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ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက် 
သည် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ ဆဋ္ဌမအကကိမ် နှစ်ြတ်ေည ်
အလေေလေေအစည်းအလေးကို ကုမ္ပဏီ၏ ၇ နှစ်လမမာက ်
လမေးလန့ မြစ်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ၊ ၁၂ ွှက်လန့တေင် 
၂၀၁၇ မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒြါ မြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 
ကျင်းြနိုင်ခဲ့ မြီမြစ်ြါသည်။

 ကုမ္ပဏီအလနမြင့် လမော်မှန်းချက်၊ ွှည်မှန်းချက်များ 
ဆီသို့ တစ်စိုက်မတ်မတ်ဦးတည်လေောက်ေှမ်းွှင်း ကုမ္ပဏီ 
၏ မူေါဒ၊ ကျင့်ေုံး၊ အွှည်အလသေး၊ ြေင့်ေင်းမမင်သာမှု 
အစွှှိသည့်စံတန်ြိုးေားမှုများကို လေးစားေိုက်နာ ကျင့်သုံး 
ေျက်ွှှိြါသည်။

 ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့သည် ကုမ္ပဏီအတေက် 
အခက်အခဲများကို မြတ်သန်းွှင်ဆိုင်ခဲ့ွှမခင်းအမြင် စိန်လခါ် 
မှုများကိုေည်း ကကုံလတေ့ခဲ့ွှသည့်နှစ်များမြစ်သည်ေု ဆိုွှ  
လြမည်။ ဤသို့ဆိုွှမခင်းမှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု  
ေုြ်ငန်းတစ်ခုမြစ်သည့် နမ့်လြါ် လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း  
သည် ဓာတ်အားခနှုန်းေားနှင့် လငေလြကးလြာင်းြေမှုတို့လြကာင့်  
အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်မှုအဆင့်၌ လွှှ့မတိုးသာဘဲ 
လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားွှမခင်း၊ မြည်တေင်းွှှိ အလမခခံအလဆာက ်

အအုံ စီမံကိန်းေုြ်ငန်းကကီးများ အဆမတန်လေျာ့နည်းော 
မှုလြကာင့် ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများ အေေန်နည်းြါးလနမခင်း  
စသည်တို့လြကာင့် မြစ်ြါသည်။ ေို့လြကာင့် တည်လဆာက်လွှး 
ေုြ်ငန်းသုံး ကုန်ေုတ်ေုြ်မှုနှင့် လွှာင်းေယ်လွှးကဏ္ဍများ 
အား ွှည်မှန်းချက်ေားကာ တိုးချဲ့လဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည်။

 ကုမ္ပဏီြေဲ့စည်းြုံနှင့် အသုံးစွှိတ် ြိုမိုကျစ်ေစ် 
လစလွှးကိုွှည်ွှွယ်ေျက် အကကံလြးလကာ်မတီအြေဲ့အား 
လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားမခင်း၊ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ေင်ဦးလွှများ 
လေော့ချမခင်း၊ ေှစ်ေြ်ေျက်ွှှိသည့် ဘဏ္ဍာလွှးအွှာွှှိချုြ်  
လနွှာကိုေည်း ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအားတာေန်ယူလစမခင်း၊  
ဒါရိုက်တာများ၏ အကျ ိုးခံစားခေင့်ကို သတ်မှတ်နှုန်းေား 
ေက် လေျာ့ချကာခံစားလစမခင်း စသည့် မြုမြင်လမြာင်းေ ဲ
လွှးများ လဆာင်ွှွက်ေိုက်သည့်အမြင် စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့ကို 
ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျစောမြင့် ေိန်းလကျာင်းနိုင်ွှန်အေို့ငှာ ဥက္ကဋ္ဌ 
ွှာေူးကို ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာမြစ်သူအားသာ လဆာင်ွှွက် 
လစမခင်းနှင့် ကုမ္ပဏီတည်လောင်သူ ဘုတ်အြေဲ့ ြေဲ့စည်း၍ 
လစာင့် ြကည့်လောက်မြလစမခင်း အစွှှိသည့် မြုမြင်လမြာင်းေဲ
မှုများကိုေည်း လဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည်။

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ မမန်မာ့စီးြေားလွှးေုြ်ငန်း 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အိတ်ဖွင့်ဟပးစာ

စိုင်းခိမ်ခမ်း

အိြ်ြေင့်လြးစာကဏ္ဍ
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များ၏ ြေင့်ေင်းမမင်သာမှုကို တိုးမမှင့်လစွှန်နှင့်  ြိုမို 
လကာင်းမေန်လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်များ လဆာင်ွှွက ်
ောလစွှန်အတေက် တိုက်တေန်းအားလြးမခင်းကိုွှည်ွှွယ်၍  
မမန်မာ့စီးြေားလွှးကဏ္ဍ တာေန်ယူမှုွှှိလွှးအလောက်အကူမြု 
ဌာန (MRCH)မှ ဆန်းစစ်ေုတ်လေသည့် ြေင့်သစ်စအစီွှင်ခ ံ
စာ ၂၀၁၉ တေင် သတင်းအချက်အေက်ေုတ်မြန်လြကညာမှု 
အလကာင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ (ေိြ်တန်းကုမ္ပဏီ ၃၀ ခု) စာွှင်း၌  
ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အဆင့် ၁၆ တေင်ွှြ်တည်ေျက ်
ွှှိသည်မှာ အေူးြင်ဂုဏ်ယူွှမည်မြစ်သည်။ ေိုသို့ွှြ်တည် 
နိုင်လွှးအတေက် ၇ နှစ်တာကာေအတေင်း တာေန်ေမ်း 
လဆာင်ခဲ့ ြကလသာ အကကံလြးလကာ်မတီအြေဲ့ေင် ဆွှာကကီး 
များ၊ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ၊ စီမံခန့်ခေဲလွှးအြေဲ့ေင်များ၊ 
အွှာေမ်း/အမှုေမ်းများ၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်များအားေုံး၏ 
ကုမ္ပဏီအလြါ် လစတနာေားွှှိမှုနှင့် ရိုးသားကကိုးစားမှုများ 
ကို ဂုဏ်မြုလြာ်လဆာင်ေျက်ွှှိသည်မှာ မငင်းဆို၍ွှမည ်
မေုတ်ြါ။

 ခိုင်မာ၍ လွှွှှည်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းေည်း 
မြစ်သည့် နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းေုြ်ငန်းအား  
အမမန်ဆုံး အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်နိုင်ွှန် ကကိုးြမ်း 
လဆာင်ွှွက်လနသကဲ့သို့ ေက်ွှှိလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလသာ 
လအာက်လြာ်မြြါ တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်း၊ 
ကုန်ေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်း၊ လွှာင်းေယ်လွှးေုြ်ငန်းနှင့် 
ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းများမြင့် ကုမ္ပဏီအတေက်အကျ ိုးမြစ ်
ေေန်းလစမခင်းကိုေည်း ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်သေားြါမည်။

၁။ မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း၊ 
မူဆယ်ခရိုင်။

၂။ ွှွာချင်းဆက် ြေံ့ မြိုးလွှးေမ်းစီမံကိန်း၊ မြန်ေည် လနွှာ 
ချေားလွှးစီမံကိန်း၊ သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံ စီမံကိန်းနှင့် 
အလသးစား လမမသားလွှလေှာင်တမံ စီမံကိန်း။

၃။ သုေဏ္ဏမိဂဒါ မောလစတီလတာ်စီမံကိန်း၊ မူဆယ်မမို့။
၄။ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းသုံး လွှသဲေုတ်ေုြ်လွှာင်းချ

မခင်းေုြ်ငန်း၊ မူဆယ်မမို့။
၅။ ကေန်ကွှစ် အွှည်အလသေးမမင့်လဆးွှည် ေုတ်ေုြ်  

လွှာင်းချ မခင်းေုြ်ငန်း၊ မန္တလေးမမို့။
၆။ မမို့ မြအင်ဂျင်နီယာဘာသာွှြ်ဆိုင်ွှာ ဓာတ်ခေဲခန်း 

ြစ္စည်းများမြန့် မြူးလွှာင်းချမခင်း၊ Online + မူဆယ်မမို့။
၇။ မမို့ မြအင်ဂျင်နီယာဘာသာွှြ်ဆိုင်ွှာ လမမတိုင်းြစ္စည်း

များမြန့် မြူးလွှာင်းချမခင်း၊ Online + မူဆယ်မမို့။

၈။ အကကီးစားကေန်ကွှစ်လြျာ်စက်များ မြန့် မြူးလွှာင်းချ 
မခင်း၊ Online + မူဆယ်မမို့။

၉။ အမှိုက်နှင့် မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်း၊ 
မူဆယ်မမို့။

၂၀၁၉ နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ခံစာတေင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ (ဧမြီ-စက်တင်ဘာ) နှစ်ေက်  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တို့အတေက် ေုြ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာလွှး 
အလမခအလနများကို အစီွှင်ခံေားြါသည်။ အေက်တေင်  
တင်မြခဲ့သည့် အတိုင်း ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တေင်  
တည်လဆာက်လွှးနှင့် အိမ်၊ မခံ၊ လမမ လွှာင်းေယ်လွှး 
ေုြ်ငန်းများ ကျဆင်းခဲ့ မခင်းလြကာင့် ကုမ္ပဏီအလနမြင့် 
တစ်ခါမှမမြစ်လြါ်ခဲ့ြူးသည့်အရှုံး မြစ်လြါ်ခဲ့ွှြါသည်။ 
သို့လသာ် ကုမ္ပဏီ၏ြေဲ့စည်းြုံအား မြုမြင်လမြာင်းေဲမခင်း၊ 
အသုံးစွှိတ်စီမံခန့်ခေံမှုစနစ်များအား မြုမြင်လမြာင်းေဲမခင်း၊ 
ကုန်ေုတ်ေုြ်မှုနှင့် လွှာင်းေယ်လွှးေုြ်ငန်းများ တိုးချဲ့ 
လဆာင်ွှွက်မခင်း၊ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများ များမြားောမခင်း 
တို့လြကာင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် အကျ ိုးအမမတ်
များကိုမြစ်ေေန်းလစမည့်အမြင် အမမတ်လေစုများကိုေည်းခေဲ
လေလြးနိုင်မည်ေု ယုံြကည်ြါသည်။ 

 သို့ြါ၍ ကုမ္ပဏီအလြါ်ယုံြကည်မှုအမြည့် မြင့် ွှင်းနှီး 
မမှုြ်နှံြကသည့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များအလနမြင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
မြစ်တည်မှု၊ အလတေ့အကကုံ၊ မြတ်သန်းမှုအလနအေားများကို
နားေည်လြးနိုင်ြကြါွှန် အေူးလမတ္တာွှြ်ခံအြ်ြါသည်။ 
လွှှ့ဆက်မည့်ကာေများတေင်ေည်း နိုင်ငံလတာ်မှချမှတ ်
ေားလသာ ဥြလဒ၊ မူေါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို 
ေိုက်နာလဆာင်ွှွက်ွှင်း  ကုမ္ပဏီအကျ ိုး၊ အစုွှှယ်ယာွှှင် 
များအကျ ိုး၊ လဒသအကျ ိုး၊ ြတ်ေန်းကျင်အကျ ိုး၊ နိုင်ငံ 
အကျ ိုးတို့အတေက် ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်ေျက် စဉ်ဆက ်
မမြတ် ြေံ့ မြိုးတိုးတက်လွှးဆီသို့ ဦးတည်လေောက်ေှမ်း 
သေားြါမည်ေု အစုွှှယ်ယာွှှင်များအား ကတိမြုအြ်ြါ 
သည်။
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်များ ဆဋ္ဌမအကကိမ်လမမာက်  
နှစ်ြတ်ေည်အလေေလေေအစည်းအလေးကျင်းြသည့် ယလန့ 
၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ွှက်လန့သည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ၇ နှစ်မြည့်  
လန့ေူးလန့ မမတ်တစ်လန့ြင်မြစ်ြါသည်။ ၇ နှစ်တာကာေ  
အတေင်း တိုင်းမြည်ြေံ့ မြိုးလွှးကို အလောက်အကူမြုလစနိုင ်
သည့် လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းကို နိုင်ငံလတာ်အစိုးွှ၏ 
ခေင့် မြုချက် BOT စနစ်မြင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံခေင့်ွှွှှိွှန ်
လဆာင်ွှွက်နိုင်ခဲ့သည့်အမြင် နိုင်ငံလတာ်အစိုးွှနှင့် ြုဂ္ဂေိက 
ေုြ်ငန်းွှှင်များေံမှေည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အိမ်ယာ 
စီမံကိန်း၊ သစ်သီးေေံကုန်သေယ်လွှးဇုန်စီမံကိန်း၊ လွှအား 
ေေြ်စစ်စီမံကိန်း၊ ေမ်းစီမံကိန်းများ စသည်တို့ကို 
ကန်ေရိုက်စနစ်မြင့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ လအာင်မမင်စော 
အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်နိုင်ခဲ့ မခင်းများသည် ကုမ္ပဏီ၏  
ြုံွှိြ်လကာင်းများြင်မြစ်လြကာင်း ြဏာမအစီွှင်ခံအြ်ြါ 
သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အလမခခံအလဆာက်အအု ံ
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများကို လမော်မှန်းချက်၊ ွှည်မှန်း 
ချက် များေားွှှိ၍ စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများလဆာင်ွှွက ်
ေျက်ွှှိွှာတေင် ေေန်ခဲ့လသာ ၃ နှစ်တာကာေမှစ၍ တည ်
လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများ၊ အိမ်/မခံ/လမမ လွှာင်းေယ်လွှး 
ေုြ်ငန်းများသည် နိုင်ငံအေှမ်း၌ကျဆင်းောခဲ့လသာလြကာင့် 
ကုမ္ပဏီ၏ တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများသည်
ေည်း ေိုက်ြါကျဆင်းခဲ့ွှသည်မှာ မြစ်ရိုးမြစ်စဉ်တစ်ခုေု 
ယုံြကည်လသာ်ေည်း စီးြေားလွှးြေံ့ မြိုးမှုကဏ္ဍအလနမြင့် 
အမခားလသာေင်လငေွှေမ်းွှှိနိုင်သည့် ကုန်ေုတ်ေုြ်မှုနှင့် 
လွှာင်းေယ်လွှးေုြ်ငန်းများကို ေမ်းသစ်ြေင့်လဆာင်ွှွက ်
ေျက်ွှှိြါသည်။

၁။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း
(က) နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း

၂၀၁၈ နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ခံစာတေင် နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်
စစ်စီမံကိန်းနှင့်ြတ်သက်၍ လငေလြကးလြာင်းြေမှုအဆမတန်
ကကီးမားမခင်းလြကာင့် စီမံကိန်းအတေက်ဘဏ္ဍာလွှးစီမံခန့်ခေဲမှု
ကိစ္စများကို သက်လွှာက်မှု ွှှိလစခဲ့လြကာင်း၊ စီမံကိန်း၏မမို့ မြ 
ေုြ်ငန်းများကို မမန်မာကျြ်လငေနှင့်တည်လဆာက်သေားွှန်နှင့်  
M&E ေုြ်ငန်းများကိုသာ နိုင်ငံမခားလငေမြင့်တည်လဆာက ်
သေားမည်မြစ်လြကာင်း၊ သို့မှသာေေင် နိုင်ငံမခားလငေလြကး 
အလမြာင်းအေဲနှင့် လငေလြကးလြာင်းြေမှုဆိုင်ွှာ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ 
ညွှန်းကိန်းများကိုေည်း လမြလေော့နိုင်မည် မြစ်လြကာင်း 
တင်မြခဲ့ြါသည်။

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ 
အိတ်ဖွင့်ဟပးစာ

စိုင်းအုန်းမမင့်
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 သို့လသာ် စီမံကိန်းကုန်ကျစွှိတ်များမြန်ေည်ဆန်း 
စစ်လေော့ချလသာ်ေည်း လငေလြကးလြာင်းြေမှုနှုန်းကို မေွှမ်းမခု ံ
နိုင် မကာမိနိုင်လသာလြကာင့် စီမံကိန်းအလကာင်အေည်လြာ်
လဆာင်မှုကို လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားွှြါသည်။ သို့လသာ် ေေြ်စစ ်
နှင့် စေမ်းအင်ေန်ကကီးဌာနက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေန်ေ၊ ၁ ွှက ်
လန့မှစတင်မြီး မြည်သူေူေုေံသို့ ဓာတ်အားခနှုန်းေား 
တိုးမမှင့်လကာက်ခံေိုက်မြီမြစ်သမြင့် ေန်ကကီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီ 
အြကားချုြ်ဆိုေားသည့် ဓာတ်အားခနှုန်းေားကိုေည်း 
မြန်ေည်ညှိနှိုင်းမြီးမှသာေျင် စီမံကိန်းအလကာင်အေည ်
လြာ်လဆာင်မခင်း ေုြ်ငန်းများကို ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက ်
သေားနိုင်မည်မြစ်လြကာင်း ေြ်ဆင့်တင်မြအြ်ြါသည်။

(ခ) ကုန်ြစ္စည်းေုတ်ေုြ်လွှာင်းချမခင်းေုြ်ငန်း

Concrete Admixture - ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ကုမ္ပဏီခေဲမြစ ်
လသာ HPA Con-Gent အမည်မြင့် မန္တလေး၊ စက်မှုဇုန်-၂ 
တေင် စက်ရုံတည်လဆာက်၍ ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေးမမင် ့
လဆးွှည်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းြိုင်းတေင် စမ်းသြ ်
ေည်ြတ်ကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမြီေမှစတင်၍ေုတ်ကုန်  
များကို ွှှမ်းမြည်နယ်(လမမာက်ြိုင်း)အတေင်း မြန့် မြူးလွှာင်း  
ချခဲ့ြါသည်။ ယခုအခါ မန္တလေးနှင့် ွှန်ကုန်ွှှိလေးကေက်များ 
အား ေိုးလြာက်ေျက်ွှှိမြီး လွှာင်းအားမမှင့်တင်နိုင်လွှးကို 
ေည်း ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါသည်။

လွှသဲေုတ်ေုြ်လွှာင်းချမခင်း - မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ 
သည့် နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ကန်ေရိုက် 
ေုြ်ငန်းများအတေက် ေည်းလကာင်း၊ လဒသတေင်းွှှိ ြုဂ္ဂေိက 
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအတေက်ေည်းလကာင်း လွှေေီ 
မမစ်လွှသဲများကို ေုတ်ေုြ်လွှာင်းချေျက်ွှှိြါသည်။

(ဂ) အသင့်လြျာ်ကေန်ကွှစ် ေုတ်ေုြ်လွှာင်းချမခင်းေုြ်ငန်း

ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် အသင့်လြျာ်ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်
မခင်းေုြ်ငန်းတေင် အလတေ့အကကုံ၊ နည်းြညာ၊ ဓာတ်ခေဲခန်း၊ 
ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ် စသည်တို့ေက်ေယ်ွှှိမြီး မြစ်သည ်
နှင့်အညီ မူဆယ်- နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း 
အတေက်ေည်းလကာင်း၊ လဒသတေင်းွှှိ ြုဂ္ဂေိကတည်လဆာက ်
လွှးေုြ်ငန်းများအတေက်ေည်းလကာင်း၊ နမ့်လြါ် လွှအား 
ေေြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက်ေည်းလကာင်း စသည့်ကေက်များ 
ကိုွှည်ွှွယ်ေျက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်ေတေင် တစ်နာွှီေေင်  
ကုဗမီတာ ၆၀ လြျာ်စြ်နိုင်သည့် HZS60 ကေန်ကွှစ် 
လြျာ်စက်နှင့် ဆက်စြ်ယာဉ်များကိုြါ ကုမ္ပဏီမှ ၁၀၀% 

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံကာ အသင့်လြျာ်ကေန်ကွှစ်များအား ေုတ်ေုြ် 
အသုံးမြုမခင်း၊ လွှာင်းချမခင်းများ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါသည်။

( ဃ ) ြုဂ္ဂေိက အမှိုက်နှင့် မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး 
ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်ေတေင် မူဆယ်မမို့နယ် စည်ြင်သာယာ 
လွှးလကာ်မတီမှ မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့် မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး 
ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းများကို အိတ်ြေင့်တင်ဒါြိတ်လခါ်ခဲ့ွှာ၌ 
ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ကုမ္ပဏီခေဲမြစ်လသာ TWINS Industry 
Limited က လဒသြေံ့ မြိုးလွှးကို အလောက်အကူမြုလစွှန်၊ 
လဒသခံ မြည်သူေူေု အေုြ်အကိုင်အခေင့်အေမ်းြိုမို ွှွှှိ 
လစွှန်၊ မူဆယ်မမို့တေင်း သာယာေှြလွှးနှင့် မြည်သူ့ ေူလနမှု 
အဆင့်အတန်းကို မမှင့်တင်ွှန်၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်များအား 
ေိုက်သင့်သည့်အကျ ိုးအမမတ် ွှွှှိလစွှန် စသည့်ွှည်ွှွယ် 
ချက်များမြင့် ေင်လွှာက်ယှဉ်မြိုင်ကာ တင်ဒါလအာင်မမင်ခဲ ့
ြါသည်။

 အဆိုြါေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းကို ကျြ်သိန်း ၃၇၇၀  
မြင့်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံသေားွှန်ေျာေားမြီး၊ ၂၀၂၀ လြလြာ်ေါွှီေ 
တေင်စာချုြ်ချုြ်ဆိုနိုင်ွှန်ွှည်ွှွယ်ေျက် ေန်လဆာင်မှု ေုြ် 
ငန်းများကို အွှှိန်အေုန်မမှင့် လဆာင်ွှွက်သေားြါမည်။

၂။ တည်ဟဆာက်ဟရးကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း
( က) မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း

လဆာက်ေုြ်လွှးေန်ကကီးဌာနနှင့် Oriental Highway Co.,  
Ltd. တို့အြကား BOT စနစ်မြင့်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံလသာ မူဆယ်- 
နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း၊ ၅ မိုင်ကို  
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေတေင် စတင်အလကာင်အေည ်
လြာ်လဆာင်နိုင်ွှန် ေျာေားလသာ်ေည်း၊ လမမတိုင်းတာမခင်း၊ 
ဒီဇိုင်းမြုမခင်း၊ ဒီဇိုင်းအတည်မြုခံယူွှမခင်း၊ ေမ်းနှင့်မေေတ ်
ကင်းသည်များ လဒသခံမြည်သူများနနှင့် ညှိနှိုင်းလဆေးလနေး 
ွှမခင်း စသည့်ကိစ္စွှြ်များလြကာင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်ေမှ 
သာေျင် ေုြ်ငန်းများကိုစတင်လဆာင်ွှွက်နိုင်ခဲ့ မြီး၊ နယ်စြ ်
ကုန်သေယ်မှုယာဉ်လြကာများ အဆမတန်ြိတ်ဆို့ မခင်းလြကာင့် 
အစီွှင်ခံသည့်ကာေအေိ ၅၀% သာလဆာင်ွှွက်မြီးစီးခဲ ့
ကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြေင့်ေင်းွှာသီကာေတေင် ၁၀၀% အမြီး 
တည်လဆာက်သေားွှန် စီမံချက်ချေားြါသည်။ စီမံကိန်း 
ဆိုင်ွှာအချက်အေက်များမှာ 

• အဆင့် မမှင့်တင်မည့်ေမ်းအွှှည် - ၅ မိုင်
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• အဆင့် မမှင့်တင်မည့်ေမ်းအမျ ိုးအစား -  ကေန်ကွှစ်ေမ်း
• ေမ်းတာလဘာင် - ၄၀ လြ
• ယာဉ်သေားေမ်းအကျယ် - ၂၄ လြ
• လန့စဉ်ြေမ်းမေယာဉ်သေားောမှုြမာဏ - ၇၅၀ စီး/ွှက်
• ေမ်းခံနိုင်ေန်ဒီဇိုင်း - HS60

( ခ ) အနာဂတ် ေုြ်ငန်း

ောမည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်းတေင် ွှှမ်းမြည ်
နယ်အတေင်း လဆေးလနေး ကမ်းေှမ်းေားသည့် သတ္တုသန့်စင် 
စက်ရုံေုြ်ငန်းနှင့်ဆက်စြ်သည့် ေူမှုေန်းကျင် ြူးလြါင်း  
တာေန်ယူမှု (CSR) စီမံချက်များကို အလကာင်အေည်  
လြာ်လဆာင်သည့်အလနမြင့် ၁။ ွှွာချင်းဆက် ြေံ့ မြိုး 
လွှးေမ်းစီမံကိန်း ၂။ မြန်ေည်လနွှာချေားလွှးစီမံကိန်း  
၃။ အလသးစားလမမသားလွှလေှာင်တမံစီမံကိန်း စသည့် 
စီမံကိန်း ေုြ်ငန်းများကို ကန်ေရိုက်စနစ်မြင့်အလကာင ်
အေည်လြာ်လဆာင်ွှန်အတေက် လမမတိုင်းတာမခင်း၊ ဒီဇိုင်းမြု 
မခင်း၊ လမမစမ်းသြ်မခင်းေုြ်ငန်းများ လဆာင်ွှွက်ေျက ်
ွှှိြါသည်။ အကကိုအင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းများ မြီးစီးြါက 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ြေင့်ေင်းွှာသီကာေတေင် တည်လဆာက်လွှး 
ေုြ်ငန်းများစတင်နိုင်ွှန် လဆေးလနေးညှိနှိုင်းေျက်ွှှိြါသည်။

၃။ ဟရာင်းဝယ်ဟရးလုပ်ငန်း
ဂွှိတ်လော်ခမ်းရုံးချုြ်တည်ွှှိွှာ မူဆယ်မမို့သည် နိုင်ငံ 
အေှမ်းွှှိနယ်စြ်ကုန်သေယ်မှု၏ ၇၀ ွှာခိုင်နှုန်းခန့် ွှှိလသာ 
လြကာင့် ကကီးမားသည့်ြမာဏမြစ်ြါသည်။ သို့ြါ၍ ကုမ္ပဏီ၏ 
လငေသားစီးဆင်းမှု လကာင်းမေန်လစလွှးနှင့်  မြည်တေင်းွှှိ တည် 
လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများ အဆင့် မမှင့်တင်နိုင်လွှးတို့ကို 
ွှည်ွှွယ်ေျက် တရုတ်နိုင်ငံေုတ် ကေန်ကွှစ်လြျာ်စက ်
ကကီးများ၊ မမို့ မြအင်ဂျင်နီယာွှြ်ဆိုင်ွှာ ဓာတ်ခေဲခန်းသုံး 
ြစ္စည်းများနှင့် လမမတိုင်းြစ္စည်းကိွှိယာများကို ရုံးချုြ်တေင် 
အလွှာင်းမြခန်း ြေင့်ေှစ်၍ေည်းလကာင်း၊ https://trading.
greathorkham.com နှင့် GHK Trading Facebook 
Page တို့တေင် Online မြင့်ေည်းလကာင်း လေးကေက်များ 
ေိုးလြာက်လွှာင်းချေျက်ွှှိြါသည်။

၄။ ဟငွဟြကးရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဟေးကွက်
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လငေလြကးွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုလေးကေက်  
သို့မေုတ် ွှန်ကုန်စလတာ့အိြ်ချိန်းသို့ စာွှင်းေင်လွှာက ်
နိုင်ွှန် Corporate Governance System Setting Up, 
External Reporting System Setting Up, Internal 

Control and Reporting System Setting Up, Inter-
nal Control Review, Duse Diligence စသည့် ကကိုတင ်
မြင်ဆင်မှုေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်ေားမြီးမြစ်ြါသည်။

 သို့လသာ် အေက်တေင်တင်မြခဲ့သည့်အတိုင်း နမ့်လြါ် 
လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း၏ ဓာတ်အားခနှုန်းေားနှင့် 
လငေလြကးလြာင်းြေမှုတို့လြကာင့် စီမံကိန်းအလကာင်အေည်
လြာ်လဆာင်လွှးေုြ်ငန်းများကို လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားသကဲ့သို့ 
ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ချိန်းသို့ စာွှင်းေင်မည့်ေုြ်ငန်းစဉ်များ
ကိုေည်း လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားွှြါလြကာင်းတင်မြအြ်ြါသည်။

၅။ ေဏ္ဍာဟရးကဏ္ဍ
၂၀၁၉ နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ခံစာတေင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ (ဧမြီ-စက်တင်ဘာ) နှစ်ေက်  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တို့အတေက် ေုြ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာလွှး အလမခ 
အလနများကို အစီွှင်ခံေားြါသည်။ အေက်တေင်တင်မြခဲ ့
သည့် အတိုင်း ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တေင် တည်လဆာက်လွှး 
နှင့် အိမ်၊ မခံ၊ လမမ လွှာင်းေယ်လွှး စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများ 
ကျဆင်းောခဲ့ မခင်းလြကာင့် ကုမ္ပဏီအလနမြင့် တစ်ခါမှမမြစ ်
လြါ်ခဲ့ြူးသည့်အရှုံး မြစ်လြါ်ခဲ့ွှြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ဘာေ၊ ၃၀ ွှက်လန့ွှှိ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာလွှးအလမခ
အလနအကျဉ်းချုြ်ကို လအာက်ြါအတိုင်းတင်မြအြ်ြါသည်။

• ကုမ္ပဏီ၏အသားတင်ြိုင်ဆိုင်မှု -  ၁၄, ၉၇၄.၅၃ ကျြ်သန်း
• ွှှယ်ယာတစ်လစာင်၏ စာွှင်းတန်ြိုး - ၂,၀၉၆.၁၆ ကျြ်

သို့လသာ် ကုမ္ပဏီ၏ြေဲ့စည်းြုံအား မြုမြင်လမြာင်းေဲမခင်း၊ 
အသုံးစွှိတ်စီမံခန့်ခေံမှုစနစ်များအား မြုမြင်လမြာင်းေဲမခင်း၊ 
ကုန်ေုတ်ေုြ်မှုနှင့် လွှာင်းေယ်လွှးေုြ်ငန်းများတိုးချဲ့ 
လဆာင်ွှွက်မခင်း၊ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများ ယခင်နှစ်ေက်  
ြိုမိုများမြားောမခင်းတို့လြကာင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ ်
တေင် ကုမ္ပဏီအကျ ိုးြိုမိုမြစ်ေေန်းလစမည့်အမြင် အမမတ်လေစ ု
များကိုေည်း ခေဲလေလြးသေားနိုင်ွှန် ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက ်
သေားြါမည်။

၅။ နိဂုံး
အချုြ်အားမြင့် ဆိုွှလသာ် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်များသည် 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီအတေက် အခက်အခဲနှင့် အြကြ်အတည်းများ 
ွှှိသည်ေု ဆိုလသာ်မငားေည်း မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှာ အများနှင့် 
သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီမြစ်မခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း၊ အစ 
ွှှယ်ယာွှှင်များ၏ အကျ ိုးကိုဦးေိြ်ေားမြီး အုြ်ချုြ်သူ 
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များနှင့် အွှာွှှိ/အွှာေမ်းများအားေုံး၏ ရိုးသားကကိုးစား  
စောမြင့် ေိုင်းေန်းကူညီြံ့ြိုးမှု၊ အမြန်အေှန်ေိန်းလကျာင်းမှု၊ 
အချင်းချင်း လေးစားယုံြကည်မှုတို့လြကာင့်ေည်းလကာင်း 
စိန်လခါ်မှုများကို လကျာ်မြတ်ွှင်း များလမမာင်လသာအလတေ့ 
အကကုံနှင့် သင့်တင့်လသာွှင့်ကျက်မှု ွှှိောမြီေု ဆိုနိုင်လြ  
မည်။ ဆက်ေက်မြီး နိုင်ငံလတာ်မှ ချမှတ်ေားလသာ ဥြလဒ၊  
မူေါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လသေြီမခင်းမွှှိွှလေ 
လအာင် သတိေားလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိသကဲ့သို့ အမခားတစ ်
ြကတ်ေငေ်ည်း ကမ္ဘာအ့ေှမ်း၊ နိုငင်ံ့အေှမ်း မြစလ်ြါ်လမြာင်းေဲမှု 
များကိုေည်း အလေးေားွှင်း ဆီလေျာ်မှုအွှှိဆုံးမြစ်မည့် 
ဆုံးရှုံးနိုင်လမခစီမံခန့်ခေဲမှုနည်းေမ်းများအွှ အြက်ြက်မှ 
ချိန်ဆ၊ ချိန်ေိုး၊ ချိန်ညှိေုြ်လဆာင်သေားမည်မြစ်ြါသည်။

 မည်သို့ဆိုလစ ကုမ္ပဏီအလနမြင့် ရုန်းကန်လနွှသည့် 
အလမခအလနတေင် ွှှိလနလသးလသာ်ေည်း စီမံကိန်းကကီးများတေင ်
ေုြ်ငန်းအလတေ့အကကုံများွှှိခဲ့ မခင်း၊ ခိုင်မာသည့်ွှင်းနှီးမမှုြ ်
နှံမှုေုြ်ငန်းကို အစြျ ိုးနိုင်ခဲ့ မခင်း၊ ြေင့်ေင်းမမင်သာမှုများ 

မြင့် ဂုဏ်သတင်းလကျာ်လစာမှုွှှိခဲ့ မခင်းတို့နှင့်အတူ ေေန်းေင်း 
လတာက်ြလသာ လန့သစ်များဆီသို့ တစ်လွှွ့လွှွ့လွှှ့တိုး 
ေှမ်းချီလနမခင်းအလြါ် များစောဂုဏ်ယူမိသည်။ ဆက်ေက်၍ 
နိုင်ငံလတာ်နှင့်တကေ သက်ဆိုင်ွှာတာေန်ွှှိသူများ၏ 
ေမ်းညွှန်မှု၊ နယ်ြယ်အသီးသီးမှ ြညာွှှင်များ၏ ြံ့ြိုး 
ကူညီမှုနှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ အားေုံး၏ အားလြး 
ယုံြကည်မှု၊ မိဘမြည်သူများ၏ လမတ္တာေားွှှိမှုတို့ကို 
ခံယူေျက် ြိုမိုလကာင်းမေန်လသာဘေကို ြန်တီးသေားမည် 
မြစ်ြါလြကာင်း တင်မြေိုက်ွှြါသည်။
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ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက်
အစုွှှယ်ယာွှှင်များသို့

 ကုမ္ပဏီြေဲ့စည်းတည်လောင်၍ စီးြေားလွှးေုြ်ငန်း 
များ အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ဥြလဒြညာ 
ွှှင်၊ စာွှင်းအင်းြညာွှှင်၊ စီးြေားလွှးြညာွှှင်၊ ေုြ်ငန်း 
ဆိုင်ွှာကျွမ်းကျင်သည့် အတတ်ြညာ၊ အသိြညာွှှင်တို့ 
ြါေင်မှ သာေေင် စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများတိုးတက်လအာင်မမ
င်မည်မြစ်ြါသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ
ေီမိတက်ကို စတင်တည်လောင်သူဒါရိုက်တာများသည် 
ဥြလဒ ြညာွှှင်များနှင့် တိုင်ြင်လဆေးလနေး၍ ကုမ္ပဏီြေဲ့စည်း
တည်လောင်ခေင့်ွှွှှိလအာင်ဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ 
ေီမိတက်ကို ဦးသိန်းလွှေ တွှားေွှတ်လတာ်လွှှ့လန (B.A, 
H.G.P, R.L) အြေဲ့၏ အကကံဉာဏ်များွှယူကာ လဆာင်ွှွက် 
ွှာတေင် မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥြလဒနှင့်အညီ ွှင်းနှီး 
မမှုြ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီ 
မှတ်ြုံတင်ေက်မှတ်အမှတ် (၃၀၁၀/ ၂၀၁၂-၂၀၁၃) မြင့် 
မှတ်ြုံတင်ခေင့်ွှွှှိခဲ့ြါ သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ 
ေီမိတက်မှ အခါအားလေျာ်စော ကျင်းြမြုေုြ်သည့် 
ဒါရိုက်တာအြေဲ့အစည်းအလေးများတေင် ဥြလဒအကကံလြး  
အလနမြင့် ကုမ္ပဏီရုံးချုြ်တည်ွှှိွှာ မူဆယ်မမို့တေင်  
ေည်းလကာင်း၊ ွှန်ကုန်မမို့တေင် ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ 
ောလွှာက်ကျင်းြမြုေုြ်သည့် အစည်းအလေးများတေင် 
ေည်းလကာင်း တက်လွှာက်ကာ ေိုအြ်လသာ ဥြလဒ 
အကကံဉာဏ်များကို တင်မြလဆေးလနေးအကကံလြးခဲ့ြါသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ
ေီမိတက်မှ အလွှးလြါ်ဥြလဒဆိုင်ွှာ အကကံဉာဏ်များကို 
လဆေးလနေးတိုင်ြင်ွှန် ြိတ်လခါ်သည့်အခါတေင်ေည်း ြျက် 
ကေက်မှုမွှှိ တက်လွှာက်အကကံဉာဏ်လြးခဲ့ြါသည်။

 ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များသည် ဥြလဒဆိုင်ွှာကိစ္စ 
ွှြ်များကို ဥြလဒအကကံလြးအြေဲ့နှင့် စဉ်ဆက်မမြတ် တိုင်ြင် 
လဆေးလနေး၍ အကကံဉာဏ်များွှယူလဆာင်ွှွက်သမြင့် ကုမ္ပဏီ
စတင်ြေဲ့စည်းတည်လောင်သည်မှ ယလန့တိုင် ဥြလဒဆိုင်ွှာ 
အခက်အခဲမြဿနာများကို မြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ
ေီမိတက်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒ 
မြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်ေက်မှတ်ကို 
အသစ်မြန်ေည် မှတ်ြုံတင်မြီးမြစ်ြါသည်။

 သို့ မြစ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥ
ြလဒမြဋ္ဌာန်းချက်များကို နားေည်သလဘာလြါက်လအာင် 
အေူးလေ့ောသုံးသြ်ွှန် တိုက်တေန်းအကကံလြးအြ်ြါသည်။

 ဥြလဒအကကံလြးအလနမြင့် ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများ
နှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက်မှ ဥြလဒဆိုင်ွှာအကကံ 
ဉာဏ်များလတာင်ခံြါက လဆာင်ွှွက်လြးမည်မြစ်ြါသည်။

ဥပဟဒအကကံဟပး၏ အကကံပပုလွှာ

ဦးသိန်းလွှေ (B.A, H.G.P, R.L) 
တွှားေွှတ်လတာ်လွှှ့လန (စဉ် ၅၂၆၈/ ၉၀) 

(၂၀၁၉ ၊ ဒီဇင်ဘာေ ၊ ၁၂ ွှက်)
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များကဏ္ဍ
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များကဏ္ဍ

  ကုမ္ပဏီအမည် : ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်

  မှတ်ြုံတင်ရုံးေိြ်စာ : အမှတ် ၂၁-၂၂၊ ဘလောက် ၆၊ မင်္ဂောလအာင်မမင်ေမ်းနှင့် လွှေမိုးလငေမိုးေမ်း 

လောင့်၊ မင်္ဂောမူဆယ်၊ လတာ်ွှွက်ွှြ်ကေက်၊ မူဆယ်မမို့၊ ွှှမ်းမြည်နယ်။

  ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား : အစိုးွှအြေဲ့အစည်းများ၊ လဒသတေင်းွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများ၊ ြုဂ္ဂေိကေုြ်ငန်း 

များနှင့်အတူ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်မခင်း၊ တစ်ဆင့်ကန်ေရိုက် 

ေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်မခင်း၊ အကျ ိုးတူ ြူးလြါင်းေုြ်ဆာင်မခင်းနှင့် 

ကိုယ်ြိုင်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု  မြုေုြ်မခင်းများမြင့် အွှည်အလသေးမြည့်မီသည့် 

လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းများ ေုြ်လဆာင်မခင်း။

 ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ် : ၁၀၃၁၆၄၂၄၉

  ွှှယ်ယာတစ်လစာင်၏တန်ြိုး : ၁၀၀၀ ကျြ် (တစ်လောင်ကျြ်)

  ေုတ်မြီးလသာအစုွှှယ်ယာလြါင်း : ၇,၁၄၃,၈၀၀ ွှှယ်ယာ

  လြးသေင်းမြီးမတည်လငေွှင်း : ၇,၁၄၃,၈၀၀,၀၀၀ ကျြ် (၇.၁၄၃ ဘီေီယံကျြ်)

  ဥြလဒအကကံလြး : ဦးသိန်းလွှေ (B.A., H.G.P., R.L.) ဗေိုတွှားရုံးလွှှ့လန

  မြင်ြစာွှင်းစစ် : Sein Win & Associate Consulting Ltd.

