက်ရှိဟသာ လုပ်ငေ်းအသိုင်း 
အေိုင်းများ ြေ်တီးလုပ်ဟဆာင်နိုင်မှုကိုခေင့်ဖပုဟပးရေ်ဖြစ်သည်။
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နမ့်ဟပါ်ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း  
အဟကာင်အွည်ဟဖာ်မှု မှတ်တမ်း

ရည်ရွယ်ချက် အဟကကာင်းအရာ
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ 
လက်ရှိ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုစီမံကိေ်းွဲတေင် အဓိက အဟရးပါသည့် 
စီမံကိေ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဟရအားလေပ်စစ်တေင် 
အဓိကွားပပီး ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ ရဖခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -

• ဟေသခံများအတေက် အလုပ်အကိုင်အခေင့်အလမ်းများ ရရှိ 
ဟစရေ်၊

• ဟေသ ြေံ့ ပြိုးတိုးတက်ဟစရေ်၊
• နိုင်ငံဟတာ် လေပ်စစ်ဓာတ်အား ြူလုံဟရးအတေက် အဟွာက်  

အကူဖပုနိုင်ရေ် နှင့်
• အစုရှယ်ယာရှင်များအတေက် သင့်တင့်မေတဟသာ အကျ ိုး 

အဖမတ်များ ဖြစ်ွေေ်းဟစရေ် တို့ ဖြစ်သည်။

တစေ်ည်းအားဖြင်ဆ့ိရုလေင ်ဟေသ၏ လေပစ်စဓ်ာတအ်ား လိအုပမ်ှု  
ပိုမိုဖမင့်မားဟေဖခင်းဟြကာင့် လည်းဟကာင်း၊ ဟေသန္တရ ြေံ့ ပြိုးဟရး  
လုပ်ငေ်းတေင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဟသာ အဟဖခခံအဟဆာက်အအုံ 
လုပ်ငေ်း ဖြစ်ဖခင်းဟြကာင့်လည်းဟကာင်း ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း 
ကို ဦးစားဟပး ဟရွးချယ်ရဖခင်း ဖြစ်သည်။

အကကိုပဖစ်ဟပမာက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းဟလ့လာမှု (Pre-Feasibility Studies)
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအတေက် အကကိုဖြစ်ဟဖမာက်နိုင် 
စေမ်း စူးစမ်းဟလ့လာမှု (Pre-Feasibility Studies) ကို တရုတ် 
နိုင်ငံ ကူမင်း အင်ဂျင်ေီးယားရင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (KHIDI) က  
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ဟေ့တေင် ဟဆာင်ရွက်ပပီးစီး 
ခဲ့သည်။
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နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (M.O.U)
KHIDI ၏ ေေ်ဟဆာင်မှုကို ရယူပပီး အကကို ဖြစ်ဟဖမာက်နိုင်စေမ်း 
စူးစမ်းဟလ့လာမှု ဖပုပပီးဟောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ 
၁၂ ရက်တေင် စီမံကိေ်း အဆိုဖပုလွှာကို ခရိုင် အုပ်ချုပ်ဟရးမှူးရုံးမှ 
တစ်ဆင့် အဆင့်ဆင့် တင်ဖပခဲ့ ပပီး အဆိုပါ နှစ်၏ နိုေင်ဘာလ ၆ 
ရက်တေင် ရှမ်းဖပည်ေယ် အစိုးရွံမှ မူအားဖြင့် သဟဘာတူဟြကာင်း 
ဖပေ်ြကားခဲ့ပါသည်။ ယင်းဟောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ 
၇ ရက်ဟေ့တေင် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း အတေက် 
ရှမ်းဖပည်ေယ် အစိုးရနှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအြကား ေားလည်မှု 
စာချွေ်လွှာ (M.O.U) ကို ဟရးွိုးနိုင်ခဲ့သည်။

ပပန်လည် ဟနရာချွားဟရးနှင့် ဟပမယာဟလျာ်ဟကကး ကိစ္စများ
ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ ဟရးွိုးပပီးဟောက် တမံဧရိယာအတေင်း 
ကျဟရာက်ဟေသည့် စိုက်ပျ ိုးဟဖမများအတေက် ခရိုင် ဟဖမယာဟလျာ် 
ဟြကး စိစစ်ဟရးအြေဲ့နှင့် ပမို့ေယ် ဟဖမယာတိုင်းတာစိစစ်ဟရး 
အြေဲ့တို့မှ ကုမ္ပဏီနှင့် စိုက်ပျ ိုးဟတာင်သူများအြကား ညှိနှိုင်း 
ဟဆာင်ရွက်ဟပးမှုဖြင့် ကျပ်သိေ်းဟပါင်း ဟလးဟွာင်ဟကျာ်ကို 
ဟပးဟလျာ်ခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။ စီမံကိေ်းတေင် အသုံးဖပုရေ်အတေက် 
ဟဖမဧရိယာ ၁၇၉ ဧကကိုလည်း ဟဖမလေတ်၊ ဟဖမလပ်နှင့် ဟဖမရိုင်းများ  
စီမံခေ့်ခေဲဟရး ဗေိုဟကာ်မတီွံမှ အဖခားေည်း အသုံးဖပုခေင့်ကိ ု
လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်ဟေ့တေင် ရရှိွားပပီးဖြစ်သည်။

 တမံအွက်ပိုင်းရှိ ဟရလွှမ်းဧရိယာအတေင်း ကျဟရာက် 
ဟသာ အွက်ေမ့်ဟပါ် (တာလုံ) တံတား၊ ဘုေ်းဟတာ်ကကီးဟကျာင်း 
နှင့် ရဲကင်းတို့ကို ဖပေ်လည် ဟေရာချွားရေ်အတေက် စီမံချက် နှင့် 
ေီဇိုင်းများ ဟရးဆေဲပပီး လေပ်စစ်စေမ်းအား စီမံဟရးဌာေွံသို့လည်း 
တင်ဖပခဲ့ ပပီးဖြစ်ပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဥပဟဒ
ရှမ်းဖပည်ေယ် အစိုးရနှင့် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ ဟရးွိုးနိုင်ခဲ့  
ဟသာ်လည်း ဖြစ်ဟဖမာက်ဟရး အဟကာင်အွည် ဟြာ်မှုတေင်  
ြကေ့်ြကာဟစခဲ့သည့် အဟြကာင်းရင်းတစ်ခု ွေက်ဟပါ်လာပါ 
သည်။ ယင်းမှာ ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ ဟရးွိုးပပီး ရက်ဟပါင်း  
၂၀ အြကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ဟေ့တေင်  
ဖပည်ဟွာင်စုလွှတ်ဟတာ်မှ လေပ်စစ်ဥပဟေကို ဖပဋ္ဌာေ်းလိုက် 
သည်။ အဆိုပါ လေပ်စစ်ဥပဟေတေင် ဟရအားလေပ်စစ် ွုတ်လုပ် 
ရာ၌ ၁၀ မဂ္ဂါေပ်အွိ ွုတ်လုပ်မှုသည် အဟသးစား ဟရအား 
လေပ်စစ်၊ ၁၀ မဂ္ဂါေပ် အွက်နှင့် ၃၀ မဂ္ဂါေပ်ဟအာက် 
ွုတ်လုပ်မှုသည် အလတ်စား ဟရအားလေပ်စစ်၊ ၃၀ မဂ္ဂါေပ် 
အွက် ွုတ်လုပ်မှုသည် အကကီးစား ဟရအားလေပ်စစ် ေူ၍ 
၃ မျ ိုး ခေဲွားသည်။ ယင်းလေပ်စစ် ဥပဟေတေင်ပင် အခေ်း ၄၊   

ပုေ်မ ၉၊ ပုေ်မခေဲ (က) တေင် ဟရအားလေပ်စစ် ွုတ်လုပ်ရာ၌  
အဟသးစားနှင့် အလတ်စား ဟရအားလေပ်စစ်ကို တိုင်းဟေသကကီး  
နှင့် ဖပည်ေယ် အစိုးရအြေဲ့က စီမံခေ့်ခေဲခေင့်ရှိဟသာ်လည်း  
မည်သည့် ဟရအားလေပ်စစ်ွုတ်လုပ်မှုမဆို မောဓာတ်အား 
လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက ဖပည်ဟွာင်စုအစိုးရနှင့် စာချုပ်  
ချုပ်ဆိုရေ်လိုအပ်ဟြကာင်း ဟြာ်ဖပွားသည်။ ွို့ဟြကာင့် မြကာ  
ဟသးခင်က ရှမ်းဖပည်ေယ် အစိုးရနှင့် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာ 
ဟရးွိုးပပီးခါစ ဖြစ်သည့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဖပည်ဟွာင်စု  
အစိုးရနှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရေ် ဟဆာင်ရွက်ရဖပေ်သည်။ 
ယင်းသည် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ် ဖြစ်ဟဖမာက်ဟရး အဟကာင် 
အွည် ဟြာ်မှုတေင် ၉ လခေ့် ြကေ့်ြကာဟစခဲ့သည်။

ပဖစ်နိုင်ဟပခ စူးစမ်းဟလ့လာမှု
ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း တစ်ခု ဖြစ်ဟဖမာက် ဟအာင်ဖမင်ဟရးသည် 
လေယ်ကူသည့် အလုပ်တစ်ခုမေုတ်ဟပ။ ပွေီ၊ ဘူမိဟဗေ၊ 
ဇလဟဗေ၊ သဘာေ ပတ်ေေ်းကျင်များနှင့် ပတ်သက် ဆက်နေယ်  
သည့် အဟြကာင်းရင်း များစောကို ဟသချာ ဃဏစော စူးစမ်း ဟလ့လာ 
ရပါသည်။ အချက်အလက် များစောကို စူးစမ်းဟလ့လာပပီးဟောက် 
သင့်ဟလျာ်သည့် တမံေီဇိုင်း၊ ကုေ်ကျမှု စသည်များကို ွ ည့်တေက် 
ရဖပေ်သည်။

 ဟရအားလေပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်ပပီး အချ ို့ဟသာ 
ေည်းပညာ ေေ်ဟဆာင်မှုများသည် ဖပည်တေင်း၌ မရရှိနိုင်ဟသးဟပ။ 
ွိုကဲ့သို့ဟသာ ဟေရာမျ ိုး အတေက် နိုင်ငံဖခား ပညာရှင်များနှင့် 
နိုင်ငံဖခား ေည်းပညာ ေေ်ဟဆာင်မှုများကို ငှားရမ်း အသုံးဖပု 
ရပါသည်။ ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအတေက် ေီဇိုင်း၊  
ေီဇိုင်းကကီးြကပ်မှုများ အပါအေင် ဖြစ်ဟဖမာက်နိုင်စေမ်း စူးစမ်း  
ဟလ့လာမှု (Feasibility Stydy) ဖပုရေ်အတေက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း 
က တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hunan Hydro and Power Design In-
stitute (HHPDI) ကို အပ်နှံခဲ့ ပပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၂ 
ရက်ဟေ့တေင် နှစ်ဦးနှစ်ြက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

သောဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် အကျ ိုးသက်ဟရာက်မှုအဟပါ် 
စူးစမ်းဟလ့လာပခင်း (EIA & SIA)
စီမံကိေ်း၏ ဖြစ်ဟဖမာက်နိုင်စေမ်း စူးစမ်းဟလ့လာမှု ဖပုပပီးဟောက် 
ဖြစ်ဟဖမာက် ဟအာင်ဖမင်နိုင်သည့် အဟဖခအဟေမျ ိုးတေင်ပင် ရှိဟသာ် 
လည်း ပတ်ေေ်းကျင်နှင့် လူမှုေေ်းကျင်အဟပါ် ဆိုးကျ ိုးများ 
သက်ဟရာက်မှု ရှိမရှိ၊ ရှိခဲ့ဟသာ် မည်သို့မည်ပုံဖြင့် ဟဖြရှင်းနိုင်မှု 
ရှိမရှိ စသည်ဖြင့် ဟလ့လာ သုံးသပ်ရဖပေ်သည်။ ပတ်ေေ်းကျင် 
နှင့် လူမှုေေ်းကျင်ွိခိုက်မှုဟပါ် စူးစမ်းဟလ့လာရေ်အတေက် 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဖမေ်မာစဉ်ဆက်မဖပတ် ြေံ့ ပြိုးတိုးတက်ဟရး 
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အင်ဂျင်ေီယာ ေေ်ဟဆာင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (MSDES) နှင့်  
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၅ ရက်ဟေ့တေင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ 
စာချုပ ်ချုပဆ်ိပုပီးသညန်ငှ် ့တပပိုငေ်က ်လပု်ွ ုံးလပုေ်ည်းအတိငု်း 
လုပ်ငေ်းစတင် ဟဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

တမံကကံ့ခိုင်မှု ဟလ့လာသုံးသပ်ပခင်း
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဖပုသည့် ေမ့်ဟပါ်ဟရအား 
လေပ်စစ်စီမံကိေ်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိေ်မီြို့ အဟရးကကီးသည်။ 
သို့မှသာ အရည်အဟသေးအတေက် ယုံြကည်စိတ်ချရပပီး လူမှု 
ေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင်အတေက် ဟကာင်းကျ ိုး ဖြစ် 
ွေေ်းနိုင်မည်။ ွိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ စံချိေ်မီ အရည်အဟသေးမျ ိုး 
ရရှိနိုင်ဟစရေ် ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအတေက် တည်ဟဆာက်  
မည့် တမံေီဇိုင်း၏ ကကံ့ခိုင်မှုကို ခေဲဖခမ်းစိတ်ဖြာ ဟလ့လာသုံးသပ် 
ချက်ကို ဟဆာင်ရွက်ဟပးရေ် ဟရအားလေပ်စစ်နှင့် တမံ 
တည်ဟဆာက်ဟရးပိုင်းတေင် ေါရင့်ကျွမ်းကျင်သည့် ဂျာမေီနိုင်ငံ  
SYDRO Consult ကုမ္ပဏီအား အပ်နှံခဲ့သည်။ ယင်းေေ်ဟဆာင်မှု 
အတေက် SYDRO Consult ကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ 
၁၈ ရက်ဟေ့တေင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ဟသာ 
တမံကကံ့ခိုင်မှု ဟလ့လာသုံးသပ်ချက်သည် အဟရးကကီးသဟလာက် 
ဖမေ်မာနိုင်ငံတေင် တည်ဟဆာက်ွားသည့် တမံများတေင် 
ကျယ်ကျယ်ဖပေ့် ဖပေ့် အသုံးဖပုမှု မရှိဟသးဟြကာင်း ဟတေ့ရှိရသည်။

 အွက်ပါ ေေ်ဟဆာင်မှုအတေက် ဂျာမေီနိုင်ငံ SYDRO 
Consult ကုမ္ပဏီမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သည် တမံ၏ကကံ့ခိုင်မှု 
နှင့် ဟရကကီးဖခင်း အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်မှုများကို ွိဟရာက်စော ခေဲဖခမ်း 
စိတ်ဖြာ ဟလ့လာနိုင်ရေ်အတေက် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း 
တည်ရှိရာဟေရာနှင့် တမံဟအာက်ပိုင်းရှိ ရွာများသို့ ကိုယ်တိုင်  

သေားဟရာက်ဟလ့လာပပီး အချက်အလက်များကို စုဟဆာင်း 
ဟလ့လာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ွို့ ဖပင် ဟရကကီးဖခင်း အန္တရာယ်  
ဖြစ်မှုများတေင် ဆုံးရှုံးမှု ေည်းသွက်ေည်းဟစရေ် အဟရးဟပါ် 
အဟဖခအဟေ ကကိုတင်ဖပင်ဆင်မှု စီမံချက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ဌာေဆိုင်ရာများ၊ တမံဟအာက်ပိုင်းရှိ ရွာများမှ အကကီးအကဲများ 
နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်ဟေ့များတေင် 
မူဆယ်ပမို့ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စီမံကိေ်းရုံး ဆင်းဟရေလီခေ်းမ၌ 
ဟတေ့ဆုံဟဆေးဟနေး အသိပညာ ြလှယ်ပေဲတစ်ခု ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။

အပခားနည်းသုံးစွဲခွင့်
စီမံကိေ်းဧရိယာအတေင်း ဟတာင်သူများွံသို့ သီးနှံဟလျာ်ဟြကး  
ကိစ္စများ ဟဆာင်ရွက် ပပီးသည့်ဟောက် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ် 
စီမံကိေ်း တည်ဟဆာက်ဖခင်းအတေက် ဟဖမအသုံးဖပုခေင့် ရရှိရေ်  
တမံဧရိယာ တည်ရှိရာ မေ့်မိုင်ဟကျးရွာအုပ်စုနှင့် စယ်လေ့် 
ဟကျးရွာအုပ်စုအတေင်းရှိ ဟချာင်းအပါအေင် ဟဖမဧရိယာ ၁၇၉ 
ဧကကို ဟဖမလေတ်၊ ဟဖမလပ်နှင့် ဟဖမရိုင်းများ စီမံခေ့်ခေဲဟရး ဗေို 
ဟကာ်မတီသို့ တင်ဖပဟလောက်ွားခဲ့ပါသည်။ တင်ဖပချက်အဟပါ် 
စိစစ်မှုများဖပုလုပ်ပပီးဟောက် ဟကာ်မတီ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ  
၄ ရက်ဟေ့ အစည်းအဟေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၆)မှ ဆုံးဖြတ်ချက် 
အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်ဟေ့တေင် အစိုးရက ခေင့် ဖပုဟသာ 
ဥပဟေနှင့် ညီညွတ်သည့် အဖခား လုပ်ငေ်းများအတေက် လုပ်ပိုင် 

ခေင့်၊ အသုံးဖပုဟသာ ခေင့် ဖပုမိေ့်ကို ွုတ်ဟပးခဲ့ ပပီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ 
၂၀၄၆ ခုနှစ်အွိ နှစ်ဟပါင်း ၃၀ လုပ်ပိုင်ခေင့် ဖပုခဲ့ပါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဟကာ်မရှင်(MIC)၏ ခွင့်ပပုမိန့်
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအား ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ခေင့် ဖပုချက် 
ရရှိနိုင်ဟရး အတေက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အဟေဖြင့် လိုအပ်သည့် 
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အချက်အလက်များကို အချိေ်ယူဖပုစုလျက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ 
ေီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ဟေ့တေင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု 
ဟကာ်မရှင်သို့ တင်ဖပခဲ့ပါသည်။ ွိုသို့ တင်ဖပခဲ့ ဖခင်းအဟပါ် 
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ဟေ့တေင် ကျင်းပဖပုလုပ်ဟသာ 
ဖမေ်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ဟကာ်မရှင် အဆိုဖပုချက်စိစစ်ဟရးအြေဲ့ 
(PAT)၏ (၄၆/၂၀၁၆)ကကိမ်ဟဖမာက် အစည်းအဟေး၌ ကုမ္ပဏီအား  
ဟခါ်ယူဟတေ့ဆုံ ဟမးဖမေ်းခဲ့ ပပီး ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံပုံစံ ဖပေ်လည် 
စိစစ်ရေ်ကိစ္စ၊ တင်သေင်းမည့် စက်ပစ္စည်းများကို ဖပည်တေင်းဖပည်ပ 
ခေဲဖခားရေ်ကိစ္စ၊ ဟချးဟငေစာချုပ် (မူြကမ်း) တင်ဖပဟပးရေ် ကိစ္စများ 
ကို လမ်းညွှေ်မှု ဖပုခဲ့ပါသည်။

