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အိြ်ဖေင့်လြးစာကဏ္ဍ

အစုွှှယ်ယာွှှင်များေို့

ဤ ၂၀၂၁ ြုနှစ်မှာ ဂွှိတ်လော်ြမ်းကုမ္ပဏီ ေက်တမ်း ၉ နှစ ်
မြည့်လမမာက်ြဲ့ မြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ြုမြည့်ွှန် အနည်းငယ်ော
ေိုြါလတာ့ေည်။ မကကာြင်မှာြဲ ၂၀၂၁ ြုနှစ် ကုန်ဆုံးမြီး 
၂၀၂၂ ေို့ ကူးြါလတာ့မည်။ ဒီေို နှစ်ေစ်အြါကာေေမယ
မှာ ကျွန်လတာ်တို့ ကုမ္ပဏီအစုွှှယ်ယာွှှင်များအားေုံး ကိုယ်
စိတ်နှစ်မဖာ ကျန်းမာြျမ်းောြါလစလကကာင်း ြဏာမ ဆုမေန်
လကာင်း လတာင်းေိုက်ြါေည်။

ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်း ွှင်ဆိုင်လနွှဆဲမဖစ်ေည့် ကိုဗစ်-၁၉  
ကြ်လွှာဂါ၊ ယင်းနှင့် ဆက်စြ်မြီး မဖစ်လြါ်ောေည့် အေေား 
အောနှင့် ေူစုေူလဝး ကန့်ေတ်ြျက်များလကကာင့် ဒီနှစ်
အတေက် နှစ်ြတ်ေည် အလေေလေေအစည်းအလဝးကိုေည်း 
မနှစ်ကေိုြဲ အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းြေိုက်ွှြါေည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါလကကာင့် နယ်စြ်ကုန်ေေယ်လွှး
နှင့် နိုင်ငံတကာ စီးြေားကူေန်းလွှာင်းဝယ်လွှးများအတေက် 
အြက်အြဲများစော မဖစ်လစြါေည်။ ယင်းတို့လကကာင့် ၂၀၂၀ -  
၂၀၂၁ အတေင်း ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းတေင် ဆက်ေက်မေည်ြတ်
နိုင်လတာ့ဘဲ ွှြ်နားေားွှေည့်ေုြ်ငန်းများ၊ ေုံးဝ ြိတ်
ေိမ်းေိုက်ွှေည့် ေုြ်ငန်းများ များစောွှှိြဲ့ြါေည်။ ြိတ်
ေိမ်းေိုက်ွှေည့်ေုက်ငန်းများတေင် ဆယ်စုနှစ်များစော ွှြ် 
တည်ောေည့် ေုြ်ငန်းကကီးများစောေဲ ြါဝင်လနေည်
ကို လတေ့ွှေည်။ မမန်မာနိုင်ငံ၏ လောလောေတ်ေတ် 
နိုင်ငံလွှးအြက်အြဲေည် မမန်မာနိုင်ငံေူနိုင်ငံေားများ
အတေက် ြို၍ြင် ြက်ြဲကကြ်တည်းလစေည်မှာ အမှန်ြင်
မဖစ်ေည်။ အဆိုြါ အြက်အြဲများကကားတေင် ကုမ္ပဏီ၏ 
ွှင်ဆိုင် လမဖွှှင်းြဲ့မှုများနှင့် အနာဂတ်အတေက် ကကိုတင်
မြင်ဆင်မှု လဆာင်ွှွက်ြျက်များကို အစုွှှယ်ယာွှှင်များအား 
အကျဉ်းအားမဖင့် ဖေင့်ေြျမြေိုြါေည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကကိုတင်ကာကေယ်မှု လဆာင်ွှွက်ြျက်
အလနမဖင့် ဝန်ေမ်းများ ရုံးတက်တိုင်း ကိုယ်အြူြျိန် တိုင်း

လစမြင်း၊ နှာလြါင်းစည်း အြမဲ့ ြံ့ြိုးလြးေားမြီး မမဖစ်မလန
ဝတ်လစမြင်း၊ အွှက်မြန် နှင့် ြိုးေတ်လဆးများမဖင့် ဖျန်း
မြင်း၊ ဝန်ေမ်းများအား ကာကေယ်လဆး မမဖစ်မလန ေိုးနှံလစ
မြင်း စေည်မဖင့် အဘက်ဘက်မှ တတ်နိုင်ေမျှ လဆာင်ွှွက်
ြဲ့လော်ေည်း လွှာဂါကူးစက်ြံွှေည့် ဝန်ေမ်းများ ွှှိြဲ့
ေည်။ ေို့လော်ေည်း ကုမ္ပဏီဘက်က ြိုးကူးစက်ြံွှလော
ဝန်ေမ်း အေီးေီးအတေက် ေိုအြ်လော လဆးဝါးအကူအညီ
များ ြံ့ြိုးလြးမြင်း၊ လဆးရုံလဆးြန်းများေို့ ြို့လဆာင်လြးမြီး 
ကုေမှု ြံယူလစမြင်း၊ လဆးကုေြများ ြံ့ြိုးလြးမြင်း စေည်
များ လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ အေူးေမဖင့် ကြ်လွှာဂါကာေ
အတေင်း ဝန်ေမ်းများအတေက် စိတ်ြိုင်းနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ွှာ
များ ေုံမြုံမှုွှလအာင် လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

၂၀၂၁ ြုနှစ်အတေင်း ကျွန်ုြ်တို့ ကုမ္ပဏီအတေက် အေူး  
ဝမ်းနည်းဖေယ်တစ်ြုမှာ ကုမ္ပဏီ၏ မြင်ြစာွှင်းစစ်အမဖစ် 
တာဝန်ယူလြးေည့် ဆွှာကကီး ဦးစိန်ဝင်းနှင့် နှစ်ွှှည်ေများ 
ကုမ္ပဏီနှင့် အတူ ေက်တေဲေုြ်ကိုင်ောြဲ့ေည့် အင်ဂျင်နီယာ  
ဘူမိလဗဒဆိုင်ွှာ အတိုင်ြင်ြံ ဆွှာကကီး ဦးလအာင်ေင်းတို့က  
ကျွန်ုြ်တို့နှင့် ောဝွှ ြေဲြောေေားမြင်းမဖစ်ေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ 
မိေားစုဝင်ကဲ့ေို့လော ြညာွှှင်များနှင့် ောဝွှြေဲြောွှမြင်း
ေည် ကုမ္ပဏီအတေက် ဆုံးရှုံးမှုကကီးတစ်ြုမဖစ်မြီး ကျန်ွှစ်ေူ 
မိေားစုများနှင့်အတူ ကျွန်ုြ်တို့ ကုမ္ပဏီတစ်ြုေုံး အေူးြင်
ဝမ်းနည်းလကကကေဲွှြါေည်။

တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအလနမဖင့် ဤ၂၀၂၀ - 
၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ကကီးကကီးမားမား တည်လဆာက်
လွှးေုြ်ငန်းများ မွှှိလော်ေည်း အေင့်အတင့် ြမာဏ
ွှှိလော တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများမဖင့် ေည်ြတ်နိုင်
ြဲ့ြါေည်။ နယ်စြ်ကုန်ေေယ်လွှး ြိတ်စို့မှုနှင့် လငေလကကး
ေဲေှယ်နှုန်း လမြာင်းေဲမှု အြက်အြဲများ၊ ကြ်လွှာဂါ
အြက်အြဲများလကကာင့် ေိုအြ်လော ကုန်ကကမ်းများကို ြါ
တိုင်းကဲ့ေို့ ေေယ်ကူလြျာလမေ့စော မွှွှှိနိုင်မြင်း၊ ကုန်ကကမ်း
များ၏ လေးနှုန်းများ တေုန်ေိုး တက်ေေားမြင်း စေည်တို့

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အိတ်ဖွင့်ဟပးစာ

စိုင်းြိမ်ြမ်း

ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လောကုမ္ပဏီေီမိတက်
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အတူ လြးွှန်ွှှိများ နည်းေေားမြင်း၊ လွှွှှည် အကျ ိုးအမမတ် 
မဖစ်လစလော ေုြ်ငန်းများကို ွှှာလဖေေုြ်ကိုင်မြင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ 
ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေးလြါ် ယုံကကည်မှုွှှိလော ေုြ်ငန်းအြ်နှံ
ေူများ ြိုမိုွှွှှိောမြင်းတို့လကကာင့် လနာင်တေင် ေိုက်တန်လော 
အကျ ိုးအမမတ်များ ွှွှှိနိုင်ွှန် စီမံြန့်ြေဲလွှးအဖေဲ့က တစ်စိုက်
မတ်မတ် ကကိုးစားအားေုတ်ေျက်ွှှိေည်ကို လတေ့ွှြါေည်။

ေုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ ရိုးေားကကိုးစားမှု၊ စံြျိန်စံညွှန်း
မီမြီး အွှည်အလေေးလကာင်းမေန်လော ဝန်လဆာင်မှုများနှင် ့
အတူ ကိုးနှစ်တာကာေအတေင်း အလကာင်အေည်လဖာ်
လဆာင်နိုင်ြဲ့လော စီမံကိန်းများနှင့်ေုြ်ငန်းများေည် မိမိ
တို့၏ ကုမ္ပဏီအား ေိုက်တန်လောအေိအမှတ်မြုမှုများကို 
ေက်ြံွှယူလစနိုင်ြဲ့ြါေည်။

 ွှှယ်ယာွှှင်များ၊ လဖာက်ေည်များ၊ ေုြ်ငန်း
အြ်နှံေူများနှင့် ဝန်ေမ်းများအားေုံးြင်ဗျာ - ဂွှိတ်လော်
ြမ်း၏ စဉ်ဆက်မမြတ် လအာင်မမင်လော အနာဂတ်မဖစ်လစ
လွှး ဝိုင်းဝန်းကူညီြံ့ြိုးမှု၊ အနစ်နာြံမှု၊ ရိုးေားကကိုးစားမှုများ 
အတေက် ကျွန်လတာ်ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဥက္ကဋ္ဌအလနမဖင့် အေူး
ြင် လကျးဇူးတင်ြါေည်။ 

 ေက်ွှှိ ကကုံလတေ့လနွှလော ကြ်လွှာဂါနှ
င့် နိုင်ငံလွှးအြက်အြဲများ အြါအဝင် ကျွန်လတာ်တို့၏ 
ေုြ်ငန်းများတေင် လတေ့ ကကုံွှလော အြက်အြဲမြဿနာ
များနှင့် စေန့်စားမှုများကကားတေင် အကျ ိုးအမမတ် မမဖစ်ေေန်း
ေည့်တိုင် တက်ညီေက်ညီစောမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ ေည်ြတ်
မှုအွှှိန်အေုန် ယိမ်းယိုင်ြျိနဲ့ မြင်းမွှှိလစွှန် အြျင်းြျင်း 
ြျစ်ြင်လေးစားစောမဖင့် ဝိုင်းဝန်း ကူညီလဖးမ ေိန်းေိမ်း 
လဆာင်ွှွက်ကကြါေို့ တိုက်တေန်းွှင်း ကျွန်လတာ်၏ အမှာ
စကားကို နိဂုံးြျုြ်အြ်ြါေည်။

လကကာင့် တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများ လနှးလကေးကကန့် ကကာ
မှု ွှှိြဲ့လော်ေည်း ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေးလြါ်ကို မေိြိုက်
လစြဲ့ြါ။ ေုြ်ငန်းအြ်နှံေူနှင့် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် 
ေိြိုက်နစ်နာမှု မွှှိလစဘဲ စီမံြန့်ြေဲေူများက စီမံကိန်းများ 
မြီးလမမာက်ေည်အေိ ေိန်းလကျာင်းလဆာင်ွှွက်နိုင်ြဲ့ေည်
ကို လတေ့ွှြါေည်။ တည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းေုြ်ငန်း
များ အလေးစိတ်ကို အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အိတ်ဖေင့်
လြးစာတေင်ေည်းလကာင်း၊ စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကဏ္ဍတေင်
ေည်းလကာင်း ဖတ်ရှုနိုင်ြါေည်။

အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်း၏ မူဆယ် အမှိုက်နှင့်မိေ္လာ
ေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းမှာေဲ အြက်အြဲ 
အနည်းနှင့်အများ ကကုံြဲ့ွှလော်ေည်း ေက်ွှှိတေင် ြုံမှန်
ေည်ြတ်ေျက်ွှှိေည် ေုဆိုနိုင်ြါေည်။ ဤဝန်လဆာင်မှု
ေုြ်ငန်းနယ်ြယ်တေင် ကုမ္ပဏီအတေက် အလတေ့အကကုံေစ်
ေဖေယ် မဖစ်လနလေးမြင်းလကကာင့် ေိုက်တန်လော အကျ ိုး 
အမမတ် မွှွှှိလေးလော်ေည်း လွှွှှည်အတေက် အေား 
အောလကာင်းမေန်ေည့် ေုြ်ငန်းတစ်ြုမဖစ်ေည်မှာ လေြျာ
ြါေည်။ အနာဂတ်တေင် အမှိုက်၏ မြန်ေည်အေုံးမြုနိုင်
လော ြစ္စည်းများမှ ေူေုံးကုန်များ ေုတ်ေုြ်မြင်း၊ အမှိုက်
မှ လမမကေဇာ ေုတ်ေုြ်မြင်း၊ အမှိုက်မှ ဓာတုလဆးွှည်များ 
ေုတ်ေုြ်မြင်း စေည်များ လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်အတေက် 
မြင်ဆင်လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိေည်။ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်း 
ဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းေည် ကုေိုေ်ေည်းွှ  
ဝမ်းေည်းဝ မမို့ွှွာောယာေှြလစေည့် ေုြ်ငန်းတစ်ြု
မဖစ်ေည်။ 

ကုမ္ပဏီ၏ အရှုံးအမမတ် မြုံငုံေုံးေြ်ြျက်အလနမဖင့် 
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ေည် နိုင်ငံတကာလငေလကကးနှင့်  
မမန်မာကျြ်လငေ ေဲေှယ်နှုန်း အလမြာင်းအေဲလကကာင့် 
တန်ဖိုးမြန်ေင့်မှုတေင် အရှုံးအနည်းငယ် မဖစ်လြါ်
လစေည်ကို လတေ့ွှြါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ 
ွှွှန်ွှှိများ နည်းေေားမြင်း၊ ယင်းနှင့်



အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အိတ်ဖွင့်ဟပးစာ

စိုင်းအုန်းမမင့်

အစုွှှယ်ယာွှှင်များေို့အစုွှှယ်ယာွှှင်များေို့

ကိုယ်စိတ်နှစ်မဖာ ကျန်းမာြျမ်းောမြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါ
လဘးမှ ကင်းလဝးကကြါလစလကကာင်း ဆုမေန်လကာင်း လတာင်း
အြ်ြါေည်။

ယြုအိတ်ဖေင့်လြးစာေည် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှး 
နှစ်အတေင်း လဆာင်ွှွက်ြဲ့လော ေုြ်ငန်းများ၊ ဘဏ္ဍာလွှး
အလမြအလနများနှင့် လွှှ့ဆက်လဆာင်ွှွက်မည့် ေုြ်ငန်းများ
အလကကာင်းကို ွှှယ်ယာွှှင်းများ ေိွှှိနိုင်ွှန် ွှှင်းေင်းတင်မြ
ေားလကကာင်း ြဏာမအစီွှင်ြံအြ်ြါေည်။

ကြ်လွှာဂါနှင့် နိုင်ငံလွှးအြက်အြဲကြ်လွှာဂါနှင့် နိုင်ငံလွှးအြက်အြဲ

၂၀၁၉ လနာင်းြိုင်းမှစမြီး ယြုဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အေိမမန်မာ 
နိုင်ငံတေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု မမင့်မားေျက်ွှှိလေးေည်ေု 
ယူဆနိုင်ြါေည်။ အိမ်နီးြျင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေျှင် မမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ကာကေယ်လဆး ေိုးနှံ မြီးစီးမှု ွှာြိုင်နှုန်း နည်း
လနလေးမြင်းလကကာင့်ေည်း မဖစ်နိုင်ြါေည်။

ဤ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် မိမိတို့ တန်ဖိုး
ေားွှလော စာွှင်းစစ်ြညာွှှင် ဆွှာကကီး ဦးစိန်ဝင်းနှင့် 
အင်ဂျင်နီယာ ဘူမိလဗဒြညာွှှင် ဆွှာကကီး ဦးလအာင်ေင်း
တို့ ောဝွှ ြေဲြောေေားမြင်းမှာေည်း မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံး
မှုကကီးတစ်ြု မဖစ်ြါေ ည်။ 

ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် ဤကဲ့ေို့ ကြ်လွှာဂါနှင့် နိုင်ငံလွှး 
မတည်မငိမ်မှု အြက်အြဲများကကားတေင် ကုမ္ပဏီေည်ြတ်မှု 
အွှှိန်အေုန် ကျဆင်းမေေားလစွှန် အဖက်ဖက်မှ ေတိကကီး
စောမဖင့် ေိန်းေိမ်း ကကီးကကြ် ြဲ့ကိုင် လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ 
ေို့လော်ေည်း ကျြ်လငေနှင့် နိုင်ငံမြားလငေ ေဲေှယ်နှုန်း မ
တည်မငိမ်မြင်း၊ တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းေုံးြစ္စည်းများ 
ေေယ်ေင့်တကူ မဝယ်ယူနိုင်မြင်း၊ မမန်မာ-တရုတ် နယ်စြ်
ကုန်ေေယ်လွှး ကန့်ေတ် ြိတ်စို့ မြင်း၊ အြျ ို့ ေုြ်ငန်းများ
ကို အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့်ော လဆာင်ွှွက်နိုင်မြင်း စေည်
တို့လကကာင့် ွှည်မှန်းေားေည့်အတိုင်း ြွှီးမလြါက်ြဲ့လော် 
ေည်း လအာက်ြါ စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို ွှယူလဆာင်ွှွက် 
နိုင်ြဲ့ြါေည်။ 

စီမံကိန်းများ

(၁) မူဆယ်ဗေိုစီးြေားလွှးဇုန်၏ Zone-4B (၁) မူဆယ်ဗေိုစီးြေားလွှးဇုန်၏ Zone-4B 

နယူးစတားေိုက် လဆာက်ေုြ်လွှး ကုမ္ပဏီေီမိတက်မှ  
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေည့် မူဆယ်ဗေိုစီးြေားလွှးဇုန်စီမံကိန်း ြင်မ
ဇုန်များ၏ အလမြြံအလဆာက်အအုံြိုင်းများကို အားေုံးနီးြါး
အလကာင်အေည် လဖာ်လဆာင်ြဲ့ မြီးမဖစ်ြါေည်။ ေူလနအိမ်
ွှာအြိုင်းများမဖစ်ေည့် Villa Zone များကိုမူ အလမြအလန
အွှ တစ်ဆင့်ြျင်း အလကာင်အေည် လဖာ်လဆာင်ွှာတေင် ဤ
နှစ်အတေင်း ၁၈ ဧကကျယ်ဝန်းေည့် Zone 4-B ွှှိ ေမ်းများ
ကို တည်လဆာက်မြီးစီးြဲ့ြါေည်။ 

(၂) လငေဇင်လယာ်အိမ်ွှာစီမံကိန်း၏ ေမ်းတည်လဆာက်မြင်း(၂) လငေဇင်လယာ်အိမ်ွှာစီမံကိန်း၏ ေမ်းတည်လဆာက်မြင်း
ေုြ်ငန်းေုြ်ငန်း

လဒေအတေင်းွှှိ ေုြ်ငန်းွှှင်အြျ ို့မှ အလကာင်အေည်လဖာ်
ေျက်ွှှိလော လငေဇင်လယာ်အိမ်ွှာစီမံကိန်းေည် မူဆယ်
မမို့နယ်၊ နမ့်ြန်းလကျးွှွာအုြ်စု၊ နမ့်ြေမ်လကျးွှွာ၏ နယ် 
နိမိတ်အတေင်းမဖစ်မြီး စက်မှုကေက်ေစ်၏ အနီးဝန်းကျင်တေင်
ေည်း တည်ွှှိြါေည်။ အဆိုြါစီမံကိန်း၏ ၅၉၀ မီတာ 
ွှှည်ေျားေည့် ေမ်းအတေက် လမမေားေမ်းလဖာ်ေုတ်မြင်း
ေုြ်ငန်း၊ မဗုန်းအလမြြံေွှာတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းနှင့် 
ေမ်းအတေက် ေိုအြ်ေည့် အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်

ြံ့ြိုးမြင်း ေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှြါေည်။ 

(၃) မူဆယ် မမို့တေင်းေမ်း တင်ဒါေုြ်ငန်းများ(၃) မူဆယ် မမို့တေင်းေမ်း တင်ဒါေုြ်ငန်းများ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း မမို့နယ်စည်ြင်ောယာ  
လွှးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်မဖင့် လြါ်ယူလဆာင်ွှွက်ေည့်  မူဆယ်  
မမို့တေင်း တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအနက် အြျ ို့
ကေန်ကွှစ်ေမ်းြင်းမြင်းေုြ်ငန်းများကို တင်ဒါဝင်လွှာက်
ယှဉ်မြိုင်လအာင်မမင်မြီး ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ြေင့် ွှွှှိြဲ့ြါ 
ေည်။ ယင်းတို့မှာ -

(က) စက်မှုေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း(က) စက်မှုေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း

စက်မှုေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းေည် ဂွှိတ်လော်
ြမ်းမှ တင်ဒါလအာင်မမင်လဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှြဲ့ေည့် ေုြ်ငန်း
တစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ စက်မှုေမ်းေည် မူဆယ်မမို့၊ လကာင်း
မူးတုံွှြ်ကေက်၊ ေိုနားနယ်လမမအတေင်းတေင် တည်ွှှိမြီး 
စက်မှုကေက်ေစ်ေို့ ေေားလွှာက်ွှာ အဓိကေမ်းမဖစ်ေည်။ 
အဆိုြါေမ်းေည် မမို့နယ် စည်ြင်ောယာလွှး ဌာန၏ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ဘတ်ဂျက် လြါင်းစဉ်လအာက်
တေင် တည်လဆာက်ေည့်ေမ်းမဖစ်မြီး လြ ၁,၂၀၀ အွှှည်
ွှှိေည့်ေမ်းကို မူေ ၁၂ လြအကျယ် ကတ္တွှာေမ်းမှ ၁၈ 
လြအကျယ် ကေန်ကွှစ်ေမ်း အမဖစ်ေို့ အဆင့် မမှင့်တင် 
တည်လဆာက်ေည့်ေမ်းမဖစ်ေည်။ 

(ြ) ၄၅ ကုန်းေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း(ြ) ၄၅ ကုန်းေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း

၄၅ ကုန်းေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းေည် ဂွှိတ်
လော်ြမ်းမှ တင်ဒါလအာင်မမင်ေည့် လနာက်ေြ်ေုြ်ငန်း
တစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ ၄၅ ကုန်းေမ်းမကကီးေည် မူဆယ်မမို့၊ 
ေိုမေန်ွှြ်ကေက်အတေင်းတေင်တည်ွှှိမြီး နာနတ်ကုန်းအြိုင်း
မှေည် ၄၅ ကုန်းအြိုင်းများေို့ ဆက်ေေယ်ေားေည့် ြင်မ
ေမ်းလကကာင်းကကီးမဖစ်ြါေည်။ ၎င်းေမ်းေည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း Clean & Green City ဘတ်ဂျက်
လြါင်းစဉ်လအာက်တေင် လဆာင်ွှွက်ွှေည့်ေမ်းမဖစ်ြါေည်။ 
အွှှည်အားမဖင့် ၂,၅၃၀ လြ၊ အကျယ် ၁၈ လြွှှိေည့် 
ေမ်းေုြ်ငန်းကို ၂ ြိုင်းြေဲမြီး လဆာင်ွှွက်ြဲ့ေည်။

ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ေည့်အြျိန်တေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်
လွှာဂါ တတိယေှိုင်းမဖစ်ြေား၍ လဒေတေင်း အေေားအော 
ကန့်ေတ်မှုလကကာင့် ဘိေြ်လမမမြတ်လတာက်မှု၊ မမန်မာ-
တရုတ် နယ်စြ်မဖတ်ေန်းလွှး ဂိတ်များြိတ်ြင်မှု စေည့် 
အလမြအလနများလကကာင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုကာေမှာ 
ြန့်မှန်းေားေည်ေက် ကကန့်ကကာြဲ့ွှေည်။

(၄) ေေယ်တိန်ြမ်းေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း(၄) ေေယ်တိန်ြမ်းေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း

မူဆယ်မမို့၏ အေင်ကွှမဖစ်ေည့် ေေယ်တိန်ြမ်းလတာင်
လတာ်ေည် အများမြည်ေူတို့ ောလွှာက်ေည်ြတ် အနားယူ
ြျင်စဖေယ်လကာင်းေှေည့် လနွှာတစ်ြုမဖစ်ေည်။ ေေယ်
တိန်ြမ်းလတာင်ြတ်ေမ်းေည် အဝင်မုြ်ဦးမှေည် ွှှမ်း
နှစ်ေစ်ကူးကျင်းြွှာြေဲြင်း၊ ေေယ်တိန်ြမ်းဓမ္မာရုံ၊ လဗာဓိ
ကုန်း (လေျာင်းလတာ်မူဘုွှား)၊ ေဗ္ဗညုစုမ့်မိန်း လစတီလတာ် 
(မိုင်းဖုန်းလစတီလတာ်)၊ မြည်လတာ်မြန်ဘုွှား၊ မောေန္တိေုြ 
ွှြ်လတာ်မူဘုွှားကုန်း၏ အတက်မုြ်ဦး စေည်တို့ကို 
မဖတ်ေန်း၍ လတာင်လတာ်၏ အမမင့်ဆုံးလနွှာတေင် တည်ေား
ေည့် ေုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောလစတီလတာ်ေို့ လြါက်လွှာက်ေည့် 
ေမ်းမဖစ်ြါေည်။

အဆိုြါေမ်းကို ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမဖစ် အဆင့် မမှင့် 
တင်ွှန်အတေက် ၈-၁-၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် ေေယ်တိန်ြမ်း 
ဘုွှားလကျာင်း၏ ဦးစီးြဓာနနာယကဆွှာလတာ်မဖစ်လော  
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လတာင်တန်းောေနာမြု ဆွှာလတာ် ဘုွှားကကီး ဘဒ္ဒန္တ 
ေုြမိန္ဒ၏ မိန့်မှာြျက်နှင့်အညီ ေိုအြ်ေည့်တိုင်းတာမှု
များမြုေုြ်မြီးလနာက် ေမ်းနှင့်ေက်ဆိုင်ေည့် Geomet-
ric Design, Structure Design များလွှးဆေဲမြင်း၊ ြန့်
မှန်းလမြ ကုန်ကျစွှိတ်များ တေက်ြျက်မြင်း စေည်တို့ကို 
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ ေို့လနာက် ၂၄-၂-၂၀၂၁ ွှက်လန့
မှစ၍ အွှှည် ၇,၉၀၈ လြွှှိလောေမ်းကို မူေ အကျယ် 
၁၈ လြ ကတ္တွှာေမ်းမှ အကျယ် လြ ၃၀ ကေန်ကွှစ်ေမ်း
အမဖစ်ေို့ အြိုင်း ၃ ြိုင်းြေဲကာ စက်ယန္တွှားများမဖင့် ေမ်းြျဲ့
မြင်းေုြ်ငန်း၊ လအာက်ြံလမမေားမြုမြင် တည်လဆာက်မြင်း
ေုြ်ငန်း၊ မဗုန်းအလမြြံေွှာြင်းမြင်းေုြ်ငန်း၊ ကေန်ကွှစ်ြင်း
မြင်းစေည်မဖင့် တစ်ဆင့်ြျင်းလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ ေိုေို့
လဆာင်ွှွက်ွှာ၌ ေမ်းြင်းမြင်းနှင့် ဆက်စြ်ေျက် အြျင်း ၂ 
လြ၊ အွှှည် ၃၉ လြွှှိ ကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တစ်စင်းနှင့် အြျင်း ၂ 
လြ၊ အွှှည် ၃၂ လြွှှိ ကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တစ်စင်းတို့ကိုေည်း 
တည်လဆာက်ေှူဒါန်းလြးြဲ့ြါေည်။

(၅) ကျင်စန်းလကျာ့ နယ်စြ်ကုန်စည်ဖေှယ် ကားကကီးကေင်း(၅) ကျင်စန်းလကျာ့ နယ်စြ်ကုန်စည်ဖေှယ် ကားကကီးကေင်း
စီမံကိန်းစီမံကိန်း

ကိုဗစ်-၁၉ တတိယေှိုင်းကာေတေင် မမန်မာ - တရုတ် 
နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှုအား ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ မတ်ေ၌ စတင်
ွှြ်ဆိုင်းေားြဲ့ေမဖင့် မြည်ြြုိ့ကုန်/ေေင်းကုန်ကိုအလမြြံမြီး  
ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်လနလော စိုက်ြျ ိုး လတာင်ေူများ၊ စီးြေား 
လွှးေုြ်ငန်းွှှင်များ၊ ကုန်စည်ြို့လဆာင်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့်  
နယ်စြ်လန မြည်ေူေူေုတို့ အြက်အြဲ အကကြ်အတည်း
များစော ွှင်ဆိုင်ကကုံလတေ့ြဲ့ွှြါေည်။

အဆိုြါ အြက်အြဲ အကကြ်အတည်းများကို ကိုဗစ်-
၁၉ ကြ်လွှာဂါ ကကိုတင်ကာကေယ်လွှးနှင့် ေိန်းြျုြ်လွှး 
ေုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ လမဖွှှင်းနိုင်ွှန်အတေက် နှစ်နိုင်ငံ
အစိုးွှ ညှိနှိုင်းမှုများလဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီးလနာက် မူဆယ်မမို့နယ်၊ 
ေေယ်အင်လကျးွှွာတေင် Closed Loop Management 
စနစ်မဖင့် နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှုေုြ်ငန်းများ မြန်ေည်စတင်
နိုင်ွှန် လွှေေေယ်အင်ကုမ္ပဏီမှ ယာယီလြါက်တို နယ်စြ်
ကုန်စည်ဖေှယ်လွှး ကားကကီးကေင်း စီမံကိန်းအား ွှင်းနှီး
မမှုြ်နှံလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

ေေင်းကုန်/ေုတ်ကုန် ဖေှယ်ကေင်းများြါဝင်ေည့် 
ဧက ၂၀ အကျယ်အဝန်းွှှိလော အဆိုြါစီမံကိန်းအား မိမိတို့ 
ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ ကန်ေရိုက်စနစ်မဖင့် ၂ ေအတေင်းအမြီး

လဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီး ၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ွှက်လန့မှ ၂၅.၁၁.၂၀၂၁ 
ွှက်လန့အေိ ကေန်တိန်နာများမဖင့် စမ်းေြ် ကုန်ေေယ်မှု
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ကာ ၂၆.၁၁.၂၀၂၁ ွှက်လန့မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံ
ကုန်ေေယ်မှုအား ကေန်တိန်နာများမဖင့် စတင်ေည်ြတ် 
လဆာင်ွှွက်လနမြီမဖစ်ြါေည်။