ကုမ္ပဏီအဟွွဟွွအချက်အလက်များ
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ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့

1

4
3

2

အုြ်ချုြ်စီမံမှုစာကဏ္ဍ

• ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
• စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
• ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
• လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

စိုင်းခိမ်ခမ်း၁

• အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရးဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

စိုင်းခွန်ဟကျာ်၃

စိုင်းအုန်းပမင့်
• လူမှုဝန်းကျင်ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

၂

• ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်
• အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

စိုင်းသန်းွွန်း၄
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စီမံခန့်ခွဲဟရးအဖွဲ့

• အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
• လုပ်ငန်းဖွံ့ခဖိုးတိုးတက်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းအုန်းပမင့်၁

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (အဟွွဟွွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)
• စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကကီးြကပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းသန်းွွန်း၃

• ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းတင်ဟအာင်၅

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအုပ်စု)
• စီမံကိန်းနှင့်သုဟတသနဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းခွန်ဟကျာ်၂

• ေဏ္ဍာဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းဟအာင်ြကည်၄
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တည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့

စိုင်းအုန်းပမင့် စိုင်းဟအာင်ြကည်

စိုင်းွွန်းပမင့်စိုင်းလှိုင်းဟခါင်စိုင်းဝမ်းဟခါင်

နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း စိုင်းညီဆာ

စိုင်းတင်ဟအာင်
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တည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့

စိုင်းရီမွန်

စိုင်းဆမ်ဟမာင် စိုင်းလင်းပန်

စိုင်းအိုက်လင်း စိုင်းခိမ်ခမ်း

စိုင်းဆိုင်လှိုင်း

စိုင်းွွန်းဝင်း

တည်လောင်သူများအြေဲ့
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ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ 
Bsc. (Physics) 
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်
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ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း စိုင်းခိမ်ခမ်း
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာေ ၊ ၁၈ ွှက် ၅၁ နှစ် ၁.၆၅% မွှှိ

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၉ - လက်ရှိအချိန်
 ဒါရိုက်ောအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၃ - လက်ရှိအချိန် 
ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

 ဟပမာက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်ခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်

 ၁၉၉၁ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ေှင် 

ပပည့်စုံဟအာင် အီလက်ွဟရာနစ် ဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃
  အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ 
Bsc. (Physics) 
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်
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စိုင်းအုန်းပမင့်
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ 

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၅၁ နှစ် ၁၂.၆၁% မွှှိ

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ 
  ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန် 

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော	 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝ၁၉ - လက်ရှိအချိန် 
ဥက္ကဋ္ဌ 
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းခွဲ၊ မူဆယ် (ရှမ်းပပည်နယ်)

 ၂ဝ၁၇ - ၂၀၁၉ 
ဒါရိုက်ောအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆ 
ဥက္ကဋ္ဌ 
မူဆယ်ခမို့နယ် စည်ပင်သာယာဟရးဟကာ်မတီ

 ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ 
ခွဲရကျာက်ထုေ်လုပ်ခခင်း	ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း 
ပမစ်ဆုံ၊ အွက်သံလွင် (ကွမ်းလုံ) ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ။

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

 ၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၆ 

စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ 
ဟရေလီ-၁ ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ဟအး ရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၈ - ၂ဝဝဝ 
လက်ရထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မိုင်းယု-ြကူကုတ်နှင့် မိုင်းယု-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပပည်ဟွာင်စု လမ်းမကကီး စီမံကိန်း၊  
ဟအးရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ 
ဒုေိယလက်ရထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မန္တဟလး - လားရှိုး - မူဆယ် ပပည်ဟွာင်စု လမ်းမကကီး စီမံကိန်း၊ 
ဟအးရှားဟဝါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

	 ပညာရေး	       ACPE (Civil)  ၁၉၈၇ - ၁၉၉၆ 
  BE (Civil)

 

 P.E Construction (Road)
  

ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၅ - ၂၀၀၂ 
BE (Mechanical) 
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။
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	 ပညာရေး	       ACPE (Civil)  ၁၉၈၇ - ၁၉၉၆ 
  BE (Civil)

 

 P.E Construction (Road)
  

ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

 ၂ဝ၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 ဒုေိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော	(လုပ်ငန်းလည်ပေ်မှုအုပ်စု)
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆
 အဖွဲ့ဝင်
 မူဆယ်ခမို့နယ် စီပင်သာယာဟရးဟကာ်မတ ီ

 ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆
 မန်ရနဂျာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၀၄ - ၂၀၀၆
 ဆိုဒ်အင်ဂျင်နီယာ
 ေိန်း အင်ဂျင်နီးယားရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ရန်ကုန်။ 

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

စိုင်းခွန်ဟကျာ်
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအုပ်စု) 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၄၃ နှစ် ၀.၄၂ % မွှှိ

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၅ - ၂၀၀၂ 
BE (Mechanical) 
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 ဒုေိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော	(အရထွရထွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇
 မန်ရနဂျာ	မှ	ဒုေိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၆
 အိုင်ေီဌာန	အောေှိ
 NCBS Buddhist Studies Centre, မေိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊  

ဆာလယား၊ ွိုင်းနိုင်ငံ။ 

 ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇
 နည်းခပ
 နိုင်ငံဟတာ် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။ 

စိုင်းသန်းွွန်း
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ (အဟွွဟွွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)

 ♦ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခစီမံခန့်ခွဲမှုဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၃၇ နှစ် ၀.၅၀ % မွှှိ

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

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

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

 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 အေွင်းရေးမှူး
 တရုတ်-ပမန်မာချစ်ြကည်ဟရးအသင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်။ 

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

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၀ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ေှင်
 APM အိမ်သုတ်ဟဆးဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းဟအာင်ြကည်
 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

 ♦ ေဏ္ဍာဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၅၂ နှစ် ၄.၄၁ % မွှှိ
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 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၈၃ - လက်ရှိအချိန်
 ကုန်သည်
 ကိုယ်ပိုယ်စီးပွားဟရးနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းတင်ဟအာင်
 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

 ♦ ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၅၁ နှစ် ၂.၁၀ % မွှှိ

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ        	 ပညာရေး	       ၁၉၇၈ - ၁၉၈၁ 
Bsc. (Physics) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး
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စိုင်းွွန်းပမင့်
 ♦ ကုမ္ပဏီတည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့ဝင်

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၆၀ နှစ် ၂.၄၁% မွှှိ

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၁၉၉၉ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ေှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်ဟပပးဆွဲပခင်းလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

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

  ၁၉၈၈ - ၁၉၉၈
 ပိုင်ေှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသယ်ပို့ဟဆာင်ဟရးလုပ်ငန်း 

  ၁၉၈၅ - ၁၉၈၇
 ပူးရပါင်း	-	ပိုင်ေှင်
 ရှမ်းဟတာင်တန်း သယ်ယူပို့ဟဆာင်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

	 ပညာရေး	       ၁၉၇၈ - ၁၉၈၁ 
Bsc. (Physics) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ 
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 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ရေးသံေှင်နှင့်	ရေးရေးဆော
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းညီဆာ
 ♦ ကုမ္ပဏီတည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့ဝင်

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၅၀ နှစ် ၂.၅၂ % ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာစိုင်းဆမ်လမာင်၏ အစ်ကို

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၂ - ၁၉၉၅ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ 

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၆ - ၂၀၀၂ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး
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	 ပညာရေး	       ၁၉၉၂ - ၁၉၉၅ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုရဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 

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

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ရေးသံေှင်နှင့်	ရေးရေးဆော
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

စိုင်းဆမ်ဟမာင်
 ♦ ကုမ္ပဏီတည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့ဝင်

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

	 ခန့်ထားသည့်	ေက်စွဲ	 အသက်	 ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု	 အခခားအောေှိများနှင့်	ရဆွမျ ိုးရော်စပ်မှု
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ လအာက်တိုဘာေ ၊ ၂၇ ွှက် ၄၈ နှစ် ၁.၄၃ % ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာစိုင်းညီဆာ၏ ညီ

	 ပညာရေး	       ၁၉၉၆ - ၂၀၀၂ 
Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

လုပ်ငန်းအရေွ့အကကုံများ 
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ဦးသိန်းဟရေ
ဆွှာကကီးသည် ဧွှာေတီတိုင်း ဇေေန်မမို့နယ်တေင် စတုတ္ထတန်းကို လအာင်မမင်ခဲ့ မြီး နိုင်ငံလတာ် 
အစိုးွှေံမှ ြညာွှည်ချွန်ဆုချီးမမှင့် မခင်းခံခဲ့ွှြါသည်။ တက္ကသိုေ်ေင်တန်းလအာင်မမင်မြီး
လနာက် ြုသိမ် လကာေိြ်သို့ တက်လွှာက်ခဲ့ြါသည်။ ွှန်ကုန်ေိဇ္ဇာနှင့် သိြ္ပံတက္ကသိုေ်မှ 
ေိဇ္ဇာဘေဲ့ကိုွှွှှိခဲ့ြါသည်။

 ဆွှာကကီးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တေင် မှတ်ြုံတင်ဥြလဒကို တက်လွှာက်လအာင်မမင်ခဲ့ မြီး 
၁၉၈၆ ခုနှစ်တေင် အေက်တန်းလွှှ့လနအမြစ် လဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည်။ ၁၉၉ေ ခုနှစ်တေင် တွှား 
ေွှတ်လတာ်လွှှ့လနမြစ်ခဲ့ မြီးလနာက် ယလန့တိုင် တွှားေွှတ်လတာ်လွှှ့လနအမြစ် လဆာင်ွှွက်လနဆဲ 
မြစ်ြါသည်။

GREAT HOR KHAM PCL.28 |

ဥပဟဒအကကံဟပး၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း



စာွှင်းစစ် ကုမ္ပဏီအမည် - စိန်ေင်းနှင့်အြေဲ့

လနွှြ်ေိြ်စာ - တိုက်အမှတ် ၆၊ အခန်းအမှတ် ၃၂၃၊ ကျ ိုက္ကဆံ အိမ်ွှာ၊ မာောနေယ်ေမ်း၊ 

တာလမေ (ခ) ွှြ်ကေက်၊ တာလမေမမို့နယ်၊ ွှန်ကုန်။

စတင်တည်လောင်သည့်ွှက်စေဲ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်

အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာ - ဦးစိန်ေင်း

ေန်ေမ်းဦးလွှ - ၃၆ ဦး

လြာက်သည်ဦးလွှ - ၁၀၀ - ၂၀၀ ြကား

ြုန်းနံြါတ် - 01-400164,01-8603760

အီးလမးေ် - topswconltd@gmail.com 

ေဘ်ဆိုဒ် - www.topseinwinandassociate.com

ပပင်ပစာရင်းစစ်
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ဥပဟဒအကကံဟပး၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း



ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍ

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဇယား .............................................................................................................................................................31
ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် .......................................................................................................................................................32
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ .......................................................................................................... 42
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ................................................................................................ 44
လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု ကျင့်ဝတ.်.............................................................................................................................................. 46
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ကုမ္ပဏစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ 
စီမံခန့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ

ေဏ္ဍာဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

CEO ရုံး
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟူသည်

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ် (Corporate Governance) 
ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မေုတ် အြေဲ့အစည်းတစ်ခုကို  
ေိန်းချုြ်ေမ်းညွှန်ွှန်နှင့် စီမံအုြ်ချုြ်ွှန်အတေက် ေိုအြ် 
လသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများနှင့်  
တာေန်ေတ္တွှားလြာ်မြချက်များ ြင်မြစ်သည်။ ယင်းသည်  
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့၊ စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့နှင့် အစု 
ွှှယ်ယာွှှင်များ၊ ေန်ေမ်းများ၊ လြာက်သည်များ၊ ြစ္စည်း  
သေင်းသူများ၊ ဘဏ္ဍာလွှး ြံ့ြိုးလြးသူများ၊ အစိုးွှအြေဲ့ 
အစည်းနှင့် ေူမှုအသိုင်းအေိုင်းများ စသည့် ကုမ္ပဏီ၏  
ြါေင်ြတ်သက်သူ (stakeholders) များအြကား တွှား 
မေတမှုကို လြာ်လဆာင်လြးစေမ်းနိုင်သည့်စနစ် ေူ၍ေည်း 
ဆိုနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်သည် ကုမ္ပဏီ၏  
ွှည်မှန်းချက် ြန်းတိုင်များသို့ လွှာက်လစနိုင်လွှးအတေက်  
ေိုအြ်လသာ မူလဘာင်များကိုေည်း ြံ့ြိုးလြးမခင်းလြကာင့်  
ယင်းသည် စီမံချက်များမှအစ ေိန်းချုြ်မှု၊ အုြ်ချုြ်မှု၊  
စေမ်းွှည်အကဲမြတ်မှုနှင့် ြေင့်ေင်းမမင်သာမှုများသို့အေိ  
ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခေဲမှု စနစ်များအားေုံးကို ေွှမ်းမခုံသည်။

ကကာင်းမွန်ကသာကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ အကေးပါမှု

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ခိုင်မာလသာ စီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ် မွှှိြါက  
သို့မေုတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်သည် အွှာွှှိ တစ်ဦးတစ ်
လယာက်ေံတေင်သာ ွှှိလနြါက ေိုအွှာွှှိ မွှှိလသာအခါမျ ိုး 
တေင် အမခားေူအတေက် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို နားမေည ်
လတာ့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုများ ွှြ်တန့် 
သေားလစနိုင်သည်။  ယင်းကဲ့သို့လသာ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခအမြစ်မျ ိုး  
မမြစ်လစလွှးအတေက် ကုမ္ပဏီစီမံအြ်ချုြ်မှုစနစ်ကို အခိုင် 

အမာ မြုစုေားမြီး အွှာွှှိတိုင်း၊ ေန်ေမ်းတိုင်းသည်ေည်း  
မိမိနှင့် သက်ဆိုင်လသာ မူေါဒများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ  
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လကာင်းမေန်စော နားေည ်
သလဘာလြါက်ေားွှန် လဆာင်ွှွက်ြို့ တာေန်ွှှိသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ  
ကုမ္ပဏီေီမိတက်အမြစ် စတင်တည်လောင်စဉ် ကတည်းက 
ြင် ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်၏ အလွှးကကီးြုံကို လကာင်းမေန ်
စော သလဘာလြါက် နားေည်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ြါေင်  
ြတ်သက်သူ (stakeholders) များအြကား တွှားမေတမှုကိ ု
လြာ်လဆာင်လြးနိုင်မှု၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်အားေုံး၏ အကျ ိုး 
အမမတ်ကို ကာကေယ်လြးနိုင်မှု၊ ေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်ွှာတေင်  
လွှတိုမြကည့် လွှွှှည်ြကည့် မြီး လေျာ်ကန်လသာ ကျင့်ေတ ်
နှင့်လဆာင်ွှွက်မှု စသည်မြင့် လကာင်းမေန်မြည့်စုံလသာ 
စီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်ကို ေက်ကိုင်မြုမြီး စီမံအုြ်ချုြ်လသာ  
ဒါရိုက်တာအြေဲ့သည် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၊ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှ ံ
သူများနှင့် ေုြ်လြာ်ကိုင်ြက်များအတေက် ယုံြကည်စိတ်ချမှု  
ြိုမိုလြးစေမ်းနိုင်သည်ေု မိမိတို့ ယုံြကည်သည်။ ေို့လြကာင့်ြင်  
ဤစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ် အတတ်နိုင်ဆုံး မြီးမြည့်စုံလစလွှး 
အတေက် အစဉ် ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်ောသည်။  
ေကွ်ှှ ိကမု္ပဏစီမီအံြုခ်ျုြမ်ှုစနစက်ိ ုကမု္ပဏ၏ီ ဒါရိကုတ်ာများ၊ 
အွှာွှှိများအားေုံး နားေည်လစွှန်ေည်း သင်တန်းများ 
ြို့ချလြးခဲ့ မြီးမြစ်သည်။

ကကာင်းမွန်ကသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ် လကာင်းမေန ်
ေေင် ကုမ္ပဏီ၏ ယုံြကည်အားကိုးွှမှု၊ သမာသမတ်မြစ်မှု၊  
တာေန်လကျြေန်မှု စသည့် အချက်များအတေက် အစုွှှယ်ယာ 
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်



ွှှင်များက ယုံြကည်စိတ်ချွှသည်။ အွှည်အလသေးွှှိလသာ၊  
သမာသမတ်ကျလသာစာွှင်းစစ်အြေဲ့ကို လွှွးချယ်မခင်း၊  
စာွှင်းစစ်အြေဲ့နှင့် လကာင်းမေန်စော ေက်တေဲေုြ်ကိုင်မခင်း 
သည် စစ်မှန်လသာ ဘဏ္ဍာလွှး အစီွှင်ခံစာများကို ွှွှှိ 
လစနိုင်သည့်အမြင် အဂတိေိုက်စားမှုများကိုေည်း ကင်းစင ်
လစနိုင်ြါသည်။ စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့နှင့် ေန်ေမ်းများအား  
ခံစားြိုင်ခေင့်များကို ေိုက်တန်စော လြးမခင်းသည် အွှာွှှိများ 
နှင့် ေန်ေမ်းအလမြာင်းအေဲများကို လေျာ့နည်းလစနိုင်ြါ 
သည်။ လကာင်းမေန်လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်သည် 
ဤက့ဲသ့ုိ အများမြည်သူနှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ ယုံြကည် 
စိတ်ချမှုကို တိုးြေားလစနိုင်ြါသည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ေက်ွှှိ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှု 
စနစ်တေင် ြါေင်လသာ အချက်အေက်များကို လအာက်ြါ 
အတိုင်း အကျဉ်းမေ လြာ်မြေိုြါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် အစုွှှယ်ယာွှှင်းအားေုံးကို 
ကိုယ်စားမြုသည့် တာေန်ခံအြေဲ့ မြစ်သည်။

၁။ ဖွဲ့စည်းမှု

ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ၂ေ၁၉-၂ေ၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ 
လွှးနှစ် ၂ နှစ်အတေက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ကို ဒါရိုက်တာ  
၄ ဦးမြင့် ြေဲ့စည်းေားြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံ  
ကုမ္ပဏီများဥြလဒအတိုင်း ေိုအြ်ချက်မြည့်မီမြီး ဒါရိုက်တာ 
အမြစ် တာေန်ေမ်းလဆာင်ွှန် လေောက်တင်ောလသာ  
ြုဂ္ဂိုေ်များေဲမှ လွှွးချယ်တင်လမမာက်ေားမခင်းမြစ်သည်။ 
သက်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းနယ်ြယ်အသီးသီးတေင် ကျွမ်းကျင်မှု 
ွှှိလသာ၊ မိမိတို့၏ ကျွှာတာေန်များကို လကျြေန်စော  
ေမ်းလဆာင်နိုင်လသာ၊ စီးြေားလွှးကျင့်ေတ်နှင့် မြည့်စုံလသာ၊  
ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားကိုလွှှ့တန်းတင်လသာ ြုဂ္ဂိုေ်များ 
ကို လွှွးချယ်တင်လမမာက်ေားြါသည်။ စီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်  
အတိုင်းေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းြေဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း 
ေည်းလကာင်း၊ သက်ဆိုင်ွှာဥြလဒအတိုင်းေည်းလကာင်း 
လေးစားေိုက်နာမြီး အစုွှှယ်ယာွှှင်များ အားေုံးအတေက်  
ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားမြစ်မှုတန်ြိုးကို အလကာင်းဆုံး 
လဆာင်ွှွက်လြးနိုင်ွှန်မြစ်သည်။

 ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့တေင် အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ 
နှင့် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာေူ၍ ခေဲေားသည်။ 

 အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏  
လန့စဉ် ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုကို ကကီးြကြ် ညွှန်ြကား စီမံ  
အုြ်ချုြ်ွှန် တာေန်ွှှိသူများမြစ်သည်။ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ 
ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီအတေင်း အနည်းဆုံး ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ၃ 
နှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ မမြစ်ြူးသူ၊ 
ကုမ္ပဏီ၏ ေန်ေမ်းမမြစ်ြူးသူအားသာ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ  
အမြစ်ခန့်အြ်နိုင်သည်။ အဓိကအားမြင့် ကုမ္ပဏီ၏ လန့စဉ ်
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုမျ ိုး မေုတ်သည့် အဓိက ဆုံးမြတ်ချက်  
များ၊ မူေါဒချမှတ်လွှးများ၊ ခံစားခေင့်သတ်မှတ်လွှးများ 
စသည့် လနွှာမျ ိုးတေင် တာေန်ွှှိြါသည်။

 ဒါရိုက်တာ အြေဲ့ ၄ ဦးတေင် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၁  
ဦးနှင့် အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ ၃ ဦး ြါေင်ြါသည်။ ယခင် 
နှစ်များတေင် ဒါရိုက်တာဦးလွှ ြိုများလသာ်ေည်း ကုမ္ပဏီ၏ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုြမာဏ အလနအေားအွှ ြိုမိုကျစ်ေစ် 
လစွှန် ၄ ဦးမြင့်သာ ေားွှမခင်းမြစ်သည်။ လကာင်းမေန်လသာ 
စီမံအုြ်ချုြ်မှုစံစနစ်အတိုင်း ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌွှာေူး 
ကိုမူ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာမြစ်သူအား ခန့်ေားြါသည်။

၂။ တာဝန်ဝတ္တေားများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့်  
ြတ်သက်လသာ မူေါဒများ၊ အလွှးကကီးလသာ ဆုံးမြတ်ချက်များ 
နငှ် ့ကစိ္စွှြမ်ျားကိ ုအစွုှယှယ်ာွှငှမ်ျား၏ ကိယုစ်ားအလနမြင် ့ 
စီမံဆုံးမြတ်လြးွှန် လွှွးချယ်ေားလသာ ြုဂ္ဂိုေ်များမြစ်သည်။  
သာမန်အားမြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးအမမတ်များ မြစ်ေေန်းလွှး၊  
စီမံခန့်ခေဲ့မှုအြေဲ့များ ခန့်ေားလွှးနှင့် ခန့်ေားမှုွှြ်ဆဲလွှး၊  
ကုမ္ပဏီ၏ စေမ်းလဆာင်ွှည် ကကီးြကြ်လွှး၊ အမမတ်လေစ ု
ြမာဏ သတ်မှတ်လွှး၊ မူေါဒနှင့်မူလဘာင်များ ချမှတ်လွှး၊  
ခံစားခေင့်များသတ်မှတ်လွှး စသည့် ကိစ္စွှြ်များတေင်  
အများဆုံးတာေန်ွှှိသည်။ လြာ်မြြါတာေန်ေတ္တွှားများ 
အမြင် ကုမ္ပဏီ၏ ွှည်မှန်းချက် ြန်းတိုင်ချမှတ်မခင်း၊ ချမှတ ်
ေားသည့် ြန်းတိုင်သို့ လွှာက်လစွှန် ြံ့ြိုးလြးမခင်း၊ ကုမ္ပဏီ 
အတေက် အွှင်းအမမစ်များ မြည့်စုံေုံလောက်မှုွှှိလစွှန် 
ြံ့ြိုးကူညီလြးမခင်းများတေင်ေည်း တာေန်ွှှိြါသည်။ အချုြ်  
အားမြင့် ဆိုွှေေင် ၁) တာေန်ယူမှုနှင့် တာေန်ခံမှု၊  
၂) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့ကို ကကီးြကြ်ြံ့ြိုးမှု၊ ၃) မူေါဒများ 
ချမှတ်မှုနှင့် ၄) မောဗျူောများ ချမှတ်လြးမှုတို့ မြစ်သည်။

၃။ ကျင့်ဝတ်

ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏တာေန်ေတ္တွှားများ မြီးလမမာက် 
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်



လစွှန် ေိုအြ်လသာ အချိန်နှင့် ကကိုးြမ်းမှုများ ွှှိွှမည် 
မြစ် သည်။ နှစ်ြတ်ေည် အလေေလေေ ွှှယ်ယာွှှင်များ 
အစည်းအလေး၊ ြုံမှန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ အစည်းအလေး 
များကို တက်ကကေစော ြူးလြါင်းြါေင် လဆာင်ွှွက်ြကွှမည ်
မြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ဦးတစ်လယာက်ချင်းစီ၏ 
ေင်မမင်ယူဆချက်များကို အမြန်အေှန် လေးစားမှုွှှိမြီး  
စည်းကမ်းတကျ ေက်တေဲေုြ်ကိုင်နိုင်ွှမည်။ ွှှယ်ယာွှှင ်
များ၊ ေူမှုအသိုက်အေန်းများအတေက်ေည်း တာေန်ခံမှု 
တာေန်ယူမှုများ ွှှိွှမည်မြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်အတေင်း ကျင်းြလသာ 
(က) ြုံမှန်ဒါရိုက်တာအစည်းအလေး၏ ၇၅% 
(ခ) အလွှးလြါ် ဒါရိုက်တာအစည်းအလေး၏ ၆၅% 
ေက်မနည်းလစဘဲ တက်လွှာက်ွှန် ေိုအြ်ြါသည်။

၄။ သမာသမတ်မြစ်မှု

ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် ဗေုသုတကကေယ်ေလသာ၊ 
အလမမာ်အမမင်ွှှိလသာ၊ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျလသာ၊ ဘက်မေိုက်လသာ 
ေင်မမင်ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးမြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ွှန် 
ေေတ်ေြ်လသာ အလတေးအလခါ်၊ စိတ်မြာလေ့ောမှု၊ ချင့်ချိန် 
တေက်ချက်မှုနှင့် ဆုံးမြတ်ေုြ်လဆာင်မှုများ ွှှိွှမည်မြစ်သည်။ 

 ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် အမခားလသာ  
ဒါရိုက်တာများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီ 
အလြါ် သစ္စာွှှိစော ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ွှမည်။

 ဘုတ်အြေဲ့ေင်အသီးသီးသည် မိမိတာေန်နှင့် 
ြတ်သက်၍ ောဘ်လြးောဘ်ယူကိစ္စများ၊ ဥြလဒနှင့် 
မလေျာ်ညီလသာ ကိစ္စများကို ေုံေမငင်းဆန်ွှမည်မြစ်မြီး 
သမာသမတ်ွှှိစော ေုြ်ကိုင် လဆာင်ွှွက်ွှမည်။

၅။ ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများ

အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာ 
တစ်ဦးမှ လဆာင်ွှွက်ွှလသာ အမျ ိုးမျ ိုးလသာ ေုြ်လဆာင်ချက် 
များတေင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ၎င်း၏အကျ ိုးစီးြေား 
တိုက်ရိုက်လသာ်ေည်းလကာင်း၊ သေယ်ေိုက်၍ေည်းလကာင်း  
ယှဉ်မြိုင်လဆာင်ွှွက်ွှသည့် အလမခအလနများ သို့မေုတ်  
၎င်း၏ ေေတ်ေြ်စော လတေးလခါ်ဆုံးမြတ်နိုင်မှုအလြါ် သံသယ 
ွှှိြေယ် အလမခအလနကို ဆိုေိုသည်။

 ဒါရိုက်တာသည် အကျ ိုးစီးြေားြဋိြက္ခမြစ်ြေား 
လစနိုင်လသာ အေက်ြါအလမခ အလနများကို တတ်နိုင်သမေ  

လွှှာင်ွှှားွှမည် မြစ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုြါ အလမခအလန 
တစ်ခုခုွှှိြါက စာွှင်းစစ်လကာ်မတီသို့ တင်မြွှမည်။

ကကာ်မတီအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းမှု

ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် သက်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှု 
များကို အနီးကြ် လစာင့်မတ်ကကီးြကြ်နိုင်ွှန် လကာ်မတီ 
များကို ြေဲ့စည်းေားြါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

 ■ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ
 ■ ွှာေူးခန့်ေားလွှးနှင့် ခံစားခေင့်သတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီ
 ■ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲလွှးလကာ်မတီ
 ■ ေူမှုေန်းကျင်နှင့်သဘာေြတ်ေန်းကျင်  

ြူးလြါင်းတာေန်ယူမှုလကာ်မတီ တို့ မြစ်သည်။
အဆိုြါ လကာ်မတီများ လဆာင်ွှွက်ွှန် တာေန်များကို  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ သတ်မှတ်လြးြါသည်။ လကာ်မတီ 
အသီးသီးမှ လဆာင်ွှွက်မြီးစီးသည့် တာေန်များကို ဒါရိုက်တာ 
ဘုတ်အြေဲ့သို့ မြန်ေည် အစီွှင်ခံွှမည်မြစ်သည်။

၁။ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ

စာွှင်းစစ်လကာ်မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးြိုင်း 
ဆိုင်ွှာ စာွှင်းအင်းများကို သုံးသြ်စစ်လဆးလြးသည့် အြေဲ့ 
မြစ်သည်။ ေို့ မြင် ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းြိုင်းေိန်းချုြ်မှု၊ အကျ ိုး 
စီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမြစ်မှုနှင့် စာွှင်းြိုင်း တိကျမှုများကို 
ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်အတိုင်း စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့အား 
လကာင်းမေန်လသာ အကကံဉာဏ်များ လြးစေမ်းနိုင်သည့် အြေဲ့ 
မြစ်သည်။

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၂၇ ွှက်လန့တေင်  
ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အြေဲ့က လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များ ြါေင်သည့် 
စာွှင်းစစ်လကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းခိမ်ခမ်း - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းေေန်းမမင့် - အြေဲ့ေင် တို့ မြစ်သည်။

စာွှင်းစစ်လကာ်မတီသည် ၃-ေ တစ်ကကိမ် ြုံမှန်အစည်း  
အလေးွှှိသည်။ ေိုအြ်သည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခေဲလွှး 
အြေဲ့၊ ဘဏ္ဍာလွှးဌာနမှ တာေန်ွှှိြုဂ္ဂိုေ်များနှင့် မြင်ြစာွှင်း 
စစ် အြေဲ့တို့အား အစည်းအလေးလခါ်ယူနိုင်သည်။ ြကားတေင် 
ေိုအြ်သည့်အလေျာက် လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အလွှးလြါ် 
အစည်းအလေး လခါ်နိုင်သည်။

 ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် စာွှင်းစစ်လကာ်မတ ီ
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အား လအာက်ြါ ေုြ်ြိုင်ခေင့်နှင့် တာေန်ေတ္တွှားများကို  
လဆာင်ွှွက်ခေင့်လြးေားြါသည်။

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း အချက်အေက်များ 
မှန်ကန် တိကျမှုွှှိလအာင် သုံးသြ် ကကီးြကြ်မခင်း၊

၂) ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းစာွှင်းစစ်စနစ် ေုံလောက်  
ေိလွှာက်မှုနှင့် သင့်လေျာ်လသာ တာေန်ေမ်းလဆာင်မှု 
အား အကကံမြုမခင်း၊

၃) ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ချိန်းသို့ ေင်လွှာက်နိုင်လသာအခါ 
ကုမ္ပဏီ၏ စလတာ့လေးကေက် စည်းကမ်းေိုက်နာမှု 
အား ကူညီကကီးြကြ်မခင်း၊

၄) ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေား မြစ်ေေန်းမှု မေိခိုက်လစွှန် 
ကုမ္ပဏီအတေင်းွှှိ ဒါရိုက်တာများ၊ အွှာွှှိများနှင့် ၎င်း 
တို့၏ ြါေင်ြတ်သက်သူများမှ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ 
ြဋိြက္ခများ လဆာင်ွှွက်မှုကို သုံးသြ် ကကီးြကြ်မခင်း၊

၅) ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ခံစာနှင့် လမခာက်  
ေြတ် အစီွှင်ခံစာအတေက် လအာက်ြါအချက် 
အေက်များ ြါ ေင်သည့် အစီွှင်ခံစာကို ဥက္ကဋ္ဌ၏ 
ေက်မှတ်မြင့် တင်မြ မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း၏ မှန်ကန်မြည့်စုံမှု 
အလြါ် ေင်မမင်ယူဆချက်၊

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းေိန်းချုြ်မှုစနစ်အလြါ် 
ေင်မမင် ယူဆချက်၊

 ■ စာွှင်းစစ်များ၏ အွှည်အလသေးအလြါ် ေင်မမင် 
ယူဆချက်၊

 ■ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမြစ်မှုများအလြါ်  
ေင်မမင်ယူဆချက်၊

 ■ ကျင်းြခဲ့သည့် အစည်းအလေး အကကိမ် အလွှ 
အတေက် နှင့် အြေဲ့ေင်များ တက်လွှာက်နိုင်မှု၊

 ■ လကာ်မတီ၏ ေုြ်ြိုင်ခေင့်နှင့် တာေန်ေတ္တွှားများ 
လကျြေန်စော လဆာင်ွှွက်နိုင်မခင်း ွှှိမွှှိ ေင်မမင် 
ယူဆ ချက်၊

 ■ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ တာေန်လြးအြ်မှုမြင့်  
လဆာင်ွှွက်ခဲ့ွှမြီး အစုွှှယ်ယာွှှင်များ သိွှှိွှန် 
ေိုအြ်သည့် အမခားအချက်အေက်များ။

၆) စာွှင်းစစ်မခင်းနှင့် စည်းကမ်းေိုက်နာမှုဆိုင်ွှာ 
စစ်လဆး လွှးအွှာွှှိတို့ကို ၎င်းတို့၏ တာေန်များကို 
သမာသမတ် ကျစောမြင့် လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန် ကကီးြကြ် 
ေမ်းညွှန် ြံ့ြိုးလြး မခင်း တို့ မြစ်သည်။

၃။ အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ခံစားခေင့်သတ်မှတ်လွှး  လကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီတေင်းွှှိ ဒါရိုက်တာများ၏ စေမ်းလဆာင်မှုအလြါ် မူတည် 
မြီး ယင်းနှင့် သင့်လေျာ်လသာွှာေူး ချမှတ်လြးွှန်အတေက် 
ဒါရိုကတ်ာအြေဲ့သို့ အဆိုမြုွှနန်ှင့် ဒါရိုကတ်ာများ၊ ဒါရိုက်တာ 
အြေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏ ခံစားြိုင်ခေင့်များကို  
ြေင့်ေင်းမမင်သာစော သတ်မှတ်လြးွှန် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အြေဲ့မှ 
အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ခံစားခေင့်သတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီကို 
ြေဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ 

 ၂ေ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၂၇  ွှက်လန့တေင်  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့က လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များြါေင်သည့် 
အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ခံစားခေင့် သတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီကို 
ြေဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းခိမ်ခမ်း - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းခေန်လကျာ် - အြေဲ့ေင် တို့ မြစ်ြါသည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ခံစားခေင့် 
သတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီအား လအာက်ြါေုြ်ြိုင်ခေင့်နှင့် 
တာေန်ေတ္တွှားများကို လဆာင်ွှွက်ခေင့်လြးေားြါသည်။

၁) ဒါရိုကတ်ာ၊ အုြ်ချုြ်မှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအြေဲ့  
ဥက္ကဋ္ဌ ွှာေူးများအတေက် အွှည်အချင်းွှှိမြီး သင့်  
လေျာ်သည့် ြုဂ္ဂိုေ်အား လွှွးချယ်ွှန် ဒါရိုက်တာ 
အြေဲ့အား အဆိုမြု ကမ်းေှမ်းမခင်း၊

၂) ဒါရုိက်တာ၊ အုြ်ချုြ်မှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအြေဲ့  
ဥက္ကဋ္ဌ ွှာေူးများအတေက် လွွှးချယ်ွှန် စည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက်များကို အဆိုမြုကမ်းေှမ်းမခင်း၊

၃) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာများအတေက် ခံစားခေင့်များကို 
အဆိုမြု ကမ်းေှမ်းမြီး ွှှယ်ယာွှှင်များ နှစ်ြတ်ေည် 
အလေေလေေ အစည်းအလေးတေင် အတည်မြုချက် 
ွှယူမခင်း၊

၄) ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ လြးအြ်သည့် သင့်လေျာ်လသာ 
တာေန်များကို လဆာင်ွှွက်မခင်း၊

၅) အဓိကကျလသာ စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့ေင်များ ခန့်အြ်မခင်း 
နှင့် ေုတ်ြယ်မခင်း တို့ မြစ်သည်။

အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ခံစားခေင့် သတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီ  
သည် ၆ ေ တစ်ကကိမ်ြုံမှန်အစည်းအလေးွှှိသည်။ ေို့ မြင် 
ေိုအြ်သည့်အတိုင်း လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အလွှးလြါ် 
အစည်းအလေး လခါ် နိုင်သည်။
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၄။ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲမှု 
လကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်  မြီးမြည့်စုံလစွှန်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ 
စီမံခန့်ခေဲမှု မူေါဒအတိုင်း ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုနှင့် စီမံကိန်း  
တစ်ခုခု၏ဆုံးရှုံးမှု မြစ်နိုင်လမခများ၊ အန္တွှာယ်မြစ်နိုင်  
လမခများကို လြာ်ေုတ်လြးမြီး မြဿနာများ လကျာ်ေွှားနိုင်မည့် 
ဗျူောများကို ချမှတ်လြးနိုင်ွှန် ၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ  
၁၈ ွှက်လန့တေင် ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များ 
ြါေင်သည့် ဤကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံ 
ခန့်ခေဲလွှးလကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းခိမ်ခမ်း - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းသန်းေေန်း - အြေဲ့ေင်တို့ မြစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမခစီမံခန့်ခေဲမှု လကာ ်
မတီသည် ၃-ေ တစ်ကကိမ်ြုံမှန်အစည်းအလေးွှှိမြီး ဒါရိုက်တာ 
ဘုတ်အြေဲ့မှ လြးအြ်လသာ လအာက်ြါတာေန်ေတ္တွှားများကို 
လဆာင်ွှွက်ြါသည်။

(က) ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှု

၁)  လကာင်းမေန်လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်အတေက်  
မူေါဒများ၊ ေမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ  
ကို မြုစုမြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့အားအတည်မြုွှန် 
အဆိုမြုတင်မြမခင်း၊

၂) ချမှတ်ေားလသာ မူေါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်  
ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများအတိုင်း ေိုက်နာလဆာင်ွှွက် 
နိုင်မခင်း ွှှိမွှှိသုံးသြ်ကကီးြကြ်မခင်း၊

၃) မူေါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း 
များ ေိလွှာက်မှုကို သုံးသြ်မခင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ 
အလကာင်းဆုံးေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ၊ မြင်ြြညာွှှင် 
များမှ အကကံဉာဏ်များ ွှယူမြီးကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ချုြ်  
မှုစနစ် ြိုမို လကာင်းမေန်ေိလွှာက်လအာင် လဆာင ်
ွှွက်မခင်း၊

၄) မြည်တေင်းမြည်ြမှ တိုးတက်လအာင်မမင်လသာ ကုမ္ပဏီ 
များ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်မြီး 
မိမိတို့ မြုမြင်သင့်သည့်အချက်များကို မြုမြင်ွှန် 
အဆိုမြုမခင်း၊

၅) လကာင်းမေန်လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်အတေက်  
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့နှင့် စီမံခန့်ခေဲလွှးအြေဲ့ 
တို့အား အကကံမြုမခင်း၊ အလွှးယူလဆာင်ွှွက်မခင်း၊

၆) ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်လသာ ေုြ် 
လဆာင်ချက်များကို နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ခံစာတေင် 
အစု ွှှယ်ယာွှှင်များအား လြာ်မြမခင်း၊

၇) သင့်လေျာ်လသာ အမခား ေုြ်ငန်းတာေန်များကို 
လဆာင် ွှွက်မခင်း၊

(ခ) ဆုံးရှုံးနိုင်ကြခ စီမံခန့်ခွဲမှု

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲမှု မူလဘာင်နှင့် မူေါဒ 
များ မြုစု သတ်မှတ်မြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သို့ 
တင်မြ အတည်မြုချက်ွှယူမခင်း၊

၂) ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုနှင့် စီမံကိန်းများတေင် ဆုံးရှုံးနိုင် 
လမခ  အလမခအလနများကို စီးြေားလွှး၊ နိုင်ငံလွှး၊ ဥြလဒ 
လွှး စသည့်  ရှုလောင့်အဘက်ဘက်မှ ေည့်တေက်  
သုံးသြ်မြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့နှင့် စီမံခန့်ခေဲမှုအြေဲ့ 
အား အကကံမြုမခင်း၊

၃) ကုမ္ပဏီ၏ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာလွှး၊ ေုံမခုံလွှး နှင့် 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စသည်တို့တေင် မြစ်ောနိုင်မည့် 
အခက်အခဲ မြဿနာများကို ကာကေယ်တားဆီးနိုင်ွှန်၊ 
အခက်အခဲနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ လေျာ့ြါးနိုင်ွှန် အလမခ 
အလန နှင့် ဗျူောများကို ြန်တီးမခင်း၊ အကကံမြုမခင်း၊

၄) သင့်လေျာ်လသာ အမခားေုြ်ငန်းတာေန်များကို 
လဆာင်ွှွက်မခင်း။

၅။  ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ြူးလြါင်း 
တာေန်ယူမှု လကာ်မတီ

ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် မိမိနှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ 
လအာင်မမင်မှုနှင့် အကျ ိုးစီးြေားမြစ်ေေန်းမှု တစ်ခုတည်းကိုသာ 
ဦးတညမ်ြီး စီးြေားေြုင်န်း လဆာငွ်ှကွမ်ခင်းမျ ိုး မေတုဘ် ဲေမူှု 
ေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် တိုးတက်လကာင်းမေန ်
မှသာ စီးြေားေုြ်ငန်းသည် လွှွှှည်တည်တံ့မည်ေု ယုံြကည် 
သည်။ ေို့လြကာင့် ေူမှုအသိုက်အေန်းနှင့် သဘာေ 
ြတ်ေန်းကျင်အား ေိလွှာက်စော ြါေင်ကူညီြံ့ြိုးနိုင်ွှန် 
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ ၂ေ၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ  
၁၈ ွှက်လန့တေင် လအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုေ်များြါေင်သည့် ေူမှု 
ေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ြူးလြါင်းတာေန်ယူမှု 
လကာ်မတီကို ြေဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းအုန်းမမင့် - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းညီဆာ - အြေဲ့ေင ်
၃။ စိုင်းဆမ်လမာင် - အြေဲ့ေင်တို့ မြစ်ြါသည်။
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ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ြူးလြါင်းတာေန ်
ယူမှု လကာ်မတီသည် ၆-ေ တစ်ကကိမ် ြုံမှန်အစည်းအလေးွှှိမြီး 
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ လြးအြ်သည့် လအာက်ြါတာေန ်
များကို ေမ်းလဆာင်ြါသည်။

၁) ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင်အတေက် 
ြိုမိုေိလွှာက်လကာင်းမေန်လသာ မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့အား အကကံ 
မြုမခင်းနှင့် ချမှတ် မခင်း၊

၂) ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် ကူညီမှုတေင် 
အသုံးမြုမည့် ဘတ်ဂျက်ေျာေားမှု ြမာဏကို 
ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့အား အဆိုမြုမြီး အတည်မြုချက် 
ွှယူမခင်း၊

၃) ချမှတ်ေားသည့် ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်း  
ကျင် ကူညီမှု ြန်းတိုင်လွှာက်နိုင်လစွှန် ဗျူောများ 
ချမှတ်ေုြ်လဆာင်မခင်း၊

၄) နှစ်စဉ် ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် 
ကူညီမှု လဆာင်ွှွက်ချက်များကို နှစ်ြတ်ေည် 
အစီွှင်ခံစာတေင် လွှးသားလြာ်မြမခင်း၊

၅) ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ ချမှတ်သည့် အမခား ေုြ်ငန်း 
တာေန်များကို လဆာင်ွှွက်မခင်း တို့ မြစ်ြါသည်။