 လမ်းညွှေ်မှုနှင့်အညီ မိမိတို့မှလည်း လိုအပ်သည်များကို 
ဟသချာစော ဖပေ်လည်ဖပုစု ဖပင်ဆင် တင်ဖပခဲ့ ပပီးသည့်ဟောက် ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၈ ရက်ဟေ့တေင် ကျင်းဖပဖပုလုပ်သည့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ဟကာ်မရှင်၏ အစည်းအဟေး (၇/၂၀၁၇) ၌ ေမ့်ဟပါ်
ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအား ဖမေ်မာကျပ်ဟငေ ၄၈ ဘီလီယံနှင့် 
အဟမရိကေ်ဟေါ်လာ ၁၄.၃၀၈ သေ်းဖြင့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ခေင့် ဖပု 
ဟပးခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ ခေင့် ဖပုမိေ့်ကိုမူ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဟမလ 
၂၅ ရက်ဟေ့တေင် ခေင့် ဖပုမိေ့်အမှတ် မေသ-၁၂၄၉/၂၀၁၇ ဖြင့် 
ွုတ်ဟပးခဲ့ပါသည်။

ဓာတ်အားဝယ်ယူဟရးသဟောတူစာချုပ်
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း တည်ဟဆာက်ပပီးစီးပါက 
ွေက်ရှိလာမည့် လေပ်စစ်ဓာတ်အားကို နိုင်ငံဟတာ်ပိုင် မောဓာတ ်
အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပို့လွှတ်ရေ် ဖပင်ဆင်ွားသည်နှင့်အညီ 
ဓာတ်အားေယ်ယူမှု သဟဘာတူစာချုပ် ကိစ္စအတေက် လေပ်စစ်နှင့် 
စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေ၊ လေပ်စစ်ဓတ်အားွုတ်လုပ်ဟရး လုပ်ငေ်း 

နှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအြကား အကကိမ်ကကိမ် ဟတေ့ဆုံဟဆေးဟနေး 
ညှိနှိုင်းမှုများ ဖပုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။

 အစိုးရသစ်မှ နိုင်ငံ့တာေေ် စတင်လွှဲဟဖပာင်းယူသည့် 
ဟောက် ဖမေ်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဟကာ်မရှင်အား ဖပေ်လည် 
ြေဲ့စည်းသည့် ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်ဟေဖခင်းဟြကာင့် စီမံကိေ်း 
အတေက် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု ခေင့် ဖပုမိေ့် ဟလောက်ွားသည့် ကိစ္စတေင် 
အေည်းငယ် ြကေ့် ြကာခဲ့ရဖခင်းနှင့်အတူ ဓာတ်အားေယ်ယူဟရး 
သဟဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုမည့် ကိစ္စမှာလည်း အလိုအဟလျာက် 
ဟောက်ကျခဲ့ရပါသည်။

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ဟေ့တေင် 
လေပ်စစ်ဓာတ်အား ွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းနှင့် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ 
အြကား ညှိနှိုင်းအစည်းအဟေးတေင် ဓာတ်အားေယ်ယူဟရး 
သဟဘာတူစာချုပ် သက်တမ်းကို နှစ် ၅၀ ဖြင့်လည်းဟကာင်း၊ 
ဓာတ်အားခ ဟေးနှုေ်းကို နှစ်ဦးနှစ်ြက် အကျ ိုးရှိမည့် ဟေးနှုေ်းဖြင့် 
ချုပ်ဆိုရေ်လည်းဟကာင်း သဟဘာတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဓာတ် 
အားေယ်ယူဟရး သဟဘာတူစာချုပ်ကိုလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊  
နှစ်ကုေ်ပိုင်းတေင် လက်မှတ်ဟရးွိုး ချုပ်ဆိုနိုင်ရေ် ရည်ရွယ် 
ွားဟသာ်လည်း အဟြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးဟြကာင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် 
အတေင်း ချုပ်ဆိုနိုင်ဖခင်း မရှိခဲ့ပါ။

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်တေင် လေပ်စစ်နှင့်  
စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေ၊ လေပ်စစ်ဓာတ်အား ွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်း 
နှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတို့အြကား လေပ်စစ်ဓာတ်အား ေယ်ယူဟရး  
သဟဘာတူစာချုပ်ကို ဟအာင်ဖမင်စော ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 
သဟဘာတူစာချုပ်အရ လေပ်စစ်ဓာတ်အား ွုတ်လုပ်ဟရး 
လုပ်ငေ်းသည် မိုးရာသီတေင် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်၏ ေီဇိုင်း 
အရ ဓာတ်အား ွုတ်လုပ်နိုင်မှု၏ ၉၀% ကိုလည်းဟကာင်း၊ 
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ဟနေရာသီတေင် ေီဇိုင်းအရ ဓာတ်အား ွုတ်လုပ်နိုင်မှု၏ ၁၀၀% 
ကိုလည်းဟကာင်း အနှစ် ၅၀ လုံး၊ ၅ နှစ်တစ်ကကိမ် စာချုပ် 
ဖပေ်လည်ဖပုဖပင်နိုင်မှု စေစ်ဖြင့် ေယ်ယူရေ် သဟဘာတူြကသည်။

စီမံကိန်းအကကို အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်ေက်အွိ စီမံကိေ်း အကကို 
အင်ဂျင်ေီယာ လုပ်ငေ်းများဖြစ်သည့် ၄.၅ ကီလိုမီတာအရှည် 
စီမံကိေ်းချဉ်းကပ်လမ်း၊ စီမံကိေ်းအတေင်းလမ်း၊ တေ် ၆၀ 
ခံနိုင်ေေ်ရှိ ခေ်းြေင့် ၃၀ မီတာ ဟဘလီတံတား ၁ စင်း၊ အချင်း ၁ 
မတီာရှ ိသကံကူေေက်ရစ ်ဟရပပေေ ်၄ စင်း၊ စမီကံေိ်း အတေင်းလမ်းများ၊ 
စီမံကိေ်း ဟဖမဟေရာဖပုဖပင်မှုများ၊ ေေ်ွမ်းအိမ်ယာ၊ အလုပ်သမား 
တေ်းလျား၊ စက်ဖပင်အလုပ်ရုံများ စသည်တို့ကို တည်ဟဆာက်ပပီး 
စီးခဲ့ပါသည်။

 ဆက်လက်ပပီး စီမံကိေ်းရုံး၊ အရာရှိရိပ်သာ၊ ကုေ်ပစ္စည်း 
သိုဟလှာင်ရုံ၊ ကေေ်ကရစ်ဟြျာ်စက်၊ ၆၆ ဟကဗေီ နှင့် ၁၁ ဟကဗေီ 
ဓာတ်အားလိုင်း သေယ်တေ်းဖခင်း စသည့်လုပ်ငေ်းများကို 

ဆက်လက် ဟဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

စီမံကိန်း လက်ရှိအဟနအွား
လေပ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေနှင့် လေပ်စစ်ဓာတ်အား 
ေယ်ယူဟရး သဟဘာွူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ဟသာ်လည်း 
မြကာဟသးမီက နိုင်ငံဖခားဟငေဟြကး၏ ဟေးနှုေ်းများ တေုေ်ွိုး 
တက်ဟေဖခင်းဟြကာင့် စီမံကိေ်း၏ မူလတေက်ချက်ခဲ့ဟသာ 
တေ်ြိုးသင့်မှုများမှာ လက်ဟတေ့မဆေ် ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိ 
တေင် နိုင်ငံဖခား ေေ်ဟဆာင်မှုအစား ဖပည်တေင်းတေင် ရနိုင်ဟသာ 
ေေ်ဟဆာင်မှုမျ ိုးဖြစ်လေင် ဖပည်တေင်းေေ်ဟဆာင်မှုကို အစားွိုး  
အသုံးဖပုဖခင်းဖြင့်လည်းဟကာင်း၊ စီမံကိေ်း ကုေ်ကျစရိတ်ကို 
ဖပေ်လည်စိစစ်ပပီး ဟလော့ချနိုင်သည့် ဟေရာမျ ိုးတေင် ဟလော့ချဖခင်း 
ဖြင့်လည်းဟကာင်း စုစုဟပါင်း စီမံကိေ်း ကုေ်ကျစရိတ်ကို ဟလော့ချ 
နိုင်သွက် ဟလော့ချရေ် ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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ကုမ္ပဏီခွဲများ
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      TWIN  INDUSTRY 
       COMPANY  LIMITED

ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(HOR-TECH Co., Ltd.) ဟော်တက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီခေဲတစ်ခုဖြစ်ပပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  
ဟမလတေင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖမေ်မာနိုင်ငံ  
ကုမ္ပဏီများဥပဟေနှင့်အညီ ဖပေ်လည်မှတ်ပုံတင်ဖခင်းလည်း ဖပုလုပ်ဟဆာင်ရွက် 
ပပီးစီးခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။ 
 ဟော်တက်(ခ်)သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့် သက်ဆိုင်ဟသာ 
ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းများကို (HOR-TECH) 
ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာေေ်ယူဟဆာင်ရွက်သေားရေ်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၄၈၈၃၀၁ 
ွုတ်ဟပးသည့်ရက်စေဲ  : ၂၈ ရက်၊ ဟမလ၊ ၂၀၁၄

တာဝန်ယူဟဆာင်ရွက်မည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ -
•  အဟဆာက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား ဒီဇိုင်းပပုပခင်းလုပ်ငန်း
•  အဟဆာက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား တည်ဟဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်း
•  အင်ဂျင်နီယာောသာရပ်ဆိုင်ရာ ေူမိဟဗဒစူးစမ်းဟလ့လာမှုလုပ်ငန်း 
•  ဟပမတိုင်းတာပခင်းလုပ်ငန်း နှင့် ဟပမပုံွုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း
•  ဓာတ်ခွဲခန်း နှင့် အရည်အဟသွးွိန်းသိမ်းဟရးလုပ်ငန်း
•  ကွန်ကရစ်ဟဖျာ်စပ်မှု ဒီဇိုင်းွုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း
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အမမွှာစက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် 
(TWINS Industry Limited)

TWINS Industry Limited သည် ဂရိတ်နော်ခြ်းြှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်နသာ 
ကုြ္ပဏီခွဲတစ်ခုမြစ်ပပီး ခွဲနကျာက်ထုတ်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်းနှင့် နဒသအနထာက်အကူမပု 
လုပ်ငန်းြျားကုိ လုပ်ကုိင်နဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ် ြွဲ့စည်းထားမခင်းမြစ်သည်။ 
 ကုြ္ပဏီသည် ယခင်က မြစ်ဆုံ၊ ချီနြွနှင့် သံလွင်(ကွြ်းလုံ)နရအားလျှပ်စစ် 
စီြံကိန်းြျားတွင် ခွဲနကျာက်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအနတွ့အကကုံြျားရှိပပီး ကုြ္ပဏီ 
ြှတ်ပုံတင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နန့တွင် ကုြ္ပဏီြှတ်ပုံတင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကုြ္ပဏီြျားဥပနဒနှင့်အညီ မပန်လည်ြှတ်ပုံတင်မခင်းကိုလည်း 
နဆာင်ရွက် ပပီးစီးခဲ့ ပပီးမြစ်သည်။
 နရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျားတွင် တည်နဆာက်နရးလုပ်ငန်းသုံးခွဲနကျာက်ြျား ထုတ် 
လုပ်သည့်လုပ်ငန်းြျားကို အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင်ရွက်သွားြည်မြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  အပမွှာစက်မှုလုပ်ငေ်းလီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၈၈၆၁၁၆၉ 
ွုတ်ဟပးသည့်ရက်စေဲ  : ၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၁

  

        TWINS  INDUSTRY 
         COMPANY  LIMITED
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စီမံကိန်းများ
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သုေဏ္ဏမိဂေါ မောဟစတီဟတာ်တည်ဟဆာက်ဟရးစီမံကိေ်းသည် မူဆယ်ပမို့အတေင်းတည်ရှိ ကကီးကျယ် ခမ်းေားလှသည့် စီမံကိေ်းတစ်ခ ု
ဖြစ်ပပီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတေင်းတေင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဟမလအတေင်းမှ စတင်ကာ အဟကာင်အွည်ဟြာ်မှုများဖြစ်သည့် 
ဟစတီဟတာ်တည်ွားမည့် ဟဖမဟေရာအား တိုင်းတာပုံွုတ်ဖခင်း၊ ဟစတီဟတာ်တည်မည့် ကုေ်းဟဖမွိပ်အား ဖြတ်ွုတ်ရမည့် 
ဟဖမပမာဏ ခေ့်မှေ်းတေက်ချက်ဖခင်းနှင့် ဟဖမဖြတ်/ ညှိဖပုဖပင်ဖခင်း၊ ဟစတီချဉ်းကပ်ဟဖမသားလမ်းဟြာက်လုပ်ဖခင်း၊ အင်ဂျင်ေီယာ  
ဘူမိစူးစမ်းဟလ့လာမှုလုပ်ငေ်းများ ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းစတင်ဖခင်းတို့ကို အဆင့်လိုက် ဟြာ်ဟဆာင်ခဲ့ရ 
ပါသည်။ ဟစတီဟတာ် အူတိုင်အုတ်ဖမစ်သေေ်းဟလာင်းဖခင်းနှင့် ပလ္လင်ဟတာ်ဟအာက်ခံတိုင် အချ ို့တို့၏ အုတ်ဖမစ်များအား သေေ်းဟလာင်း 
ပပီးချိေ်တေင် ဟစတီဟတာ်၏ ေီဇိုင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဖပေ်လည်ဖပင်ဆင်ဟရး ဆေဲညှိနှိုင်းဟဆာင်ရွက်ရေ်ရှိသည့် အဟဖခအဟေ 
များဟြကာင့် ၂၀၁၅ ဇူလှိုင်လခေ့်မှ စတင်ကာ တည်ဟဆာက်မှုလုပ်ငေ်းများကို ဆိုင်းငံ့ွားရှိရာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မိုးဟနှာင်းပိုင်း 
ကာလတေင် ဖပေ်လည်စတင်နိုင်ခဲ့ ဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိေ်းသည် ကကီးမားသည့် စီမံကိေ်း တစ်ခုဖြစ်သည့်အဟလျာက် 
တည်ဟဆာက်မှုလုပ်ငေ်းအား ဟကာက်ခံရရှိသည့် အလှူဘဏ္ဍာဟတာ်ဟငေအဟေအွားနှင့် ချိေ်ဆ၍ ဟဆာင်ရွက်သေားရမည်ဖြစ်သည် 
နှင့်အညီ လုပ်ငေ်းဖပေ်လည်စတင်ရာတေင် တည်ဟဆာက်မှုအပိုင်းလိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဟဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဟအာက်ဟြာ်ဖပပါ 
အချက်အလက်သည် ဟစတီဟတာ်၏ ပလ္လင်အဖမင့်အွိ တည်ဟဆာက်သည့် လုပ်ငေ်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

သုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောဟစတီဟတာ်တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငန်း
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သုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောဟစတီဟတာ်တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငန်း

ပွမအဆင့် တည်ဟဆာက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
• စီမံကိေ်းမည်   -  သုေဏ္ဏမိဂေါ မောဟစတီဟတာ်စီမံကိေ်း
• လုပ်ငေ်းတည်ဟေရာ  -  ပေိုင့် ၃၁၂၇ ဟတာင်ကုေ်း၊ လေယ်တိေ်ခမ်းဟတာင်ဟတာ်၊ မူဆယ်ပမို့
• လုပ်ငေ်းအမျ ိုးအစား  -  အဟဆာက်အဦအြကမ်းွည်တည်ဟဆာက်မှုလုပ်ငေ်း
• လုပ်ငေ်းအပ်နှံသူ  -  သုေဏ္ဏမိဂေါ မောဟစတီဟတာ် တည်ဟဆာက်ဟရးဟကာ်မတီ
• လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်သူ  -  ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်

လုပ်ငန်းပမာဏ   
• ဟစတီဟတာ်ပလ္လင်  - ၂၀၄၀.၄၆  စတုရေ်းမီတာ
• ဟစတီဟတာ် ရင်ဖပင်  - ၂၅၅၄.၉၈  စတုရေ်းမီတာ
• စာချုပ်လုပ်ငေ်းတေ်ြိုး - ၅၇၉၆.၄၂  သိေ်းကျပ် (၂,၇၂၄,၃၁၉ ယေမ်)

• လုပ်ငေ်းစတင်သည့်ဟေ့  -  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်
• လုပ်ငေ်းကာလ  - ၅ လ
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မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ်စီမံကိေ်းမှာ လက်ရှိအဟေအွားများအရ အဟြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးဟြကာင့် လုပ်ငေ်းများကို အင်တိုက် 
အားတိုက် ဟဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့ဟသာ်ဖငားလည်း ဟော်တက်(ခ်)ကုမ္ပဏီ အဟေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတေင်းတေင် ဇုေ် ၂  
အတေင်းရှိ IBIS ေိုတယ်ပရိေုဏ်အတေင်း ဟဖမသားဖပုဖပင်မှုလုပ်ငေ်းများ၊ ဇုေ် ၄ အတေင်းရှိ အိမ်ယာဟဖမကေက်လမ်းများအား  
Cement Stabilize အလွှာခင်းဖခင်းစသည်တို့ကို စက်ငှားရမ်းခ ဟတာင်းခံသည့်ပုံစံဖြင့် ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ ဖခင်းများရှိခဲ့ပါသည်။ 
ွို့အဖပင် ဇုေ်-၅ (ဟတာ်ရွက်အိမ်ယာ) နှင့် ဇုေ်-၆ ဟေရာများအတေက် အိမ်ယာဟြာ်ွုတ်ဖခင်းနှင့် လမ်းတာဟဘာင်တည်ဟဆာက်ဖခင်း 
စသည့်သည့်လုပ်ငေ်းများကိုမူ ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်းပမာဏဟေးနှုေ်းဖြင့် ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိဟေပပီး အဆိုပါလုပ်ငေ်းများအား ယခုနှစ် 
အကုေ်တေင် အပပီးဟဆာင်ရွက်နိုင်ရေ် ဖပင်ဆင်ွားပါသည်။

မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
အရြေေံအရဆာက်အအုံလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
• စီမံကိေ်းအမည် -  မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ်စီမံကိေ်း
• ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူ - ေယူးစတားလိုက် ဟဆာက်လုပ်ဟရးကုမ္ပဏီလီမိတက်
• လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်သူ - ဟော်တက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
• လုပ်ငေ်းအမျ ိုးအစား -  ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်း

ဇုန်-၅ လုပ်ငန်းအချက်အလက်

ခန့်မှန်းလုပ်ငန်းပမာဏ
• ဟဖမကေက်ြို့ ဖခင်းလုပ်ငေ်း  - ၇,ေေေ  ကျင်း
• လမ်းတာဟဘာင်တည်ဟဆာက်ဖခင်းလုပ်ငေ်း - ၇,၇၁၈  ကျင်း
• စာချုပ်လုပ်ငေ်းတေ်ြိုး - ၈၀၀ ကျပ်သိေ်း