(၆) နမ့်ဆန်လွှလေှာင်တမံစီမံကိန်း(၆) နမ့်ဆန်လွှလေှာင်တမံစီမံကိန်း

Cornerstone Resources (Myanmar) Limited မှ 
ွှှမ်းမြည်နယ်လမမာက်ြိုင်း၊  ေားရှိုးြရိုင်၊ ေားရှိုးမမို့နယ်၊ 
လြးနင်းအုြ်စု၊ ြါးေျှိလကျးွှွာအနီးတေင် ေည်ြတ်ေုတ်ေုြ်
ေျက်ွှှိလော ေတ္ထုေန့်စင်စက်ရုံအတေက် ေိုအြ်လော 
စက်ရုံေုံးနှင့် လောက်ေုံးလွှများအတေက် လမမလအာက်လွှ 
(အဝီစိလွှ) အစား အနီးွှှိ နမ့်မေန်လြျာင်း လွှအွှင်းအမမစ်
ကိုအေုံးမြုကာ လမမေားတမံတည်လဆာက်၍ လမမလြါ်လွှ
များစုလဆာင်းမြီး တမံလွှမဖင့် အေုံးမြုနိုင်ွှန် မိမိတို့ ဂွှိတ်
လော်ြမ်း နှင့် Energy Reliable Ace Co., Ltd. တို့မှ 
ကျွမ်းကျင်ြညာွှှင်များ ြူးလြါင်းမြီး စီမံကိန်းမဖစ်လမမာက်နိုင်
စေမ်း စူးစမ်းလေ့ောမှုများလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ အဆိုြါ လမမ
ေားတမံေည် 14 မီတာအမမင့်ွှှိမြီး လွှ ကုဗမီတာ ၁ ေန်း
ြမာဏ ေိုလေှာင်နိုင်မည်မဖစ်ေည်။

စီမံကိန်း အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်ြေင့်ကို ေားရှိုး
ြရိုင်စီမံအုြ်ြျုြ်လွှးအဖေဲ့ေို့ တင်မြေားမြီး ြေင့် မြုမိန့် 
ွှွှှိမြီးမဖစ်ြါေည်။ ေက်ွှှိတေင် မိမိတို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ 
အကကံလြးအွှာွှှိများ၊ ကျွမ်းကျင်ြညာွှှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်
ေုြ်ေားများ၊ စက်/ယာဉ်/ယန္တွှားများအေုံးမြု၍ 
အွှည်အလေေးမြည့်မီစောမဖင့်  ယြုအစီွှင်ြံေည့်ကာေတေင် 
စတင် အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်မည်မဖစ်ြါေည်။

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း

(၁) နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်း(၁) နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်း

နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းေည် မူဆယ်မမို့ွှှိ နမ့်လြါ်
လြျာင်းလွှအွှင်းအမမစ်ကို အေုံးမြုတည်လဆာက်မည့် တြ်
ဆင်စက်အင်အား ၂၀ မဂ္ဂါဝြ်ွှှိ ေျှြ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ြုမဖစ်
မြီး ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကကျလော လွှွှှည်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုတစ်ြု
ေည်း မဖစ်ြါေည်။ စီမံကိန်းေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှွှှိွှန် 
၂၀၁၃ ြုနှစ်မှ စတင်အဆိုမြုတင်မြြဲ့ မြီး နားေည်မှုစာြျွန်
ေွှာလွှးေိုးမြင်း၊ ြဋိညာဉ်စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုမြင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ
ွှင်းနှီး မမှုြ်နှံမှုလကာ်မွှှင်၏ြေင့် မြုမိန့်ွှွှှိမြင်း၊ ESIA Scop-

ing Proposal ြေင့် မြုမိန့်ွှွှှိမြင်း၊  ဓာတ်အားဝယ်ယူလွှး  
ေလဘာတူစာြျုြ် ေက်မှတ်လွှးေိုးမြင်းစေည့် အဆင့်ဆင့် 
လော ဖေံ့ မဖိုးမှုေုြ်ငန်းစဉ်များကို ၂၀၁၈ ဇူေိုင်ေတေင် 
လဆာင်ွှွက် မြီးစီးြဲ့ မြီး တည်လဆာက်မှုအလနနှင့် အကကို
အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းများကို ကကိုတင်လဆာင်ွှွက်ေားွှှိမြီး 
မဖစ်ြါေည်။ 

ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် ြဋိညာဉ်စာြျုြ်ေက်မှတ်လွှးေိုး
မြီးြျိန် ၃ နှစ်တာ ကာေအတေင်း နိုင်ငံမြားလငေလကကး ေဲေှယ်
မှုနှုန်းေား ရုတ်တွှက်အဆမတန်မမင့်တက်မြင်း၊ လဒေ
တေင်း ေက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများ မကကာြဏမဖစ်ြေားမြင်း၊ 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါနှင့် နိုင်ငံလွှးမတည်မငိမ်မှုများလကကာင့်  
လဆာင်ွှွက်ွှန် အြက်အြဲများစော ကကုံလတေ့ြဲ့ွှြါေည်။ 
ေို့လကကာင့် စီမံကိန်းေတ်မှတ်ကာေအတေင်း လနှာင့်လနှးကကန့် 
ကကာမှုများ မဖစ်လြါ်ြဲ့ွှေည့်အတေက် စီမံကိန်းေက်တမ်း 
တိုးမမင့်လြးြါွှန် ေျှြ်စစ်နှင့်စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် 
မမန်မာနိုင်ငံွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုလကာ်မွှှင်ေို့ တင်မြြဲ့ေည့်အလြါ် 
စီမံကိန်းကာေေက်တမ်းအား ၂၀၂၁ မြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ 
၂၅ ွှက်လန့မှ ၂၀၂၃ ြုနှစ်၊ လမေ ၂၄ ွှက်လန့အေိ ၁၈ ေကို 
ဒုတိယအကကိမ် ေြ်မံ တိုးမမင့်လဆာင်ွှွက်ြေင့် လေျှာက်ေား
ြါေည်။ ေို့အတူ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုအား ြိုမိုတေက်လမြကိုက်မှုွှှိ
လစွှန်နှင့် ဘဏ္ဍာလွှးစီမံြန့်ြေဲမှုများကို အဆင်လမြလြျာလမေ့
စော လဆာင်ွှွက်ေေားနိုင်ွှန် ဓာတ်အားဝယ်ယူလွှးေလဘာတူ
ညီမှုစာြျုြ်ြါ အြျက်အေက်များနှင့်အညီ ဓာတ်အားြတိုး
မမှင့်လြးနိုင်လွှးအတေက် ေျှြ်စစ်နှင့်စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနေို့ 
တင်မြေမ်းညွှန်မှု ြံယူေားြါေည်။ 

အမြားတစ်ဖက်တေင်ေည်း စီမံကိန်းေုြ်ငန်းအတေက် 
ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုြုံစံအား ြိုမိုေိလွှာက်မှုွှှိလစမည့် 
Business Model မျ ိုးမဖင့် ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ေေားနိုင်လွှး
အတေက် စီမံကိန်းအား စိတ်ဝင်စားကကေည့် စီးြေားလွှးအဖေဲ့
အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းလဆေးလနေးမြင်ဆင်ေျက်ွှှိြါေည်။ 
စီမံကိန်းဧွှိယာအတေင်း အကကိုအင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းြိုင်း 
အေင့်လဆာင်ွှွက်ေားွှှိမြီးမဖစ်ေည့်အတေက် မလမျှာ်မှန်းနိုင်  
လော ကိစ္စွှြ်များ မဖစ်လြါ်မြင်းမွှှိြါက ၂၀၂၄ ြုနှစ်၊ နှစ ်
မကုန်မီတေင် ေုြ်ငန်းများ အမြီးေတ်နိုင်လွှးအတေက် အား
ေည့် ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်ေေားြါမည်။

(၂) လွှေဲ ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း(၂) လွှေဲ ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း

လွှေဲများကို ကုမ္ပဏီ၏ တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်

ေုြ်ငန်းများတေင်ေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကေန်ကွှစ် 
ေုတ်ေုြ်မှုစက်ရုံအတေက်ေည်းလကာင်း၊ မြင်ြလဆာက်ေုြ်
လွှးေုြ်ငန်းများေို့ေည်းလကာင်း ေုတ်ေုြ် လွှာင်းြျ
လြးေျက်ွှှိြါေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း 
ကုမ္ပဏီ၏ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်ရုံနှင့် တည်လဆာက်လွှး  
ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများအတေက် အေုံအလောက် ေုတ်ေုြ်
ြံ့ြိုးလြးနိုင်ြဲ့လော်ေည်း မြင်ြလွှာင်းအားမှာ ကိုဗစ်ကြ်
လွှာဂါ အလမြအလနများလကကာင့် လွှာင်းအားကျဆင်းြဲ့ွှ
ြါေည်။

(၃) အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ် ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း(၃) အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ် ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း

အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ် ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်းအတေက် ကေန် 
ကွှစ်လဖျာ်စက် (HZ60) ကို ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်
တေင် တည်လောင်ြဲ့ မြီး မိမိတို့၏ တည်လဆာက်လွှး
ေုြ်ငန်းများတေင် အေုံးမြုေကဲ့ေို့ မြင်ြတည်လဆာက်
လွှးေုြ်ငန်းများေို့ေည်း လွှာင်းြျလြးေျက်ွှှိြါေည်။ 
ေက်ွှှိ အစီွှင်ြံေည့် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ 
တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများတေက် စုစုလြါင်းကေန်ကွှစ် 
၇၁၀၀ ကုဗမီတာကို ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးလြးနိုင်ြဲ့ မြီး မြင်ြေုြ်
ငန်းများအတေက် စုစုလြါင်း ကေန်ကွှစ်ြမာဏ ၂၂၄၈ ကုဗ
မီတာ ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျနိုင်ြဲ့ြါေည်။

(၄) ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြင်း(၄) ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြင်း
ေုြ်ငန်း ေုြ်ငန်း 

မိမိတို့၏ ကုမ္ပဏီြေဲမဖစ်လော HPA Con-Gent Co., Ltd. 
ေည် မန္တလေးမမို့တေင် စက်ရုံတည်၍ ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အား
တိုးလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်းကို လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိ
ွှာ အစီွှင်ြံေည့် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း စုစုလြါင်းတန်ြျိန် 
၁၄၃.၅ တန်ော ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျနိုင်ြဲ့ြါေည်။ 

ကုမ္ပဏီခွဲများ ဖျက်သိမ်းပခင်း
ကုမ္ပဏီ၏ အလေေလေေ အေုံးစွှိတ် လေျှာ့ြျနိုင်ွှန် ၂၀၁၉ -  
၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ အစည်း 
အလဝးဆုံးမဖတ်ြျက်အွှ အဆိုြါစက်ရုံအား မူဆယ်မမို့ေို့  
လမြာင်းလွှေ့ေုတ်ေုြ်ွှန် ေျာေားလော်ေည်း ၂၀၂၀ နှစ်
ကုန်ြိုင်းတေင် မန္တလေးတိုင်းအတေင်း မဖစ်နိုင်လမြွှှိလော စီမံ 
ကိန်းအေားအောလကကာင့် မလမြာင်းလွှေ့ မဖစ်ြဲ့လြ။ ေို့လော် 
ကိုဗစ်ကြ်လွှာဂါလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ နယ်စြ်ကုန်ေေယ်
မှု ြိတ်ဆို့ မြင်းလကကာင့် ကုန်ကကမ်းများ တင်ေေင်းမြင်း မမြု  
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နိုင်လောလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ လငေေဲေှယ်မှုနှုန်းေား
လကကာင့် ကုန်ကကမ်းလေးနှုန်း အဆမတန်မမင့်မားမြင်းလကကာင် ့
ေည်းလကာင်း၊ အေက်လဖာ်မြြါ အေားအောွှှိလော 
စီမံကိန်းကကီး မလဖာ်လဆာင်မဖစ်ေည့် မြင် တည်လဆာက်လွှး
ေုြ်ငန်းကကီးများ နည်းြါးေေားမြင်းလကကာင့်ေည်းလကာင်း 
စီးြေားလွှးတေက်လြျကိုက်မှု မွှှိေည့်အတေက် HPA Con-
Gent Co., Ltd နှင့် Hor-Tech Co., Ltd တို့ကို ောမည့်  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ဖျက်ေိမ်းေေားွှန် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ေို့ 
တင်မြမြီး အဆုံးမဖတ် ြံယူမည်မဖစ်ြါေည်။

စီးပွားဟရးဖွံ့ခဖိုးမှုကဏ္ဍ

စေန့်ြစ်အမှိုက်မှ မြန်ေည်အေုံးမြုနိုင်လော ကုန်ြစ္စည်းနှင့် စေန့်ြစ်အမှိုက်မှ မြန်ေည်အေုံးမြုနိုင်လော ကုန်ြစ္စည်းနှင့် 
ဓာတုလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်မှုဓာတုလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်မှု

မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှု
ေုြ်ငန်းကို မူဆယ်မမို့နယ် စည်ြင်ောယာလွှးလကာ်မတီနှ
င့် မိမိတို့၏ကုမ္ပဏီြေဲမဖစ်လော Twins Industry Limited တို့
အကကား နှစ် ၃၀ (+၁၀+၁၀ = ၅၀ နှစ်) ဝန်လဆာင်မှု ေုြ်ငန်း
စာြျုြ်ြျုြ်ြဲ့ မြီး၊ ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇေန်ေ၊ ၆ ွှက်လန့တေင် 
ေုြ်ငန်းများကို စတင်လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ ေက်ွှှိတေင် 
ဝန်ေမ်းနှင့် ေုြ်ေားအင်အား ၇၈ ဦး၊ စက်/ယာဉ်/ယန္တွှား
မျ ိုးစုံ ၂၇ စီးတို့ မဖင့် ေုြ်ငန်းများ ေည်ြတ်ေျက် ွှှိေည်။

အနာဂတ်ေုြ်ငန်းများ အလနမဖင့် အမှိုက်မှ မြန်ေည်
မြည့် မဖိုးမမဲစေမ်းအင်ေုတ်ေုြ်နိုင်လွှးအတေက် လမျှာ်မှန်းြျက်  
ေားွှှိြါေည်။ ြေမလမြေှမ်းအမဖစ် အမှိုက်မှ ဓာတုလဆး 
ွှည်ေုတ်ေုြ်နိုင်ွှန် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတစ်ြုနှင့် 
ြျိတ်ဆက်ကာ Online Meeting များမြုေုြ်၍ အမြန်အေှန် 
လဆေးလနေးြဲ့ြါေည်။ ြေြ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှု လေျာ့ြျလွှး
နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် အေိအမမင် ဖန်တီးမမှင့်တင်လွှး
များအတေက် အကျ ိုးအမမတ်မယူဘဲ ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက် 
အကကံလြးေျက်ွှှိလော ွှန်ကုန်မမို့ွှှိ ေန့် မမန်မာကုမ္ပဏီနှင့်  
ြျိတ်ဆက်၍ Online Meeting များ မြုေုြ်ကာ ၎င်း၏ 
ေမ်းညွှန်မှုမဖင့် မူဆယ်မမို့မှ ေေက်ွှှိလော အမှိုက်များကို 
အမျ ိုးအစား ၂၅  မျ ိုး ြေဲမြားမြင်း၊ ေေက်ွှှိမှုနှုန်းများ ဆန်းစစ်
မြင်းတို့ကို လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

အမှိုက်မှ စေမ်းအင်ေုတ်ေုြ်မြင်း၊ ဆယ်တင်ြစ္စည်း
များ မြန်ေည်လွှာင်းြျမြင်း၊ ဓာတုလဆးွှည်များ ေုတ်ေုြ်
မြင်း၊ ေဘာဝလမမကေဇာများ ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျမြင်း
စေည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်မြင်းမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်လငေနှင့် 

အကျ ိုးအမမတ် တိုးလစမည်မဖစ်ြါေည်။

ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်းွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်း

အစုွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် မိမိတို့ြိုင်ဆိုင်လော အစု 
ွှှယ်ယာများကို ေေတ်ေြ်စော လွှာင်းဝယ်နိုင်လွှးအတေက် 
ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်း (YSX) ေို့ စာွှင်းဝင်နိုင်လွှး 
ကကိုးြမ်းြဲ့လော်ေည်း မေိုေားအြ်လောကုန်ကျစွှိတ်များ 
မွှှိလစလွှးအတေက်ေည်းလကာင်း၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်အကျ ိုး
ကို ြိုမိုမဖစ်ေေန်းလစွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ
ဘက်မှ ြိုင်မာလော ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု ွှှိမြီးမှော၊ တစ်နည်း
အားမဖင့် နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်းကဲ့ေို့ စီမံကိန်း
အား အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်မြီးမှော လေးကေက်
အလမြအလနကို ေုံးေြ်မြီး ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်း (YSX) 
ေို့ ဝင်ေင့်က ဝင်မည်မဖစ်လကကာင်းကို ၁၁.၁၁.၂၀၂၀ ွှက်လန့
တေင် ကျင်းြမြုေုြ်လော ဒါရိုက်ဘုတ် အဖေဲ့အစည်းအလဝး
တေင် ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျမှတ်ေားြါေည်။

ေဏ္ဍာဟရးကဏ္ဍ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ကြ်လွှာဂါကူးစက်မြန့်
ြေားမှုအမြင် နိုင်ငံလွှး မတည်မငိမ်မှုများေည် တည်လဆာက်
လွှးေုြ်ငန်းကဏ္ဍအြါအဝင် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို 
အဆမတန် နည်းြါးေေားလစေည်။ ယင်းနှင့်ဆက်စြ်မြီး 
မဖစ်လြါ်ောေည့် ကျြ်လငေတန်ဖိုး တေုန်ေိုး ကျဆင်းမှုမှာ
ေည်း ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးအမမတ်လဖာ်လဆာင်မှုကို ေိြိုက်လစ
ြဲ့ြါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံမြားလငေမဖင့် လြးွှန်ွှှိများကို နှစ်
ဆနီးြါး လြးဆြ်လနွှေကဲ့ေို့ မဖစ်ေည်။ 

ေို့ မြင် နယ်စြ်ကုန်ေေယ်လွှး ြိတ်ဆို့မှုနှင့် အေေား 
အော ကန့်ေတ်ြိတ်ဆို့မှုများေည် တည်လဆာက်လွှး 
စီမံကိန်းများအတေက် အေုံးမြုွှန်ေိုအြ်လော ကုန်ကကမ်း
များနှင့် စက်ကိွှိယာများ ဝယ်ယူလွှးအတေက် အြက်အြဲ 
များစော မဖစ်လစြါေည်။ ယင်းတို့လကကာင့် ွှွှှိေားလော
ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းမှာ လနှာင့်လနှးကကန့် ကကာမြင်း၊ လဆေးလနေး
ေားလော ေုြ်ငန်းေစ်များ ဆိုင်းငံ့မှုမြုကကမြင်းများ မဖစ်လစ
ကာ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုြိုင်းကိုြင် အေျဉ်မမြတ်လအာင်  
ေိန်းမ’လောက်ကန်လနွှေကဲ့ေို့ မဖစ်ေည်။ နိုင်ငံအဝှမ်း 
အမြားလော တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများ လတေ့ ကကုံ 
ွှင်ဆိုင်ြဲ့ွှေကဲ့ေို့ လမျှာ်မှန်းေားေည့်အတိုင်း အကျ ိုး 
အမမတ်လဖာ်လဆာင်နိုင်မြင်း မွှှိြဲ့ြါ။ ေို့လကကာင့် တင်မြြါ  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေက်ေည်း အစုွှှယ်ယာွှှင်များေို့ 

အမမတ်လဝစုြေဲလြးနိုင်မြင်းမွှှိြါလကကာင်း တင်မြအြ်ြါေည်။ 
ဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ြံစာအွှ ၂၀၂၀-၂၀၂၀၁ ကုန်ဆုံးြျိန်တေင် 
ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးအလမြအလန အြျုြ်မှာ လအာက်ြါ
အတိုင်းမဖစ်ြါေည် -

• ကုမ္ပဏီ၏အေားတင်ြိုင်ဆိုင်မှုမှာ 13,895.9513,895.95 ကျြ်
ေန်း၊

• ွှှယ်ယာတစ်လစာင်၏ စာွှင်းတန်ဖိုးမှာ 1,945.181,945.18 
ကျြ် မဖစ်ြါေည်။ မနှစ်က ွှှယ်ယာတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်
ြါက ွှှယ်ယာတစ်လစာင်ေျှင် တန်ဖိုးအားမဖင့် 75 ကျြ်
ြန့် ကျေေားလကကာင်း လတေ့ွှြါေည်။

နိဂုံးနိဂုံး

အြျုြ်အားမဖင့် ဆိုွှလော် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ေည် 
လွှှ့နှစ်ကဲ့ေို့ ကြ်လွှာဂါကို အေူးအေိမ့် ြံလနွှေည့်အမြင် 
ေုံးဝမေင်မှတ်ြဲ့ေည့် နိုင်ငံလွှးမတည်မငိမ်မှုဒဏ် ွှင်ဆိုင်
လနွှေည့် နှစ်တစ်နှစ်မဖစ်ေည်။ အမြားတစ်ဖက်တေင် ကေတ်
ြိုင်-မူဆယ်-နမ့်ြမ်း လဒေတေင်း တိုက်ြေဲများလကကာင့် နယ်လမမ
လအးြျမ်းတည်မငိမ်မှုမွှှိမြင်း၊ ကြ်လွှာဂါဆိုးကကီး ကျလွှာက်
မြင်း၊ လငေလကကးေဲေှယ်နှုန်း မတည်မငိမ်မြင်းများေည် 
နယ်စြ်ကုန်ေေယ်လွှး ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လနှာင့်လနှးလစြဲ့ မြီး 
လဒေ၏ စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများအား ေိြိုက်ေည့် အကျ ိုး
ေက်လွှာက်မှု မဖစ်လြါ်ြဲ့ြါေည်။ 

ဤကဲ့ေို့ အြက်အြဲနှင့်စိန်လြါ်မှုအမျ ိုးမျ ိုး ကကားတေင် 
ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ဝန်လဆာင်မှုအွှည်အလေေးလြါ် ယုံကကည်
မှု မြျက်ဘဲ အစဉ်အားလြးလော ေုြ်ငန်းအြ်နှံေူများနှင့်  

လဖာက်ေည်များွှှိလနမြင်း၊ တာဝန်ေိမြီး တာဝန်လကျြေန်
လော ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဝန်ေမ်းလကာင်းများ၊ 
ယုံကကည်အားလြးွှလော အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၊ နယ်ြယ်
အေီးေီးမှ ြညာွှှင်များ၊ ေိန်းလကျာင်းလမာင်းနှင်ောေည့် 
အဆင့်ဆင့်လောဦးလဆာင်ေူများ၊ ေမ်းမှန်ေို့လွှာက်လအာင် 
အကကံလကာင်းဉာဏ်လကာင်းများ လြးြဲ့ ကကေူများ ွှှိလနမြင်း
တို့လကကာင့်ြင် ယလန့အေိ ကုမ္ပဏီ ေည်ြတ်မှု အွှှိန်မမြတ်
ဘဲ ဆက်ေက်ွှြ်တည်နိုင်ြဲ့ေည်။ အားေုံးကို မိမိစိတ်ဝမ်း
မှ နက်ရှိုင်းစော အေူးလကျးဇူးတင်ြါေည်။

ေေန်ြဲ့လော ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ေုံးနှစ်အတေင်း အစု 
ွှှယ်ယာွှှင်များအား အမမတ်လဝစု မလြးနိုင်မှုအလြါ် မိမိ
အလနမဖင့် များစော စိတ်မလကာင်းမဖစ်မိြါေည်။ ေို့လော် မိမိ
တို့အလနနှင့် လွှွှှည်ကာေအတေက် အေားအောလကာင်း
များကို ဖန်တီးလြးွှင်း လွှတိုကာေအတေင်း အလမြအလန
များလြးောြါကေည်း အစုွှှယ်ယာွှှင်များအားေုံးအဖို့ 
အကျ ိုးအမမတ်များကို လဆာင်ကကဉ်းလြးနိုင်ွှန် ကကိုးြမ်းေေား
မည်မဖစ်ြါေည်။

လွှှ့လေျှာက်တေင်ေည်း မိဘမြည်ေူများ၏ လမတ္တာ
ကိုြံယူွှင်း မြီးြဲ့ေည့်ကာေများက ွှွှှိောြဲ့ေည့် 
အလတေ့အကကုံလကာင်းများကို အကျ ိုးွှှိစောအေုံးြျေျက် ြိုမို
လကာင်းမေန်လောဘဝကို ဖန်တီးေေားမည် မဖစ်ြါလကကာင်း 
အစီွှင်ြံတင်မြအြ်ြါေည်။
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကဏ္ဍ
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ဥပဟဒအကကံဟပး၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................33
ပပင်ပစာရင်းစစ ်....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................34

  ကုမ္ပဏီအမည် : ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီေီမိတက်

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

လောင့်၊ မင်္ဂောမူဆယ်၊ လတာ်ွှွက်ွှြ်ကေက်၊ မူဆယ်မမို့၊ ွှှမ်းမြည်နယ်။

  ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား : အစိုးွှအဖေဲ့အစည်းများ၊ လဒေတေင်းွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများ၊ ြုဂ္ဂေိကေုြ်ငန်း  

များနှင့်အတူ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်မြင်း၊ တစ်ဆင့်ကန်ေရိုက် 

ေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်မြင်း၊ အကျ ိုးတူ ြူးလြါင်းေုြ်ဆာင်မြင်းနှင့် ကိုယ်ြိုင်

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု  မြုေုြ်မြင်းများမဖင့် အွှည်အလေေးမြည့်မီေည့် လဆာက်ေုြ်

လွှးေုြ်ငန်းများ ေုြ်လဆာင်မြင်း။

 ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ် : ၁၀၃၁၆၄၂၄၉

  ွှှယ်ယာတစ်လစာင်၏တန်ဖိုး : ၁၀၀၀ ကျြ် (တစ်လောင်ကျြ်)

  ေုတ်မြီးလောအစုွှှယ်ယာလြါင်း : ၇,၁၄၃,၈၀၀ ွှှယ်ယာ

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

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

  မြင်ြစာွှင်းစစ် : ICOP Sein Win & Associates Co., Ltd

ကုမ္ပဏီအဟွွဟွွအချက်အလက်များ
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ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့

• ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
• စာွှင်းစစ်လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ
• ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ

• စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြစီမံြန့်ြေဲမှုလကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ
• ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ

• အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီအဖေဲ့ဝင်
• အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ

• စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြစီမံြန့်ြေဲမှုလကာ်မတီအဖေဲ့ဝင်
• အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ

• ေူမှုဝန်းကျင်ြူးလြါင်းတာဝန်ယူမှုလကာ်မတီအဖေဲ့ဝင်
• ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ

• ေူမှုဝန်းကျင်ြူးလြါင်းတာဝန်ယူမှုလကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ
• အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ

စီမံခန့်ခွဲဟရးအဖွဲ့

• အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
• လုပ်ငန်းဖွံ့ခဖိုးတိုးတက်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းအုန်းပမင့်၁

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
• စည်းကမ်းလိုက်နာမှုကကီးကကပ်ဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

စိုင်းသန်းွွန်း၃

• ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းတင်ဟအာင်၅

• ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
• စီမံကိန်းနှင့်သုဟတသနဌာနဒါရိုက်တာ

စိုင်းခွန်ဟကျာ်၂

• ေဏ္ဍာဟရးဌာန ဒါရိုက်တာ

စိုင်းဟအာင်ကကည်၄

1

2
3

45

မှန်ကန်လောကျင့်ဝတ်နှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း
အတိုင်း ေိုက်နာကျင့်ေုံးမြီး

အကျ ိုးအမမတ်ကို လဖာ်လဆာင်နိုင်မြင်းေည်
စီမံြန့်ြေဲမှု၏ တန်ဖိုးတစ်ြုမဖစ်ေည်။

စိုင်းခိမ်ခမ်း

စိုင်းရီမွန်

စိုင်းခွန်ဟကျာ် စိုင်းသန်းွွန်း

စိုင်းညီဆာ

စိုင်းအုန်းပမင့်

1 23 45
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စိုင်းအုန်းပမင့် စိုင်းဟအာင်ကကည်

စိုင်းလှိုင်းဟခါင်စိုင်းဝမ်းဟခါင်

နန်းနွမ်ဆိုင်ယိင်း

စိုင်းညီဆာ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စွန့်ဦးတည်ဟွာင်သူများ 
တည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့

စိုင်းရီမွန်

စိုင်းဆမ်ဟမာင် စိုင်းလင်းပန်

စိုင်းခိမ်ခမ်း

စိုင်းဆိုင်လှိုင်း

စိုင်းွွန်းဝင်း

စိုင်းွွန်းပမင့် စိုင်းတင်ဟအာင် စိုင်းအိုက်လင်း
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ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၃ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၁.၆၅%

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

 ၁၉၉၃ - ၁၉၉၆ 
Bsc. (Physics) 
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

စိုင်းခိမ်ခမ်း
 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် 
ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၉ - လက်ရှိအချိန်
 ဒါရိုက်ောအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၃ - လက်ရှိအချိန် 
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ဆရးမှူး

 ဟပမာက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်ခမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

 ၁၉၉၁ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ရှင် 

ပပည့်စုံဟအာင် အီလက်ွဟရာနစ် ဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃
  အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်။

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
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လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန် 

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော  
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝ၁၉ - လက်ရှိအချိန် 
ဥက္ကဋ္ဌ 
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းခွဲ၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

 ၂ဝ၁၇ - ၂၀၁၉ 
ဒါရိုက်ောအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ 
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆ 
ဥက္ကဋ္ဌ 
မူဆယ်ခမို့နယ် စည်ပင်သာယာဟရးဟကာ်မတီ။

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

 ၂ဝဝ၆ - ၂ဝဝ၈ 
စီမံကိန်းမန်ဆနဂျာ 
ကချင်ပပည်နယ်ရှိ ပမစ်ဆုံ၊ ချီဟဖွကကီး၊ ချီဟဖွငယ်၊ ဝူးဟွာ့၊ ဟခါင်လံဖူး၊ ဟရလံ၊ ဝဆုတ်နှင့် လာဇာ  
ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ၊ ဟအးရှားဟဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၆ 
စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ 
ဟရေလီ-၁ ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ဟအးရှားဟဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၈ - ၂ဝဝဝ 
လက်ဆထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မိုင်းယု-ကကူကုတ်နှင့် မိုင်းယု-မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပပည်ဟွာင်စုလမ်းမကကီးစီမံကိန်း၊  ဟအးရှားဟဝါလ်  
ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

 ၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ 
ဒုေိယလက်ဆထာက်အင်ဂျင်နီယာ 
မန္တဟလး - လားရှိုး - မူဆယ် ပပည်ဟွာင်စုလမ်းမကကီးစီမံကိန်း၊ ဟအးရှားဟဝါလ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

ပညာဆရး       

 ACPE (Civil)

 P.E Construction (Road)

 ၁၉၈၇ - ၁၉၉၆ 

  BE(Civil)  
 ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၃ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၁၂.၀၄%

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 ကုမ္ပဏီတည်လောင်ေူများေဲမှ  

 စိုင်းေေန်းဝင်း၏ ညီ

စိုင်းအုန်းခမင့်

 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် 
ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၂ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၁.၅၄ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

စိုင်းရီမွန်

 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

 ♦ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့်  
ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခစီမံခန့်ခွဲမှုဟကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၂၁ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆
 ဒါရိုက်ောအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဆရး 

 