အဂတိတိုက်ဖျက်ကေး

အဂတိေိုက်စားမခင်းသည် အများမြည်သူ၏ ယုံြကည်မှုကို 
ြျက်မြားလစနိုင်လြကာင်း ကုမ္ပဏီ ယုံြကည်သည်။  စီးြေား  
ေုြ်ငန်း ေုြ်လဆာင်မှုများတေင် ရိုးသားလမြာင့်မတ်မှု၊  
ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းလစာင့်ေိန်းမှုနှင့် တွှားဥြလဒ ေိုက်နာမှု 
များ ွှှိွှမည်။ ောဘ်လြးောဘ်ယူမြုမခင်း၊ အကျင့်ြျက ်
မခစားမခင်း ေုြ်ွှြ်များကို ကုမ္ပဏီက ေုံးေ သည်းခံ ခေင့်ေွှတ ်
မည်မေုတ်ြါ။ ကုမ္ပဏီလြာ်လဆာင်သည့် ေုြ်ငန်းတိုင်း  
စီမံကိန်းတိုင်းသည် တွှားမေတမြီး ရိုးသားမှုနှင့် ြေင့်ေင်း 
မမင်သာမှုွှှိွှမည်။ အဂတိေိုက်စားမှု၊ ောဘ်လြးောဘ်ယူမှု 
နှင့် အကျင့်ြျက်မခစားမှု ေုြ်ွှြ်များကို ေိလွှာက်စော 
တိုက်ြျက် အလွှးယူနိုင်ွှန် ကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်သည့် 
အဂတိတိုက် ြျက်လွှးမူေါဒများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများနှင့် 
စည်းကမ်းေိုက်နာမှုဌာနများ သတ်မှတ်ေားမြီးမြစ်သည်။ 
ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ အွှာွှှိနှင့် ေန်ေမ်းများအားေုံး  
ောဘ်လြးောဘ်ယူြုံစံမျ ိုးမြင့် လြးမခင်း၊ လတာင်းခံမခင်း၊ 
ေက်ခံမခင်းများ မွှှိလစွှန် အလေးအနက် လဆာင်ွှွက ်
ေားြါသည်။

အဂတိေိုက်စားမှု၊ ောဘ်လြးောဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ြျက် 
မခစားမှု ကျူးေေန်သူသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိေိုက်စား 
မှု တိုက်ြျက်လွှးဥြလဒအွှ လောင်ဒဏ်လငေဒဏ် သို့မေုတ်  
မြစ်ဒဏ်ချမှတ်မခင်း ခံွှနိုင်သည်မြစ်ွှာ ယင်းမြစ်ဒဏ်မျ ိုး  
ချမှတ်မခင်းခံွှေေင် ကုမ္ပဏီအတေက် ဂုဏ်သိက္ခာ အကကီး 
အကျယ် ေိခိုက်လစနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့လသာ ဂုဏ်သိက္ခာ 
ြျက်စီးမှုမျ ိုး မမြစ်ွှလစွှန် ကုမ္ပဏီက အလေးအနက် 
ကာကေယ်လဆာင်ွှွက် ေျက်ွှှိသည်။

တေားမဝင် အတွင်းလူ ေှယ်ယာကောင်းဝယ်မှု တားဆီးကေး

တွှားမေင် အတေင်းေူ ွှှယ်ယာလွှာင်းေယ်မှု ဆိုသည်မှာ  
အများ မြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးမခင်း မမြုွှလသးလသာ  
အတေင်းသတင်း အချက်အေက်များကို အတေင်းေူ 
တစ်ဦးဦးက ေက်ဦးမှုွှယူကာ အစုွှှယ်ယာများကို  
လွှာင်းေယ်မှုမြုမခင်းကို ဆိုေိုသည်။ 

 ယင်းကဲသ့ို့ တွှားမေင ်အတေင်းေ ူွှယှယ်ာလွှာင်း 
ေယ်မှု ေုြ်ွှြ် သည် ကုမ္ပဏီအလြါ်အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ 
ယုံြကည်မှုကို ြျက်မြားလစနိုင်မြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်  
ွှှယ်ယာလေးနှုန်း များစော ေိခိုက်လစနိုင်ြါသည်။ 

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် တွှားမေင် အတေင်းေူ  
ွှှယ်ယာလွှာင်းေယ်မှုများ တားဆီးနိုင်ွှန် ေိုအြ်လသာ  
မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို  မမန်မာနိုင်ငံ လငေလချး 
သက်လသခံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း ကကီးြကြ်လွှး လကာ်မွှှင်၏  
ညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီ အတည်မြု သတ်မှတ်ေားမြီး 
မြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အလွှးကကီးလသာအတေင်းသတင်း 
အချက်အေက်များကို အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးမှု  
မမြုမီ အတေင်းေူများ ွှှယ်ယာလွှာင်းေယ်မှုမမြုနိုင်ွှန် 
ကာေတစ်ခုအေိ ြိတ်ေားမခင်း၊ အတေင်းေူများ အစု 
ွှှယ်ယာ လွှာင်းေယ်မှု မြုေုြ်ွှာတေင် စည်းကမ်းေိုက်နာမှု 
လွှးွှာဌာနမှ ကကိုတင်အတည်မြုချက်များ ွှယူွှန်ေိုအြ်  
မခင်းစသည့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ မြုစုေားမြီး ကုမ္ပဏီ 
၏ ဒါရိုက်တာတိုင်း၊ အွှာွှှိတိုင်း၊ ေန်ေမ်းတိုင်း သိွှှိ 
နားေည်လအာင် လဆာင်ွှွက်ေားမြီးမြစ်သည်။

အများြပည်သူသို့ ဖွင့်ဟအသိကပးမှုနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမှု

ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ 
အမြစ် စတင်တည်လောင်စဉ်ကတည်းကြင်ေုြ်ငန်းများ 
ကို ြေင့်ေင်းမမင်သာစော ေုြ်ကိုင်မည်ေု သန္နိဋ္ဌာန်ချမြီး  
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လဆာင်ွှွက်ောခဲ့ြါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာလေးနှုန်း 
ကို လမြာင်းေဲလစလသာ သို့မေုတ်လမြာင်းေဲလစနိုင်လသာ 
အလမြာင်းအေဲများနှင့် အမခား အလွှးြါလသာ အလမြာင်းအေ ဲ
များကို အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေင်းမမင်သာစော ြေင့်ေချမြ 
မခင်းသည် လကာင်းမေန်လသာစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်၏ အချက ်
အချာတစ်ခုမြစ်မြီး ကုမ္ပဏီအလြါ် အများမြည်သူ၏ 
ယုံြကည်မှုကို ြိုမိုတိုးြေားလစသည်ေု ယုံြကည် ြါသည်။

 အများမြည်သူတို့ ြေင့်ေအသိလြးွှန် အချက် 
အေက်များနှင့် ြတ်သက်မြီး ြေင့်ေအသိလြးွှန် ေိုအြ် 
သည့် အချက်အေက်များ၊ ြေင့်ေအသိလြးွှန် အချိန ်
တိကျမှု၊ အချက်အေက် မြည့်စုံမှန်ကန်မှု စသည်များကို  
မမန်မာနိုင်ငံ လငေလချးသက်လသခံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း ကကီးြကြ ်
လွှးလကာ်မွှှင်နှင့် ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ချိန်းတို့၏ စဉ်ဆက ်
မမြတ် ေုတ်လြာ်မခင်းဆိုင်ွှာ ေမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း  
ေိုက်နာလဆာင် ွှွက်မည်မြစ်သည်။ 

 အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးွှန် အချက်များ 
ကို မခုံငုံ လြာ်မြွှေေင် ကုမ္ပဏီ၏

၁) အလွှးကကီးဆုံးမြတ်ချက်များ၊
၂) အလွှးကကီးအမြစ်အြျက်နှင့် အလမြာင်းအေဲများ နှင့်
၃) လငေလွှးလြကးလွှး အရှုံးအမမတ်များတို့ မြစ်သည်။

အဆိုြါ အချက်အေက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ေက်ဘ်ဆိုက် 
တေင် ေင်လွှာက်ြကည့်ရှုနိုင်ြါသည်။

ြေင့်ေအသိလြးမှု၏ အလမခခံသဘာတွှား

ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးမှု 
တေင် လအာက်လြာ်မြြါ အလမခခံသလဘာတွှား ၄ ချက်ကို 
ေိုက်နာသည်။ ယင်းတို့မှာ

၁) ြေင့်ေင်းမမင်သာမှု 
  အချက်အေက်များသည် အလကာင်းအဆိုး မခေဲမခားဘဲ 

မှန်ကန်မြီး ြေင့်ေင်းမမင်သာစောမြစ်ွှမည်။
၂) အချိန်တိကျမှု 
 ဆိုင်းငံ့ေားမခင်းမွှှိလစဘဲ အချိန်နှင့် တလမြးညီ မြစ်ွှ 

မည်။
၃) မေတမှု
 ဘက်ေိုက်မှုမွှှိဘဲ ွှှယ်ယာွှှင်များအားေုံးအတေက် 

မေတမှု ွှှိွှမည်။

၄) စဉ်ဆက်မမြတ်မှု
 အချက်အေက်များကို စဉ်ဆက်မမြတ် ြေင့်ေ 

အသိလြးမှုမျ ိုး မြစ်ွှမည်။

ဖွင့်ဟအသိကပးေန် တာဝန်ေှိသူ

ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်း ေိုက်နာမှုလွှးွှာ အွှာွှှိက အများ 
မြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးမှုတေင် တာေန်ွှှိသည်။ စည်းကမ်း 
ေိုက်နာမှုလွှးွှာ အွှာွှှိသည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့မှ 
လြးအြ်လသာ လအာက်ြါတာေန်ေတ္တွှားများကုိ လဆာင်ွွှက် 
မည်မြစ် သည်။

၁) မမန်မာနိုင်ငံ လငေလချးသက်လသခံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း  
ကကီးြကြ်လွှး လကာ်မွှှင်နှင့် ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ချိန်း 
တို့နှင့်ညှိနှိုင်းမြီး အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးမှု 
များ လဆာင်ွှွက်ွှန်၊

၂) ြေင့်ေအသိလြးမည့် အချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ 
အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ြင်မြီး လဆာင် 
ွှွက်ွှန်၊

၃) အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေအသိလြးွှန် အချက်များကို 
ကုမ္ပဏီ၏ အွှာွှှိနှင့် ေန်ေမ်းများအားေုံး နားေည် 
သိွှှိလအာင် လဆာင်ွှွက်ွှန်၊

၄) လဆာင်ွှွက်ချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုြ်ချုြ်မှု 
ဒါရိုက်တာ အား အစီွှင်ခံစာ တင်ွှန်၊

၅) မြင်ြမီဒီယာနှင့် အများမြည်သူအား ေိလတေ့ဆက်ဆံ 
ွှန် တို့ မြစ်သည်။

အိုင်တီဆိုင်ော အချက်အလက်များကို ထိန်းသိန်းြခင်းနှင့် 
ကေးဆိုက်မှုများမှ ကယ်ဆယ်ြခင်း

အိုင်တီဆိုင်ွှာ အချက်အေက်များကို နည်းစနစ်ကျစော 
ေိန်းသိမ်းမခင်းသည် ေန်ေမ်းများ၏ ေုံမခုံမှု၊ စက်စနစ်များ 
လကာင်းမေန်စော ေည်ြတ်နိုင်မှု၊ ေုြ်ငန်းအတေက် ေိုအြ်လသာ  
အချက်အေက်များ ေေယ်ကူစော ွှွှှိနိုင်မှုများကို လြးစေမ်းနိုင် 
သည်။ 

 ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုတေင် ကေန်ြျူတာ စက်စနစ်  
ြျက်စီးမခင်းသည် အတေင်းအမြင် နှစ်ဌာနမှသဘာေလြကာင် ့
မြစ်လစ၊ ေူလြကာင့် မြစ်လစ၊ စက်လြကာင့် မြစ်လစ ြျက်စီး 
နိုင်သည်။ ေက်ွှှိ ကာေတေင် အွှည်အလသေး မမင့်မားလသာ  
စက်ြစ္စည်းများ များစော ေေက်လြါ်ောမြီး  ြျက်စီးွှန်  
အခေင့်အေမ်း နည်းြါးသည်ေု ဆိုွှလသာ်ေည်း ြျက်းစီးမခင်း  
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မြစ်ောခဲ့ြါက ေုြ်ငန်းအတေက် အနည်းနှင့်အများ ဆိုးကျ ိုး 
သက်လွှာက်မည်မြစ်သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အိုင်တီဆိုင်ွှာ လဘးဆိုက်မှု 
များ ကာကေယ်ွှန်နှင့်ကယ်ဆယ်ွှန်အတေက် ေိုအြ်လသာ  
မူေါဒနှင့် အစီအမံများ ချမှတ်ေားမြီးမြစ်သည်။ ယင်းမူေါဒ 
များနှင့်အညီ ြျက်စီးမှုများကို အလကာင်းဆုံး ကာကေယ်နိုင် 
လစွှန် -

 ■ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား တည်မငိမ်လအာင် ေိန်းချုြ်သည့် 
ကိွှိယာများ အသုံးမြုမခင်း၊ 

 ■ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီသုိလေှာင်စက်များအသံုးမြုမခင်း၊ 
 ■ အွှန်သင့် ေေြ်စစ်မီးစက် ေားွှှိမခင်း၊
 ■ အုိင်တီြစ္စည်းမြင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ်သည့် အခန်းတေင်  

အြူချိန်ေေန်ကဲမခင်း မွှှိလစွှန် အြူချိန် ေိန်းချုြ်လြးမခင်း
 ■ အိုင်တီအချက်အေက်များကို လန့စဉ် ဘက်ခ်အြ်ေုြ်မခင်း၊
 ■ အိုင်တီေန်ေမ်းများအား သင်ဆိုင်ွှာ သင်တန်းများကို 

တက်လွှာက်သင်ယူလစမခင်း၊
 ■ ကေန်ြျူတာ စကားေှက်များေားွှှိမခင်းနှင့် စကားေှက် 

များကို မြကာမြကာ လမြာင်းလြးမခင်း၊
 ■ မီးမငိမ်းသတ်ဗူးများ ေားွှှိမခင်း၊ မီးမငိမ်းသတ်ဗူးများကို 

မြကာမြကာ စစ်လဆးလြးမခင်းနှင့်
 ■ အလဆာက်အအုံတေင်းသို့ သက်ဆိုင်သူများသာ ေင်လွှာက် 

နိုင်လစမခင်း စသည်တို့ မြစ်သည်။

စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းချိန် ကာကွယ်မှု ကဆာင်ေွက်ချက်

ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ေုြ်ငန်း သလဘာသဘာေသည် 
များလသာအားမြင့် စက်ယန္တွှားများမြင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ ်
သည့် ေုြ်ငန်း မျ ိုးမြစ်မခင်းလြကာင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ ်
လနစဉ်အတေင်း စက်ယန္တွှားများ ချွတ်ယေင်းမခင်းသည် 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုကို ွှြ်တန့်သေားလစနိုင်သည်။ ေို့လြကာင့်  
ယန္တွှားများ ချွတ်ယေင်းချိန် မွှှိလစွှန် သို့မေုတ် ချွတ်ယေင်း 
ချိန် နည်းြါးလစွှန် ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခေဲလွှးအြေဲ့သည် 
ချွတ်ယေင်းချိန် ကာကေယ်တားဆီးမခင်း မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများ ချမှတ်မြီး ကကီးြကြ်လဆာင်ွှွက်လြးေျက ်
ွှှိသည်။ သက်ဆိုင်ွှာဌာနအေိုက် ကျွမ်းကျင်ေန်ေမ်း 
များအားတာေန်လြးအြ်မြီး အနီးကြ် ကကီးြကြ်လဆာင်ွှွက ်
လြး မှုများမှာ -

• ေိုအြ်လသာ အြိုြစ္စည်းများ ေားွှှိမခင်း၊

• အမှတ်တံဆိြ်တူ စက်ြစ္စည်းများသာ ဦးစားလြး ေယ်ယူ 
အသုံးမြုမခင်း၊

• ေိုအြ်ေေင် ချက်ချင်း ြစ္စည်းလြးသေင်းနိုင်မည့် အလွှာင်း 
ဌာနများကို စာွှင်းမြုစုေားမခင်း၊

• စက်ြစ္စည်းများ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်နိုင်မှု အလမခအလန 
ကို သုံးသြ် ြကည့်ရှုစစ်လဆးမခင်း၊

• စက်ယန္တွှားများကို မြုမြင်ေိန်းသိမ်းမခင်း၊
• ေိုအြ်ေေင် စက်ယန္တွှား၏ တွှားေင်ကိုယ်စားေှယ ်

များမှ စက်မြုမြင်မခင်း ေန်လဆာင်မှုကို ငှားွှမ်းအသုံးမြု 
မခင်း စသည်တို့ မြစ်သည်။

စက်ယန္တွှားများ ချွတ်ယေင်းမခင်းလြကာင့် ေုြ်ငန်းများ 
ေိုအြ်သလောက် ခွှီးမလွှာက်နိုင်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီနှင့်  
ကုမ္ပဏီ ၏ ေုြ်ငန်း ေုြ်လြာ်ကိုင်ြက်များကို နစ်နာလစနိုင် 
သည်။ စက်ယန္တွှားများကို မြုမြင်ွှာတေင် အွှည်အလသေး 
နှင့် တိကျမှု ြိုမိုွှွှှိလစွှန် တွှားေင်ကိုယ်စားေှယ်မှ 
စက်မြုမြင်မခင်း ေန်လဆာင်မှုကို ငှားွှမ်း အသုံးမြုခဲ့ြါသည်။

တာဝန်ေှိသူ

ေုြ်ငန်းများ ွှြ်တန့်မှု မမြစ်လစလွှးအတေက်ေည်းလကာင်း၊ 
မြစ်လြါ်ခဲ့လသာ ေုြ်ငန်းွှြ်တန့်မှုအား အလွှးလြါ် မြုမြင ်
လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်ေည်းလကာင်း ဌာနတိုင်း၏ စီမံခန့်ခေဲ 
သူများတေင် အဓိကတာေန်ွှှိသည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ေုြ်ငန်းေည်ြတ်နိုင်လွှးအတေက် ြစ္စည်းေယ်ယူမှုသည်  
မွှှိမမြစ် ေိုအြ်လသာ လဆာင်ွှွက်မှုတစ်ခုမြစ်သည်။ 
သို့လသာ် ေယ်ယူမှုတိုင်းတေင် လကာင်းကျ ိုးမြစ်နိုင်လမခွှှ ိ
သကဲ့သို့ ဆိုးကျ ိုးမြစ်နိုင်လမခေည်းွှှိလနသည်။ ေို့လြကာင့်  
ေယ်ယူမှုတေင် ဆိုးကျ ိုးမြစ်နိုင်လမခ နည်းြါးလစွှန်အတေက် 
ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ေယ်ယူမှု မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း 
များ မြုစုေားမြီး မြစ်ြါသည်။

 ြစ္စည်းများ ေယ်ယူွှာတေင် ြစ္စည်း၏ အွှည ်
အလသေးနှင့် လေးနှုန်းများကို အွှင်စစ်လဆးသုံးသြ်သည်။ 
အွှည်အလသေးတူ၊ လေးနှုန်းတူေေင် အွှစ်ကျမြစ် လြးလချနိုင ်
မခင်း ွှှိမွှှိ စသည့်  အမခားအခေင့်အလွှးများကို ေည့်တေက ်
စဉ်းစားမည်မြစ်သည်။ အခေင့်အလွှး ြိုလြးနိုင်သည့် ြစ္စည်း 
လြးသေင်းသူေံမှ ဦးစားလြး ေယ်ယူမည်မြစ်သည်။ ြစ္စည်း 
ေယ်ယူွှာတေင် လေးနှုန်းချ ိုသာမှု တစ်ခုတည်းကိုြဲ ဦးစားလြး 
ေယ်ယူမခင်းမျ ိုးမေုတ်ဘဲ လွှွှှည်ကုန်ကျမှုစွှိတ်ကိုြါ 
ေည့်တေက်စဉ်းစားမြီးမှ ေယ်ယူသည်။
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 စီမံကိန်းအေိုက် ေုြ်ငန်း မြီးဆုံးသည် အေိ  
ြစ္စည်းများေယ်ယူတင်သေင်းွှမည့် ကိစ္စမျ ိုးတေင် ြစ္စည်း 
လေးနှုန်း အတက်အကျမြစ်မခင်းလြကာင့် စီမံကိန်းအား 
ေိခိုက်မှုမွှှိလစွှန် ြစ္စည်းလြးသေင်းသူများနှင့် အချိန်ကာေ 
တစ်ခုအေိ ြုံလသ လေးနှုန်းမြင့် လွှာင်းေယ်မှုစာချုြ် 
ချုြ်ဆိုေားမခင်းများေည်း ွှှိြါသည်။

တာဝန်ေှိသူ

စီမံခန့်ခေဲသည့် အွှာွှှိများအားေုံး ြစ္စည်းေယ်ယူမှု ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများကို နားေည်ေားွှန် ေိုအြ်ြါသည်။ ေယ်ယူ 
လွှးဌာနမှ ေန်ေမ်းများသည် ေယ်ယူမည့်ြစ္စည်း/ေန်လဆာင်မှု 
နှင့် ယင်း၏ လေးကေက်များကို နားေည်ွှမည်။ ြစ္စည်း 
ေယ်ယူ မြည့်တင်းမခင်းနှင့် ြတ်သက်မြီး အစဉ်မမြတ် လေ့ော 
သင်ယူမှု ွှှိလနွှမည်။

လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲ့မှု

ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းများ ေိလွှာက်စော ေည်ြတ်နိုင်လွှး 
သည် ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်လြါ် များစော မူတည်လြကာင်း  
ကျွန်လတာ်တို့ ယုံြကည်သည်။ ေိုအြ်သည့် ေန်ေမ်းအင်အား 
ကို ွှှာလြေလခါ်ယူမခင်း၊ ေက်ွှှိေန်ေမ်းများကို ေူမှန် 
လနွှာမှန်မြစ်လအာင် စီမံမခင်း၊ ေန်ေမ်းများ၏ ေုြ်ွှည် 
ကိုင်ွှည်ကို အကဲမြတ်မခင်း၊ ေန်ေမ်းများအား ေိုက်တန် 
သည့် ခံစားခေင့်ကို စီမံ လဆာင်ွှွက်လြးမခင်း၊ ေန်ေမ်းများ၏ 
အန္တွှာယ်ကင်းွှှင်းလွှး၊ သက်သာလချာင်ချိလွှး၊ အွှည ်
အလသေးများ မမှင့်တင်လွှး၊ အမငင်းြေားမှုများ လမြွှှင်းလွှး  
စသည့် အလွှးလြါင်းများစောကို စီမံခန့်ခေဲွှမခင်းသည် ေေယ်ကူ 
သည့် ကိစ္စွှြ် မျ ိုးမေုတ်လြ။ ေူစေမ်းအားအွှင်းအမမစ်ကို 
ေိလွှာက်စော စီမံခန့်ခေဲနိုင်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီ ေုြ်ငန်း  
ွှည်မှန်းချက် ြန်းတိုင်သို့ လွှာက်နိုင်လွှးအတေက် များစော 
အလောက်အကူမြုသည်။

 ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ကို ေိလွှာက်စော စီမံ 
ခန့်ခေဲနိုင်လွှးအတေက် ကုမ္ပဏီသည်ေိုအြ်လသာ ေူ့စေမ်းအား 
အွှင်းအမမစ်၏ မူေါဒနှင့်ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို မြုစု 
ေားမြီးမြစ်သည်။ ယင်း၏ ွှည်ွှွယ်ချက်မှာ - 

ေန်ေမ်းများအားေုံး

 ■ ကုမ္ပဏီ၏မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို နားေည် 
သိွှှိလစွှန်၊

 ■ ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်လသာ သတင်း အချက်အေက် 

များကို အကျွမ်းတေင် ွှှိလစွှန်၊
 ■ ေုြ်ငန်း တိုးတက်လအာင်မမင်လွှးအတေက် တက်ညီ 

ေက်ညီ ြူးလြါင်းကကိုးစား ေုြ်လဆာင်ြကွှန်၊
 ■ ကျင့်သုံးွှမည့် စည်းကမ်းများ၊ အကျ ိုးခံစားခေင့်များနှင့် 

ြတ်သက်လသာ အချက်အေက်များကို သိွှှိနိုင်ွှန် 
တို့ မြစ်ြါသည်။

ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်၏ မူေါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း များ၊ 
ေန်ေမ်းများ ေိုက်နာွှမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို 
ေန်ေမ်းတိုင်း နားေည်သိွှှိနိုင်လအာင်ေန်ေမ်းေက်စေဲ 
စာအုြ် မြုစုမြီး ေန်ေမ်းများအား ေုတ်လြးေားမြီး မြစ်ြါ 
သည်။

ောထူးဆက်ခံမည့်သူကို ြပုစုပျ ိုးကထာင်ြခင်း

ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် စီမံ 
ခန့်ခေဲလွှးအွှာွှှိများ၏ ွှာေူးလနွှာဆက်ခံမည့်သူများကို 
ွှှာလြေ မြုစု ြျ ိုးလောင်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီအတေက် ခဲယဉ်းသည့်  
တာေန်တစ်ခုမြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ၂-နှစ် 
တစ်ကကိမ် အေှည့်ကျစနစ်မြင့် လွှွးချယ်ွှမည်မြစ်ွှာ ဥက္ကဋ္ဌ  
နှင့်  အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာ ွှာေူးဆက်ခံမည့်သူကို ဆုံးမြတ် 
လွှွး ချယ်မခင်းသည် ကုမ္ပဏီ၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် 
ြတ်သက်သူများအားေုံးအတေက် အလွှးြါလသာ ဆုံးမြတ်  
ချက် တစ်ခုမြစ်သည်။ ယင်းနှင့်ြတ်သက်မြီးကုမ္ပဏီသည် 
အေားအောွှှိသူများအတေက် ဆက်ခံမည့်ွှာေူးနှင့် 
သင့်လေျာ်လသာ ကကိုတင် မြင်ဆင်မှုများ၊ စေမ်းွှည်မမှင့်တင် 
လြးမှုများကို စသည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါသည်။

 ဒါရိုက်တာဘုတ်အြေဲ့သည် ကုမ္ပဏီ အုြ်ချုြ်မှု 
ြိုင်းတေင် အဓိကတာေန်ွှှိမခင်းလြကာင့် ွှာေူးဆက်ခံမည့်သူ 
များကို မြုစုြျ ိုးလောင် လွှွးချယ်မခင်းသည်ေည်း ယင်း၏  
အလွှးြါလသာ တာေန်တစ်ခုမြစ်သည်။ ဂွှိတ်လော်ခမ်း  
၏ အွှာွှှိများ အဓိကအားမြင့် အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် 
ဥက္ကဋ္ဌွှာေူး ဆက်ခံမည့်သူကို မြုစုြျ ိုးလောင် လွှွချယ် 
မခင်းတေင် အြိုင်း ၂ ြိုင်းြါေင်သည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁) သုံးသပ် အကဲြဖတ်ြခင်း
• ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်ေိုအြ်ချက်များကို ရှုလမော်သုံးသြ် 

မြီး ွှာေူးဆက်ခံမည့်သူတေင် ွှှိသင့်ွှှိေိုက်သည့် အွှည် 
အချင်းကို သုံးသြ်မခင်း၊

• လွှတို လွှွှှည်အားမြင့် ကုမ္ပဏီ လတေ့ ကကုံောနိုင်ြေယ် ွှှိ 
သည့် မြဿနာ အခက်အခဲများကို လြာ်ေုတ်မြီး ကုမ္ပဏီ 
ကို ဦးလဆာင်မည့်သူ၏ အလတေ့အကကုံများနှင့် ချိန်ေိုးကာ 
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ေိလွှာက်စော ဦးလဆာင်နိုင်ြေယ် ွှှိမွှှိ သုံးသြ်မခင်း၊
• ွှာေူးဆက်ခံမည့်သူ၏ အလတေ့အကကုံ၊ အွှည်အချင်း၊ 

ကိုယ်ကျင့်စာွှိတ္တ၊ စိတ်လနစိတ်ေား စသည့်အချက်များ 
ကို သုံးသြ်အကဲမြတ်မခင်း စသည်တို့ မြစ်သည်။

၂) ြပုစုပျ ိုးကထာင်မှု

မြီးမြည့်စုံလသာ လခါင်းလဆာင်မှု အွှည်အချင်းသည် လန့ချင်း 
ညချင်း လြါ်လြါက်ောနိုင်လသာ အွှာမျ ိုး မေုတ်လြကာင်း 
ကုမ္ပဏီ လကာင်းစောနားေည်သည်။ ေို့လြကာင့်ြင်ေေင် 
မြီးမြည့် စုံလသာ လခါင်းလဆာင်တစ်ဦး ွှွှှိလွှးကို ကုမ္ပဏီက 

• ေန်ေမ်းအကဲမြတ်မခင်းြုံစံ ချမှတ်မြီး ဌာနတိုင်းမှ ေစဉ် 

အကဲမြတ်ြုံစံ တင်လစမခင်း၊
• အေားအောွှှိသူများကို အလတေ့အကကုံ ြိုမို များမြားော 

လစွှန် ဌာနလမြာင်းလွှေ့ မြီး ေုြ်ငန်း လဆာင် ွှွက်လစမခင်း၊
• သင်တန်းများ တက်လွှာက်လစမခင်းနှင့် သင်တန်းြို့ချ 

လြးမခင်း၊
• မြင်ြမှ အေားအောွှှိသူများကို ွှှာလြေမခင်း စသည့် 

နည်းေမ်းမျ ိုးစုံမြင့် လဆာင်ွှွက်လနေျက် ွှှိသည်။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နည်းဗျူဟာ

ကုမ္ပဏီ၏ လွှွှှည်ွှည်မှန်းချက်များနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်မှု  
ေုြ်ငန်းအစီအစဉ်များကို လစာင့်ြကည့် စစ်လဆးမြီး 
အတည်မြု လြးမခင်း။

လက်ခံနိုင်ဖွယ်ေှိကသာ ဆုံးရှုံးမှုများ

အလသးစိတ် ွှည်မှန်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ 
သ့ုိမေုတ် အညွှန်းကိန်းများ အြါအေင် ကုမ္ပဏီအတေက် 
ေက်ခံနိုင်ြေယ် ွှှိလသာ ဆုံးရှုံးမှုများသတ်မှတ်မခင်း။

လုပ်ငန်းကဆာင်ေွက်မှုများအား ကစာင့်ကကည့်စစ်ကဆးြခင်း

ကမု္ပဏမီ ှမောဗျူောကျလသာ ွှညမ်နှ်းချကမ်ျားအတိငု်း 
လအာင်မမင်လစွှန် လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်း  
လဆာင်ွှွက်မှုများအားေုံးကို မခုံငုံ၍ လစာင့်ြကည့် စစ်လဆး 
မခင်းနှင့် သတ်မှတ်ေားသည့် ေက်ခံနိုင်ြေယ်ွှှိလသာ 
ဆုံးရှုံးမှုများကို ခေဲမခမ်းစိတ်မြာမခင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကြခ စီမံခန့်ခွဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲမှု မူလဘာင်အား ကကီးြကြ်မခင်းနှင့် 
အတည်မြုလြးမခင်း။

အကကီးတန်းအောေှိများ ခန့်အပ်ြခင်း

အမှုလဆာင်အွှာွှှိချုြ် ခန့်အြ်ွှန် လောက်ခံလြးမခင်း၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲလွှး အွှာွှှိချုြ်နှင့် စာွှင်းစစ်ချုြ် 
(သို့မေုတ်) ကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ် တို့အား ခန့်အြ်မခင်း 
နှင့် ေုတ်ြယ်မခင်း။

အမှုကဆာင်အောေှိချုပ် ခန့်ထားြခင်း

အမှုလဆာင်အွှာွှှိချုြ်ခန့်အြ်မခင်းနှင့်  တာေန်မှ ွှြ်နား 
ွှန်ေိုအြ်သည့်အခါ တာေန်မှ ွှြ်နားလစမခင်း။

ေဏ္ဍာကေးဆိုင်ော အစီေင်ခံစာတင်ြပမှုများ

ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း လြါင်းချုြ်များအား ကကီးြကြ် 
ကေြ်ကဲမခင်း

ကုမ္ပဏီြပင်ပမှ စာေင်းစစ်ကဆးြခင်း

မြင်ြစာွှင်းစစ်များ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများ နှင့်  
အွှည်အချင်း မြည့်မီမှုများွှှိ၊ မွှှိကကီးြကြ်မခင်း နှင့် 
ေေတ်ေြ်စော စာွှင်းစစ်လဆးလစမခင်း။ 

ကုမ္ပဏီတွင်း စာေင်းစစ်ကဆးြခင်း

ကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ်လဆးမခင်း ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက် 
ချက်များကို ကကီးြကြ်ကေြ်ကဲမခင်း။

ကုမ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲကေးစနစ်များ

ကုမ္ပဏီတေင်း ေိန်းချုြ်ကေြ်ကဲလွှးမူလဘာင်အား 
ကကီးြကြ် ကေြ်ကဲမခင်း။

လူ့စွမ်းအား အေင်းအြမစ်ဆိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ဆိုင်ွှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များကို ကကီးြကြ်မခင်းနှင့် အတည်မြုလြးမခင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ကြကွးမမီဆုံးြဖတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ေားလသာ ေုြ်ြိုင်ခေင့်ဇယားအတိုင်း ကုမ္ပဏီ  
၏ အဓိကေုြ်ငန်းကိစ္စများနှင့် လကကေးမမီွှယူွှန် လေောက် 
ေား ချက်များကို သုံးသြ်ဆုံးမြတ်ချက်ချမခင်း။

အောေှိများ၏ခံစားခွင့်

အကကီးတန်းအွှာွိှှများ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွွှက်မှုသံုးသြ် 
ချက် ညွှန်းတမ်းများ အြါအေင် ဆုလငေနှင့် ခံစားခေင့်များ 
လြးလွှးအစီအစဉ်များအား ဆုံးမြတ်မခင်း။

အောေှိများ၏လုပ်ငန်းကဆာင်ေွက်မှု

အဓိကကျလသာ အကကီးတမ်းအွှာွှှိများ၏ ေုြ်ငန်း 

ဒါရိုက်တာ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ေုြ်ငန်းတာေန်များ၊ အခေင့်အာဏာများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒ
တေင်ေည်းလကာင်း၊ ဥြလဒနှင့်အညီ လွှးဆေဲေားလသာ ကုမ္ပဏီ၏ ြေဲ့စည်းြုံအလမခခံစည်းမျဉ်းတေင်ေည်း အမြည့်အစုံ 
လြာ်မြေားြါသည်။ လအာက်ြါ လြာ်မြချက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းတာေန်များကို 
ေုတ်နှုတ် လြာ်မြ ေားမခင်းမြစ်ြါသည်။ 

 လအာက်လြာ်မြြါ စကားွှြ်တစ်ွှြ်ွှြ်သည် ဥြလဒနှင့်ကေဲေေဲမခင်း သို့မေုတ် ညီညွတ်မှုမွှှိမခင်းများွှှိြါက 
ယင်းကေဲေေဲမခင်း၊ မညီညွှတ်မခင်းနှင့်စြ်ေျဉ်း၍ ဥြလဒက ေွှမ်းမိုးသည်။
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လဆာင်ွှွက်မှုများကို မခုံငုံသုံးသြ် အကဲမြတ်မခင်း။

အရိုက်အော ဆက်ခံကေးအစီအစဉ်များ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကကီးတမ်းအွှာွှှိွှာေူးလနွှာများ အတေက်  
အရိုက်အွှာ ဆက်ခံလွှးအစီအစဉ်များ တိုးတက်ြေံ့ မြိုး 
ွှန်လဆာင်ွှွက်မခင်း။

ကနာင်လာမည့်ကာလအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ 
ကေှ့ရှုခန့်ထားြခင်း

ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ ေြ်မံလွှွးချယ် တင်လမမာက်ွှန် 
အတေက် မြစ်နိုင်လမခွှှိလသာအြေဲ့ေင်များအား သိွှှိ 
နားေည်မြီး လောက်ခံလြးမခင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ခံစားခွင့်

ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ခံစားခေင့် မူေါဒကို ွှှယ်ယာွှှင်များ 
ေံမှ ခေင့်မြုချက်လတာင်းွှာတေင် လောက်ခံလြးွှန်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား အကဲြဖတ်ြခင်း

ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများနှင့် 
ေိလွှာက် လအာင်မမင်မှုများကို မခုံငုံသုံးသြ်မခင်း။

ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှု

ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှု မူလဘာင်ကို ကကီးြကြ် 
ကေြ်ကဲမခင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ၏စံချိန်စံနှုန်းများချမှတ်မခင်း၊ ွှှယ်ယာွှှင်များ 
နှင့် အမခားအကျ ိုးစြ်ဆိုင်သူများအလြါ် ကုမ္ပဏီမှ 
တာေန်သိစိတ် ွှှိသည်ကို သိွှှိနားေည်လစမခင်း။ 

ကျင့်ဝတ်

ကုမ္ပဏီအကျ ိုးစြ်ဆိုင်သူများ၏ အလေးေားမှုများ 
ွှွှှိလစွှန်မြုေုြ်မခင်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ ေုြ်ငန်းများ 
ချဲ့ေေင် လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ေူမှုလွှးဆိုင်ွှာ တာေန်ယူမှု 
ွှှိစော လဆာင်ွှွက်လစမခင်း။

ကလးစားလိုက်နာမှု

ကုမ္ပဏီမှ ဥြလဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညွှန်ြကား 
ချက်များနှင့်အညီ လဆာင်ွှွက်လစမခင်း။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ဦးကဆာင်နိုင်မှု

ဒါရိုက်တာအြေဲ့ အစည်းအလေးများကို အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက် 
တာ နှင့်အတူအကေ ြူးလြါင်း၍ အစည်းအလေးအစီအစဉ် 
များ ချမှတ်ကျင်းြမခင်း၊ ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ေုြ်ငန်း 
လဆာင်တာများကို ေိလွှာက်စော လဆာင်ွှွက်နိုင်မခင်း။

လူမှုဆက်ဆံကေး

ဒါရိကုတ်ာများအား ွှငှ်းေင်းတကိျလသာ အချကအ်ေက ်
များလြးနိုင်မခင်း၊ ွှှယ်ယာွှှင်များအြါအေင် ေုြ်ငန်းနှင့် 
ြါေင်ြတ်သက်လနလသာ အကျ ိုးစြ်ဆိုင်သူများကို 
ေိလွှာက်စော ဆက်သေယ်လဆာင်ွှွက်နိုင်မခင်း။

လုပ်ငန်းကဆာင်ေွက်မှုများအား အကဲြဖတ်ြခင်း

လကာ်မတီများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် အမှုလဆာင်အွှာွှှိချုြ် 
အြါအေင် ဒါရိုက်တာအြေဲ့တစ်ြေဲ့ေုံး ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင် 
ွှွက်မှုများအား အကဲမြတ်မခင်း။ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့် အြေဲ့ 
ေင်များ၏ ကိုယ်ြိုင်အကဲမြတ်သုံးသြ်ချက်ြုံစံများကို 
မြန်ေည် သုံးသြ်မခင်း။ 

အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ေွက်ြခင်း

ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ဆုံးမြတ်ချက်များအား ေိလွှာက်စော 
အလကာင်အေည်လြာ် လဆာင်ွှွက်မခင်း။ 

ဒါရိုက်တာအြဖစ် ပါဝင်ကဆာင်ေွက်ြခင်း

ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ၏ ေှုြ်ွှှားလဆာင်ွှွက်မှုများ 
တိုးတက်ောလစွှန် ကကီးြကြ်လဆာင်ွှွက်မခင်း၊ အမှု 
လဆာင် ဒါရိုက်တာများနှင့် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာများ 
အြကား လကာင်းမေန်ခိုင်မာလသာ ဆက်ဆံလွှး မြစ်ော 
လစွှန် တည်လဆာက်မခင်း။

အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ဝင်ကောက်ခွင့်ြပုြခင်း

ဒါရိုက်တာ အသစ်များ ခန့်ေားလွှးအတေက် ဒါရိုက်တာ 
အြေဲ့၏ အတေင်းလွှးမှုးနှင့် ြူးလြါင်း၍ မြည့်စုံလသာ 
အြေဲ့ေင်ခေင့် ေမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုလွှးဆေဲမခင်း။

ဖွံ့ မဖိုးတိုးတက်ကေး လိုအပ်ချက်များ

ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် အြေဲ့တစ်ခုေုံး၏ 

ြေံ့ မြိုးတိုးတက်လွှး ေိုအြ်ချက်များကို သိွှှိနားေည်မြီး 
ညွှန်ြကား လဆာင်ွှွက်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့မှ အခန်းကဏ္ဍအားေုံးအား လဆာင်ွှွက ်
ွှာတေင် ေိလွှာက်မှုွှှိလစွှန် ရှုလောင့်လြါင်းစုံမှြကည့်ရှု
မြီး အြေဲ့တစ်ခုေုံးအား ဦးလဆာင်နိုင်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်အသစ်များ ခန့်ေားွှာတေင် အြေဲ့ေင် 
ခေင့် ေမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ြါေင်ဆင်နွှဲလစမခင်းနှင့် 
ေိုအြ်ေေင် ေြ်လဆာင်း လေ့ကျင့်လွှးအစီအစဉ်များ 
ြန်တီးလြးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များအား ေိုအြ်လသာ သတင်းအချက် 
အေက်များကို သိွှှိလစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့အား လဆေးလနွှးညှိနှိုင်းွှန်နှင့် ဆုံးမြတ်ချက် 
ချွှန်အတေက် ေုံလောက်လသာအချိန်လြးမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ အစည်းအလေးများကျင်းြွှန်အတေက် 
အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ေားမခင်း၊ ေိုအစည်းအလေးများ 
၌ သဘာြတိအမြစ် လဆာင်ွှွက်မခင်းနှင့် အစည်းအလေး 
မှတ်စုများအား ေိန်းသိမ်းေားလစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့တေင် ြေင့်ေင်းမမင်သာစော လေြန်လဆေးလနေး 
မခင်း အလေ့အေ တိုးတက်မြစ်ေေန်းောလစွှန် လဆာင် 
ွှွက်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့်လကာ်မတီများ ေုြ်ငန်းတာေန်များ 
ေုြ်လဆာင်ွှာတေင် မှန်ကန်လသာနည်းေမ်းများမြင့် 
လဆာင်ွှွက်လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များကို ၎င်းတို့၏ ေင်မမင်ယူဆချက် 
များအတိုင်း အမြည့်အေ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ခေင့်ွှွှှိ ွှန် 
လဆာင်ွှွက်မခင်း။

 ■ စီမံအုြ်ချုြ်လွှးအြေဲ့နှင့် ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင်များ၏ 
ေုြ်ငန်း လဆာင်ွှွက်မှုများကို တစ်နှစ်ေေင် အနည်းဆုံး 
တစ်ကကိမ် အကဲမြတ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့် စီမံအုြ်ချုြ်လွှးအြေဲ့တို့ မှန်ကန် 
လေျာ်ညီ လသာ အဆက်အသေယ်များ မြစ်လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့အား ၎င်းတို့၏ ေုြ်ငန်းတာေန်များနှင့် 
ြတ်သက်၍ လကျနြ်မှုွှှိလစွှန်မြုေုြ်မခင်း။