ဇုန်-၆ လုပ်ငန်းအချက်အလက်
• ခေ့်မှေ်းလုပ်ငေ်းပမာဏ
• ဟဖမကေက်ဖြတ်ွုတ်ဟြာ်ဟဆာင်ဖခင်းလုပ်ငေ်း - ၂၄,၀၇၈  ကျင်း
• လမ်းတာဟဘာင်တည်ဟဆာက်ဖခင်းလုပ်ငေ်း - ၄,၂၉၈  ကျင်း
• စာချုပ်လုပ်ငေ်းတေ်ြိုး - ၂,၅၄၀ ကျပ်သိေ်း
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မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
အရြေေံအရဆာက်အအုံလုပ်ငန်း

ဟော်တက်(ခ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ေည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငေ်းများဖြစ်သည့် ဟဖမတိုင်းလုပ်ငေ်း၊ 
တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်း၊ တည်ဟဆာက်မှုလုပ်ငေ်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ခေဲခေ်းနှင့် အရည်အဟသေး ွိေ်းသိမ်းဟရးလုပ်ငေ်း စသည် 
တို့အဖပင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟြာ်ဟဆာင်မည့် လုပ်ငေ်းကကီးများတေင် ကုေ်ကျစရိတ်သက်သာမှုရရှိဟအာင် တတ်နိုင်သည့် 
အတိုင်းအတာအတေင်းမှ တည်ဟဆာက်ဟရးပိုင်းအား ပါေင် ဟဆာင်ရွက်လျက် အဟွာက်အကူဖပုသေားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 သို့ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟြာ်ဟဆာင်ဟေသည့် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအား လုပ်ငေ်း 
အရှိေ်ဖမှင့်အဟကာင်အွည်ဟြာ်ခဲ့ပါက တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းများကို တတ်နိုင်သည့်အပိုင်းမှ ပါေင်ဟဆာင်ရွက်နိုင်ရေ် 
စီမံကိေ်းဧရိယာအတေင်းတေင် ဟော်တက်(ခ်)စခေ်းအား တည်ဟဆာက်ွားရှိပါသည်။ စခေ်းအကျယ်အေေ်းမှာ ၁ ဧကဖြစ်ပပီး စခေ်း  
တေင်းတည်ဟဆာက်ွားသည့် အဟဆာက်အဦးများမှာ Prefabricated အမျ ိုးအစားများဖြစ်ကာ ြကမ်းခင်းဧရိယာများမှာ 
ဟအာက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဟော်တက်(ခ်)စခန်း တည်ဟဆာက်ပခင်း

• ေေ်ွမ်းဟဆာင် - ၆၅၉.၆၂  စတုရေ်းမီတာ
• ရုံးခေ်းများ - ၂၀၇.၆၂  စတုရေ်းမီတာ
• စားြိုဟဆာင် - ၁၆၉.၅၉  စတုရေ်းမီတာ
• ဘူမိစတို - ၁၁၁.၈၇  စတုရေ်းမီတာ
• စက်မှုအင်ဂျင်ေီယာရုံး - ၆၉.၁၆  စတုရေ်းမီတာ
• စက်ဖပင်အလုပ်ရုံ - ၁၃၄.၁၀  စတုရေ်းမီတာ
• ယန္တရားအဟဆာင် - ၁၆၉.၅၉  စတုရေ်းမီတာ
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သဲသည် အဟဆာက်အအုံတည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းများအတေက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်မျ ိုးဖြစ်ပါသည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် 
တည်ဟဆာက်ဟရးနှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငေ်းများကို လုပ်ကိုင်ဖခင်း၊ ဟရအားလေပ်စစ် စီမံကိေ်းတေင် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟြာ်ဟဆာင်ဖခင်း
ဖပုဟေသည်နှင့်အညီ စီမံကိေ်းအတေက် အဟွာက်အပံ့ ဖြစ်နိုင်ဟစဟရး ရည်ရွယ်၍ “ဟမာက်ကိုဆေဲ့” သဲွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငေ်းွံမှ 
သဲွုတ်စက်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်ဟေ့တေင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုေယ်ယူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့ ပပီး ဟမလ ၁ ရက်ဟေ့တေင် လုပ်ငေ်း 
လွှဲဟဖပာင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ သဲွုတ်စက် တည်ဟေရာသည် ဟရေလီဖမစ်ကမ်းဟဘးတစ်ဟေရာတေင် တည်ရှိပပီး အဆိုပါလုပ်ငေ်းကို 
အပမွှာစက်မှုလုပ်ငေ်းလီမိတက် အဟေဖြင့် လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ပါသည်။ သဲွုတ်စက်၏ စေမ်းဟဆာင်ရည်မှာ သဲများကို ပေမ်းမေ 
အားဖြင့် တစ်ောရီလေင် ၃၀ ကျင်းနှုေ်းဖြင့် ွုတ်လုပ်နိုင်ပပီး လက်ရှိတေင် စီမံကိေ်းတည်ဟဆာက်ဖခင်းလုပ်ငေ်းများအတေက် 
လိုအပ်သည့် သဲများကို ွုတ်လုပ်စုဟဆာင်းလျက်ရှိပါသည်။

သဲွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်း
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Concrete Admixture ေူသည်မှာ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်း 
သုံး ပစ္စည်းတစ်မျ ိုးဖြစ်သည်။ ကေေ်ကရစ်၏အရည်အဟသေးနှင့် 
ွိေ်းချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဖမှင့်တင်ရေ်အတေက် အဆင့် ဖမင့်  
ကေေ်ကရစ်များအတေင်း ဟပါင်းစည်းွည့် ဟြျာ်သုံးစေဲရဟသာ ဓာ
တုဖေပ်ဟပါင်းပစ္စည်းတစ်မျ ိုးဖြစ်ပါသည်။ 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် HPA (High Performance Admixture)  
အမည်ဖြင့် concrete  admixture ကို စီးပေားဖြစ်ွုတ်လုပ်  
ဖြေ့် ဖြူးသည့်လုပ်ငေ်းကို လေေ်ခဲ့ဟသာ ၂ နှစ်ကတည်းကပင် 
စီမံခဲ့ဟသာ်လည်း အဟြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးဟြကာင့် လုပ်ငေ်းအား 

စတင်နိုင်ဖခင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယခုနှစ်တေင်မှအဟြကာင်းညီညွတ်၍ ွို 
လုပ်ငေ်းအတေက် ေည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ွုတ်လုပ်မှု 
နှင့်အတူ ဟေးကေက်စူးစမ်း ဟလ့လာမှုတို့ကိုဟဆာင်ရွက်လျက် 
လုပ်ငေ်းစတင်နိုင်ရေ် ကကိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။

 ကုေ်ပစ္စည်းွုတ်လုပ်မှုေည်းပညာသည် တရုတ်နိုင်ငံ 
၏ အဆင့် ဖမင့်ေည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ HPA အတေက်  
လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ရေ် ကုေ်ပစ္စည်းွုတ်လုပ်ဖခင်းနှင့် 

ပတ်သက်၍ အဟတေ့အကကုံကကေယ်ေွားပပီး တရုတ်နိုင်ငံသား 
ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် Mr. Gong Ji Hong နှင့် မိမိတို့ 
ကုမ္ပဏီအြကား ၃၅:၆၅ အချ ိုးဖြင့် အစုစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို 
တည်ဟွာင်၍ အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံရေ် ညှိနှိုင်းသဟဘာတူ
ွားရှိပပီးဖြစ်ပါသည်။ ကုေ်ွုတ်လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်မည့်တည်
ဟေရာမှာ မန္တဟလး၊ စက်မှုဇုံ-၂ တေင်ဖြစ်ပပီး ကုမ္ပဏီောမည်ကိုလ
ည်းဟရွးချယ်ွားပပီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြကာမီကာလအတေင်း 
သက်ဆိုင်ရာသို့ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခေင့် ဟလောက်ွားတင်ဖပ၍  
လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်သေားရေ် ဖပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။

   

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန်အတွက် ပပင်ဆင်ကကိုးပမ်းဆဲလုပ်ငန်းများ

HIGH PERFORMANCE ADMIXTURE 
ွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်း
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အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပခင်းလုပ်ငန်း

မန္တဟလး-လားရှိုး-မူဆယ်-ေမ့်ခမ်း ဖပည်ဟွာင်စုလမ်းမကကီးကို ဖပည်ဟွာင်စုအစိုးရအြေဲ့၊ ဟဆာက်လုပ်ဟရး ေေ်ကကီးဌာေနှင့် Ori-
ental Highway Company Limited (OHC) တို့အကျ ိုးတူပူးဟပါင်းပပီး BOT စေစ်ဖြင့်ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံအဟကာင်အွည်ဟြာ်
ဟဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ OHC ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပါလမ်းအတေက်  မန္တဟလးမှ မူဆယ်အွိလမ်းအပိုင်းကို မူလ ၂ လမ်းသေားမှ ၄ 
လမ်းသေား အဆင့် ဖမင့်နိုင်လေေ်ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် တိုးချဲ့ ဟြာက်လုပ်အဆင့် ဖမှင့်တင်ဖခင်းကို ဦးစားဟပးဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့် 
မူဆယ်မှ ေမ့်ခမ်းအွိလမ်းပိုင်းကို အလုံးစုံ ဟဇာက်ချဟဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်းမရှိဟသးဟသာ်လည်း အလျဉ်းသင့်သလို 
ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

  ဟြာ်ဖပပါ မူဆယ်မှ ေမ့်ခမ်းအွိ လမ်းပိုင်းမှာ ၂ လမ်းသေားကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပပီး ကုေ်စည်စီးဆင်းမှုများဖပား သည်နှင့်အညီ  
ကုေ်တင်ကားကကီးများ ဟေ့စဉ်မဖပတ် သေားလာဟေြကသည့်အဟဖခအဟေဟြကာင့် လမ်းများမှာ အချိေ်မတိုင်မီ ပိုမိုပျက်စီးဟေလျက် 
ရှိပါသည်။ ွိုအဖခင်းအရာအား ပိုမိုအဆင်ဟဖပသည့်ေည်းလမ်းဖြင့် ဟဖြရှင်းဟဆာင်ရွက်သေား နိုင်ဟရးအတေက် ၎င်းလမ်းပိုင်းအား 
ကေေ်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ခင်းကျင်းသေားမည်ဖြစ်ဟြကာင်း သိရှိရပါသည်။ OHC ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေနှင့်ချိေ်ဆ၍ 
တစ်နှစ်ချင်းစီ ခင်းကျင်းနိုင်သည့် လမ်းမိုင်အရှည်တစ်ခု သတ်မှတ်လျက် ဟဆာင်ရွက်သေားမည်ဖြစ်ရာ ွိုသို့ ကေေ်ကရစ်လမ်း 
ခင်းသည့်လုပ်ငေ်းကို ကေ်ွရိုက်စေစ်ဖြင့် လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်ခေင့်ရရှိနိုင်ဟရးအတေက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအဟေဖြင့် ကကိုးပမ်းလျက် 
ရှိပါသည်။ ွ ို့အတေက် ယခုနှစ် လျာွားဘတ်ဂျက်အရ မူဆယ်ပမို့အွေက်ြက်မှဟေ၍ လမ်းမိုင်အရှည် ၅ မိုင်ကို စတင်ခင်းသေားမည် 
ဖြစ်သဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအဟေဖြင့် ွိုအပိုင်းအတေက် လမ်းဧရိယာ Survey တိုင်းတာဟဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ လမ်း၏ Deflection ကို 
စမ်းသပ်စစ်ဟဆးဖခင်း၊ ခေ့်မှေ်းကုေ်ကျစရိတ်များ တေက်ချက်ဖခင်း စသည်များကို ဖပင်ဆင်ဟဆာင်ရွက်ပပီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
ေီဇင်ဘာလကုေ်ပိုင်းတေင် လုပ်ငေ်းများကို စတင်နိုင်လိမ့်မည်ေု ခေ့်မှေ်းွားပါသည်။
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အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ

ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ............................................................................................................................74

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ ........................................................................................76

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် အစီရင်ခံစာ .......................................................................................................................... 77

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုောလအတွင်း

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဟဝးတွင် ဒါရိုက်တာများတက်ဟရာက်မှု အစီရင်ခံစာ ...........................................................78

လူမှုဝန်းကျင်ဟပါ် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု အစီရင်ခံစာ ..............................................................................................................79

2018  ANNUAL REPORT HOR KHAM| 73 

Cr
ea

tin
g a

 B
et

te
r L

ife



လုပ်ငေ်းတိုင်းသည် စေေ့်စားမှုများ သို့မေုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ 
အဟဖခအဟေများ အေည်းနှင့်အများ ရှိြကမည်သာဖြစ်သည်။ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် 
သည် လုပ်ငေ်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ အဟဖခအဟေများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
စီမံခေ့်ခေဲရေ် မူေါေများနှင့် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ွားရှိဖခင်း၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ စီမံခေ့်ခေဲမှုဟကာ်မတီများ ြေဲ့စည်းပပီး အေီးကပ် 
အကဲဖြတ်သုံးသပ်ဖခင်း စသည်ဖြင့် လုပ်ငေ်းတေင် စေေ့်စားမှုများ 
ေည်းသွက်ေည်းဟစရေ် စီမံဟဆာင်ရွက်ပါသည်။

 လုပ်ငေ်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ အဟဖခအဟေနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ကကိုတင် တိုင်ပင် ဟြာ်ွုတ်ပပီး စီမံ ခေ့်ခေဲ 
သည့် ေည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးပါသည်။ ကကိုတင်မခေ့်မှေ်းနိုင် 
ဟသာ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခများ ဖြစ်ဟပါ်လာပါကလည်း ကုမ္ပဏီဟပါ်  
သက်ဟရာက်မှု ေည်းသွက်ေည်းဟစရေ် ေည်းလမ်းများကို 
တိုင်ပင်ဟြာ်ွုတ်ဖခင်း၊ ဖပင်ပပညာရှင်များွံမှ အကကံဉာဏ်များ 
ရယူဖခင်းများ စသည်ဖြင့် လိုအပ်သည်အားဟလျာ်စော ဟဆာင်ရွက် 
လျက် ရှိပါသည်။

 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း  
အတေက် လေေ်စော အားစိုက်ရုေ်းကေ်ရသည့် နှစ်တစ်နှစ်ေု ဆိုရ 
မည်ဖြစ်သည်။  စေေ့်စားမှု အဟဖခအဟေများ များစောကကုံဟတေ့ရသည့် 
နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စေေ့်စားမှု အဟဖခအဟေများကို 
အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ၏ အိတ်ြေင့်ဟပးစာကဏ္ဍတေင်လည်း 
အွိုက်ဟလျာက်ဆိုခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ
စီမံခေ့်ခေဲမှုဟကာ်မတီမှလည်းဟကာင်း၊ ေါရိုက်တာများအြေဲ့၏ 
ပုံမှေ်အစည်းအဟေးဖြင့်လည်းဟကာင်း စီမံဆုံးဖြတ်ခဲ့ဟသာ ၂၀၁၇ 
- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ဖြစ်ဟပါ်ခဲ့သည့် စေေ့်စားမှုများကို 
ဟအာက်ပါအတိုင်း အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

အွက်ကျ ိုင်းဟတာင်း ဟရအားလျှပ်စစ်
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လက်ရှိရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု လုပ်ငေ်းမှာ ေမ့်ဟပါ်
ဟရအားလေပ်စစ်တစ်ခုတည်းသာ ရှိဟသးသည်အားဟလျာ်စော 
အလားအလာဟကာင်းဟသာ အဖခားစီမံကိေ်းများကို ရှာဟြေလျက် 
ရှိသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေေါရီလတေင် ကုမ္ပဏီသည် 
လက်ရှိလုပ်ငေ်းအဟကာင်အွည်ဟြာ်မှု ဟနှာင့်ဟနှးလျက်ရှိဟသာ 
၅၁ မဂ္ဂါေပ်ရှိ အွက်ကျ ိုင်းဟတာင်း ဟရအားလေပ်စစ်ကို Public  
Private Partnership (PPP) စေစ်ဖြင့် အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ 
လိုပါဟြကာင်း လေပ်စစ်နှင့်စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေသို့ အဆိုဖပု 
တင်ဖပခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဟြဟြာ်ေါရီတေင် ဖပည်ဟွာင်စုေေ်ကကီးမှ 

မိမိတို့ကုမ္ပဏီအား လက်ခံဟတေ့ဆုံပပီး စီမံကိေ်းဖြစ်ဟဖမာက်နိုင် 
စေမ်းနှင့် ဘဏ္ဍာဟရးဆေ်းစစ်ချက် အကကိုအစီရင်ခံစာကို ဖပုစု 
တင်ဖပဟစရေ် လမ်းညွှေ်ခဲ့ပါသည်။

 လမ်းညွှေ်ချက်နှင့်အညီ ဟဆာင်ရွက်နိုင်ဟရးအတေက် 
ကျ ိုင်းဟတာင်းပမို့ေယ်အတေင်းရှိ စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းခေင်သို့ ေေ်ကကီး  
ဌာေ၏ ခေင့် ဖပုချက်ဖြင့် သေားဟရာက်ဟလ့လာခဲ့ ပပီး ဘဏ္ဍာဟရး 
ဆိုင်ရာ ဆေ်းစစ်ချက်များကို ဖပုလုပ်ခဲ့ရာ လတ်တဟလာအဟဖခ 
အဟေများအရ စီးပေားဟရးတေက်ဟဖခကိုက်မှုအခက်အခဲရှိဟေ  
သဖြင့် ၂၀၁၈ ဧပပီတေင် ဖပည်ဟွာင်စုေေ်ကကီးွံ ဟတေ့ဆုံခေင့် 
ဟတာင်း၍ ဘဏ္ဍာဟရးအကကိုဆေ်းစစ်ချက်နှင့်အတူ မူလတင်ဖပ  
ွားသည့် အဆိုဖပုတင်ဖပချက်အား ဖပေ်လည်ရုပ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

သိန္နီခမို့ကွက်သစ်ဟဖာ်ဟဆာင်ဟရးစီမံကိန်း
သိန္နီပမို့ကေက်သစ်ဟြာ်ဟဆာင်ဟရးစီမံကိေ်းသည် ဟဖမသားလမ်း 
ဟြာ်ွုတ်ဖခင်း၊ ဟကျာက်ဟချာလမ်းခင်းဖခင်း၊ အုတ်စီဟရဟဖမာင်း၊ 
Box Culvert နှင့် RC တံတားတည်ဟဆာက်ဖခင်း နှင့် ဟကျာက်စီ 
ဟရဟဖမာင်း တည်ဟဆာက်ဖခင်း လုပ်ငေ်းများပါေင်သည်။ စုစု 
ဟပါင်းလုပ်ငေ်းတေ်ြိုးမှာ သိေ်းဟလးဟွာင်ခေ့်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ဟေ့တေင် တင်ေါြေင့်လှစ်ခဲ့ ပပီး 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီလည်း တင်ေါေင်ပပိုင်သည့် ကုမ္ပဏီသုံးခုတေင် 
တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှေ်အားဖြင့် တင်ေါဟရွးချယ်မှုတေင် 
ေည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရမှတ်၊ အဟတေ့အကကုံပိုင်းဆိုင်ရာရမှတ်၊ 
အဆိုဖပုဟေးနှုေ်းဆိုင်ရာရမှတ် စသည်ဖြင့် ရမှတ်များကို 
ဟပါင်းပပီး စုစုဟပါင်းရမှတ်ဟပါ်ကို အဟဖခခံ၍ အနိုင်အရှုံးကို အဆုံး  
အဖြတ်ဟပးပါသည်။ သို့ဟသာ် သိန္နီပမို့ကေက်သစ် ဟြာ်ဟဆာင်ဟရး 
စီမံကိေ်း တင်ေါဟရွးချယ်မှုစေစ်မှာမူ အဆိုဖပုဟေးနှုေ်းရမှတ် 
တစ်ခုတည်းကိုသာ အဟဖခခံ၍ ဟရွးချယ်ခဲ့ ဖခင်းဟြကာင့် အရည် 
အဟသေးကို ပိုဦးစားဟပးပပီး အဆိုဖပုဟေးနှုေ်းပိုင်းတေင် ြကမ်းခင်း 
ဟေးွက် အေည်းငယ်ပိုဟသာ မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှာ အဟရွးချယ် 
မခံခဲ့ရဖခင်းဖြစ်သည်။ သို့ဟသာ် ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် တင်ေါစေစ်မှ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ဟဖခ ဖြစ်နိုင်မှု များကို အဟတေ့အကကုံ ရဟစခဲ့ပါသည်။