ပညာဆရး       
 ၁၉၉၂ - ၁၉၉၅ 

Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး
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ပညာဆရး      
 ၁၉၉၅ - ၂၀၀၂ 

BE (Mechanical) 
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။

စိုင်းခွန်ဆကျာ်

 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအုပ်စု) 

 ♦ အမည်အဆိုပပုဟရးနှင့် ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ဟရး
ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

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

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

 ၂ဝ၁၃ - ၂၀၁၆
 အဖွဲ့ဝင်
 မူဆယ်ခမို့နယ် စည်ပင်သာယာဟရးဟကာ်မတီ။  

 ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆
 မန်ဆနဂျာ
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၀၄ - ၂၀၀၆
 ဆိုဒ်အင်ဂျင်နီယာ
 ေိန်း အင်ဂျင်နီးယားရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ရန်ကုန်။ 

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

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၄၅ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၀.၄၂ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ 
၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၃၉ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၀.၅၀ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

စိုင်းသန်းထွန်း

 ♦ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်

 ♦ ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ  
(အဟွွဟွွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)

 ♦ ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခစီမံခန့်ခွဲမှု
ဟကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် 

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 ဒုေိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော (အဆထွဆထွစီမံအုပ်ချုပ်မှုအုပ်စု)
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇
 မန်ဆနဂျာမှ ဒုေိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၆
 IT Officer
 NCBS Buddhist Studies Centre,  

မေိဒွန်းတက္ကသိုလ်၊ ဆာလယား၊ ွိုင်းနိုင်ငံ။ 

 ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇
 နည်းခပ
 နိုင်ငံဟတာ် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။ 

ပညာဆရး       
 ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆ 

Attended PhD Program on Anthoropology 
မေိဒွန်း တက္ကသိုလ်၊ ဆာလယား၊ ွိုင်းနိုင်ငံ။

 ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ 

Database & Web Development 
ကိုလံေို၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။

 ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ 

MA (Buddhism & Philosophy) 
ဟကလနီယတက္ကသိုလ်၊ ကိုလံေို၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။

 ၂၀၀၀ - ၂၀၀၇ 

BA (Hons.) & Study MA (Buddhism) 
နိုင်ငံဟတာ်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်
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  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၄ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၄.၄၁ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

စိုင်းဆအာင်ကကည်

 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

 ♦ ေဏ္ဍာဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 အေွင်းဆရးမှူး
 တရုတ်-ပမန်မာချစ်ကကည်ဟရးအသင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်။ 

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

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၉၀ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ရှင်
 APM အိမ်သုတ်ဟဆးဟရာင်းဝယ်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။   ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ

 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၃ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၂.၁၀ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

စိုင်းေင်ဆအာင်

 ♦ အမှုဟဆာင်ဒါရိုက်တာ

 ♦ ဟဆာက်လုပ်ဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၂ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၂၀၁၆ - လက်ရှိအချိန်
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၁၉၈၃ - လက်ရှိအချိန်
 ကုန်သည်
 ကိုယ်ပိုယ်စီးပွားဟရးနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

GREAT HOR KHAM PCL. 2021  ANNUAL REPORT26 | | 27 

cr
ea

tin
g 

a 
be

tte
r l

ife



  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၆၂ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၂.၄၁ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 မွှှိ

စိုင်းထွန်းခမင့်

 ♦ ကုမ္ပဏီတည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့ဝင်

 ♦ စာရင်းစစ်ဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၁၉၉၉ - လက်ရှိအချိန်
 ပိုင်ရှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်ဟပပးဆွဲပခင်းလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

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

  ၁၉၈၈ - ၁၉၉၈
 ပိုင်ရှင်
 ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသယ်ပို့ဟဆာင်ဟရးလုပ်ငန်း 

  ၁၉၈၅ - ၁၉၈၇
 ပူးဆပါင်း - ပိုင်ရှင်
 ရှမ်းဟတာင်တန်း သယ်ယူပို့ဟဆာင်ဟရး၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။

ပညာဆရး       
 ၁၉၇၈ - ၁၉၈၁ 

Bsc. (Physics) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၂ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၂.၅၂ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 ကုမ္ပဏီတည်လောင်ေူများေဲမှ  

စိုင်းဆမ်လမာင်၏ အစ်ကို

စိုင်းညီဆာ

 ♦ လွတ်လပ်ဒါရိုက်တာ

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင် 
ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၁၇ - လက်ရှိအချိန်
 လွေ်လပ်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ဆေးသံရှင်နှင့် ဆေးဆရးဆရာ
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

ပညာဆရး       
 ၁၉၉၂ - ၁၉၉၅ 

Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး
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  ခန့်ထားသည့် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာေ ၊ ၂၈ ွှက်

  အသက်
 ၅၀ နှစ်

  ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
 ၁.၄၃ %

  အခခားအရာရှိများနှင့် ဆဆွမျ ိုးဆော်စပ်မှု
 ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာများေဲမှ  

စိုင်းညီဆာ၏ ညီ

စိုင်းဆမ်ဟမာင်

 ♦ ကုမ္ပဏီတည်ဟွာင်သူများအဖွဲ့ဝင်

 ♦ လူမှုဝန်းကျင်နှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျင် 
ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှုဟကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်

လုပ်ငန်းအဆေွ့အကကုံများ 
 ၂ဝ၂၁ - လက်ရှိအချိန်
 လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင် ပူးဆပါင်းောဝန်ယူမှုဆကာ်မေီအဖွဲ့ဝင်
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

 ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၆
 အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်ော
 ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ 

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

 ၁၉၉၆ - လက်ရှိအချိန်
 ဆေးသံရှင်နှင့် ဆေးဆရးဆရာ
 ဂီတအနုပညာလုပ်ငန်း၊ မူဆယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်။ 

ပညာဆရး       
 ၁၉၉၆ - ၂၀၀၂ 

Bsc. (Botany) 
မန္တဟလးတက္ကသိုလ် မန္တဟလး

အဟွွဟွွမန်ဟနဂျာ

ဦးလကျာ်လဇယျေည် မမန်မာစာမဖင့် မန္တလေး ဝိဇ္ဇာနှင့်ေိြ္ပံ တက္ကေိုေ်ေို့ တက်လွှာက်ြဲ့ြါေည်။ တြ်မလတာ်တေင်ေည်း  
ဗိုေ်မှူးအဆင့်ေိ တာဝန်ေမ်းလဆာင်ြဲ့ေည်။ နယ်ဘက်တေင် အမှတ်-၂ ေျှြ်စစ်စေမ်းအားဝန်ကကီးဌာန၊ ေျှြ်စစ်စေမ်းအား
ဝန်ကကီးဌာန၊ ေျှြ်စစ်နှင့်စေမ်းအင် ဝန်ကကီးဌာနတို့တေင် ၂၀၀၇ ြုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ြုနှစ်အေိ ေက်လောက်ညွှန်ကကားလွှးမှူး၊ 
ဒုတိယ ညွှန်ကကားလွှးမှူး၊ ညွှန်ကကားလွှးမှူးတာဝန်များကို ဝန်ကကီးရုံး၊ မမန့်မာ့ေျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုြ်ငန်း၊ လွှအားေျှြ်စစ်  
အလကာင်အေည်လဖာ်လွှး ဉီးစီးဌာနတို့တေင်တာဝန်ေမ်းလဆာင်ြဲ့ေူ မဖစ်ြါေည်။ ကကက်လမြနီတြ်ဖေဲ့နှင့် ဝန်ကကီးဌာန 
အားကစားလကာ်မတီတေင်ေည်း ေူမှုလွှးေုြ်ငန်းများ ြါဝင်လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ လဖလဖာ်ဝါွှီေတေင် အကကီးတန်းမန်လနဂျာတာဝန်မဖင့် မူဆယ်မမို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းရုံးြျုြ်တေင် စတင်
တာဝန်ေမ်းလဆာင်ြဲ့ေည်။ ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေမှစမြီး ေက်ွှှိအြျိန်အေိ ကုမ္ပဏီ၏ အလေေလေေမန်လနဂျာအမဖစ်
မဖင့် တာဝန်ေမ်းလဆာင်ေျက်ွှှိေည်။

ဦးဟကျာ်ဟဇယျ
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အတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နီယာ

ဆွှာကကီး ဦးစန်းလဝေည် ၁၉၈၃ ြုနှစ်တေင် ွှန်ကုန်စက်မှုတက္ကေိုေ်၌ B.E (Civil) မဖင့် ဘေဲ့ွှြဲ့ေည်။ ေျှြ်စစ်နှင့်
စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၊ လွှအားေျှြ်စစ်အလကာင်အေည်လဖာ်လွှးဦးစီးဌာနတေင် နှစ်လြါင်း ၃၀ လကျာ် ေုြ်ငန်းအလတေ့အကကုံ
များ ွှှိြဲ့ေူမဖစ်ေည်။ 

ဘီေူးလြျာင်း အမှတ်-၁ စီမံကိန်း၊ လဇာင်းတူလွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်း၊ ကေန်းလြျာင်းစီမံကိန်း၊ မဖူးလြျာင်းစီမံကိန်း၊  
ွှဲွှွာစီမံကိန်း၊ ကျ ိုင်းလတာင်းစီမံကိန်း၊ ေူလဌးစီမံကိန်း၊ အမ်းလြျာင်းစီမံကိန်း၊ နန်ြျ ိုစီမံကိန်း၊ အေက်လြါင်းလောင်း
စီမံကိန်း စေည့် လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်းများနှင့် လွှအားေျှြ်စစ် တမံများ၊ လွှအားအလဆာက်အအုံ မြုမြင်ေိန်းေိမ်း
မြင်း စေည့် ေုြ်ငန်းများတေင် ၁၉၈၆ ြုနှစ်၊ ေက်လောက်အင်ဂျင်နီယာအဆင့်မှ ညွှန်ကကားလွှးမှူးအဆင့် ွှာေူးများမဖင့် 
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီး ၂၀၁၄ ြုနှစ်တေင် ဒုတိယ ညွှန်ကကားလွှးမှူးြျုြ်၊ ၂၀၁၈ ြုနှစ်တေင် ညွှန်ကကားလွှးမှူးြျုြ်အမဖစ် တာဝန်ေမ်း
လဆာင်ြဲ့ြါေည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ် နိုဝင်ဘာေတေင် ေက်မြည့်အမငိမ်းစား ယူြဲ့ြါေည်။

ဦးစန်းဟဝ
ဦးသိန်းဟရေ
ဆွှာကကီးေည် ဧွှာဝတီတိုင်း ဇေေန်မမို့နယ်တေင် စတုတ္ထတန်းကို  
လအာင်မမင်ြဲ့ မြီး နိုင်ငံလတာ် အစိုးွှေံမှ ြညာွှည်ြျွန်ဆုြျီးမမှင့် မြင်းြံြဲ့
ွှြါေည်။ တက္ကေိုေ်ဝင်တန်းလအာင်မမင်မြီးလနာက် ြုေိမ် လကာေိြ်ေို့ 
တက်လွှာက်ြဲ့ြါေည်။ ွှန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့် ေိြ္ပံတက္ကေိုေ်မှ ဝိဇ္ဇာဘေဲ့ကိုွှွှှိ
ြဲ့ြါေည်။

 ဆွှာကကီးေည် ၁၉၄၈ ြုနှစ်တေင် မှတ်ြုံတင်ဥြလဒကို  
တက်လွှာက်လအာင်မမင်ြဲ့ မြီး ၁၉၈၆ ြုနှစ်တေင် အေက်တန်းလွှှ့လန 
အမဖစ် လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ ၁၉၉ဝ ြုနှစ်တေင် တွှားေွှတ်လတာ်လွှှ့လန 
မဖစ်ြဲ့ မြီးလနာက်ယလန့တိုင် တွှားေွှတ်လတာ်လွှှ့လနအမဖစ် လဆာင်ွှွက်လန
ဆဲမဖစ်ြါေည်။
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ဥပဟဒအကကံဟပး၏ ကိုယ်ဟရးအကျဉ်း



စာွှင်းစစ် ကုမ္ပဏီအမည် - ICOP Sein Win & Associates Company Limited

ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ် - 131232829

လနွှြ်ေိြ်စာ - တိုက်အမှတ် ၆၊ အြန်းအမှတ် ၃၂၃၊ ကျ ိုက္ကဆံအိမ်ွှာ၊ မာောနေယ်ေမ်း၊ 

တာလမေ (ြ) ွှြ်ကေက်၊ တာလမေမမို့နယ်၊ ွှန်ကုန်။

စတင်တည်လောင်ေည့်ွှက်စေဲ - ၁၉၉၇ ြုနှစ်

မြန်ေည်ဖေဲ့စည်းေည့်ွှက်စေဲ - ၂၀၂၁ ြုနှစ်

ဝန်ေမ်းဦးလွှ - ၃၆ ဦး

လဖာက်ေည်ဦးလွှ - ၁၀၀ လကျာ်လော နိုင်ငံေားြိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံမြားကုမ္ပဏီ - ြုဂ္ဂေိကုမ္ပဏီ  

  နှင့် အများနှင့်ေက်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီများ

ဖုန်းနံြါတ် - 01-860 3760, 01-400 164

အီးလမးေ် - topswconltd@gmail.com

ပပင်ပစာရင်းစစ်
ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍ

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဇယား ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................36
ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................37
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ........................................................................................................... ...........................................................................................................47
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ................................................................................................ ................................................................................................ 49

လအာင်မမင်မှုတေင် ေျှ ို့ဝှက်ြျက်ေူ၍ မွှှိြါ။
ကကိုတင်မြင်ဆင်မှု၊ ကကိုးစားအားေုတ်မှုနှင့်

အမှားများမှ ေင်္ဂန်းစာအမဖစ်  
လေ့ောေင်ယူမှုများ၏  

ွှေဒ်ောမဖစ်ေည်။
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ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ကုမ္ပဏစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခ
န့်ခွဲမှု ဟကာ်မတီ

ေဏ္ဍာဟရးဌာနဒါရိုက်တာ

CEO ရုံး

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေူေည်ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေူေည်

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ် (Corporate Governance) 
ဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ြု ေို့မေုတ် အဖေဲ့အစည်းတစ်ြုကို  
ေိန်းြျုြ်ေမ်းညွှန်ွှန်နှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်ွှန်အတေက် ေိုအြ် 
လောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများနှင့်  
တာဝန်ဝတ္တွှားလဖာ်မြြျက်များ ြင်မဖစ်ေည်။ ယင်းေည်  
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့၊ စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့နှင့် အစု 
ွှှယ်ယာွှှင်များ၊ ဝန်ေမ်းများ၊ လဖာက်ေည်များ၊ ြစ္စည်း  
ေေင်းေူများ၊ ဘဏ္ဍာလွှး ြံ့ြိုးလြးေူများ၊ အစိုးွှအဖေဲ့ 
အစည်းနှင့် ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်းများ စေည့် ကုမ္ပဏီ၏  
ြါဝင်ြတ်ေက်ေူ (stakeholders) များအကကား တွှား 
မျှတမှုကို လဖာ်လဆာင်လြးစေမ်းနိုင်ေည့်စနစ် ေူ၍ေည်း  
ဆိုနိုင်ေည်။ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေည် ကုမ္ပဏီ၏  
ွှည်မှန်းြျက် ြန်းတိုင်များေို့ လွှာက်လစနိုင်လွှးအတေက်  
ေိုအြ်လော မူလဘာင်များကိုေည်း ြံ့ြိုးလြးမြင်းလကကာင့်  
ယင်းေည် စီမံြျက်များမှအစ ေိန်းြျုြ်မှု၊ အုြ်ြျုြ်မှု၊  
စေမ်းွှည်အကဲမဖတ်မှုနှင့် ြေင့်ေင်းမမင်ောမှုများေို့အေိ  
ကုမ္ပဏီ၏ စီမံြန့်ြေဲမှု စနစ်များအားေုံးကို ေွှမ်းမြုံေည်။

လကာင်းမေန်လောကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်၏ အလွှးြါမှုလကာင်းမေန်လောကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်၏ အလွှးြါမှု

ကုမ္ပဏီတစ်ြုတေင် ြိုင်မာလော စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ် မွှှိြါက  
ေို့မေုတ် စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေည် အွှာွှှိ တစ်ဦးတစ ်
လယာက်ေံတေင်ော ွှှိလနြါက ေိုအွှာွှှိ မွှှိလောအြါမျ ိုး 
တေင် အမြားေူအတေက် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို နားမေည ်
လတာ့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုများ ွှြ်တန့် 
ေေားလစနိုင်ေည်။  ယင်းကဲ့ေို့လော ဆုံးရှုံးနိုင်လမြအမဖစ်မျ ိုး  
မမဖစ်လစလွှးအတေက် ကုမ္ပဏီစီမံအြ်ြျုြ်မှုစနစ်ကို အြိုင် 
အမာ မြုစုေားမြီး အွှာွှှိတိုင်း၊ ဝန်ေမ်းတိုင်းေည်ေည်း  
မိမိနှင့် ေက်ဆိုင်လော မူဝါဒများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ  
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လကာင်းမေန်စော နားေည ်
ေလဘာလြါက်ေားွှန် လဆာင်ွှွက်ဖို့ တာဝန်ွှှိေည်။

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အများနှင့်ေက်ဆိုင်လော  
ကုမ္ပဏီေီမိတက်အမဖစ် စတင်တည်လောင်စဉ် ကတည်းက 
ြင် ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်၏ အလွှးကကီးြုံကို လကာင်းမေန ်
စော ေလဘာလြါက် နားေည်ြဲ့ေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ြါဝင်  
ြတ်ေက်ေူ (stakeholders) များအကကား တွှားမျှတမှုကိ ု
လဖာ်လဆာင်လြးနိုင်မှု၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်အားေုံး၏ အကျ ိုး 
အမမတ်ကို ကာကေယ်လြးနိုင်မှု၊ ေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်ွှာတေင်  
လွှတိုမကကည့် လွှွှှည်ကကည့် မြီး လေျာ်ကန်လော ကျင့်ဝတ ်
နှင့်လဆာင်ွှွက်မှု စေည်မဖင့် လကာင်းမေန်မြည့်စုံလော  
စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ကို ေက်ကိုင်မြုမြီး စီမံအုြ်ြျုြ်လော  
ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ေည် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၊ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှ ံ
ေူများနှင့် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များအတေက် ယုံကကည်စိတ်ြျမှု  
ြိုမိုလြးစေမ်းနိုင်ေည်ေု မိမိတို့ ယုံကကည်ေည်။ ေို့လကကာင့်ြင်  
ဤစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ် အတတ်နိုင်ဆုံး မြီးမြည့်စုံလစလွှး 
အတေက် အစဉ် ကကိုးြမ်းလဆာင်ွှွက်ောေည်။ ေက်ွှှိ  
ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများ၊  
အွှာွှှိများအားေုံး နားေည်လစွှန်ေည်း ေင်တန်းများ  
ြို့ြျလြးြဲ့ မြီးမဖစ်ေည်။

လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်

ကုမ္ပဏီတစ်ြုတေင် ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ် လကာင်းမေန ်
ေျှင် ကုမ္ပဏီ၏ ယုံကကည်အားကိုးွှမှု၊ ေမာေမတ်မဖစ်မှု၊  
တာဝန်လကျြေန်မှု စေည့် အြျက်များအတေက် အစုွှှယ်ယာ 
ွှှင်များက ယုံကကည်စိတ်ြျွှေည်။ အွှည်အလေေးွှှိလော၊  
ေမာေမတ်ကျလောစာွှင်းစစ်အဖေဲ့ကို လွှွးြျယ်မြင်း၊  
စာွှင်းစစ်အဖေဲ့နှင့် လကာင်းမေန်စော ေက်တေဲေုြ်ကိုင်မြင်း 
ေည် စစ်မှန်လော ဘဏ္ဍာလွှး အစီွှင်ြံစာများကို ွှွှှိ 
လစနိုင်ေည့်အမြင် အဂတိေိုက်စားမှုများကိုေည်း ကင်းစင ်
လစနိုင်ြါေည်။ စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့နှင့် ဝန်ေမ်းများအား  
ြံစားြိုင်ြေင့်များကို ေိုက်တန်စော လြးမြင်းေည် အွှာွှှိများ 
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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်



နှင့် ဝန်ေမ်းအလမြာင်းအေဲများကို လေျာ့နည်းလစနိုင်ြါ 
ေည်။ လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေည် 
ဤက့ဲေ့ုိ အများမြည်ေူနှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ ယုံကကည် 
စိတ်ြျမှုကို တိုးြေားလစနိုင်ြါေည်။

 ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ေက်ွှှိ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု 
စနစ်တေင် ြါဝင်လော အြျက်အေက်များကို လအာက်ြါ 
အတိုင်း အကျဉ်းမျှ လဖာ်မြေိုြါေည်။

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဒါရိုက်တာအဖေဲ့

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် အစုွှှယ်ယာွှှင်းအားေုံးကို 
ကိုယ်စားမြုေည့် တာဝန်ြံအဖေဲ့ မဖစ်ေည်။

၁။ ဖေဲ့စည်းမှု၁။ ဖေဲ့စည်းမှု

ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ 
လွှးနှစ် ၂ နှစ်အတေက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ကို ဒါရိုက်တာ  
၄ ဦးမဖင့် ဖေဲ့စည်းေားြါေည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံ  
ကုမ္ပဏီများဥြလဒအတိုင်း ေိုအြ်ြျက်မြည့်မီမြီး ဒါရိုက်တာ 
အမဖစ် တာဝန်ေမ်းလဆာင်ွှန် လေျှာက်တင်ောလော  
ြုဂ္ဂိုေ်များေဲမှ လွှွးြျယ်တင်လမမာက်ေားမြင်းမဖစ်ေည်။ 
ေက်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းနယ်ြယ်အေီးေီးတေင် ကျွမ်းကျင်မှု 
ွှှိလော၊ မိမိတို့၏ ကျွှာတာဝန်များကို လကျြေန်စော  
ေမ်းလဆာင်နိုင်လော၊ စီးြေားလွှးကျင့်ဝတ်နှင့် မြည့်စုံလော၊  
ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားကိုလွှှ့တန်းတင်လော ြုဂ္ဂိုေ်များ 
ကို လွှွးြျယ်တင်လမမာက်ေားြါေည်။ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်  
အတိုင်းေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ေင်းဖေဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း 
ေည်းလကာင်း၊ ေက်ဆိုင်ွှာဥြလဒအတိုင်းေည်းလကာင်း 
လေးစားေိုက်နာမြီး အစုွှှယ်ယာွှှင်များ အားေုံးအတေက်  
ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားမဖစ်မှုတန်ဖိုးကို အလကာင်းဆုံး 
လဆာင်ွှွက်လြးနိုင်ွှန်မဖစ်ေည်။

 ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့တေင် အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ 
နှင့် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာေူ၍ ြေဲေားေည်။ 

အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ လန့စဉ်  
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုကို ကကီးကကြ် ညွှန်ကကား စီမံအုြ်ြျုြ ်
ွှန် တာဝန်ွှှိေူများမဖစ်ေည်။ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ဆိုေည်
မှာ ကုမ္ပဏီအတေင်း အနည်းဆုံး ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ၃ နှစ်အတေင်း  
ကုမ္ပဏီ၏ အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ မမဖစ်ဖူးေူ၊ ကုမ္ပဏီ၏  
ဝန်ေမ်းမမဖစ်ဖူးေူအားော ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ အမဖစ ်
ြန့်အြ်နိုင်ေည်။ အဓိကအားမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ လန့စဉ်ေုြ်ငန်း 

ေည်ြတ်မှုမျ ိုး မေုတ်ေည့် အဓိက ဆုံးမဖတ်ြျက်များ၊  
မူဝါဒြျမှတ်လွှးများ၊ ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှးများ စေည့် 
လနွှာမျ ိုးတေင် တာဝန်ွှှိြါေည်။

ဒါရိုက်တာ အဖေဲ့ ၄ ဦးတေင် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာ ၁ ဦး 
နှင့် အမှုလဆာင်ဒါရိုက်တာ ၃ ဦး ြါဝင်ြါေည်။ ယြင် နှစ်များ
တေင် ဒါရိုက်တာဦးလွှ ြိုများလော်ေည်း ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်း
ေည်ြတ်မှုြမာဏ အလနအေားအွှ ြိုမိုကျစ်ေစ် လစွှန်  
၄ ဦးမဖင့်ော ေားွှမြင်းမဖစ်ေည်။ လကာင်းမေန်လော စီမံ
အုြ်ြျုြ်မှုစံစနစ်အတိုင်း ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌွှာေူး 
ကိုမူ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာမဖစ်ေူအား ြန့်ေားြါေည်။

၂။ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့်  
ြတ်ေက်လော မူဝါဒများ၊ အလွှးကကီးလော ဆုံးမဖတ်ြျက်များ 
နငှ် ့ကစိ္စွှြမ်ျားကိ ုအစွုှယှယ်ာွှငှမ်ျား၏ ကိယုစ်ားအလနမဖင် ့ 
စီမံဆုံးမဖတ်လြးွှန် လွှွးြျယ်ေားလော ြုဂ္ဂိုေ်များမဖစ်ေည်။  
ောမန်အားမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးအမမတ်များ မဖစ်ေေန်းလွှး၊  
စီမံြန့်ြေဲ့မှုအဖေဲ့များ ြန့်ေားလွှးနှင့် ြန့်ေားမှုွှြ်ဆဲလွှး၊  
ကုမ္ပဏီ၏ စေမ်းလဆာင်ွှည် ကကီးကကြ်လွှး၊ အမမတ်လဝစ ု
ြမာဏ ေတ်မှတ်လွှး၊ မူဝါဒနှင့်မူလဘာင်များ ြျမှတ်လွှး၊  
ြံစားြေင့်များေတ်မှတ်လွှး စေည့် ကိစ္စွှြ်များတေင်  
အများဆုံးတာဝန်ွှှိေည်။ လဖာ်မြြါတာဝန်ဝတ္တွှားများ 
အမြင် ကုမ္ပဏီ၏ ွှည်မှန်းြျက် ြန်းတိုင်ြျမှတ်မြင်း၊ ြျမှတ် 
ေားေည့် ြန်းတိုင်ေို့ လွှာက်လစွှန် ြံ့ြိုးလြးမြင်း၊ ကုမ္ပဏီ 
အတေက် အွှင်းအမမစ်များ မြည့်စုံေုံလောက်မှုွှှိလစွှန် ြံ့ြိုး
ကူညီလြးမြင်းများတေင်ေည်း တာဝန်ွှှိြါေည်။ အြျုြ်  
အားမဖင့် ဆိုွှေျှင် ၁) တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ြံမှု၊  
၂) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့ကို ကကီးကကြ်ြံ့ြိုးမှု၊ ၃) မူဝါဒများ 
ြျမှတ်မှုနှင့် ၄) မောဗျူောများ ြျမှတ်လြးမှုတို့ မဖစ်ေည်။

၃။ ကျင့်ဝတ်၃။ ကျင့်ဝတ်

ဒါရိုက်တာများေည် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တွှားများ မြီးလမမာက် 
လစွှန် ေိုအြ်လော အြျိန်နှင့် ကကိုးြမ်းမှုများ ွှှိွှမည် မဖစ်  
ေည်။ နှစ်ြတ်ေည် အလေေလေေ ွှှယ်ယာွှှင်များ အစည်း 
အလဝး၊ ြုံမှန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ အစည်းအလဝးများကို  
တက်ကကေစော ြူးလြါင်းြါဝင် လဆာင်ွှွက်ကကွှမည်မဖစ်ေည်။  
၎င်းတို့ေည် တစ်ဦးတစ်လယာက်ြျင်းစီ၏ ေင်မမင်ယူဆ 
ြျက်များကို အမြန်အေှန် လေးစားမှုွှှိမြီး စည်းကမ်းတကျ  
ေက်တေဲေုြ်ကိုင်နိုင်ွှမည်။ ွှှယ်ယာွှှင်များ၊ ေူမှုအေိုက် 

အဝန်းများအတေက်ေည်း တာဝန်ြံမှု တာဝန်ယူမှုများ ွှှိွှ
မည်မဖစ်ေည်။

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးေည် တစ်နှစ်အတေင်း ကျင်းြလော

(က) ြုံမှန်ဒါရိုက်တာအစည်းအလဝး၏ ၇၅%
(ြ) အလွှးလြါ် ဒါရိုက်တာအစည်းအလဝး၏ ၆၅% ေက်

မနည်းလစဘဲ တက်လွှာက်ွှန် ေိုအြ်ြါေည်။
၄။ ေမာေမတ်မဖစ်မှု၄။ ေမာေမတ်မဖစ်မှု

ဘုတ်အဖေဲ့ဝင်အေီးေီးေည် ဗေုေုတကကေယ်ဝလော၊ 
အလမမာ်အမမင်ွှှိလော၊ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျလော၊ ဘက်မေိုက်လော  
ေင်မမင်ယူဆြျက်များနှင့် ဆုံးမဖတ်ြျက်များ ြျမှတ်နိုင်ွှန်  
ေေတ်ေြ်လော အလတေးအလြါ်၊ စိတ်မဖာလေ့ောမှု၊ ြျင့်ြျိန်  
တေက်ြျက်မှုနှင့် ဆုံးမဖတ်ေုြ်လဆာင်မှုများ ွှှိွှမည်။ 

ဘုတ်အဖေဲ့ဝင်အေီးေီးေည် အမြားဒါရိုက်တာများ၊  
ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီအလြါ် ေစ္စာွှှိစော  
ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ွှမည်။

ဘုတ်အဖေဲ့ဝင်အေီးေီးေည် မိမိတာဝန်နှင့် ြတ်ေက် 
၍ ောဘ်လြးောဘ်ယူကိစ္စများ၊ ဥြလဒနှင့် မလေျာ်ညီလော  
ကိစ္စများကို ေုံဝမငင်းဆန်ွှမည်မဖစ်မြီးေမာေမတ်ွှှိစော 
ေုြ်ကိုင် လဆာင်ွှွက်ွှမည်။

၅။ ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများ၅။ ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများ

အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများဆိုေည်မှာ ဒါရိုက်တာ 
တစ်ဦးမှ လဆာင်ွှွက်ွှလော အမျ ိုးမျ ိုးလော ေုြ်လဆာင်ြျက် 
များတေင် ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ၎င်း၏အကျ ိုးစီးြေား  
တိုက်ရိုက်လော်ေည်းလကာင်း၊ ေေယ်ဝိုက်၍ေည်းလကာင်း  
ယှဉ်မြိုင်လဆာင်ွှွက်ွှေည့် အလမြအလနများ ေို့မေုတ်  
၎င်း၏ ေေတ်ေြ်စော လတေးလြါ်ဆုံးမဖတ်နိုင်မှုအလြါ် ေံေယ 
ွှှိဖေယ် အလမြအလနကို ဆိုေိုေည်။

ဒါရိုက်တာေည် အကျ ိုးစီးြေားြဋိြက္ခမဖစ်ြေားလစ 
နိုင်လော အေက်ြါအလမြ အလနများကို တတ်နိုင်ေမျှ  
လွှှာင်ွှှားွှမည် မဖစ်ေည်။ အကယ်၍ အဆိုြါ အလမြအလန 
တစ်ြုြုွှှိြါက စာွှင်းစစ်လကာ်မတီေို့ တင်မြွှမည်။

လကာ်မတီအဖေဲ့များ ဖေဲ့စည်းမှုလကာ်မတီအဖေဲ့များ ဖေဲ့စည်းမှု

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ေက်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှု  
များကို အနီးကြ် လစာင့်မတ်ကကီးကကြ်နိုင်ွှန် လကာ်မတ ီ
များကို ဖေဲ့စည်းေားြါေည်။ ယင်းတို့မှာ -