 ■ ေိုအြ်ေေင် ဒါရိုက်တာအြေဲ့မှ ခန့်အြ်ေားသည့် မြင်ြ 
အကကံလြးအွှာွှှိများနှင့် လဆေးလနေးကာ အကကံဉာဏ်များ 
ွှယူမခင်း။
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

အမှုအောင်အရာရှိချုပ်သည်် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့အား မောဗျူော ြေဲ့စည်းြုံအတိုင်း 
ေှုြ်ွှှားလဆာင်ွှွက်လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ အစည်းအလေးများနှင့် ွှှယ်ယာွှှင် 
အစည်း အလေးများတေင် သဘာြတိအမြစ် လဆာင်ွှွက်  
မခင်း၊ အစည်းအလေး အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ေားမခင်း၊ 
အလွှးြါလသာ စဉ်းစားစွှာကိစ္စွှြ်များနှင့်(ြဋိြက္ခ
များ)ကို ေေယ်ကူလချာလမေ့လစမခင်း။

 ■ လဆေးလနေးြေဲများတေင်ဒါရိုက်တာများအားေုံး ြါေင်လဆေး 
လနေး၍ ဆုံးမြတ်ချက်များ ချလစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ စီမံအုြ်ချုြ်မှုြေဲ့စည်းြုံများနှင့် ေုြ်ငန်းစဉ်များ 
ကို ဦးလဆာင်ဆုံးမြတ်နိုင်မခင်း။ 

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့မှ လစ့စြ်မှန်ကန်လသာ အချက်အေက် 
များ ွှွှှိလစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့၊ ွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် အကျ ိုးစြ်ဆိုင်သူ 
များအြကား လကာင်းမေန်လသာဆက်ဆံလွှး မြစ်ေေန်း 
လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့် စီမံခန့်ခေဲလွှးအြေဲ့တို့အြကား ွှှင်း  
ေင်း မြတ်သားလသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လွှးဆေဲ 
ေားမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီတစ်ခုေုံးွှှိ ေန်ေမ်းများတက်ကကေစော ေုြ်ငန်း 
လဆာင်ွှွက်မှုွှှိလစွှန် မြုေုြ်မခင်း။

 ■ အြေဲ့အစည်း၏ ေုြ်ငန်းများအား ကကီးြကြ်မခင်း၊ ေူ့စေမ်း 
အားအွှင်းအမမစ်နှင့် လငေသားအွှင်းအမမစ်များအား စီမံ 
ခန့်ခေဲမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့်ြူးလြါင်း၍ မူေါဒများ လွှးဆေဲမခင်းနှင့် 
လောက်ခံချက်များ စီစဉ်မခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့အား အချက်အေက်များ အချိန်မီစီစဉ် 
လြးမခင်း၊ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့်ေန်ေမ်းများ အြကား 
အမြန်အေှန် ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်မှု ွှှိလစမခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၊ အြေဲ့အစည်းနှင့် အကျ ိုးစြ်ဆိုင်သူများ 
အချင်းချင်း လကာင်းမေန်လသာ ဆက်ဆံလွှးမြစ်ေေန်း 
လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့နှင့် စီမံခန့်ခေဲလွှးအြေဲ့တို့အြကား ွှှင်း  
ေင်း မြတ်သားလသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လွှးဆေဲ 
ေားမခင်း။

 ■ အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အဓိကကဏ္ဍမှာ ကုမ္ပဏီ 
ွှှယ်ယာ ွှှင်များ၊ ဒါရိုက်တာအြေဲ့၊ လြာက်သည်များနှင့် 
ေန်ေမ်းများ ၏ ွှည်မှန်းချက်များကို မြည့်ဆည်းွှန် 
အေို့ငှာ ကုမ္ပဏီမှ ကျင့်ေတ်၊ ဥြလဒနှင့်အညီ အကျ ိုး 
အမမတ်များစောွှွှှိလအာင် မြုေုြ်လဆာင်ွှွက်လစမခင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက် 
မှု များနှင့်ြတ်သက်၍ မလမြေည်မှုများအား ညွှန်ြကား 
လဆာင် ွှွက်မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီအတေင်း အမငင်းြေားမှုများနှင့် ဒါရိုက်တာအြေဲ့ေင် 
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ြတ်သက်လသာ 
ြဋိြက္ခများကို ညွှန်ြကားလဆာင်ွှွက်မခင်း။

 ■ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ လွှွးချယ်တင်လမမာက်ွှာတေင် ဒါရိုက်တာ 
အြေဲ့မှ လွှွးလကာက်တင်လမမာက်လစမခင်း။

 ■ အဆင့်မီလသာ ကုမ္ပဏီ၏ စေမ်းလဆာင်ွှည်နှင့် စီမံ 
အုြ်ချုြ်မှု စနစ်ကို တိုးတက်လကာင်းမေန်လအာင် မြုေုြ် 
မခင်း။
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ကွဲြပားြခားနားမှု၊ ယဉ်ကကျးမှုနှင့် အကြခခံလူ့အခွင့်အကေး

အချင်းချင်း လေးစားမှု၊ အလေးေားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ လစာင့် 
သိမှု စသည့်အချက်များသည် ေူသားတိုင်းွှှိသင့် ွှှိေိုက်  
သည့် အလမခခံအခေင့်အလွှးများမြစ်သည်။ ဂွှိတ်လော်ခမ်း 
သည် အလမခခံေူ့အခေင့်အလွှး၊ ေန်ေမ်းများအြကား ေူမျ ိုး၊  
ယုံြကည်မှု၊ ယဉ်လကျးမှု၊ ဘာသာလွှးနှင့် အမခားကေဲမြား  
မခားနားမှုများကို အလေးေား အသိအမှတ်မြုမခင်းများအလြါ် 
အလမခခံမြီး စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်မှသာေေင် 
လွှွှှည်တည်တံ့လသာ  လအာင်မမင်မှုကို ွှယူနိုင်မည်ေု 
ယုံြကည်ြါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်

ဂွိှတ်လော်ခမ်းသည် လကာင်းမေန်သြ်ွှြ်မြီး ေန်ေမ်းတုိင်း  
အချင်းချင်း ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်ေိုမှုကို တေန်းအားလြးလသာ၊ 
နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥြလဒများကို လေးစားေိုက်နာလသာ 
ေုြ်ငန်းခေင်မျ ိုးကို တန်ြိုးေားသည်။ အလွှာင်အဆင်း၊  
ေူမျ ိုး၊ အသက်အွှွယ်၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတွှား၊ 
အမမင်နှင့် အယူအဆ၊ လနွှာလဒသ၊ ဆင်းွှဲးချမ်းသာမှု စသည့် 
အချက်အေက်များလြါ်မူတည်မြီး ခေဲမခားဆက်ဆံမခင်း၊ 
မျက်နှာသာလြးမခင်းများ ကို သည်းခံခေင့်ေေတ်မည် မေုတ်ြါ။ 
ေုြ်ငန်းခေင်တေင် ေန်ေမ်းများအားေုံး တွှားမေတမှုွှှိလအာင် 
အလကာင်းဆုံး လဆာင်ွှွက်မည်မြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာကေးနှင့် လုံမခုံကေး

ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ေန်ေမ်းများ၏ ကျန်းမာလွှးနှင့် 
ြတ်သက်မြီးမြည်တေင်းမြည်ြွှှိ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှု စံချိန် 
စံညွှန်းများအတိုင်း လေးစားေိုက်နာြါသည်။  ေန်ေမ်းတိုင်း 

တေင် ေုြ်ငန်းနှင့်ဘေလနေိုင်မှု နှစ်ခုအြကား ချိန်ခေင်ေော မေတ 
မှု ွှှိလစွှန် အစဉ် အလေးေားမြီး လဆာင်ွှွက်ြါသည်။ 
ေို့ မြင် ေူမှုြူေုံလွှးအာမခံေည်း ေန်ေမ်းတိုင်းအတေက် 
ေားွှှိလြး ြါသည်။

 ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ချက်တိုင်းတေင် အန္တွှာယ်  
ကင်းွှှင်းလစွှန် အန္တွှာယ်မြစ်နိုင်လမခကို ကကိုတင်သုံးသြ် 
အကဲမြတ်မခင်း၊ မြစ်ောနိုင်မည့် အန္တွှာယ်ကို ကကိုတင် 
ကာကေယ်မှုမြုမခင်း၊ မလတာ်တဆမြစ်မှု မွှှိလစွှန် လစာင့်မတ် 
ကကီးြကြ်မခင်း၊ ေုြ်ငန်းခေင်အတေင်း မြစ်ြေားတတ်သည့် လွှာဂါ 
များနှင့် ကူးဆက်လွှာဂါများကို ကကိုတင်ကာကေယ်မခင်း၊ 
တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ြုံမှန်လဆးစစ်လြးမခင်းစသည်များကို 
အလေးေားမြီး လဆာင်ွှွက်ေျက် ွှှိသည်။

သောဝပတ်ဝန်းကျင်

တာေန်သိလသာ မမန်မာနိုင်ငံသားများြိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခု  
အလနမြင့် ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် မိမိတို့၏ လွှလမမလတာလတာင် 
သဘာေြတ်ေန်းကျင်ကို အလေးေားြါသည်။ မိမိတို့၏ 
ေုြ်ွှြ်များမှ သဘာေြတ်ေန်းကျင်အား မည်သို့မည်ြုံ 
ေိခိုက်မည်ကို လကာင်းစောနားေည်သည်။ ေို့လြကာင့် 
ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ချက်တိုင်းတေင် သဘာေ 
ြတ်ေန်းကျင် ေိခိုက်မှု အနည်းဆုံးမြစ်လအာင် အလေးေား 
လဆာင်ွှွက်ြါသည်။
 သဘာေြတ်ေန်းကျင်အား ေိခိုက်မှုအနည်းဆုံး  
မြစ်လစလသာ နည်းြညာနှင့် ြစ္စည်းကိွှိယာများကိုသာ 
ဦးစားလြး အသုံးမြုြါသည်။ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုမှ ေေက် 
ွှှိောလသာ ကာဘေန်အခိုးအလငေ့များ၊ ြုန်များနှင့် အမခား 
စေန့်ြစ်ြစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း စီမံ 
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လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု ကျင့်ဝတ်
(Code of Conduct)



ခန့်ခေဲမှု မြုြါသည်။

ကဖာက်သည်များ

ြိုမိုလကာင်းမေန်လသာ ဘေကို တည်လဆာက်မခင်းဆိုသည့် 
ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ လဆာင်ြုဒ်နှင့်အညီ ေူသားတိုင်းအား ြိုမို 
လကာင်းမေန်လသာ ဘေကို တည်လဆာက်လြးစေမ်းနိုင်မခင်းသည် 
ကုမ္ပဏီ၏ ဆန္ဒသလဘာေားမြစ်သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အလကာင်းဆုံးအွှည် 
အလသေး၊ အသင့်လတာ်ဆုံး လေးနှုန်းမြင့် လြာက်သည်များ၏ 
ွှည်မှန်းချက် နှင့် ေိုွှာဆန္ဒအား မြည့်စေမ်းလြးနိုင်မခင်းကို 
တန်ြိုးေားြါသည်။ လြာက်သည်များအား လေးစားမခင်း၊ 
အလေးေားမခင်း၊ နားေည်မခင်း၊ သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ေုြ် 
ငန်းများ မြီးလမမာက် လစမခင်း၊ အွှည်အလသေးမြည့်မီလသာ 
ေန်လဆာင်မှုများလြးမခင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ေုြ်ငန်းအမူ 
အကျင့် မြစ်သည်။ ေန်ေမ်းတိုင်းတေင် ယုံြကည်အားေား 
နိုင်မှု၊ တာေန်ယူမခင်း တာေန်ခံမခင်းွှှိမှု၊ စံမြမြစ်လစမှု၊ ေုြ်ငန်း 
ရိုလသလေးစားစိတ်ွှှိမှုမြစ်လအာင် အစဉ်အလေးေား လဆာင် 
ွှွက်ေျက်ွှှိသည်။
 နိုင်ငံလတာ်၏ ဥလြဒနှင့် မြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် 
ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို လေးစားေိုက်နာမြီး လြာက်သည် 
များအား စိတ်လကျနြ်မှု အလကာင်းဆုံးမြစ်လအာင် အစဉ် 
မမြတ် ကကိုး စားလဆာင်ွှွက်မည်မြစ်သည်။

ပစ္စည်းကပးသွင်းသူများ
အွှည်အလသေးမြည့်မီလသာ ေုတ်ကုန်နှင့် ေန်လဆာင်မှုများကို 
လြာက်သည်များအား လြးစေမ်းနိုင်လွှးအတေက် ကုမ္ပဏီ 
သည် ြစ္စည်းကိွှိယာ၊ နည်းြညာ၊ ေန်လဆာင်မှုနှင့် အမခား 
အွှင်းအမမစ် လြးသေင်းသူများကို အမှီမြုွှမြန်သည်။ အွှည် 
အလသေးမြည့်မီလသာ ြစ္စည်းလြးသေင်းသူများ မွှှိေေင် ကုမ္ပဏီ 
သည်ေည်း လြာက်သည်များအား အွှည်အလသေးမြည့်မီလသာ  
ေုတ်ကုန်နှင့် ေန်လဆာင်မှုများကုိ လြးစေမ်းနိုင်မည် မေုတ် 
လြကာင်း သိွှှိနားေည်သည်။

 ေို့လြကာင့် ြစ္စည်းအွှည်အလသေး၊ လေးနှုန်း၊ 
အချိန် တိကျ မှု စသည်မြင့် ယုံြကည်စိတ်ချွှလသာ ြစ္စည်း 
တင်သေင်းသူများ ွှနိုင်ွှန်၊ြစ္စည်းလြးသေင်းသူအတေက် 
ေည်း တွှားမေတလသာ ေုြ်ငန်း ေုြ်လြာ်ကိုင်ြက်မြစ်ွှန်၊ 
ြစ္စည်းလြးသေင်းသူကို လွှွးချယ်ွှာတေင် အများ၏ ယုံြကည်မှု  
မြျက်စီးလစွှန် စသည့် ွှည်ွှွယ်ချက်များမြင့် ေယ်ယူလွှး 

ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းနှင့် မူေါဒများ ချမှတ်ေားမြီးမြစ်သည်။ 
ြစ္စည်းလြးသေင်းသူသည် အဆိုြါ ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ေယ်ယူ 
လွှးေုြ်ေုံးေုြ်နည်းနှင့် မူေါဒများ၏ လြာ်မြသတ်မှတ်ချက် 
များနှင့် ကိုက်ညီွှမည်မြစ်သည်။

လုပ်ငန်းမပိုင်ေက်များ

ေုြ်ငန်းသလဘာသဘာေတိုင်းတေင် မိမိတို့နှင့် ယှဉ်မြိုင် မည့် 
မြိုင်ဘက်များွှှိမခင်းသည် မိမိတို့၏ ေုြ်ငန်းအွှည်အလသေး 
ကို တိုးတက်လစသည့် အွှာမြစ်လြကာင်း ယုံြကည်သည်။ 
ေို့ မြင် လြာက်သည်များအတေက် လေးနှုန်းမေတမှုကိုေည်း 
ြိုမိုလြးစေမ်း နိုင်မည်မြစ်သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ေုတ်ကုန်များနှင့် ေန်လဆာင်မှု  
လေး နှုန်းသည် အွှည်အလသေးနင်ှ ့ေန်လဆာင်မှုအလြါ်မတူည်ြါ 
သည်။မြိုင်ဘက်များလြါ်ကိုေည်း အချင်းချင်း လေးစား 
လသာ၊ ရိုးသားလသာ၊ တွှားမေတလသာ၊ စီးြေားလွှးကျင့်ေတ် 
အသိစိတ် ွှှိလသာ၊ ဥြလဒေိုက်နာမှုွှှိလသာ အမူအကျင့် 
များမြင့် လဆာင်ွှွက် မည် မြစ်သည်။

အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ော ပဋိပက္ခြဖစ်မှု

ကုမ္ပဏီ အွှာွှှိများ၏ကိုယ်လွှးကိုယ်တာ အကျ ိုးစီးြေား 
နှင့် ကုမ္ပဏီ၏အကျ ိုးစီးြေားများ အမြိုင်အဆိုင်မြစ်မြီး 
ြဋိြက္ခမြစ်မခင်းသည် ြဋိြက္ခမြစ်လနသူ၏ မှန်ကန်မေတစော  
ဆုံးမြတ်နိုင်စေမ်းကို ေိခိုက်လစြါသည်။ ေိုကဲ့သို့ ြဋိြက္ခ 
မျ ိုးွှှိလနေေင် မှန်ကန်မေတစော ဆုံးမြတ်နိုင်လသာ်ေည်း 
ကုမ္ပဏီလြါ် အများမြည်သူ၏ ယုံြကည်မှုကို လေျာ့နည်းလစ 
နိုင်သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ေိုကဲ့သို့လသာ ြဋိြက္ခမျ ိုး  
မွှှိလစွှြါ။ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမျ ိုး မြစ်နိုင်မည့်  
အေားအောွှှိေေင် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ချုြ်သူများမှ 
လေျာ်ကန်စော လမြွှှင်းမည်မြစ်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးစီးပွားနှင့် လှုပ်ေှားမှုများ

ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ စီမံခန့်ခေဲသူများနှင့် ေန်ေမ်းများသည် 
မြင်ြေုြ်ငန်းများ၊ မြင်ြွှာေူးနှင့် ေှုြ်ွှှားမှုများလြကာင့်  
ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းတာေန်များ လကျြေန်စော ေမ်းလဆာင် 
နိုင်စေမ်းကို ေိခိုက်လစနိုင်ြါသည်။ ေို့လြကာင့် စီမံခန့်ခေဲသူ  
များအလနမြင့် ကုမ္ပဏီမှလြးအြ်သည့် မိမိ၏ တာေန်ေမ်း 
လဆာင်နိုင်မှုကို ေိခိုက်နိုင်မည့် မြင်ြေုြ်ငန်းများ၊ ွှာေူး 
များနှင့် ေှုြ်များမှုများကို ကုမ္ပဏီက တားမမစ်သည်။
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လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု ကျင့်ဝတ်
(Code of Conduct)



လျှ ို့ဝှက် အချက်အလက်များ

ဂွိှတ်လော်ခမ်းသည် အများနှင့်သက်ဆုိင်လသာကုမ္ပဏီတစ်ခု 
မြစ်သည်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာလေးနှုန်းနှင့် 
ယုံြကည်မှုြုံွှိြ်ကို ေိခိုက်မခင်းမွှှိလစွှန် ေေ ို့ေှက်သတင်း 
အချက်အေက် များကို ေုံမခုံစော ကိုင်တေယ်ွှန်ေိုအြ်လြကာင်း 
ယုံြကည် နားေည်သည်။ အလွှးကကီးလသာ သတင်းအချက် 
အေက်များကို ေူတစ်ဦးတစ်လယာက်က မိမိကိုယ်တိုင် 
လကာင်းစားလွှးအတေက် အသုံးချနိုင်သည်မြစ်ွှာ ေေ ို့ေှက်  
သတင်းအချက်အေက်များကို အများမြည်သူသို့ ြေင့်ေ 
အသိမလြးမီ မသက်ဆိုင်သူအား  ေင်လွှာက်ြကည့်ရှုနိုင်မခင်း 
မွှှိလစွှန် ေိုအြ်လသာ အစီအမံနှင့်  ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ 
လဆာင်ွှွက်ေား မြီးမြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတိုင်း ြပုကျင့်လိုက်နာမှု

ေက်ွှှိအချိန်တေင် အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးလြကာင့် လကာင်းမေန် 
လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်အတိုင်း ွှာနှုန်းမြည့် 

ေိုက်နာနိုင်ွှန် အားနည်းချက်များ ွှှိလနနိုင်မည်မြစ်သည်။ 
အနာဂတ်တေင် လကာင်းမေန်လသာ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှု စနစ်ကို 
ြိုမိုအကျ ိုး ွှှိစောေိုက်နာအသုံးချနိုင်လွှး ဂွှိတ်လော်ခမ်းက  
အစဉ်မမြတ်ကကိုးစားအားေုတ်ေျက်ွှှိြါသည်။

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ 
စီမံအုြ် ချုြ်သူများ ေိမ်ေည်ေှည့်မြားမခင်း၊ ကျင့်ေတ်ြျက် 
မြား မခင်းများ အေျဉ်းမွှှိြါ။ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာများ၏ နုတ် 
ေေက်မခင်းေည်း မွှှိြါ။ ဒါရိုက်တာအြေဲ့၏ ဘဏ္ဍာလွှး 
တာေန် လဆာင်ွှွက်ချက်များ ြျက်ကေက်မှုလြကာင့် ကုမ္ပဏီ၏  
ဂုဏ်သတင်းေိခိုက်မှုများ မွှှိြါ။ 

စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကဏ္ဍ
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ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားဟရးမူဝါဒနှင့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက် 
သည် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းမြင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ခဲ့ မြီး   
၇ နှစ်နီးြါး ကာေအတေင်းတေင် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်း 
ကဏ္ဍ အမျ ိုးမျ ိုး ဥြမာ - အလဆာက်အအုံများ၊ ေမ်းနှင့် 
တံတားများ၊ အကကီးစားလဆာက်ေုြ်လွှးစီမံကိန်းများ၊ 
အိမ်ယာစီမံကိန်းများ၊ အလမခခံအလဆာက်အအုံများမြစ်သည့် 
လွှကာတာနှင့် တမံများ၊ လွှအားေေြ်စစ်စက်ရုံများ စသည် 
မြင့် ေုြ်ငန်းအလတေ့အကကုံများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများစော 
ွှှိခဲ့ မြီးမြစ်သည်။

 ကုမ္ပဏီသည် အများမြည်သူအတေက် ေည်း  
လကာင်း၊ ြုဂ္ဂေိကအတေက်ေည်းလကာင်း အေက်လြာ်မြြါ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုများမြင့် နှစ်စဉ်ေင်လငေများ လြာ်လဆာင ်
နိုင်ခဲ့သည်။ ေို့ မြင် ကုမ္ပဏီသည် လဆာက်ေုြ်လွှးနှင့်  
သက်ဆိုင်လသာ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများ၊ လဆာက်ေုြ်လွှး  
ေုြ်ငန်းသုံး ြစ္စည်းကိွှိယာများ ကုန်သေယ်မှုများမြင့်ေည်း  
နှစ်စဉ်ေင်ငေများ ေေက်လြါ်လစခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ 
မှုမှ တစ်ြက်တစ်ေမ်း ေင်လငေများသည် လဆာက်ေုြ်လွှး 
ေုြ်ငန်းကဏ္ဍမှ မြစ်လြါ်ောနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုမြစ်နိုင်လမခ  
များကို တစ်ြက်တစ်ေမ်းမှ လကျာလောက်လနာက်ခံအမြစ်  
ကာကေယ်လြးနိုင်ြါသည်။ ေို့ မြင်ကုမ္ပဏီသည် အမခားေုြ ်
ငန်းများတေင်ေည်း ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု မြုေုြ်ခဲ့ မြီး ယင်းမှ 
ွှွှှိခဲ့လသာ အမမတ်ခေဲလေစုများသည် ကုမ္ပဏီ၏ေင်လငေကို 
မမဲမမံခိုင်မာလစသည်။

ေည်မှန်းချက်

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်း၊ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းနှင့် 
ကုန်သေယ်မှုေုြ်ငန်းများတေင် နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ လကာင်းမေန်  
လသာ ေုြ်ငန်းအွှည်အလသေး၊ ေိုက်တန်လသာ အကျ ိုးအမမတ ်

နှင့် မေတမြီး ြေင့်ေင်းမမင်သာလသာ မူေါဒစည်းမျဉ်းများမြင့် 
အစု ွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် ေုြ်ငန်းအြ်နှံသူများအား စိတ် 
လကျနြ်မှု ွှွှှိလစွှန်။

ကမျှာ်မှန်းချက်
 ■ လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းကို အွှည်အလသေးလကာင်းမေန်မှု 

မြင့် ဦးလဆာင်နိုင်ွှန်၊
 ■ အာဆီယံတစ်ခေင်၏ အလမခံအလဆာက်အအုံများကို နိုင်ငံ 

တကာအဆင့်မီ တာေန်ယူလဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်၊
 ■ နည်းြညာစေမ်းွှည်မြင့် ေူမှုေန်းကျင်နှင့် ဘေအွှည် 

အလသေး တိုးတက်မှုကို အလောက်အကူမြုနိုင်ွှန်၊
 ■ ကုန်သေယ်လွှးေုြ်ငန်းမြင့် စီးြေားလွှးကဏ္ဍ အွှှိန်အေုန် 

မမှင့်တင်နိုင်ွှန်။

မဟာဗျူဟာများ
 ■ ေူ့အသိုင်းအေိုင်းနှင့်  မိမိတိုင်းမြည်အလြါ်အကျ ိုးမြစ ်

ေေန်းလစလသာ စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို သင့်တင့်မေတ 
လသာ အကျ ိုးအမမတ်များမြင့် လွှွးချယ်ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွ
က်မခင်း။

 ■ ေိလွှာက်မှုွှှိလသာ စီမံခန့်ခေဲမှုစနစ်၊ လကာင်းမေန်လသာ  
ေုြ်ငန်းအွှည်လသေးနှင့် သတ်မှတ်အချိန်အတေင်း မြီး 
လမမာက်လအာင် လဆာင်ွှွက်မခင်းမခင်းစသည့် မူများမြင့် 
တည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းများအား စီမံခန့်ခေဲမခင်း။

 ■ ဆုံးရှုံးမှုမြစ်နိုင်လမခ(risk)  နည်းြါးမြီး တိုင်းမြည် ြေံ့ မြိုး 
တိုးတက်မှုအတေက် အလောက်အကူ မြစ်လစလသာ  
လဆာက်ေုြ်လွှးနှင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းများကို 
ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်မခင်းမြင့် ွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် 
လွှွှှည်အကျ ိုးအမမတ်များကို မြစ်ေေန်းလစမခင်း။

 ■ အာဆီယံနိုင်ငံများကို  အဓိကေားမြီး လဒသလေးကေက် 

GREAT HOR KHAM PCL.50 |



ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားဟရးမူဝါဒနှင့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်
များ တိုးချဲ့ မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်မြိုင်နိုင်စေမ်းများ ြိုမိုတိုးတက်ောလစွှန် 
ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်နှင့် အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ စသည့် 
ကုမ္ပဏီ တစ်ခုေုံး၏ စေမ်းလဆာင်ွှည်ကို မမှင့်တင်မခင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေမ်း ြိုမိုမမင့်မားောလစွှန် ြေံ့ မြိုး 
တိုးတက်ောလသာ နည်းြညာများနှင့် အသိြညာများကို 
အချိန်မီ ေက်လတေ့အသုံးချနိုင်ွှန်  စီမံလဆာင်ွှွက်မခင်း။

ပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်ြခင်း
 ■ ေုြ်ငန်းေန်လဆာင်မှုအွှည်အလသေး လကာင်းမေန်မှု၊
 ■ ေုြ်ငန်းမိတ်လဆေတို့၏ စိတ်လကျနြ်မှု၊
 ■ ရိုးသားကကိုးစားမှု၊
 ■ ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင် တာေန်ယူမှု၊
 ■ ြူးလြါင်းေုြ်လဆာင်မှု။

ကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ ေုြ်ငန်းမူေါဒများနှင့်အညီ ၂ေ၁၈ 
ခုနှစ်တေင် လအာက်ြါအတိုင်း လဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည် -

၁။ အချိန်ဇယားအတိုင်း ေုြ်ငန်းများကို မြီးစီးလစွှန် 
လဆာင်ွှွက်မခင်း၊

၂။ ေုြ်ငန်းစာချုြ်များ၏ သတ်မှတ်ချက် ေုြ်ေုံး 

ေုြ်နည်း အတိုင်း ေိုက်နာလဆာင်ွှွက်မခင်း၊
၃။ စီမံကိန်းများတေင် မြစ်လမမာက်နိုင်စေမ်းစူးစမ်းလေ့ောမှု

ကို မြုေုြ်မြီးမှ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မခင်း၊
၄။ လွှွှှည်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုနှင့် အချိန်တိုွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများ  

ကို ေိလွှာက်စော စီမံခန့်ခေဲနိုင်မခင်းမြင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
လငေလြကး မြစ်ေေယ်မှုကို ေိန်းသိမ်းေားနိုင်မခင်း၊

၅။  ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုနှင့် စီမံကိန်းတိုင်း 
တေင် ြေင့်ေင်းမမင်သာမှုကိုအဓိကေား လဆာင်ွှွက် 
မခင်း တို့ မြစ်သည်။
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စီးပွားဟရးလည်ပတ်မှု၏ သဟောသောဝ

ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ြင်မစီးြေားလွှးမြစ်သည့် တည် 
လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများကို  လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိမြီး 
ြုဂ္ဂေိကအြေဲ့အစည်း၊ အစိုးွှကိုယ်စားမြုအြေဲ့အစည်းများ 
မှ ေုြ်ငန်းများကိုေည်း ကန်ေရိုက် သို့မေုတ် ေက်ခေဲ  
ကန်ေရိုက်ယူ၍ သတ်မှတ်လေးနှုန်း သို့မေုတ် ညှိနှိုင်း  
သတ်မှတ်လေးနှုန်းတို့ မြင့် လဆာင်ွှွက်ြါသည်။ ေို့အမြင်  
အကျ ိုးတူ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်သည့် ေုြ်ငန်းအြေဲ့ေင် 
အသီးသီးအတေက် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက် သို့မေုတ်  
အြုံေိုက် ြိုင်းမခားနိုင်မခင်းမွှှိသည့် ြက်စြ်တည်လဆာက်  
လွှး စီမံကိန်းေုြ်ငန်းြုံစံမြင့်ေည်း လဒသခံကန်ေရိုက် 
ကုမ္ပဏီများနှင့် ြူးလြါင်းလဆာင် ွှွက်သည်။ မိမိေုြ်လဆာင ်
ွှမည့် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက် သလဘာတူညီချက်အွှ အစု  
အစြ်အြေဲ့ေင်တစ်ြေဲ့ချင်းစီသည် ေုြ်ငန်း၏ အရှုံးအမမတ်  
ွှေဒ်အတေက် ခံစားခေင့်အချ ိုးအေိုက် တာေန်ယူွှြါမည်။  

အစုအစြ် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုသည် ယာယီစုလြါင်းေုြ်လဆာင်ွှ 
သည့် ြုံစံမျ ိုး (consortium)ေည်း မြစ်နိုင်သည်။ ဤြုံစံ 
မြင့် ေုြ်လဆာင်ွှသည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းအား ေုြ်ငန်းအြေဲ့ 
ေင်အသီးသီးအတေက် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက်နှင့် အြုံေိုက် 
ခေဲလေလြးနိုင်ြါသည်။ 

 ယင်းအြေဲ့ေင်အသီးသီးတို့မှေည်း အရှုံးအမမတ် 
ွှေဒ်ကို ေေတ်ေြ်စောမြင့် တာေန်ယူွှြါမည်။ ဤေုြ်ငန်း 
တို့မှာ များလသာအားမြင့် အစိုးွှနှင့်ဆက်စြ်သည့် စီမံကိန်း  
ေုြ်ငန်းများ မြစ်ြကြါသည်။ ဆိုေိုသည်မှာ အကကီးစား  
အလမခခံအလဆာက် အအုံစီမံကိန်းကကီးများ၊ ေူလနအလဆာက်  
အအုံတည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းကကီးများ အြါအေင် 
ခေဲလကျာက် ေုတ်ေုြ်မခင်းေုြ်ငန်းများနှင့် ကေန်ကွှစ် ေုတ်  
ေုြ်မခင်းေုြ်ငန်းများ၊ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ေုြ်လွှး  
အလမခခံအလဆာက်အအုံကကီးများ တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်း  
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စီးပွားဟရးလည်ပတ်မှု၏ သဟောသောဝ
များနှင့် ဆက်နေယ်လနလသာ အစိုးွှနှင့် ြက်စြ်ြူးလြါင်း 
ေုြ်လဆာင်ွှသည့် ေုြ်ငန်းများ မြစ်ြကြါသည်။

၁။ ဂေိတ်ကဟာ်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ကသာကုမ္ပဏီ၊ 
လက်ကအာက်ခံကုမ္ပဏီများနှင့် အစုအစပ်ကုမ္ပဏီများ၏  
တည်ကဆာက်ကေးလုပ်ငန်းများကို ပင်မကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း 
နှင့် လက်ခွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း ဟူ၍ အပိုင်း ၂  ပိုင်း ခွဲြခား 
နိုင်သည်။

(က) ြင်မကန်ေရိုက်တာ

စီမံကိန်း ေုြ်ငန်းြိုင်ွှှင်ေံမှ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း 
များကို မိမိလတာင်းဆိုေိုလသာ သတ်မှတ်လေးနှုန်း (bidding)  
နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်လေးနှုန်း (negotiation) တို့ မြင့်  
ြင်မ ကန်ေရိုက်တာအမြစ် ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်ေက်ခံ 
လဆာင်ွှွက်ြါသည်။ ဤလနွှာတေင် ကုမ္ပဏီအလနမြင့် မိမိ၏  
အမည်နှင့် အဆိုမြုေွှာ တင်သေင်းမည်။ အေူးကျွမ်းကျင်မှု 
ွှှိလသာ နိုင်ငံမခားကုမ္ပဏီများနှင့် ြက်စြ်လဆာင်ွှွက်ွှန ်
ေိုအြ်လသာ အကကီးစား စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများတေင် မိမိ 
ကုမ္ပဏီများနှင့် အမြန်အေှန် ြူးလြါင်းမြီး ေုြ်ငန်းဆိုင်ွှာ  
လတာင်းဆိုချက်များကို စီမံကိန်းေုြ်ငန်းြိုင်ွှှင်၏ ေိုအြ် 
ချက်နှင့်အညီ လဆာင်ွှွက်မည်။ ဤသို့လသာသလဘာလဆာင် 
သည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်ွှန်ေက်ခံ 
ွှာတေင် မိမိကုမ္ပဏီအလနမြင့် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း 
တစ်ခုေုံးကို မိမိကုမ္ပဏီကသာ လဆာင်ွှွက်ေုြ်ကိုင်ွှန် 
မေုတ်ဘဲ၊ ေုြ်ငန်း၏ အစိတ်အြိုင်းအချ ို့အား ေက်ခေဲ 
ကန်ေရိုက် လြးလဆာင်ွှွက်မည်။ ဤလနွှာတေင် ေက်ခေဲ  
ကန်ေရိုက်တာ၏ ယခင်က ေုြ်ငန်းဆိုင်ွှာ လအာင်မမင်မှု 
နှင့် ယုံြကည်စိတ်ချွှမှုများကို ေည့်သေင်းစဉ်းစားွှန်မြစ်မြီး  
တစ်ဦးတစ် လယာက်တည်းကိုသာ ေက်ခေဲကန်ေရိုက်တာ 
အမြစ် အားေားမခင်း၊ ချဉ်းကြ်လဆာက်ွှွက်မခင်းမျ ိုး မမြစ် 
လစွှြါ။

(ခ) ေက်ခေဲကန်ေရိုက်တာ

စီမံကိန်း ေုြ်ငန်းြိုင်ွှှင်များမှ တိုက်ရိုက်ချလြးောလသာ  
ေုြ်ငန်းများွှွှှိေားသည့် အမခားကန်ေရိုက်တာများေံမှ  
ေုြ်ငန်းများကို မိမိကုမ္ပဏီမှ လဆာင်ွှွက်ွှန်ေက်ခံမခင်း 
မြစ်သည်။ ဤသလဘာသဘာေွှှိလသာေုြ်ငန်းမျ ိုးသည် 
ေုြ်ငန်းေုြ်လဆာင်ွှာတေင် ေိန်းချုြ်မှုလမမာက်မမားစောနှင့ ်
တည်လဆာက်ေားသည့် ေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်  
များစောဆက်နေယ်လနွှာ နိုင်ငံမခားကုမ္ပဏီများမှ စက်ကကီးများ 
ကို လဆာင်ွှွက်အသုံးမြုလေ့ ွှှိြါသည်။ ေုြ်ငန်းခေင ်
အလတေ့အကကုံနှင့် ေုြ်ငန်းစေမ်းလဆာင် ွှည်အမျ ိုးမျ ိုးွှှိလသာ  
လဆာက်ေုြ်လွှးကန်ေရိုက်တာများ ေိုအြ်လသာေုြ်ငန်း 
မျ ိုးေည်းမြစ်ြါသည်။ ြင်မ ကန်ေရိုက်တာတစ်ဦးအလနမြင့်  
အဆင့်ဆင့်လသာ ေုြ်ငန်းများကို ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက ်
ွှန်အတေက် ေုံလောက်လသာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အမျ ိုးမျ ိုးလသာ 
ေုြ်ငန်းဆိုင်ွှာစေမ်းွှည်များ မွှှိနိုင်ြါ။ ဤမြစ်ွှြ်မျ ိုးတေင် 
ဘဏ္ဍာလွှးအလမခအလနလတာင့်တင်းမြီး နာမည်လကျာ်ြကား 
သည့် ြင်မကန်ေရိုက်တာများေံမှ ေက်ခေဲကန်ေရိုက် 
ေုြ်ငန်းကိုလဆာင်ွှွက်ွှန် ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် ကုမ္ပဏီ 
၏စေမ်းလဆာင်ွှည် ေုံလောက်မခင်းွှှိ မွှှိကို စဉ်းစားမြီးမှ  
ေက်ခံမည်။ ဤလနွှာတေင် မိမိကုမ္ပဏီအား အေူးသမြင့်  
အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်း၊ ေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်းနှင့် စီမံခန့်ခေဲမှု 
စနစ်များ စသည့် နည်းြညာများ ေွှဲလမြာင်းွှယူနိုင်ခေင့် ွှွှှိ 
လစွှန်နှင့် အနာဂတ်တေင် ြိုမိုတိုးတက်သည့် နည်းြညာ 
များေိုအြ်လသာ အကကီးစားစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို လဆာင်  
ွှွက်နိုင်ွှန်အတေက် ေုြ်ငန်းစေမ်းလဆာင်ွှည် ေုံေုံ 
လောက်လောက်ွှှိလသာ ေုြ်ငန်းအသိုင်းအေိုင်းများ ြန်တီး
ေုြ်လဆာင်နိုင်မှုကိုခေင့်မြုလြးွှန်မြစ်သည်။
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နမ့်ဟပါ်ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း  
အဟကာင်အွည်ဟဖာ်မှု မှတ်တမ်း

ရည်ရွယ်ချက် အဟြကာင်းအရာ
နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းသည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ 
ေက်ွှှိ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုစီမံကိန်းေဲတေင် အဓိက အလွှးြါသည့် 
စီမံကိန်းတစ်ခု မြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လွှအားေေြ်စစ်တေင် 
အဓိကေားမြီး ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံွှမခင်း၏ ွှည်ွှွယ်ချက်များမှာ -

• လဒသခံများအတေက် အေုြ်အကိုင်အခေင့်အေမ်းများ ွှွှှိ 
လစွှန်၊

• လဒသ ြေံ့ မြိုးတိုးတက်လစွှန်၊
• နိုင်ငံလတာ် ေေြ်စစ်ဓာတ်အား ြူေုံလွှးအတေက် အလောက်  

အကူမြုနိုင်ွှန် နှင့်
• အစုွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် သင့်တင့်မေတလသာ အကျ ိုး 

အမမတ်များ မြစ်ေေန်းလစွှန် တို့ မြစ်သည်။

တစ်နည်းအားမြင့်ဆိုွှေေင် လဒသ၏ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား  

ေိုအြ်မှု ြိုမိုမမင့်မားလနမခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း၊  လဒသန္တွှ  
ြေံ့ မြိုးလွှးေုြ်ငန်းတေင် မွှှိမမြစ်ေိုအြ်လသာ အလမခခ ံ
အလဆာက်အအုံ ေုြ်ငန်းမြစ်မခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း 
လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းကို ဦးစားလြး လွှွးချယ်ွှမခင်း 
မြစ်သည်။

အကကိုပဖစ်ဟပမာက်နိုင်စွမ်း စူးစမ်းဟလ့လာမှု (Pre-Feasibility 
Studies)
နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက် အကကို မြစ်လမမာက်  
နိုင်စေမ်း စူးစမ်းလေ့ောမှု (Pre-Feasibility Studies) ကို  
တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်း အင်ဂျင်နီးယားွှင်းကုမ္ပဏီ ေီမိတက်  
(KHIDI) က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ ၁၀ ွှက်လန့တေင် 
လဆာင်ွှွက်မြီးစီးခဲ့သည်။
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နမ့်ဟပါ်ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း  
အဟကာင်အွည်ဟဖာ်မှု မှတ်တမ်း

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (M.O.U)
KHIDI ၏ ေန်လဆာင်မှုကို ွှယူမြီး အကကို မြစ်လမမာက်နိုင်စေမ်း 
စူးစမ်းလေ့ောမှု မြုမြီးလနာက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာ 
ေ ၁၂ ွှက်တေင် စီမံကိန်း အဆိုမြုေွှာကို ခရိုင်အုြ်ချုြ ်
လွှးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် အဆင့်ဆင့် တင်မြခဲ့ မြီး အဆိုြါ နှစ်၏  
နိုေင်ဘာေ ၆ ွှက်တေင် ွှှမ်းမြည်နယ် အစိုးွှေံမှ မူအားမြင့်  
သလဘာတူလြကာင်း မြန်ြကားခဲ့ြါသည်။ ယင်းလနာက် ၂၀၁၄  
ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ ၇ ွှက်လန့တေင် နမ့်လြါ်လွှအား 
ေေြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက် ွှှမ်းမြည်နယ် အစိုးွှနှင့် 
ဂွှိတ်လော်ခမ်းအြကား နားေည်မှု စာချွန်ေွှာ (M.O.U) ကို 
လွှးေိုးနိုင်ခဲ့သည်။