MCGC ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အစုရှယ်ယာများအား လွှဲဟပပာင်းဟပးပခင်း
Muse Concrete Group of Companies Limited, MCGC 
ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တေင် ေယူးစတားလိုက်၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့်  
ဟကာင်းသာမိုင်းေင်းတို့အြကား ၄၅:၄၅:၁၀ အချ ိုးဖြင့် အသင့်  
ဟြျာ်ကေေ်ကရစ်ွုတ်လုပ်ဖခင်း လုပ်ငေ်းကို အကျ ိုးတူရင်းနှီးဖမှုပ် 

ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ
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နှံခဲ့ ပပီး မူဆယ်ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ် စီမံကိေ်းနှင့် ပမို့တေင်းလူဟေ 
အိမ်တည်ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်းများကို အသင့်ဟြျာ် ကေေ်ကရစ်  
များ ွုတ်လုပ်ဟရာင်းချခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မူဆယ် 
ဗေိုစီးပေားဟရးဇုေ်၏ အဟဖခခံအဟဆာက်အအုံလုပ်ငေ်းများမှာ 
အွိုက်အဟလျာက် ပပီးစီးဟေပပီဖြစ်သဖြင့် ကုေ်ွုတ်လုပ်မှုနှုေ်း 
ဟလျာ့ေည်း လာဖခင်းဟြကာင့် စီမံခေ့်ခေဲမှုစရိတ်ဟြကာင့် ဆုံးရှုံး 
နိုင်ဟဖခ ဟလော့ေည်းဟစရေ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အစုရှယ်ယာ 
များကို  ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်ဟေ့တေင် ေယူးစတားလိုက်သို့ 
လွှဲဟဖပာင်းဟပးခဲ့ပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုမှ ဆုံးရှုံးမှု ပဖစ်နိုင်ဟပခ
ကုမ္ပဏီသည် စီမံခေ့်ခေဲမှုမှ ဖြစ်နိုင်ဟသာ စေေ့်စားမှုများကို 
ဟကာင်းစောေားလည်သည့်အဟလျာက် စီမံခေ့်ခေဲမှုပိုင်း၏ 
အားေည်းချက်များ၊ အပိုအလိုများ မရှိရဟစရေ် စီမံဟဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိသည်။ 

 လုပ်ငေ်းများကို အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပပီး ဟချာဟမေ့စော 
လည်ပတ်နိုင်ဟရးအတေက် စီမံကိေ်းဧရိယာတေင်ဖြစ်ဟစ၊ ရုံးချုပ်  
တေင်ဖြစ်ဟစ စံချိေ်မီဟသာ လုပ်ငေ်းစီမံခေ့်ခေဲမှုများ လိုအပ်ပါသည်။  
အရည်အဟသေးဖပည့်မီဟသာ စီမံခေ့်ခေဲမှု ရရှိနိုင်ဟရးအတေက် 
အရည်အဟသေးဖပည့်မီဟသာ ေေ်ွမ်းများနှင့် အရည်အဟသေး  
ဖပည့်မီဟသာ စီမံခေ့်ခေဲဟရးဆိုင်ရာ စံချိေ်စံညွှေ်းများလိုအပ်ပါ 
သည်။ အရည်အဟသေး ဖပည့်မီဟသာ ေေ်ွမ်းများရရှိနိုင်ဟရး 
အတေက် ကုမ္ပဏီသည် အရည်အချင်းရှိဟသာ ေေ်ွမ်းများ 
ကို ဟခါ်ယူဖခင်း၊ ရှိရင်းေေ်ွမ်းများကိုလည်း အရည်အဟသေး 
ဖပည့်မီဟစရေ် သက်ဆိုင်ရာသင်တေ်းများနှင့် ဟဆေးဟနေးပေဲများသို့ 
တက်ဟစဖခင်း၊ ဖပင်ပပညာရှင်များကို ြိတ်ြကားပပီး သင်တေ်း 
ဟပးဟစဖခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာစာဟမးပေဲဟဖြဆိုဟစဖခင်းများကို ဖပုလုပ် 
ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်တေင် အင်ဂျင်ေီယာများ  
RSE စာဟမးပေဲဟဖြဆိုရေ် ဟွာက်ပံ့မှုများ၊ စာရင်းအင်းပိုင်း 
ဆိုင်ရာ အသိပညာဟပးစာအုပ်များ ပံ့ပိုးဟပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 ွို့ ဖပင် လုပ်ငေ်းလိုအပ်ချက်အရ အပိုအလိုမရှိရ 
ဟလအာင် ေေ်ွမ်းများကို ပိုမိုသင့်ဟလျာ်ရာ ရာွူးသို့ 
ဟရေ့ဟဖပာင်းဖခင်း၊ ေေ်ွမ်းဦးဟရကို ဟလော့ချဖခင်း၊ ယာယီ 
ေေ်ွမ်းများ ခေ့်ွားဖခင်းများကိုလည်း ဟဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဟငွဟကကးလဲလှယ်မှုနှုန်းွားမှ ပဖစ်နိုင်ဟသာ စွန့်စားမှုများ
လက်ရှိအချိေ်တေင် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံဖခားဟငေဟြကးဖြင့် ရယူပပီး  
ဟဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငေ်းများ မရှိဟသးဟသာ်လည်း စီမံကိေ်း  
တေင် အသုံးဖပုသည့် အချ ို့ဟသာကုေ်ြကမ်းများ၊ နိုင်ငံဖခား 
ပညာရှင်ငှားရမ်းခများ၊ နိုင်ငံဖခားကုမ္ပဏီများနှင့် အချ ို့ဟသာ  
ဖပည်တေင်း ကုမ္ပဏီများ၏ ေေ်ဟဆာင်ခများမှာနိုင်ငံဖခားဟငေဟြကး  
ဖြင့် ဟပးဟဆာင်ဟေရပါသည်။ ွိုသို့ နိုင်ငံဖခားဟငေ အသုံးဖပုဖခင်း 
များတေင် ဟငေဟြကးလဲလှယ်နှုေ်းွား တေုေ်ွိုး အတက်အကျ 
ဖြစ်ဖခင်းများသည် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုများကို 
ွိခိုက်ေစ်ောဟစနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
ြသဂုတ်လ မှ ဟအာက်တိုဘာလ ၃ လအတေင်း နိုင်ငံဖခားဟငေ  
လဲလှယ်နှုေ်းဟြကာင့် ဖမေ်မာကျပ်ဟငေမှာ ၂၀% ခေ့်အွိ တေ်ြိုး  
ကျဆင်းခဲ့သည်။ လေပ်စစ်ဓာတ်အားေယ်ယူဟရး သဟဘာတူ 
စာချုပ်လက်မှတ်ဟရးွိုးပပီး ရက်ပိုင်းသာရှိဟသးဟသာ ကုမ္ပဏီ 
၏ ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ် စီမံကိေ်းအတေက် ဘဏ္ဍာဟရးစီမံ 
ခေ့်ခေဲမှုကိစ္စများကို သက်ဟရာက်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။

 ွိုကဲ့သို့ဟသာ စေေ့်စားမှုများကို ကာကေယ်နိုင်ဟရးနှင့် 
ဟလော့ချနိုင်ဟရးအတေက် ကုမ္ပဏီသည် ဖပည်တေင်းဖြစ် ွုတ်ကုေ် 
များနှင့် ေေ်ဟဆာင်မှုများကိုသာ ဦးစားဟပး အသုံးဖပုဖခင်း၊ 
မန္တဟလးတေင် လုပ်ငေ်း အရှိေ်အေုေ်ဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ရေ် 
ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ၏ HPA စက်ရုံကဲ့သို့ 
ကိုယ်ပိုင် ွုတ်ကုေ်များ ွုတ်လုပ်နိုင်ရေ် ဟဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ 
ဟေသွုတ်ကုေ်များကို ကိုယ်တိုင်ွုတ်လုပ်ဖခင်း စသည်များကို 
ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
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ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အရာရှိများ၊ ယင်းတို့၏ မိသားစုေင်များ၊ မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ မိတ်ြက်ကုမ္ပဏီများနှင့် 
အြေဲ့အစည်းများ၊ မိမိတို့နှင့် ြက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ လက်ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီများ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ 
များနှင့် လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုသည် တရားေင်ဟသာ်လည်း ရံြေ်ရံခါတေင် အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများ ရှိနိုင်ဖခင်းဟြကာင့် ွိုသို့ 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုရှိတိုင်း ကုမ္ပဏီက ေစ်ောမှုမရှိဟစရေ် ေါရိုက်တာအြေဲ့အပါအေင် သက်ဆိုင်ရာ 
အရာရှိများက ကကီးြကပ် ွိေ်းသိမ်းရမည်ဖြစ်သည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်တေင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုပမာဏမှာ ဟအာက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုများသည် ကာလဟပါက်ဟေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် ဟြကာင်းကျ ိုး ဆီဟလျာ် 
ဟြကာင်း၊ အကျ ိုးစီးပေားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုမရှိဟြကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအဟပါ်တေင်လည်း ဆိုးကျ ိုးသက်ဟရာက် 
ဟစမှုများ မရှိဟြကာင်း အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ

စဉ် အဟြကာင်းအရာ ပမာဏ (ကျပ်သိေ်း)

ဟပးရေ်ရှိများ

၁ ရုံးခေ်းငှားရမ်းဖခင်း  ၃၅၀

၂ ဟချးဟငေယူဖခင်း  ၄,၉၃၈.၉
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လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှေ်းချက် 
ဟမော်မှေ်းချက်များ အဟကာင်အွည်ဟြာ်နိုင်ဟရး အဓိကျဟသာ 
အခေ်းကဏ္ဍတေင် ပါေင်ပါသည်။  လူ့စေမ်းအား အရင်းအဖမစ်ကို 
ွိဟရာက်စော စီမံခေ့်ခေဲနိုင်ဟရးအတေက် သက်ဆိုင်ရာ မူေါေများ၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်ွဲတေင် 
ဖပုစုဖြေ့်ဟေွားပပီးဖြစ်သည်။ ွို့ ဖပင် လိုအပ်လျက်ရှိဟသာ 
ဌာေများ၏ လုပ်ွုံးလုပ်ေည်း (Standard Operating Proce-
dure)များကို ဖပုစုလျက်ရှိသည်။

 လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ် အရည်အဟသေး ဖမှင့်တင်ဖခင်း 
နှင့်ပတ်သက်၍ RSE စာဟမးပေဲဟဖြဆိုရေ် အင်ဂျင်ေီယာ 
ေေ်ွမ်းများကို အဟွာက်ပံ့ဟပးဖခင်း၊ Myanmar Institute 
of Directors (MIoD) မှ ကျင်းပဟသာ Internal Audit Mas-
ter Course သင်တေ်းသို့ သက်ဆိုင်ဟသာ ေါရိုက်တာများအား 
တက်ဟရာက်ရာတေင် ဘက်စုံ ပံ့ပိုးမှုဟပးဖခင်း၊ အချင်းချင်း တေ်ြိုး 
ွား ဟလးစားဟသာ လုပ်ငေ်းခေင်ဖြစ်ဟစရေ်အတေက် အွူးသဖြင့်  
လုပ်ငေ်းခေင်တေင် အမျ ိုးသမီးများ၏ပါေင်မှု ပိုမိုတေေ်းအားဟပး 
ဟရးအတေက် International Finance Corporation မှ ကကီးမှူး  
ကျင်းပဟသာ သင်တေ်းများသို့ သက်ဆိုင်ရာ ေေ်ွမ်းများကို 
တက်ဟရာက်သင်ယူဟလ့လာဟစဖခင်း၊ အဖခား သက်ဆိုင်ရာ 
စီမံခေ့်ခေဲမှု သင်တေ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဟွာက ်
အကူဖပု စာအုပ်စာတမ်းများကို ေေ်ွမ်းများအား ပံ့ပိုးကူညီဟပး 
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်ဟေ့တေင် ကုမ္ပဏီ၏ 
ဘဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဟဇာ်ဟဇာ်ဦး ကေယ်လေေ်အေိစ္စ 
ဟရာက်ခဲ့သည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်အတေက် 
ေစ်ောဆုံးရှုံးမှုကကီးတစ်ရပ်ဖြစ်ရပါသည်။ လက်ရှိတေင် ဘဏ္ဍာဟရး 
အရာရှိချုပ် ရာွူးဟေရာကို ဟေါ်တင်တင်ရီက တာေေ်ယူ 
ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်တေင် ကုမ္ပဏီ၏ CEO 
ရုံးခေ်းကိုလည်း ြေဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ CEO ရုံးခေ်း၏ ရည်ရွယ် 
ချက်မှာ ေေ်ွမ်းများနှင့် ေါရိုက်တာများအြေဲ့ အြကား လိုအပ် 
ဟသာ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်ချက်များကို ဟပါင်းကူးတံတားသြေယ် 
ဟဆာင်ရွက်နိုင်ရေ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ CEO ရုံးခေ်းကို ရုံး 
လုပ်ငေ်းတေင် ေါရင့်အဟတေ့အကကုံရှိဟသာ ဦးဟကျာ်ဟဇယျက 
အကကီးတေ်းမေ်ဟေဂျာရာွူးဖြင့် တာေေ်ယူ စီမံခေ့်ခေဲွားလျက် 
ရှိသည်။

 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်သည် နိုင်ငံ့အေှမ်း 
အဟဖခခံအဟဆာက်အအုံ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းများ ေည်းပါး  
ဖခင်းနှင့်အတူ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကေ်ွရိုက်လုပ်ငေ်းများလည်း 
အများေည်းတူ သက်ဟရာက်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။ အကျ ိုးဆက် 
အဟေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ေေ်ွမ်းအဟဖပာင်းအလဲများမှာလည်း 
ယခင်နှစ်များွက် ပိုများဟြကာင်း ေေ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ လူ့စေမ်းအားအရင်းအဖမစ်နှင့် ပတ်သက်ဟသာ 
အချက်အလက်များကို ဟအာက်ပါအတိုင်း အစီရင် ခံအပ်ပါသည် 

အမျ ိုးသမီး အမျ ိုးသား ဝန်ွမ်းအချ ိုးအစား

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့
• အမျ ိုးသား ၈ ဦး
• အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး

အရာရှိဝန်ွမ်း
• အမျ ိုးသား ၁၃ ဦး
•  အမျ ိုးသမီး ၆ ဦး

သာမန်ဝန်ွမ်း
• အမျ ိုးသား ၄၂ ဦး
• အမျ ိုးသမီး ၈ ဦး

စုစုဟပါင်းအချ ိုးအစား
• အမျ ိုးသား ၆၃ ဦး
• အမျ ိုးသမီး ၁၅ ဦး

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ေဏ္ဍာဟရးနှစ် ဝန်ွမ်းနုတ်ွွက်မှု
• အရာရှိ - ၁ ဦး
• ေေ်ွမ်း - ၉၂ ဦး

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ေဏ္ဍာဟရးနှစ် ဝန်ွမ်းအသစ် ခန့်ွားမှု
• အရာရှိ - ၆ ဦး
• ေေ်ွမ်း - ၅၆ ဦး
• ဟေ့စားေေ်ွမ်း - ၂၆ ဦး တို့ ဖြစ်သည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် အစီရင်ခံစာ
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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုောလအတွင်း

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဟဝးတွင် ဒါရိုက်တာများတက်ဟရာက်မှု အစီရင်ခံစာ

စဉ် အမည် ရာွူး တက်ဟရာက်မှု ပျက်ကေက်မှု

၁ စိုင်းအုေ်းဖမင့် ဥက္ကဋ္ဌ ၆ / ၆ မရှိ

၂ စိုင်းခိမ်ခမ်း လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၆ / ၆ မရှိ

၃ စိုင်းွေေ်းဖမင့် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၆ / ၆ မရှိ

၄ စိုင်းညီဆာ လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (ဟမလ၊ ၂၀၁၈)

၅ စိုင်းဆမ်ဟမာင် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၆ / ၆ မရှိ

၆ စိုင်းလင်းပေ် လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (ဟမလ၊ ၂၀၁၈)

၇ ေေ်းနေမ်ဆိုင်ယိင်း လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ ၆ / ၆ မရှိ

၈ စိုင်းသေ်းွေေ်း အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၈)

၉ စိုင်းခေေ်ဟကျာ် အမှုဟဆာင်ေါရိုက်တာ ၆ / ၆ မရှိ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေါရိုက်တာများအြေဲ့ ပုံမှေ်အစည်းအဟေးသည် နှစ်လတစ်ကကိမ် 
အားဖြင့် တစ်နှစ်လေင် ၆ ကကိမ်အွိ ကျင်းပပါသည်။ ပုံမှေ်အစည်းအဟေးသည် သာမေ်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ 
မူဆယ်ပမို့တေင် ကျင်းပဟလ့ရှိပါသည်။ သို့ဟသာ် လုပ်ငေ်းသဟဘာသဘာေနှင့် အဟဖခအဟေ အချိေ်အခါအရ အဖခားပမို့ သို့မေုတ် 
အဖခားဟေရာဟေသတေင် ကျင်းပဖခင်း၊ အေေ်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းပဖခင်းနှင့် အေေ်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တက်ဟရာက်ဖခင်းများလည်း 
အကျုံးေင်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စတုတ္ထအကကိမ် ရှယ်ယာရှင်များ အဟွေအဟွေအစည်းအဟေး ကျင်းပပပီးဟောက် ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလအွိ ေါရိုက်တာများအြေဲ့၏ ပုံမှေ်အစည်းအဟေးမှာ အွက်ဟြာ်ဖပပါ ေည်းလမ်းများဖြင့် အကကိမ်ဟပါင်း ၆ ကကိမ် 
ကျင်းပခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ြေဲ့စည်းပုံ အဟဖခခံစည်းမျဉ်းအရဟသာ်လည်းဟကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ပူးဟပါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုစေစ်ရှိ ေါရိုက်တာများ၏ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရဟသာ်လည်းဟကာင်း ေါရိုက်တာတိုင်းသည် ပုံမှေ်အစည်းအဟေး၏ အေည်းဆုံး ၇၅% တက်ဟရာက်နိုင်ရမည် 
ဖြစ်သည်။ တစ်ေည်းအားဖြင့် ဆိုရလေင် အစည်းအဟေး ၆ ကကိမ်ွဲတေင် အေည်းဆုံး ၄ ကကိမ် တက်ဟရာက်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာများအားလုံးသည် အစည်းအဟေးတက်ဟရာက်နိုင်ဖခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြေဲ့စည်းပုံအဟဖခခံစည်းမျဉ်းနှင့် 
ေါရိုက်တာများအြေဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်ောကျင့်သုံးနိုင်ဟြကာင်း အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။
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ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဟရရှည်တည်တံ့ဟသာ စီးပေားဟရးြေံ့ ပြိုး 
တိုးတက်မှု ပေ်းတိုင်သို့  ဟလောက်လှမ်းရင်း တစ်ြက်တေင်လည်း 
လူမှုေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင်အတေက် တစ်ြက် 
တစ်လှမ်းမှ တတ်အားသ၍ ကူညီဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ယခုနှစ်အတေင်းတေင်မူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကကီးများအချင်းချင်း  
စီးပေားဟရးအားပပိုင်မှုနှင့်အညီ ဖြစ်ပေားလာဟသာ နိုင်ငံဖခား  
ဟငေလဲလှယ်နှုေ်း အလေေ်အမင်းွိုးတက်လာမှု၊ ကမ္ဘာ့ဟရေံဟေး 
ကကီးဖမင့်လာမှု စသည်တို့မှအစ နိုင်ငံအေှမ်း ွုတ်ကုေ်သေင်းကုေ်  
အင်အားစု ဟလျာ့ကျလာမှု၊ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းများ 
ေည်းပါးလာမှု စသည်တို့အဆုံး အစရှိသည့်စီးပေားဟရးလှိုင်း 
ဂယက်များြကားေယ် ကုမ္ပဏီမှာလည်း လူးလိမ့်ကူးခတ်ခဲ့ရ  
ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ရာ ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ 
ေေ်းကျင် ကူညီပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငေ်းများအား ယခင်နှစ်များ 
ကဲ့သို့ အားတိုက်အင်တိုက် ဟဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်းမရှိခဲ့ဟသာ် 
လည်း တတ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအတေင်းမှ အားွည့်ဟဆာင်  
ရွက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

 ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုေေ်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက ်
ချက်များအရ လတ်တဟလာတေင် ပညာဟရး၊ ကျေ်းမာဟရး၊ 
အဟဖခခံအဟဆာက်အဦ စသည့်ကဏ္ဍ ၃ ရပ်ကို ဦးစားဟပးကူညီ
ပံ့ပိုးဟပးလျက်ရှိပပီး လုပ်ငေ်းကို ြေဲ့စည်းွားဟသာ လူမှုေေ်းကျင် 
နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင်ပူးဟပါင်းတာေေ်ယူမှုဟကာ်မတီက 
ဦးဟဆာင်ဦးရွက်ဖပု၍ အဟကာင်အွည်ဟြာ်ဟဆာင်ပါသည်။ 
ွိုသို့ဟြာ်ဟဆာင်ရာတေင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကဟသာ်လည်း
ဟကာင်း၊ ဟေသခံများနှင့် ဖြစ်ဟစ၊ သက်ဆိုင်သူများနှင့် ဖြစ်ဟစ၊ 
လူမှုအြေဲ့အစည်းများနှင့် ဖြစ်ဟစ၊ အစိုးရအြေဲ့အစည်းများနှင့် 
ဖြစ်ဟစ လက်တေဲ၍ဟသာ်လည်းဟကာင်း ဟြာ်ဟဆာင်ပါသည်။

အနာဂတ်မျ ိုးဆက်သစ်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် လူမှုေေ်းကျင်နှင့် သဘာေပတ်ေေ်းကျင် 
အဟပါ် ပူးဟပါင်းတာေေ်ယူမှုမူေါေနှင့်အညီ ပညာဟရးပိုင်း 
ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် စာသင်ဟကျာင်းများသို့ ဟကျာင်းသုံး 
ဗလာစာအုပ်များကို နှစ်စဉ် ဟပးအပ်ကူညီခဲ့ရာတေင် ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတေင်းတေင်လည်း ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင် 
တတ်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာမှ ဟွာက်ပံ့ကူညီဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတေင်းတေင် အစိုးရစာသင်ဟကျာင်း 
များဖြစ်ြကသည့် မူဆယ်ပမို့ေယ်အတေင်းမှ ပေ်ခမ်း၊ တိေ်းလုံ၊ 

စယ်လေ့်၊ ေမ့်ကတ်၊ ေမ့်ပတီး၊ ြိုင်ဟကျာင်း၊ စေမ်ဟစာ်၊ မေ့်မိုင်၊ 
ေမ့်စေ့်၊ မေ့်ေိုင်း၊ မေ့်ေင်၊ ဟမာ်ဟတာင်း၊ ဟကာင်းေှက်၊ မေ်းေေ်၊ 
တာလုံ၊ ေမ့်အေမ်၊ ဟကာင်းခါး၊ မလေေ်း၊ ဆိုင်းဟခါင်၊ ဟကာင်းေိေ်း 
စသည်ဟကျးရွာတို့တေင်လည်းဟကာင်း၊ ပေ်ဆိုင်း(ြကူကုတ်)
ပမို့ေယ်ခေဲ၊ မုံးဟပါ်ဟေသရှိ မုံးဟပါ်၊ ေိေ်းဆိုင်၊ ေမ့်ချက်၊ ဟော်ေါး၊ 
မေ်ကျေ်၊ လုံဂျာ၊ မေ်ဟောင်ဟကာင်၊ ေမ့်ဟခါင်၊ ြလပ် စသည့် 
ဟကျးရွာများတေင်လည်းဟကာင်း ဟကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ် 
စုစုဟပါင်း ၅,၁၃၄ ေါဇင်ကို ဟွာက်ပံ့ဟပးအပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း

ကုမ္ပဏီသည် တည်ဟဆာက်ဟရးေည်းပညာလုပ်ငေ်းကို လုပ်ကိုင်  
ဟဆာင်ရွက်ဟေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်အညီ လူမှု 
ေေ်းကျင်အတေက် ပူးဟပါင်းပါေင်ကူညီမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ၂၀၁၈ 
ဟမလနှင့် ဇေေ်လအတေင်းတေင် လားရှိုး ေည်းပညာတက္ကသိုလ် 
ဟကျာင်းဆင်းဟကျာင်းးသားဟကျာင်းသူ ၅ ဦးအား Intership  
Training တစ်ရပ် ပို့ချ သင်ြကားဟပးခဲ့ပါသည်။ ဟကျာင်းသား 
များအတေက် အင်ဂျင်ေီယာဘူမိ နှင့် ဇလဟဗေ၊ ဟဖမတိုင်းတာဖခင်း၊ 

လူမှုဝန်းကျင်ဟပါ် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှု အစီရင်ခံစာ
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တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်း အရည်အဟသေးွိေ်းသိမ်းဖခင်း၊ 
တည်ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်းခေင်ပညာ စသည့် ေည်းပညာပိုင်း 
ဆိုင်ရာ ဗေုသုတများနှင့် လက်ဟတေ့လုပ်ငေ်းခေင်အဟတေ့အကကုံ
များကို သင်ြကားဆည်းပူးဟလ့လာ ဟစခဲ့ပါသည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်းတေင်  
အကျုံးေင်သည့် လူမှုေေ်းကျင် အကျ ိုးဖပုလုပ်ငေ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် 
မူဆယ်ပမို့၊ စေမ်ဟစာ်ရပ်ကေက်၊ ခူးေိေ်းေယ်ဟဖမ ရပ်ရွာဖပည်သူ 
လူွုများအတေက် ဂါလံ ၁၂၀၀ ဆံ့ မီးသတ်ယာဉ်တစ်စင်းနှင့် 
ဂါလံ ၆၀၀၀ ဆံ့ ဟရတိုင်ဂီတစ်လုံးလှူေါေ်းခဲ့ရပါသည်။  
ဤအဟြကာင်းအရာကို ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် 
အစီရင်ခံစာတေင် ဟသချာစောဟြာ်ဖပခဲ့ ပပီးဖြစ်သည်။

 ွို့အဖပင် စေမ်ဟစာ်ရပ်ကေက်အတေက် ွပ်မံလှူေါေ်းမှု 
တစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်ကေက်အုပ်ချုပ်ဟရးမှူးရုံး၏ ရုံးေင်းအုတ ်
တံတိုင်း ကာရံဟဆာက်လုပ်လှူေါေ်းဖခင်းနှင့် ေင်းတံခါး တပ်ဆင် 
တည်ဟဆာက်လှူေါေ်းဖခင်းကို ဟဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ 
အုတ်တံတိုင်းကာရံဖခင်းနှင့် ေင်းတံခါးတပ်ဆင်ဖခင်းကို (၂၄-၁-
၂၀၁၈) ရက်ဟေ့တေင် တည်ဟဆာက်ပပီးစီးခဲ့ ပပီး  လူမှုေေ်းကျင်နှင့် 
သဘာေပတ်ေေ်းကျင် ပူးဟပါင်းတာေေ်ယူမှုဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
လေတ်လပ်ေါရိုက်တာ စိုင်းညီဆာဦးဟဆာင်သည့် ကုမ္ပဏီ 
တာေေ်ရှိသူများက စေမ်ဟစာ်ရပ်ကေက်အုပ်ချုပ်ဟရးမှူး စိုင်းအိုက် 
သေ်းဦးဟဆာင်သည့် ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ဟရးတာေေ်ရှိသူများွံသို့ 
(၈-၄-၂၀၁၈) ရက်ဟေ့တေင် လှူေါေ်းမှုများကို လွှဲဟဖပာင်းဟပးအပ်
လှူေါေ်းနုိင်ခ့ဲပါသည်။  လှူေါေ်းမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာ

(က) ရုံးဝင်းအုတ်တံတိုင်း        
အမျ ိုးအစား - အွက်ပိုင်း သံပေ်းပါ အုတ်စီေံရံတံတိုင်း

အတိုင်းအတာ - ၉၂ ဟပ x ၇ ဟပ ၆ လက်မ

(ခ) ရုံးဝင်း၏ဟေးမျက်နှာစာအဝင် တံခါးမကကီး
အမျ ိုးအစား - သံပေ်းတံခါး

အတိုင်းအတာ - ၁၄ ဟပ x ၇ ဟပ

(ဂ) ရုံးဝင်း၏ဟရှ့မျက်နှာစာအဝင် ဟေးဖက်တံခါး
အမျ ိုးအစား - သံပေ်းတံခါး

အတိုင်းအတာ - ၁၀ ဟပ x ၇ ဟပ

စေမ်ဟစာ်ရပ်ကေက်သည် ကုမ္ပဏီမှ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟြာ်ဟဆာင်ဟေ 
သည့် ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း၏ တမံဟအာက်ပိုင်း 
အတေင်း အေီးဆုံးကျဟရာက်ဟေသည့် ဧရိယာတစ်ခုဖြစ်ပပီး 
စီမံကိေ်းတည်ဟဆာက်ဖခင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက် ရပ်ကေက်အတေင်း 
ဟေ အုပ်ချုပ်ဟရး အြေဲ့များ၊ ရပ်မိရပ်ြများနှင့် ရပ်ရွာဖပည်သူ 
လူွုများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများစောကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ဟဒသဖွံ့ခဖိုးဟရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
ကုမ္ပဏီသည် ချမှတ်ွားသည့်မူေါေအတိုင်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများ 
ဟဆာင်ရွက်ဟေသည်နှင့်အညီ ဟေသြေံ့ ပြိုးဟရး အတေက်လည်း  
မိမိတို့တတ်ကျွမ်းသည့် ေည်းပညာလုပ်အားများဖြင့် တတ်နိုင် 
သည့် အတိုင်းအတာအဟလျာက် ပါေင်ဟပးဆပ်ကူညီခဲ့ပါသည်။ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ကူညီပံ့ပိုးမှုများအဟေဖြင့် -

 ■ ြူဆယ်ပြို့၊ စွြ်နစာ်ရပ်ကွက်၊ ခူးေိန်းနယ်နမြအတွင်းြှ 
၂.၇၅ ဧက ကျယ်ေန်းသည့် ဘုန်းနတာ်ကကီး နကျာင်းေင်း 
တစ်ခုလုံးအား Master Plan နရးဆွဲနိုင်နရးအတွက် 
နမြတိုင်းတာမခင်း အလှူဒါန မပုခဲ့ပါသည်။

 ■ ပြို့နယ်သံဃေန်နဆာင်ဆရာနတာ်ဘုရား ြောသဒ္ဓြ္မ 
နဇာတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တနရနာထ သီတင်းသုံးနတာ်ြူရာ ြူဆယ် 
ပြို့၊ နမြာက်ရပ်ကွက်အတွင်းြှ ၂.၁၅ ဧက ကျယ်ေန်းသည့် 
ြောေန်ဘုန်းနတာ်ကကီးနကျာင်း ေင်းတစ်ခုလုံးအား နမြ 
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တိုင်းတာဒါနမပုခဲ့ပါသည်။
 ■ ြူဆယ်ပြို့၊ ေိုနပါ့နကျးရွာအတွင်းရှိ ရှြ်းနှစ်မခင်းအသင်း 

နတာ်ပိုင်မြစ်သည့် ၂၃.၄ ဧက ကျယ်ေန်းနသာ ဥယျာဉ်ပခံ  
နမြကို Master Plan နရးဆွဲနိုင်နရးအတွက် နမြတိုင်းတာ 
မခင်းနှင့် Topographic Mapping နမြပုံထုတ်နပးမခင်း 
စသည်တို့ကို နဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ■ ြူဆယ်ပြို့၊ စွြ်နစာ်ရပ်ကွက်၊ ခူးေိန်းနယ်နမြအတွင်းရှိ 
ဘုန်းနတာ်ကကီးနကျာင်း၏ ကကြ်းခင်းဧရိယာ ၁,၄၆၄  
စတုရန်းနပ ကျယ်ေန်းသည့် ၂ ထပ် သိြ်နကျာင်းနဆာင် 
အတွက် Architectural Design နှင့် Structural Design 
နရးဆွဲနပးခဲ့ပါသည်။

 ■ ြူဆယ်ပြို့၊ ြောေန်ကျာင်းေင်းအတွင်းရှိ ကကြ်းခင်းဧရိယာ 
၃,၉၅၇ စတုရန်းနပရှိ “လွယ်ေါတ်” တိုးချဲ့သံဃာနဆာင်အား 

Architectural Design နရးဆွဲနပးခဲ့ပါသည်။ 
 ■ လွယ်ဂျယ်ပြို့ရှိ ကကြ်းခင်းဧရိယာ ၁၁,၁၃၄ စတုရန်းနပရှိ 

လွယ်ဂျယ်ဓြ္မာရုံအသစ်အတွက်  Architectural Design 
နရးဆွဲနပးခဲ့ပါသည်။ 

 ■ ြိုင်းကိုင်ပြို့ရှိ ကကြ်းခင်းဧရိယာ ၃၁,၇၆၂ စတုရန်းနပ 
ကျယ်ေန်းသည့် နကျာင်းခြ်းနကျာင်းတိုက်၏ ဓြ္မာရုံ  
အသစ်အတွက် Architectural & Structural Design ကို 

ကုသိုလ်ယူ နရးဆွဲနပးခဲ့ပါသည်။
 ■ နရေလီပြို့၊ ဂျယ်နတာင့်လွယ်နကျးရွာရှိ ကကြ်းခင်းဧရိယာ 

၁၈၃၀ စတုရန်းနပ ကျယ်ေန်းသည့် နာယက ဆရာနတာ် 
နကျာင်းနှင့် သံဃာနားနနနဆာင်အတွက် Architectural 
Design ကို ကုသိုလ်ယူနရးဆွဲ နပးခဲ့ပါသည်။

 ■ မူဆယ်ပမို့မှ အသစ်ဖပေ်လည်တည်ဟဆာက်မည့် ပမို့ဟတာ်  
ခေ်းမအဟဆာက်အဦအတေက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတေင်းတေင် 
၂၂,၉၉၀ စတုရေ်းဟပရှိ ဟဖမဟအာက်ွပ် ယာဉ်ရပ်ေားရာ  
ဟေရာပါ တစ်ွပ် အဟဆာက်အအုံအတေက်  Architectural  
Design နှင့် Structural Design ဟရးဆေဲဟပးခဲ့ဟြကာင်း  
၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတေင် ဟြာ်ဖပွားခဲ ့
ပပီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ေီဇိုင်းအား သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ဖပခဲ ့

ပပီးဟောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟြဟြာ်ေါရီလ အတေင်းတေင် ရှမ်းဖပည ်
ေယ်စည်ပင်သာယာဟရးေေ်ကကီးမှ ပမို့ဟတာ်ခေ်းမဟေရာသို့  
လာဟရာက်ြကည့်ရှုစစ်ဟဆး၍ ခေ်းမကို အွပ်ဖြည့်စေက ်
ြကမ်းခင်းဟလာင်းလျက် အိပ်ခေ်းနှင့် ဧည့်ခေ်းများ ွပ်မံ 
ွည့်ရေ် ညွှေ်ြကားချက်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီမှ ဖပေ်လည်  
ဖပင်ဆင် ဟရးဆေဲခဲ့ပါသည်။ အသစ်ဖပေ်လည်ဟရးဆေဲရာတေင် 
ေေ်ကကီး၏ မိေ့်မှာချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီဟအာင်၊ မူလေီဇိုင်း  
နှင့် ရိုးရာေေ်ပေ်ကိုလည်း မွိခိုက်ဟစဟအာင် ဖပေ်လည ်
ဖပင်ဆင်ခဲ့ ပပီး ြကမ်းခင်းဧရိယာ မှာ ၂၆,၇၉၀ စတုရေ်းဟပ 
အွိ တိုးချဲ့ဟရးဆေဲဟပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

နိုင်ငံဟတာ်အတွက် နည်းပညာပစ္စည်းများလှူဒါန်းပခင်း
ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံဟတာ်၏ လေပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်အား 
တစ်ြက်တစ်လှမ်းမှ အဟွာက်အကူ ဖပုေိင်ဟရးအတေက် 
ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းတေင် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟြာ်ဟဆာင်မှုဖပုလျက်  
ရှိပါသည်။ ွိုသို့ ဟြာ်ဟဆာင်ဟေသည်နှင့်အညီ စဉ်ဆက်မဖပတ် 
ေည်းပညာ ြေံ့ ပြိုးတိုးတက်မှုကို အဟွာက်အပံ့ ဖပုဟစရေ် ရည် 
ရွယ်၍ဟသာ်လည်းဟကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုေေ်းကျင် ပူးဟပါင်း  
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တာေေ်ယူမှုမူေါေကို အဟကာင်အွည် ဟြာ်ဟဆာင်သည့်အဟေ 
ဖြင့်ဟသာ်လည်းဟကာင်း နိုင်ငံဟတာ်အတေက် ဟရအားလေပ်စစ်များ 
စူးစမ်းဟလ့လာဖခင်းနှင့် အဟကာင်အွည်ဟြာ် ဖခင်းလုပ်ငေ်း  
အတေက် ဓာတ်ခေဲခေ်း၌ အသုံးဖပုရေ်လိုအပ်ဟသာ Rock Me-
chanic ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခေဲခေ်းပစ္စည်းကိရိယာများအား လေပ်စစ် 
နှင့် စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေသို့ လှူေါေ်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ  
လှူေါေ်းမှု အခမ်းအေားကို ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်ဟေ့၊ ဟေဖပည်ဟတာ် 
တေင် ေေ်ကကီးဌာေ၏ တိုင်းဟေသကကီး/ဖပည်ေယ် အစိုးရအြေဲ့ေင်၊ 
လေပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ ေေ်ကကီးများနှင့် လုပ်ငေ်းညှိနှိုင်း 
အစည်းအဟေး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ လေပ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေ 
ကိုယ်စား ဖပည်ဟွာင်စုေေ်ကကီး ဦးေင်းခိုင်ကလည်းဟကာင်း၊ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကိုယ်စား အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ စိုင်းအုေ်းဖမင့်ကလည်းဟကာင်း 
ဓာတ်ခေဲခေ်း ပစ္စည်းလက်ခံ/  လှူေါေ်းဖခင်းနှင့် ေေ်ကကီးဌာေမှ 
ချီးဖမှင့်သည့်ဂုဏ်ဖပုလွှာမှတ်တမ်း ဟပးအပ်/လက်ခံဖခင်းတို့ကို 
အသီးသီးဟဆာင်ရွက်ခဲ့ ြကပါသည်။ လှူေါေ်းမှုဆိုင်ရာ အချက် 
အလက်များမှာ ဟအာက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(1) Hydraulic Compression Testing Machine
Model – STYE-2000 
Maximum Testing Power – 2000 kN  
Maximum Distance between up and down bear-
ing plates – 310 mm 
Rater pressure of hydraulic pump – 40 MPa