 ■ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ
 ■ ွှာေူးြန့်ေားလွှးနှင့် ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီ
 ■ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲလွှးလကာ်မတီ
 ■ ေူမှုဝန်းကျင်နှင့်ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်  

ြူးလြါင်းတာဝန်ယူမှုလကာ်မတီ တို့ မဖစ်ေည်။
အဆိုြါ လကာ်မတီများ လဆာင်ွှွက်ွှန် တာဝန်များကို  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ ေတ်မှတ်လြးြါေည်။ လကာ်မတီ  
အေီးေီးမှ လဆာင်ွှွက်မြီးစီးေည့် တာဝန်များကို ဒါရိုက်တာ 
ဘုတ်အဖေဲ့ေို့ မြန်ေည် အစီွှင်ြံွှမည်မဖစ်ေည်။

၁။ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ၁။ စာွှင်းစစ်လကာ်မတီ

စာွှင်းစစ်လကာ်မတီေည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးြိုင်း 
ဆိုင်ွှာ စာွှင်းအင်းများကို ေုံးေြ်စစ်လဆးလြးေည့် အဖေဲ့ 
မဖစ်ေည်။ ေို့ မြင် ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းြိုင်းေိန်းြျုြ်မှု၊ အကျ ိုး 
စီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမဖစ်မှုနှင့် စာွှင်းြိုင်း တိကျမှုများ
ကို ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတိုင်း စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့အား  
လကာင်းမေန်လော အကကံဉာဏ်များ လြးစေမ်းနိုင်ေည့် အဖေဲ့ 
မဖစ်ေည်။

၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၈ ွှက်လန့တေင်  
ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖေဲ့က လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များ ြါဝင်ေည့် 
စာွှင်းစစ်လကာ်မတီကို ဖေဲ့စည်းြဲ့ေည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းြိမ်ြမ်း - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းအုန်းမမင့် - အဖေဲ့ဝင ်
၃။ စိုင်းွှီမေန် - အဖေဲ့ဝင် တို့ မဖစ်ေည်။

စာွှင်းစစ်လကာ်မတီေည် ၃-ေ တစ်ကကိမ် ြုံမှန်အစည်း  
အလဝးွှှိေည်။ ေိုအြ်ေည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံြန့်ြေဲလွှး 
အဖေဲ့၊ ဘဏ္ဍာလွှးဌာနမှ တာဝန်ွှှိြုဂ္ဂိုေ်များနှင့် မြင်ြစာွှင်း 
စစ် အဖေဲ့တို့အား အစည်းအလဝးလြါ်ယူနိုင်ေည်။ ကကားတေင်  
ေိုအြ်ေည့်အလေျာက် လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အလွှးလြါ် 
အစည်းအလဝး လြါ်နိုင်ေည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် စာွှင်းစစ်လကာ်မတီအား  
လအာက်ြါ ေုြ်ြိုင်ြေင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တွှားများကို လဆာင ်
ွှွက်ြေင့်လြးေားြါေည်။

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း အြျက်အေက်များ  
မှန်ကန် တိကျမှုွှှိလအာင် ေုံးေြ် ကကီးကကြ်မြင်း၊

၂) ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းစာွှင်းစစ်စနစ် ေုံလောက်  
ေိလွှာက်မှုနှင့် ေင့်လေျာ်လော တာဝန်ေမ်းလဆာင်
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မှု အား အကကံမြုမြင်း၊
၃) ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်းေို့ ဝင်လွှာက်နိုင်လောအြါ  

ကုမ္ပဏီ၏ စလတာ့လေးကေက် စည်းကမ်းေိုက်နာမှု 
အား ကူညီကကီးကကြ်မြင်း၊

၄) ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုးစီးြေား မဖစ်ေေန်းမှု မေိြိုက်လစွှန် 
ကုမ္ပဏီအတေင်းွှှိ ဒါရိုက်တာများ၊ အွှာွှှိများနှင့် ၎င်း  
တို့၏ ြါဝင်ြတ်ေက်ေူများမှ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ  
ြဋိြက္ခများ လဆာင်ွှွက်မှုကို ေုံးေြ် ကကီးကကြ်မြင်း၊

၅) ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ြံစာနှင့် လမြာက်  
ေြတ် အစီွှင်ြံစာအတေက် လအာက်ြါအြျက်  
အေက်များ ြါ ဝင်ေည့် အစီွှင်ြံစာကို ဥက္ကဋ္ဌ၏ 
ေက်မှတ်မဖင့် တင်မြ မြင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း၏ မှန်ကန်မြည့်စုံမှု 
အလြါ် ေင်မမင်ယူဆြျက်၊

 ■ ကုမ္ပဏီ၏ အတေင်းေိန်းြျုြ်မှုစနစ်အလြါ် 
ေင်မမင် ယူဆြျက်၊

 ■ စာွှင်းစစ်များ၏ အွှည်အလေေးအလြါ် ေင်မမင်
 ယူဆြျက်၊

 ■ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမဖစ်မှုများအလြါ်  
ေင်မမင်ယူဆြျက်၊

 ■ ကျင်းြြဲ့ေည့် အစည်းအလဝး အကကိမ် အလွှ 
အတေက် နှင့် အဖေဲ့ဝင်များ တက်လွှာက်နိုင်မှု၊

 ■ လကာ်မတီ၏ ေုြ်ြိုင်ြေင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တွှားများ  
လကျြေန်စော လဆာင်ွှွက်နိုင်မြင်း ွှှိမွှှိ ေင်မမင်  
ယူဆြျက်၊

 ■ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ တာဝန်လြးအြ်မှုမဖင့်  
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှမြီး အစုွှှယ်ယာွှှင်များ ေိွှှိွှန် 
ေိုအြ်ေည့် အမြားအြျက်အေက်များ။

၆) စာွှင်းစစ်မြင်းနှင့် စည်းကမ်းေိုက်နာမှုဆိုင်ွှာ
 စစ်လဆး လွှးအွှာွှှိတို့ကို ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို
 ေမာေမတ် ကျစောမဖင့် လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန် ကကီးကကြ် 
ေမ်းညွှန် ြံ့ြိုးလြး မြင်း တို့ မဖစ်ေည်။
၃။ အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှး  ၃။ အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှး  

လကာ်မတီလကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီတေင်းွှှိ ဒါရိုက်တာများ၏ စေမ်းလဆာင်မှုအလြါ် မူတည်  
မြီး ယင်းနှင့် ေင့်လေျာ်လောွှာေူး ြျမှတ်လြးွှန်အတေက် 
ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ေို့ အဆိုမြုွှန်နှင့် ဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာ 
အဖေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာတို့၏ ြံစားြိုင်ြေင့်များကို  

ြေင့်ေင်းမမင်ောစော ေတ်မှတ်လြးွှန် ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖေဲ့
မှ အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့်ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီ
ကို ဖေဲ့စည်းြဲ့ြါေည်။ 

၂ဝ၂၁ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၈  ွှက်လန့တေင်  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့က လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များြါဝင်ေည့် 
အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့် ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီကို 
ဖေဲ့စည်းြဲ့ြါေည်။ ၎င်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းြိမ်ြမ်း - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းညီဆာ - အဖေဲ့ဝင ်
၃။ စိုင်းြေန်လကျာ် - အဖေဲ့ဝင် တို့ မဖစ်ြါေည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့်  
ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီအား လအာက်ြါေုြ်ြိုင်ြေင့်နှင့် 
တာဝန်ဝတ္တွှားများကို လဆာင်ွှွက်ြေင့်လြးေားြါေည်။

၁) ဒါရိုကတ်ာ၊ အုြ်ြျုြ်မှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအဖေဲ့   
ဥက္ကဋ္ဌ ွှာေူးများအတေက် အွှည်အြျင်းွှှိမြီး ေင့်  
လေျာ်ေည့် ြုဂ္ဂိုေ်အား လွှွးြျယ်ွှန် ဒါရိုက်တာ အဖေဲ့
အား အဆိုမြု ကမ်းေှမ်းမြင်း၊

၂) ဒါရုိက်တာ၊ အုြ်ြျုြ်မှုဒါရုိက်တာနှင့် ဒါရုိက်တာအဖေဲ့  
ဥက္ကဋ္ဌ ွှာေူးများအတေက် လွွှးြျယ်ွှန် စည်းကမ်း 
ေတ်မှတ်ြျက်များကို အဆိုမြုကမ်းေှမ်းမြင်း၊

၃) ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာများအတေက် ြံစားြေင့်များကို 
အဆိုမြု ကမ်းေှမ်းမြီး ွှှယ်ယာွှှင်များ နှစ်ြတ်ေည်  
အလေေလေေ အစည်းအလဝးတေင် အတည်မြုြျက် ွှယူ
မြင်း၊

၄) ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ လြးအြ်ေည့် ေင့်လေျာ်
လော တာဝန်များကို လဆာင်ွှွက်မြင်း၊

၅) အဓိကကျလော စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့ဝင်များ ြန့်အြ်မြင်း 
နှင့် ေုတ်ြယ်မြင်း တို့ မဖစ်ေည်။

အမည်အဆိုမြုလွှးနှင့် ြံစားြေင့် ေတ်မှတ်လွှးလကာ်မတီ  
ေည် ၆ ေ တစ်ကကိမ်ြုံမှန်အစည်းအလဝးွှှိေည်။ ေို့ မြင်  
ေိုအြ်ေည့်အတိုင်း လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ အလွှးလြါ် အစည်း 
အလဝး လြါ် နိုင်ေည်။

၄။ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု ၄။ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု 
လကာ်မတီလကာ်မတီ

ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်  မြီးမြည့်စုံလစွှန်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ 
စီမံြန့်ြေဲမှု မူဝါဒအတိုင်း ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုနှင့် စီမံကိန်း  

တစ်ြုြု၏ဆုံးရှုံးမှု မဖစ်နိုင်လမြများ၊ အန္တွှာယ်မဖစ်နိုင်လမြများ 
ကို လဖာ်ေုတ်လြးမြီး မြဿနာများ လကျာ်ေွှားနိုင်မည့် 
ဗျူောများကို ြျမှတ်လြးနိုင်ွှန် ၂ဝ၂၁ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၈ 
ွှက်လန့တေင် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ လအာက်ြါြုဂ္ဂိုေ်များ 
ြါဝင်ေည့် ဤကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံ 
ြန့်ြေဲလွှးလကာ်မတီကို ဖေဲ့စည်းြဲ့ြါေည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းွှီမေန် - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းအုန်းမမင့် - အဖေဲ့ဝင ်
၃။ စိုင်းေန်းေေန်း - အဖေဲ့ဝင်တို့ မဖစ်ြါေည်။

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြစီမံြန့်ြေဲမှု လကာ်မတီ 
ေည် ၃-ေ တစ်ကကိမ်ြုံမှန်အစည်းအလဝးွှှိမြီး ဒါရိုက်တာ 
ဘုတ်အဖေဲ့မှ လြးအြ်လော လအာက်ြါတာဝန်ဝတ္တွှားများကို  
လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

(က) ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု(က) ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု

၁)  လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတေက်  
မူဝါဒများ၊ ေမ်းညွှန်ြျက်များ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ  
ကို မြုစုမြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့အားအတည်မြုွှန်
 အဆိုမြုတင်မြမြင်း၊

၂) ြျမှတ်ေားလော မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်  
ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများအတိုင်း ေိုက်နာလဆာင်ွှွက် 
နိုင်မြင်း ွှှိမွှှိေုံးေြ်ကကီးကကြ်မြင်း၊

၃) မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း 
များ ေိလွှာက်မှုကို ေုံးေြ်မြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ  
အလကာင်းဆုံးေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ၊ မြင်ြြညာွှှင် 
များမှ အကကံဉာဏ်များ ွှယူမြီးကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ြျုြ်  
မှုစနစ် ြိုမို လကာင်းမေန်ေိလွှာက်လအာင် လဆာင ်
ွှွက်မြင်း၊

၄) မြည်တေင်းမြည်ြမှ တိုးတက်လအာင်မမင်လော ကုမ္ပဏီ 
များ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်မြီး မိမိ
တို့ မြုမြင်ေင့်ေည့်အြျက်များကို မြုမြင်ွှန် အဆိုမြု
မြင်း၊

၅) လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတေက်  
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့နှင့် စီမံြန့်ြေဲလွှးအဖေဲ့ 
တို့အား အကကံမြုမြင်း၊ အလွှးယူလဆာင်ွှွက်မြင်း၊

၆) ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်နှင့် ေက်ဆိုင်လော ေုြ်  
လဆာင်ြျက်များကို နှစ်ြတ်ေည်အစီွှင်ြံစာတေင် 
အစု ွှှယ်ယာွှှင်များအား လဖာ်မြမြင်း၊

၇) ေင့်လေျာ်လော အမြား ေုြ်ငန်းတာဝန်များကို 
လဆာင်ွှွက်မြင်း၊

(ြ) ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု(ြ) ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု

၁) ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု မူလဘာင်နှင့် မူဝါဒ 
များ မြုစု ေတ်မှတ်မြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေို့ 
တင်မြ အတည်မြုြျက်ွှယူမြင်း၊

၂) ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုနှင့် စီမံကိန်းများတေင် ဆုံးရှုံးနိုင်  
လမြ  အလမြအလနများကို စီးြေားလွှး၊ နိုင်ငံလွှး၊ ဥြလဒ 
လွှး စေည့်  ရှုလောင့်အဘက်ဘက်မှ ေည့်တေက်  
ေုံးေြ်မြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့နှင့် စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့
 အား အကကံမြုမြင်း၊

၃) ကုမ္ပဏီ၏ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာလွှး၊ ေုံမြုံလွှး နှင့် 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စေည်တို့တေင် မဖစ်ောနိုင်မည့် 
အြက်အြဲ မြဿနာများကို ကာကေယ်တားဆီးနိုင်ွှန်၊  
အြက်အြဲနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ လေျာ့ြါးနိုင်ွှန် အလမြ  
အလန နှင့် ဗျူောများကို ဖန်တီးမြင်း၊ အကကံမြုမြင်း၊

၄) ေင့်လေျာ်လော အမြားေုြ်ငန်းတာဝန်များကို 
လဆာင်ွှွက်မြင်း။

၅။  ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြူးလြါင်း ၅။  ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြူးလြါင်း 
တာဝန်ယူမှု လကာ်မတီတာဝန်ယူမှု လကာ်မတီ

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် မိမိနှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ 
လအာင်မမင်မှုနှင့် အကျ ိုးစီးြေားမဖစ်ေေန်းမှု တစ်ြုတည်းကိုော 
ဦးတညမ်ြီး စီးြေားေြုင်န်း လဆာငွ်ှကွမ်ြင်းမျ ိုး မေတုဘ် ဲေမူှု 
ဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်လကာင်းမေန ်
မှော စီးြေားေုြ်ငန်းေည် လွှွှှည်တည်တံ့မည်ေု ယုံကကည ်
ေည်။ ေို့လကကာင့် ေူမှုအေိုက်အဝန်းနှင့် ေဘာဝ 
ြတ်ဝန်းကျင်အား ေိလွှာက်စော ြါဝင်ကူညီြံ့ြိုးနိုင်ွှန်  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ ၂ဝ၂၁ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၈ 
ွှက်လန့တေင် လအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုေ်များြါဝင်ေည့် ေူမှု 
ဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြူးလြါင်းတာဝန်ယူမှု 
လကာ်မတီကို ဖေဲ့စည်းြဲ့ြါေည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁။ စိုင်းအုန်းမမင့် - လကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 
၂။ စိုင်းညီဆာ - အဖေဲ့ဝင ်
၃။ စိုင်းဆမ်လမာင် - အဖေဲ့ဝင်တို့ မဖစ်ြါေည်။

ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြူးလြါင်းတာဝန ်
ယူမှု လကာ်မတီေည် ၆-ေ တစ်ကကိမ် ြုံမှန်အစည်းအလဝးွှှိ
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မြီး ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ လြးအြ်ေည့် လအာက်ြါတာဝန ်
များကို ေမ်းလဆာင်ြါေည်။

၁) ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အတေက်  
ြိုမိုေိလွှာက်လကာင်းမေန်လော မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့အား အကကံ 
မြုမြင်းနှင့် ြျမှတ် မြင်း၊

၂) ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ကူညီမှု
တေင် အေုံးမြုမည့် ဘတ်ဂျက်ေျာေားမှု ြမာဏကို  
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့အား အဆိုမြုမြီး အတည်မြု
ြျက် ွှယူမြင်း၊

၃) ြျမှတ်ေားေည့် ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်း  
ကျင် ကူညီမှု ြန်းတိုင်လွှာက်နိုင်လစွှန် ဗျူောများ 
ြျမှတ်ေုြ်လဆာင်မြင်း၊

၄) နှစ်စဉ် ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ကူညီ
မှု လဆာင်ွှွက်ြျက်များကို နှစ်ြတ်ေည် အစီွှင်ြံစာ
တေင် လွှးေားလဖာ်မြမြင်း၊

၅) ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ ြျမှတ်ေည့် အမြား ေုြ်ငန်း 
တာဝန်များကို လဆာင်ွှွက်မြင်း တို့ မဖစ်ြါေည်။

အဂတိတိုက်ဖျက်လွှးအဂတိတိုက်ဖျက်လွှး

အဂတိေိုက်စားမြင်းေည် အများမြည်ေူ၏ ယုံကကည်မှုကို  
ြျက်မြားလစနိုင်လကကာင်း ကုမ္ပဏီ ယုံကကည်ေည်။  စီးြေား  
ေုြ်ငန်း ေုြ်လဆာင်မှုများတေင် ရိုးေားလမဖာင့်မတ်မှု၊  
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းလစာင့်ေိန်းမှုနှင့် တွှားဥြလဒ ေိုက်နာမှု 
များ ွှှိွှမည်။ ောဘ်လြးောဘ်ယူမြုမြင်း၊ အကျင့်ြျက် 
မြစားမြင်း ေုြ်ွှြ်များကို ကုမ္ပဏီက ေုံးဝ ေည်းြံ ြေင့်ေွှတ ်
မည်မေုတ်ြါ။ ကုမ္ပဏီလဖာ်လဆာင်ေည့် ေုြ်ငန်းတိုင်း  
စီမံကိန်းတိုင်းေည် တွှားမျှတမြီး ရိုးေားမှုနှင့် ြေင့်ေင်း 
မမင်ောမှုွှှိွှမည်။ အဂတိေိုက်စားမှု၊ ောဘ်လြးောဘ်ယူမှု 
နှင့် အကျင့်ြျက်မြစားမှု ေုြ်ွှြ်များကို ေိလွှာက်စော  
တိုက်ဖျက် အလွှးယူနိုင်ွှန် ကုမ္ပဏီေည် ေက်ဆိုင်ေည့်  
အဂတိတိုက် ဖျက်လွှးမူဝါဒများ၊ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများနှင့်  
စည်းကမ်းေိုက်နာမှုဌာနများ ေတ်မှတ်ေားမြီးမဖစ်ေည်။  
ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ အွှာွှှိနှင့် ဝန်ေမ်းများအားေုံး  
ောဘ်လြးောဘ်ယူြုံစံမျ ိုးမဖင့် လြးမြင်း၊ လတာင်းြံမြင်း၊  
ေက်ြံမြင်းများ မွှှိလစွှန် အလေးအနက် လဆာင်ွှွက ်
ေားြါေည်။

အဂတိေိုက်စားမှု၊ ောဘ်လြးောဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ြျက်  

မြစားမှု ကျူးေေန်ေူေည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ အဂတိေိုက်စား 
မှု တိုက်ဖျက်လွှးဥြလဒအွှ လောင်ဒဏ်လငေဒဏ် ေို့မေုတ်  
မြစ်ဒဏ်ြျမှတ်မြင်း ြံွှနိုင်ေည်မဖစ်ွှာ ယင်းမြစ်ဒဏ်မျ ိုး  
ြျမှတ်မြင်းြံွှေျှင် ကုမ္ပဏီအတေက် ဂုဏ်ေိက္ခာ အကကီး 
အကျယ် ေိြိုက်လစနိုင်ေည်။ ယင်းကဲ့ေို့လော ဂုဏ်ေိက္ခာ  
ြျက်စီးမှုမျ ိုး မမဖစ်ွှလစွှန် ကုမ္ပဏီက အလေးအနက် ကာ
ကေယ်လဆာင်ွှွက် ေျက်ွှှိေည်။

တွှားမဝင် အတေင်းေူ ွှှယ်ယာလွှာင်းဝယ်မှု တားဆီးလွှးတွှားမဝင် အတေင်းေူ ွှှယ်ယာလွှာင်းဝယ်မှု တားဆီးလွှး

တွှားမဝင် အတေင်းေူ ွှှယ်ယာလွှာင်းဝယ်မှု ဆိုေည်မှာ  
အများ မြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမြင်း မမြုွှလေးလော  
အတေင်းေတင်း အြျက်အေက်များကို အတေင်းေူ 
တစ်ဦးဦးက ေက်ဦးမှုွှယူကာ အစုွှှယ်ယာများကို  
လွှာင်းဝယ်မှုမြုမြင်းကို ဆိုေိုေည်။ 

ယင်းကဲ့ေို့ တွှားမဝင် အတေင်းေူ ွှှယ်ယာလွှာင်း 
ဝယ်မှု ေုြ်ွှြ် ေည် ကုမ္ပဏီအလြါ်အစုွှှယ်ယာွှှင်များ၏ 
ယုံကကည်မှုကို ြျက်မြားလစနိုင်မြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်ေိက္ခာနှင့်  
ွှှယ်ယာလေးနှုန်း များစော ေိြိုက်လစနိုင်ြါေည်။ 

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် တွှားမဝင် အတေင်းေူ  
ွှှယ်ယာလွှာင်းဝယ်မှုများ တားဆီးနိုင်ွှန် ေိုအြ်လော  
မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို  မမန်မာနိုင်ငံ လငေလြျး 
ေက်လေြံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း ကကီးကကြ်လွှး လကာ်မွှှင်၏  
ညွှန်ကကားြျက်များနှင့်အညီ အတည်မြု ေတ်မှတ်ေားမြီး 
မဖစ်ေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အလွှးကကီးလောအတေင်းေတင်း  
အြျက်အေက်များကို အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှု  
မမြုမီ အတေင်းေူများ ွှှယ်ယာလွှာင်းဝယ်မှုမမြုနိုင်ွှန်  
ကာေတစ်ြုအေိ ြိတ်ေားမြင်း၊ အတေင်းေူများ အစ ု
ွှှယ်ယာ လွှာင်းဝယ်မှု မြုေုြ်ွှာတေင် စည်းကမ်းေိုက်နာမှု  
လွှးွှာဌာနမှ ကကိုတင်အတည်မြုြျက်များ ွှယူွှန်ေိုအြ်  
မြင်းစေည့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ မြုစုေားမြီး ကုမ္ပဏီ 
၏ ဒါရိုက်တာတိုင်း၊ အွှာွှှိတိုင်း၊ ဝန်ေမ်းတိုင်း ေိွှှိ 
နားေည်လအာင် လဆာင်ွှွက်ေားမြီးမဖစ်ေည်။

အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှုနှင့် ြေင့်ေင်းမမင်ောမှုအများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှုနှင့် ြေင့်ေင်းမမင်ောမှု

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အများနှင့်ေက်ဆိုင်လောကုမ္ပဏီ 
အမဖစ် စတင်တည်လောင်စဉ်ကတည်းကြင်ေုြ်ငန်းများ 
ကို ြေင့်ေင်းမမင်ောစော ေုြ်ကိုင်မည်ေု ေန္နိဋ္ဌာန်ြျမြီး  
လဆာင်ွှွက်ောြဲ့ြါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာလေးနှုန်း 

ကို လမြာင်းေဲလစလော ေို့မေုတ်လမြာင်းေဲလစနိုင်လော 
အလမြာင်းအေဲများနှင့် အမြား အလွှးြါလော အလမြာင်းအေ ဲ
များကို အများမြည်ေူေို့ ြေင့်ေင်းမမင်ောစော ဖေင့်ေြျမြ 
မြင်းေည် လကာင်းမေန်လောစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်၏ အြျက ်
အြျာတစ်ြုမဖစ်မြီး ကုမ္ပဏီအလြါ် အများမြည်ေူ၏ 
ယုံကကည်မှုကို ြိုမိုတိုးြေားလစေည်ေု ယုံကကည် ြါေည်။

အများမြည်ေူတို့ ဖေင့်ေအေိလြးွှန် အြျက်အေက ်
များနှင့် ြတ်ေက်မြီး ဖေင့်ေအေိလြးွှန် ေိုအြ်ေည့်  
အြျက်အေက်များ၊ ဖေင့်ေအေိလြးွှန် အြျိန်တိကျမှု၊  
အြျက်အေက် မြည့်စုံမှန်ကန်မှု စေည်များကို မမန်မာ 
နိုင်ငံ လငေလြျးေက်လေြံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း ကကီးကကြ်လွှး 
လကာမ်ွှငှန်ငှ် ့ွှနက်နုစ်လတာအ့တိြ်ျနိ်းတို့၏ စဉဆ်ကမ်မြတ ် 
ေုတ်လဖာ်မြင်းဆိုင်ွှာ ေမ်းညွှန်ြျက်များအတိုင်း ေိုက်နာ
လဆာင် ွှွက်မည်မဖစ်ေည်။ 

အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးွှန် အြျက်များ 
ကို မြုံငုံ လဖာ်မြွှေျှင် ကုမ္ပဏီ၏

၁) အလွှးကကီးဆုံးမဖတ်ြျက်များ၊
၂) အလွှးကကီးအမဖစ်အြျက်နှင့် အလမြာင်းအေဲများ နှင့်
၃) လငေလွှးလကကးလွှး အရှုံးအမမတ်များတို့ မဖစ်ေည်။

အဆိုြါ အြျက်အေက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် 
တေင် ဝင်လွှာက်ကကည့်ရှုနိုင်ြါေည်။

ဖေင့်ေအေိလြးမှု၏ အလမြြံေဘာတွှားဖေင့်ေအေိလြးမှု၏ အလမြြံေဘာတွှား

ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှု 
တေင် လအာက်လဖာ်မြြါ အလမြြံေလဘာတွှား ၄ ြျက်ကို 
ေိုက်နာေည်။ ယင်းတို့မှာ

၁) ြေင့်ေင်းမမင်ောမှုြေင့်ေင်းမမင်ောမှု 
  အြျက်အေက်များေည် အလကာင်းအဆိုး မြေဲမြား

ဘဲ မှန်ကန်မြီး ြေင့်ေင်းမမင်ောစောမဖစ်ွှမည်။
၂) အြျိန်တိကျမှုအြျိန်တိကျမှု 
 ဆိုင်းငံ့ေားမြင်းမွှှိလစဘဲ အြျိန်နှင့် တလမြးညီ မဖစ်ွှ 

မည်။
၃) မျှတမှုမျှတမှု
 ဘက်ေိုက်မှုမွှှိဘဲ ွှှယ်ယာွှှင်များအားေုံးအတေက် 

မျှတမှု ွှှိွှမည်။
၄) စဉ်ဆက်မမြတ်မှုစဉ်ဆက်မမြတ်မှု
 အြျက်အေက်များကို စဉ်ဆက်မမြတ် ဖေင့်ေ အေိ 

လြးမှုမျ ိုး မဖစ်ွှမည်။

ဖေင့်ေအေိလြးွှန် တာဝန်ွှှိေူဖေင့်ေအေိလြးွှန် တာဝန်ွှှိေူ

ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်း ေိုက်နာမှုလွှးွှာ အွှာွှှိက အများ 
မြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှုတေင် တာဝန်ွှှိေည်။ စည်းကမ်း  
ေိုက်နာမှုလွှးွှာ အွှာွှှိေည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့မှ  
လြးအြ်လော လအာက်ြါတာဝန်ဝတ္တွှားများကုိ လဆာင်ွွှက်  
မည်မဖစ် ေည်။

၁) မမန်မာနိုင်ငံ လငေလြျးေက်လေြံေက်မှတ်ေုြ်ငန်း  
ကကီးကကြ်လွှး လကာ်မွှှင်နှင့် ွှန်ကုန်စလတာ့အိတ်ြျိန်း 
တို့နှင့်ညှိနှိုင်းမြီး အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးမှု 
များ လဆာင်ွှွက်ွှန်၊

၂) ဖေင့်ေအေိလြးမည့် အြျက်များကို ကုမ္ပဏီ၏  
အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ြင်မြီး လဆာင်  
ွှွက်ွှန်၊

၃) အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေအေိလြးွှန် အြျက်များကို 
ကုမ္ပဏီ၏ အွှာွှှိနှင့် ဝန်ေမ်းများအားေုံး နားေည် 
ေိွှှိလအာင် လဆာင်ွှွက်ွှန်၊

၄) လဆာင်ွှွက်ြျက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ အုြ်ြျုြ်မှု 
ဒါရိုက်တာ အား အစီွှင်ြံစာ တင်ွှန်၊

၅) မြင်ြမီဒီယာနှင့် အများမြည်ေူအား ေိလတေ့ဆက်ဆံ 
ွှန် တို့ မဖစ်ေည်။

အိုင်တီဆိုင်ွှာ အြျက်အေက်များကို ေိန်းေိန်းမြင်းနှင့် အိုင်တီဆိုင်ွှာ အြျက်အေက်များကို ေိန်းေိန်းမြင်းနှင့် 
လဘးဆိုက်မှုများမှ ကယ်ဆယ်မြင်းလဘးဆိုက်မှုများမှ ကယ်ဆယ်မြင်း

အိုင်တီဆိုင်ွှာ အြျက်အေက်များကို နည်းစနစ်ကျစော 
 ေိန်းေိမ်းမြင်းေည် ဝန်ေမ်းများ၏ ေုံမြုံမှု၊ စက်စနစ်များ 
လကာင်းမေန်စော ေည်ြတ်နိုင်မှု၊ ေုြ်ငန်းအတေက် ေိုအြ်လော  
အြျက်အေက်များ ေေယ်ကူစော ွှွှှိနိုင်မှုများကို လြးစေမ်းနိုင်  
ေည်။ 

ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုတေင် ကေန်ြျူတာ စက်စနစ်  
ြျက်စီးမြင်းေည် အတေင်းအမြင် နှစ်ဌာနမှေဘာဝလကကာင် ့
မဖစ်လစ၊ ေူလကကာင့် မဖစ်လစ၊ စက်လကကာင့် မဖစ်လစ ြျက်စီး 
နိုင်ေည်။ ေက်ွှှိ ကာေတေင် အွှည်အလေေး မမင့်မားလော  
စက်ြစ္စည်းများ များစော ေေက်လြါ်ောမြီး  ြျက်စီးွှန်  
အြေင့်အေမ်း နည်းြါးေည်ေု ဆိုွှလော်ေည်း ြျက်းစီးမြင်း  
မဖစ်ောြဲ့ြါက ေုြ်ငန်းအတေက် အနည်းနှင့်အများ ဆိုးကျ ိုး 
ေက်လွှာက်မည်မဖစ်ေည်။
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ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အိုင်တီဆိုင်ွှာ လဘးဆိုက်မှုများ  
ကာကေယ်ွှန်နှင့်ကယ်ဆယ်ွှန်အတေက် ေိုအြ်လော မူဝါဒ 
နှင့် အစီအမံများ ြျမှတ်ေားမြီးမဖစ်ေည်။ ယင်းမူဝါဒများ 
နှင့်အညီ ြျက်စီးမှုများကို အလကာင်းဆုံး ကာကေယ်နိုင် 
လစွှန် -