ပပန်လည် ဟနရာချွားဟရးနှင့် ဟပမယာဟလျာ်ဟြကး ကိစ္စများ
နားေည်မှုစာချွန်ေွှာ လွှးေိုးမြီးလနာက် တမံဧွှိယာ 
အတေင်း ကျလွှာက်လနသည့် စိုက်ြျ ိုးလမမများအတေက် ခရိုင်  
လမမယာလေျာ်လြကး စိစစ်လွှးအြေဲ့နှင့် မမို့နယ် လမမယာ 
တိုင်းတာစိစစ်လွှး အြေဲ့တို့မှ ကုမ္ပဏီနှင့် စိုက်ြျ ိုးလတာင်သူ 
များအြကား ညှိနှိုင်း လဆာင်ွှွက်လြးမှုမြင့် ကျြ်သိန်းလြါင်း 
လေးလောင်လကျာ်ကို လြးလေျာ်ခဲ့ မြီးမြစ်သည်။ စီမံကိန်း 
တေင် အသုံးမြုွှန်အတေက် လမမဧွှိယာ ၁၇၉ ဧကကိုေည်း  
လမမေေတ်၊ လမမေြ်နှင့်လမမရိုင်းများ စီမံခန့်ခေဲလွှး ဗေို 
လကာ်မတီေံမှ အမခားနည်း အသုံးမြုခေင့်ကိုေည်း ၂၀၁၆ 
ခုနှစ်၊ ဧမြီေ ၄ ွှက်လန့တေင် ွှွှှိေားမြီးမြစ်သည်။

 တမံအေက်ြိုင်းွှှိ လွှေွှမ်းဧွှိယာအတေင်း ကျ 
လွှာက်လသာ အေက်နမ့်လြါ် (တာေုံ) တံတား၊ ဘုန်းလတာ ်
ကကီးလကျာင်း နှင့် ွှဲကင်းတို့ကို မြန်ေည် လနွှာချေားွှန ်
အတေက် စီမံချက် နှင့် ဒီဇိုင်းများ လွှးဆေဲမြီး ေေြ်စစ်စေမ်းအား 
စီမံလွှးဌာနေံသို့ေည်း တင်မြခဲ့ မြီးမြစ်ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဥပဟဒ
ွှှမ်းမြည်နယ် အစိုးွှနှင့် နားေည်မှုစာချွန်ေွှာ လွှးေိုးနိုင်ခဲ့  
လသာ်ေည်း မြစ်လမမာက်လွှး အလကာင်အေည် လြာ်မှုတေင်  
ြကန့်ြကာလစခဲ့သည့် အလြကာင်းွှင်းတစ်ခု ေေက်လြါ်ောြါ 
သည်။ ယင်းမှာ နားေည်မှုစာချွန်ေွှာ လွှးေိုးမြီး ွှက်လြါင်း  
၂၀ အြကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ ၂၇ ွှက်လန့တေင်  
မြည်လောင်စုေွှတ်လတာ်မှ ေေြ်စစ်ဥြလဒကို မြဋ္ဌာန်းေိုက် 
သည်။ အဆိုြါ ေေြ်စစ်ဥြလဒတေင် လွှအားေေြ်စစ် ေုတ် 
ေုြ်ွှာ၌ ၁၀ မဂ္ဂါေြ်အေိ ေုတ်ေုြ်မှုသည် အလသးစား 

လွှအား ေေြ်စစ်၊ ၁၀ မဂ္ဂါေြ် အေက်နှင့် ၃၀ မဂ္ဂါေြ်လအာက် 
ေုတ်ေုြ်မှုသည် အေတ်စား လွှအားေေြ်စစ်၊ ၃၀ မဂ္ဂါေြ် 
အေက် ေုတ်ေုြ်မှုသည် အကကီးစား လွှအားေေြ်စစ် ေူ၍ 
၃ မျ ိုး ခေဲေားသည်။ ယင်းေေြ်စစ် ဥြလဒတေင်ြင် အခန်း ၄၊   
ြုဒ်မ ၉၊ ြုဒ်မခေဲ (က) တေင် လွှအားေေြ်စစ် ေုတ်ေုြ်ွှာ၌  
အလသးစားနှင့် အေတ်စားလွှအားေေြ်စစ်ကို တိုင်း 
လဒသကကီးနှင့် မြည်နယ် အစိုးွှအြေဲ့က စီမံခန့်ခေဲခေင့်ွှှိလသာ ်
ေည်း မည်သည့်လွှအားေေြ်စစ်ေုတ်ေုြ်မှုမဆို မော 
ဓာတ်အားေိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ေိုြါက မြည်လောင်စုအစိုးွှ 
နှင့် စာချုြ် ချုြ်ဆိုွှန်ေိုအြ်လြကာင်း လြာ်မြေားသည်။  
ေို့လြကာင့် မြကာလသးခင်က ွှှမ်းမြည်နယ် အစိုးွှနှင့်  
နားေည်မှုစာချွန်ေွှာ လွှးေိုးမြီးခါစမြစ်သည့် ဂွှိတ ်
လောခ်မ်းသည ်မြညလ်ောငစ်အုစိုးွှနငှ့ ်စာချုြ ်ချုြဆ်ိနုိငုွ်ှန ် 
လဆာင်ွှွက်ွှမြန်သည်။ ယင်းသည် နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ် 
မြစ်လမမာက်လွှး အလကာင် အေည် လြာ်မှုတေင် ၉ ေခန့် 
ြကန့်ြကာလစခဲ့သည်။

ပဖစ်နိုင်ဟပခ စူးစမ်းဟလ့လာမှု
လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခု မြစ်လမမာက် လအာင်မမင်လွှး 
သည် ေေယ်ကူသည့် အေုြ်တစ်ခုမေုတ်လြ။ ြေေီ၊ ဘူမိ 
လဗဒ၊ ဇေလဗဒ၊ သဘာေ ြတ်ေန်းကျင်များနှင့် ြတ်သက်  
ဆက်နေယ်သည့် အလြကာင်းွှင်းများစောကိုလသချာ ဃဏစော  
စူးစမ်းလေ့ောွှြါသည်။ အချက်အေက်များစောကို စူးစမ်း 
လေ့ောမြီးလနာက် သင့်လေျာ်သည့် တမံဒီဇိုင်း၊ ကုန်ကျမှု 
စသည်များကို ေည့်တေက် ွှမြန်သည်။

 လွှအားေေြ်စစ်နှင့် ြတ်သက်မြီး အချ ို့လသာ 
နည်းြညာ ေန်လဆာင်မှုများသည် မြည်တေင်း၌ မွှွှှိနိုင်လသး 
လြ။ ေိုကဲ့သို့လသာလနွှာမျ ိုးအတေက် နိုင်ငံမခား ြညာွှှင ်
များနှင့် နိုင်ငံမခားနည်းြညာ ေန်လဆာင်မှုများကို ငှားွှမ်း  
အသုံးမြု ွှြါသည်။ နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း 
အတေက် ဒီဇိုင်း၊ ဒီဇိုင်းကကီးြကြ်မှုများ အြါအေင် မြစ်လမမာက ်
နိုင်စေမ်း စူးစမ်း လေ့ောမှု (Feasibility Stydy) မြုွှန်အတေက် 
ဂွှိတ်လော်ခမ်းက တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hunan Hydro and 
Power Design Institute (HHPDI) ကို အြ်နှံခဲ့ မြီး ၂၀၁၄ 
ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာေ ၂ ွှက်လန့တေင် နှစ်ဦးနှစ်ြက် စာချုြ် 
ချုြ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

2019  ANNUAL REPORT | 55 

cr
ea

tin
g a

 b
et

te
r l

ife



သောဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် အကျ ိုးသက်ဟရာက်မှုအဟပါ် 
စူးစမ်းဟလ့လာပခင်း (EIA & SIA)
စီမံကိန်း၏ မြစ်လမမာက်နိုင်စေမ်း စူးစမ်းလေ့ောမှု မြုမြီးလနာက် 
မြစ်လမမာက် လအာင်မမင်နိုင်သည့် အလမခအလနမျ ိုးတေင်ြင် 
ွှှိလသာ်ေည်း ြတ်ေန်းကျင်နှင့် ေူမှုေန်းကျင်အလြါ် ဆိုး 
ကျ ိုးများ သက်လွှာက်မှု ွှှိမွှှိ၊ ွှှိခဲ့လသာ် မည်သို့မည်ြုံမြင့် 
လမြွှှင်းနိုင်မှု ွှှိမွှှိ စသည်မြင့် လေ့ော သုံးသြ်ွှမြန်သည်။ 
ြတ်ေန်းကျင် နှင့် ေူမှုေန်းကျင်ေိခိုက်မှုလြါ် စူးစမ်းလေ့ော 
ွှန်အတေက် ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် မမန်မာစဉ်ဆက်မမြတ် 
ြေံ့ မြိုးတိုးတက်လွှး အင်ဂျင်နီယာ ေန်လဆာင်မှု ကုမ္ပဏီ  
ေီမိတက် (MSDES) နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧမြီေ ၂၅ ွှက် 
လန့တေင် စာချုြ် ချုြ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ စာချုြ် ချုြ်ဆိုမြီးသည် 
နှင့် တမြိုင်နက် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းအတိုင်း ေုြ်ငန်းစတင် 
လဆာင်ွှွက်ခဲ့သည်။

တမံကကံ့ခိုင်မှု ဟလ့လာသုံးသပ်ပခင်း
ဂွှိတ်လော်ခမ်းမှ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုမြုသည့် နမ့်လြါ်လွှအား  
ေေြ်စစ်စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်မီြို့ အလွှးကကီး 
သည်။ သို့မှသာ အွှည်အလသေးအတေက် ယုံြကည်စိတ်ချွှမြီး  
ေူမှုေန်းကျင်နှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင်အတေက် လကာင်းကျ ိုး  

မြစ်ေေန်းနိုင်မည်။ ေိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်အွှည်အလသေး 
မျ ိုး ွှွှှိနိုင်လစွှန် လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက်  
တည်လဆာက်မည့် တမံဒီဇိုင်း၏ ကကံ့ခိုင်မှုကို ခေဲမခမ်းစိတ်မြာ  
လေ့ောသုံးသြ်ချက်ကို လဆာင်ွှွက်လြးွှန် လွှအားေေြ်စစ်  
နှင့် တမံတည်လဆာက်လွှးြိုင်းတေင် ေါွှင့်ကျွမ်းကျင်သည့်  
ဂျာမနီနိုင်ငံ SYDRO Consult ကုမ္ပဏီအား အြ်နှံခဲ့သည်။ 

ယင်းေန်လဆာင်မှု အတေက် SYDRO Consult ကုမ္ပဏီနှင့်  
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာေ ၁၈ ွှက်လန့တေင် စာချုြ် ချုြ်ဆို 
နိုင်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့လသာ တမံကကံ့ခိုင်မှုလေ့ောသုံးသြ် 
ချက်သည် အလွှးကကီးသလောက် မမန်မာနိုင်ငံတေင် တည် 
လဆာက်ေားသည့် တမံများတေင် ကျယ်ကျယ်မြန့် မြန့် 
အသုံးမြုမှု မွှှိလသးလြကာင်း လတေ့ွှှိွှသည်။

 အေက်ြါ ေန်လဆာင်မှုအတေက် ဂျာမနီနိုင်ငံ 
SYDRO Consult ကုမ္ပဏီမှ ကျွမ်းကျင်ြညာွှှင်သည် 
တမံ၏ကကံ့ခိုင်မှု နှင့် လွှကကီးမခင်း အန္တွှာယ် မြစ်နိုင်မှုများကို 
ေိလွှာက်စော ခေဲမခမ်းစိတ်မြာ လေ့ောနိုင်ွှန်အတေက် နမ့်လြါ် 
လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း တည်ွှှိွှာလနွှာနှင့် တမံလအာက ်
ြိုင်းွှှိ ွှွာများသို့ ကိုယ်တိုင်သေားလွှာက်လေ့ောမြီး အချက် 
အေက်များကို စုလဆာင်းလေ့ော မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။  
ေို့ မြင် လွှကကီးမခင်းအန္တွှာယ်မြစ်မှုများတေင် ဆုံးရှုံးမှုများ 
နည်းသေက်နည်းလစွှန် အလွှးလြါ် အလမခအလန ကကိုတင ်
မြင်ဆင်မှု စီမံချက်နှင့်ြတ်သက်မြီး ဌာနဆိုင်ွှာများ၊ 
တမံလအာက်ြိုင်းွှှိ ွှွာများမှ အကကီးအကဲများ နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  
ဇူေိုင်ေ ၁ ွှက်နှင့် ၂ ွှက်လန့များတေင် မူဆယ်မမို့ 
ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ စီမံကိန်းရုံး ဆင်းလွှေေီခန်းမ၌ လတေ့ဆုံ 
လဆေးလနေး အသိြညာ ြေှယ်ြေဲတစ်ခု ကျင်းြနိုင်ခဲ့သည်။

အပခားနည်းသုံးစွဲခွင့်
စီမံကိန်းဧွှိယာအတေင်း လတာင်သူများေံသို့ သီးနှံလေျာ ်
လြကး ကိစ္စများ လဆာင်ွှွက်မြီးသည့်လနာက် နမ့်လြါ်လွှအား 
ေေြ်စစ် စီမံကိန်း တည်လဆာက်မခင်းအတေက် လမမအသုံးမြု  
ခေင့် ွှွှှိွှန် တမံဧွှိယာ တည်ွှှိွှာ မန့်မိုင်လကျးွှွာအုြ်စုနှင့်  
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စယ်ေန့် လကျးွှွာအုြ်စုအတေင်းွှှိ လချာင်းအြါအေင်  
လမမဧွှိယာ ၁၇၉ ဧကကို လမမေေတ်၊ လမမေြ်နှင့် လမမရိုင်းများ  
စီမံခန့်ခေဲလွှး ဗေိုလကာ်မတီသို့ တင်မြလေော်ေားခဲ့ြါသည်။ 
တင်မြချက်အလြါ် စိစစ်မှုများမြုေုြ်မြီးလနာက် လကာ်မတီ၏  
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်ေ ၄ ွှက်လန့ အစည်းအလေး အမှတ်စဉ် 
(၁၁/၂၀၁၆)မှ ဆုံးမြတ်ချက် အွှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧမြီေ 
၄ ွှက်လန့တေင် အစိုးွှက ခေင့် မြုလသာ ဥြလဒနှင့် 
ညီညွတ်သည့် အမခားေုြ်ငန်းများအတေက် ေုြ်ြိုင်ခေင့်၊  
အသုံးမြုလသာ ခေင့် မြုမိန့်ကို ေုတ်လြးခဲ့ မြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ 
၂၀၄၆ ခုနှစ်အေိ နှစ်လြါင်း ၃၀ ေုြ်ြိုင်ခေင့် မြုခဲ့ြါသည်။

ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဟကာ်မရှင်(MIC)၏ ခွင့်ပပုမိန့်
နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းအား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ခေင့် မြု 
ချက် ွှွှှိနိုင်လွှးအတေက် ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် ေိုအြ ်
သည့် အချက်အေက်များကို အချိန်ယူမြုစုေျက် ၂၀၁၆  
ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ ၅ ွှက်လန့တေင် မမန်မာနိုင်ငံ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု  
လကာ်မွှှင်သို့ တင်မြခဲ့ြါသည်။ ေိုသို့ တင်မြခဲ့ မခင်းအလြါ် 
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ ၁၂ ွှက်လန့တေင် ကျင်းြမြုေုြ ်
လသာ မမန်မာနိုင်ငံ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု လကာ်မွှှင် အဆိုမြုချက် 
စိစစ်လွှးအြေဲ့ (PAT)၏ (၄၆/၂၀၁၆) ကကိမ်လမမာက် အစည်း 
အလေး၌ ကုမ္ပဏီအား လခါ်ယူလတေ့ဆုံ လမးမမန်းခဲ့ မြီး ွှင်းနှီး 
မမှုြ်နှံြုံစံ မြန်ေည်စိစစ်ွှန်ကိစ္စ၊ တင်သေင်းမည့် စက်ြစ္စည်း 
များကို မြည်တေင်းမြည်ြ ခေဲမခားွှန်ကိစ္စ၊ လချးလငေစာချုြ် 
(မူြကမ်း) တင်မြလြးွှန် ကိစ္စများကို ေမ်းညွှန်မှု မြုခဲ့ြါသည်။

 ေမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ မိမိတို့မှေည်း ေိုအြ်သည် 
များကို လသချာစော မြန်ေည်မြုစု မြင်ဆင် တင်မြခဲ့ မြီးသည့် 

လနာက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧမြီေ ၂၈ ွှက်လန့တေင် ကျင်းမြမြုေုြ ်
သည့် မမန်မာနိုင်ငံ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု လကာ်မွှှင်၏ အစည်း 
အလေး (၇/၂၀၁၇) ၌ နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းအား  
မမန်မာကျြ်လငေ ၄၈ ဘီေီယံနှင့် အလမွှိကန်လဒါ်ော 
၁၄.၃၀၈ သန်းမြင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ခေင့် မြုလြးခဲ့ြါသည်။ 
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ခေင့် မြုမိန့်ကိုမူ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ လမေ ၂၅ ွှက ်
လန့တေင် ခေင့် မြုမိန့်အမှတ် မနသ-၁၂၄၉/၂၀၁၇ မြင့် 
ေုတ်လြးခဲ့ြါသည်။

ဓာတ်အားဝယ်ယူဟရးသဟောတူစာချုပ်

နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း တည်လဆာက်မြီးစီးြါက  
ေေက်ွှှိောမည့် ေေြ်စစ်ဓာတ်အားကို နိုင်ငံလတာ်ြိုင် မော 
ဓာတ်အားေိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ြို့ေွှတ်ွှန် မြင်ဆင်ေား 
သည်နှင့်အညီ ဓာတ်အားေယ်ယူမှု သလဘာတူစာချုြ် 
ကိစ္စအတေက် ေေြ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ေန်ကကီးဌာန၊ ေေြ်စစ ်
ဓာတ်အားေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်း နှင့် ဂွှိတ်လော်ခမ်း 
အြကား အကကိမ်ကကိမ်လတေ့ဆုံလဆေးလနေး ညှိနှိုင်းမှုများ မြုေုြ ်
ခဲ့ြါသည်။

 အစိုးွှသစ်မှ နိုင်ငံ့တာေန် စတင်ေွှဲလမြာင်းယူသည့် 
လနာက် မမန်မာနိုင်ငံ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုလကာ်မွှှင်အား မြန်ေည် 
ြေဲ့စည်းသည့် ကာေနှင့် တိုက်ဆိုင်လနမခင်းလြကာင့် စီမံကိန်း 
အတေက် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ခေင့် မြုမိန့် လေောက်ေားသည့်ကိစ္စ 
တေင် အနည်းငယ် ြကန့် ြကာခဲ့ွှမခင်းနှင့်အတူ ဓာတ်အား 
ေယ်ယူလွှး သလဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆိုမည့် ကိစ္စမှာေည်း 
အေိုအလေျာက် လနာက်ကျခဲ့ွှြါသည်။
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 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ ၂၆ ွှက်လန့တေင် 
ေေြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းနှင့် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ 
အြကား ညှိနှိုင်းအစည်းအလေးတေင် ဓာတ်အားေယ်ယူလွှး 
သလဘာတူစာချုြ် သက်တမ်းကို နှစ် ၅၀ မြင့်ေည်းလကာင်း၊  
ဓာတ်အားခ လေးနှုန်းကို နှစ်ဦးနှစ်ြက် အကျ ိုးွှှိမည့် လေး 
နှုန်းမြင့် ချုြ်ဆိုွှန်ေည်းလကာင်း သလဘာတူညီမှု ွှွှှိခဲ့ြါ 
သည်။ ဓာတ်အားေယ်ယူလွှး သလဘာတူစာချုြ်ကိုေည်း 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ြိုင်းတေင် ေက်မှတ်လွှးေိုး ချုြ်ဆို 
နိုင်ွှန် ွှည်ွှွယ်ေားလသာ်ေည်း အလြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုး 
လြကာင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတေင်း ချုြ်ဆိုနိုင်မခင်း မွှှိခဲ့ြါ။

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေ ၅ ွှက်တေင် ေေြ်စစ်နှင့်  
စေမ်းအင်ေန်ကကီးဌာန၊ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်ေုြ်လွှး 
ေုြ်ငန်းနှင့် ဂွှိတ်လော်ခမ်းတို့အြကား ေေြ်စစ်ဓာတ်အား  
ေယ်ယူလွှး သလဘာတူစာချုြ်ကို လအာင်မမင်စော ချုြ်ဆိုနိုင် 
ခဲ့သည်။ အဆိုြါ သလဘာတူစာချုြ်အွှ ေေြ်စစ်ဓာတ်အား  
ေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းသည် မိုးွှာသီတေင် နမ့်လြါ်လွှအား 
ေေြ်စစ်၏ ဒီဇိုင်းအွှ ဓာတ်အား ေုတ်ေုြ်နိုင်မှု၏ ၉၀% 
ကိုေည်းလကာင်း၊ လနေွှာသီတေင် ဒီဇိုင်းအွှ ဓာတ်အား 
ေုတ်ေုြ်နိုင်မှု၏ ၁၀၀% ကိုေည်းလကာင်း အနှစ် ၅၀ 
ေုံး၊ ၅ နှစ်တစ်ကကိမ် စာချုြ် မြန်ေည်မြုမြင်နိုင်မှုစနစ်မြင့် 
ေယ်ယူွှန် သလဘာတူြကသည်။

စီမံကိန်းအကကို အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ေက်အေိ စီမံကိန်း အကကို 
အင်ဂျင်နီယာ ေုြ်ငန်းများမြစ်သည့် ၄.၅ ကီေိုမီတာအွှှည် 
စီမံကိန်းချဉ်းကြ်ေမ်း၊ စီမံကိန်းအတေင်းေမ်း၊ တန် ၆၀  
ခံနိုင်ေန်ွှှိ ခန်းြေင့် ၃၀ မီတာ လဘေီတံတား ၁ စင်း၊ အချင်း  
၁ မီတာွှှိ သံကူကေန်ကွှစ် လွှပြေန် ၄ စင်း၊ စီမံကိန်း အတေင်း 
ေမ်းများ၊ စီမံကိန်း လမမလနွှာမြုမြင်မှုများ၊ ေန်ေမ်းအိမ်ယာ၊ 
အေုြ်သမား တန်းေျား၊ စက်မြင်အေုြ်ရုံများ စသည်တို့ကို 
တည်လဆာက်မြီး စီးခဲ့ြါသည်။

စီမံကိန်း လက်ရှိအဟနအွား
ေေြ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ေန်ကကီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအြကား ေေြ်စစ် 
ဓာတ်အားေယ်ယူလွှး သလဘာတူစာချုြ်ချုြ်ဆိုခဲ့ မြီး 
လနာက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လနှာင်းြိုင်းတေင်မြစ်လြါ်ခဲ့လသာ လငေလြကး 
လြာင်းြေမှုလြကာင့် ဓာတ်အားခနှုန်းေားမှာ ေက်လတေ့မဆန ်
မြစ်လြါ်ခဲ့ြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေန်ေမှစမြီး ေန်ကကီးဌာနမှ ဓာတ ်
အားခနှုန်းေားများ မြန်ေည်တိုးမမှင့်လကာက်ခံခဲ့ြါသည်။ 
ေို့လြကာင့် ေန်ကကီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအြကားချုြ်ဆိုေားသည့်  
ဓာတ်အားခနှုန်းေားမြန်ေည်ညှိနှိုင်းနိုင်လွှး လဆာင်ွှွက် 
ေျက်ွှှိြါသည်။
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နမ့်ဟပါ် ဟရအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
• စီမံကိန်းအမည် - နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ် စီမံကိန်း

• တည်လနွှာ - မန်းေန်လကျးွှွာလောင်း၊ စယ်ေန့်လကျးွှွာအုြ်စု၊ မူဆယ်မမို့

• ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီ - ဂွှိတ်လော်ခမ်း များြိုင်းကုမ္ပဏီ ေီမိတက်

• လချာင်းအမည် - နမ့်လြါ်လချာင်း

• တြ်ဆင်စက်အင်အား -  ၂၀  မဂ္ဂါေြ် (၃ ယူနစ် x ၆.၆၇ မဂ္ဂါေြ်)

• တစ်နှစ်ြျမ်းမေ အြူချိန် -  ၂၀.၁၀  °C

• တစ်နှစ်ြျမ်းမေမိုးလွှချိန်ေက်မ  -   ၁,၄၀၀  မီေီမီတာ

• နမ့်လြါ်လချာင်းလွှဆင်းဧွှိယာ  -   ၁,၀၆၈  စတုွှန်းကီေိုမီတာ

• တမံအေက်လွှဆင်းဧွှိယာ  -   ၁,၀၂၅  စတုွှန်းကီေိုမီတာ

• တစ်နှစ်ြျမ်းမေလွှစီးဆင်းမှု  -   ၃၂.၆၀  ကုဗမီတာ/စက္ကန့်

• တမံလွှမြည့်အမှတ်  -   ၈၀၅  မီတာ

• တမံလွှလသအမှတ်  -   ွှ၉၅  မီတာ

• တမံလွှမြည့်လွှလေှာင်ြမာဏ -  ၄၈.၀၂ ကုဗမီတာသန်းလြါင်း

• တစ်နှစ်ြျမ်းမေေုတ်ေုြ်မှု  -   ၈၅.၃၉  ကီေိုေြ်နာွှီသန်းလြါင်း

• စက်ေည်ြတ်မှုအလမခအလန  -  လန့စဉ်

• တစ်နှစ်ေုတ်ေုြ်မှုအချိန်  -   ၄,၂၆၉  နာွှီ

• တမံအမမင့်  -  ၅၄  မီတာ

• အသားတင်လွှအမမင့်  -   ၃၈.၇၅  မီတာ

• တမံအေျား -   ၂၁၁  မီတာ

• တည်လဆာက်လွှးကာေ  -   ၃၆  ေ

• စုစုလြါင်းွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု  -   ၃၉.၇  အလမွှိကန်လဒါ်ောသန်းလြါင်း (1 USD = 1,218 Kyats)

• ြဋိညာဉ်စာချုြ်(MOA) ချုြ်ဆိုသည့်လန့  -  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်ေ ၁၆ ွှက်

• ဒီဇိုင်းမြုကုမ္ပဏီ  - Hunan Hydro & Power Design Institute (HHPDI)

• E.S.I.A စူးစမ်းလေ့ောသည့် ကုမ္ပဏီ -  မမန်မာစဉ်ဆက်မမြတ်ြေံ့ မြိုးတိုးတက်လွှး အင်ဂျင်နီယာေန်လဆာင်မှု 
  ကုမ္ပဏီေီမိတက်

• Dam Breaking Analysis - SYDRO Consult, Germany
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ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့်  
အစုအစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီများ
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HOR-TECH
COMPANY LIMITED

ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

(HOR-TECH Co., Ltd.) လော်တက်(ခ်) ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် 
ဂွှိတ်လော်ခမ်းမှ ၁၀၀% ြိုင်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီခေဲတစ်ခုမြစ်မြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  
လမေတေင် ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင် ွှွှှိခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မမန်မာနိုင်ငံ  
ကုမ္ပဏီများဥြလဒနှင့်အညီ မြန်ေည်မှတ်ြုံတင်မခင်းေည်း မြုေုြ်လဆာင်ွှွက် 
မြီးစီးခဲ့ မြီးမြစ်သည်။ 

 လော်တက်ခ်သည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီ
ေီမိတက်၏နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ွှာေုြ်ငန်းများမြစ်သည့်

•  အဟဆာက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား ဒီဇိုင်းပပုပခင်းလုပ်ငန်း
•  အဟဆာက်အအုံ၊ လမ်းနှင့် တံတား တည်ဟဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်း
•  အင်ဂျင်နီယာောသာရပ်ဆိုင်ရာ ေူမိဟဗဒစူးစမ်းဟလ့လာမှုလုပ်ငန်း 
•  ဟပမတိုင်းတာပခင်းလုပ်ငန်း နှင့် ဟပမပုံွုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း
•  ဓာတ်ခွဲခန်း နှင့် အရည်အဟသွးွိန်းသိမ်းဟရးလုပ်ငန်း
•  ကွန်ကရစ်ဟဖျာ်စပ်မှု ဒီဇိုင်းွုတ်ပခင်းလုပ်ငန်း

အစွှှိသည့် ေုြ်ငန်းြိုင်းများအား တာေန်ယူလဆာင်ွှွက်သေားွှန်အတေက် 
ြေဲ့စည်းေားြါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  လော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီေီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၄၈၈၃၀၁ 
ေုတ်လြးသည့်ွှက်စေဲ  : ၂၈ ွှက်၊ လမေ၊ ၂၀၁၄
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Twins Industry Limited (အပမောစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်) သည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း  
၁၀၀% ြိုင်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီခေဲတစ်ခုမြစ်မြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူေှိုင်ေတေင် မှတ်ြုံတင် 
ွှွှှိခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြစ်ြါသည်။ 

 အပမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်သည် ယခင်ကမမစ်ဆုံ၊ ချီလြေနှင့် သံေွှင် 
(ကေမ်းေုံ) လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း များတေင် ခေဲလကျာက်ေုတ်ေုြ်သည့်ေုြ်ငန်း 
အလတေ့အကကုံများွှှိမြီး ဂွှိတ်လော်ခမ်းအား အလောက်အြံ့ မြုနိုင်လွှး အတေက်  
၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ကုမ္ပဏီခေဲတစ်ခုအမြစ် စီစဉ်လဆာင်ွှွက် 
ခဲ့ြါသည်။ 

 လွှှ့ဆက်ေုြ်ငန်းစဉ်များတေင် တည်လဆာက်လွှးအတေက် ခေဲလကျာက် 
ေုတ်ေုြ်သည့်ေုြ်ငန်းများကို အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်သေားွှန်နှင့်  လဒသ  
အလောက်အကူမြုေုြ်ငန်းများကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ွှန် ွှည်ွှွယ်ြေဲ့စည်းေား 
သည့်အလေျာက် စီးြေားလွှးြေံ့ မြိုးမှုကဏ္ဍတေင် ဆက်ေက်တင်မြမည့် မူဆယ်မမို့  
ြုဂ္ဂေိကအမှိုက်နှင့် မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှးေုြ်ငန်းအား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ ေုြ်ကိုင် 
နိုင်လွှးအတေက် တင်ဒါတင်သေင်းယှဉ်မြိုင်ေားြါသည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  အပမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၈၈၆၁၁၆၉ 
ေုတ်လြးသည့်ွှက်စေဲ  : ၁ ွှက်၊ ဇူေိုင်ေ၊ ၂၀၁၁

TWINS  
INDUSTRY LIMITED

အမမွှာစက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် 
(TWINS Industry Limited) HIGH 

PERFORMANCE 
ADMIXTURES 
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HPA-CONGENT CO., LTD
HPA-Congent Co., Ltd. သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာေဆန်းြိုင်းတေင် စတင် 
တည်လောင်မြီး ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ အစုစြ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြစ်သည်။ High 
Performance Admixture ေုလခါ်လသာ အဆင့် မမင့် ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေး 
မမင့်လဆးွှည်ကို ေုတ်ေုြ်ေျက်ွှှိမြီး ေုတ်ေုြ်မှုစက်ရုံမှာ မန္တလေးမမို့၊ 
စက်မှုဇုန် -၂ အတေင်းတေင် တည်ွှှိြါသည်။

 High Performance Admixture သည် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းမှ 
ကေန်ကွှစ်များ၏ အွှည်အလသေးနှင့် ေိန်းချုြ်မှုြိုင်းဆိုင်ွှာများကို မမှင့်တင် 
ချိန်ညှိလြးသည့် ဓာတုမဒြ်လြါင်းလဆးွှည်တစ်မျ ိုး သို့မေုတ် ကေန်ကွှစ်အွှည ်
အလသေးမမင့်လဆးွှည်မြစ်မြီး ၎င်းကုန်ြစ္စည်းကို ေုတ်ေုြ်မြန့် မြူးလွှာင်းချ 
နိုင်လွှးအတေက် တရုတ်နိုင်ငံသားွှင်းနှီးမမှုြ်နှံသူနှင့် ကုမ္ပဏီအြကား အစုစြ ်
ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို တည်လောင်ေုြ်ကိုင်သေားမည်မြစ်လြကာင်း ယခင်နှစ်တေင်  
အစီွှင်ခံတင်မြခဲ့ြါသည်။ အစုစြ်ကုမ္ပဏီအတေက် မူေက Mr. Gong Ji Hong  
နှင့် လဆေးလနေးခဲ့ ြကွှလသာ်ေည်း အမှန်တကယ်ေုြ်ငန်းတည်လောင်ေုြ်ကိုင်
သည့်အခါ အမခားမိတ်လဆေတစ်ဦးမြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံသူ 
Mr. Chao Chaung နှင့် ြူးလြါင်းေုြ်ကိုင် လဆာင်ွှွက်မြစ်ခဲ့ြါသည်။ ယခုအခါ 
အဆိုြါေုြ်ငန်းအား ကုမ္ပဏီတစ်ခုအမြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာေမှစတင်၍ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ခဲ့ြါသည်။ ကုန်ြစ္စည်းအမှတ်တံဆိြ်သစ်မြစ်လသာ်ေည်း  
ေုြ်ငန်းစတင်သည်မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေကုန်အေိ 
ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေးမမင့်လဆးွှည် တန်ချိန်လြါင်း - ၉၂.၂ တန်ကို ေုတ်ေုြ် 
လွှာင်းချ နိုင်ခဲ့ မြီးမြစ်ြါသည်။

 ကုမ္ပဏီသည် ြူးလြါင်းမှုအချ ိုးအွှ နိုင်ငံသားြိုင်ကုမ္ပဏီမြစ်ြါသည်။  
ေက်ွှှိအလနအေားတေင် ကုမ္ပဏီတည်လောင်ေုြ်ကိုင်သည်မှာ မြကာလသး 
သမြင့် ကုန်ြစ္စည်းအမှတ်တံဆိြ်ကို လေးကေက်အတေင်း သိွှှိမှုအားနည်းလန 
လသးြါသည်။ လနာင်တေင် ဆက်ေက်၍ လေးကေက်လေစုြိုမိုွှွှှိနိုင်လွှးအတေက်  
သက်ဆိုင်ွှာလဒသမှ တည်လဆာက်လွှးကုန်ြကမ်းြစ္စည်းများကို ွှယူစုလဆာင်း 
၍ ဂုဏ်သတ္တိအွှည်အလသေးကိုစမ်းသြ်မခင်း၊ ကုန်ြစ္စည်း၏ အားသာချက်များ 
ကိုအလမခခံ၍ လေးကေက်ေိုးလြာက်မခင်း စသည်တို့ကို ဆက်ေက် ကကိုးြမ်း 
လဆာင်ွှွက်သေားမည် မြစ်ြါသည်။

HIGH 
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ကုမ္ပဏီ ဟမျှာ်မှန်းချက်
ေုတ်ကုန်များ၏ မမင့်မားလသာအွှည်အလသေး၊ သင့်တင့်လသာလေးနှုန်းနှင့် လကာင်းမေန်လသာေန်လဆာင်မှုများမြင့် လြာက်သည် 
များ၏ စိတ်လကျနြ်မှုွှွှှိလစွှန်နှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် မေတလသာအကျ ိုးအမမတ်မြစ်ေေန်းလစွှန်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်  -   HPA-Congent Co., Ltd.

ေုြ်ငန်း -  ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေးမမင့်လဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြန့် မြူးလွှာင်းချမခင်း

စက်ရုံတည်လနွှာ -  အမှတ် (ေေ/၃၈)၊ အကေက်(ေ)၊ မက္ခွှာေမ်း၊ ၅၃ နှင့် ၅၄ ေမ်းြကား၊  
စက်မှုဇုန် (၂)၊ မြည်ကကီးတံခေန်မမို့နယ်၊ မန္တလေး

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုြမာဏ -  ကျြ်သိန်း ၄၅၀၀

အစုွှှယ်ယာအချ ိုး -  ၆၅ : ၃၅ ( GHK : Mr. Chao)

ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ် -  ၁၁၅၇၅၃၄၇၉

ေုတ်လြးသည့်ွှက်စေဲ -  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါွှီေ ၂၃ ွှက်

    

စီမံကိန်းများ
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အသင့်ဟဖျာ်ကွန်ကရစ်ွုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း ........................................................................................................................... 71
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သုေဏ္ဏမိဂဒါ မောလစတီလတာ် တည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်းသည် မူဆယ်မမို့၏ ြေိုင့် ၃၁၂၇ လတာင်ကုန်း၊ ေေယ်တိန်ခမ်း 
လတာင်လြါ်တေင်တည်ွှှိမြီး ကကီးကျယ်ခမ်းနားသည့် စီမံကိန်းတစ်ခု မြစ်သည်ေုေည်း ဆိုနိုင်ြါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တေင် 
လစတီလတာ် တည်လဆာက်သည့်ကုန်းလမမကို စတင်မြတ်ညှိမြုမြင်မခင်း၊ ဘူမိစူးစမ်းလေ့ောမှုေုြ်ငန်းများလဆာင်ွှွက်မခင်း၊  
ချဉ်းကြ်ေမ်းလြာက်ေုြ်မခင်းမှအစ အုတ်မမစ်သေန်းလောင်းမခင်းစသည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်ခဲ့ မြီးမြစ်ြါသည်။ လစတီလတာ် 
အူတိုင်အုတ်မမစ်သေန်းလောင်းမြီးချိန်တေင် လစတီလတာ်ဒီဇိုင်းြိုင်းနှင့် စြ်ေျဉ်းမြီးမြန်ေည်သုံးသြ်ညှိနှိုင်းမြင်ဆင်သည့်  
အလမခအလနများလြကာင့် တည်လဆာက်မှု ေုြ်ငန်းများဆိုင်းငံ့ေားွှှိွှာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မိုးလနှာင်းြိုင်းကာေမှ မြန်ေည ်
စတင်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ ေိုသို့ ေုြ်ငန်းမြန်ေည်စတင်ခဲ့ွှာတေင်ေည်း အေှူလတာ်ဘဏ္ဍာလငေ လကာက်ခံွှွှှိမှု အလနအေားနှင့် 
ချိန်ဆ၍ အြိုင်းေိုက်သာ လဆာင်ွှွက်သေားနိုင်သည့်အတေက် လစတီလတာ်၏ ြေ္လင်အမမင့်ေိ စာချုြ်ချုြ်ဆိုလဆာင်ွှွက်ခဲ့
လြကာင်း ယခင်နှစ် အစီွှင်ခံစာတေင် တင်မြေားမြီးမြစ်ြါသည်။

 လစတီလတာ်၏ ဒီဇိုင်းြုံစံသည် ွှှစ်မျက်နှာြုေိုးြုံစံမြစ်မြီး အချင်း ၁၆၂ လြ (၁၀၈ လတာင်)၊ ဉာဏ်လတာ်အမမင့် ၁၆၂ လြ 
(၁၀၈ လတာင်)၊ ွှင်မြင်လတာ်အချင်း ၂၈၂ လြ၊ ွှင်မြင်လတာ်အမမင့် ၈ လြ အသီးသီးွှှိမခင်းလြကာင့် ေုေည်ကကီးမားေှသည်ေု 
ဆိုနိုင်ြါသည်။ ေိုသို့ေုေည်ကကီးမားသည်နှင့်အညီ ကုန်ကျစွှိတ်ေည်း မမင့်မားမခင်းလြကာင့် အြိုင်းေိုက်သာ စာချုြ်  
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သုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောဟစတီဟတာ်တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငန်း

ချုြ်ဆိုလဆာင်ွှွက်ွှသည့်အလနအေားမြစ်ြါသည်။  စာချုြ်အွှ ြေမအဆင့်အလနမြင့်  ြေ္လင်လတာ်အမမင့်ေိ စာချုြ် 
ချုြ်ဆိုလဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ြေ္လင်လတာ်ြကမ်းခင်း ကေန်ကွှစ်လောင်းွှန်သာ ကျန်ွှှိလတာ့ မြီး ေုြ်ငန်းများမြီးစီးသလောက် 
ွှှိလနသည့်အလနအေား မြစ်လနြါသည်။ အမှန်အားမြင့် လစတီလတာ်ြကမ်းခင်း ကေန်ကွှစ် လောင်းမခင်းကို သတ်မှတ်ေားလသာ 
တည်လဆာက်လွှးကာေအတေင်း တစ်ဆက်တည်းလဆာင်ွှွက်နိုင်သည့် အလနအေားွှှိလသာ်ေည်း ြကမ်းခင်းမလောင်းမီ 
ြေ္လင်လတာ်အတေင်းသို့ ြို့ွှသည့်လမမကကီးြမာဏမှာ အေေန်များမြီး ေုမမင့် မခင်း၊ ြေ္လင်လတာ်အတေက် တည်လဆာက်ေားသည့် 
လကျာက်ေုတ်များ ယှက်မြာလနသည့်အလနအေားအွှ  ြို့လမမကိုကျစ်ေျစ်လအာင် လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ယန္တွှားအင်အားများ 
သုံးနိုင်သည့်အလမခအလနမွှှိမခင်း စသည့်အလမခအလနများလြကာင့် တည်လဆာက်လွှးလကာ်မတီနှင့် ကုမ္ပဏီအြကား လသချာ 
ညှိနှိုင်းလဆေးလနေးမြီး မိုးွှာသီအတေင်း မိုးလွှနှင့်အတူ ြို့လမမများြိုမိုကျစ်၍ ကျသေားလအာင် ြကမ်းခင်းမလောင်းလသးဘဲ 
တစ်မိုးေုံးေားွှှိေားွှန် ဆုံးမြတ်ခဲ့ ြကသည်။ တည်လဆာက်လွှးကာေက ြို့လမမများကို Rammer Compactor  
အသုံးမြု၍ လသချာေုကကိတ်ခဲ့လသာ်ေည်း မိုးတေင်းအမြီးတေင် ၎င်းြို့လမမများ တစ်လြအမမင့်ခန့် နိမ့်ဆင်းကျစ်ေျစ်သေားခဲ့ 
သမြင့် ဆုံးမြတ်ချက် မှန်ကန်ခဲ့ြါသည်။ တင်မြခဲ့သည့်အတိုင်း ယန္တွှားမြင့် ကကိတ်နိုင်မခင်းမွှှိသည့်အလမခအလနလြကာင့် 
နိမ့်ကျသေားသည့် လနွှာများအား မြန်ြို့ွှာတေင် လမမကကီးအသုံးမမြုလတာ့ဘဲ စုစည်းမှုအားလကာင်းသည့် လွှသဲကို အသုံးမြု၍ 
ြို့ေားမြီး မြစ်ြါသည်။