(2) Concrete Core Drilling Machine 
Model – STHZ-20

Maximum drilling diameter – 200 mm
Maximum drilling depth – 400 mm (up to 1500 
mm by using extension bar)
Motor Power -5.5 kW

(3) Digital Display Soil Hardness Tester
Model – TE-3
Maximum Load – 1000 N
Area of testing head – 1 cm2

(4) Cutting Machine
Model – STG-1
Power – 2.2 kW
Maximum cutting length – 600 mm
Maximum cutting depth – 80 mm
Maximum cutting width – 4 mm

 (5) Rock Free Swelling Rate Testing Apparatus
Model – STPZL-55
Dial gauge – 1 mm
Precision – 0.001 mm

(6) Stake-Durability Testing Apparatus
Model – STNBJ-2
Power – 90 W
Cylindrical screen drum diameter – 140 mm
Specimen – 40-60 g/pc x 10 pcs, grinded in round
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ရက်စွဲ အပြကာင်းအရာ ေမာဏ

19-Apr-17 သက်ကကီးပူဟဇာ်ပေဲအတေက် အလှူဟငေ  1,000,000 

21-Apl-17 မူဆယ်ပမို့၊ မောေေ်ဟကျာင်း၊ Sunday School အတေက် အလှူဟငေွည့် ဖခင်း  1,000,000 

20-May-17 မုံရွာပမို့ေယ်၊ ေက်လက်ဟကျးရွာမီးလင်းဟရးအလှူဟငေ  500,000 

29-Jun-17 မူဆယ်ပမို့ ရှမ်းစာဟပသင်တေ်းဆင်းပေဲ အလှူဟငေ  100,000 

29-Jun-17 မူဆယ်ပမို့၊ ခူးေိေ်းေယ်ဟဖမအတေက် ဂါလံ ၁၂၀၀ ဆံ့ မီးပငိမ်းသတ်ယာဉ် ၁ စင်းနှင့် ဂါလံ 
၆၀၀၀ ဆံ့ ဟရတိုင်ကီ ၁ လုံး လှူေါေ်းဖခင်း  22,000,000 

13-Jul-17 CSO Tai Soaicl Group သို့ ကူညီလှူေါေ်းဟငေ  1,000,000 

14-Sep-17 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတေင်း အစိုးရစာသင်ဟကျာင်းများသို့ ဗလာစာအုပ်များ 
ဟွာက်ပံ့လှူေါေ်းဖခင်း  11,868,705 

14-Dec-17 စယ်လေ့် ဆိုင်ဟကျာ့အြေဲ့ရှမ်းဟကာက်သစ်စားပေဲအတေက် လက်ဟဆာင်ဟပးဖခင်း  368,800 

28-Dec-17 Tai Youth Conference Ygn အတေက် အလှူဟငေ  1,000,000 

02-Jan-18 ဖမေ်မာ-တရုတ်ချစ်ြကည်ဟရးမာရသေေ်ပပိုင်ပေဲ အလှူဟငေ  250,000 

29-Jan-18 လေပ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ေေ်ကကီးဌာေသို့ Rock Mechanic ဆိုင်ရာ 
ဓာတ်ခေဲခေ်းပစ္စည်းကိရိယာများ လှူေါေ်းဖခင်း  22,900,000 

8-Apl-18 မူဆယ်ပမို့၊ စေမ်ဟစာ်ရပ်ကေက် အုပ်ချုပ်ဟရးမှူးရုံး၏ ရုံးေင်းအုတ်တံတိုင်း 
ဟဆာက်လုပ်လှူေါေ်းဖခင်း  6,050,000 

  - ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ရဟသာ ဟေသြေံ့ ပြိုးဟရးလုပ်ငေ်းများ၏ Tographic & Survey ေည်းပညာ
ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်အားတေ်ြိုး  2,732,000 

 - ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ရဟသာ ဟေသြေံ့ ပြိုးဟရးလုပ်ငေ်းများ၏ Architectual & Strucural De-
sign ေည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်အားတေ်ြိုး  7,950,260 

Total Amount    78,719,765 

လူမှုဝန်းကျင်အဟပါ် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုများ အလှူဟငွစာရင်း

(7) Digital Display Point Load Tester 
Model – STDZ-3
Maximum work pressure – 100 kN (Peak value memorized)
Resolution – 0.1 kN
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ေဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက် စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ .....................................................85

ပပင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ  ......................................................................................................................................86
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ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက် 
စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၈ ေဏ္ဍာဟရးနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကုမ္ပဏီလုပ်ငေ်း) နှင့်၎င်း၏ လက်ဟအာက်ခံ ကုမ္ပဏီ၊ အစုအစပ် 
ကုမ္ပဏီများ(အြေဲအစည်း)တို့၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တေင် ကုေ်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာဟရး စာရင်းများ ဖြစ်ဟသာ 
လုပ်ငေ်းစုစုဟပါင်း ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေအစီရင်ခံစာ၊ ေင်ဟငေရှင်းတမ်း၊ ရင်းနှီးဟငေ ဟဖပာင်းလဲမှုရှင်းတမ်း၊ နှစ်အတေင်းဟငေသား 
စီးဆင်းမှုရှင်းတမ်းစသည့် ရှင်းတမ်းများသည် ကုမ္ပဏီလုပ်ငေ်း၏အဟဖခအဟေ၊ လုပ်ဟဆာင်ချက်များ၊ ရလေ်များအား သင့်ဟလျာ် 
မှေ်ကေ်မှု ရှိဟအာင် ဟရးဆေဲတင်ဖပွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ လုံပခုံစောနှင့် အကျ ိုးရှိစော အသုံးချနိုင်ဟရးနှင့် မလိုလားအပ်ဟသာ လိမ်လည်မှုများ၊ မှားယေင်း 
ဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ဟပါ်ဟစဟရးအတေက် ဘဏ္ဍာဟရးပိုင်းဆိုင်ရာ ဌာေတေင်းွိေ်းချုပ်မှုစေစ်များအား ချမှတ်ကာ ဟသချာ လိုက်ော 
ဟြာ်ဟဆာင်ဟစပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေကို အချိေ်မဟရွး မှေ်ကေ်စောသိရှိနိုင်ဟစရေ်ရည်ရွယ်၍ စီမံအုပ်ချုပ်သူများအဟေဖြင့် 
သင့်ဟလျာ်ဟသာ စာရင်းမှတ်တမ်းများကို လုံဟလာက်စော စေစ်တကျ ွိေ်းသိမ်းွားရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီတေင် ဟပးရေ်ရှိဟသာ 
ကာလတိုဟပးဟချရမည့် ဟကကေးပမီများနှင့်ပက်သက်၍လည်း သက်မှတ်ဟပးဟချရမည့်ကာလတေင် ဟပးဟချနိုင်စေမ်းရှိပါဟြကာင်း 
ဟလးစားစော တင်ဖပအစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

စီမံခေ့်ခေဲ့မှုအြေဲ့ကိုယ်စား

အုပ်ချုပ်မှုေါရိုက်တာ ဘဏ္ဍာဟရးအရာရှိချုပ်
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ပပင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ၎င်း၏လက်ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီများ  

ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းဟပါင်းချုပ်အဟပါ် အစီရင်ခံပခင်း ၊ 

အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ 
ကျွေ်ဟတာ်များစာရင်းစစ်အြေဲ့သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ၎င်း၏ လက်ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီ 
(ကုမ္ပဏီအုပ်စု) ၏၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ဟေ့ရှိ ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေဖပ ရှင်းတမ်းဟပါင်းချုပ် နှင့် ယင်းဟေ့ကုေ်ဆုံးဟသာ 
နှစ်အတေက် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ အဖမတ် (သို့မေုတ်) အရှုံး နှင့် ေင်ဟငေအလုံးစုံပါေင်ဟသာ ရှင်းတမ်းဟပါင်းချုပ်၊ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ 
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်ခေင့်များ ဟဖပာင်းလဲမှုရှင်းတမ်း ဟပါင်းချုပ်၊ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ဟငေသားစီးဆင်းမှု ရှင်းတမ်းဟပါင်းချုပ် 
နှင့် အဟရးပါဟသာ စာရင်းဆိုင်ရာမူေါေများ အကျဉ်းချုပ်နှင့် အဖခားရှင်းလင်းဟြာ်ဖပွားဟသာ မှတ်စုများ ပါေင်ဟသာ ဘဏ္ဍာဟရးရှင်း 
တမ်းများဟပါင်းချုပ်ကို စစ်ဟဆးခဲ့ ပပီးဖြစ်ပါသည်။ 

ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများအတွက် အုပ်ချုပ်သူများ၏တာဝန် 
၎င်းဘဏ္ဍာဟရး ရှင်းတမ်းများကို ဖမေ်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဟေပါ ဖပဋ္ဌာေ်းချက်များနှင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံဖခင်း 
ဆိုင်ရာစံနှုေ်းများ (Myanmar Financial Reporting Standards ) နှင့်အညီ ဖပုစုပပီး သင့်ဟလျာ်မှေ်ကေ်စောဟရးဆေဲဟြာ်ဖပရာမှာ 
စီမံအုပ်ချုပ်သူများ၏ တာေေ်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတာေေ်တေင် မသမာမှု၊ မှားယေင်းမှုတို့ဟြကာင့် အဟရးပါဟသာလွှဲမှားဟြာ်ဖပမှုများမှ 
ကင်းရှင်းဟသာ ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများအား သင့်ဟလျာ်မှေ်ကေ်စော ဟရးဆေဲဟြာ်ဖပရေ်နှင့် လုပ်ငေ်းတေင်းွိေ်းချုပ်မှု အစီအစဉ်ကို 
ဟရးဆေဲဖခင်း၊ အဟကာင်အွည်ဟြာ်ဖခင်းနှင့် ွ ိေ်းသိမ်းဖခင်း၊ သင့်ဟလျာ်ဟသာ စာရင်းဆိုင်ရာ မူေါေများအား ဟရွးချယ်ကျင့်သုံးဖခင်းနှင့် 
အဟဖခအဟေအရ ဆီဟလျာ်ဟသာ စာရင်းဆိုင်ရာ ခေ့်မှေ်းချက်များကို ဖပုလုပ်ဖခင်းတို့လည်း ပါေင်သည်။ 

စာရင်းစစ်၏တာဝန် 
ကျွေ်ဟတာ်များအြေဲ့၏တာေေ်မှာ ကျွေ်ဟတာ်များ၏ စာရင်းစစ်ဟတေ့ရှိချက်များကို အဟဖခဖပု၍ ယင်းဘဏ္ဍာဟရး ရှင်းတမ်းများအဟပါ် 
ွင်ဖမင်ယူဆချက်ဟပးရေ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွေ်ဟတာ်များအြေဲ့သည် ဖမေ်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်ဆိုင်ရာစံနှုေ်းများနှင့်အညီ စစ်ဟဆးမှုများကို 
ဟဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းစံနှုေ်းများအရ ကျွေ်ဟတာ်များအြေဲ့အဟေဖြင့် ကျင့်ေတ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား 
လိုက်ောရေ်နှင့် ဘဏ္ဍာဟရး ရှင်းတမ်းများသည် အဟရးပါဟသာ အချက်များအား မှားယေင်းစော ဟြာ်ဖပမှုများမှ ကင်းရှင်းဟြကာင်း၊ 
ကျ ိုးဟြကာင်း ဆီဟလျာ်ဟသချာမှုရှိဟစရေ် အစီအစဉ်များဟရးဆေဲပပီး စစ်ဟဆးဟဆာင်ရွက်ရေ် လိုအပ်ပါသည်။ 

 စာရင်းစစ်ဟဆးရာ၌ ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများတေင် ွုတ်ဟြာ်ဖပချက်များနှင့် ဟငေပမာဏများအတေက် စာရင်းစစ် 
အဟွာက်အွားများ ရယူရေ် လုပ်ွုံးလုပ်ေည်းများ ချမှတ်ဟဆာင်ရွက်ရေ် ပါေင်ပါသည်။ ဟရွးချယ်ွားဟသာ လုပ်ွုံးလုပ်ေည်း 
များသည် မသမာမှု၊ မှားယေင်းမှုတို့ဟြကာင့် ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်း ဟပါင်းချုပ်၏ အဟရးပါဟသာ မှားယေင်း ဟြာ်ဖပချက်များမှ 
အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ဖခင်းများ အပါအေင် စာရင်းစစ်၏ ပိုင်းဖခားချင့်ချိေ် သုံးသပ်ဖခင်းအဟပါ်တေင် မူတည်ပါသည်။ 
ွိုအန္တရာယ်များအား အကဲဖြတ်မှုများဖပုလုပ်ရာတေင် စာရင်းစစ်သည် အဟဖခဟေနှင့်ဆီဟလျာ်ဟသာ စာရင်းစစ်လုပ်ွုံးလုပ်ေ
ည်းများကို ဟရးဆေဲရေ် အြေဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများ ဟရးဆေဲမှုနှင့် သင့်ဟလျာ်မှေ်ကေ်စော ဟရးဆေဲဟြာ်ဖပရေ်အလုိ့ငှာ 
သက်ဆိုင်ဟသာ ဌာေတေင်း ကကီးြကပ်ကေပ်ကဲမှုကို ွည့်သေင်း စဉ်းစားဟသာ်လည်း အြေဲ့အစည်း၏ဌာေတေင်း ကကီးြကပ်ကေပ်ကဲမှု၏ 
ွိဟရာက်မှု အဟပါ်တေင် ွင်ဖမင်ယူဆချက် ဟပးရေ်မေုတ်ပါ။ စာရင်းစစ်ဟဆးရာတေင် စီမံခေ့်ခေဲများက အသုံးဖပုခဲ့ဟသာ 
စာရင်းမူများ၏ ဆီဟလျာ်မှုနှင့် ဖပုလုပ်ခဲ့ဟသာ စာရင်းခေ့်မှေ်းဟဖခများ၏ ကျ ိုးဟြကာင်းဆီဟလျာ်မှုကို သုံးသပ်ဖခင်းနှင့် 
ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများ၏ တင်ဖပချက်အားလုံးအဟပါ် ပခုံငုံသုံးသပ်ဖခင်းတို့လည်း ပါေင်ပါသည်။ ကျွေ်ဟတာ်များ ရရှိခဲ့ဟသာ 
စာရင်းစစ် အဟွာက်အွားများသည် ကျွေ်ဟတာ်များ၏ စာရင်းစစ်ွင်ဖမင်ယူဆ ချက်အတေက် အဟဖခခံမူဖပုရေ် လုံဟလာက် 
သင့်ဟလျာ်သင့်သည်ေု ယုံြကည်ပါသည်။
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ွင်ပမင်ယူဆချက် 
ဘဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများသည် ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီ အက်ဥပဟေပါ ဖပဋ္ဌာေ်းချက်များနှင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံဖခင်းဆိုင်ရာ
စံနှုေ်းများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ဟေ့ရှိ ဘဏ္ဍာဟရးအဟဖခအဟေနှင့် ယင်းဟေ့ကုေ်ဆုံးဟသာနှစ်အတေက် 
လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုရလေ်များနှင့် ဟငေသားစီးဆင်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဟရးပါဟသာ အချက်အလက်များအားလုံးကို 
သင့်တင့်ဟလျာက်ပတ်စော ဟြာ်ဖပွားဟြကာင်း ကျွေ်ဟတာ်များ ွင်ဖမင် ယူဆပါသည်။ 

အပခားဥပဟဒနှင့် စည်းကမ်းချက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအဟပါ် အစီရင်ခံပခင်း 
ကျွေ်ဟတာ်များအြေဲ့သည် ဖမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဟေပါဖပဌာေ်းချက်များနှင့်အညီ 

(၁) လိုအပ်နသာ သတင်းအချက်လက်ြျားနှင့် ရှင်းလင်းချက်ြျားအားလုံးကို ရရှိပပီမြစ်နကကာင်း 
(၂) ကျွန်နတာ်ြျားအြွဲ့၏ အစစ်နဆးခံကုြ္ပဏီအုပ်စုနှင့် လက်နအာက်ခံကုြ္ပဏီသည် မြန်ြာနိုင်ငံ ကုြ္ပဏီြျား အက်ဥနဒပုဒ်ြ 

၁၃၀ နှင့်အညီ စာရင်းစာအုပ်ြျားကို ထိန်းသိြ်းထားရှိနကကာင်း အစီရင်ခံအပ်ပါသည်။

ဦးစိေ်ေင်း

လက်မှတ်ရ ဖပည်သူ့စာရင်းကိုင်



စဉ် အပြကာင်းအရာ အပသးစိတ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ

၁ ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများ (အသားတင်)  10,018,367,426  10,706,197,282 

၂ ဟရအားလေပ်စစ် ရင်နှီးဖမှုပ်နှံမှု လုပ်ငေ်းများ  7,677,663,570  5,693,385,489 

ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း  7,664,075,377 

ေမ့်ခိုင် ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း  13,588,193 

၃ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းများ  1,045,959,116  906,189,508 

Muse Concrete Group of Companies Limited  609,448,384 

Golden Paradise အိမ်ယာစီမံကိေ်း  98,379,965 

အပမွှာစက်မှုလုပ်ငေ်း လီမိတက်  9,920,300 

ဟတာင်ကကီးဟစျးစီမံကိေ်း  54,951,445 

High Performance Admixture  265,519,168 

အွက်ကျ ိုင်းဟတာင်းစီမံကိေ်း  6,581,424 

မူဆယ်ဟလဆိပ်  1,158,430 

၄ လက်ငင်းရပိုင်ခေင့်များ  370,932,566  1,130,570,130 

ဟငေသား  52,760,881 

ဘဏ်  2,752,764 

ကကိုတင်ဟငေများ  58,002,715 

ရုံးငှားရမ်းခများ ကကိုဟပးဟငေ (မူဆယ် + မန္တဟလး + ရေ်ကုေ်)  18,079,940 

အာမခံဟပးသေင်းဟငေ  11,432,610 

ရရေ်ရှိစာရင်း  130,262,937 

အဟွေဟွေ ယာယီစာရင်း  15,935,009 

စတိုပစ္စည်းများ  81,705,710 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ဟန့ရှိ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ ေဏ္ဍာဟရးအဟပခအဟန (ကျပ်)
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ေဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ



စဉ် အပြကာင်းအရာ အပသးစိတ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၅ လက်ငင်းဟပးရေ်တာ၀ေ်များ  (2,573,576,765)  (2,140,760,879)

ဖပင်ပမှဟချးဟငေ  (1,151,973,500)

ဘဏ်ဟချးဟငေ  (998,706,560)

ဟပးရေ်ရှိစာရင်း  (339,070,179)

၁၀% အဖမတ်ဟေစုဟငေ  (31,030,000)

ေင်ဟငေခေေ်လျာွားဖခင်း  (52,796,526)

စုစုဟပါင်းအသားတင်ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ  16,539,345,913  16,295,581,530 

Represented by:

Injected  Fund  Representing  Capital

၆ ရှယ်ယာရင်းနှီးဟငေ  7,143,800,000  7,109,500,000 

မတည်ဟငေရင်း  30,000,000,000 

ဟပးသေင်းပပီးအစုရှယ်ယာ မတည်ဟငေရင်း  7,143,800,000 

၇ ဟငေလုံးဟငေရင်းသီးသေ့်ြယ်ွားဟငေ  8,207,768,606  8,036,294,346 

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများ တေ်ြိုး ဖပေ်လည်သင့်ဖမတ်ဖခင်းမှ ၀င်ဟငေ  4,565,968,746 

ရှယ်ယာအပါ် အပိုဟဆာင်းရဟငေ  3,768,934,860 

ရှယ်ယာအဖမတ်အပါ် ဟလျာ့ဟပးဟငေ  (127,135,000)

၈ စုစုဟပါင်းအဖမတ်  1,187,777,307  1,149,787,184 

စုစုဟပါင်း ရင်းနှီးဟငေ  16,539,345,913  16,295,581,530 
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စဉ် အပြကာင်းအရာ အပသးစိတ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁ ေင်ဟငေ

စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းမှ၀င်ဟငေ  921,034,489  1,606,176,507 

ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်း (အဟရှ့ဟဖမှာက်တံခါးသစ်သီးေလံကုေ်စည်ကေင်း)  775,765,810 

ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်း (မူဆယ်ဗေိုစီပေားဟရးဇုံစီမံကိေ်း)  16,320,753 

ကေေ်ကရစ်လမ်းခင်းဖခင်းလုပ်ငေ်း  87,048,190 

CS-3 သယ်ယူဖခင်းနှင့် ခင်းဖခင်းလုပ်ငေ်း  41,899,736 

ေည်းပညာဆိုင်ရာ ေေ်ဟဆာင်မှုလုပ်ငေ်း  4,982,814  2,648,667 

ဓါတ်ခေဲခေ်းစမ်းသပ်ဖခင်းေေ်ဟဆာင်မှုလုပ်ငေ်း  3,369,481 

ဘူမိဟဗေဆိုင်ရာေေ်ဟဆာင်မှုလုပ်ငေ်း  1,613,333 

အဖခားဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်း  539,187,429 

ဟရေလီ-၃ ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း 

 ဟရာင်း၀ယ်ဟရးလုပ်ငေ်း  30,286,209  22,305,580 

ဓါတ်ခေဲခေ်းကိရိယာများဟရာင်းေယ်ဖခင်း  30,286,209 

စုစုဟပါင်း၀င်ဟငေ =  956,303,512  2,170,318,183 

၂ တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ်များ

စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းအသုံးစရိတ်များ  (195,622,610)  (635,043,508)

ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်း (အဟရှ့ဟဖမှာက်တံခါးသစ်သီးေလံကုေ်စည်ကေင်း) (175,663,563)

ဟဖမကကီးလုပ်ငေ်း (မူဆယ်ဗေိုစီပေားဟရးဇုံစီမံကိေ်း)  (9,813,482)

ကေေ်ကရစ်လမ်းခင်းဖခင်းလုပ်ငေ်း  (1,674,430)

CS-3 သယ်ယူဖခင်းနှင့် ခင်းဖခင်းလုပ်ငေ်း  (8,471,135)

ေည်းပညာဆိုင်ရာ ေေ်ဟဆာင်မှုလုပ်ငေ်း  (6,300,666)  (7,381,050)

ဓါတ်ခေဲခေ်းစမ်းသပ်ဖခင်းလုပ်ငေ်း  (6,300,666)

အဖခားဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်း  (423,541,247)

ဟရေလီ-၃ ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်း (မိုးမိတ်)

ဟရာင်း၀ယ်ဟရးလုပ်ငေ်း  (30,391,248)  (27,377,627)

ဓါတ်ခေဲခေ်းကိရိယာများဟရာင်းေယ်ဖခင်း  (30,391,248)

စက်/ယန္တရားဖပင်ဆင်စရိတ်များ  (8,229,905)  (8,229,905)

စုစုဟပါင်း တိုက်ရိုက်အသုံးစရိတ် =  (240,544,429)  (1,093,343,432)

အြကမ်းအဖမတ်=  715,759,083  1,076,974,751 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ကုန်ဆုံးသည့် ေဏ္ဍာဟရးနှစ်၏ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၀င်ဟငွရှင်းတမ်း (ကျပ်)
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စဉ် အပြကာင်းအရာ အပသးစိတ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃ အဖခားေင်ဟငေ  46,882,370  48,036,673 

၄ တိုက်ရိုက်မေုတ်ဟသာ အသုံးစရိတ်များ

ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များ  (6,962,045)  (2,168,548)

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းဟရာင်းေယ်ဖခင်း (အဟောင်း)  (6,962,045)

စီမံခေ့်ခေဲမှုစရိတ်  (369,434,581)  (290,605,175)

စီမံဟရးရာဌာေ  (38,266,478)

ဘဏ္ဍာဟရးဌာေ  (14,311,761)

ပမို့ ဖပအင်ဂျင်ေီယာဌာေ  (99,056,253)

စက်မှုဌာေ (134,655,919)

လေပ်စစ်ဌာေ  (4,909,163)

အရည်အဟသေးပိုင်ဆိုင်ရာွိေ်းသိမ်းဟရးဌာေ  (19,763,775)

တိုင်းတာဟရးဌာေ  (38,546,993)

လုံပခုံဟရးဌာေ  (19,924,240)

စုစုဟပါင်း တိုက်ရိုက်မေုတ်ဟသာအသုံးစရိတ် =  (376,396,626)  (292,773,723)

စုစုဟပါင်းကုေ်ကျစရိတ် =  (616,941,056)  (1,386,117,155)

၅ ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းတေ်ြိုးဟလျာ့ ဖခင်း၊ ၂၅% ေင်ဟငေခေေ် မနှုတ်မီ အဖမတ်  386,244,826  832,237,701 

၆ ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းတေ်ြိုးဟလျာ့ ဖခင်း ( မတ်လ ၃၁ ွိ)  (357,001,561)  (363,938,354)

၇ ၂၅% ေင်ဟငေခေေ် မနှုတ်မီ အဖမတ်  29,243,265  468,299,347 

၈ ၂၅% နှစ်အလိုက်ေင်ဟငေခေေ် လျာွားချက်  (7,310,817)  (117,074,837)

၉ ယခုနှစ် အသားတင်အဖမတ် / (အရှုံး)  21,932,448  351,224,510 
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အပြကာင်းအရာ အပသးစိတ် မတ်လ	၃၁	၂၀၁၈ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၇

အခေေ်နှုတ်ပပီး အသားတင်အဖမတ်  21,932,449 

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်း ဟရာင်းချဖခင်း (အဟောင်း)  6,962,045 

ဘဏ်အတိုး (ေင်ဟငေ)  (1,732,776)

အခေေ်လျာွားဖခင်း  7,310,816 

တေ်ြိုးဟလျာ့လျာွားဖခင်း  357,001,561 

ညှိနှိုင်းပပီးအသားတင်အဖမတ်  391,474,095  804,938,038 

လက်ငင်းရပိုင်ခေင့်များ  189,202,551 

ဟပးရေ်ရှိ တိုးလာဖခင်း  488,264,352 

Changes in working captial  677,466,903  892,824,272 

လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ဖခင်းမှ ဟငေသားအသားတင် စီးဆင်းမှု  1,068,940,998  1,697,762,310 

ရင်နှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ဟဆာင်ချက်များ

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းေယ်ယူမှု စုစုဟပါင်း  70,612,121 

စီမံကိေ်းအသစ်အတေက် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဟငေ  (1,868,087,865)

ရင်နှီးဖမှုပ်နှံမှုမှ ေင်ဟငေ

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလည်ပတ်ဖခင်းမှဟငေသားအသားတင်စီးဆင်းမှု  (1,797,475,744)  (6,383,679,427)

ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ လုပ်ဟဆာင်ချက်

ဘဏ်အတိုး ေင်ဟငေ  1,732,776 

ရှယ်ယာဟရာင်းချမှုမှ ေင်ဟငေ  34,300,000 

အဖမတ်ဟေစု  (11,900,000)

ရှယ်ယာပရီမီယံ  171,474,260 

ေင်ဟငေခေေ် ကိုက်ညှိဖခင်း  16,057,674 

ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ ဟငေသားအသားတင် စီးဆင်းမှု  211,664,710  5,184,682,664 

နှစ်အတေင်းအသားတင် ေင်ဟငေ၊ ွေက်ဟငေ  (516,870,037)  498,765,547 

ဧပပီလ ၁ ရက် ဟေ့ စာရင်းြေင့် ဟငေလက်ကျေ်  572,383,682  73,618,135 

မတ်လ ၃၁ ရက်ဟေ့ စာရင်းပိတ် ဟငေလက်ကျေ်  55,513,645  572,383,682 

၂၀၁၇ခု-၂၀၁၈ ေဏ္ဍာဟရးကုန်ဆုံးနှစ်၏ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း ဝင်ဟငွစီးဆင်းမှု ရှင်းတမ်း (ကျပ်)
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အပြကာင်းအရာ 		အခမတ်ေမာဏ		 		ရှယ်ယာေမာဏ		 		စုစုပေါင်းေမာဏ		

၂၀၁၂၊ မတ်လ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  1,800,000,000  1,800,000,000 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ကာလအတေင်း  719,595,872  719,595,872 

အဖမတ်ဟေစုခေဲဟေဖခင်း  (180,000,000)  (180,000,000)

၂၀၁၃၊ ေီဇင်ဘာလ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  539,595,872  1,800,000,000  2,339,595,872 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ကာလ အတေင်း  91,837,473  934,385,000  1,026,222,473 

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်း တေ်ြိုးဖပေ်သတ်မှတ်ဖခင်း  387,038,250  387,038,250 

၂၀၁၅၊ မတ်လ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  1,018,471,596  2,734,385,000  3,752,856,596 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ကာလ အတေင်း  899,135,405  3,956,800,000  4,855,935,405 

အဖမတ်ဟေစုခေဲဟေဖခင်း  (521,280,000)  (521,280,000)

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်း တေ်ြိုးဖပေ်သတ်မှတ်ဖခင်း  4,219,425,433  4,219,425,433 

၂၀၁၆၊ မတ်လ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  5,615,752,434  6,691,185,000  12,306,937,434 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ကာလ အတေင်း  351,224,510  351,224,510 

ေင်ဟငေခေေ် ကိုက်ညှိဖခင်း  (82,668,977)  (82,668,977)

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုအရှုံး  (128,057,100)  (128,057,100)

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်း တေ်ြိုးဖပေ်သတ်မှတ်ဖခင်း  (40,494,937)  (40,494,937)

ရှယ်ယာတိုးဖခင်း  1,657,700,000  1,657,700,000 

ရှယ်ယာပရီမီယံတိုးဖခင်း  2,230,940,600  2,230,940,600 

၂၀၁၇၊ မတ်လ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  5,715,755,930  10,579,825,600  16,295,581,530 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ လုပ်ငေ်းလည်ပတ်ကာလ အတေင်း  21,932,449  21,932,449 

ေင်ဟငေခေေ် ကိုက်ညှိဖခင်း  16,057,674  16,057,674 

ရှယ်ယာတိုးဖခင်း  34,300,000  34,300,000 

ရှယ်ယာပရီမီယံတိုးဖခင်း  171,474,260  171,474,260 

၂၀၁၈၊ မတ်လ၊ ၃၁ ရက်ဟေ့  5,753,746,053  10,785,599,860  16,539,345,913 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ဟန့ရှိ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ရင်းနှီးဟငွ ဟပပာင်းလဲမှု ရှင်းတမ်း (ကျပ်)
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လုေ်ငန်းစုစုပေါင်း၏	ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာအချ ိုးများ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၄ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၅ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၆ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၇ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၈

ဟငေဖြစ်လေယ်မှုနှုေ်းများ

ဟငေဖြစ်လေယ်မှုနှုေ်း 130% 73% 83% 53% 33%

အဖမေ်နှုေ်း 122% 70% 79% 48% 35%

ေင်ဟငေရှာနိုင်စေမ်းကို တိုင်းတာဟသာအချ ိုးများ

အြကမ်းအဖမတ် နှုေ်း 27% 33% 46% 49% 71%

အသားတင်အဖမတ် နှုေ်း 7% 13% 17% 16% 2%

ပိုင်ဆိုင်ခေင့်အဟပါ် ဖပေ်ရနှုေ်း 14% 20% 10% 3% 0%

အဟကာင်အွည်ဟြာ်နိုင်စေမ်း အချ ိုးများ

ရပိုင်ခေင့်များအဟပါ် ဖပေ်ရနှုေ်း 12% 15% 7% 2% 0%

ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းအဟပါ် ဖပေ်ရနှုေ်း 17% 17% 8% 3% 0%

ရရေ်ရှိနှင့် ေင်ဟငေနှုေ်း 31% 49% 34% 17% 13%

ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ မူေါေနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာအချ ိုးများ

ဟကကေးပမီေဲ့ ကိုင်ပိုင်ရင်းနှီးဟငေ နှုေ်း 42% 91% 12% 13% 2%

လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ ေဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာအချ ိုးများ

စဉ် ေုံပသေိုင်ေစ္စည်းအမျ ိုးအစား ေိုင်ဆိုင်ခွင့် 	မူလတန်ဖိုး	 	အသားတင်တန်ဖိုး	

၁ ဟဖမ ကိုယ်ပိုင်  43,604.90  43,604.90 

၂ အဟဆာက်အဦး (လူဟေဆိုင်ခေ်း-မင်္ဂလာမူဆယ်) ကိုယ်ပိုင်  44,988.24  44,988.24 

၃ စက်ယန္တရားနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင်  8,794.72  5,288.64 

၄ ဟမာ်ဟတာ်ယာဉ်များ ကိုယ်ပိုင်  7,990.40  4,581.63 

၅ ဟဖမတိုင်းတာဟရးကိရိယာများ ကိုယ်ပိုင်  422.42  229.99 

၆ တည်ဟဆာက်ဟရးကိရိယာများ ကိုယ်ပိုင်  471.12  277.02 

၇ ပရိဟဘာဂပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင်  360.46  295.86 

၈ ရုံးသုံး ပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင်  1,039.70  474.37 

၉ ဘူမိဟဗေဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ကိုယ်ပိုင်  685.62  241.80 

၁၀ ဓါတ်ခေဲခေ်း ကိရိယာများ ကိုယ်ပိုင်  301.67  67.07 

၁၁ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင်  67.00  53.69 

၁၂ ရေ်ကုေ်ရုံးရှိ ရုံးသုံး ပစ္စည်းများ ကိုယ်ပိုင်  134.11  80.47 

စုစုဟပါင်း  108,860  100,184 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ဟန့ရှိ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ စီးပွားဟရးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများ
(ကျပ်သိေ်း)
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၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စုစုပေါင်း

ေင်ဟငေ  10,037  35,161  44,811  46,999  22,162  10,032  169,202 

အသုံးစရိတ်  8,598  33,384  37,207  34,184  17,479  9,670  140,522 

အသားတင်အဖမတ်  1,080  1,332  5,702  8,991  3,512  219  20,836 

အဖမတ်ဟေစု  -    1,800  2,606  2,606  7,012 

ေင်ဟငေခေေ်  374  501  2,084  2,737  1,171  73  6,940 

ကုေ်သေယ်ခေေ်  2,221  1,105  497  3,823 

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု  -    3,421  14,098  29,726  65,996  85,179  85,179 

လုပ်ငန်းအဟကာင်အွည်ဟဖာ်ဟဆာင်ရွက်မှု နှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု အကျဉ်းချုပ် အဟပခပပဇယား (ကျပ်သိေ်း)
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အပြကာင်းအရာ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၄ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၅ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၆ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၇ မတ်လ	၃၁	၂၀၁၈

စုစုဟပါင်း ရင်းနှီးဟငေ  20,412  37,528  123,069  162,956  165,393 

စုစုဟပါင်း လက်ငင်းဟပးရေ်တာေေ်များ  9,267  36,998  24,934  21,408  25,736 

ွည့်ေင်ပပီးရှယ်ယာ  18,000  26,064  54,518  71,095  71,438 

စုစုဟပါင်း ေင်ဟငေ  35,161  44,811  46,999  22,184  10,032 

အသားတင် အဖမတ် (အရှုံး)  1,332  5,702  8,991  3,512  219 

ေင်ဟငေခေေ် (၂၅ %)  501  2,084  2,737  1,171  73 

ကုေ်သေယ်ခေေ် (၅%)  2,221  1,105  497 

အစုရှယ်ယာတစ်ခုေင်ဟငေ  0.074  0.219  0.165  0.049  0.003 

ေဏ္ဍာဟရးနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ ေဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ အဓိက အချက်အလက်များတင်ပပပခင်း (ကျပ်သိေ်း)
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ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ
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ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ

၁။ ေဏ္ဍာဟရးအစီရင်ခံစာဟရးဆွဲရာတွင် အသုံးပပုွားဟသာမူဝါဒများ
 ဟရးဆေဲတင်ဖပွားဟသာ အချက်အလက်များသည်  
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ  ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊  
မိခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏လက်ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီတို့၏ ဘဏ္ဍာဟရး 
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပူးဟပါင်းဟရးဆေဲွားဖခင်း 
ဖြစ်ရာ အဆိုပါ အချက်များွဲမှ ွူးဖခားဟသာ စာရင်းကိုင်မူေါေ 
နှင့် ပက်သက်သည့် အချက်အလက်အချ ိူ ့ကို ဟကာက်နှုတ် 
ဟြာ်ဖပွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

(က)စာရင်းကိုင် စံများနှင့်နည်းဉပဟဒများ 
ယခုအခါ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအဟေနှင့် ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်း
ပိုင်းဆိုင်ရာဟရးဆေဲရာတေင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်နှင့်အညီ ဖပဋ္ဌာေ်း 
ွားဟသာ စာရင်းကိုင်စံများဖြစ်ဟသာ ဖမေ်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာဟရး 
အစီရင်ခံဖခင်းစံ (Myanmar Financial Reporting Stand-
ards) နှင့် အညီ ဟရးဆေဲတင်ဖပွားပါသည်။

 တေ်ြိုးဟလျာ့လျာွားဖခင်းများ၊ ကုေ်သေယ်ခေေ်၊ ေင်ဟငေ 
ခေေ် နှင့် အဖခားအခေေ်အဟကာက်များနှင့်ပက်သက်၍ သက်ဆိုင် 
ရာ ဌာေအသီးသီးမှ သတ်မှတ် ဖပဋ္ဌာေ်းွားဟသာစည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများဟပါ် အဟဖခခံကာ ဟရးဆေဲွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