 ■ ေျှြ်စစ်ဓာတ်အား တည်မငိမ်လအာင် ေိန်းြျုြ်ေည့် 
ကိွှိယာများ အေုံးမြုမြင်း၊ 

 ■ ေျှြ်စစ်ဓာတ်အား ယာယီေုိလေှာင်စက်များအေံုးမြုမြင်း၊ 
 ■ အွှန်ေင့် ေျှြ်စစ်မီးစက် ေားွှှိမြင်း၊
 ■ အုိင်တီြစ္စည်းမဖင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ေည့် အြန်းတေင်  

အြူြျိန်ေေန်ကဲမြင်း မွှှိလစွှန် အြူြျိန် ေိန်းြျုြ်လြးမြင်း
 ■ အိုင်တီအြျက်အေက်များကို လန့စဉ် ဘက်ြ်အြ်ေုြ်

မြင်း၊
 ■ အိုင်တီဝန်ေမ်းများအား ေင်ဆိုင်ွှာ ေင်တန်းများကို 

တက်လွှာက်ေင်ယူလစမြင်း၊
 ■ ကေန်ြျူတာ စကားဝှက်များေားွှှိမြင်းနှင့် စကားဝှက် 

များကို မကကာမကကာ လမြာင်းလြးမြင်း၊
 ■ မီးမငိမ်းေတ်ဗူးများ ေားွှှိမြင်း၊ မီးမငိမ်းေတ်ဗူးများကို မ

ကကာမကကာ စစ်လဆးလြးမြင်းနှင့်
 ■ အလဆာက်အအုံတေင်းေို့ ေက်ဆိုင်ေူများော ဝင်လွှာက် 

နိုင်လစမြင်း စေည်တို့ မဖစ်ေည်။

စက်ြစ္စည်းြျွတ်ယေင်းြျိန် ကာကေယ်မှု လဆာင်ွှွက်ြျက်စက်ြစ္စည်းြျွတ်ယေင်းြျိန် ကာကေယ်မှု လဆာင်ွှွက်ြျက်

ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ေုြ်ငန်း ေလဘာေဘာဝေည်  
များလောအားမဖင့် စက်ယန္တွှားများမဖင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ ်
ေည့် ေုြ်ငန်း မျ ိုးမဖစ်မြင်းလကကာင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ ်
လနစဉ်အတေင်း စက်ယန္တွှားများ ြျွတ်ယေင်းမြင်းေည် 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုကို ွှြ်တန့်ေေားလစနိုင်ေည်။ ေို့လကကာင့်  
ယန္တွှားများ ြျွတ်ယေင်းြျိန် မွှှိလစွှန် ေို့မေုတ် ြျွတ်ယေင်း 
ြျိန် နည်းြါးလစွှန် ကုမ္ပဏီ၏စီမံြန့်ြေဲလွှးအဖေဲ့ေည်  
ြျွတ်ယေင်းြျိန် ကာကေယ်တားဆီးမြင်း မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများ ြျမှတ်မြီး ကကီးကကြ်လဆာင်ွှွက်လြးေျက ်
ွှှိေည်။ ေက်ဆိုင်ွှာဌာနအေိုက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်း 
များအားတာဝန်လြးအြ်မြီး အနီးကြ် ကကီးကကြ်လဆာင်ွှွက ်
လြး မှုများမှာ -

• ေိုအြ်လော အြိုြစ္စည်းများ ေားွှှိမြင်း၊
• အမှတ်တံဆိြ်တူ စက်ြစ္စည်းများော ဦးစားလြး ဝယ်ယူ

 အေုံးမြုမြင်း၊

• ေိုအြ်ေျှင် ြျက်ြျင်း ြစ္စည်းလြးေေင်းနိုင်မည့် အလွှာင်း 
ဌာနများကို စာွှင်းမြုစုေားမြင်း၊

• စက်ြစ္စည်းများ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်နိုင်မှု အလမြအလန 
ကို ေုံးေြ် ကကည့်ရှုစစ်လဆးမြင်း၊

• စက်ယန္တွှားများကို မြုမြင်ေိန်းေိမ်းမြင်း၊
• ေိုအြ်ေျှင် စက်ယန္တွှား၏ တွှားဝင်ကိုယ်စားေှယ ်

များမှ စက်မြုမြင်မြင်း ဝန်လဆာင်မှုကို ငှားွှမ်းအေုံးမြု 
မြင်း စေည်တို့ မဖစ်ေည်။

စက်ယန္တွှားများ ြျွတ်ယေင်းမြင်းလကကာင့် ေုြ်ငန်းများ  
ေိုအြ်ေလောက် ြွှီးမလွှာက်နိုင်မြင်းေည် ကုမ္ပဏီနှင့်  
ကုမ္ပဏီ ၏ ေုြ်ငန်း ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များကို နစ်နာလစနိုင ်
ေည်။ စက်ယန္တွှားများကို မြုမြင်ွှာတေင် အွှည်အလေေး 
နှင့် တိကျမှု ြိုမိုွှွှှိလစွှန် တွှားဝင်ကိုယ်စားေှယ်မှ စက်
မြုမြင်မြင်း ဝန်လဆာင်မှုကို ငှားွှမ်း အေုံးမြုြဲ့ြါေည်။

တာဝန်ွှှိေူတာဝန်ွှှိေူ

ေုြ်ငန်းများ ွှြ်တန့်မှု မမဖစ်လစလွှးအတေက်ေည်းလကာင်း၊  
မဖစ်လြါ်ြဲ့လော ေုြ်ငန်းွှြ်တန့်မှုအား အလွှးလြါ် မြုမြင ်
လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်ေည်းလကာင်း ဌာနတိုင်း၏ စီမံြန့်ြေဲ 
ေူများတေင် အဓိကတာဝန်ွှှိေည်။

ြစ္စည်းဝယ်ယူမှု ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းြစ္စည်းဝယ်ယူမှု ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း

ေုြ်ငန်းေည်ြတ်နိုင်လွှးအတေက် ြစ္စည်းဝယ်ယူမှုေည်  
မွှှိမမဖစ် ေိုအြ်လော လဆာင်ွှွက်မှုတစ်ြုမဖစ်ေည်။ ေို့လော်  
ဝယ်ယူမှုတိုင်းတေင် လကာင်းကျ ိုးမဖစ်နိုင်လမြ ွှှိေကဲ့ေို့ ဆိုး 
ကျ ိုးမဖစ်နိုင်လမြေည်းွှှိလနေည်။ ေို့လကကာင့် ဝယ်ယူမှုတေင်  
ဆိုးကျ ိုးမဖစ်နိုင်လမြ နည်းြါးလစွှန်အတေက်ဂွှိတ်လော်ြမ်း
ေည် ဝယ်ယူမှု မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ မြုစုေားမြီး  
မဖစ်ြါေည်။

ြစ္စည်းများ ဝယ်ယူွှာတေင် ြစ္စည်း၏ အွှည်အလေေး 
နှင့် လေးနှုန်းများကို အွှင်စစ်လဆးေုံးေြ်ေည်။ အွှည ်
အလေေးတူ၊ လေးနှုန်းတူေျှင် အွှစ်ကျမဖစ် လြးလြျနိုင်မြင်း  
ွှှိမွှှိ စေည့်  အမြားအြေင့်အလွှးများကို ေည့်တေက်စဉ်းစား 
မည်မဖစ်ေည်။ အြေင့်အလွှး ြိုလြးနိုင်ေည့် ြစ္စည်းလြးေေင်း 
ေူေံမှ ဦးစားလြး ဝယ်ယူမည်မဖစ်ေည်။ ြစ္စည်းဝယ်ယ ူ
ွှာတေင် လေးနှုန်းြျ ိုောမှု တစ်ြုတည်းကိုြဲ ဦးစားလြး 
ဝယ်ယူမြင်းမျ ိုးမေုတ်ဘဲ လွှွှှည်ကုန်ကျမှုစွှိတ်ကိုြါ ေည့် 
တေက်စဉ်းစားမြီးမှ ဝယ်ယူေည်။

စီမံကိန်းအေိုက် ေုြ်ငန်း မြီးဆုံးေည်အေိ ြစ္စည်း 

များဝယ်ယူတင်ေေင်းွှမည့် ကိစ္စမျ ိုးတေင် ြစ္စည်းလေးနှုန်း  
အတက်အကျမဖစ်မြင်းလကကာင့် စီမံကိန်းအား ေိြိုက်မှု 
မွှှိလစွှန် ြစ္စည်းလြးေေင်းေူများနှင့် အြျိန်ကာေ 
တစ်ြုအေိ ြုံလေလေးနှုန်းမဖင့် လွှာင်းဝယ်မှုစာြျုြ် ြျုြ်ဆို
ေားမြင်းများေည်း ွှှိြါေည်။

တာဝန်ွှှိေူတာဝန်ွှှိေူ

စီမံြန့်ြေဲေည့် အွှာွှှိများအားေုံး ြစ္စည်းဝယ်ယူမှု ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများကို နားေည်ေားွှန် ေိုအြ်ြါေည်။ ဝယ်ယူ 
လွှးဌာနမှ ဝန်ေမ်းများေည် ဝယ်ယူမည့်ြစ္စည်း/ဝန်လဆာင်မှု 
နှင့် ယင်း၏ လေးကေက်များကို နားေည်ွှမည်။ ြစ္စည်း 
ဝယ်ယူ မဖည့်တင်းမြင်းနှင့် ြတ်ေက်မြီး အစဉ်မမြတ် လေ့ော 
ေင်ယူမှု ွှှိလနွှမည်။

ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်နှင့် စီမံြန့်ြေဲ့မှုေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်နှင့် စီမံြန့်ြေဲ့မှု

ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းများ ေိလွှာက်စော ေည်ြတ်နိုင်လွှး 
ေည် ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်လြါ် များစော မူတည်လကကာင်း  
ကျွန်လတာ်တို့ ယုံကကည်ေည်။ ေိုအြ်ေည့် ဝန်ေမ်းအင်အား 
ကို ွှှာလဖေလြါ်ယူမြင်း၊ ေက်ွှှိဝန်ေမ်းများကို ေူမှန်  
လနွှာမှန်မဖစ်လအာင် စီမံမြင်း၊ ဝန်ေမ်းများ၏ ေုြ်ွှည် 
ကိုင်ွှည်ကို အကဲမဖတ်မြင်း၊ ဝန်ေမ်းများအား ေိုက်တန် 
ေည့် ြံစားြေင့်ကို စီမံ လဆာင်ွှွက်လြးမြင်း၊ ဝန်ေမ်းများ၏ 
အန္တွှာယ်ကင်းွှှင်းလွှး၊ ေက်ောလြျာင်ြျိလွှး၊ အွှည ်
အလေေးများ မမှင့်တင်လွှး၊ အမငင်းြေားမှုများ လမဖွှှင်းလွှး  
စေည့် အလွှးလြါင်းများစောကို စီမံြန့်ြေဲွှမြင်းေည် ေေယ်ကူ 
ေည့် ကိစ္စွှြ် မျ ိုးမေုတ်လြ။ ေူစေမ်းအားအွှင်းအမမစ်
ကို ေိလွှာက်စော စီမံြန့်ြေဲနိုင်မြင်းေည် ကုမ္ပဏီ ေုြ်ငန်း  
ွှည်မှန်းြျက် ြန်းတိုင်ေို့ လွှာက်နိုင်လွှးအတေက် များစော 
အလောက်အကူမြုေည်။

ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ကို ေိလွှာက်စော စီမံြန့်ြေဲ 
နိုင်လွှးအတေက် ကုမ္ပဏီေည်ေိုအြ်လော ေူ့စေမ်းအား  
အွှင်းအမမစ်၏ မူဝါဒနှင့်ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို မြုစု 
ေားမြီးမဖစ်ေည်။ ယင်း၏ ွှည်ွှွယ်ြျက်မှာ - 

ဝန်ေမ်းများအားေုံး

 ■ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများကို နားေည် 
ေိွှှိလစွှန်၊

 ■ ကုမ္ပဏီနှင့် ေက်ဆိုင်လော ေတင်း အြျက်အေက် 
များကို အကျွမ်းတဝင် ွှှိလစွှန်၊

 ■ ေုြ်ငန်း တိုးတက်လအာင်မမင်လွှးအတေက် တက်ညီ ေက်
ညီ ြူးလြါင်းကကိုးစား ေုြ်လဆာင်ကကွှန်၊

 ■ ကျင့်ေုံးွှမည့် စည်းကမ်းများ၊ အကျ ိုးြံစားြေင့်များနှင့်  
ြတ်ေက်လော အြျက်အေက်များကို ေိွှှိနိုင်ွှန် တို့
မဖစ်ြါေည်။

ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်၏ မူဝါဒနှင့် ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း များ၊  
ဝန်ေမ်းများ ေိုက်နာွှမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို  
ဝန်ေမ်းတိုင်း နားေည်ေိွှှိနိုင်ွှန် ဝန်ေမ်းေက်စေဲစာအုြ်  
မြုစုမြီး ဝန်ေမ်းများအား ေုတ်လြးေားမြီး မဖစ်ြါ ေည်။

ွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူကို မြုစုြျ ိုးလောင်မြင်းွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူကို မြုစုြျ ိုးလောင်မြင်း

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် စီမံ  
ြန့်ြေဲလွှးအွှာွှှိများ၏ ွှာေူးလနွှာဆက်ြံမည့်ေူများကို 
ွှှာလဖေ မြုစု ြျ ိုးလောင်မြင်းေည် ကုမ္ပဏီအတေက် ြဲယဉ်းေည့်  
တာဝန်တစ်ြုမဖစ်ေည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် ၂-နှစ် 
တစ်ကကိမ် အေှည့်ကျစနစ်မဖင့် လွှွးြျယ်ွှမည်မဖစ်ွှာ ဥက္ကဋ္ဌ  
နှင့်  အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာ ွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူကို ဆုံးမဖတ်  
လွှွး ြျယ်မြင်းေည် ကုမ္ပဏီ၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်များနှင့်  
ြတ်ေက်ေူများအားေုံးအတေက် အလွှးြါလော ဆုံးမဖတ်  
ြျက် တစ်ြုမဖစ်ေည်။ ယင်းနှင့်ြတ်ေက်မြီးကုမ္ပဏီေည်  
အေားအောွှှိေူများအတေက် ဆက်ြံမည့်ွှာေူးနှင့် ေင့်
လေျာ်လော ကကိုတင် မြင်ဆင်မှုများ၊ စေမ်းွှည်မမှင့်တင် လြးမှု
များကို စေည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါေည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့ေည် ကုမ္ပဏီ အုြ်ြျုြ်မှုြိုင်း 
တေင် အဓိကတာဝန်ွှှိမြင်းလကကာင့် ွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူ  
များကို မြုစုြျ ိုးလောင် လွှွးြျယ်မြင်းေည်ေည်း ယင်း၏  
အလွှးြါလော တာဝန်တစ်ြုမဖစ်ေည်။ ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏  
အွှာွှှိများ အဓိကအားမဖင့် အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ဥက္ကဋ္ဌ
ွှာေူး ဆက်ြံမည့်ေူကို မြုစုြျ ိုးလောင် လွှွြျယ် မြင်းတေင် 
အြိုင်း ၂ ြိုင်းြါဝင်ေည်။ ယင်းတို့မှာ -

၁) ေုံးေြ် အကဲမဖတ်မြင်း၁) ေုံးေြ် အကဲမဖတ်မြင်း

• ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်ေိုအြ်ြျက်များကို ရှုလမျှာ်ေုံးေြ်  
မြီး ွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူတေင် ွှှိေင့်ွှှိေိုက်ေည့် အွှည် 
အြျင်းကို ေုံးေြ်မြင်း၊

• လွှတို လွှွှှည်အားမဖင့် ကုမ္ပဏီလတေ့ ကကုံောနိုင်ဖေယ် ွှှိ 
ေည့် မြဿနာ အြက်အြဲများကို လဖာ်ေုတ်မြီး ကုမ္ပဏီ  
ကို ဦးလဆာင်မည့်ေူ၏ အလတေ့အကကုံများနှင့် ြျိန်ေိုး
ကာ ေိလွှာက်စော ဦးလဆာင်နိုင်ဖေယ် ွှှိမွှှိ ေုံးေြ်မြင်း၊
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• ွှာေူးဆက်ြံမည့်ေူ၏ အလတေ့အကကုံ၊ အွှည်အြျင်း၊ 
ကိုယ်ကျင့်စာွှိတ္တ၊ စိတ်လနစိတ်ေား စေည့်အြျက်များ 
ကို ေုံးေြ်အကဲမဖတ်မြင်း စေည်တို့ မဖစ်ေည်။

၂) မြုစုြျ ိုးလောင်မှု၂) မြုစုြျ ိုးလောင်မှု

မြီးမြည့်စုံလော လြါင်းလဆာင်မှု အွှည်အြျင်းေည် လန့ြျင်း 
ညြျင်း လြါ်လြါက်ောနိုင်လော အွှာမျ ိုး မေုတ်လကကာင်း  
ကုမ္ပဏီ လကာင်းစောနားေည်ေည်။ ေို့လကကာင့်ြင်ေျှင် မြီး 
မြည့်စုံလော လြါင်းလဆာင်တစ်ဦး ွှွှှိလွှးကို ကုမ္ပဏီက 

• ဝန်ေမ်းအကဲမဖတ်မြင်းြုံစံ ြျမှတ်မြီး ဌာနတိုင်းမှ ေစဉ် 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နည်းဗျူောနည်းဗျူော

ကုမ္ပဏီ၏ လွှွှှည်ွှည်မှန်းြျက်များနှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်မှု  
ေုြ်ငန်းအစီအစဉ်များကို လစာင့်ကကည့် စစ်လဆးမြီး  
အတည်မြုလြးမြင်း။

ေက်ြံနိုင်ဖေယ်ွှှိလော ဆုံးရှုံးမှုများေက်ြံနိုင်ဖေယ်ွှှိလော ဆုံးရှုံးမှုများ

အလေးစိတ် ွှည်မှန်းြျက်များ၊ ကန့်ေတ်ြျက်များ 
ေ့ုိမေုတ် အညွှန်းကိန်းများ အြါအဝင် ကုမ္ပဏီအတေက် 
ေက်ြံနိုင်ဖေယ် ွှှိလော ဆုံးရှုံးမှုများေတ်မှတ်မြင်း။

ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများအား လစာင့်ကကည့်စစ်လဆးမြင်းေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများအား လစာင့်ကကည့်စစ်လဆးမြင်း

ကုမ္ပဏီမှ မောဗျူောကျလော 
ွှည်မှန်းြျက်များအတိုင်း လအာင်မမင်လစ
ွှန် လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်း  
လဆာင်ွှွက်မှုများအားေုံးကို မြုံငုံ၍ လစာင့်ကကည့် စစ်လဆး 
မြင်းနှင့် ေတ်မှတ်ေားေည့် ေက်ြံနိုင်ဖေယ်ွှှိလော 
ဆုံးရှုံးမှုများကို ြေဲမြမ်းစိတ်မဖာမြင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှုဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှု မူလဘာင်အား ကကီးကကြ်မြင်းနှင့် 
အတည်မြုလြးမြင်း။

အကကီးတန်းအွှာွှှိများ ြန့်အြ်မြင်းအကကီးတန်းအွှာွှှိများ ြန့်အြ်မြင်း

အမှုလဆာင်အွှာွှှိြျုြ် ြန့်အြ်ွှန် လောက်ြံလြးမြင်း၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲလွှး အွှာွှှိြျုြ်နှင့် စာွှင်းစစ်ြျုြ်  
(ေို့မေုတ်) ကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ် တို့အား ြန့်အြ်မြင်း  
နှင့် ေုတ်ြယ်မြင်း။

အမှုလဆာင်အွှာွှှိြျုြ် ြန့်ေားမြင်းအမှုလဆာင်အွှာွှှိြျုြ် ြန့်ေားမြင်း

အမှုလဆာင်အွှာွှှိြျုြ်ြန့်အြ်မြင်းနှင့်  တာဝန်မှ ွှြ်နား 
ွှန်ေိုအြ်ေည့်အြါ တာဝန်မှ ွှြ်နားလစမြင်း။

ဒါရိုက်တာ၏ အြန်းကဏ္ဍနှင့် ေုြ်ငန်းတာဝန်များ၊ အြေင့်အာဏာများကို ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ မမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥြလဒတေင်
ေည်းလကာင်း၊ ဥြလဒနှင့်အညီ လွှးဆေဲေားလော ကုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းြုံအလမြြံစည်းမျဉ်းတေင်ေည်း အမြည့်အစုံ လဖာ်မြေား
ြါေည်။ လအာက်ြါ လဖာ်မြြျက်များေည် ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းတာဝန်များကို ေုတ်နှုတ်  
လဖာ်မြ ေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။ 

လအာက်လဖာ်မြြါ စကားွှြ်တစ်ွှြ်ွှြ်ေည် ဥြလဒနှင့်ကေဲေေဲမြင်း ေို့မေုတ် ညီညွတ်မှုမွှှိမြင်းများွှှိြါက ယင်းကေဲေေဲ
မြင်း၊ မညီညွှတ်မြင်းနှင့်စြ်ေျဉ်း၍ ဥြလဒကေွှမ်းမိုးေည်။

အကဲမဖတ်ြုံစံ တင်လစမြင်း၊
• အေားအောွှှိေူများကို အလတေ့အကကုံ ြိုမို များမြားော  

လစွှန် ဌာနလမြာင်းလွှေ့ မြီး ေုြ်ငန်း လဆာင် ွှွက်လစမြင်း၊
• ေင်တန်းများ တက်လွှာက်လစမြင်းနှင့် ေင်တန်းြို့ြျ လြး

မြင်း၊
• မြင်ြမှ အေားအောွှှိေူများကို ွှှာလဖေမြင်း စေည့် 

နည်းေမ်းမျ ိုးစုံမဖင့် လဆာင်ွှွက်လနေျက် ွှှိေည်။

ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ အစီွှင်ြံစာတင်မြမှုများဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ အစီွှင်ြံစာတင်မြမှုများ

ဘဏ္ဍာလွှးွှှင်းတမ်း လြါင်းြျုြ်များအား ကကီးကကြ် ကေြ်ကဲ
မြင်း

ကုမ္ပဏီမြင်ြမှ စာွှင်းစစ်လဆးမြင်းကုမ္ပဏီမြင်ြမှ စာွှင်းစစ်လဆးမြင်း

မြင်ြစာွှင်းစစ်များ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများ နှင့်  
အွှည်အြျင်း မြည့်မီမှုများွှှိ၊ မွှှိကကီးကကြ်မြင်း နှင့် 
ေေတ်ေြ်စော စာွှင်းစစ်လဆးလစမြင်း။ 

ကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ်လဆးမြင်းကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ်လဆးမြင်း

ကုမ္ပဏီတေင်း စာွှင်းစစ်လဆးမြင်း ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက် 
ြျက်များကို ကကီးကကြ်ကေြ်ကဲမြင်း။

ကုမ္ပဏီတေင်း ေိန်းြျုြ်ကေြ်ကဲလွှးစနစ်များကုမ္ပဏီတေင်း ေိန်းြျုြ်ကေြ်ကဲလွှးစနစ်များ

ကုမ္ပဏီတေင်း ေိန်းြျုြ်ကေြ်ကဲလွှးမူလဘာင်ကို ကကီးကကြ်  
ကေြ်ကဲမြင်း။

ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ဆိုင်ွှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ဆိုင်ွှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ဆိုင်ွှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များကို ကကီးကကြ်မြင်းနှင့် အတည်မြုလြးမြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းများနှင့် လကကေးမမီဆုံးမဖတ်ြျက်များကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းများနှင့် လကကေးမမီဆုံးမဖတ်ြျက်များ

ေတ်မှတ်ေားလော ေုြ်ြိုင်ြေင့်ဇယားအတိုင်း ကုမ္ပဏီ  
၏ အဓိကေုြ်ငန်းကိစ္စများနှင့် လကကေးမမီွှယူွှန် လေျှာက် 
ေား ြျက်များကို ေုံးေြ်ဆုံးမဖတ်ြျက်ြျမြင်း။

အွှာွှှိများ၏ြံစားြေင့်အွှာွှှိများ၏ြံစားြေင့်

အကကီးတန်းအွှာွိှှများ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွွှက်မှုေံုးေြ်  
ြျက် ညွှန်းတမ်းများ အြါအဝင် ဆုလငေနှင့် ြံစားြေင့်များ 
လြးလွှးအစီအစဉ်များအား ဆုံးမဖတ်မြင်း။
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အွှာွှှိများ၏ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုအွှာွှှိများ၏ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှု

အဓိကကျလော အကကီးတမ်းအွှာွှှိများ၏ ေုြ်ငန်း 
လဆာင်ွှွက်မှုများကို မြုံငုံေုံးေြ် အကဲမဖတ်မြင်း။

အရိုက်အွှာ ဆက်ြံလွှးအစီအစဉ်များအရိုက်အွှာ ဆက်ြံလွှးအစီအစဉ်များ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အကကီးတမ်းအွှာွှှိွှာေူးလနွှာများ အတေက်  
အရိုက်အွှာ ဆက်ြံလွှးအစီအစဉ်များ တိုးတက်ဖေံ့ မဖိုး 
ွှန်လဆာင်ွှွက်မြင်း။

လနာင်ောမည့်ကာေအတေက် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များ လွှှ့ရှုလနာင်ောမည့်ကာေအတေက် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များ လွှှ့ရှု
ြန့်ေားမြင်းြန့်ေားမြင်း

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များ ေြ်မံလွှွးြျယ် တင်လမမာက်ွှန်  
အတေက် မဖစ်နိုင်လမြွှှိလောအဖေဲ့ဝင်များအား ေိွှှိ 
နားေည်မြီး လောက်ြံလြးမြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ြံစားြေင့်ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ြံစားြေင့်

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ြံစားြေင့် မူဝါဒကို ွှှယ်ယာွှှင်များ 
ေံမှ ြေင့်မြုြျက်လတာင်းွှာတေင် လောက်ြံလြးွှန်။

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား အကဲမဖတ်မြင်းဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား အကဲမဖတ်မြင်း

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများနှင့် ေိ
လွှာက် လအာင်မမင်မှုများကို မြုံငုံေုံးေြ်မြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား ဦးလဆာင်နိုင်မှုဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား ဦးလဆာင်နိုင်မှု

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ အစည်းအလဝးများကို အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက် 
တာ နှင့်အတူအကေ ြူးလြါင်း၍ အစည်းအလဝးအစီအစဉ်  
များ ြျမှတ်ကျင်းြမြင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ေုြ်ငန်း 
လဆာင်တာများကို ေိလွှာက်စော လဆာင်ွှွက်နိုင်မြင်း။

ေူမှုဆက်ဆံလွှးေူမှုဆက်ဆံလွှး

ဒါရိကုတ်ာများအား ွှငှ်းေင်းတကိျလော အြျကအ်ေက ်
များလြးနိုင်မြင်း၊ ွှှယ်ယာွှှင်များအြါအဝင် ေုြ်ငန်းနှင့် 
ြါဝင်ြတ်ေက်လနလော အကျ ိုးစြ်ဆိုင်ေူများကို 
ေိလွှာက်စော ဆက်ေေယ်လဆာင်ွှွက်နိုင်မြင်း။

ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများအား အကဲမဖတ်မြင်းေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများအား အကဲမဖတ်မြင်း

လကာ်မတီများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် အမှုလဆာင်အွှာွှှိ
ြျုြ် အြါအဝင် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့တစ်ဖေဲ့ေုံး ၏ ေုြ်ငန်း
လဆာင် ွှွက်မှုများအား အကဲမဖတ်မြင်း။ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့
နှင့် အဖေဲ့ ဝင်များ၏ ကိုယ်ြိုင်အကဲမဖတ်ေုံးေြ်ြျက်ြုံစံ
များကို မြန်ေည် ေုံးေြ်မြင်း။ 

အလကာင်အေည်လဖာ် လဆာင်ွှွက်မြင်းအလကာင်အေည်လဖာ် လဆာင်ွှွက်မြင်း

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ြျက်များအား ေိလွှာက်စော 
အလကာင်အေည်လဖာ် လဆာင်ွှွက်မြင်း။ 

ဒါရိုက်တာအမဖစ် ြါဝင်လဆာင်ွှွက်မြင်းဒါရိုက်တာအမဖစ် ြါဝင်လဆာင်ွှွက်မြင်း

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များ၏ ေှုြ်ွှှားလဆာင်ွှွက်မှုများ  
တိုးတက်ောလစွှန် ကကီးကကြ်လဆာင်ွှွက်မြင်း၊ အမှု  
လဆာင် ဒါရိုက်တာများနှင့် ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာများ 
အကကား လကာင်းမေန်ြိုင်မာလော ဆက်ဆံလွှး မဖစ်ော လစ
ွှန် တည်လဆာက်မြင်း။

အဖေဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင်လွှာက်ြေင့်မြုမြင်းအဖေဲ့ဝင်အမဖစ် ဝင်လွှာက်ြေင့်မြုမြင်း

ဒါရိုက်တာ အေစ်များ ြန့်ေားလွှးအတေက် ဒါရိုက်တာ 
အဖေဲ့၏ အတေင်းလွှးမှုးနှင့် ြူးလြါင်း၍ မြည့်စုံလော အဖေဲ့
ဝင်ြေင့် ေမ်းညွှန်ြျက်တစ်ြုလွှးဆေဲမြင်း။

ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လွှး ေိုအြ်ြျက်များဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လွှး ေိုအြ်ြျက်များ

ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်တစ်ဦးြျင်းစီနှင့် အဖေဲ့တစ်ြုေုံး၏ 

ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လွှး ေိုအြ်ြျက်များကို ေိွှှိနားေည်မြီး 
ညွှန်ကကား လဆာင်ွှွက်မြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့မှ အြန်းကဏ္ဍအားေုံးအား လဆာင်ွှွက ်
ွှာတေင် ေိလွှာက်မှုွှှိလစွှန် ရှုလောင့်လြါင်းစုံမှကကည့်ရှု
မြီး အဖေဲ့တစ်ြုေုံးအား ဦးလဆာင်နိုင်မြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်အေစ်များ ြန့်ေားွှာတေင် အဖေဲ့ဝင် 
ြေင့် ေမ်းညွန်ြျက်အတိုင်း ြါဝင်ဆင်နွှဲလစမြင်းနှင့် 
ေိုအြ်ေျှင် ေြ်လဆာင်း လေ့ကျင့်လွှးအစီအစဉ်များ 
ဖန်တီးလြးမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များအား ေိုအြ်လော ေတင်းအြျက် 
အေက်များကို ေိွှှိလစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား လဆေးလနွှးညှိနှိုင်းွှန်နှင့် ဆုံးမဖတ်ြျက် 
ြျွှန်အတေက် ေုံလောက်လောအြျိန်လြးမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ အစည်းအလဝးများကျင်းြွှန်အတေက် 
အစီအစဉ်များ ေတ်မှတ်ေားမြင်း၊ ေိုအစည်းအလဝးများ 
၌ ေဘာြတိအမဖစ် လဆာင်ွှွက်မြင်းနှင့် အစည်းအလဝး 
မှတ်စုများအား ေိန်းေိမ်းေားလစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့တေင် ြေင့်ေင်းမမင်ောစော လဝဖန်လဆေးလနေး 
မြင်း အလေ့အေ တိုးတက်မဖစ်ေေန်းောလစွှန် လဆာင် 
ွှွက်မြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့်လကာ်မတီများ ေုြ်ငန်းတာဝန်များ 
ေုြ်လဆာင်ွှာတေင် မှန်ကန်လောနည်းေမ်းများမဖင့် 
လဆာင်ွှွက်လစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များကို ၎င်းတို့၏ ေင်မမင်ယူဆြျက် 
များအတိုင်း အမြည့်အဝ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှွှှိ ွှန် 
လဆာင်ွှွက်မြင်း။