 လစတီလတာ် ြေမအဆင့်တည်လဆာက်လွှးအတေက် နှစ်ြက်ချုြ်ဆိုေားသည့် စာချုြ်ေုြ်ငန်းတန်ြိုးမှာ ၅၇၉၆ 
သိန်းကျြ်မြစ်လသာ်ေည်း အမှန်ေုြ်ငန်းတန်ြိုးအားေုံးမှာ ၅၄၅၃ ကျြ်သိန်းသာ ကျသင့်ခဲ့ြါသည်။ ဤသို့ မြစ်ွှမခင်းမှာ 
စာချုြ်ချုြ်ဆိုစဉ်က ွှင်မြင်လတာ်အား ြတ်ြတ်ေည်လမမကာနံွှံတည်လဆာက်၍ လမမြို့သည့်ဒီဇိုင်းမျ ိုးမြစ်လသာ်ေည်း 
အမှန်တည်လဆာက်ချိန်တေင် ဒီဇိုင်းြညာွှှင်၏ အကကံမြုချက်အွှ ွှင်မြင်လတာ်ကုန်းလစာင်းများတေင် စိမ်းေန်းစိုလမြလွှး 
လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း၊ တစ်ြက်တေင်ေည်း ေိုအကကံမြုချက်မှာ ဆီလေျာ်လကာင်းမေန်သည့်အမြင် ေတ်
တလောတည်လဆာက်လွှးကုန်ကျစွှိတ်ကိုေည်း လေျာ့နည်းလစသည့်အတေက်ေည်းလကာင်း ွှင်မြင်လတာ်ကို လမမကာ 
နံွှံတည်လဆာက်မခင်းအြိုင်း မွှှိလတာ့သမြင့် ေုြ်ငန်းတန်ြိုး လေျာ့နည်းကျသင့်ခဲ့ွှမခင်းမြစ်ြါလြကာင်း အစီွှင်ခံ တင်မြ 
အြ်ြါသည်။

2019  ANNUAL REPORT | 67 

cr
ea

tin
g a

 b
et

te
r l

ife



မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်းသည် မန္တလေး-ေားရှိုး-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း မြည်လောင်စုေမ်းမကကီး၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုမြစ်မြီး 
လဆာက်ေုြ်လွှးေန်ကကီးဌာနနှင့် Oriental Highway Co., Ltd တို့အြကား ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ BOT စနစ်မြင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ 
အလကာင်အေည်လြာ်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုမြစ်ြါသည်။ မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်းသည် မူဆယ်မမို့မှ နမ့်ခမ်းသို့အေေက် 
မုခ်ဦးလနွှာေန်းကျင်၊ မိုင်တိုင် (၂၈၄/၃) မှစ၍ နမ့်ခမ်းမမို့နယ်နိမိတ်အဆုံး လွှေေီကကိုးတံတား၊ မိုင်တိုင် (၃၀၆/၃) အေိ ၂၂ 
မိုင်ွှှည်ေျားသည့် ေမ်းမြစ်ြါသည်။ အဆိုြါေမ်းြိုင်းအား အဆင့် မမှင့်တင်ခင်းကျင်းမခင်း ေုြ်ငန်းကို Oriental Highway 
Co., Ltd သည် မိမိတို့ကုမ္ပဏီအား တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်တာအမြစ် ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်လြာ်လဆာင်ခေင့်လြးခဲ့ မြီး ၂၀၁၉-
၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ေမ်းမိုင်အွှှည် ၅ မိုင်ကို အဆင့် မမှင့်တင် လဆာင်ွှွက်သေားွှန်ေျာေားြါသည်။ ေမ်းအဆင့် 
မမှင့်တင်မခင်းေုြ်ငန်းသည် မူေက ယာဉ်သေားေမ်းအကျယ် ၁၂ လြွှှိ ရိုးရိုးကတ္တွှာေမ်းမှ ယာဉ်သေားေမ်းအကျယ် 
၂၄ လြ ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမြစ်သို့ အဆင့် မမှင့်တင် လဆာင်ွှွက်မခင်းမြစ်မြီး ေမ်းတာလဘာင်ကိုေည်း အကျယ် ၄၀ လြ 
အလနအေားွှွှှိလအာင် ချဲ့ေေင်မခင်း အြါအေင်မြစ်သည်။ 

မူဆယ်-နမ့်ခမ်းလမ်း  
အဆင့်မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
• စီမံကိန်း -  မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း
• မိုင်တိုင် -  ၂၈၄/၃ - ၃၀၆/၃
• ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံသူ -  Oriental Highway Company Limited
• တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်တာ -  ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက်
• စုစုလြါင်းေမ်းအွှှည် -  ၂၂ မိုင်
• အဆင့် မမှင့်တင်မည့်ေမ်းအွှှည် - ၅ မိုင်
• အဆင့် မမှင့်တင်မည့်ေမ်းအမျ ိုးအစား -  ကေန်ကွှစ်ေမ်း
• ေမ်းတာလဘာင် - ၄၀ လြ
• ယာဉ်သေားေမ်းအကျယ် -  ၂၄ လြ (+ ၃ + ၃)
• လန့စဉ်ြေမ်းမေယာဉ်သေားောမှုြမာဏ - ၇၅၀ စီး/ွှက်
• ေမ်းခံနိုင်ေန်ဒီဇိုင်း -  HS60
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မူဆယ်-နမ့်ခမ်းလမ်း  
အဆင့်မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း အဆင့် မမှင့်တင်လဆာင်ွှွက်မည့်ေမ်းအြိုင်းများမှာ လအာက်ြါအတိုင်း 
မြစ်ြါသည်။ ေိုသို့ ေမ်းအဆင့် မမှင့်တင်သည့်အြိုင်းလနွှာများမှာ အချ ို့လနွှာသည် မမို့နှင့်တစ်ဆက်တည်းွှှိ၍ 
ယာဉ်အသေားအောသိြ်သည်းမခင်း၊ အချ ို့လနွှာသည် လအာက်ခံလမမသားအေေန်လြျာ့၍ မိုးွှာသီအတေင်း ကားဘီးများ 
ကျွံနစ်မခင်း၊ အချ ို့လနွှာသည် ေမ်းအေေန်ကျဉ်းလမမာင်း၍ ယာဉ်ြိတ်ဆို့မှု မြကာခဏမြစ်မခင်းစသည်တို့လြကာင့် 
အဆိုြါမြဿနာများအား လမြေည်လစွှန် ဦးစားလြးလမြွှှင်းသည့် ွှည်ွှွယ်ချက်မြင့် ဆုံးမြတ်လဆာင်ွှွက်ွှမခင်းလြကာင့် 
အဆင့် မမင့်တင်သည့် ေမ်းအွှှည်အားမြင့် စုစုလြါင်း ၅ မိုင်ေု ဆိုလသာ်ေည်း တစ်ဆက်ေဲမွှှိဘဲ အြိုင်းေိုက် 
မြစ်လနွှမခင်းမြစ်ြါသည်။

စဉ် မိုင်တိုင် ရွာတည်ဟနရာ
လမ်းအရှည်

မိုင် ဖာလုံ
၁ ၂၈၅/၀ - ၂၈၇/၄ ြန်ခမ်း၊ လနာင်ွှမ်း၊ တိန်းေုံ ၂ ၄
၂ ၂၈၈/၆ - ၂၈၉/၀ ဆိုင်းလခါင် ၀ ၂
၃ ၂၉၁/၃ - ၂၉၁/၅ လနာင်ဆိုင် ၀ ၂
၄ ၂၉၂/၂ - ၂၉၂/၄ မန့်ေိုင်း ၀ ၂
၅ ၂၉၂/၆ - ၂၉၃/၀ နမ့်လောင်း ၀ ၂
၆ ၂၉၃/၀ - ၂၉၃/၂ လနာင်လောင်း ၀ ၂
၇ ၂၉၃/၄ - ၂၉၄/၀ လနာင်လောင်း ၀ ၄
၈ ၂၉၅/၄ - ၂၉၅/၆ မန့်လောင်းေေယ် ၀ ၂
၉ ၂၉၅/၇ - ၂၉၆/၁ မန့်လကာင်းမူး ၀ ၂

၁၀ ၂၉၆/၇ - ၂၉၇/၁ လနာင်ခန် ၀ ၂
စုစုလြါင်း ၅ ၀

 အဆင့် မမှင့်တင်ွှန် ေျာေားသည့် ၅ မိုင် (၄၀ ြာေုံ) အား အဆင်လမြလချာလမေ့စော လဆာင်ွှွက်နိုင်လွှးအတေက်  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါွှီေဆန်းြိုင်းမှစ၍ ေမ်းချဲ့ွှာတေင် ေမ်းနယ်နှင့်မေေတ်ကင်းသည့် ေယ်ယာလမမများ၊ မခံစည်းရိုးများ၊ 
ဓာတ်တိုင်များ၊ ေွှန်စလြာ်မာများ၊ ဆက်သေယ်လွှးတိုင်များ အစွှှိသည်တို့ကို စာွှင်းလသချာ လကာက်ယူမြုစုေျက် မမို့နယ်စီ
မံခန့်ခေဲလွှးလကာ်မတီေံသို့ တင်မြေမ်းညွှန်မှုခံယူမခင်း၊  ေမ်းချဲ့မည့်အြိုင်းွှှိ လကျးွှွာတာေန်ွှှိသူများနှင့် လတေ့ဆုံညှိနှိုင်းမခင်း၊ 
လမမမြင်ကေင်းဆင်းစစ်လဆး၍ လကျးွှွာမြည်သူေူေုများအား လတေ့ဆုံစည်းရုံးလွှး နည်းေမ်းမြင့် ညှိနှိုင်းလဆာင်ွှွက်ေျက်  
ေမ်းနယ်နှင့်မေေတ်ကင်းသည့်အြိုင်းများကို နှစ်ြက်ြူးလြါင်းြယ်ွှှား ွှှင်းေင်းနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာ 
ေအေိ ေမ်းတာလဘာင်ချဲ့ မခင်းေုြ်ငန်းအြါအေင် ေမ်းခင်းသည့် အြိုင်းတေင် ေမ်းအေွှာဒီဇိုင်းအွှ ခင်းကျင်းွှမည့်  
အြိုင်းများအနက် လအာက်ြါအတိုင်း အသီးသီးလဆာင်ွှွက် မြီးစီးခဲ့ မြီး ကျန်သည့်အြိုင်းများကိုေည်း အလမခအလနအွှြ်ွှြ် 
အားလေျာ်စော ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက်သေားမည် မြစ်ြါသည်။

 ■ ၄၀ လြအကျယ် ေမ်းတာလဘာင်ချဲ့ မခင်း - ၁၀၀ %
 ■ ေမ်း Sub-base widening လဆာင်ွှွက်မခင်း - ၁၀၀  %
 ■ ၉ ေက်မအေူ Regulating course ခင်းမခင်း - ၈၇  %
 ■ ၈ ေက်မအေူ Base stabilized ခင်းမခင်း - ၅၇  %
 ■ ၉ ေက်မအေူ Concrete Pavement ခင်းမခင်း - ၃၈  %
 ■ ၃ လြအကျယ် ေမ်းြုခုံးမဗုန်းြို့/ကကိတ်မခင်း - ၃၁  %
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အလဆာက်အအုံတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအတေက် မွှှိမမြစ်လသာသဲကို တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏  
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းမြစ်သည့် လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းတည်လဆာက်လွှးအတေက် အလောက်အြံ့ မြစ် နိုင်လစလွှးအတေက် 
သဲေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လမေ ၁ ွှက်လန့မှ စတင်ေုြ်ကိုင်ခဲ့လြကာင်း ယခင်နှစ် အစီွှင်ခံစာတေင် 
တင်မြခဲ့ွှြါသည်။ ေက်ွှှိအလနအေားတေင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းမှာ လွှှ့ဆက်ွှန် ခက်ခဲလနသည့် အလနအေားအွှ 
စီမံကိန်းအတေက် သဲအသုံးမေိုလသးလသာ်ေည်း အမခားတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများမြစ်သည့် မိဂဒါ မောလစတီလတာ ်
တည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်း၊ မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း စသည့်ေုြ်ငန်းများတေင် တေယ်ကျယ်စော 
အသုံးမြုလနွှြါသည်။ သဲေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းကို မူေက အပမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက် အလနမြင့်ေုြ်ကိုင်လသာ်ေည်း 
မိခင်ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအတေက် ြံ့ြိုးလြးွှာတေင် စာွှင်းြိုင်းအွှ အခေန်လြးသေင်းမှုဆိုင်ွှာ 
ကဏ္ဍမှာ အခေန်နှစ်ေြ်မြစ်လနသည့်အလမခအလနလြကာင့် အဆိုေုြ်ငန်းအား ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် မြန်ေည်ေွှဲလမြာင်းေုြ်
ကိုင်ြါသည်။ သဲေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်း စတင်ေုြ်ကိုင်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လမေဆန်းမှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေအေိ 
စုစုလြါင်း သဲေုေည်ြမာဏ စုစုလြါင်း ၂၅၄၈၃ ကျင်း ေုတ်ေုြ်နိုင်ခဲ့ မြီး တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့် 
ေက်ေီေက်ကားလြာက်သည်များအတေက် ၂၂၃၆၀ ကျင်း ြံ့ြိုးလွှာင်းချနိုင်ခဲ့ကာ အကျ ိုးအမမတ်မြစ်ေေန်းလစခဲ့ြါသည်။

သဲွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်း
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အသင့်လြျာ်ကေန်ကွှစ် ေုတ်ေုြ်မခင်းေုြ်ငန်းကို မူဆယ်- 
နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်းနှင့် ဆက်စြ်  
ကကုံကကိုက်၍ေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုနှင့် 
ကုမ္ပဏီ၏ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများမှာ များလသာအားမြင့် 
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့် ဆက်စြ်ြတ်သက်လန၍ 
ေည်းလကာင်း၊ လနာင်တေင် မမို့ မြစနစ်ြေံ့ မြိုးလွှးေုြ်ငန်းများ 
အတေက် တစ်ြက်တစ်ေှမ်းမှ အလောက်အကူမြုနိုင်ွှန် 
အေို့ငှါေည်းလကာင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းြိုင်းကာေတေင် 
ကေန်ကွှစ်လြျာ်စက်ရုံ (Concrete Batching Plant) 
တစ်ရုံကို ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံတည်လောင်ခဲ့ြါသည်။ စက်ရုံကို 
မူဆယ်မမို့၊ တိန်းေုံွှွာအတေင်း မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် 
မမှင့်တင်မခင်းစီမံကိန်း လြာ်လဆာင်မည့် စီမံကိန်းစခန်း 
တည်လနွှာတေင် တည်လဆာက်ေားြါသည်။ Concrete 
Batching Plant မှာ တရုတ်နိုင်ငံေုတ် HZ60 (Simplified) 

အမျ ိုးအစားမြစ်မြီး Capacity မှာ (60 m3/h) မြစ်သမြင့် 
လဒသ၏ ေက်ွှှိြေံ့ မြိုးမှုအတိုင်းအတာ၊ လေးကေက်၏  
အလနအေား၊ လြာက်သည်များ၏ လတာင်းဆိုေိုေားချက ်
များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးမြစ်လစမည့် အွှွယ်အစားြင် မြစ်ြါ 
သည်။ ေက်ွှှိတေင် မူဆယ်-နမ့်ခမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင ်
မခင်း စီမံကိန်းအတေက် အွှည်အလသေးမမင့် အသင့်လြျာ ်
ကေန်ကွှစ်များကို အဓိကအားမြင့် ေုတ်ေုြ်လြးလနမြီမြစ်မြီး  
အခါအားလေျာ်စော လဒသန္တွှတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများ
အတေက်ေည်း မြည့်ဆည်းလြးေျက်ွှှိသေို ဆက်ေက်၍ 
လေးကေက်၏ ြုံစံမျ ိုးစုံလသာ လတာင်းဆိုမှုများအလြါ် အမြည့် 
အေြံ့ြိုးလြးသေားနိုင်လွှးအတေက် မိမိတို့၏ ေိုအြ်ချက်များ 
ကို တစ်ဆင့်ချင်းမြင်ဆင်မြည့်တင်းသေားမည်မြစ်ြါသည်။

အသင့်ဟဖျာ်ကွန်ကရစ်ွုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း
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ဟပမတိုင်းတာဟရးနှင့် အရည်အဟသွးွိန်းသိမ်းဟရးလုပ်ငန်း
ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီမြစ်လစွှန် ေုြ်ငန်း 
မလဆာင်ွှွက်မီနှင့် လဆာင်ွှွက်စဉ်ကာေတစ်လေောက်တေင် လမမမြင်အချက်အေက်များလကာက်ယူမခင်း၊ အချက်အေက်များ 
လြါ်မူတည်၍ ဒီဇိုင်းမြုမခင်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အညီ တည်လဆာက်နိုင်ွှန် ကကီးြကြ်မခင်း၊ တည်လဆာက်မှုအား စံချိန်စံညွှန်းမှ 
လသေြီသေားမခင်းမွှှိလစွှန် စစ်လဆးြကြ်မတ်ေိန်းသိမ်းမခင်းစသည်တို့ကို လတာက်လေောက်လဆာင်ွှွက် ြါသည်။ ေိုသို့ 
လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် လခတ်မီကိွှိယာများမြင့် တိုင်းတာမခင်း၊ ကေင်းစမ်းသြ်စစ်လဆးမခင်း၊ လမမသားအွှည်အလသေးစမ်းသြ်မခင်း၊ 
တည်လဆာက်လွှးကုန်ြကမ်းြစ္စည်းများ၏ အွှည်အလသေးစမ်းသြ်မခင်း၊ ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေးစမ်းသြ်မခင်း အစွှှိသည ်
တို့ကို သီအိုွှီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ြုံမှန်လဆာင်ွှွက်ြါသည်။ ေို့အမြင် မြင်ြေုြ်ငန်းွှှင်များမှ ောလွှာက်အြ်နှံသည့် 
လမမတိုင်းေုြ်ငန်းများနှင့် အွှည်အလသေးေိန်းသိမ်းလွှး ေုြ်ငန်းများကိုေည်း ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်လြးေျက်ွှှိြါသည်။
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အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းသည် အင်ဂျင်နီယာများ  
ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် အဓိကကျသည့်  
အလောက်အကူြစ္စည်းမြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်း 
သည် အမမင်ွှှိမှု၊ တိကျမှု၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ဒီဇိုင်းလကာင်းမေန်မှု၊ 
အွှည်အလသေးမြည့်ေမှု၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီမြစ်လစမှု၊  
လွှွှှည်လဘးကင်းေုံမခုံမှု စသည့်အချက်များအလြါ် ေုံးေ 
အလမခမြုလနသည့်အလေျာက် ၎င်းတို့အတေက် နည်းြညာ 
ဆိုင်ွှာ သတင်းအချက်အေက်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများ လြာ ်
လဆာင်လြးနိုင်ွှန် အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းများ  
သို့မေုတ် အင်ဂျင်နီယာနည်းြညာနှင့် ဆိုင်သည့် ဓာတ်ခေဲ 
ခန်းြစ္စည်းများကို အားကိုးအားေားမြုွှလြသည်။ 

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် အင်ဂျင်နီယာလောက 
အတေက် အဆိုြါကဏ္ဍကို တစ်ြက်တစ်ေှမ်းမှ မြည့်ဆည်း 
လြးသည့်အလနမြင့် အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းများ 
အနက်မှ လမမတိုင်းတာလွှး ကိွှိယာများ၊ လမမဆီေွှာနှင့် 
လမမသားခံနိုင်ေန်အား စမ်းသြ်ကိွှိယာများ၊ တည်လဆာက ်

လွှးြစ္စည်းများ၏ အွှည်အလသေးြိုင်း စမ်းသြ်ကိွှိယာများ၊  
ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေးေိန်းသိမ်းလွှးကိွှိယာများ အစွှှိ 
သည့်ြစ္စည်းကိွှိယာများနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများအမြင် 
အွှွယ်အစားစုံ ကေန်ကွှစ်လြျာ်စက်ကကီးများကိုေည်း မြည်ြ 
မှတင်သေင်းမြီး လေးနှုန်းမှန်ကန်စောမြင့် လွှာင်းချလြးေျက် 
ွှှိြါသည်။ အဆိုြါြစ္စည်းများအတေက် အေွှာစုံလြာက်သည် 
အသီးသီး၏ မတူညီလသာေိုအြ်ချက်၊ အသုံးမြုမှုွှည်ွှွယ် 
ချက်၊ ဘတ်ဂျက်ေျာေားမှုအလနအေား စသည်တို့နှင့် 
အဆီလေျာ်ဆုံးနှင့် အသင့်လေျာ်ဆုံးအကျ ိုးမြစ်ေေန်းလစွှန်  
ချိန်ညှိလွှာင်းချလြးေျက်ွှှိွှာ ၎င်းတို့ကို ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏  
ရုံးချုြ် Show Room တေင်ေည်းလကာင်း၊ https://trading. 
greathorkham Website တေင်ေည်းလကာင်း၊ “GHK 
Trading” Facebook Page တေင်ေည်းလကာင်း ေေတ်ေြ်
စောစုံစမ်းလမးမမန်းေယ်ယူနိုင်ြါသည်။

အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း ဟရာင်းချပခင်းလုပ်ငန်း
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စီးပွားဟရးဖွံ့ခဖိုးမှုကဏ္ဍ

အမှိုက်နှင့် မိလ္လာသိမ်းဆည်းဟရးလုပ်ငန်း
မူဆယ်မမို့ ြုဂ္ဂေိက အမှိုက်နှင့်မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး ေန ်
လဆာင်မှုေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ွှန် စိတ်ေင်စားသူ ေုြ်ငန်းွှှင ်
များအား တင်ဒါတင်သေင်းနိုင်လွှးအတေက် မူဆယ်မမို့နယ် 
စည်ြင်သာယာလွှးလကာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်ေ 
၂၈ ွှက်လန့တေင် လြကာ်မငာစာများမှ လြကာ်မငာခဲ့ြါသည်။ 
မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့် မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး ေုြ်ငန်းကို 
ေက်ွှှိအလနအေားအွှ မမို့နယ်သန့်ွှှင်းလွှးလကာ်မတီမှ 
ယာယီကိုင်တေယ်လဆာင်ွှွက်လနြါသည်။ မမို့နယ် သန့်ွှှင်း 
လွှးေြုင်န်းကိ ုြိမုေိလိွှာကလ်အာင ်ေြုက်ိငုန်ိငုလ်ွှးအတေက ်
ယခုကဲ့သို့ မမို့နယ်စည်ြင်သာယာလွှး လကာ်မတီမှ တင်ဒါ  
လခါ်ယူချိန်တေင် ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီ 
တစ်ခုမြစ်လသာ TWINS INDUSTRY ကုမ္ပဏီအလနမြင့် 
တင်ဒါအား သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ေင် 
လွှာက်အဆိုမြုတင်သေင်းခဲ့ြါသည်။

 အဆိုြါေုြ်ငန်းအတေက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လအာက်တို 
ဘာေ ၁၇ ွှက်လန့တေင် မူဆယ်မမို့၊ မမို့လတာ်ခန်းမ 
အလဆာက်အအုံတေင် တင်ဒါြေင့်လြာက်စိစစ်မခင်းအခမ်း 
အနားကို ကျင်းြခဲ့ မြီး တင်ဒါစိစစ်လွှွးချယ်လွှးလကာ်မတီ 
အြေဲ့ေင်များ၏ လွှှ့လမှာက်တေင် တင်ဒါတင်သေင်းသူများမှ 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ အလတေ့အကကုံများ၊ ေုြ်ငန်းအတေက် 
စီစဉ်မြင်ဆင် ေျာေားြကသည့် အစီအမံများကို Power  
Point Slide  များမြင့် ွှှင်းေင်းတင်မြွှြါသည်။ အမှိုက်  
သိမ်းေုြ်ငန်းအတေက် တင်ဒါေင်လွှာက်အဆိုမြုယှဉ်မြိုင်

ြကသည့် ကုမ္ပဏီလြါင်း ၄ ခုွှှိသည့်အနက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ 
အလနမြင့် အလကာင်းဆုံးွှှင်းေင်းတင်မြခေင့်ွှွှှိခဲ့ မြီး တင်ဒါ  
စိစစ်မှုတေင် ြဏာမအားမြင့် စုစုလြါင်းွှမှတ် အများဆုံး ွှွှှိ 
ခဲ့ြါသည်။ ွှေဒ် အေူးလကာင်းမေန်သည်ေု ဆိုနိုင်ြါသည်။  
ေက်ွှှိတေင် တင်ဒါစိစစ်မှုွှေဒ်များအား ွှှမ်းမြည်နယ်  
အစိုးွှအြေဲ့ေံသို့ လကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ဆက်ေက်တင်မြ 
ေားမြီး အစိုးွှအြေဲ့၏ ေြ်ဆင့်စိစစ်ခေင့် မြုချက်ွှွှှိမြီးမှသာ  
တင်ဒါလအာင်မမင်သူကို အတည်မြုလြကမငာမည်မြစ်လြကာင်း၊  
အစိုးွှအြေဲ့ေံမှ အတည်မြုချက်ွှွှှိမြီးမှသာ စည်ြင်  
သာယာလွှးလကာ်မတီနှင့် တင်ဒါလအာင်မမင်သူအြကား  
ေုြ်ငန်းစာချုြ်ချုြ်ဆိုမြီး ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင် လဆာင်ွှွက်ခေင့်  
ကို ွှွှှိမည်မြစ်လြကာင်း သိွှှိွှြါသည်။ မည်သို့ဆိုလစ တင်ဒါ  
စိစစ်လွှွးချယ်လွှးလကာ်မတီအတေင်းြါ ဌာနဆိုင်ွှာတာေန်  
ွှှိသူများနှင့် ွှြ်ကေက်အုြ်ချုြ်လွှးမှူးများြါေင်သည့် စိစစ ်
အကဲမြတ်လွှးအြေဲ့များသည် ေွှတ်လတာ်ကိုယ်စားေှယ်များ 
လွှှ့လမှာက်တေင် ကုမ္ပဏီ ၄ ခုေံမှ တင်သေင်းောြကသည့်  
တင်ဒါအဆိုမြုေွှာများကို သက်ဆိုင်ွှာကဏ္ဍအေိုက်  
ြေင့်ေင်းမမင်သာစော စိစစ်အမှတ်လြးခဲ့ ြကမခင်းမြစ်သမြင့် 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီအလနမြင့် ေုြ်ငန်းကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ခေင့်
ွှွှှိမည်ေု ယုံြကည်လမော်ေင့်မိြါသည်။
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ဝမ့်ဟနာင် အဟသးစားဟရအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ 
ပပုပပင်ွိန်းသိမ်းဟရးလုပ်ငန်း

သီလြါမမို့နယ်၊ ေမ့်လနာင်လကျးွှွာအတေင်းွှှိ တြ်ဆင်စက်  
အင်အား ၃၂၀ ကီေိုေြ်ွှှိလသာ အလသးစား လွှအားေေြ်စစ်  
စက်ရုံသည် လွှအားအမမင့် ၃၀ မီတာခန့်ွှှိသည့် လွှစု  
လွှလေှာင်ကန်မှ လွှများကို ြိအားမမင့်သံမဏိြိုက်မြင့် 
သေယ်ယူောသည့်လွှအားမြင့် စက်ေည်ြတ်လမာင်းနှင် 
လစသည့် ဒီဇိုင်းြုံစံစက်ရုံမျ ိုး မြစ်ြါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ 
စတင်၍ စက်ရုံေည်ြတ်ခဲ့ မြီး ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှု ၆ နှစ်  
တိုင်ခဲ့ မြီမြစ်ကာ ေိုအြ်သည့် မြုမြင်ေိန်းသိမ်းမှုေုြ်ငန်း 
များကို လဆာင်ွှွက်ွှမည့်အလမခအလနမြစ်လနသမြင့် စက်ရုံ 
တာေန်ွှှိသူများမှ ဂွှိတ်လော်ခမ်းအား ဆက်သေယ်ောမြီး 
ေိုအြ်သည်များကို ကူညီလဆာင်ွှွက်လြးနိုင်ြါွှန် ကမ်း 
ေှမ်းခဲ့ြါသည်။

 သို့ မြစ်ွှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူေှိုင်ေအတေင်းတေင် 
ကုမ္ပဏီအလနမြင့် ၎င်းစက်ရုံသို့ စူးစမ်းလေ့ောမှုခွှီးစဉ် 
စီစဉ်ခဲ့ မြီး မြင်ဆင်လဆာင်ွှွက်ွှမည့်အြိုင်းများအတေက် 
Site Inspection သေားလွှာက်စစ်လဆးခဲ့ွှာတေင် 

 ■ Electromechanical ြိုင်းအလနမြင့် အချ ို့အစိတ်အြိုင်း 
မှာ ေဲေှယ်ွှန်နှင့် အချ ို့အစိတ်အြိုင်းမှာ လသချာမြန်  
ေည် မြုတ်၍ စစ်လဆးွှန် ေိုအြ်သည့် အလမခအလန 
မြစ်လနမခင်း၊

 ■ Penstock ြိုင်းအလနမြင့် ြိုက်ေိုင်းမှာ ဒီဇိုင်းအွှ 
တြ်ဆင်ွှမည့် အွှွယ်အစားေက်ငယ်လနသမြင့် ေုံ 
လောက်သည့် Discharges မွှွှှိမခင်းနှင့် Inlet လနွှာ 
တေင် တြ်ဆင်ြုံမှားယေင်း လနသည့်အလနအေားလြကာင့် 
Vibration Effect ေင်လနသည့် အလမခအလနမြစ်လနမခင်း၊ 

 ■ Forebay ြိုင်းအလနမြင့် ကန်အလောင်းများကို တစ်ခု  
တည်းအမြစ် မြန်ေည်စုစည်းတည်လဆာက်ွှန် ေိုအြ်မြီး  

အနည်ေိုင်ကန်များနှင့် နှုန်းေုတ်ြိုက်များ စီစဉ် 
တည်လဆာက်ွှန် ေိုအြ်မခင်း၊ 

 ■ Cannel Line ြိုင်းအလနမြင့် လွှသေယ်ယူမှုများ စနစ ်
တကျွှှိလစွှန် လတာင်သူေယ်သမားများနှင့် ချိတ်ဆက် 
၍ လွှတံခါးများတြ်ဆင်နိုင်လွှး ညှိနှိုင်းလဆာင်ွှွက်ွှန်
ေိုအြ်မခင်း၊ 

 ■ Water Distribution System ြိုင်းအလနမြင့် လွှသေယ် 
လမမာင်းမှ လွှများအား ြုဂ္ဂေိကလနအိမ်များသို့ လသာက် 
သုံးလွှမြန့် မြူးသည့် ြိုက်ေိုင်းများမှာ စနစ်တကျ 
မွှှိသည့်အလမခအလနကို မြုမြင်ွှန်ေိုအြ်မခင်း၊ 

 ■ Solid Waste Management ြိုင်းအလနမြင့် အချ ို့ 
ွှွာသားများမှာ အမှိုက်သရိုက်များကို လွှသေယ်လမမာင်းနှင့် 
လွှစုကန်များအတေင်းသို့ ေေယ်ေင့်တကူ စေန့်ြစ်မှုများ 
ွှှိလနမြီး ေိုအလမခအလနများမှ ကာကေယ်ွှန် ေိုအြ်သည့်  
အကာအွှံများတည်လဆာက်မခင်းနှင့် ေူေုကျန်းမာ 
လွှးအသိြညာလြး လဆေးလနေးလောလမြာ စည်းရုံးေှုြ်ွှှား 
မှုများ လဆာင်ွှွက်ွှန်ေိုအြ်မခင်း 

အစွှှိသည့် အချက်အေက်များကို စစ်လဆးလတေ့ွှှိခဲ့ွှမြီး 
ေိုအားနည်းချက်များကို အစီအမံများ လသချာစောချမှတ်  
ေျက် လဆာင်ွှွက်သေားနိုင်လွှးအတေက် စက်ရုံတာေန်ွှှိသူ 
များေံသို့ တင်မြခဲ့ွှြါသည်။ ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် 
သက်ဆိုင်ွှာ ြညာွှှင်များေံ ချိတ်ဆက်အကူအညီွှယူ၍ 
Electromechanical ြိုင်း၊ Penstock ြိုင်း၊ Forebay ြိုင်း  
အစွှှိသည့် မြုမြင်လဆာင်ွှွက်ွှန်ေိုအြ်သည်များကို စက်ရုံ  
တာေန်ွှှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းလဆာင်ွှွက်သေားွှန် စီစဉ်ေား 
ြါသည်။
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သတ္ထုသန့်စင်စက်ရုံ စီမံကိန်း၏  
ကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း

ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းြိုင်းတေင်  
မြင်ဆင်လစာင့်ဆိုင်းလနွှဆဲကာေအတေင်း ကုမ္ပဏီအတေက် 
လငေသားစီးဆင်းမှုအဆင်လမြလချာလမေ့လစွှန်  မိတ်ြက်ကုမ္ပဏီ 
များမှ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံြကသည့် စီမံကိန်းတေင် တတ်စေမ်းသည့် 
အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်း အြိုင်းကဏ္ဍများ၌ ကန်ေရိုက် 
ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ခေင့်ွှွှန် ကကိုးြမ်းအားေုတ်ခဲ့ြါသည်။ 
ဤသို့ ကကိုးြမ်းအားေုတ်ွှာမှ ွှှမ်းမြည်နယ်အတေင်းတေင ်
အလကာင်အေည်လြာ်လဆာင်ွှန်ွှှိသည့် လအာက်ြါ ေုြ်ငန်း  
များကို စူးစမ်းလေ့ောသည့်ေုြ်ငန်း ေုြ်ကိုင်ခေင့် ွှွှှိခဲ့ 
ြါသည်။

(က) အလတ်စား ဟကျာက်မီးဟသွးလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
အေတ်စား လကျာက်မီးလသေးေေြ်စစ်စီမံကိန်းသည် ဧွှိယာ  
အကျယ်အေန်းအားမြင့် ၆၆ ဧကွှှိ လမမမြင်လြါ်တေင် တည ်
လဆာက်သေားွှန်ေျာေားမြီး ဤကဏ္ဍတေင် ဂွှိတ်လော်ခမ်း 
အလနမြင့် လမမတိုင်းတာမခင်း၊ လမမသားခံနိုင်ွှည်အား 
စမ်းသြ်မခင်းနှင့် စက်ရုံ၏အုတ်မမစ်ြိုင်းတည်လဆာက်မခင်း  
စသည်တို့ကို တာေန်ယူလဆာင်ွှွက်ခေင့်ွှွှှိွှန် ကမ်းေှမ်း 
တင်မြေားြါသည်။

(ခ) စက်ရုံသုံး ဟပမသားဟရဟလှာင်တမံစီမံကိန်း
စက်ရုံသုံး လမမသားလွှလေှာင်တမံစီမံကိန်းသည် စက်ရုံများ 
အတေက် ေိုအြ်မည့်လွှြမာဏကို ြံ့ြိုးလြးနိုင်ွှန်ွှည်ွှွယ ်
ေျက် တည်လဆာက်သေားမည့်စီမံကိန်းမြစ်ြါသည်။ Desk  
Study အွှ တမံတည်လနွှာကို မူအွှ လွှွးချယ်ေားွှှိမြီး 
သက်ဆိုင်ွှာကျွမ်းကျင်ြညာွှှင်များေံမှ စူးစမ်းလေ့ောမှု 
ေုြ်ငန်းများနှင့် ဒီဇိုင်းေုြ်ငန်းများကို အြ်နှံလဆာင်ွှွက ်
ေားမြီး သက်ဆိုင်ွှာ၏ အတည်မြု လဆာင်ွှွက်ခေင့် 
ွှွှှိခဲ့ြါက ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် တမံတည်လဆာက်လွှး 
ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းကို ေုြ်ကိုင်ခေင့်ွှွှှိွှန် ကမ်းေှမ်း 

တင်မြေားြါသည်။ ေက်ွှှိတေင် တမံတည်လနွှာနှင့် တမံ 
လွှေြ်ဧွှိယာများကို ဂွှိတ်လော်ခမ်းမှ လမမတိုင်းတာမခင်းနှင် ့
ြုံေုတ်ေုြ်ငန်းများ လဆာင်ွှွက်လြးေားမြီးမြစ်ြါသည်။

(ဂ) ဟကျးရွာချင်းဆက် ဖွံ့ခဖိုးဟရးလမ်းစီမံကိန်း
လကျးွှွာချင်းဆက် ြေံ့ မြိုးလွှးေမ်းစီမံကိန်းသည် သတ္ထု 
သန့်စင်စက်ရုံ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံလသာကုမ္ပဏီ၏ ေူမှုေန်းကျင် 
ကူညီြံ့ြိုးမှု ေုြ်ငန်းစဉ်အလနမြင့် တည်လဆာက်လြးမည် ့
ေုြ်ငန်းမြစ်သည်။ ေမ်းတည်လဆာက်နိုင်လွှးအတေက် 
သက်ဆိုင်ွှာလကျးွှွာနှင့် လဆေးလနေးညှိနှိုင်းသလဘာတူညီမှုွှွှှိ
ေားမြီးမြစ်သည်။ ၎င်းစီမံကိန်းသည် မူေကျဉ်းလမမာင်းလသာ 
ွှွာေမ်းမအား ေမ်းတာလဘာင် ၃၀ လြအကျယ်ေိ ချဲ့ေေင်မြီး 
ယာဉ်သေားေမ်းအကျယ် ၁၂ လြနှင့် ေမ်းြုခုံးအကျယ် 
တစ်ြက် ၄ လြစီ ွှှိသည့် ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမျ ိုးအစားအမြစ ်
သို့ အဆင့် မမှင့်တင် လဆာင်ွှွက်သေားမည့်စီမံကိန်းအမျ ိုး 
အစားမြစ်ြါသည်။ တည်လဆာက်မည့် ေမ်းအွှှည်မှာ 
၇ ကီေိုမီတာ ွှှည်ေျားမြီး ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် 
ေမ်းအူလြကာင်းတိုင်းတာမခင်း၊ ေမ်းဂျီြသလမကတီဒီဇိုင်း၊ 
ေမ်းအေွှာဒီဇိုင်း စသည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်လြးေားမြီး 
ေမ်းတည်လဆာက်မှုအြိုင်းကိုေည်း အစအဆုံးတာေန်ယူ
ေုြ်ကိုင်တည်လဆာက်ခေင့် ွှွှှိမည် မြစ်ြါသည်။

(ဃ) ဟကျးရွာဟနရာပပန်လည်ချွားဟရးစီမံကိန်း
လကျးွှွာမြန်ေည်လနွှာချေားလွှး စီမံကိန်းသည်ေည်း 
အဆိုြါကုမ္ပဏီ၏ ေူမှုေန်းကျင် ကူညီြံ့ြိုးမှု ေုြ်ငန်းစဉ်  
တစ်ွှြ်အလနမြင့် တည်လဆာက်လြးမည့်ေုြ်ငန်းမြစ်ြါ 
သည်။ လကျးွှွာတစ်ွှွာ၏ တည်လနွှာသည် ေက်ွှှိတေင်  
စက်ရုံများနှင့် အေေန်နီးကြ်စောတည်ွှှိလနမခင်းလြကာင့်  
အဆိုြါလကျးွှွာအား စီမံကိန်းနှင့် ေေတ်ကင်းသည့်လနွှာ 
တစ်လနွှာသို့ လနွှာမြန်ေည်ချေား လမြာင်းလွှေ့၍ အဆင့် မမှင့် 
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တင် လဆာင်ွှွက်လြးမခင်း မြစ်ြါသည်။ မူေလကျးွှွာ  
တည်လနွှာသည် အကျယ်အေန်းအားမြင့် ၃၀ ဧက ေန်းကျင ်
ွှှိမြီး မြန်ေည်လနွှာ ချေားလြးမည့် လမမဧွှိယာသည်  
အကျယ်အေန်း ၅၀ - ၆၀ ဧကခန့်ွှှိြါသည်။ မြန်ေည ်
လနွှာ ချေားလြးမည့်လမမလြါ်တေင် ေူလနအိမ်များ၊ စာသင် 
လကျာင်း၊ ဘုန်းကကီးလကျာင်းနှင့် လကျးေက်လဆးလြးခန်း 
စသည်တို့ကို စနစ်တကျ တည်လဆာက်လြးသေားမည် ့
စီမံကိန်း တစ်ွှြ်ေည်းမြစ်မြီး ေူလနအိမ်တိုင်းစီအတေက ်
ေည်း အိလ္ဒန္ဒမြျက် ေေန်ယက်စိုက်ြျ ိုးေုြ်ကိုင်နိုင်ွှန် 
အတေက် စိုက်ြျ ိုးလမမလနွှာများလြာ်လဆာင် လြးသေားမည ်
မြစ်ြါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်းတည်လဆာက်ွှန် အတေက် 

အဆိုမြုတည်လနွှာ ၅ လနွှာအနက်မှ အဆင်လမြ  
အသင့်လတာ်ဆုံးမြစ်မည့် တည်လနွှာကို လွှွးချယ်ေား 
ြါသည်။ အဆိုြါစီမံကိန်းအတေက် လမမလနွှာလွှွးချယ ်
တိုင်းတာမခင်း၊ ွှွာအလနအေား တည်လနြုံဒီဇိုင်းလွှးဆေဲမခင်း၊ 
ွှွာေမ်းနှင့် အလဆာက်အဦးများ၏ ဒီဇိုင်းြုံစံေုတ်မခင်းနှင့် 
တည်လဆာက်မခင်း ေုြ်ငန်းများကို ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် 
ြင်မကန်ေရိကုတ်ာအမြစ် ေြုက်ိင်ုခေင်ွ့ှွှှနိိုင်ွှန် ကမ်းေမ်ှး 
တင်မြေားြါသည်။

အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
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ေုြ်ငန်းတိုင်းသည် စေန့်စားမှုများ သို့မေုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ 
အလမခအလနများ အနည်းနှင့်အများ ွှှိြကမည်သာမြစ်သည်။ 
ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီ ေီမိတက်  
သည် ေုြ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ အလမခအလနများနှင့် 
ြတ်သက်မြီး စီမံခန့်ခေဲွှန် မူေါဒများနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ 
ေားွှှိမခင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ စီမံခန့်ခေဲမှုလကာ်မတီများ ြေဲ့စည်းမြီး  
အနီးကြ် အကဲမြတ်သုံးသြ်မခင်း စသည်မြင့် ေုြ်ငန်းတေင်  
စေန့်စားမှုများ နည်းသေက်နည်းလစွှန် စီမံလဆာင်ွှွက် 
ြါသည်။

 ေုြ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခ အလမခအလနနှင့်ြတ်သက်  
မြီး ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ကကိုတင်တိုင်ြင် လြာ်ေုတ်မြီး  
စီမံခန့်ခေဲသည့် နည်းေမ်းကို ကျင့်သုံးြါသည်။ ကကိုတင်  
မခန့်မှန်းနိုင်လသာ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခများ မြစ်လြါ်ောြါက 
ေည်း ကုမ္ပဏီလြါ် သက်လွှာက်မှု နည်းသေက်နည်းလစွှန် 
နည်းေမ်းများကို တိုင်ြင်လြာ်ေုတ်မခင်း၊ မြင်ြြညာွှှင်များ 
ေံမှ အကကံဉာဏ်များ ွှယူမခင်းများ စသည်မြင့် ေိုအြ်သည် 
အားလေျာ်စော လဆာင်ွှွက် ေျက် ွှှိြါသည်။