(ခ)ဟရးဆွဲရာတွင်အသုံးပပုဟသာအဟပခခံမူ
ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် အများအားဖြင့် 
သုံးစေဲပပီးသည့် အတိတ်ကာလ၏ ကိေ်းဂဏေ်းများ  (Historical 
cost convention ) အဟပါ် အဟဖခခံကာ ဟရးဆေဲွားဟသာ်လည်း 
ဟအာက်ပါ အချက်များမှာ အတိတ်ကာလ၏ ကိေ်းဂဏေ်းများ 
ဖြင့် ဟရးဆေဲွားဖခင်းမေုတ်ဘဲ ကာလအလိုက် သင့်တင့်သည့်  
နှုေ်းွားဖြင့် တေ်ြိုးသင့်ဟြာ်ဖပွားပါသည်။

 ■ နရာင်းရနရ်ညရ်ယွ၍် ေယယ်ထူားနသာ ပုနံသပိငု ်ပစ္စည်းြျား  

နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် နပးရန်တာေန်ြျား၊ ၎င်း၏ 
တန်ြိုးြျားအား ကာလနပါက်နေးအလိုက်သင့်တင့်သည့် 
နှုန်းမြင့် နြာ်မပထားမခင်း၊

 ■ ဟရာင်းရေ်ရည်ရွယ်၍ ေယ်ယူွားဟသာပုံဟသပိုင်ပစ္စည်း 
များအား သင့်တင့်သည့် ကာလဟပါက်ဟေးမှ disposal 
cost ကို နုတ်၍ ဟြာ်ဖပွားဖခင်း၊

 ■ ွို့အဖပင် မိမိတို့လုပ်ငေ်းအဟေဖြင့် ကာလြကာရှည် တည် 
ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အချ ို့ဟသာ 
အချက်အလက်များကို လုပ်ငေ်းပပီးစီးမှု ရာခိုင်းနှုေ်းဖြင့် 
အေီးစပ်ဆုံး ကကိုတင်ခေ့်မှေ်းကာ ဟရးဆေဲ တင်ဖပွားပါသည်။ 
ကကိုတင်ခေ့်မှေ်းချက်နှင့် အမှေ် ရလေ်အြကား ဖခားေားချက် 
များအား လုပ်ငေ်းကာလပပီးဆုံးသည့် အချိေ်မှသာ လိုအပ် 
ချက်များအား ညှိနှိုင်းဟရးဆေဲဖခင်း။

(ဂ) ဟရးဆွဲသည့် ပုံစံ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအဟေဖြင့် လက်ဟအာက်ခံ ကုမ္ပဏီများ ြေင့်လှစ်၍  
လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာစာရင်းအင်း 
များနှင့် ပတ်သက်၍ Consolidated Financial Statement  
ကို အချုပ်အဟေဖြင့် ဟရးဆေဲတင်ဖပရာတေင် ဖမေ်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာဟရး 
အစီရင်ခံဖခင်းစံ  MFRS တေင် ဖပဋ္ဌာေ်းချက်များနှင့် အညီ  
historical cost convention ေည်းကိုအသုံးဖပုွားဖခင်း  
ဖြစ်ပါသည်။ ွို့အဖပင် မိမိတို့ဟရးဆေဲဟသာစာရင်းများတေင် မိခင်  
ကုမ္ပဏီနှင့် လက်ဟအာက်ခံ ကုမ္ပဏီအြကား ဟဆာင်ရွက်ဟသာ  
လုပ်ငေ်းကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သည့် ရဟငေများ၊ အဖမတ်များကို 
ြယ်ချေ်၍ လုပ်ငေ်းဖပင်ပမှ အမှေ်တကယ်ရဟသာ လုပ်ငေ်း  
လုပ်ဟဆာင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ရဟငေ၊ သုံးဟငေများကို 
သာ ဟရးဆေဲွားဖခင်း ဟြကာင့် လုပ်ငေ်း၏ မှေ်ကေ်ဟသာဘဏ္ဍာ 
ဟရး စာရင်းကိုသာ ွင်ေပ်ဟပါ်လေင်ဟစဟသာေည်းဖြင့် တင်ဖပ 
ွားဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။
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(ဃ) အသုံးပပုဟငွဟကကးများ
ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာစာရင်းများ ဟရးဆေဲရာတေင် အသုံးဖပုဟသာ 
ဟငေဟြကးကို ဟြာ်ဖပရာတေင် လုပ်ငေ်း လုပ်ဟဆာင်ရာဟေရာဟေသ၊ 
တိုင်းဖပည်တေင် သုံးစေဲဟေဟသာဟငေဟြကးအား လုပ်ငေ်း၏ ဘဏ္ဍာ 
ဟရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားဖပု ဟငေဟြကးအဟေနှင့် ဟြာ်ဖပဟလ့ရှိရာ 
ယခုဟရးဆေဲတင်ဖပချက်တေင်လည်း ဖမေ်မာ ကျပ်ဟငေကိုသာ စာရင်း 
တေင် ဟရးဆေဲတင်ဖပွားပါသည်။ 

 နိုင်ငံဖခားဟငေသုံးစေဲရဟသာ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းမှ 
ရဟငေ၊ သုံးဟငေများအတေက် ဟငေအမှေ်တကယ် ဟပးဟချဟသာ 
အချိေ်တေင် လဲလှယ်ရဟသာ ဟပါက်ဟေးအဟပါ်အဟဖခခံကာ 
ဟရးဆေဲွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ ွိုသို့ ဟငေဟြကး လဲလှယ်သုံးစေဲ 
ရာမှဖြစ်ဟပါ်လာဟသာ ဟငေဟြကးလဲလှယ်ဖခင်းဆိုင်ရာ အရှုံး 
အဖမတ်များအဖပင် Monetary assets and Liabilities များ 
အတေက် သုံးစေဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်ဟပါ်လာဟသာ အရှုံးအဖမတ်  
များကိုလည်း နှစ်ကုေ်ဆုံးချိေ်တေင်ရှိဟသာ ဟငေလဲလှယ်နှုေ်းွား 
ဖြင့် အရှုံးအဖမတ်စာရင်းတေင် ွည့်သေင်း ဟရးဆေဲပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ေဏ္ဍာဟရးအဟပခအဟန 

(က) ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများ 
ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများကို ဟြာ်ဖပရာတေင် ပစ္စည်း၏ မူလတေ်ြိုးကို 
ကာလအလိုက် ဖပေ်လည် တေ်ြိုးသင့်ွားဟသာ  တေ်ြိုးမှ  
စုစုဟပါင်းတေ်ြိုးဟလျာ့နှင့် ပစ္စည်း၏ impairment costs  
ပမာဏအား နုတ်ြယ်၍ အသားတင်တေ်ြိုးဖြင့် ဟြာ်ဖပွား 
ဖခင်းဖြစသ်ည။် နစှအ်လိကု ်တေြ်ိုးဟလျာန့ှုေ်းွားများကိ ု ဟအာက ်
တေင် ဟြာ်ဖပွားပါသည်။ တေ်ြိုးဟလျာ့ေည်းကို ပစ္စည်း၏ 
အသုံးဖပုနိုင်ဟသာ သက်တမ်းအလိုက်  မျဉ်းဟဖြာင့်ေည်းကို အသုံး 
ဖပုတေက်ချက်ွားပါသည်။

စက်ယန္တရားနှင့် စက်ပစ္စည်းများ - ၂၀%
ဟမာ်ဟတာ်ယာဉ်များ - ၁၂.၅ % - ၂၀%
ဟဖမတိုင်းတာဟရးကိရိယာများ - ၁၀%
တည်ဟဆာက်ဟရးကိရိယာများ - ၁၀%
ကေေ်ပျူတာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ - ၂၀%
ပရိဟဘာဂပစ္စည်းများ - ၅%
ဘူမိဟဗေဆိုင်ရာပစ္စည်းများ - ၂၀%
ဓာတ်ခေဲခေ်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ - ၂၀%
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ  - ၆.၂၅%

 ဟဖမနှင့် အဟဆာက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကာလ 
အလိုက်ဟေးကေက်ဟပါက်ဟေးအဟပါ် အဟဖခခံတေက်ချက်ွားရာ 
အဆိုပါတေ်ြိုးအား အြေဲ့အစည်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဟသာ ဖပင်ပ  

တေ်ြိုးသင့်သူများ၏ တေ်ြိုးသင့်မှုအဟပါ် အဟဖခခံကာ ရယူွား 
ဖခင်းမှ တေ်ြိုးဟလျာ့အားနုတ်ြယ်ဟြာ်ဖပွားဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
အဖခားဟသာ ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများဖြစ်ဟသာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံသုံး 
စက်ကိရိယာများ နှင့် စက်ပစ္စည်းများကိုမူ မူရင်းေယ်ဟေးမှ 
စုစုဟပါင်းတေ်ြိုးဟလျာ့ ပမာဏကိုနုတ်ကာ ဟြာ်ဖပွားပါသည်။

 ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုအဟေဖြင့် ဟရအားလေပ်စစ်နှင့် ပတ်သက် 
၍ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံွားရာွိုလုပ်ငေ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် Capital  
Expenditures များအားွည့်သေင်း ဟြာ်ဖပွားဖခင်း ဖြစ်သည်။  
အဖခားရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အစုအစပ်ေင်အဟေဖြင့်  
ွည့်ေင်ဖခင်း၊ လက်ဟအာက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၏ တည်ဟဆာက်ဟရး  
လုပ်ငေ်း အတေက် နှင့် အဖခားဟသာ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်း  
များတေင် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံဖခင်း တို့ပါေင်ပါသည်။ အောဂတ် 
ကာလတေင်း လုပ်ကိုင်ရေ် ဖြစ်နိုင်ဟဖခရှိဟသာ လုပ်ငေ်းများကိုသာ 
ဟြာ်ဖပွားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ပုံဟသပိုင်မေုတ်ဟသာပစ္စည်းများ
ဤအပိုင်းတေင် ဟငေဖြစ်လေယ်ဟသာ လက်ေယ်ရှိနှင့် ဘဏ်ရှိ  
ဟငေသားလက်ကျေ်များ လုပ်ငေ်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အရ  
ကကိုတင်ွုတ်ယူဟငေများ၊ ေေ်ွမ်းများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဟရးဆိုင်ရာ 
ကကိုတင်ွုတ်ယူဟငေများ၊ လုပ်ငေ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကကိုတင်ဟပးဟချ 
ွားဟသာစရိတ်များ၊ အစိုးရ လုပ်ငေ်းများအတေက် လုပ်ငေ်း 
အတေက် ကကိုတင်အပ်နှံ ဟငေများပါေင်ပါသည်။ 

 ကုေ်လက်ကျေ်အဟေဖြင့် တေ်ြိုးသတ်မှတ်ရာတေင် 
တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငေ်းအတေက် အသုံးဖပုမည့်  ပစ္စည်းများ  
ဖြစ်သဖြင့် မူရင်းေယ်ဟေးနှုေ်းဖြင့် တေ်ြိုးသင့် ွားရှိပါသည်။ 
လုပ်ငေ်းလိုအပ်ချက်အရေယ်ယူွားပပီး အသုံးဖပုရေ်အတေက် 
တိကျစော ဟြာ်ဖပခေဲဟေရေ်ခက်ခဲဟသာ ပစ္စည်းများအတေက် ယာယီ  
စာရင်းွားရှိကာ ပုံဟသပိုင်မေုတ်ဟသာပစ္စည်းအဖြစ် ွားရှိ 
ွားပါသည်။

(ဂ) ကာလတိုဟပးရန်တာဝန်များ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအဟေဖြင့် ဟရအားလေပ်စစ်စီမံကိေ်းအတေက် 
ကာလတို ဟချးဟငေများအား ဖပင်ပအြေဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် 
များမှ ရယူကာ ပွမအဆင့် တည်ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်း 
အချ ို့အား ဟဆာင်ရွက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပပီးဖြစ်ပါသည်။ ွို့အဖပင် 
လုပ်ငေ်းတည်ဟဆာက်ဖခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကေ်ွရိုက်တာ 
များအား လုပ်ငေ်းအပ်နှံမှု၊ ပူးဟပါင်းဟဆာင်ရွက်မှုဟြကာင့် 
ဖြစ်ဟပါ်လာဟသာ ရရေ်ရှိ ဟငေများနှင့် ဟပးရေ်ရှိဟငေများအားလဲ 
သီးဖခားစီဟြာ်ဖပွားပါသည်။ ကာလတိုဟပးရေ်တာေေ်များတေင် 
အဖခားဟသာ ဟပးရေ်တာေေ်များ ဖြစ်သည် အဖမတ် ဟေစု အချ ို့နှင့် 
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၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေက် ဟပးရေ်ကျေ်ရှိဟသာ 
အခေေ်များကိုပါ သီးဖခားစီဟြာ်ဖပွားပါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်းဝင်ဟငွ နှင့် အသုံးစရိတ်များရှင်းတမ်း
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်၏ ရဟငေနှင့်ပတ်သက်၍ ဟြာ်ဖပ  
ွားဟသာ ေင်ဟငေများမှာ ကုေ်သေယ်ခေေ်နုတ်ပပီး အသားတင် 
ေင်ဟငေကိုသာ ဟြာ်ဖပွားဖခင်းဖြစ်ပပီး စုစုဟပါင်းေင်ဟငေ၏ ၉၆%  
မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက ပင်မလုပ်ငေ်းဖြစ်ဟသာ တည်ဟဆာက်ဟရး  
စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ လုပ်ကိုင်ဖခင်းမှ ရရှိဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ကျေ် ၄% မှာ ေည်းပညာဆိုင်ရာေေ်ဟဆာင်မှုလုပ်ငေ်းနှင့်  
ဟရာင်းေယ်ဟရးပိုင်ဆိုင်ရာလုပ်ငေ်းများမှ ရရှိဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။

 မိမိတို့၏ အဓိကလုပ်ငေ်းမှာ ဟရရှည်ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ 
သည့် စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းဖြစ်ဖခင်းဟြကာင့် အောဂတ်ကာလတေင်  
ခိုင်မာသည့် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုလုပ်ငေ်းဖြစ်ပါသည်။ MFRS နှင့် 
အညီ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို စုစည်း 
တင်ဖပမှုအဖြစ် ဖပင်ဆင်ရာတေင်ပိုမိုဟရးဆေဲတင်ဖပဖခင်း(Over-
stated)နှင့် အမှေ်တကယ်ွက် ဟလျာ့ေည်းဟြာ်ဖပွားဖခင်း 
(Under-stated) များမှကင်းဟအာင် မိခင်ကုမ္ပဏီနှင့် လက် 
ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီများ အြကား လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှု (Inter-
company Transactions) များကို ြယ်နုတ်ွားပါသည်။

 အသုံးစရိတ်အဟေဖြင့် ဘဏ္ဍာဟရးနှစ် ၁ နှစ်အတေင်း 
အမှေ်တကယ်သုံးစေဲမှုကို အဟဖခခံပပီး ဟရးဆေဲဟြာ်ဖပွားပါသည်။ 
အမှေ်တကယ်သုံးစေဲမှုအပါအေင် အချ ို့ဟသာ ခေ့်မှေ်းတေ်ြိုး 
ပမာဏများမှာ ပပီးဆုံးသည့် လုပ်ငေ်းအပိုင်းလိုက်အဟပါ် အဟဖခခံ 
တေက်ချက်ဟြာ်ဖပွားပါသည်။

 ယခုဘဏ္ဍာဟရးနှစ်၏ လုပ်ငေ်းအသားတင် အဖမတ်မှာ 
စုစုဟပါင်း ဖမေ်မာကျပ်ဟငေ ၂၁.၉ သေ်းသာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
ေင်ဟငေနှင့် အသားတင် အဖမတ်ဟငေကျဆင်းရဖခင်းမှာ မိမိတို့ 
ကုမ္ပဏီ အဟေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ဟရအား  
လေပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖခင်းကိစ္စ၊  
ေမ့်ဟပါ်ဟရအားလေပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တည်ဟဆာက်ဟရး 
လုပ်ငေ်းများ ဟဆာင်ရွက်ဟေဖခင်းကိစ္စရပ်များဟြကာင့် ဖပင်ပ  
တည်ဟဆာက်ဟရး လုပ်ငေ်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုမရှိဖခင်းသည် 
အဓိက အဟြကာင်းရင်းတစ်ချက်အဟေဖြင့် ပါေင်ပါသည်။

၄။ ွူးပခားဟသာ စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အဟတွးအဟခါ်၊ အယူအဆ နှင့် 
ကကိုင်တင်ခန့် မှန်းချက်များ
ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာဟရးဆိုင်ရာ စာရင်းဟရးဆေဲရာတေင် ဖမေ်မာနိုင်ငံ  
ဘဏ္ဍာဟရးအစီရင်ခံဖခင်းစံ Myanmar Financial Reporting  

Standards နှင့် အဖခားဟသာသက်ဆိုင်ရာ မူေါေများနှင့်အညီ 
ဟရးဆေဲွားဖခင်းဖြစ်သည်။ အချ ို့ဟသာ ေင်ဟငေ၊ အသုံးစရိတ်များ၊ 
ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ ဟပးရေ်တာေေ်များနှင့် ပတ်သက်၍ 
သက်ဆိုင်ရာ စီမံခေ့်ခေဲသူ၊ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များမှ သင့်တင့်  
မေတသည်ေုယူဆကာ ခေ့်မှေ်း ဟရးဆေဲဖခင်းများ၊ စာရင်းပိုင်း  
ဆိုင်ရာ စာရင်းဟခါင်းစဉ် ွည့်သေင်းချက်များ ပါေင်သည် 
အားဟလျာ်စော စာရင်းကိုင်စံ အဟဖပာင်းအလဲနှင့် စာရင်းဟရးဆေဲ 
သူများ၏ အယူအဆဟပါ် မူတည်၍ အမှေ်တကယ် ရလေ်  
နှင့် ခေ့်မှေ်းမှုမှာ ကောေချက် ဟပါ်ဟပါက်ဟကာင်း ဟပါ်ဟပါက် 
နိုင်ပါသည်။ ွိုကောေချက်များအား သက်ဆိုင်ရာကာလ 
အလိုက် ဆက်လက်၍ ညှိနှိုင်း ဖပင်ဆင်မှုများအား  ဆက်လက်  
လုပ်ဟဆာင်ရေ် လိုအပ်မည်ဖြစ်ဟြကာင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ 
အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဟဆာင်သေားမည်ဖြစ်ဟြကာင်း တင်ဖပ 
အစီရင်ခံ အပ်ပါည်။ 

၅။ ဟြကွးခမီနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များ
ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငေ်းဟဆာင်ရွက်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်သည့်  ဟကကေးပမီများအား ဘဏ္ဍာဟရးအစီရင်ခံစာတေင် 
ဟြာ်ဖပွားပပီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤဟပးရေ်ရှိဟငေများသည် လုပ်ငေ်း 
၏ ဘဏ္ဍာဟရးနှစ်အတေင်း ဟပးရေ်ရှိဟသာ ဟကကေးပမီများ ဖြစ်ပါ 
သည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီအဟေဖြင့် အွက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍ အဟလးွားဟဆာင်ရွက်ကာ ပိုမိုဟကာင်းမေေ်ဟသာ 
အဟဖခအဟေ ဖြစ်ဟပါ်လာဟရးအတေက် ဟဆေးဟနေးဟဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိဟြကာင်း တင်ဖပအပ်ပါသည်။