 ■ စီမံအုြ်ြျုြ်လွှးအဖေဲ့နှင့် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင်များ၏ 
ေုြ်ငန်း လဆာင်ွှွက်မှုများကို တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး 
တစ်ကကိမ် အကဲမဖတ်မြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်လွှးအဖေဲ့တို့ မှန်ကန် 
လေျာ်ညီ လော အဆက်အေေယ်များ မဖစ်လစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား ၎င်းတို့၏ ေုြ်ငန်းတာဝန်များနှင့် 
ြတ်ေက်၍ လကျနြ်မှုွှှိလစွှန်မြုေုြ်မြင်း။

 ■ ေိုအြ်ေျှင် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့မှ ြန့်အြ်ေားေည့် မြင်ြ 
အကကံလြးအွှာွှှိများနှင့် လဆေးလနေးကာ အကကံဉာဏ်များ 
ွှယူမြင်း။

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု

ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု မူလဘာင်ကို ကကီးကကြ်  
ကေြ်ကဲမြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ စံြျိန်စံနှုန်းများကုမ္ပဏီ၏ စံြျိန်စံနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ၏စံြျိန်စံနှုန်းများြျမှတ်မြင်း၊ ွှှယ်ယာွှှင်များ  
နှင့် အမြားအကျ ိုးစြ်ဆိုင်ေူများအလြါ် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန ်
ေိစိတ် ွှှိေည်ကို ေိွှှိနားေည်လစမြင်း။ 

ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်

ကုမ္ပဏီအကျ ိုးစြ်ဆိုင်ေူများ၏ အလေးေားမှုများ ွှွှှိ
လစွှန်မြုေုြ်မြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏ ေုြ်ငန်းများ  
ြျဲ့ေေင် လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ေူမှုလွှးဆိုင်ွှာ တာဝန်ယူမှု 
ွှှိစော လဆာင်ွှွက်လစမြင်း။

လေးစားေိုက်နာမှုလေးစားေိုက်နာမှု

ကုမ္ပဏီမှ ဥြလဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညွှန်ကကား 
ြျက်များနှင့်အညီ လဆာင်ွှွက်လစမြင်း။
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 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင် တစ်ဦးြျင်းစီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်
 မှု များနှင့်ြတ်ေက်၍ မလမြေည်မှုများအား ညွှန်ကကား
 လဆာင် ွှွက်မြင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီအတေင်း အမငင်းြေားမှုများနှင့် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဝင် 
တစ်ဦးြျင်းစီ၏ အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ြတ်ေက်လော 
ြဋိြက္ခများကို ညွှန်ကကားလဆာင်ွှွက်မြင်း။

 ■ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ လွှွးြျယ်တင်လမမာက်ွှာတေင် ဒါရိုက်တာ 
အဖေဲ့မှ လွှွးလကာက်တင်လမမာက်လစမြင်း။

 ■ အဆင့်မီလော ကုမ္ပဏီ၏ စေမ်းလဆာင်ွှည်နှင့် စီမံ 
အုြ်ြျုြ်မှု စနစ်ကို တိုးတက်လကာင်းမေန်လအာင် မြုေုြ် 
မြင်း။

စိန်ဆိုေည်မှာ မီးကျီးြဲကဲ့ေို့လော အွှာဝတ္တုော
မဖစ်ေည်။ နှစ်လြါင်းများစော အြူွှှိန်၏ဖိစီးမှုကို  

ြံြဲ့ွှမြီးလနာက် စိန်ွှတနာအမဖစ်ေို့ 
လမြာင်းေဲေေားမြင်းမဖစ်ေည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌသည် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

အမှုအောင်အရာရှိချုပ်သည်် အအာက်ပါတို့ကို 
အောင်ရွက်ရပါမည်။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား မောဗျူော ဖေဲ့စည်းြုံအတိုင်း 
ေှုြ်ွှှားလဆာင်ွှွက်လစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ အစည်းအလဝးများနှင့် ွှှယ်ယာွှှင် 
အစည်း အလဝးများတေင် ေဘာြတိအမဖစ် လဆာင်ွှွက်  
မြင်း၊ အစည်းအလဝး အစီအစဉ်များ ေတ်မှတ်ေားမြင်း၊ 
အလွှးြါလော စဉ်းစားစွှာကိစ္စွှြ်များနှင့်(ြဋိြက္ခ
များ)ကို ေေယ်ကူလြျာလမေ့လစမြင်း။

 ■ လဆေးလနေးြေဲများတေင်ဒါရိုက်တာများအားေုံး ြါဝင်လဆေး 
လနေး၍ ဆုံးမဖတ်ြျက်များ ြျလစမြင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ စီမံအုြ်ြျုြ်မှုဖေဲ့စည်းြုံများနှင့် ေုြ်ငန်းစဉ်များ 
ကို ဦးလဆာင်ဆုံးမဖတ်နိုင်မြင်း။ 

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့မှ လစ့စြ်မှန်ကန်လော အြျက်အေက် 
များ ွှွှှိလစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၊ ွှှယ်ယာွှှင်များနှင့် အကျ ိုးစြ်ဆိုင်ေူ 
များအကကား လကာင်းမေန်လောဆက်ဆံလွှး မဖစ်ေေန်း 
လစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့် စီမံြန့်ြေဲလွှးအဖေဲ့တို့အကကား ွှှင်း  
ေင်း မြတ်ေားလော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လွှးဆေဲ 
ေားမြင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီတစ်ြုေုံးွှှိ ဝန်ေမ်းများတက်ကကေစော ေုြ်ငန်း 
လဆာင်ွှွက်မှုွှှိလစွှန် မြုေုြ်မြင်း။

 ■ အဖေဲ့အစည်း၏ ေုြ်ငန်းများအား ကကီးကကြ်မြင်း၊ ေူ့စေမ်း 
အားအွှင်းအမမစ်နှင့် လငေေားအွှင်းအမမစ်များအား စီမံ 
ြန့်ြေဲမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့်ြူးလြါင်း၍ မူဝါဒများ လွှးဆေဲမြင်းနှင့် 
လောက်ြံြျက်များ စီစဉ်မြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အား အြျက်အေက်များ အြျိန်မီစီစဉ် 
လြးမြင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့်ဝန်ေမ်းများ အကကား 
အမြန်အေှန် ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်မှု ွှှိလစမြင်း။

 ■ ကုမ္ပဏီ၊ အဖေဲ့အစည်းနှင့် အကျ ိုးစြ်ဆိုင်ေူများ 
အြျင်းြျင်း လကာင်းမေန်လော ဆက်ဆံလွှးမဖစ်ေေန်း 
လစမြင်း။

 ■ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့နှင့် စီမံြန့်ြေဲလွှးအဖေဲ့တို့အကကား ွှှင်း  
ေင်း မြတ်ေားလော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လွှးဆေဲ 
ေားမြင်း။

 ■ အုြ်ြျုြ်မှုဒါရိုက်တာ၏ အဓိကကဏ္ဍမှာ ကုမ္ပဏီ 
ွှှယ်ယာ ွှှင်များ၊ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၊ လဖာက်ေည်များနှင့် 
ဝန်ေမ်းများ ၏ ွှည်မှန်းြျက်များကို မဖည့်ဆည်းွှန် 
အေို့ငှာ ကုမ္ပဏီမှ ကျင့်ဝတ်၊ ဥြလဒနှင့်အညီ အကျ ိုး 
အမမတ်များစောွှွှှိလအာင် မြုေုြ်လဆာင်ွှွက်လစမြင်း။

 အြက်အြဲမြဿနာများ၏ ဖိစီးမှုများလကကာင့်
လနာက်မဆုတ်ဘဲ ကျွန်လတာ်တို့အားေုံး
စိန်ွှတနာကဲ့ေို့ တန်ဖိုးကကီးလစအံ့။
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ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားဟရးမူဝါဒနှင့် ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဆမော်မှန်းချက်ဆမော်မှန်းချက်
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်း၊ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း 
နှင့် ကုန်ေေယ်မှုေုြ်ငန်းများတေင် နုိင်ငံတကာအဆင့်မီ  
လကာင်းမေန်လော ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေး၊ ေိုက်တန် 
လောအကျ ိုးအမမတ်နှင့် မျှတမြီြေင့်ေင်းမမင်ောလော  
မူဝါဒ စည်းမျဉ်းများမဖင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များနှင့်  
ေုြ်ငန်းအြ်နှံေူများအား စိတ်လကျနြ်မှု ွှွှှိလစွှန်။

 ■ လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းများကို အွှည်အလေေး
လကာင်းမေန်မှုမဖင့် ဦးလဆာင်နိုင်ွှန်၊

 ■ အာဆီယံတစ်ြေင်၏ အလမြံအလဆာက်အအုံများကို 
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တာဝန်ယူလဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်၊

 ■ နည်းြညာစေမ်းွှည်မဖင့် ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ဘဝ
အွှည်အလေေး တိုးတက်မှုကို အလောက်အကူ 
မြုနိုင်ွှန်၊

 ■ ကုန်ေေယ်လွှးေုြ်ငန်းမဖင့် စီးြေားလွှးကဏ္ဍ 
အွှှိန်အေုန် မမှင့်တင်နိုင်ွှန်။

ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်

” ”
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မဟာဗျူဟာများမဟာဗျူဟာများ
 ■ ေူ့အေိုင်းအဝိုင်းနှင့်  မိမိတိုင်းမြည်အလြါ်အကျ ိုးမဖစ်ေေန်းလစလော စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို ေင့်တင့်မျှတလော 

အကျ ိုးအမမတ်များမဖင့် လွှွးြျယ်ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်မြင်း။
 ■ ေိလွှာက်မှုွှှိလော စီမံြန့်ြေဲမှုစနစ်၊ လကာင်းမေန်လော ေုြ်ငန်းအွှည်လေေးနှင့် ေတ်မှတ်အြျိန်အတေင်း 

မြီးလမမာက်လအာင် လဆာင်ွှွက်မြင်းမြင်းစေည့် မူများမဖင့် တည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းများအား စီမံြန့်ြေဲမြင်း။
 ■ ဆုံးရှုံးမှုမဖစ်နိုင်လမြ(risk)  နည်းြါးမြီး တိုင်းမြည် ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှုအတေက် အလောက်အကူ မဖစ်လစလော   

လဆာက်ေုြ်လွှးနှင့် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းများကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်မြင်းမဖင့် ွှှယ်ယာွှှင်များအတေက်  
လွှွှှည်အကျ ိုးအမမတ်များကို မဖစ်ေေန်းလစမြင်း။

 ■ အာဆီယံနိုင်ငံများကို  အဓိကေားမြီး လဒေလေးကေက် များ တိုးြျဲ့ မြင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်မြိုင်နိုင်စေမ်းများ ြိုမိုတိုးတက်ောလစွှန် ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်နှင့် အုြ်ြျုြ်မှုြုံစံ စေည့်  

ကုမ္ပဏီတစ်ြုေုံး၏ စေမ်းလဆာင်ွှည်ကို မမှင့်တင်မြင်း။
 ■ ကုမ္ပဏီ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေမ်း ြိုမိုမမင့်မားောလစွှန် ဖေံ့ မဖိုး တိုးတက်ောလော နည်းြညာများနှင့်  

အေိြညာများကို အြျိန်မီ ေက်လတေ့အေုံးြျနိုင်ွှန်  စီမံလဆာင်ွှွက်မြင်း။

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အေက်လဖာ်မြြါ ွှည်မှန်းြျက်၊  
လမျှာ်မှန်းြျက်နှင့် မောဗျူောများမဖင့် ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ြဲ့
မြီး  ၉ နှစ်တာ ကာေအတေင်းတေင် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်း 
ကဏ္ဍတေင်း - အလဆာက်အအုံများ၊ ေမ်းနှင့် တံတားများ၊  
အကကီးစားလဆာက်ေုြ်လွှးစီမံကိန်းများ၊ အိမ်ယာစီမံကိန်း
များ၊ အလမြြံအလဆာက်အအုံများမဖစ်ေည့် လွှကာတာနှင့်  
တမံများ၊ လွှအားေျှြ်စစ်စက်ရုံများ စေည်မဖင့် ေုြ်ငန်း
အလတေ့အကကုံများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများစော ွှှိြဲ့ မြီးမဖစ်ေည်။

ကုမ္ပဏီေည် အစိုးွှအဖေဲ့အစည်းနှင့် ြုဂ္ဂေိကများ 
အတေက် အေက်လဖာ်မြြါ ေုြ်ငန်းများလဆာင်ွှွက်မြီး  
ဝင်လငေကို လဖာ်လဆာင်ြဲ့ြါေည်။ ေို့ မြင် ကုမ္ပဏီေည်  
လဆာက်ေုြ်လွှးနှင့် ေက်ဆိုင်လော ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများ၊  
လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းေုံး  စက်ြစ္စည်းကိွှိယာများကို  
ကုန်ေေယ်မှုများမဖင့်ေည်း အမြားဝင်လငေများကို လဖာ်လဆာင်  
ြဲ့ြါေည်။ 

အေက်ြါေုြ်ငန်းများအမြင် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ  
လွှးနှစ်တေင် မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး 
ဝန်လဆာင်မှုကဲ့ေို့လော ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းများကို လဆာင ်
ွှွက်မြင်းမဖင့်ေည်း တစ်ဖက်တစ်ေမ်း ဝင်လငေများကို လဖာ်
လဆာင်ြဲ့ြါေည်။

ဤကဲ့ေို့ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုမှတစ်ဖက်တစ်ေမ်း ဝင်လငေ 
များေည် စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ြုမှ မဖစ်လြါ် 
ောနိုင်ေည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အမြားေုြ်ငန်းကဏ္ဍမှ  
လကျာလောက်လနာက်ြံအမဖစ် ကာကေယ်လြးနိုင်မြီး ဆုံးရှုံး  
နိုင်လမြ လေျာ့နည်းလစြါေည်။

 ■ ေုြ်ငန်းဝန်လဆာင်မှုအွှည်အလေေး လကာင်းမေန်မှု၊
 ■ ေုြ်ငန်းမိတ်ဖက်များ၏ စိတ်တိုင်းကျမှု၊
 ■ ရိုးေားကကိုးစားမှု၊
 ■ ေုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် ေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်များအလြါ် 

လေးစားမှုနှင့် အလေးေားမှု၊
 ■ ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် တာဝန်ယူမှု၊
 ■ ေုြ်ငန်းအလြါ်တာဝန်ယူမြင်း တာဝန်ြံမြင်းွှှိမှု၊
 ■ မဖစ်လမမာက်လအာင်မမင်လစွှန် ေက်တေဲကူညီမှု။

ကုမ္ပဏီေည် ယင်း၏ ေုြ်ငန်းမူဝါဒများနှင့်အညီ ၂ဝ၂၀-
၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် လအာက်ြါအတိုင်း လဆာင်ွှွက်ြဲ့
ြါေည် -

၁။ အြျိန်ဇယားအတိုင်း ေုြ်ငန်းများကို မြီးစီးလစွှန် 
လဆာင်ွှွက်မြင်း၊

၂။ ေုြ်ငန်းစာြျုြ်များ၏ ေတ်မှတ်ြျက် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းအတိုင်း ေိုက်နာလဆာင်ွှွက်မြင်း၊

၃။ စီမံကိန်းများတေင် မဖစ်လမမာက်နိုင်စေမ်းစူးစမ်းလေ့ောမှု
ကို မြုေုြ်မြီးမှ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မြင်း၊

၄။ လွှတိုလွှွှှည်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများကို ေိလွှာက်စော စီမံ
ြန့်ြေဲနိုင်မြင်းမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ လငေလကကးမဖစ်ေေယ်မှုကို 
အတိုင်းအတာတစ်ြုအေိ ေိန်းေိမ်းေားနိုင်မြင်း၊

၅။  ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုနှင့် စီမံကိန်းတိုင်း 
တေင် ြေင့်ေင်းမမင်ောမှုကိုအဓိကေား လဆာင်ွှွက်  
မြင်း တို့ မဖစ်ေည်။

ပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်မှုပူးဆပါင်းဆဆာင်ရွက်မှု
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လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု ကျင့်ဝတ်
တန်ဖိုးွားမှုများ

လုပ်ငန်းခွင် လုံခခုံမှု

ကွဲပပားပခားနားပခင်းဟပါ် တန်ဖိုးွားဟလးစားမှု

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဟပါ် တာဝန်ယူမှု

စီးပွားဟရးမိတ်ဖက်များ စိတ်ဟကျနပ်မှု

မျှတစွာခပိုင်ဆိုင်ဟဆာင်ရွက်မှု

အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခပဖစ်ပခင်းကင်းရှင်းမှု ...

ကေဲမြားမြားနားမှု၊ ယဉ်လကျးမှုနှင့် အလမြြံေူ့အြေင့်အလွှးကေဲမြားမြားနားမှု၊ ယဉ်လကျးမှုနှင့် အလမြြံေူ့အြေင့်အလွှး

အြျင်းြျင်း လေးစားမှု၊ အလေးေားမှုနှင့် ဂုဏ်ေိက္ခာ လစာင့် 
ေိမှု စေည့်အြျက်များေည် ေူေားတိုင်းွှှိေင့် ွှှိေိုက်  
ေည့် အလမြြံအြေင့်အလွှးများမဖစ်ေည်။ ဂွှိတ်လော်ြမ်း  
ေည် အလမြြံေူ့အြေင့်အလွှး၊ ဝန်ေမ်းများအကကား ေူမျ ိုး၊  
ယုံကကည်မှု၊ ယဉ်လကျးမှု၊ ဘာောလွှးနှင့် အမြားကေဲမြား  
မြားနားမှုများကို အလေးေား အေိအမှတ်မြုမြင်းများ
အလြါ် အလမြြံမြီး စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်
မှောေျှင် လွှွှှည်တည်တံ့လော  လအာင်မမင်မှုကို ွှယူနိုင်
မည်ေု ယုံကကည်ြါေည်။

ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

တာဝန်ေိလော မမန်မာနိုင်ငံေားများြိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ြု  
အလနမဖင့် ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် မိမိတို့၏ လွှလမမလတာ
လတာင် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးေားြါေည်။  
မိမိတို့၏ ေုြ်ွှြ်များမှ ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အား မည်ေို့ 
မည်ြုံ ေိြိုက်မည်ကို လကာင်းစောနားေည်ေည်။ ေို့လကကာင့်  
ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ြျက်တိုင်းတေင် ေဘာဝ 
ြတ်ဝန်းကျင် ေိြိုက်မှု အနည်းဆုံးမဖစ်လအာင် အလေးေား  
လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အား ေိြိုက်မှုအနည်းဆုံး  
မဖစ်လစလော နည်းြညာနှင့် ြစ္စည်းကိွှိယာများကိုော 
ဦးစားလြး အေုံးမြုြါေည်။ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုမှ ေေက် ွှှိ 
ောလော ကာဘေန်အြိုးအလငေ့များ၊ ဖုန်များနှင့် အမြားစေန့်ြစ ်
ြစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာစံြျိန်စံညွှန်းအတိုင်း စီမံြန့်ြေဲမှု  
မြုြါေည်။

လဖာက်ေည်များလဖာက်ေည်များ

ြိုမိုလကာင်းမေန်လော ဘဝကို တည်လဆာက်မြင်းဆိုေည့်
ကုမ္ပဏီ၏ လဆာင်ြုဒ်နှင့်အညီ ေူေားတိုင်းအား ြိုမို လကာင်း 
မေန်လော ဘဝကို တည်လဆာက်လြးစေမ်းနိုင်မြင်းေည် 
ကုမ္ပဏီ၏ ဆန္ဒေလဘာေားမဖစ်ေည်။

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အလကာင်းဆုံးအွှည် အလေေး၊  
အေင့်လတာ်ဆုံး လေးနှုန်းမဖင့် လဖာက်ေည်များ၏ ွှည်မှန်း 
ြျက်နှင့် ေိုွှာဆန္ဒအား မဖည့်စေမ်းလြးနိုင်မြင်းကို တန်ဖိုး 
ေားြါေည်။ လဖာက်ေည်များအား လေးစားမြင်း၊ အလေး 
ေားမြင်း၊ နားေည်မြင်း၊ ေတ်မှတ်ြျိန်အတိုင်း ေုြ်ငန်း
များ မြီးလမမာက်လစမြင်း၊ အွှည်အလေေးမြည့်မီလော ဝန ်
လဆာင်မှုများလြးမြင်းေည် ကုမ္ပဏီ၏ေုြ်ငန်းအမူအကျင့် 
မဖစ်ေည်။ ဝန်ေမ်းတိုင်းတေင် ယုံကကည်အားေား နိုင်မှု၊  
တာဝန်ယူမြင်း တာဝန်ြံမြင်းွှှိမှု၊ စံမြမဖစ်လစမှု၊ ေုြ်ငန်းလြါ်  
ရိုလေလေးစားစိတ်ွှှိမှုမဖစ်ွှန် အစဉ်အလေးေား လဆာင ်
ွှွက်ေျက်ွှှိေည်။

နိုင်ငံလတာ်၏ ဥလြဒနှင့် မြဋ္ဌာန်းြျက်များ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများကို လေးစားေိုက်နာမြီး လဖာက်ေည်များ
အား စိတ်လကျနြ်မှု အလကာင်းဆုံးမဖစ်လအာင် အစဉ်မမြတ် 
ကကိုးစားလဆာင်ွှွက်မည်မဖစ်ေည်။

ေုြ်ငန်းြေင်ေုြ်ငန်းြေင်

ဂွိှတ်လော်ြမ်းေည် လကာင်းမေန်ေြ်ွှြ်မြီး ဝန်ေမ်းတုိင်း  
အြျင်းြျင်း ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်ေိုမှုကို တေန်းအားလြးလော၊  
နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥြလဒများကို လေးစားေိုက်နာလောေုြ်ငန်းြေင်  
မျ ိုးကို တန်ဖိုးေားေည်။ အလွှာင်အဆင်း၊ ေူမျ ိုး၊ အေက်အွှွယ်၊  
ဘာောစကား၊ ဘာောတွှား၊ အမမင်နှင့် အယူအဆ၊ လနွှာလဒေ၊ 
ဆင်းွှဲးြျမ်းောမှု စေည့် အြျက်အေက်များလြါ်မူတည်မြီး ြေဲမြား
ဆက်ဆံမြင်း၊ မျက်နှာောလြးမြင်းများကို ေည်းြံြေင့်ေေတ်မည်  
မေုတ်ြါ။ ေုြ်ငန်းြေင်တေင် ဝန်ေမ်းများအားေုံး တွှားမျှတမှုွှှိ
လစွှန် အလကာင်းဆုံး လဆာင်ွှွက်မည်မဖစ်ေည်။

ဝန်ေမ်းများ၏ ကျန်းမာလွှးနှင့် ေုံမြုံလွှးဝန်ေမ်းများ၏ ကျန်းမာလွှးနှင့် ေုံမြုံလွှး

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ဝန်ေမ်းများ၏ ကျန်းမာလွှးနှင့် ြတ်ေက်၍ 
ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှု စံြျိန်စံညွှန်းများအတိုင်း လေးစားေိုက်နာ 
ြါေည်။  ဝန်ေမ်းတိုင်းတေင် ေုြ်ငန်းနှင့်ဘဝလနေိုင်မှု နှစ်ြု 
အကကား ြျိန်ြေင်ေျှာမျှတမှုွှှိလစွှန် အစဉ် အလေးေားလဆာင်ွွှက ်
ြါေည်။ ေို့ မြင် ဝန်ေမ်းတိုင်းအတေက် ေူမှုဖူေုံလွှးအာမြံကို  
မမဖစ်မလန ေားွှှိလြးြါေည်။ 
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ြစ္စည်းလြးေေင်းေူများြစ္စည်းလြးေေင်းေူများ
အွှည်အလေေးမြည့်မီလော ေုတ်ကုန်နှင့် ဝန်လဆာင်မှုများ
ကို လဖာက်ေည်များအား လြးစေမ်းနိုင်လွှးအတေက် ကုမ္ပဏီ
ေည် ြစ္စည်းကိွှိယာ၊ နည်းြညာ၊ ဝန်လဆာင်မှုနှင့် အမြား 
အွှင်းအမမစ် လြးေေင်းေူများကို အမှီမြုွှမြန်ေည်။ အွှည်  
အလေေးမြည့်မီလော ြစ္စည်းလြးေေင်းေူများ မွှှိေျှင် ကုမ္ပဏီ 
ေည်ေည်း လဖာက်ေည်များအား အွှည်အလေေးမြည့်မီလော  
ေုတ်ကုန်နှင့် ဝန်လဆာင်မှုများကုိ လြးစေမ်းနိုင်မည် မေုတ် 
လကကာင်း ေိွှှိနားေည်ေည်။

ေို့လကကာင့် ြစ္စည်းအွှည်အလေေး၊ လေးနှုန်း၊ အြျိန်  
တိကျမှု စေည်မဖင့် ယုံကကည်စိတ်ြျွှလော ြစ္စည်းတင်ေေင်း 
ေူများ ွှနိုင်ွှန်၊ြစ္စည်းလြးေေင်းေူအတေက်ေည်း တွှား
မျှတလော ေုြ်ငန်းေုြ်လဖာ်ကိုင်ဖက်မဖစ်ွှန်၊ ြစ္စည်းလြး
ေေင်းေူကို လွှွးြျယ်ွှာတေင် အများ၏ယုံကကည်မှု မြျက်စီး 
လစွှန် စေည့် ွှည်ွှွယ်ြျက်များမဖင့် ဝယ်ယူလွှး ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ ြျမှတ်ေားမြီးမဖစ်ေည်။ ြစ္စည်း
လြးေေင်းေူေည် အဆိုြါ ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ဝယ်ယူလွှး
ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ၏ လဖာ်မြေတ်မှတ်ြျက်များ 
နှင့် ကိုက်ညီွှမည်မဖစ်ေည်။

ေုြ်ငန်းမြိုင်ဘက်များေုြ်ငန်းမြိုင်ဘက်များ

ေုြ်ငန်းေလဘာေဘာဝတိုင်းတေင် မိမိတို့နှင့် ယှဉ်မြိုင် မည့် 
မြိုင်ဘက်များွှှိမြင်းေည် မိမိတို့၏ ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေး 
ကို တိုးတက်လစေည့် အွှာမဖစ်လကကာင်း ယုံကကည်ေည်။ 
ေို့ မြင် လဖာက်ေည်များအတေက် လေးနှုန်းမျှတမှုကိုေည်း 
ြိုမိုလြးစေမ်း နိုင်မည်မဖစ်ေည်။

ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ေုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်လဆာင်မှု  
လေးနှုန်းေည် အွှည်အလေေးနှင့် ဝန်လဆာင်မှုအလြါ်မူတည်
ြါေည်။ မြိုင်ဘက်များလြါ်ကိုေည်း အြျင်းြျင်း လေးစား  
လော၊ ရိုးေားလော၊ တွှားမျှတလော၊ စီးြေားလွှးကျင့်ဝတ်  
အေိစိတ် ွှှိလော၊ ဥြလဒေိုက်နာမှုွှှိလော အမူအကျင့်များ
မဖင့် လဆာင်ွှွက် မည် မဖစ်ေည်။

အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမဖစ်မှုအကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမဖစ်မှု

ကုမ္ပဏီ အွှာွှှိများ၏ကိုယ်လွှးကိုယ်တာ အကျ ိုးစီးြေားနှင့်  
ကုမ္ပဏီ၏အကျ ိုးစီးြေားများ အမြိုင်အဆိုင်မဖစ်မြီး ြဋိြက္ခ 
မဖစ်မြင်းေည် ြဋိြက္ခမဖစ်လနေူ၏ မှန်ကန်မျှတစော ဆုံးမဖတ ်
နိုင်စေမ်းကို ေိြိုက်လစြါေည်။ ေိုကဲ့ေို့ ြဋိြက္ခမျ ိုး ွှှိလန 
ေျှင် မှန်ကန်မျှတစော ဆုံးမဖတ်နိုင်လော်ေည်း ကုမ္ပဏီလြါ် 
အများမြည်ေူ၏ ယုံကကည်မှုကို လေျာ့နည်းလစနိုင်ေည်။

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ေိုကဲ့ေို့လော ြဋိြက္ခမျ ိုး မွှှိ 
လစွှြါ။ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခမျ ိုး မဖစ်နိုင်မည့် အေား 
အောွှှိေျှင် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုြ်ြျုြ်ေူများမှ လေျာ်ကန်စော 
လမဖွှှင်းမည်မဖစ်ေည်။

ကိုယ်ြိုင်အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ေှုြ်ွှှားမှုများကိုယ်ြိုင်အကျ ိုးစီးြေားနှင့် ေှုြ်ွှှားမှုများ

ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ စီမံြန့်ြေဲေူများနှင့် ဝန်ေမ်းများေည်  
မြင်ြေုြ်ငန်းများ၊ မြင်ြွှာေူးနှင့် ေှုြ်ွှှားမှုများလကကာင့်  
ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းတာဝန်များ လကျြေန်စော ေမ်းလဆာင်  
နိုင်စေမ်းကို ေိြိုက်လစနိုင်ြါေည်။ ေို့လကကာင့် စီမံြန့်ြေဲေူများ 
အလနမဖင့် ကုမ္ပဏီမှလြးအြ်ေည့် မိမိ၏ တာဝန်ေမ်းလဆာင်
နိုင်မှုကို ေိြိုက်နိုင်မည့် မြင်ြေုြ်ငန်းများ၊ ွှာေူးများနှင့် 
ေှုြ်များမှုများကို ကုမ္ပဏီက တားမမစ်ေည်။

ေျှ ို့ဝှက် အြျက်အေက်များေျှ ို့ဝှက် အြျက်အေက်များ

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အများနှင့်ေက်ဆိုင်လောကုမ္ပဏီ မဖစ ်
ေည်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ အစုွှှယ်ယာလေးနှုန်းနှင့်  
ယုံကကည်မှုြုံွှိြ်ကို ေိြိုက်မြင်းမွှှိလစွှန် ေျှ ို့ဝှက်ေတင်း 
အြျက်အေက် များကို ေုံမြုံစော ကိုင်တေယ်ွှန်ေိုအြ်လကကာင်း  
ယုံကကည် နားေည်ေည်။ အလွှးကကီးလော ေတင်းအြျက်  
အေက်များကို ေူတစ်ဦးတစ်လယာက်က မိမိကိုယ်တိုင်  
လကာင်းစားလွှးအတေက် အေုံးြျနိုင်ေည်မဖစ်ွှာ ေျှ ို့ဝှက်  
ေတင်းအြျက်အေက်များကို အများမြည်ေူေို့ ဖေင့်ေ 