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်သည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း  
အတေက် ေေန်စော အားစိုက်ရုန်းကန်ွှသည့် နှစ်တစ်နှစ်ေု ဆိုွှ 
မည်မြစ်သည်။  စိန်လခါ်မှု အလမခအလနများ များစောကကုံလတေ့  
ွှသည့် နှစ်တစ်နှစ်မြစ်သည်။ အဆိုြါ စိန်လခါ်မှု အလမခအလန  
များကို အိတ်ြေင့်လြးစာကဏ္ဍတေင်ေည်း အေိုက်လေျာက် 
ဆိုခဲ့ မြီးမြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမခစီမံခန့်ခေဲမှု 
လကာ်မတီမှေည်းလကာင်း၊ ဒါရိုက်တာများအြေဲ့၏ ြုံမှန် 
အစည်းအလေးမြင့်ေည်းလကာင်း စီမံဆုံးမြတ်ခဲ့လသာ ၂၀၁၈ -  
၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း မြစ်လြါ်ခဲ့သည့် စေန့်စားမှုများကို 
လအာက်ြါအတိုင်း အစီွှင်ခံအြ်ြါသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်ဟလျှာ့ချပခင်း

ကုမ္ပဏီသည် စီမံခန့်ခေဲမှုမှ မြစ်နိုင်လသာ စေန့်စားမှုများကို 
လကာင်းစောနားေည်သည့်အလေျာက် စီမံခန့်ခေဲမှုြိုင်း၏ 
အားနည်းချက်များ၊ အြိုအေိုများ မွှှိွှလစွှန် လဆာင်ွှွက် 
စီမံေျက်ွှှိသည်။

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်သည် ဂွှိတ်လော်ခမ်း 
အတေက် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများ နည်းြါးသည့် နှစ်  
တစ်နှစ်မြစ်သည်။ ေုြ်ငန်းနည်းြါးသည့်အလေျာက် ကုမ္ပဏီ 
၏ အသုံးစွှိတ်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ လေော့ချွှန် 
ေိုအြ်သည်အားလေျာ်စော - အကကံလြးလကာ်မတီကို  ဆိုင်းငံ့ 
ေားမခင်း၊ စီမံခန့်ခေဲလွှး ဒါရိုက်တာများနှင့် အချ ို့အွှာွှှိများ 
ကေည်း နားေည်မှုွှှိစောမြင့် မိမိတို့၏ ေုြ်ခေစာကို 
မူေေုြ်ခေစာ၏ ေက်ေက်သာ ွှယူေားမခင်း၊ ေစ်ေြ် 
လနလသာ ဘဏ္ဍာလွှးအွှာွှှိချုြ်၏ လနွှာကို ဒါရိုက်တာများ 
က ေိုင်းေန်းေမ်းလဆာင်မခင်း၊ အေူးေိုအြ်သည့် စွှိတ်များ 
ကိုသာ အသုံးမြုမခင်း စသည်တို့ မြင့် စီမံခန့်ခေဲမှုစွှိတ်ကို 
အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ လေော့ချနိုင်ခဲ့ြါသည်။ 

 ေို့ မြင် ေုြ်ငန်းေိုအြ်ချက်အွှ ကျစ်ေစ်မြီး အြို 
အေိုမွှှိလစွှန် ေန်ေမ်းများကို ြိုမိုသင့်လေျာ်ွှာ ွှာေူးသို့ 
လွှေ့လမြာင်းမခင်း၊ ေန်ေမ်းဦးလွှကို လေော့ချမခင်း၊ ယာယီ 
ေန်ေမ်းများ ခန့်ေားမခင်းများကိုေည်း လဆာင်ွှွက်ခဲ့သည်။

မူဆယ်ခမို့ အမှိုက်နှင့် မိလ္လာသိမ်းဆည်းဟရးလုပ်ငန်း
မူဆယ်မမို့ ြုဂ္ဂေိက အမှိုက်နှင့်မိေ္လာသိမ်းဆည်းလွှး ေုြ်ငန်း 
ကို စီမံကိန်းများကဏ္ဍတေင် လြာ်မြခဲ့ မြီးမြစ်ြါသည်။ အဆိုြါ 
ေုြ်ငန်းအတေက် တင်ဒါေင်လွှာက် ယှဉ်မြိုင်မှု မမြုမီတေင် 
ဒါရိုက်တာ အြေဲ့ေင်များ၏ အေူးအစည်းအလေးမြင့် မြစ်နိုင် 
ြေယ်ွှှိလသာ ရှုံးဆုံးနိုင်လမခများနှင့် ကကုံလတေ့နိုင်ြေယ်ွှှိလသာ 
အခက်အခဲများကို လဆေးလနေးခဲ့ြါသည်။ စိန်လခါ်မှုနှင့် အခက် 
အခဲများ ကကုံလတေ့နိုင်ြေယ်ွှှိလသာ်ေည်း ဒါရိုက်တာများ 

ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ
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ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ
အားေုံးက အဆိုြါေုြ်ငန်းကို လအာင်မမင်စော ေုြ်လဆာင်နိုင် 
မည်ေု ယုံြကည်မြီး တစ်ခဲနက် အားလြးမခင်းလြကာင့် အဆိုြါ 
ေုြ်ငန်းအတေက် တင်ဒါေင်လွှာက်ယှဉ်မြိုင်နိုင်ခဲ့ြါသည်။

ဟငွဟြကးလဲလှယ်မှုနှုန်းွားမှ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ
ေက်ွှှိအချိန်တေင် ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံမခားလငေလြကးမြင့် ွှယူ 
မြီး လဆာင်ွှွက်သည့် ေုြ်ငန်းများ မွှှိလသးလသာ်ေည်း  
စီမံကိန်းတေင် အသုံးမြုသည့် အချ ို့လသာကုန်ြကမ်းများ၊ 
နိုင်ငံမခား ြညာွှှင်ငှားွှမ်းခများ၊ နိုင်ငံမခားကုမ္ပဏီများနှင့်  
အချ ို့လသာ မြည်တေင်းကုမ္ပဏီများ၏ ေန်လဆာင်ခများမှာ 
နိုင်ငံမခားလငေလြကးမြင့် လြးလဆာင်လနွှြါသည်။ ေိုသို့  
နိုင်ငံမခားလငေ အသုံးမြုမခင်းများတေင်လငေလြကးေဲေှယ်မှုနှုန်း 
တေုန်ေိုး အတက်အကျ မြစ်မခင်းများသည် ကုမ္ပဏီ၏ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုများကို ေိခိုက်နစ်နာလစနိုင်သည်။ 
ဥြမာအားမြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြသဂုတ်ေ မှ လအာက်တိုဘာေ  
၃ ေအတေင်း နိုင်ငံမခားလငေ ေဲေှယ်နှုန်းအွှ မမန်မာကျြ်လငေ 
မှာ ၂၀% ခန့်အေိ တန်ြိုးကျဆင်းခဲ့သည်။

 ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် မိမိတို့၏ ေုြ်ြိုင်ခေင့်ွှ 
၂၀ မဂ္ဂါေြ် နမ့်လြါ်လွှအား ေေြ်စစ်စီမံကိန်းသည် 
စီမံကိန်းအတေက် ေိုအြ်သည့် MOA MIC စသည့် ေုြ်ငန်း 
ကဏ္ဍများအဆင့်ဆင့် လဆာင်ွှွက်မြီးစီးခဲ့ မြီး၊ ေေြ်စစ်နှင့်  
စေမ်းအင်ေန်ကကီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအြကား ေေြ်စစ်ဓာတ်အား 
ေယ်ယူလွှးသလဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆိုခဲ့ မြီးမြစ်လသာ်ေည်း  
အဆိုြါ လငေလြကးလြာင်းြေမှုလြကာင့် ဓာတ်အားခနှုန်းေားမှာ 
ေက်လတေ့မဆန် မြစ်ခဲ့ြါသည်။ 

 ေက်ွှှိအလမခအလနတေင် လနာက်ေြ်မြစ်လြါ်ော  
နိုင်မည့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမခများကို ကကိုတင်ကာကေယ်တားဆီး 
နိုင်ွှန် စီမံကိန်းအတေက် နိုင်ငံမခားလငေေဲေှယ်နှုန်း 
ေက်လတေ့ဆန်ောသည့်အေိ သို့မေုတ် ေန်ကကီးဌာနနှင့်  
ကုမ္ပဏီအြကားချုြ်ဆိုေားသည့် ဓာတ်အားခနှုန်းေား 
မြန်ေည်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်အေိ စီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ေားေျက် 
ွှှိြါသည်။
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ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အွှာွှှိများ၊ ယင်းတို့၏ မိသားစုေင်များ၊ မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ မိတ်ြက် 
ကုမ္ပဏီများနှင့် အြေဲ့အစည်းများ၊ မိမိတို့နှင့် ြက်စြ်ကုမ္ပဏီများ၊ ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီများ စသည်တို့ မြစ်သည်။ 
အဆိုြါ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုသည် တွှားေင်လသာ်ေည်း ွှံြန်ွှံခါတေင် အကျ ိုးစီးြေား 
ဆိုင်ွှာြဋိြက္ခများ ွှှိနိုင်မခင်းလြကာင့် ေိုသို့ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုွှှိတိုင်း ကုမ္ပဏီက 
နစ်နာမှုမွှှိလစွှန် ဒါရိုက်တာအြေဲ့အြါအေင် သက်ဆိုင်ွှာ အွှာွှှိများက ကကီးြကြ် ေိန်းသိမ်းွှမည်မြစ်သည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများ

စဉ် အလြကာင်းအွှာ ြမာဏ (ကျြ်သိန်း)

လြးွှန်ွှှိများ

၁ လချးလငေယူမခင်း  ၄၈၉

အဆိုြါ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများသည် ကာေလြါက်လေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေေင် လြကာင်းကျ ိုး 
ဆီလေျာ်လြကာင်း၊ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများနှင့် ဆက်စြ်ြတ်သက်မှုမွှှိလြကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအလြါ်တေင်ေည်း 
ဆိုးကျ ိုးသက်လွှာက် လစမှုများ မွှှိလြကာင်း အစီွှင်ခံအြ်ြါသည်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ
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ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ွှည်မှန်းချက် 
လမော်မှန်းချက်များ အလကာင်အေည်လြာ်နိုင်လွှး အဓိက 
ကျလသာ အခန်းကဏ္ဍတေင် ြါေင်ြါသည်။  ေူ့စေမ်းအား 
အွှင်းအမမစ်ကို ေိလွှာက်စော စီမံခန့်ခေဲနိုင်လွှးအတေက် 
သက်ဆိုင်ွှာ မူေါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် 
ဌာနများ၏ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း (Standard Operating Pro-
cedure)များကို မြုစုေားွှှိမြီးမြစ်သည်။ အဆိုြါ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများနှင့် ဌာနများ၏ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို 
ေည်း အေျဉ်းသင့်သည်အားလေျာ်စော မြန်ေည်မြင်ဆင် 
မခင်းများ 

 ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်သည် နိုင်ငံ့အေှမ်း  
အလမခခံအလဆာက်အအုံ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများ  
နည်းြါးမခင်းနှင့်အတူ ဂွှိတ်လော်ခမ်း၏ ကန်ေရိုက် 
ေုြ်ငန်းများေည်း အများနည်းတူ သက်လွှာက်မှု ွှှိခဲ့ 
ြါသည်။ ယင်း၏ အကျ ိုးဆက်လြကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ေန်ေမ်း 
အလမြာင်းအေဲလြါ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ သက်လွှာက် 
မှု ွှှိခဲ့ြါသည်။

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၃၀ ွှက် စာွှင်းအွှ 
ကုမ္ပဏီ၏ ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်နှင့် ြတ်သက်လသာ  
အချက်အေက်များမှာ အမျ ိုးသား ေန်ေမ်း ၈၁ ဦးနှင့် 
အမျ ိုးသမီးေန်ေမ်း ၁၇ ဦးအားမြင့် စုစုလြါင်း ေန်ေမ်း ၉၈ 
ဦးွှှိြါသည်။

အရာရှိများ နုတ်ွွက်မှု
 ■ ဘဏ္ဍာလွှး အွှာွှှိချုြ် လဒါ်တင်တင်ွှီသည် ကုမ္ပဏီ 

နှင့် စာချုြ်သက်တမ်း မြည့် မခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း၊  
ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ငန်း တည်လောင်ေိုမခင်းလြကာင့် ေည်း 
လကာင်း တာေန်မှ နုတ်ေေက်ခဲ့ြါသည်။ 

 ■ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ အတေင်းလွှးမှူး လဒါ်သန်းသန်းလဌး 
သည် မျက်စိကျန်းမာလွှးလြကာင့် တာေန်မှ နုတ်ေေက်ခဲ့ 
ြါသည်။ 

 ■ အင်ဂျင်နီယာမှူးမြစ်သူ လမာင်ေိန်းသည် မိသားစုကိစ္စ 
လြကာင့် တာေန်မှ နုတ်ေေက်ခဲ့ြါသည်။ 

အဆိုြါ အွှာွှှိများ၏ ေစ်ေြ်လနသည့်လနွှာကို ကုမ္ပဏီက  
သက်ဆိုင်ွှာ ကျွမ်းကျင်သူမြင့်လသာ်ေည်းလကာင်း၊ စီမံ  
ခန့်ခေဲမှုအြေဲ့မှ ေိုင်းေန်းကူညီမခင်းမြင့်လသာ်ေည်းလကာင်း  
အစားေိုး လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါသည်။ အဆိုြါ အွှာွှှိ 
များသည် တာေန်မှနုတ်ေေက်သေားလသာ်ေည်း ကုမ္ပဏီက  
ေိုအြ်သည့်အချိန်တေင် စဉ်ဆက်မမြတ် အကူအညီလြး 
ေျက်ွှှိြါသည်။ 

ဒါရိုက်တာဦးဟရနှင့် အကကံဟပးဟကာ်မတီ အဟပပာင်းအလဲ
အွှာွှှိများနှင့် ေန်ေမ်းများ၏ ခံစားခေင့်နှင့် ေုြ်ခေစာ 
သည် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်း မခိုင်မာလသးသည့် တက်သစ်စ 
ကုမ္ပဏီများအတေက် ကကီးမားလသာ တာေန်တစ်ခုမြစ်သည်။ 
ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ဤသလဘာတွှားကို လကာင်းမေန်စော 
နားေည်သည့်အလေျာက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင ်
ဒါရိုက်တာဦးလွှနှင့် ေန်ေမ်းဦးလွှ ကျစ်ေစ်မြီး လြာင်းြေမှု 
မွှှိလစွှန် ဒါရိုက်တာအြေဲ့ အစည်းအလေးမြင့် လဆေးလနေး 
တိုင်ြင် ညှိနှိုင်းခဲ့ြါသည်။ 

 အစည်းအလေးဆုံးမြတ်ချက်အွှ မူေ ဒါရိုက်တာ 
ဦးလွှ ၉ ဦးွှှိွှာမှ ၄ ဦးအမြစ်သို့ လေော့ချခဲ့သည်။ ေို့ မြင်  
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုအလမခအလနအွှ လသာ်ေည်းလကာင်း၊ 
နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ် စီမံကိန်းကို လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားမခင်း 
လြကာင့်ေည်းလကာင်း၊ ွှန်ကုန် စလတာ့အိတ်ချိန်းသို့ စာွှင်း  
ေင်ွှန်ေည်း လခတ္တဆိုင်းငံ့ေားမခင်းလြကာင့်ေည်းလကာင်း 
အကကံလြးအြေဲ့ကိုေည်း ဆိုင်းငံ့ေားွှန် ဆုံးမြတ်ခဲ့သည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် အစီရင်ခံစာ
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၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ောလ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဟအာက်တိုောလအတွင်း

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဟဝးတွင် ဒါရိုက်တာများတက်ဟရာက်မှု အစီရင်ခံစာ

စဉ် အမည် ွှာေူး တက်လွှာက်မှု ြျက်ကေက်မှု

၁ စိုင်းအုန်းမမင့် ဥက္ကဋ္ဌ ၆ / ၆ မွှှိ

၂ စိုင်းခိမ်ခမ်း ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၃ စိုင်းေေန်းမမင့် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၄ စိုင်းညီဆာ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (လမေ၊ ၂၀၁၈)

၅ စိုင်းဆမ်လမာင် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၆ စိုင်းေင်းြန် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (လမေ၊ ၂၀၁၈)

၇ နန်းနေမ်ဆိုင်ယိင်း ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၈ စိုင်းသန်းေေန်း အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ ၅ / ၆ ၁ ကကိမ် (ဇူေိုင်ေ၊ ၂၀၁၈)

၉ စိုင်းခေန်လကျာ် အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာများအြေဲ့ ြုံမှန်အစည်းအလေးသည် နှစ်ေ 
တစ်ကကိမ်အားမြင့် တစ်နှစ်ေေင် ၆ ကကိမ်အေိ ကျင်းြြါသည်။ ြုံမှန်အစည်းအလေးသည် သာမန်အားမြင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
ရုံးချုြ်တည်ွှှိွှာ မူဆယ်မမို့တေင် ကျင်းြလေ့ွှှိြါသည်။ သို့လသာ် ေုြ်ငန်းသလဘာသဘာေနှင့် အလမခအလန အချိန်အခါအွှ 
အမခားမမို့ သို့မေုတ် အမခားလနွှာလဒသတေင် ကျင်းြမခင်း၊ အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းြမခင်းနှင့် အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် 
တက်လွှာက်မခင်းများေည်း အကျုံးေင်ြါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ဒါရိုက်တာများအြေဲ့၏ ြုံမှန်အစည်းအလေးမှာ အေက်လြာ်မြြါ နည်းေမ်းများမြင့် 
အကကိမ်လြါင်း ၆ ကကိမ် ကျင်းြခဲ့ မြီးမြစ်သည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ြေဲ့စည်းြုံ အလမခခံစည်းမျဉ်းအွှလသာ်ေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ချုြ်မှုစနစ်ွှှိ 
ဒါရိုက်တာများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအွှလသာ်ေည်းလကာင်း ဒါရိုက်တာတိုင်းသည် ြုံမှန်အစည်းအလေး၏ အနည်းဆုံး 
၇၅% တက်လွှာက်နိုင်ွှမည် မြစ်သည်။ တစ်နည်းအားမြင့် ဆိုွှေေင် အစည်းအလေး ၆ ကကိမ်ေဲတေင် အနည်းဆုံး ၄ ကကိမ် 
တက်လွှာက်နိုင်ွှမည်မြစ်သည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများအားေုံးသည် အစည်းအလေးတက်လွှာက်နိုင်မခင်းနှင့်ြတ်သက်မြီး ြေဲ့စည်းြုံအလမခခံ 
စည်းမျဉ်းနှင့် ဒါရိုက်တာများအြေဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ေိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်လြကာင်း အစီွှင်ခံအြ်ြါသည်။

 

GREAT HOR KHAM PCL.84 |



ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် အများမြည်သူနှင့် ြေဲ့စည်းတည်လောင် 
ေားလသာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြစ်သည်နှင့်အညီ အများမြည်သူ 
အတေက် အကျ ိုးအမမတ်များကုိ လွှွှှည်လြာ်လဆာင်နိုင်မည့် 
ေုြ်ငန်းများအား ေုြ်ကိုင်မခင်း၊ အများမြည်သူအတေက် ေူမှု 
စီးြေားေန်းကျင်ြေံ့ မြိုးလွှးေုြ်ငန်းများအား တတ်အားသလွှွ့ 
ြူးလြါင်းကူညီလဆာင်ွှွက်မခင်း၊ သဘာေေန်းကျင် လွှွှှည ်
တည်တံ့စိမ်းေန်းလွှးအတေက် တစ်ြက်တစ်ေှမ်းမှ အားမြည့်  
ကူညီြါေင်မခင်း အစွှှိသည်တို့ကို ေန်ချက်ညီလအာင်ကကိုး 
ြမ်းလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါသည်။

 ဤသို့ မြင့် ေူမှုစီးြေားေန်းကျင်ဆိုင်ွှာေုြ်ငန်းများ 
အတေက် ြူးလြါင်းကူညီလဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ကုမ္ပဏီ၏ မူေါဒ 
အွှ ြညာလွှး၊ ကျန်းမာလွှးနှင့် အလမခခံအလဆာက်အအုံ 
စသည့်ကကဏ္ဍ ၃ ွှြ်ကို ဦးစားလြးကူညီြံ့ြိုးလြာ်လဆာင် 
ြါသည်။

 မြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်လကျာ်ေန်းကျင်ကာေအတေင်း 
ကမ္ဘာ့အင်အားကကီးနိုင်ငံများ၏ အားမြိုင်မှုနှင့်အတူ ဆက ်
နေယ်ောသည့် နိုင်ငံ၏  စီးြေားလွှးဂယက်များကို ကုမ္ပဏီ 
အလနမြင့် ကကံ့ ကကံ့ခိုင်နိုင်လွှးအတေက် ွှှိသည့်အင်အားများမြင့် 
ကကိုးစားအားေုတ် လောက်ကန်ခဲ့ွှသည့်အလမခအလနလြကာင့် 
ေူမှုေန်းကျင်အတေက် အားတိုက်အင်တိုက် လဆာင်ွှွက်နိုင်
မခင်းမွှှိခဲ့လသာ်ေည်း အတန်အသင့်လဆာင်ွှွက်မြစ်ခဲ့သည့် 
ေူမှုေန်းကျင်ြူးလြါင်း တာေန်ယူမှုေုြ်ငန်းများအား အစီွှင ်
ခံတင်မြအြ်ြါသည်။

 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
ကုမ္ပဏီသည် တည်လဆာက်လွှးနည်းြညာေုြ်ငန်းကို ေုြ်  
ကိုင်လဆာင်ွှွက်လနသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြစ်သည့်အားလေျာ ်

စော နည်းြညာသားလကာင်းများကို လမေးေုတ်လြးလနသည့် 
လကျာင်းလတာ်ကကီးအား လကျးဇူးဆြ်သည့်အလနမြင့်လသာ ်
ေည်းလကာင်း၊ လကျာင်းလတာ်ကကီးမှ လမေးေုတ်လြးေိုက်သည့် 
အနာဂတ်နည်းြညာသားလကာင်းများမြစ်သည့် နိုင်ငံ၏  
တန်ြိုးွှှိေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်များြေံ့ မြိုးလွှးကို တစ်ြက ်
တစ်ေှမ်းမှ အလောက်အကူမြုသည့်အလနမြင့်ေည်းလကာင်း  
ယခင်နှစ်များကတည်းက နှစ်စဉ်မြျက် လဆာင်ွှွက်ော 
ခဲ့သည့် Internship Training တစ်ွှြ်ကို ေားရှိုးနည်းြညာ 

တက္ကသိုေ် လကျာင်းသားများအတေက် လဆာင်ွှွက်မြစ်ခဲ့ြါ 
သည်။ နည်းြညာတက္ကသိုေ် လကျာင်းသားများအတေက် 
တစ်ေတာ မေလေသင်ြကားြို့ချလြး ခဲ့သည့် ေုြ်ငန်းခေင ်
အလတေ့အကကုံများမှာ လမမတိုင်းတာနည်းြညာ၊ ကေန်ကွှစ်  
အွှည်အလသေးေိန်းသိမ်းမခင်း နည်းြညာ၊ တည်လဆာက်လွှး 
ေုြ်ငန်းခေင်ြညာ စသည်တို့ မြစ်မြီး ၎င်းအစီအစဉ်အား 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လမေအတေင်းတေင် စီစဉ်လဆာင်ွှွက်ခဲ့ြါသည်။

 နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ခဖိုးဟရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
လဒသတေင်းွှှိ အင်ဂျင်နီယာများအလနမြင့် နည်းြညာဆိုင်ွှာ 
အခေင့်အေမ်းများ ြိုမိုွှွှှိနိုင်ွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း၊  
လခတ်စနစ်နှင့်အညီ ြေံ့ မြိုးတိုးတက်ောလသာ နည်းြညာ 
အသစ်အဆန်းများနှင့် မျက်လမခမမြတ်လစွှန် အတေက ်
ေည်းလကာင်း၊ နည်းြညာဆိုင်ွှာအသိအမမင် အလတေ့အကကု ံ
များ ြေှယ်နိုင်ွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း၊  အင်ဂျင်နီယာ 
နည်းြညာဆိုင်ွှာများနှင့်စြ်ေျဉ်း၍ ြိုမိုနီးကြ်စောြူးလြါင်း 
လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း စသည့် ဦးတည ်
ချက်များမြင့် အချင်းချင်း အမြန်မြန်အေှန်လဆေးလနေးတိုင်ြင ်
ညှိနှိုင်းေျက် မမန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုြ်၏ 
ေမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အသင်းချုြ်၏ွှည်ွှွယ်ချက်များ 
အလကာင်အေည် လြာ်လဆာင်နိုင်ွှန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမြီေ  

လူမှုဝန်းကျင်ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု အစီရင်ခံစာ
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၃ ွှက်လန့တေင် မူဆယ်မမို့၌ မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ  
အသင်းရုံးခေဲကို ြေင့်ေှစ်နိုင်ခဲ့ြါသည်။ ဂွှိတ်လော်ခမ်း 
အလနမြင့် ဘဏ္ဍာလွှးအကျြ်အတည်းကာေနှင့် ကကုံလနွှ 
လသာ်ေည်း အင်ဂျင်နီယာွှြ်ေန်းတေင် ကျင်ေည်လနသည့်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုမြစ်သည့်နည်းတူ ဤကဏ္ဍ၏ ေိုအြ်ချက်ကို 
တစ်ြက်တစ်ေှမ်းမှမြည့်ဆည်းလြးသည့်အလနမြင့် မမန်မာ 
နိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းခေဲ၊ မူဆယ်(ွှှမ်းမြည်နယ်) အတေက်  
ရုံးခန်းလနွှာ၊ ရုံးစားြေဲနှင့် ကုေားေိုင် ၁ စုံ၊ ဆက်တီခုံ ၁ စုံ  
စသည်တို့ကို အခမဲ့ငှားွှမ်းစီစဉ်လြးမြီး ရုံးသုံးကေန်ြျူတာ 
တစ်ေုံး၊ ြွှင်တာတစ်ေုံး၊ ရုံးစားြေဲနှင့် ကုေားေိုင် ၁ စုံ၊  
စာွှွက်စာတမ်းေည့်သည့် သံဗီဒို ၁ ေုံး၊ ေစဉ်သုံး 
ေေြ်စစ်မီး/ လွှ စသည်တို့ကို ေှူဒါန်းလြးခဲ့ြါသည်။

 

 ေို့အတူ (၁၉-၁၀-၂၀၁၉) ွှက်လန့မှ (၂၅-၁၀-၂၀၁၉) 
ွှက်လန့များအတေင်း မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းခေဲ၊  
မူဆယ် (ွှှမ်းမြည်နယ်)က ကကီးမှူးကျင်းြြေင့်ေှစ်သည့်  
ကေန်ကွှစ်အွှည်အလသေး ေိန်းသိမ်းလွှးသင်တန်းတေင်  

ကုမ္ပဏီအလနမြင့် သင်ြကားြို့ချသူနှင့် သင်ြကားြို့ချလွှး 
ေုြ်ငန်းစဉ်များအား စီစဉ်လြးမခင်းအားမြင့် ဉာဏေုြ်အား 

ဒါနမြု၍ေည်းလကာင်း၊ သင်တန်းလနွှာေိုင်ခင်းနှင့် 
သင်တန်းလောက်ကူမြုြစ္စည်းများမြစ်လသာ ကုမ္ပဏီ၏  
နည်းြညာဓာတ်ခေဲခန်းနှင့် ဓာတ်ခေဲခန်းသုံး ြစ္စည်းကိွှိယာ 
များကို အခမဲ့သုံးစေဲလစမခင်းအားမြင့် အဆင်လမြသည့်ွှြ်ေန်း 
ကို ြန်တီး၍ေည်းလကာင်း အင်ဂျင်နီယာအသိုင်းအေိုင်းကို 
လောက်ြံ့ကူညီလြးခဲ့ြါသည်။

ဟဒသဖွံ့ခဖိုးဟရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
မူဆယ်မမို့၊ မမို့အေင်ွှှိ မြည်သူ့ေန်လဆာင်မှုရုံးသို့ သေားလသာ 
ေမ်းသည် ယခင်က ေမ်းအေင်၏ ညာြက်မခမ်းလနွှာမှာ  
ေေ ိုမြစ်လနလသာလြကာင့် ွှှိသင့်သည့်ေမ်းအကျယ်မွှှိဘဲ 

ကျဉ်းလမမာင်းလနခဲ့ြါသည်။ အဆိုြါေမ်းအား အတိုင်းအတာ 
တစ်ခုေိချဲ့ေေင်နိုင်ွှန်အတေက် မမို့နယ်အုြ်ချုြ်လွှးမှူး၏ 
ေမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ေိုအြ်သည့် ေမ်းအကျယ်ွှွှှိွှန်  
ကုမ္ပဏီအလနမြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမြီေအတေင်းတေင်  
မိဂဒါမောလစတီလတာ်၏ လမမမြတ်ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ွှ 
မည့် လနွှာတစ်လနွှာမှ လမမကကီးများကို တူးေုတ်သယ်ယူကာ 
၎င်းေမ်းလဘးနှင့် ကြ်ေျက်ေေ ိုကကီးအား ြို့/ကကိတ်လြးမခင်း 
မြင့် ကူညီလြးခဲ့ွှမြီး စုစုလြါင်းြို့လြးခဲ့သည့် လမမကကီးြမာဏ 
ကျင်းလြါင်းမှာ ( ၆၆၄)ကျင်း မြစ်ြါသည်။

 သီလြါမမို့နယ်၊ ေမ့်လနာင်လကျးွှွာသည် အတေင်းြိုင်း 
အေေန်ကျသည့် လကျးွှွာတစ်ွှွာမြစ်ြါသည်။ အဆိုြါွှွာွှှိ 
ေက်ွှှိေုတ်ေုြ်မြန့် မြူးေျက်ွှှိသည့် အလသးစား လွှအား  
ေေြ်စစ်စက်ရုံ၏ မြုမြင်ေိန်းသိမ်းလွှးေုြ်ငန်းများအတေက်  
ကုမ္ပဏီအလနမြင့် စူးစမ်းလေ့ောမှုခွှီးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
ဇူေှိုင်ေအတေင်း သေားလွှာက်ခဲ့လြကာင်း စီးြေားလွှးြေံ့ မြိးမှု 
ကဏ္ဍတေင် တင်မြေားြါသည်။ အဆိုြါ ခွှီးစဉ်အတေင်း 
၎င်းွှွာအတေင်းွှှိ ဘုန်းလတာ်ကကီးလကျာင်းနှင့် သိမ်လကျာင်း 
တို့အား အေှူဒါနွှှင်တစ်ဦးမှ အသစ်မြန်ေည လဆာက ်
ေုြ်ေှူဒါန်းလြးွှန် အစီအစဉ်ွှှိလြကာင်း သိွှှိခဲ့ွှမြီး 
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အစီအစဉ်နှင့်ဆက်စြ်ေျက် လကျာင်းအလဆာက်အဦး၏ 
ဒီဇိုင်းြုံစံများကို ေိုအြ်ေျက်ွှှိွှာတေင် ကုမ္ပဏီ အလနမြင့်  
(၁၁၀ လြ x ၇၂ လြ) အကျယ်အေန်းွှှိ ြင်မဓမ္မာရုံလကျာင်း 
လဆာင်နှင့် (၃၀ လြ x ၃၀ လြ) အကျယ်အေန်းွှှိ 
သိမ်လကျာင်းလဆာင် စသည်တို့၏ အလဆာက်အဦးများ 
အတေက် Architectural Design ကို ြညာဒါနမြု လွှးဆေဲ 
ေှူဒါန်းခေင့်ွှခဲ့ြါသည်။

 

ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလမ်းစိုဟပပဟရးဟဆာင်ရွက်ပခင်း
ဂွှိတ်လော်ခမ်းသည် ေူစေမ်းအားအွှင်းအမမစ်အတေက်၊ 
နည်းြညာအသိုင်းအေိုင်းအတေက်နှင့် လဒသအတေက် ကူညီ 
ြံ့ြိုးွှင်း သဘာေြတ်ေန်းကျင်အတေက်ေည်း အားမြည် ့

လဆာင်ွှွက်မြစ်ခဲ့ြါသည်။ နမ့်လြါ်လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်း 
ဧွှိယာအတေင်း စိမ်းေန်းစိုလမြလွှးနှင့် သဘာေြတ်ေန်းကျင ်
ေိန်းသိမ်းလွှးအတေက် အလောက်အြံ့ မြစ်စိမ့်လသာငှာ 
မြီးခဲ့သည့်မိုးွှာသီအတေင်း စီမံကိန်းနယ်နိမိတ်တလေောက ်
နှင့် စီမံကိန်းအတေင်းေမ်းများ၏ လဘးေန်းကျင်တလေောက်  
နှစ်ွှှည်ြင်များနှင့် သီးြင်စားြင်များကို စိုက်ြျ ိုးမြစ်ခဲ ့
ြါသည်။ ြျ ိုးြင်များအတေက် မမို့နယ်သစ်လတာဦးစီးဌာနေံ 
လေောက်ေားလတာင်းခံွှယူခဲ့ မြီး စီမံကိန်းဧွှိယာအတေင်း 
စိုက်ြျ ိုးမြစ်ခဲ့သည့် အြင်များမှာ ေါး၊ စိန်ြန်း၊ ဒညှင်း၊ ြိန္နဲ၊ 
တရုတ်စံကား၊ လောြတ် အစွှှိသည်တို့ မြစ်ြါသည်။ 
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ေဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ ....................................................... 89
Independent Auditor’s Report ................................................................................................................................ 90
FINANCIAL STATEMENT2018-2019 Financial Year .................................................................................... 92
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ ..................................................... 101
Independent Auditor’s Report ..............................................................................................................................102
FINANCIAL STATEMENT2019 Half Financial Year ......................................................................................104
ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ ....................................................................... 114



2019  ANNUAL REPORT | 89 

cr
ea

tin
g a

 b
et

te
r l

ife

ေဏ္ဍာဟရး အစီရင်ခံစာကဏ္ဍ
 

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက် 
စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေဏ္ဍာဟရးနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် 

ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (ကုမ္ပဏီေုြ်ငန်း) နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခံ ကုမ္ပဏီ၊ အစုအစြ် 
ကုမ္ပဏီများ(အြေဲအစည်း)တို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်ေ ၃၁ ွှက်လန့တေင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာလွှး စာွှင်းများမြစ်လသာ 
ေုြ်ငန်းစုစုလြါင်း ဘဏ္ဍာလွှးအလမခအလနအစီွှင်ခံစာ၊ ေင်လငေွှှင်းတမ်း၊ ွှင်းနှီးလငေ လမြာင်းေဲမှုွှှင်းတမ်း၊ နှစ်အတေင်းလငေသား 
စီးဆင်းမှုွှှင်းတမ်းစသည့် ွှှင်းတမ်းများသည် ကုမ္ပဏီေုြ်ငန်း၏အလမခအလန၊ ေုြ်လဆာင်ချက်များ၊ ွှေဒ်များအား 
မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒ ြုဒ်မ ၂၅၈ နှင့် ြုဒ်မ ၂၆၄ အတိုင်း သင့်လေျာ် မှန်ကန်စော လွှးဆေဲတင်မြေားမခင်းမြစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ ေုံမခုံစောနှင့် အကျ ိုးွှှိစော အသုံးချနိုင်လွှးနှင့် မေိုေားအြ်လသာ ေိမ်ေည်မှုများ၊ 
မှားယေင်း ဆုံးရှုံးမှုများ မမြစ်လြါ်လစလွှးအတေက် ဘဏ္ဍာလွှးြိုင်းဆိုင်ွှာ ဌာနတေင်းေိန်းချုြ်မှုစနစ်များအား ချမှတ်ကာ 
လသချာ ေိုက်နာ လြာ်လဆာင်လစြါသည်။

ကုမ္ပဏီတေင် လြးွှန်ွှှိလသာ ကာေတိုလြးလချွှမည့် လကကေးမမီများနှင့်ြက်သက်၍ သက်မှတ်လြးလချွှမည့်ကာေတေင် 
လြးလချနိုင်စေမ်းွှှိသည်၊ ွှွှန်ွှှိများကိုေည်း သတ်မှတ်ကာေအတိုင်း မဆုံးရှုံးလစဘဲ ွှယူနိုင်စေမ်းွှှိသည်ေု ယုံြကည်ြါသည်။

စီမံခန့်ခေဲ့မှုအြေဲ့ကိုယ်စား

အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာ ဘဏ္ဍာလွှးဒါရိုက်တာ
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Independent Auditor’s Report
to the Members of 

GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED 

Opinion 
We have audited the consolidated financial statements of GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LTD,  
which comprise the consolidated statement of financial position as at 31st March 2019, and the consol-
idated statement of profit or loss, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash 
flow statement for the year ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory 
notes.

 In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED as at 31st March 
2019 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) and the provision of Myanmar Companies Law.

Basis for opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsi-
bilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Myanmar, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management’s responsibilities for the financial statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The responsibilities include de-
signing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selection 
and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in 
the circumstances.

Auditor’s responsibilities 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We con-
ducted our audit is in accordance with Myanmar Standards on Auditing. Those standards require that we 
comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether 
the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to 
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obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statements. The procedures se-
lected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risk of material, misstatements 
of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in 
order to design audit procedures that are inappropriateness of accounting policies used and the reason-
ableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements. We are also required to report, in accordance with section 261 (a) and (b) 
of the Myanmar Companies Law, to the members of the Company, on the account examined by us. We 
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion.  

Report on other legal and regulatory requirement  
In accordance with the Section 280 (a) and (b) of provisions of Myanmar Companies Law, we also report 
that: 

(a) We have obtained all the information and explanations we have required and
(b) Books of account have been maintained by the Company as required by Section 258 and 264 of 

the Myanmar Companies Law.