အေိမလြးမီ မေက်ဆိုင်ေူအား  ဝင်လွှာက်ကကည့်ရှုနိုင်မြင်း  
မွှှိလစွှန် ေိုအြ်လော အစီအမံနှင့်  ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများ 
လဆာင်ွှွက်ေား မြီးမဖစ်ေည်။

ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတိုင်း မြုကျင့်ေိုက်နာမှုကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတိုင်း မြုကျင့်ေိုက်နာမှု

ေက်ွှှိအြျိန်တေင် အြက်အြဲအမျ ိုးမျ ိုးလကကာင့် လကာင်းမေန်  
လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတိုင်း ွှာနှုန်းမြည့် 
ေိုက်နာနိုင်ွှန် အားနည်းြျက်များ ွှှိလနနိုင်မည်မဖစ်ေည်။ 
အနာဂတ်တေင် လကာင်းမေန်လော ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှု စနစ်
ကို ြိုမိအကျ ိုး ွှှိစောေိုက်နာအေုံးြျနိုင်လွှး ဂွှိတ်လော်
ြမ်းက အစဉ်မမြတ်ကကိုးစားအားေုတ်ေျက်ွှှိြါေည်။

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ စီမံ 
အုြ်ြျုြ်ေူများ ေိမ်ေည်ေှည့် မဖားမြင်း၊ ကျင့်ဝတ်ြျက ်
မြားမြင်းများ အေျဉ်းမွှှိြါ။ ေေတ်ေြ်ဒါရိုက်တာများ၏ 
နုတ်ေေက်မြင်းေည်း မွှှိြါ။ ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ဘဏ္ဍာလွှး 
တာဝန ်လဆာငွ်ှကွြ်ျကမ်ျား ြျကက်ေကမ်ှုလကကာင် ့ကမု္ပဏ၏ီ  
ဂုဏ်ေတင်းေိြိုက်မှုများ မွှှိြါ။ 
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စီးပွားဟရးလည်ပတ်မှု၏ သဟောသောဝ
ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ စီြေားလွှးေုြ်ငန်းေည် ေက်ွှှိအြျိန ်
အေိ လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းများကိုော ြင်မစီးြေားလွှး
အမဖစ် လဆာင်ွှွက်ောြဲ့ေည်။ ေို့ွှာတေင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် မှစမြီး ေုြ်ငန်းနယ်ြယ်ကို လဆာက်ေုြ်လွှး  
ေုြ်ငန်းောမက ကုန်ေေယ်လွှးနှင့် ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်း
ကဏ္ဍများေို့ေည်း တိုးြျဲ့ကာ စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းများကို  
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

ကုန်ေေယ်လွှးေုြ်ငန်းအလနမဖင့် လဆာက်ေုြ်လွှးနှင့်  
လဆာက်ေုြ်လွှးဓာတ်ြေဲြန်းေုံး အလောက်အကူမြုြစ္စည်း 
များကို နိုင်ငံမြားွှှိ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့် ေက်တေဲကာ
ြုဂ္ဂေိကအားလော်ေည်းလကာင်း၊ အစိုးွှအဖေဲ့အစည်းအား
လော်ေည်းလကာင်း  မဖန့်ြျိလွှာင်းြျလြးမြင်းမျ ိုးမဖစ်ေည်။

ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းကဏ္ဍအတေက် ေက်ွှှိအြျိန်၌ 
 အစိုးွှ-ြုဂ္ဂေိက ြူးလြါင်းတေဲဖက်မြင်း (PPP) အလနမဖင့် 
လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

ြင်မစီးြေားလွှးမဖစ်ေည့် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်း 
များကို  ြုဂ္ဂေိကအဖေဲ့အစည်း၊ အစိုးွှကိုယ်စားမြုအဖေဲ့ 
အစည်းများမှ ေုြ်ငန်းများကိုေည်း ြင်မကန်ေရိုက်  
ေို့မေုတ် ေက်ြေဲကန်ေရိုက်ယူ၍ ေတ်မှတ်လေးနှုန်း  
ေို့မေုတ် ညှိနှိုင်း ေတ်မှတ်လေးနှုန်းတို့ မဖင့် လဆာင်ွှွက ်
ြါေည်။ ေို့အမြင် အကျ ိုးတူ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ေည့်  
ေုြ်ငန်းအဖေဲ့ဝင် အေီးေီးအတေက် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက်  

ေို့မေုတ် အြုံေိုက် ြိုင်းမြားနိုင်မြင်းမွှှိေည့် ဖက်စြ်
တည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းေုြ်ငန်းြုံစံမဖင့်ေည်း လဒေြံ
ကန်ေရိုက် ကုမ္ပဏီများနှင့် ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်ေည်။
မိမိေုြ်လဆာင်ွှမည့် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက် ေလဘာတူညီ
ြျက်အွှ အစုအစြ်အဖေဲ့ဝင်တစ်ဖေဲ့ြျင်းစီေည် ေုြ်ငန်း၏  
အရှုံးအမမတ် ွှေဒ်အတေက် ြံစားြေင့်အြျ ိုးအေိုက် တာဝန ်
ယူွှြါမည်။ အစုအစြ် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေည် ယာယီစုလြါင်း 
ေုြ်လဆာင်ွှေည့် ြုံစံမျ ိုး (consortium) ေည်း မဖစ်နိုင ်
ေည်။ ဤြုံစံမဖင့် ေုြ်လဆာင်ွှေည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းအား  
ေုြ်ငန်းအဖေဲ့ဝင်အေီးေီးအတေက် ေုြ်ငန်းအြိုင်းေိုက်နှင့် 
အြုံေိုက် ြေဲလဝလြးနိုင်ြါေည်။ 

ယင်းအဖေဲ့ဝင်အေီးေီးတို့မှေည်း အရှုံးအမမတ် 
ွှေဒ်ကို ေေတ်ေြ်စောမဖင့် တာဝန်ယူွှြါမည်။ ဤေုြ်ငန်း  
တို့မှာ များလောအားမဖင့် အစိုးွှနှင့်ဆက်စြ်ေည့် စီမံကိန်း  
ေုြ်ငန်းများ မဖစ်ကကြါေည်။ ဥြမာ အကကီးစား အလမြြ ံ
အလဆာက်အအုံစီမံကိန်းကကီးများ၊ ေူလနအလဆာက်အအုံ 
တည်လဆာက်လွှး စီမံကိန်းကကီးများ အြါအဝင် ြေဲလကျာက်  
ေုတ်ေုြ်မြင်း ေုြ်ငန်းများနှင့် ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်မြင်း  
ေုြ်ငန်းများ၊ ေျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်ေုြ်လွှး အလမြြံ 
အလဆာက်အအုံကကီးများ တည်လဆာက်လွှး ေုြ်ငန်းများနှင့်  
ဆက်နေယ်လနလော အစိုးွှနှင့် ဖက်စြ်ြူးလြါင်း ေုြ်လဆာင်ွှ
ေည့် ေုြ်ငန်းများ မဖစ်ကကြါေည်။

”ဂွှိတ်လော်ြမ်းနှင့် ယင်း၏ ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများနှင့် အစုအစြ်ကုမ္ပဏီများေည်  တည်လဆာက်  ဂွှိတ်လော်ြမ်းနှင့် ယင်း၏ ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများနှင့် အစုအစြ်ကုမ္ပဏီများေည်  တည်လဆာက်  
လွှးေုြ်ငန်းများကို ကိုယ်ြိုင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းနှင့် ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းေူ၍ နှစ်ြိုင်းြေဲမြားြါေည်။ လွှးေုြ်ငန်းများကို ကိုယ်ြိုင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းနှင့် ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းေူ၍ နှစ်ြိုင်းြေဲမြားြါေည်။ 
တစ်ဖန် ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းတေင်ေည်း ြင်မကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်း နှင့် ေက်ြေဲကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်း ေူ၍ တစ်ဖန် ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းတေင်ေည်း ြင်မကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်း နှင့် ေက်ြေဲကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်း ေူ၍ 
အြိုင်း ၂  ြိုင်း ြေဲမြားြါေည်။အြိုင်း ၂  ြိုင်း ြေဲမြားြါေည်။

(ခ) လက်ခွဲကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း
စီမံကိန်း ေုြ်ငန်းြိုင်ွှှင်များမှ တိုက်ရိုက်ြျလြးောလော  
ေုြ်ငန်းများွှွှှိေားေည့် အမြားကန်ေရိုက်တာများေံမှ  
ေုြ်ငန်းများကို မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ အြိုင်းကဏ္ဍအေိုက်  
လဆာင်ွှွက်ွှန်ေက်ြံမြင်းမဖစ်ေည်။ ဤေလဘာေဘာဝ 
ွှှိလော ေုြ်ငန်းမျ ိုးေည်  ေက်ဆိုင်ွှာေုြ်ငန်းကဏ္ဍ  
အေိုက် ကျွမ်းကျင်ြိုင်နိုင်မှုစေမ်းွှည် ေိုအြ်လော ေုြ်ငန်း 
မျ ိုးမဖစ်ေည်။ 

ြင်မကန်ေရိုက်တာတစ်ဦးအလနမဖင့် အဆင့်ဆင့်
လော ေုြ်ငန်းများကို တစ်ဦးတည်းအမြီးလဆာင်ွှွက်ွှန်
အတေက် ေုံလောက်လော ကျွမ်းကျင်မှုစေမ်းွှည်၊ ေူအင်အား၊  
စက်အင်အားအွှင်းအမမစ်များ မြည့်စုံွှန် ြဲယဉ်းေည်။ ဤ 
မဖစ်ွှြ်မျ ိုးတေင် ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် ြင်မကန်ေရိုက် 
တာများေံမှ ေက်ြေဲကန်ေရိုက် ေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက် 
နိုင်ေည်။ ေိုေို့ လဆာင်ွှွက်ွှာတေင်ေည်း ြင်မကန်ေရိုက် 
ွှွှှိလောကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှး၊ ေုြ်ငန်းဆိုင်ွှာကျင့်ဝတ်  
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေူမှု  
ဝန်းကျင်အလြါ် အကျ ိုးေက်လွှာက်မှုများစေည့် အြျက်  
များကို ေုံးေြ်မြီး ေင့်လေျာ်မှော လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

ေက်ြေဲကန်ေရိုက်အလနမဖင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်
ွှာတေင် မိမိတို့ကုမ္ပဏီအတေက် လငေလကကးြိုင်းောမက အမြား 
လကာင်းကျ ိုးများကိုေည်း ေက်ြံွှွှှိလစနိုင်ြါေည်။  အေူး 
ေမဖင့် အကကီးစားစီမံကိန်းများတေင် အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်း၊  
ေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်းနှင့် စီမံြန့်ြေဲမှုစနစ်များစေည့် နည်း 
ြညာများ ေွှဲလမြာင်းွှယူနိုင်ြေင့် ွှွှှိလစြါေည်။ ေို့ မြင်  
အနာဂတ်တေင် ြိုမိုတိုးတက်ေည့် နည်းြညာများေိုအြ်
လော အကကီးစားစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်
အတေက် ေုြ်ငန်းစေမ်းလဆာင်ွှည် ေုံေုံလောက်လောက်ွှှိ
လော ေုြ်ငန်းအေိုင်းအဝိုင်းများ ဖန်တီးေုြ်လဆာင်နိုင်ြေင့်
ေည်း ွှွှှိလစနိုင်ြါေည်။

၁။ ကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း

(က) ပင်မကန်ွရိုက်လုပ်ငန်း
စီမံကိန်းေုြ်ငန်းြိုင်ွှှင်ေံမှ စီမံကိန်းတစ်ြုေုံးအတေက်  
ေို့မေုတ် စီမံကိန်းအြိုင်းေိုက်အတေက် မိမိတို့၏ ေုြ်ငန်း
လဆာင်ွှွက်မှု၊ စီမံြန့်ြေဲမှု၊ ေုြ်ေားအင်အား၊ စက်ယန္တွှား
အင်အား၊ ဝန်လဆာင်မှုစေည်များမဖင့် အမြီးအစီး လဆာင်ွှွက ်
ွှန် တင်ဒါစနစ်မဖင့်လော်ေည်းလကာင်း၊ ညှိနှိုင်းေတ်မှတ်
လေးနှုန်းမဖင့်လော်ေည်းလကာင်း လဆာင်ွှွက်ွှလော ေုြ်ငန်း 
စာြျုြ်အမျ ိုးအစားမဖစ်ေည်။ ေက်ဆိုင်ွှာ ကန်ေရိုက်
စာြျုြ်၏ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှု၊ ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေးနှင့်  
ေုြ်ငန်းမြီးစီးြျိန်များကို စီမံကိန်းေုြ်ငန်းွှှင်နှင့် မိမိတို့
ကုမ္ပဏီအကကား တိုက်ရိုက်ြျိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းြါေည်။

ကန်ေရိုက်စာြျုြ် ြျုြ်ဆိုွှာတေင် စီမံကိန်းေုြ်ငန်း
ြိုင်ွှှင်မှ ကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းအတေက် အာမြံအြါအဝင်  
ေည့်ေေင်းလဆာင်ွှွက်ွှန် လတာင်းြံောေျှင် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ
ေည် ကန်ေရိုက်အာမြံကို ေက်ဆိုင်ွှာဘဏ်မှတစ်ဆင့်  
လဆာင်ွှွက်ြါေည်။ ေိုေို့ အာမြံမဖင့်လဆာင်ွှွက်ွှာတေင်  
စီမံကိန်း ကန်ေရိုက်စာြျုြ်မူလဘာင်နှင့် ေက်တမ်းကာေ 
အတေင်း မဖစ်ြေားနိုင်လော ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဥြလဒဆိုင်ွှာ အမငင်း 
ြေားမှုများနှင့် ဥြလဒဆိုင်ွှာအေုံးစွှိတ်များကို အာမြံ၏ 
လေျာ်လကကးမူဝါဒအတိုင်း လဆာင်ွှွက်မည်မဖစ်ေည်။

ကုမ္ပဏီေည် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းွှှင်မှ အြ်နှံေား
လော ေုြ်ငန်းကို လြျာလမေ့စော မြီးလမမာက်လစလွှးအတေက်  
အမြားကုမ္ပဏီများ၏ ေို့မေုတ် အမြားြညာွှှင်များ၏  
ဝန်လဆာင်မှု၊ ေူအင်အား၊ စက်ယန္တွှားအင်အား စေည်များ 
ကို ေိုအြ်ေျှင် ေက်ြေဲကန်ေရိုက်တာစာြျုြ်မဖင့် ေြ်ဆင့် 
ငှားွှမ်းအေုံးမြုြါေည်။ ေိုကဲ့ေို့ ေက်ြေဲကန်ေရိုက်တာ  
ငှားွှမ်းအေုံးမြုွှာတေင် ၎င်းတို့၏ ေက်ဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်း
ေည်ြတ်မှု၊ ေုြ်ငန်းအွှည်အလေေး၊ ေုြ်ငန်းမြီးစီးြျိန်၊ 
ေုြ်အားြလြးလြျမှုနှင့် အမြားေုြ်ငန်းဆိုင်ွှာ အမှုကိစ္စများ
ကို ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ တိုက်ရိုက် စီမံြန့်ြေဲြါေည်။
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ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု မူဝါဒ
ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် အစုွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် ဆုံးရှုံး
နိုင်လမြနည်းြါလော၊ လွှွှှည်အကျ ိုးအမမတ်ြိုင်မာလော၊  
လွှွှှည်ကုန်ကျစွှိတ်ေက်ောလော၊ ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
နှင့် ေူမှုဝန်းကျင်ေိြိုက်မှု နည်းြါးလော ေုြ်ငန်းအမျ ိုး
အစားများကို လွှွးြျယ်မြီး ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံြါေည်။ ေက်ွှှိ  
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများတေင် လွှအားေျှြ်စစ် ေုတ်ေုြ်လွှး
ေုြ်ငန်း၊ ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတုိးလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်လွှး 
ေုြ်ငန်း၊ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှးေုြ်ငန်း၊ ကုန်လြျာ
ေုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်း၊ လမမွှာနှင့် အလမြြံအလဆာက်အအုံ
ေုြ်ငန်းများ ြါဝင်ြါေည်။ 

စာရွက်စာတမ်း ပပင်ဆင်မှု
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု မမြုမီတေင် ေိုအြ်လော ဥြလဒြိုင်းနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းြိုင်းဆိုင်ွှာများ၊ ေက်ဆိုင်ွှာ အစိုးွှဌာနအေိုက်  
ေိုအြ်လော ြါမစ် ြေင့် မြုြျက်များ၊ ေတ်မှတ်စံြျိန်စံညွှန်း
များနှင့် စာြျုြ်စာတမ်းများကုိ မြီးမြည့်စုံလစွှန် ကကိုတင်
မြင်ဆင်ေားြါေည်။

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပမာဏ
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမည့် စီမံကိန်းများအေိုက် ေင့်လေျာ်လော  
မတည်ွှင်းနှီးလငေြမာဏကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့က စီမံ
ဆုံးမဖတ်ြါေည်။

အကျ ိုးအပမတ်
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းတစ်ြုြုကို ဒါရိုက်တာ
ဘုတ်အဖေဲ့က စိစစ်ဆုံးမဖတ်ွှာတေင် ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ  
လေ့ောဆန်းစစ်ြျက်အွှ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံလော စီမံကိန်း 

ေည်ြတ်မှုကာေတစ်လေျှာက် နှစ်စဉ် IRR ၈ % အေက် 
ွှှိလော ေုြ်ငန်းမျ ိုးမဖစ်ေည်ေု ဆန်းစစ်ြျက်အွှ လတေ့ွှှိွှ
လော စီမံကိန်းမျ ိုးကိုော ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံြါေည်။

အကျ ိုးအပမတ်ပဖစ်ွွန်းမည့်ကာလ
ေက်ွှှိအြျိန်တေင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု၏ အကျ ိုးအမမတ်မဖစ်ေေန်း 
မည့်ကာေကို ေတ်မှတ်ေားမြင်းမွှှိလေးြါ။ ေို့လော်  
ကုမ္ပဏီ၏ ြေမအကကီးဆုံးွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုမဖစ်ေည့် နမ့်လြါ် 
လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းမှာ တည်လဆာက်လွှးကာေေုံးနှစ ်
မြီးဆုံး၍ စီမံကိန်းစတင်ေည်ြတ်ြျိန်မှစမြီး ဝင်လငေမဖစ်ေေန်း 
လစမည်မဖစ်ေည်။ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုအေီးေီး၏ အကျ ိုးအမမတ ်
မဖစ်ေေန်းြျိန်ေည် ေက်ဆိုင်ွှာ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု အမျ ိုးအစား 
နှင့် စီမံကိန်းအွှွယ်အစားြမာဏလြါ် မူတည်ြါေည်။

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံဟသာ ဟဒသ
ေက်ွှှိအြျိန်တေင် ကုမ္ပဏီ၏ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံလော လဒေမှာ  
ွှှမ်းမြည်အတေင်းွှှိ စီမံကိန်းေုြ်ငန်းများ မဖစ်ြါေည်။ 
ေို့လော် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖေဲ့၏ ေုံးေြ်ဆုံးမဖတ်ြျက်အွှ  
အများအတေက် လကာင်းကျ ိုးွှှိမြီး ေင့်လတာ်ြါက အမြား
လဒေများတေင်ေည်း ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမည်မဖစ်ြါေည်။

ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဖွဲ့စည်းပုံ
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံွှာတေင် ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်
လော ကုမ္ပဏီမဖင့် မဖစ်လစ၊  ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများ၏  
အမည်မဖင့် မဖစ်လစ၊ အမြားလောကုမ္ပဏီတစ်ြုြု ေို့မေုတ်  
ြုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးတစ်လယာက်နှင့် တေဲဖက်ြူးလြါင်း၍မဖစ်လစ၊ 
အစုအစြ်ဝင်အလနမဖင့် မဖစ်လစ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု မြုြါေည်။ 

၂။ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း နမ့်ဟပါ်ဟရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
လဒေဖေံ့ မဖိုးလွှးကို အလောက်အကူမြုလစွှန်ေည်းလကာင်း၊ လဒေြံ မြည်ေူေူေု အေုြ်အကိုင်အြေင့်အေမ်း ြိုမိုွှွှှိလစွှန်
ေည်းလကာင်း၊ နိုင်ငံလတာ်၏ဓာတ်အားေိုအြ်မှုကို တစ်ဖက် တစ်ေမ်းမှ ြံ့ြိုးလြးနိုင်လစွှန်ေည်းလကာင်း၊ အစုွှှယ်ယာွှှင်
များအတေက် ေင့်တင့်မျှတလော အကျ ိုးအမမတ်များ မဖစ်ေေန်းလစွှန်ေည်းလကာင်း  စေည့်ွှည်ွှွယ်ြျက် များမဖင့် ေျှြ်စစ်
နှင့် စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာန၏ ေမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ေျှြ်စစ်စေမ်းအားစီမံလွှးဦးစီးဌာနနှင့် ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်
လောကုမ္ပဏီေီမိတက် တို့အကကား BOT (Build, Operate, Transfer)စနစ်မဖင့် တြ်ဆင်စက်အင်အား ၂၀ မဂ္ဂါဝြ ်
ွှှိ နမ့်လြါ် လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်းအား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံ အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်ေျှက်ွှှိလကကာင်း ြဏာမအစီွှင်ြံအြ်
ြါေည်။

ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းအား နိုင်ငံလတာ်နှင့် ေျှြ်စစ်နှင့်စေမ်းအားဝန်ကကီးဌာနတို့မှ ြျမှတ်
ေားလော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ေုြ်ေုံးေုြ်နည်းများနှင့်အညီ လအာက်ြါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် အလကာင်အေည်လဖာ်
လဆာင်ွှွက်ြါေည် -

၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ မတ်ေ ၁၆ ွှက်လန့တေင် ေျှြ်စစ်နှင့် စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ြဋိညာဉ်စာြျုြ် ေက်မှတ်လွှးေိုး မြီး
လနာက် ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဧမြီေ ၂၇ ွှက်လန့၌ လမမေန့်မင်္ဂောအြမ်းအနားမြုေုြ်ြဲ့ မြီး လအာက်လဖာ်မြြါ အကကိုအင်ဂျင်နီယာ 
ေုြ်ငန်းများကို စတင်လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

( က ) စီမံကိန်းြျဉ်းကြ်ေမ်းလဖာက်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်းစီမံကိန်းြျဉ်းကြ်ေမ်းလဖာက်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း - လကျာက်ကကမ်းြင်း ယာဉ်ေေားေမ်းအကျယ် ၆ မီတာ၊ အေျား 
၁.၆ ကီေိုမီတာွှှိ စီမံကိန်းြျဉ်းကြ်ေမ်းကို လဖာက်ေုြ်မြီးမဖစ်ြါေည်။ 

( ြ ) စီမံကိန်းအတေင်းေမ်းလဖာက်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း စီမံကိန်းအတေင်းေမ်းလဖာက်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း - လကျာက်ကကမ်းြင်း ယာဉ်ေေားေမ်းအကျယ် ၈ မီတာွှှိ စီမံကိန်း

 ( က ) စီမံကိန်းအဆိုမြုတင်မြမြင်း - ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ

 ( ြ ) နားေည်မှုစာြျွန်ေွှာေက်မှတ်လွှးေိုးမြင်း - ၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေ

 ( ဂ ) စီမံကိန်းမဖစ်လမမာက်နိုင်စေမ်းအစီွှင်ြံစာတင်မြမြင်း - ၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ ဇေန်ေ

 ( ဃ ) ြဋိညာဉ်စာြျုြ်ေက်မှတ်လွှးေိုးမြင်း - ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ မတ်ေ

 ( င ) မမန်မာနိုင်ငံွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုလကာ်မွှှင်မှ ြေင့် မြုမိန့်ွှွှှိမြင်း - ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ လမေ

 ( စ ) ESIA Scoping Proposal ြေင့် မြုမိန့်ွှွှှိမြင်း - ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ကေဂုတ်ေ

 ( ဆ ) အကကိုအင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မြီးစီးမြင်း - ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ လဖလဖာ်ဝါွှီေ

 ( ဇ ) ဓာတ်အားဝယ်ယူလွှးေလဘာတူစာြျုြ် ေက်မှတ်လွှးေိုးမြင်း - ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ဇူေိုင်ေ

 ( ေ ) ဘဏ္ဍာလွှးစီမံြန့်ြေဲမြင်း - လဆာင်ွှွက်ဆဲ

 ( ည ) တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများလဆာင်ွှွက်မြင်း - လဆာင်ွှွက်ဆဲ
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အတေင်းေမ်းကို ၂.၇ ကီေိုမီတာ လဖာက်ေုြ်မြီး မဖစ်ြါေည်။ 
( ဂ ) အလဆာက်အဦးလမမလနွှာမြင်ဆင်မြင်းေုြ်ငန်းအလဆာက်အဦးလမမလနွှာမြင်ဆင်မြင်းေုြ်ငန်း - တမံတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းအတေက် ေိုအြ်ေည့် ွှှင်းေင်း

လဆာင်လမမလနွှာလဖာ်ေုတ်မြင်း၊ စီမံကိန်းရုံးလမမလနွှာလဖာ်ေုတ်မြင်း၊ ကေန်ကွှစ် လဖျာ်စက်လမမ လနွှာလဖာ်ေုတ်မြင်း၊ 
စက်မြင်အေုြ်ရုံလမမလနွှာလဖာ်ေုတ်မြင်း စေည်တို့ကိုေည်း လဆာင်ွှွက်မြီးစီးမြီး မဖစ်ြါေည်။

( ဃ )  လြျာင်းကူးလဘေီတံတားတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းလြျာင်းကူးလဘေီတံတားတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း - တမံတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းြေင်အတေင်း တံတား ြံနိုင်ဝန် 
တန် ၆၀၊ ြန်းဖေင့် ၃၀ မီတာ၊ ယာဉ်ေေားေမ်းအကျယ် ၁၂ လြွှှိ လဘေီတံတားကို ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၉ ွှက်
လန့တေင် လဆာက်ေုြ်မြီးစီးြဲ့ မြီး လဒေြံစိုက်ြျ ိုးလတာင်ေူများအတေက်ေည်း နမ့်လြါ်လြျာင်းတစ်ဖက်ွှှိ လတာင်ယာ
ေုြ်ငန်းြေင်ေို့ ေေားလွှာက်ွှာတေင် များစောအလောက်အကူမြုလော တံတာတစ်စင်းေည်း မဖစ်ြါေည်။

( င ) ေံကူကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းေံကူကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း - စီမံကိန်းြျဉ်းကြ်ေမ်းနှင့် စီမံကိန်းအတေင်း ေမ်းများ အလြါ်
တေင် ေံကူကေန်ကွှစ်လွှမြေန် ၁၃ စင်း တည်လဆာက်ွှန် မြင်ဆင်ေားေည့်အနက် ၄ စင်း တည်လဆာက်မြီးစီးမြီး မဖစ်
ြါေည်။ 

( စ ) စြန်းတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း စြန်းတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း - စီမံကိန်းဧွှိယာအတေင်း စက်မြင်အေုြ်ရုံနှင့် ဝန်ေမ်း အိြ်လဆာင်များ၊ စတိုနှင့်  
စားဖိုလဆာင် တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းများအား စုစုလြါင်းအလဆာက်အဦ ကကမ်းြင်းဧွှိယာ ၁၅၂၁.၅၅ စတုွှန်း
မီတာ  လဆာင်ွှွက်မြီးစီးမြီး မဖစ်ြါေည်။

( ဆ ) ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းေိမ်းလစာင့်လွှှာက်မြင်းေုြ်ငန်းေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းေိမ်းလစာင့်လွှှာက်မြင်းေုြ်ငန်း - နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းဧွှိယာ အတေင်း ဝဲ
ယာြျဉ်းကြ်ေမ်း ၂ ဖက်၌ ၈ ဧကြန့်ွှှိလော လတာင်လကကာများလြါ်တေင် ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇေန်ေမှစ၍ လြါ်ေိုးနီးယာ 
၁,၀၂၂ ြင်၊ ေံြုွှာ ၁၉၃ ြင်၊ စိန်ြန်း ၁၀၆ ြင်၊ တရုတ်စကား ၈၀ ြင်၊ ဒညင်း ၈ ြင်၊ ကုက္ကို ၂၈ ြင်၊ ေင်းွှှူး ၈ 
ြင်၊ ြိန္နဲ ၃၈ ြင်၊ ေွှက် ၉၉ ြင် စေည်မဖင့် အွှိြ်ွှေစ်ြင်၊ ြန်းြင်နှင့် အမြားေီးြင်လြါင်း ၁,၅၈၂ ြင် စိုက်ြျ ိုးြဲ့
ြါေည်။

( ဇ ) တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းေုံး ၁၁ လကဗေီ ဓာတ်အားေိုင်းလဆာင်ွှွက်မြင်းေုြ်ငန်း- ယြုအြါ တည်လဆာက်လွှး
ေုြ်ငန်းေုံးွှန်အတေက် ၁.၅ ကီေိုမီတာအွှှည်ွှှိလော ၁၁ လကဗေီ ဓာတ်အားေိုင်းကို ေေယ်တန်းမြီးမဖစ်၍ စီမံကိန်း
ရုံးဧွှိယာအတေင်းတေင် ၄၀၀ ဗို့၊ ၁၅၀ လကဗေီလအ ေွှန်စလဖာ်မာ တစ်ေုံး တြ်ဆင် လဆာင်ွှွက်မြီးမဖစ်ြါေည်။ 
ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်တေင် အေုံးမြုွှန်အတေက် ၁၁ လကဗေီ/ ၄၀၀ ဗို့၊ ၂၀၀ လကဗေီလအ ေွှန်စလဖာ်မာ တစ်ေုံး တြ်ဆင်
ွှန်အတေက်ေည်း ြေင့် မြုမိန့်ွှွှှိမြီး မဖစ်ြါေည်။

( ေ ) ေုြ်ငန်းေုံးလွှွှွှှိလွှးေုြ်ငန်း- တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းေုံးလွှအတေက် ဧွှိယာ ၁.၁၁ ဧက ွှှိလော ၇၀၀,၀၀၀ ဂါ
ေံဆံ့ လမမေားလွှလေှာင်ကန်အား တည်လဆာက်မြီး မဖစ်ြါေည်။

ြင်မတမံစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများအား လဆာင်ွှွက်နိုင်ွှန်အတေက် ဘဏ္ဍာလွှးစီမံြန့်ြေဲမှုမှာ အလွှးြါလော ကဏ္ဍတစ်ွှြ်
မဖစ်ြါေည်။ နိုင်ငံမြားလငေလေးနှုန်းမမှင့်တက်ောမှုအလမြအလန၊ နယ်လမမတည်မငိမ်လအးြျမ်းမှုမွှှိေည့် အလမြအလန၊ ကိုဗစ်-၉ 
ကြ်လွှာဂါအလမြအလနနှင့် နိုင်ငံလွှးအလမြအလနများလကကာင့် ဘဏ္ဍာလွှးစီမံြန့်ြေဲမှုအား လဆာင်ွှွက်ွှန် အြက်အြဲများစော 
ကကုံလတေ့ြဲ့ွှြါေည်။