U Sein Win

Certified Public Accountant

Date: 15th August 2019



Consolidated Statement  of  Financial  Position as at 31st March 2019 (MMK)
Description Note 2018-2019 2017-2018

Asset

Tangible Assets Less Depreciation  6,610,831,139  10,018,367,426 

Investment project 1  8,058,918,108  8,723,622,686 

Investment properties  3,252,963,200 

Current Assets

Inventory 2  145,823,012  81,705,710 

Prepaid Account 3  24,173,851  29,512,550 

Receivable Account 4  185,317,891  204,200,661 

Cash & cash equivalent  3,953,587  55,513,645 

Held for sale assets  7,483,658 

Total Assets  18,289,464,446  19,112,922,678 

Equity

Issued & Paid up Capital  7,143,800,000  7,143,800,000 

Reserve 5  7,506,945,306  8,207,768,606 

Retained Earning Account 6  446,924,252  1,187,777,307 

Current Liabilities

Payable Account 7  246,486,381  339,070,179 

Other payable 8  578,216,472 

Provision 9  98,274,630  83,826,526 

Short term loan 10  2,254,378,279  2,150,680,060 

Current Account  14,439,127 

Total Equity & Liabilities  18,289,464,446  19,112,922,678 
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FINANCIAL STATEMENT  
2018-2019 Financial Year



Description Note 2018-2019 2017-2018

Revenue 11  944,272,890  956,303,512 

Cost of Sale 12  (527,435,330)  (240,544,429)

Gross Profit  416,837,560  715,759,083 

Other Income 13  151,868,603  46,882,370 

Expenses

Administration Expenses 14  1,217,193,455  733,398,187 

Finance Costs 15  158,745,835 

Total Expenses  1,375,939,289  733,398,187 

Profit or Loss before tax  (807,233,127)  29,243,265 

25% Income Tax  -    (7,310,816)

Profit or Loss for the year  (807,233,127)  21,932,449 

Other Comprehensive Income

Gain & loss for disposal  -   

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
for the year ended 31st March 2019 (MMK)
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Description 2018-2019 2017-2018

Operating activities

Profit before interest taxation and extraordinary item  (807,233,127)  29,243,265 

Adjustment for  (624,522,930)

Depreciation  340,751,521  357,001,561 

Loss / Profit on Disposal  21,333,333  6,962,045 

(Increase)/Decrease in Inventory  (182,140,905)

(Increase)/Decrease in Receivable  (598,598)  189,202,551 

Increase /(Decrease) in Payable  803,578,136  504,322,026 

Cash generated by Operation  (448,832,570)  1,086,731,448 

Interest Paid

Tax Paid

Net Cash flow  from Operating activities  (448,832,570)  1,086,731,448 

Investing activities

Purchase of NCA/Investment  (493,849,907)  (1,797,475,744)

Development Cost

Sale Proceed of NCA/ Investment  3,539,301,341 

Interest received

Dividend received from investment

Net Cash flow  from Investing activities  3,045,451,434  (1,797,475,744)

Financing activities

Issue for share Capital  205,774,260 

dividend paid  (11,900,000)

Payment of Investment  (2,648,178,922)

Net Cash flow from Financing activities  (2,648,178,922)  193,874,260 

Increase/decrease in cash and cash equivalent  (51,560,058)  (516,870,037)

opening balance in cash and cash equivalent  55,513,645  572,383,682 

closing balance in cash and cash equivalent  3,953,587  55,513,645 

Consolidated Statement of Cash Flow as at 31st March 2019  (MMK)
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Consolidated Statement of Changes in Equity as at 31st March 2019

Note as at 31st March 2019

Description Opening For the Year Adjustment Total

 Share Capital  7,109,500,000  34,300,000  7,143,800,000 

 Reserve  8,036,294,346  171,474,260  8,207,768,606 

 Retained Earning  1,181,902,532  21,932,449  (16,057,674)  1,187,777,307 

As at 31st March 2018  16,327,696,878  227,706,709  (16,057,674)  16,539,345,913 

 Share Capital  7,143,800,000  7,143,800,000 

 Reserve  8,207,768,606  (700,823,300)  7,506,945,306 

 Retained Earning  1,187,777,307 (807,233,127) 66,380,071  446,924,252 

As at 31st March 2019  16,539,345,913  (634,443,229)  (807,233,127)  15,097,669,558 

Note Description 2018-2019

1 Investment Project

Nan Paw Hydropower Project  7,543,251,158 

Golden Paradise Project  98,379,965 

Taunggyi Market Project  54,951,445 

HPA CON-GENT Co., Ltd  362,335,540 

 8,058,918,108 

2 Inventory

General Store Stock  68,831,769 

Petroleum & Lubricant Store Stock  74,190,473 

Laboratory Equipment  2,139,602 

Stationary Stock  199,600 

Uniform Stock  461,567 

 145,823,012 

3 Prepaid Expenses

Prepaid Income Tax (GHK PLC)  417,601 

Prepaid Income Tax (Hor-Tech Co., Ltd)  131,250 
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Note Description 2018-2019

Prepaid Rental GHK PLC Office (YGN)  21,175,000 

Prepaid Rental GHK PLC Office (Muse)  2,450,000 

 24,173,851 

4  Receivable Account

New Star Light Co., Ltd  34,226,215 

MCGC Co., Ltd  52,986,741 

Customer( Laboratory Instrument )  10,640,769 

Other Customer  3,748,950 

Advance Account  26,822,241 

Differed Expenses  56,892,975 

 185,317,891 

5 Reserve

Revaluation of Fixed Asset & Investment Properties  3,865,145,446 

Share Premium  3,768,934,860 

Discount of Premium  (127,135,000)

 7,506,945,306 

6 Retained Earning Account

Retained Earning as at 31 March 2018, GHK  978,896,215 

Retained Earning as at 31 March 2018, Associated  81,885,211 

Retained Earning as at 31 March 2017, Hor-Tech  205,739,794 

Retained Earning as at 31 March 2018, Hor-Tech  (2,443,542)

Retained Earning as at 31 March 2018, Twins  (9,920,300)

Profit for the year ended 31 March 2019, GHK  (467,435,594)

Profit for the year ended  31 March 2019, Hor-Tech  (339,797,533)

 446,924,252 

7 Payable Account

Regency (Petroleum)  39,009,550 

Everest (Lubricant)  13,750,250 

ToYoTa (Work Shop Material)  1,102,000 

Mr. Yan Fa Htun (Contractor)  24,200,148 
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Note Description 2018-2019

Delivery Dump Truck Group  6,911,673 

Muse Concrete Group of Companies  60,023,600 

KKK (Tyre Shop)  11,639,100 

Materials & HSD Supply (OHC)  78,964,020 

Machinery Materials Shop  10,886,040 

 246,486,381 

8 Other Payable

Option Right Issues Share  62,000,000 

Loan Interests  239,659,498 

Payable Salary  109,010,625 

Mr. Rocky For Purchases Shop House Block 6# 7  33,203,897 

Rental Office, KBZSC + Hill Top Condo  25,000,000 

U Sai Kyaw Nyunt (Rental Office, China)  27,155,900 

Myanmar Hydro Power Co.,Ltd (Project Cost)  2,660,000 

U Nyan Win(66KV)  1,000,000 

Rental GHK Head Office & Sin Shwe Li  5,000,000 

Ruili Jian Yi Decoration Co.,Ltd (Shop House Decoration)  18,469,152 

Mr.Li (Purchase Fixed Asset)  55,057,400 

 578,216,472 

9 Provision

Provision for Dividend  27,780,000 

Provision for Taxation , GHK  9,640,990 

Provision for Taxation , HT  60,853,640 

 98,274,630 

10 Short Term Loan

Cash Loan  1,194,030,000 

Yuan Loan  62,999,500 

Bank Loan  997,348,779 

 2,254,378,279 

11 Revenue
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Note Description 2018-2019

Earth Work (MCBD)  180,307,619 

Concrete Paving & CS-3 Paving (MCBD)  49,476,838 

Transporting Income (CS-3,Earth,Crush Stone)  15,349,640 

Earth Work (105 Mile)  45,571,429 

Mi Ga Dar Ma Har Pagoda  419,108,612 

Service Income Laboratory   11,707,889 

Machinery Rental Work Income  73,545,420 

Sale of River Sand  136,831,800 

Sale of Laboratory Instrument  12,373,644 

 944,272,890 

12 Cost of Goods Sold

Construction Material  175,628,870 

Laboratory Instrument  2,414,600 

Labour & Contract  126,405,976 

Petroleum  129,475,226 

Repair & Maintenance  72,348,499 

Rental  8,156,250 

Administration  13,005,909 

 527,435,330 

13 Other Income

Adjustment (Rate & Stock)  2,372,117 

Miscellaneous Other Income  578,900 

Exchange Currency Gain & Loss  148,843,622 

Finance Income (Operating purposes)  73,964 

 151,868,603 

14  Administration Expenses

Petroleum  51,163,625 

Repair & Maintenance  26,584,999 

Rental  86,105,895 

Operating Expenses  537,774,586 
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Note Description 2018-2019

Administration Expenses  134,697,579 

Reserve & Development  23,738,167 

Initial Public Offering Expenses (IPO)  16,377,085 

Depreciation  340,751,520 

 1,217,193,455 

15 Finance Cost

Interests  30,412,289 

Bank Interests  128,333,546 

 158,745,835 
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ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက် 
စီမံအုပ်ချုပ်သူများအစီရင်ခံစာ

၂၀၁၉ ေဏ္ဍာဟရးနှစ်ဝက်၊ စက်တင်ောလ ၃၀ ရက် 

ဂွှိတ်လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (ကုမ္ပဏီေုြ်ငန်း) နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီ၊ 
အစုအစြ် ကုမ္ပဏီများ(အြေဲအစည်း)တို့၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမြီေ ၁ ွှက်လန့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၃၀ ွှက်လန့အေိ 
နှစ်ေက် ဘဏ္ဍာလွှးစာွှင်းများမြစ်လသာ ေုြ်ငန်းစုစုလြါင်း ဘဏ္ဍာလွှးအလမခအလနအစီွှင်ခံစာ၊ ေင်လငေွှှင်းတမ်း၊ ွှင်းနှီးလငေ 
လမြာင်းေဲမှုွှှင်းတမ်း၊ နှစ်အတေင်းလငေသား စီးဆင်းမှုွှှင်းတမ်းစသည့် ွှှင်းတမ်းများသည် ကုမ္ပဏီေုြ်ငန်း၏အလမခအလန၊ 
ေုြ်လဆာင်ချက်များ၊ ွှေဒ်များအား မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒ ြုဒ်မ ၂၅၈ နှင့် ြုဒ်မ ၂၆၄ အတိုင်း သင့်လေျာ် မှန်ကန်စော 
လွှးဆေဲတင်မြေားမခင်းမြစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ ေုံမခုံစောနှင့် အကျ ိုးွှှိစော အသုံးချနိုင်လွှးနှင့် မေိုေားအြ်လသာ ေိမ်ေည်မှုများ၊ 
မှားယေင်း ဆုံးရှုံးမှုများ မမြစ်လြါ်လစလွှးအတေက် ဘဏ္ဍာလွှးြိုင်းဆိုင်ွှာ ဌာနတေင်းေိန်းချုြ်မှုစနစ်များအား ချမှတ်ကာ 
လသချာ ေိုက်နာ လြာ်လဆာင်လစြါသည်။

ကုမ္ပဏီတေင် လြးွှန်ွှှိလသာ ကာေတိုလြးလချွှမည့် လကကေးမမီများနှင့်ြက်သက်၍ သက်မှတ်လြးလချွှမည့်ကာေတေင် 
လြးလချနိုင်စေမ်းွှှိသည်၊ ွှွှန်ွှှိများကိုေည်း သတ်မှတ်ကာေအတိုင်း မဆုံးရှုံးလစဘဲ ွှယူနိုင်စေမ်းွှှိသည်ေု ယုံြကည်ြါသည်။

စီမံခန့်ခေဲ့မှုအြေဲ့ကိုယ်စား

အုြ်ချုြ်မှုဒါရိုက်တာ ဘဏ္ဍာလွှးဒါရိုက်တာ
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Independent Auditor’s Report
to the Members of 

GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED 

Opinion 
We have audited the consolidated financial statements of GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LTD,  
which comprise the consolidated statement of financial position as at 30th September 2019, and the con-
solidated statement of profit or loss, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash 
flow statement for the year ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory 
notes.

 In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material re-
spects, the financial position of GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED as at 30th September  
2019 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) and the provision of Myanmar Companies Law.

Basis for opinion 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsi-
bilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Myanmar, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management’s responsibilities for the financial statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The responsibilities include de-
signing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selection 
and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in 
the circumstances.

Auditor’s responsibilities 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We con-
ducted our audit is in accordance with Myanmar Standards on Auditing. Those standards require that we 
comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether 
the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to 
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obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statements. The procedures se-
lected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risk of material, misstatements 
of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in 
order to design audit procedures that are inappropriateness of accounting policies used and the reason-
ableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements. We are also required to report, in accordance with section 261 (a) and (b) 
of the Myanmar Companies Law, to the members of the Company, on the account examined by us. We 
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion.  

Report on other legal and regulatory requirement  
In accordance with the Section 280 (a) and (b) of provisions of Myanmar Companies Law, we also report 
that: 

(a) We have obtained all the information and explanations we have required and
(b) Books of account have been maintained by the Company as required by Section 258 and 264 of 

the Myanmar Companies Law.

U Sein Win

Certified Public Accountant

Date: 30th November 2019



Consolidated Statement  of  Financial  Position as at 30th September 2019 (MMK)
Description Note 2019 (6 month)

Asset

Tangible Assets Less Depreciation  6,775,530,805 

Investment project 1  7,870,748,709 

Investment properties  2,722,503,200 

Current Assets

Inventory 2  215,013,323 

Prepaid Account 3  14,584,268 

Receivable Account 4  772,030,226 

Cash & cash equivalent  15,549,383 

Held for sale assets  7,483,658 

Total Assets  18,393,443,571 

Equity 

Issued & Paid up Capital  7,143,800,000 

Reserve 5  7,506,945,306 

Retained Earning Account 6  221,425,813 

Non-controlling interest  102,360,932 

Current Liabilities

Payable Account 7  344,931,877 

Other payable 8  865,169,896 

Provision 9  124,098,641 

Short term loan 10  2,084,711,106 

Total Equity & Liabilities  18,393,443,571 
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FINANCIAL STATEMENT  
2019 Half Financial Year



Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
(6 month) (MMK)

Description Note  2019 (6 month) 

Revenue 11  1,223,026,092 

Cost of Sale 12  (847,058,527)

Gross Profit  375,967,565 

Other Income 13  55,180,966 

Expenses

Administration Expenses 14  (357,156,103)

Finance Costs 15  (188,122,314)

 (545,278,416)

Profit or Loss before tax  (114,129,885)

25% Income Tax  (10,930,181)

Profit or Loss for the year  (125,060,066)

Other Comprehensive Income

Gain & loss for disposal  (133,942,515)

 (259,002,581)

Profit attributable to:

Owners of the parent  (203,863,514)

Non-controlling interest (35% )  (55,139,068)
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Description 2019 (6 month)

Operating activities

Profit before interest taxation and extraordinary item  (203,863,514)

Adjustment for

Interest adjustment  (21,634,925)

Fixed assets adjustment  (279,995,287)

Depreciation  217,208,522 

Disposal loss

Operating Profit/(loss) before working capital changes  (288,285,204)

(Increase)/Decrease in Receivable / Advance  (577,122,751)

(Increase)/Decrease in Inventory / GIT  (69,190,311)

Increase /(Decrease) in Payable  227,116,631 

Cash generated by Operation  (707,481,634)

Interest Paid  -   

Tax Paid  -   

Net Cash flow  from Operating activities  (707,481,634)

Investing activities

Purchase of NCA/Investment  (101,912,900)

Sale Proceed of NCA/ Investment  718,629,399 

Net Cash flow  from Investing activities  616,716,499 

Financing activities

Increase in Non-controlling Interest  102,360,932 

Net Cash flow from Financing activities  102,360,932 

Increase/decrease in cash and cash equivalent  11,595,797 

opening balance in cash and cash equivalent  3,953,587 

closing balance in cash and cash equivalent  15,549,384 

Consolidated Statement of Cash Flow as at 30th September 2019  (MMK)
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Consolidated Statement of Changes in Equity as at 30th September 2019  (MMK)

Note as at 30th September 2019

Description Opening For the Year Adjustment Total

 Share Capital  7,143,800,000  7,143,800,000 

 Reserve  7,506,945,306  7,506,945,306 

 Retained Earning  446,924,252  (203,863,514)  (21,634,925)  221,425,813 

 Non-Controlling Interest  102,360,932  102,360,932 

 As at 30th September 2019  15,097,669,558  (101,502,582)  (21,634,925)  14,974,532,051 

Note Description  2019 (6 month) 

1 Investment Project

Nanpaw Hydropower Project  7,713,412,156 

Golden Paradise Project  98,379,965 

Taunggyi Market Project  54,951,445 

Reserve & Development  4,005,143 

 7,870,748,709 

2 Inventory

General Store Stock  117,499,295 

Petroleum & Lubricant Store Stock  34,078,640 

Laboratory Equipment  3,647,002 

Crushed Stone Stock  26,401,574 

Byone Stock  13,201,610 

Sand Store Stock  14,776,015 

Admixture Stock  4,724,020 

Stationary Stock  199,600 

Uniform Stock  485,567 

 215,013,323 

3 Prepaid Expenses
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Note Description  2019 (6 month) 

Prepaid Income Tax For GHK Co., Ltd  417,601 

Prepaid Rental Office (YGN)  5,000,000 

Prepaid Rental Land  9,166,667 

 14,584,268 

4 Receivable Account

New Star Light Co., Ltd  417,670 

MCGC Co., Ltd  10,296,060 

Customer Laboratory Instrument  10,640,769 

Other Customer  15,253,850 

Customer Sale of Sand  2,520,043 

Oriental Highway Co., Ltd  673,279,592 

Advance Account  16,541,461 

Mya Nander Htun Plant  220,000 

Tan Lwin Yoma Plant  5,790,000 

Mr. Kon (Share, HPA Con-Gent Co., Ltd)  37,070,783 

 772,030,226 

5 Reserve

Revaluation of Fixed Asset & Investment Properties  3,865,145,446 

Share Premium  3,768,934,860 

Discount of Premium  (127,135,000)

 7,506,945,306 

6 Retained Earning Account

Retained Earning as at 31 March 2018  978,896,215 

Retained Earning as at 31 March 2018, Associated  81,885,211 

Retained Earning as at 31 March 2019  (467,435,594)

Retained Earning as at 31 March 2017, Hor-Tech  205,739,794 

Retained Earning as at 31 March 2018, Hor-Tech  (2,443,542)

Retained Earning as at 31 March 2019  (339,797,533)

Retained Earning as at 31 March 2018, Twins  (9,920,300)
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Note Description  2019 (6 month) 

Prior Year Adjustment  (21,634,925)

Profit for the year  (203,863,514)

 221,425,813 

7 Payable Account

Regency  39,009,550 

Everest (Lubricant)  18,122,500 

Toyota (Work Shop Material)  1,110,000 

Delivery Dump Truck Group, TPT  151,318,137 

MCGC, Purchases Ready Mixed Concrete  2,683,333 

Ruili Jian Yi Decoration Co.,Ltd (Shop House Decoration)  7,150,552 

KKK Tyre Shop  9,232,500 

Materials & HSD Supply (OHC)  29,825,221 

MiGaDa Pagoda Project  31,086,000 

Sai Aik Ye (Crush Stone)  23,320,000 

Other Machinery Materials Shop  11,832,890 

Kaung Tar Mining  15,136,000 

Golden Moon  3,144,875 

Sai Kyaw Moe (Contractor)  (5,091,581)

Shwe Sin (Construction Materials Shop)  4,282,600 

Lubricant Shop  2,769,300 

 344,931,877 

8 Other Payable

Option Right Issue Share  62,000,000 

Loan Interests  425,530,127 

Payable Salary  85,407,392 

Mr. Rocky (Purchases Shop House Block 6# 7)  33,203,897 

Hill Top Condo  25,000,000 

Rental Office (China)  25,961,900 

Myanmar Hydro Power Co.,Ltd  2,660,000 
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Note Description  2019 (6 month) 

U Nyan Win(66KV)  1,000,000 

Mr Yan Fa Htun (Contractor, NPHPP)  133,790,900 

Mr.Li (Batching Plant)  55,057,400 

Purchase Loader  15,558,280 

 865,169,896 

9 Provision

Provision for Dividend  25,660,000 

Provision for Taxation , GHK  57,433,783 

Provision for Taxation , HT  41,004,858 

 124,098,642 

10 Short Term Loan

Cash Loan  1,123,179,800 

Yuan Loan  62,999,500 

Bank Loan  898,531,806 

 2,084,711,106 

11 Revenue

Construction business income (Contract)

Muse Nan Kham Concrete Road (5)Mile  930,171,040 

Concrete Paving & CS-3 Paving (MCBD)  23,229,400 

Transporting Income (CS-3,Earth,Crush Stone)  8,203,334 

Machinery Rental Work Income  16,043,238 

Public Building & Residential 

Mi Ga Dar Ma Har Pagoda  8,666,667 

Technical services

Service Income Laboratory   6,259,267 

Service Income Survey  678,000 

Manufacturing and Trading Business

Sale of Ready mixed Concrete  22,173,334 

Sale of River Sand  10,440,001 

Sale of Laboratory Instrument  9,157,143 

GREAT HOR KHAM PCL.110 |



Note Description  2019 (6 month) 

Sale of Survey Instrument  101,612,898 

Sale of Admixture  86,391,771 

 1,223,026,092 

12 Cost of Goods Sold

Construction Material  284,460,213 

Laboratory Instrument  2,783,300 

Survey Instrument  8,365,200 

Labour & Contract  128,184,046 

Petroleum  18,375,074 

Repair & Maintenance  28,694,575 

Rental  2,000,000 

Staff Expenses  116,601,462 

Administrative Expenses  21,835,120 

Depreciation  162,575,674 

Raw Material  39,914,115 

Labour Charges  15,256,750 

Overhead  18,012,998 

 847,058,527 

13 Other Income

Adjustment (Rate & Stock)  51,160,083 

Miscellaneous Other Income  4,344,000 

Exchange Gain & Loss  (562,359)

Finance Income (Operating purposes)  239,242 

 55,180,967 

14  Administration Expenses

Petroleum  8,628,361 

Repair & Maintenance  15,683,875 

Rental Expenses  20,250,000 

Operating Expenses  87,320,929 

Administrative Expenses  71,230,229 
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Note Description  2019 (6 month) 

Sunk Cost  116,180,524 

Selling & Distribution  3,087,700 

Depreciation on Fixed Asset  34,774,485 

 357,156,103 

15 Finance Cost  -   

Interests  127,096,535 

Bank Interests  61,025,779 

 188,122,314 
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ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ

၁။ ေဏ္ဍာဟရးအစီရင်ခံစာဟရးဆွဲရာတွင် အသုံးပပုွားဟသာမူဝါဒများ
လွှးဆေဲတင်မြေားလသာ အချက်အေက်များသည် ဂွှိတ ်
လော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်လသာကုမ္ပဏီေီမိတက်၊ မိခင ်
ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီတို့၏ ဘဏ္ဍာလွှး 
ဆိုင်ွှာ အချက်အေက်များအား ြူးလြါင်းလွှးဆေဲေားမခင်း 
မြစ်ွှာ အဆိုြါအချက်များေဲမှ ေူးမခားလသာစာွှင်းကိုင်မူေါ
ဒနှင့်ြတ်သက်သည့် အချက်အေက်အချ ို့ကို လကာက်နုတ်
လြာ်မြေားမခင်းမြစ်ြါသည်။

(က)စာရင်းကိုင် စံများနှင့်နည်းဉပဟဒများ 
ယခုအခါ ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏စာွှင်း
အင်းြိုင်းဆိုင်ွှာလွှးဆေဲွှာတေင် နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့်အညီ 
မြဋ္ဌာန်းေားလသာစာွှင်း စာွှင်းကိုင်စံများမြစ်လသာ မမန်မာ 
နိုင်ငံဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ခံမခင်းစံ (Myanmar Financial 
Reporting Standards)နှင့် လွှးဆေဲေားြါသည်။

 တန်ြိုးလေျာ့ေျာေားမခင်းများ၊ ကုန်သေယ်ခေန်၊ 
ေင်လငေခေန်နှင့် အမခားအခေန်အလကာက်များနှင့်ြတ်သက်၍ 
သက်ဆိုင်ွှာ ဌာနအသီးသီးမှ သတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းေားလသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအလြါ် အလမခခံကာလွှးဆေဲေားမခင်း 
မြစ်ြါသည်။

(ခ)ဟရးဆွဲရာတွင်အသုံးပပုဟသာအဟပခခံမူ
ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ အချက်အေက်များသည် အများအားမြင့် 
သုံးစေဲသည့်အတိတ်ကာေ၏ ကိန်းဂဏန်းများ (Histor-
ical cost convention) အလြါ်အလမခခံကာ လွှးဆေဲေား 
လသာ်ေည်း လအာက်ြါအချက်များမှာ အတိတ်ကာေ၏ 
ကိန်းဂဏန်းများမြင့် လွှးဆေဲမခင်းမေုတ်ဘဲ ကာေအေိုက် 

သင့်တင်သည့်နှုန်းေားမြင့် တန်ြိုးသင့်လြာ်မြေားြါသည်။

 ■ လွှာင်းွှန်ွှည်ွှွယ်၍ ေယ်ယူေားလသာြုံလသြိုင်ြစ္စည်း 
များနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ြတ်သက်သည့် လြးွှန်တာေန်များ၊  
၎င်း၏ တန်ြိုးများအား ကာေလြါက်လေးအေိုက် 
သင့်တင့်သည့် နှုန်းမြင့်လြာ်မြေားမခင်း၊

 ■ လွှာင်းွှန်ွှည်ွှွယ်၍ ေယ်ယူေားလသာြုံလသြိုင်ြစ္စည်း 
များအားသင့်တင့်သည့် ကာေလြါက်လေးမြင့် လြာ်မြ 
ေားမခင်း၊

 ■ ေိုအမြင် မိမိတို့ေုြ်ငန်းအလနမြင့် ကာေြကာွှှည် 
တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ အချ ို့  
လသာအချက်အေက်များကို ေုြ်ငန်းမြီးစီးမှုွှာခိုင်းနှုန်း 
မြင့် အနီးစြ်ဆုံးကကိုတင်ခန့်မှန်းကာ လွှးဆေဲတင်မြေား 
ြါသည်။ ကကိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှင့်အမှန် ွှေဒ်အြကား  
မခားနားချက်များအား ေုြ်ငန်းကာေမြီးဆုံးသည့် 
အချိန်မှ ေိုအြ်ချက်များအား ညှိနှိုင်းလွှးဆေဲမခင်း။

(ဂ) ဟရးဆွဲသည့် ပုံစံ
ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီများ ြေင့် 
ေှစ်၍ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိွှာ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ 
စာွှင်းအင်းများနှင့် ြတ်သက်၍ Consolidated Finan-
cial Statement ကို အချုြ်အလနမြင့် လွှးဆေဲတင်မြွှာတေင် 
မမန်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ခံမခင်းစံ MFRS တေင် မြဋ္ဌာန်း  
ချက်များနှင့်အညီ historical cost convention နည်းကို  
အသုံးမြုေားမခင်း မြစ်ြါသည်။ ေို့အမြင် မိမိတို့လွှးဆေဲေား 
လသာစာွှင်းများတေင် မိခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ေက်လအာက်ခံ 
ကုမ္ပဏီအြကား လဆာင်ွှွက်လသာ ေုြ်ငန်းကိစ္စများနှင့် 
ြတ်သက်သည့် ွှလငေများ၊ အမမတ်များကို ြယ်ချန်၍  
ေုြ်ငန်းမြင်ြမှ အမှန်တကယ်ွှလသာ ေုြ်ငန်းေုြ်လဆာင်  
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ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ

ချက်များနှင့် ြတ်သတ်သည့် ွှလငေ၊ သုံးလငေများကိုသာ  
လွှးဆေဲေားမခင်းလြကာင့် ေုြ်ငန်း၏မှန်ကန်လသာ ဘဏ္ဍာလွှး 
စာွှင်းကိုသာ ေင်ေြ်လြါ်ေေင်လစလသာနည်းမြင့် တင်မြ 
ေားမခင်း မြစ်ြါသည်။

(ဃ) အသုံးပပုဟငွဟြကးများ
ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာစာွှင်းများ လွှးဆေဲွှာတေင် အသုံးမြုလသာ  
လငေလြကးများကို လြာ်မြွှာတေင်ေုြ်ငန်း ေုြ်လဆာင်ွှာ 
လနွှာလဒသ၊ တိုင်းမြည်တေင် သုံးစေဲလနလသာလငေလြကးအား 
ေုြ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ ကိုယ်စားမြုလငေလြကးအလနနှင့် 
လြာ်မြလေ့ွှှိွှာ ယခုလွှးဆေဲ တင်မြချက်တေင်ေည်း မမန်မာ 
လငေကျြ်ကိုသာ စာွှင်းတေင် လွှးဆေဲတင်မြေားြါသည်။

 နိုင်ငံမခားလငေသုံးစေဲွှလသာ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း  
မှ ွှလငေ၊ သုံးလငေများအတေက် လငေအမှန်တကယ် လြးလချလသာ  
အချိန်တေင် ေဲေှယ်ွှလသာ လြါက်လေးကို အလမခခံကာ လွှးဆေဲ 
တင်ေားမခင်းမြစ်ြါသည်။ ေို့သို့ လငေလြကး ေဲေှယ်သုံးစေဲွှာမှ 
မြစ်လြါ်ောလသာ လငေလြကးေဲေှယ်မခင်းဆိုင်ွှာ အရှုံးအမမတ်  
များအမြင် Monetary assets and liabilities များအတေက်   
သုံးစေဲမှုနှင့် ြတ်သက်၍မြစ်လြါ်ောလသာ အရှုံးအမမတ်များ 
ကိေုည်း နစှက်နုဆ်ုံးချနိတ်ေငွ်ှှလိသာ လငေေေဲယှန်ှုန်းေားမြင် ့
အွှှံးအမမတ်စာွှင်းတေင် ေည့်သေင်း လွှးဆေဲြါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ေဏ္ဍာဟရးအဟပခအဟန 

(က) ပုံဟသပိုင်ပစ္စည်းများ 
ြုံလသြိုင်ြစ္စည်းများကို လြာ်မြွှာတေင် ြစ္စည်း၏ မူေတန်ြိုး 
ကိုကာေအေိုက် မြန်ေည် တန်ြိုးသင့်ေားလသာ တန်ြိုးမှ 
စုစုလြါင်းတန်ြိုးလေျာ့နှင့် ြစ္စည်း၏ impairment costs  
ြမာဏအား နုတ်ြယ်၍ အသားတင်တန်ြိုးမြင့် လြာ်မြေား 
မခင်းမြစ်သည်။ နှစ်အေိုက်တန်ြိုးလေျာ့နှုန်းေားမျာကို 
လအာက်တေင်လြာ်မြေားြါသည်။ တန်ြိုးလေျာ့နည်းကို 
ြစ္စည်း၏ အသုံးမြုနိုင်လသာ သက်တမ်းအေိုက် မျဉ်းလမြာင့် 
နည်းကို အသုံးမြု တေက်ချက်ေားြါသည်။

အလဆာက်အအုံ  - ၂%  & ၁၀%
စက်ယန္တွှားနှင့် စက်ြစ္စည်းများ  - ၂၀%
လမာ်လတာ်ယာဉ်များ  - ၁၂.၅% - ၂၀%
လမမတိုင်းတာလွှးကိွှိယာများ  - ၁၀%
တည်လဆာက်လွှးကိွှိယာများ  - ၁၀%
ကေန်ြျူတာနှင့် စက်ြစ္စည်းများ  - ၂၀%

ြွှိလဘာဂြစ္စည်းများ  - ၅%
ဘူမိလဗဒဆိုင်ွှာြစ္စည်းများ  - ၂၀%
ဓာတ်ခေဲခန်းဆိုင်ွှာ ကိွှိယာများ  - ၂၀%
အိမ်သုံးြစ္စည်းများ  - ၆.၂၅%

လမမနှင့် အလဆာက်အအုံများနှင့် ြတ်သက်၍ ကာေအေိုက် 
လေးကေက်လြါက်လေးအလြါ် အလမခခံတေက်ချက်ေားွှာ 
အဆိုြါတန်ြိုးအား အြေဲ့အစည်းနှင့် မသက်ဆိုင်လသာ မြင်ြ 
တန်ြိုးသင့်သူများ၏ တန်ြိုးသင့်မှုအလြါ် အလမခခံကာ ွှယူ  
ေားမခင်းမှ တန်ြိုးလေျာ့အားနုတ်ြယ်လြာ်မြေားမခင်း 
မြစ်ြါသည်။ အမခားလသာ ြုံလသြိုင်ြစ္စည်းများမြစ်လသာ 
စက်ရုံ၊ အေုြ်ရုံသုံး စက်ကိွှိယာများနှင် စက်ြစ္စည်းများကို 
မူွှင်းေယ်လေးမှ စုစုလြါင်းတန်ြိုးလေျာ့ ြမာဏကိုနုတ်ကာ 
လြာ်မြေားြါသည်။

(ခ) ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုအလနမြင့် လွှအားေေြ်စစ်နှင့်ြတ်သက်၍ 
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေားွှာ ေိုေုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်သည့် Cap-
ital Expenditures မျာအားေည့်သေင်းလြာ်မြေားမခင်း 
မြစ်သည်။ အမခားွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများနှင့်ြတ်သက်၍ အစု 
အစြ်ေင်အလနမြင့် ေည့်ေင်မခင်း၊ ေက်လအာက်ခံ ကုမ္ပဏီ 
များ၏တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများတေင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမခင်း 
တို့ြါေင်ြါသည်။ အနာဂတ်ကာေအတေင်း ေုြ်ကိုင်ွှန်  
မြစ်နိုင်လချွှှိလသာ ေုြ်ငန်းများကိုသာ လြာ်မြေားမခင်း 
မြစ်ြါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်တေင် မြန်လွှာင်းွှန ်
ွှည်ွှွယ်မြီး ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေားလသာ မင်္ဂောမူဆယ်ွှှိ ေူလန 
ဆိုင်ခန်း ၉ ခန်း၊ လနမြည်လတာ်ွှှိ လမမကေက်နှင့် မြင်ဦးေေင်ွှှိ 
လမမကေက်များကို ေယ်ယူေားမြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် 
လမမမြင်လေးနှုန်းအတိုင်း မြန်ေည်တန်ြိုးသင့်ခဲ့ွှာတေင် ေယ ်
ွှင်းတန်ြိုးေက် ကျြ်သန်း ၁၃၃၁ တိုးခဲ့ြါသည်။ သို့ွှာတေင်  
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း လေးကေက်အလမခအလန 
များအွှ ၎င်းတို့အား အမှန်တကယ် မြစ်လြါ်လနလသာ 
လေးနှုန်းအတိုင်း ေြ်မံ၍ မြန်ေည်တန်ြိုးသင့်ေိုက်လသာ 
လြကာင့် Revaluation Reserve  မှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် 
က တန်ြိုးသင့်ြမာဏများေက် ကျြ်သန်း ၇၀၀ ခန့် 
လေျာ့နည်းသေားြါသည်။  

(ဂ) ပုံဟသပိုင်မေုတ်ဟသာပစ္စည်းများ
ဤအြိုင်းတေင် လငေမြစ်ေေယ်လသာ ေက်ေယ်ွှှိနှင့် ဘဏ်ွှှိ 
လငေေက်ကျန်များ ေုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ွှာ ေိုအြ်ချက်အွှ 
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ကကိုတင်ေုတ်ယူလငေများ၊ ေန်ေမ်းများ၏ ြုဂ္ဂိုေ်လွှးဆိုင်ွှာ 
ကကိုတင်ေုတ်ယူလငေများ၊ ေုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ွှာ ကကိုတင်လငေ
လြးလချေားလသာစွှိတ်များ၊ အစိုးွှ ေုြ်ငန်းများအတေက် 
ေုြ်ငန်းအတေက် ကကိုတင်အြ်နှံ လငေများြါေင်ြါသည်။

 ကုန်ေက်ကျန်အလနမြင့် တန်းြိုးသတ်မှတ်ွှာတေင် 
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းအတေက် အသုံးမြုမည့် ြစ္စည်းများ 
မြစ်သမြင့် မူွှင်းေယ်လေးနှုန်းမြင့် တန်ြိုးသင့်ေားွှှိြါသည်။ 
ေုြင်န်းေိအုြခ်ျကအ်ွှေယ်ယေူားမြီး အသုံးမြုွှန်အတေက ်
တိကျစော လြာ်မြခေဲလေွှန်ခက်ခဲလသာ ြစ္စည်းများအတေက် 
ယာယီစာွှင်းေားွှှိကာ ြုံလသြိုင်မေုတ်လသာြစ္စည်းအမြစ် 
ေားွှှိေားြါသည်။

(ဃ) ကာလတိုဟပးရန်တာဝန်များ
ဂွှိတ်လော်ခမ်းအလနမြင့် လွှအားေေြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက် 
ကာေတို လချးလငေများအား မြင်ြအြေဲ့အစည်းနှင့် ြုဂ္ဂေိက  
ဘဏ်များမှ ွှယူကာ ြေမအဆင့် တည်လဆာက်လွှး 
ေုြ်ငန်းအချ ို့အား လဆာင်ွှွက်ေုြ်ကိုင်ခဲ့ မြီးမြစ်ြါသည်။  
ေို့အမြင် ေုြ်ငန်းတည်လဆာက်မခင်းနှင့်ြတ်သက်၍  
ကန်ေရိုက်တာများအား ေုြ်ငန်းအြ်နှံမှု၊ ြူးလြါင်း 
လဆာင်ွှွက်မှုလြကာင့် မြစ်လြါ်ောလသာ ွှွှန်ွှှိလငေများနှင့် 
လြးွှန်ွှှိလငေများအားေဲ သီမခားလြာ်မြေားြါသည်။ ကာေ  
တိုလြးွှန်တာေန်များတေင် အမခားလသာ လြးွှန်တာေန်များ 
မြစ်သည့် အမမတ်လေစုအချ ို့နှင့် ေက်ွှှိ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ ်
အတေက်လြးွှန်ကျန်ွှှိလသာ အခေန်များကိုြါ သီမခားလြာ်မြ 
ေားြါသည်။

၃။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်းဝင်ဟငွ နှင့် အသုံးစရိတ်များရှင်းတမ်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်၏ ွှလငေနှင့်ြတ်သက်၍ 
လြာ်မြေားလသာ ေင်လငေများမှာ ကုန်သေယ်ခေန်နုတ်မြီး 
အသားတင် ေင်လငေကိုသာ လြာ်မြေားမခင်းမြစ်မြီး စုစုလြါင်း 
ေင်လငေ၏ ၇၅% မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက ြင်မေုြ်ငန်းမြစ်လသာ 
တည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်မခင်းမှ ွှွှှိ  
မခင်းမြစ်ြါသည်။ ကျန် ၂၅% မှာ နည်းြညာဆိုင်ွှာ 
ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းနှင့် လွှာင်းေယ်လွှးြိုင်ဆိုင်ွှာေုြ်ငန်း
များမှ ွှွှှိမခင်းမြစ်ြါသည်။ 

 ၂၀၁၉(၆ေ) ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်၏ ွှလငေနှင့်ြတ်သက်၍ 
လြာ်မြေားလသာ ေင်လငေများမှာ ကုန်သေယ်ခေန်နုတ်မြီး 
အသားတင် ေင်လငေကိုသာ လြာ်မြေားမခင်းမြစ်မြီး စုစုလြါင်း 

ေင်လငေ၏ ၈၁% မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက ြင်မေုြ်ငန်းမြစ်လသာ 
တည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်မခင်းမှ ွှွှှိ  
မခင်းမြစ်ြါသည်။ ကျန် ၁၉% မှာ နည်းြညာဆိုင်ွှာ 
ေန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းနှင့် လွှာင်းေယ်လွှးြိုင်းဆိုင်ွှာေုြ်ငန်း
များမှ ွှွှှိမခင်းမြစ်ြါသည်။

 မိမိတို့၏ အဓိကေုြ်ငန်းမှာ လွှွှှည်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ 
သည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းမြစ်မခင်းလြကာင့် အနာဂတ်ကာေတေင် 
ခိုင်မာသည့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ေုြ်ငန်းမြစ်ြါသည်။ MFRS 
နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ အစီွှင်ခံစာကို 
စုစည်းတင်မြမှုအမြစ် မြင်ဆင်ွှာတေင် ြိုမိုလွှးဆေဲတင်မြမခင်း 
(Overstated) နှင့် အမှန်တကယ်ေက် လေျာ့နည်း 
လြာ်မြမခင်း (Under-stated) များမှကင်းလအာင် မိခင်  
ကုမ္ပဏီနှင့် ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီများအြကား ေုြ်ငန်း 
လဆာင်ွှွက်မှု (Inter-Company Transactions) များ 
ြယ်နုတ်ေားြါသည်။

 အသုံးစွှိတ်အလနမြင့် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ၁ နှစ်အတေင်း  
အမှန်တကယ်သုံးစေဲမှုကို အလမခခံမြီး လွှးဆေဲလြာ်မြေားြါ 
သည်။ အမှန်တကယ်သုံးစေဲမှုအြါအေင် အချ ို့လသာ ခန့်မှန်း 
တန်ြိုး ြမာဏများမှာမြီးဆုံးသည့် ေုြ်ငန်းအြိုင်းအေိုက်
အလြါ်အလမခခံ တေက်ချက်လြာ်မြေားြါသည်။

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှး 
နှစ်တေင် ေုြ်ငန်းအရှုံးလြါ်ခဲ့ြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ (၆) ေ ဘဏ္ဍာနှစ်တေင် ေုြ်ငန်းခေဲ အသစ် 
တစ်ခုမြစ်လသာ HPA CON-GENT Co., Ltd ကို  
ဂွှိတ်လော်ခမ်းနှင့် Mr.  Coa Chaung တို့မှ 65:35 အချ ိုး 
မြင့် ြူးလြါင်း တည်လောင်မြီး ဓာတုလဆးွှည်များေုတ်ေုြ်/
လွှာင်းချခဲ့ြါသည်။ ၎င်းအတေက် ေင်လငေမွှမီ ကနဦးကုန်ကျ 
စွှိတ်မှာ ကျြ်သန်း ၁၁၀ ခန့် ွှှိလသာလြကာင့် ေုြ်ငန်း 
စတင်လောင်သည့် ြေမနှစ်တေင် အရှုံးမြစ်လြါ်ခဲ့ြါသည်။ 
မြန်ေည်လွှာင်းချွှန်ေယ်ယူေားလသာ ေူလနဆိုင်ခန်း ၂ 
ခန်းကို လွှာင်းချွှာတေင်ေည်း အရှုံးမြစ်လြါ်ခဲ့ြါသည်။ 
GHK ၏ ြင်မ ကန်ေရိုက်တာေုြ်ငန်းမှ ၂၀၁၉ (၆ေ) 
ဘဏ္ဍာနှစ်တေင် ေုြ်ငန်းအသားတင် အမမတ်မှာ စုစုလြါင်း 
မမန်မာကျြ်လငေ ၃၂.၇၉ သန်း ွှွှှိခဲ့ြါသည်။

၄။ ွူးပခားဟသာ စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အဟတွးအဟခါ်၊ အယူအဆ နှင့် 
ကကိုတင်ခန့် မှန်းချက်များ
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ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ စာွှင်းလွှးဆေဲွှာတေင် မမန်မာ 
နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ခံမခင်းစံ Myanmar Financial 
Reporting Standards နှင့် အမခားလသာသက်ဆိုင်ွှာ 
မူေါဒများနှင့်အညီ လွှးဆေဲေားမခင်းမြစ်သည်။ အချ ို့လသာ  
ေင်လငေ၊ အသုံးစွှိတ်များ၊ ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ၊ လြးွှန်  
တာေန်များနှင့် ြတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ွှာစီမံခန့်ခေဲသူ၊ 
ကျွမ်းကျင်သူြညာွှှင်များမှ သင့်တင့်မေတသည်ေုယူဆ 
ကာ ခန့်မှန်းလွှးဆေဲမခင်းများ၊ စာွှင်းြိုင်းဆိုင်ွှာ စာွှင်း 
လခါင်းစဉ် ေည့်သေင်းချက်များ ြါေင်သည်အားလေျာ်စော 
စာွှင်းကိုင်စံ အလမြာင်းအေဲနှင့် စာွှင်းလွှးဆေဲဆေဲသူများ၏ 
အယူအဆလြါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ် ွှေဒ်နှင့် 
ခန့်မှန်းမှုမှာ ကောေချက်လြါ်လြါက်လကာင်း လြါ်လြါက်နိုင်  
ြါသည်။ ေိုကောေချက်များအား သက်ဆိုင်ွှာကာေ 
အေိုက် ဆက်ေက်၍ ညှိနှိုင်းမြင်ဆင်မှုများအား ဆက်ေက် 
ေုြ်လဆာင်ွှန် ေိုအြ်မည်မြစ်လြကာင်းနှင့် ေိုအြ်ချက် 
များအတိုင်း ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက်မြစ်လြကာင်း တင်မြ 
အစီွှင်ခံ အြ်ြါသည်။ 

၅။ ဟြကွးခမီနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များ
ကုမ္ပဏီ၏ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ၊ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများ 
နှင့် ြတ်သက်သည့်  လကကေးမမီများအား ဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ခ ံ
စာတေင် လြာ်မြေားမြီးမြစ်ြါသည်။ ဤလြးွှန်ွှှိလငေများ 
သည် ေုြ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း လြးွှန်ွှှိလသာ  
လကကေးမမီများမြစ်ြါသည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီအလနမြင့် 

အေက်ြါကိစ္စွှြ်များနှင့် ြတ်သက်၍ အလေးေား 
လဆာင်ွှွက်ကာ ြိုမိုလကာင်းမေန်လသာ အလမခအလနမြစ်လြါ် 
ောလွှးအတေက် လဆေးလနေးလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလြကာင်း 
တင်မြအြ်ြါသည်။

၆။ အဟွွဟွွ
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်တေင် နိုင်ငံလတာ်အစိုးွှမှ ဘဏ္ဍာလွှး 
နှစ်ကို လအာက်တိုဘာမှ စက်တင်ဘာေိကို ဘဏ္ဍာနှစ်အမြစ် 
လမြာင်းေဲေိုက်လသာလြကာင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အမြင် 
၂၀၁၉ ဧမြီေ မှ စက်တင်ဘာေေိ (၆)ေအ တေက်ကိုေည်း 
စာွှင်းေည့်သေင်းလြာ်မြေားြါသည်။