ေိုေို့လော အြက်အြဲများစောကကားမှ ြင်မတမံလမမမဖတ်မြင်းေုြ်ငန်းအား ၇.၂.၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် စတင်လဆာင်ွှွက် 
ြဲ့ မြီး တမံဝဲဘက်မြမ်းတေင် ၂၅,၀၅၀ ကုဗမီတာ လဆာင်ွှွက်မြီးစီးမြီ မဖစ်ြါေည်။ ြင်မတမံလမမမဖတ်မြင်းေုြ်ငန်းအား 
အွှှိန်အေုန်မဖင့် လဆာင်ွှွက်လနစဉ် ၂၈.၃.၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းဧွှိယာအတေင်း တြ်မလတာ်
နှင့် အမည်မေိေက်နက်ကိုင်အဖေဲ့အစည်းတို့ တိုက်ြေဲမဖစ်ြေားြဲ့ွှာ ေုြ်ငန်းတာဝန်ေမ်းလဆာင်လနလော မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ
ဝန်ေမ်း ၄ ဦး ေိြိုက်ဒဏ်ွှာများ ွှွှှိြဲ့ြါေည်။ ေို့လကကာင့် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအား လြတ္တွှြ်ဆိုင်းြဲ့ွှကာ 
မမန်မာနိုင်ငံွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု လကာ်မွှှင်ေို့ မေေန်ဆန်နိုင်လောမဖစ်ွှြ်အမဖစ် ေတ်မှတ်၍ စီမံကိန်းလြတ္တွှြ်ဆိုင်းြေင့် လတာင်းြံ
တင်မြြဲ့ွှာ လြတ္တွှြ်ဆိုင်းြေင့်ွှွှှိြဲ့ြါေည်။

မည်ေို့လော အြက်အြဲ အကကြ်အတည်းများ မဖစ်လြါ်လနြါလစ ယြုနှစ်ြေင့်ေင်းွှာေီတေင် ေုြ်ငန်းများ မြန်ေည်
စတင်နိုင်ွှန်အတေက် ြင်မတမံေုြ်ငန်း၊ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း၊ စက်မြင်အေုြ်ရုံေုြ်ငန်း၊ 
တည်လဆာက်လွှးြစ္စည်းစုလဆာင်းမြင်းေုြ်ငန်းများကို မိမိတို့ ကိုယ်ြိုင်စက်ယန္တွှားများမဖင့် ေိလွှာက်လအာင်မမင်စော 
လဆာင်ွှွက်ေေားမည် မဖစ်ြါေည်။

နိုင်ငံမြားလငေလေးနှုန်း မမှင့်မားောမြင်းလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ ကုန်လေးနှုန်းမမှင့်မားောမြင်းလကကာင့်ေည်းလကာင်း 
ဌာနနှင့်ြျုြ်ဆိုေားလော ဓာတ်အားဝယ်ယူလွှးေလဘာတူစာြျုြ်ြါ ဓာတ်အားြလေးနှုန်း ၁ ယူနစ် ၆၅ ကျြ်အား မြန် 
ေည်ညှိနှိုင်းွှန် ေိုအြ်ြါေည်။ ေို့လော် ေက်ွှှိမဖစ်လြါ်လနလော နိုင်ငံလွှးအလမြအလနအွှ အဆိုြါညှိနှိုင်းမြင်းကိစ္စအား 
လဆာင်ွှွက်ွှန် မေင့်လေျာ်လေးလကကာင်း ေုံးေြ်လတေ့ွှှိွှြါေည်။ အလမြအလန အြေင့်အြါေင့်ြါက ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း
လဆေးလနေးမှုများ မြန်ေည်လဆာင်ွှွက်မည်မဖစ်ြါလကကာင်း တင်မြအြ်ြါေည်။
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နမ့်ဟပါ် ဟရအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနမ့်ဟပါ် ဟရအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံကိန်းအမည် - နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ် စီမံကိန်း

တည်လနွှာ - မန်းေန်လကျးွှွာလောင်း၊ စယ်ေန့်လကျးွှွာအုြ်စု၊ မူဆယ်မမို့

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေည့်ကုမ္ပဏီ - ဂွှိတ်လော်ြမ်း များြိုင်းကုမ္ပဏီ ေီမိတက်

လြျာင်းအမည် - နမ့်လြါ်လြျာင်း

တြ်ဆင်စက်အင်အား - ၂၀ မဂ္ဂါဝြ် (၃ ယူနစ် x ၆.၆၇ မဂ္ဂါဝြ်)

တစ်နှစ်ြျမ်းမျှ အြူြျိန် - ၂၀.၁၀ °C

တစ်နှစ်ြျမ်းမျှမိုးလွှြျိန်ေက်မ - ၁,၄၀၀ မီေီမီတာ

နမ့်လြါ်လြျာင်းလွှဆင်းဧွှိယာ - ၁,၀၆၈ စတုွှန်းကီေိုမီတာ

တမံအေက်လွှဆင်းဧွှိယာ - ၁,၀၂၅ စတုွှန်းကီေိုမီတာ

တစ်နှစ်ြျမ်းမျှလွှစီးဆင်းမှု - ၃၂.၆၀ ကုဗမီတာ/စက္ကန့်

တမံလွှမြည့်အမှတ် - ၈၀၅ မီတာ

တမံလွှလေအမှတ် - ွှ၉၅ မီတာ

တမံလွှမြည့်လွှလေှာင်ြမာဏ - ၄၈.၀၂ ကုဗမီတာေန်းလြါင်း

တစ်နှစ်ြျမ်းမျှေုတ်ေုြ်မှု - ၈၅.၃၉ ကီေိုဝြ်နာွှီေန်းလြါင်း

စက်ေည်ြတ်မှုအလမြအလန - လန့စဉ်

တစ်နှစ်ေုတ်ေုြ်မှုအြျိန် - ၄,၂၆၉ နာွှီ

တမံအမမင့် - ၅၄ မီတာ

အေားတင်လွှအမမင့် - ၃၈.၇၅ မီတာ

တမံအေျား - ၂၁၁ မီတာ

တည်လဆာက်လွှးကာေ - ၃၆ ေ

စုစုလြါင်းွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု - ၃၉.၇ အလမွှိကန်လဒါ်ောေန်းလြါင်း (1 USD = 1,218 Kyats)

ြဋိညာဉ်စာြျုြ်(MOA) ြျုြ်ဆိုေည့်လန့ - ၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ မတ်ေ ၁၆ ွှက်

ဒီဇိုင်းမြုကုမ္ပဏီ - Hunan Hydro & Power Design Institute (HHPDI)

E.S.I.A စူးစမ်းလေ့ောေည့် ကုမ္ပဏီ - မမန်မာစဉ်ဆက်မမြတ်ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လွှး အင်ဂျင်နီယာဝန်လဆာင်မှု ကုမ္ပဏီေီမိတက်

Dam Breaking Analysis - SYDRO Consult, Germany

    

ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့်  ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့်  
အစုအစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီများအစုအစပ်ဝင်ကုမ္ပဏီများ
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HOR-TECH
COMPANY LIMITED

ဟော်တက်ခ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

(HOR-TECH Co., Ltd.) လော်တက်(ြ်) ကုမ္ပဏီေီမိတက်ေည်  
ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ ၁၀၀% ြိုင်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီြေဲတစ်ြုမဖစ်မြီး ၂၀၁၄ ြုနှစ်၊  
လမေတေင် ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင် ွှွှှိြဲ့ြါေည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ် မမန်မာနိုင်ငံ  
ကုမ္ပဏီများဥြလဒနှင့်အညီ မြန်ေည်မှတ်ြုံတင်မြင်းေည်း မြုေုြ်လဆာင်ွှွက် 
မြီးစီးြဲ့ မြီးမဖစ်ေည်။ 

လော်တက်ြ်ေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီ
ေီမိတက်၏နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ွှာေုြ်ငန်းများမဖစ်ေည့်

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

အစွှှိေည့် ေုြ်ငန်းြိုင်းများအား တာဝန်ယူလဆာင်ွှွက်ေေားွှန်အတေက်  
ဖေဲ့စည်းေားြါေည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  လော်တက်ြ် ကုမ္ပဏီေီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၄၈၈၃၀၁ 
ေုတ်လြးေည့်ွှက်စေဲ  : ၂၈ ွှက်၊ လမေ၊ ၂၀၁၄

Twins Industry Limited (အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်) ေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်း  
၁၀၀% ြိုင်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီြေဲတစ်ြုမဖစ်မြီး ၂၀၁၁ ြုနှစ်၊ ဇူေှိုင်ေတေင် မှတ်ြုံတင် 
ွှွှှိြဲ့ေည့်ကုမ္ပဏီတစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ 

အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်ေည် ယြင်ကမမစ်ဆုံ၊ ြျီလဖေနှင့် ေံေွှင်  
(ကေမ်းေုံ) လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်း များတေင် ြေဲလကျာက်ေုတ်ေုြ်ေည့်ေုြ်ငန်း 
အလတေ့အကကုံများွှှိမြီး ဂွှိတ်လော်ြမ်းအား အလောက်အြံ့ မြုနိုင်လွှး အတေက်  
၂၀၁၅ ြုနှစ်တေင် ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ကုမ္ပဏီြေဲတစ်ြုအမဖစ် စီစဉ်လဆာင်ွှွက်ြဲ့
ြါေည်။ 

လွှှ့ဆက်ေုြ်ငန်းစဉ်များတေင် တည်လဆာက်လွှးအတေက် ြေဲလကျာက်  
ေုတ်ေုြ်ေည့်ေုြ်ငန်းများကို အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်ေေားွှန်နှင့်  လဒေ  
အလောက်အကူမြုေုြ်ငန်းများကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ွှန် ွှည်ွှွယ်ဖေဲ့စည်းေား  
ေည့်အလေျာက် ေက်ွှှိတေင် မူဆယ်မမို့ြုဂ္ဂေိကအမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်လွှး
ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းအား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေုြ်ကိုင်ေျက်ွှှိြါေည်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်    :  အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်  :  ၁၀၈၈၈၆၁၁၆၉ 
ေုတ်လြးေည့်ွှက်စေဲ  : ၁ ွှက်၊ ဇူေိုင်ေ၊ ၂၀၁၁

TWINS  
INDUSTRY LIMITED

အမမွှာစက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် 
(TWINS Industry Limited)
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HPA CON-GENT CO., LTD
HPA Con-gent Co., Ltd. ေည် ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာေဆန်းြုိင်းတေင် စတင်
တည်လောင်မြီး ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ အစုစြ်ကုမ္ပဏီတစ်ြုမဖစ်ေည်။ High 
Performance Admixture ေုလြါ်လော အဆင့် မမင့် ကေန်ကွှစ်အွှည်အလေေး 
မမင့်လဆးွှည်ကို ေုတ်ေုြ်ေျက်ွှှိမြီး ေုတ်ေုြ်မှုစက်ရုံမှာ မန္တလေးမမို့၊ စက်မှု
ဇုန် -၂ အတေင်းတေင် တည်ွှှိြါေည်။

High Performance Admixture ေည် လဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းမှ  
ကေန်ကွှစ်များ၏ အွှည်အလေေးနှင့် ေိန်းြျုြ်မှုြိုင်းဆိုင်ွှာများကို မမှင့်တင် 
ြျိန်ညှိလြးေည့် ဓာတုမဒြ်လြါင်းလဆးွှည်တစ်မျ ိုး ေို့မေုတ် ကေန်ကွှစ်အွှည ်
အလေေးမမင့်လဆးွှည်မဖစ်မြီး ၎င်းကုန်ြစ္စည်းကို ေုတ်ေုြ်မဖန့် မဖူးလွှာင်းြျ  
နိုင်လွှးအတေက် တရုတ်နိုင်ငံေားွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေူနှင့် ကုမ္ပဏီအကကား အစုစြ ်
ကုမ္ပဏီ တစ်ြုကို တည်လောင်ေုြ်ကိုင်ေေားမည်မဖစ်လကကာင်း ယြင်နှစ်တေင်  
အစီွှင်ြံတင်မြြဲ့ြါေည်။ အစုစြ်ကုမ္ပဏီအတေက် မူေက Mr. Gong Ji Hong  
နှင့် လဆေးလနေးြဲ့ ကကွှလော်ေည်း အမှန်တကယ်ေုြ်ငန်းတည်လောင်ေုြ်ကိုင်
ေည့်အြါ အမြားမိတ်လဆေတစ်ဦးမဖစ်ေည့် တရုတ်နိုင်ငံေား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေူ 
Mr. Chao Chaung နှင့် ြူးလြါင်းေုြ်ကိုင် လဆာင်ွှွက်မဖစ်ြဲ့ြါေည်။ ယြုအြါ  
အဆိုြါေုြ်ငန်းအား ကုမ္ပဏီတစ်ြုအမဖစ် ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေမှစတင်၍ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ြဲ့ြါေည်။ ၂၀၂၀ ြုနှစ် ဇန်နဝါွှီတေင် ဓာတုြစ္စည်းနှင့်
ဆက်စြ်ြစ္စည်းများဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းေိုင်စင် (ေုတ်ေုြ် ၊ မဖန့် မဖူး ၊ လွှာင်းြျ)  
ွှွှှိမြီးမဖစ်ြါေည်။ ေုြ်ငန်းစတင်ေည်မှစ၍ ယြုအစီွှင်ြံေည့်ကာေအေိ 
ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်တန်ြျိန်လြါင်း ၃၃၂.၅ တန် ေုတ်ေုြ်  
လွှာင်းြျနိုင်ြဲ့ မြီးမဖစ်ြါေည်။

ကုမ္ပဏီေည် ြူးလြါင်းမှုအြျ ိုးအွှ နိုင်ငံေားြိုင်ကုမ္ပဏီမဖစ်ြါေည်။  
ကုမ္ပဏီ၏ အလေေလေေ အေုံးစွှိတ် လေျှာ့ြျနိုင်ွှန် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာလွှး 
နှစ်အတေင်း ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ အစည်း အလဝးဆုံးမဖတ်ြျက်အွှ အဆိုြါစက်ရုံ
အား မူဆယ်မမို့ေို့ လမြာင်းလွှေ့ေုတ်ေုြ်ွှန် ေျာေားလော်ေည်း ၂၀၂၀ နှစ်
ကုန်ြိုင်းတေင် မန္တလေးတိုင်းအတေင်း မဖစ်နိုင်လမြွှှိလော စီမံကိန်းအေားအော
လကကာင့် မလမြာင်းလွှေ့ မဖစ်ြဲ့လြ။ ေို့လော် ကိုဗစ်ကြ်လွှာဂါလကကာင့်ေည်း 
လကာင်း၊ နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှု ြိတ်ဆို့ မြင်းလကကာင့် ကုန်ကကမ်းများ တင်ေေင်း
မြင်း မမြုနိုင်လောလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ လငေေဲေှယ်မှုနှုန်းေားလကကာင့် ကုန် 
ကကမ်းလေးနှုန်း အဆမတန်မမင့်မားမြင်းလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ အေက်လဖာ်မြ

HIGH 
PERFORMANCE 
ADMIXTURES 

ကုမ္ပဏီ ဟမျှာ်မှန်းချက်
ေုတ်ကုန်များ၏ မမင့်မားလောအွှည်အလေေး၊ ေင့်တင့်လောလေးနှုန်းနှင့် လကာင်းမေန်လောဝန်လဆာင်မှုများမဖင့် 

လဖာက်ေည် များ၏ စိတ်လကျနြ်မှုွှွှှိလစွှန်နှင့် အစုွှှယ်ယာွှှင်များအတေက် မျှတလောအကျ ိုးအမမတ်မဖစ်ေေန်းလစွှန်။

ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကုမ္ပဏီအမည်  -   HPA Con-gent Co., Ltd.

ေုြ်ငန်း -  ကေန်ကွှစ်အွှည်အလေေးမမင့်လဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မဖန့် မဖူးလွှာင်းြျမြင်း

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

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုြမာဏ -  ကျြ်ေိန်း ၄၅၀၀

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

ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ် -  ၁၁၅၇၅၃၄၇၉

ေုတ်လြးေည့်ွှက်စေဲ -  ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါွှီေ ၂၃ ွှက်

ြါ အေားအောွှှိလော စီမံကိန်းကကီး မလဖာ်လဆာင်မဖစ်ေည့် မြင် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းကကီးများ နည်းြါးေေားမြင်း
လကကာင့်ေည်းလကာင်း စီးြေားလွှးတေက်လြျကိုက်မှု မွှှိေည့်အတေက် HPA Con-Gent Co., Ltd နှင့် Hor-Tech Co., Ltd 
တို့ကို ောမည့်ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ဖျက်ေိမ်းေေားွှန် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ေို့ တင်မြမြီး အဆုံးမဖတ် ြံယူမည်မဖစ်ြါေည်။
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ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများနှင့်သက်ဆိုင်ဟသာကုမ္ပဏီလီမိတက်

စက်ယာဉ်ယန္တရားများစာရင်း
 စဉ် စဉ် စက်ယာဉ်ယန္တွှားအမျ ိုးအစားစက်ယာဉ်ယန္တွှားအမျ ိုးအစား အမှတ်တံဆိြ်အမှတ်တံဆိြ် အစီးလွှအစီးလွှ

၁ Bull Dozer SHANTAI ၁  စီး

၂ Hydraulic Excavator SANY ၄  စီး

၃ Motor Grader SANY ၁  စီး

၄ Tyre Loader CHANGLIN, LIUGONG ၂  စီး

၅ Steel Vibratory Roller SANY ၂  စီး

၆ Backhoe Loader SHANDONG LINGONG ၁  စီး

၇ Dump Truck HOWO 6 & BIEBEN 4 ၁၀  စီး

၈ Agigator SANY 2 & HOWO 1 ၃  စီး

၉ Mobile Crane DONGFENG ၁  စီး

၁၀ Truck Crane NISSAN ၁  စီး

၁၁ Fuel Bowser DONGFENG ၂  စီး

၁၂ Water Bowser DONGFENG ၂  စီး

၁၃ Concrete Batching Plant HZS60 ၁  ြု

၁၄ San Production Machine - ၁ ြု 

၁၅ Garbage Compactor Truck DONGFENG ၇  စီး

၁၆ Hook Compactor Truck DONGFENG ၂  စီး

၁၇ Tipper LEFENG 3 & DONGFENG 1 ၄  စီး

၁၈ Sewage Truck LEFENG ၁  စီး

    

စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းများစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းများ

ူဆယ်ဗေိုစီးပွားဟရးဇုန်စီမံကိန်းZone 4-B လမ်းတာဟောင်တည်ဟဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်း ......................................................... .........................................................74
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၄၅-ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းပခင်းလုပ်ငန်း ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 77
စက်မှုလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းပခင်းလုပ်ငန်း .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................78
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မူဆယ်ဗေိုစီးြေားလွှးဇုန်စီမံကိန်းေည် နယူးစတားေိုက်
လဆာက်ေုြ်လွှး ကုမ္ပဏီေီမိတက်မှ ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေည့် 
စီမံကိန်းတစ်ြုမဖစ်ြါေည်။  စီမံကိန်းအတေင်း ြင်မဇုန်များ 
၏ အလမြြံအလဆာက်အအုံြိုင်းများကို အားေုံးနီးြါးလဖာ်
လဆာင်ြဲ့ မြီး ေူလနအိမ်ွှာအြိုင်းများမဖစ်ေည့် Villa Zone 
များကိုမူ အလမြအလနအွှြ်ွှြ်၏ လတာင်းဆိုြျက်များနှင့်
အညီ တစ်ဆင့်ြျင်းအလကာင်အေည်လဖာ်ြဲ့ွှာတေင် ဤနှစ်
အတေင်း ၁၈ ဧကကျယ်ဝန်းေည့် Zone 4-B ကို လဆာင်ွှွက်
ြဲ့ြါေည်။ Zone 4-B အတေင်း လဖာ်လဆာင်ြဲ့ေည့် ေမ်း
ြိုင်းဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းများအနက် ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် 
ကန်ေရိုက်တာအလနမဖင့် ေမ်းတာလဘာင်အတေက် ေိုအြ်
ေည့်ဖို့လမမများအား တူးလဖာ်ေယ်ြို့ေည့်ေုြ်ငန်း၊ ေမ်းတာ
လဘာင်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း၊ Cement Stabilized 
ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းများကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှြါေည်။ 

မူဆယ်ဗေိုစီးပွားဟရးဇုန်စီမံကိန်း မူဆယ်ဗေိုစီးပွားဟရးဇုန်စီမံကိန်း 
Zone 4-B လမ်းတာဟောင်တည်ဟဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်းZone 4-B လမ်းတာဟောင်တည်ဟဆာက်ပခင်းလုပ်ငန်း

လမမတူးလဖာ်ေယ်ြို့ေည့်ေုြ်ငန်းတေင် လမမတူးတင်
မြင်း၊ ေတ်မှတ်လနွှာေို့ ေယ်ြို့ မြင်းအမြင် Borrow Soil 
Yard ေို့ ြန့်မှန်းေမ်းအွှှည် ၀.၆၂ မိုင်ွှှိ ယာယီြျဉ်းကြ်
ေမ်း လဖာက်ေုြ်မြင်းတို့ြါဝင်ေည်။ ေမ်းတာလဘာင်
တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းတေင် လမမမဖတ်မြင်း၊ လမမဖို့ မြင်း၊ 
လမမမဖန့် မြင်း၊ လမမညှိမြင်း၊ လမမကကိတ်မြင်း၊ စေည်တို့ကို ေမ်း
အတေက် ေတ်မှတ် CBR ွှွှှိလစွှန် တစ်ေွှာြျင်း အဆင့်
ေိုက် စနစ်တကျလဆာင်ွှွက်မြင်း မဖစ်ြါေည်။ Cement 
Stabilized ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းတေင်မူ ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလန
မဖင့် ေယ်ြို့ မြင်းနှင့် ြင်းမြင်းတို့ကိုော လဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီး 
လဖျာ်စြ်ေုတ်ေုြ်ေည့်အြိုင်းကိုမူ Muse Concrete 
Group of Companies (MCGC) မှ လဆာင်ွှွက်မြင်းမဖစ်
ြါေည်။ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

• စီမံကိန်းအမည် - မူဆယ်ဗေိုစီးြေားလွှးဇုန်စီမံကိန်း
• ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေူ - နယူးစတားေိုက် လဆာက်ေုြ်လွှး ကုမ္ပဏီေီမိတက်
• ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ေမ်းတာလဘာင်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း
• ေယ်ြို့ေည့်လမမကကီးြမာဏ - ၄၉၀၀ ကျင်း
• လမမကကီးေယ်ြို့ေည့်အကောအလဝး - ၄.၈၁ မိုင်
• ေမ်းတာလဘာင်တည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းြမာဏ - ၅၅၀၇ ကျင်း
• Cement Stabilized ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းြမာဏ - ၃၁၀၀ ကုဗမီတာ
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လငေဇင်လယာ်အိမ်ွှာစီမံကိန်းေည် လဒေအတေင်းွှှိ ေုြ်ငန်းွှှင်အြျ ို့မှ အလကာင်အေည်လဖာ်ေျက်ွှှိလော ေူလနအိမ်
ကေက်လဖာ်ေုတ်လွှးစီမံကိန်းတစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ စီမံကိန်းတည်လနွှာေည် မူဆယ်မမို့နယ်၊ နမ့်ြန်းလကျးွှွာအုြ်စု၊ နမ့်ြေမ်  
လကျးွှွာ၏ နယ်နိမိတ်အတေင်းမဖစ်မြီး စက်မှုကေက်ေစ်၏ အနီးဝန်းကျင်တေင်ေည်း တည်ွှှိြါေည်။ အဆိုြါစီမံကိန်း
အတေက် ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် လမမေားေမ်းလဖာ်ေုတ်မြင်းေုြ်ငန်း၊ မဗုန်းအလမြြံေွှာတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်းနှင့် 
ေမ်းအတေက် ေိုအြ်ေည့်အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးမြင်း ေုြ်ငန်းများကို လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှြါေည်။ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ငွေဇွ်ငော်အိမ်ရာစီမံကိန်း၏  ငွေဇွ်ငော်အိမ်ရာစီမံကိန်း၏  
လမ်းတည်ငောက်ခြွ်းလုပ်ွန်းလမ်းတည်ငောက်ခြွ်းလုပ်ွန်း

•  ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ေမ်းတည်လဆာက်မြင်းေုြ်ငန်း
•  ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ - နမ့်ြေမ်လကျးွှွာ၊ နမ့်ြန်းလကျးွှွာအုြ်စု၊ မူဆယ်မမို့
•  စုစုလြါင်းေမ်းအွှှည် - ၅၉၀ မီတာ
•  ြင်မေမ်းအကျယ် - ၈ မီတာ
•  ဒုတိယေမ်းအကျယ် - ၆ မီတာ
•  လမမကကီးေုြ်ငန်းြမာဏ - ၂၁၅၇ ကျင်း
•  မဗုန်းအလမြြံေွှာြမာဏ - ၄၈၀ ကျင်း
•  ေမ်းကေန်ကွှစ်ြမာဏ - ၇၇၇ ကုဗမီတာ
•  ေုြ်ငန်းကာေ - ၂၀၂၁ မတ်မှ ဇေန်

၄၅-ကုန်း ေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ တင်ဒါလအာင်မမင်ေည့် လနာက်ေြ်ေုြ်ငန်းတစ်ြုမဖစ်
ြါေည်။ ၄၅-ကုန်း ေမ်းမကကီးေည် မူဆယ်မမို့၊ ေိုမေန်ွှြ်ကေက်အတေင်းတေင်တည်ွှှိမြီး နာနတ်ကုန်းအြိုင်းမှေည် ၄၅-ကုန်း 
အြိုင်းများေို့ ဆက်ေေယ်ေားေည့် ြင်မေမ်းလကကာင်းကကီးမဖစ်ြါေည်။ ၎င်းေမ်းေည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်
အတေင်း Clean & Green City ဘတ်ဂျက်လြါင်းစဉ်လအာက်တေင် လဆာင်ွှွက်ွှေည့်ေမ်းမဖစ်ြါေည်။ ေမ်းေည် အေက-
၂ ေမ်းဆုံမှ ၄၅ ကုန်း ေမ်းေေယ်-၉ အေိ တစ်ဆက်တစ်စြ်တည်းွှှိလော်ေည်း ေမ်းေေယ်-၃ မှ ေမ်းေေယ်-၆ အေိကို 
ယြင်နှစ်က ကတ္တွှာေြ်ြိုးေွှာ လေြျာြင်းကျင်းလဆာင်ွှွက်ေားမြီးမဖစ်ေည်။ ေို့ မဖစ်ွှာ ေိုအြိုင်းကိုြျန်ေှြ်၍ အေ
ကေမ်းဆုံမှ ၄၅-ကုန်း ေမ်းေေယ်-၃ ေိ တစ်ြိုင်း၊ ၄၅-ကုန်း ေမ်းေေယ်-၆ မှ ေမ်းေေယ်-၉ ေိ တစ်ြိုင်းေူ၍ ေမ်းကို ၂ 
ြိုင်းြေဲမြီး ၁၈ လြအကျယ်ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမဖစ်ေို့ အဆင့် မမှင့်တင်တည်လဆာက်မြင်းမဖစ်ေည်။ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ေည့်
အြျိန်တေင် မြည်တေင်းဘိေြ်လမမမြတ်လတာက်မှု၊ ကိုဗစ်လွှာဂါ တတိယေှိုင်းမဖစ်ြေား၍ လဒေတေင်းအေေားအောကန့်ေတ်
မှု၊ မမန်မာ-တရုတ် နယ်စြ်မဖတ်ေန်းလွှးဂိတ်များြိတ်ြင်မှု စေည့် လမျှာ်မှန်းမေားေည့်အလမြအလနမဖစ်ြေားမှုများလကကာင့် 
ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုကာေမှာ ေေန်စောကကာမမင့်ြဲ့ွှြါေည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

၄၅-ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်း၄၅-ကုန်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်း

• ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ကေန်ကွှစ်ေမ်းြင်းမြင်းေုြ်ငန်း
• ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ - ၄၅ ကုန်း၊ ေိုမေန်ွှြ်ကေက်၊ မူဆယ်မမို့
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအွှှည် - ၂၅၃၀  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအကျယ် - ၁၈  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းေားအေူ - ၆  ေက်မ
• မဗုန်းအလမြြံေွှာအေူ - ၉  ေက်မ
• ေုြ်ငန်းကာေ - ၂၀၂၁ လမမှ စက်တင်ဘာ
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စက်မှုလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်းစက်မှုလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း မမို့နယ်စည်ြင်ောယာလွှးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်မဖင့် လြါ်ယူလဆာင်ွှွက်ေည့်  မူဆယ်
မမို့တေင်း တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအနက် ကေန်ကွှစ်ေမ်းြင်းမြင်းေုြ်ငန်းများကို ဂွှိတ်လော်ြမ်း အလနမဖင့် တင်ဒါ
ဝင်လွှာက်ယှဉ်မြိုင်လအာင်မမင်မြီး အြျ ို့ေုြ်ငန်းများကို ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှွှှိြဲ့ြါေည်။

 စက်မှုေမ်းကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်းေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ တင်ဒါလအာင်မမင်လဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှွှှိေည့် ေုြ်ငန်း
တစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ စက်မှုေမ်းေည် မူဆယ်မမို့၊ လကာင်းမူးတုံွှြ်ကေက်၊ ေိုနားနယ်လမမအတေင်းတေင်တည်ွှှိမြီး စက်မှု
ကေက်ေစ်ေို့ ေေားလွှာက်ွှာ အဓိကေမ်းမဖစ်ေည်။ အဆိုြါေမ်းေည် မမို့နယ်စည်ြင်ောယာလွှးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ဘတ်ဂျက်လြါင်းစဉ်လအာက်တေင် တည်လဆာက်ေည့်ေမ်းမဖစ်မြီး မူေ ၁၂ လြအကျယ် ကတ္တွှာေမ်းမှ ၁၈ လြ 
အကျယ် ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမဖစ်ေို့ အဆင့် မမှင့်တင်တည်လဆာက်ေည့်ေမ်းမဖစ်ေည်။ 

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

• ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ကေန်ကွှစ်ေမ်းြင်းမြင်းေုြ်ငန်း
• ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ - ေိုနားနယ်လမမ၊ လကာင်းမူးတုံွှြ်ကေက်၊ မူဆယ်မမို့
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအွှှည် - ၁၂၀၀  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအကျယ် - ၁၈ လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းေားအေူ - ၈ ေက်မ
• မဗုန်းအလမြြံေွှာအေူ - ၉ ေက်မ
• ေုြ်ငန်းကာေ - ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါွှီ

ေေယ်တိန်ြမ်းလတာင်လတာ်ေည် မူဆယ်မမို့၏ အေင်ကွှလနွှာတစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ ကျယ်ဝန်းေှေည့် လတာင်လတာ်၏ 
လနွှာအနှံ့တေင်တည်ေားေည့် ေြ္ပါယ်ကကည်ညိုဖေယ်ဘုွှားလစတီများ၊ အုံ့ဆိုင်းေူေြ်လော လတာြင်းလတာအုြ်များ၊ 
ောယာေှြလော ရှုလမျှာ်ရှုြင်းများ၊ စိမ်းေန်းစိုလမြလော ေီွှိွှတနာစိမ်းြန်းမြံ၊ ကကည်ေင်လအးမမလော လေေ့လနာင်လကာန်
လွှကန် စေည်တို့ မဖင့် အများမြည်ေူတို့ ောလွှာက်ေည်ြတ်အနားယူြျင်စဖေယ်လကာင်းေှေည့် လနွှာတစ်ြုမဖစ်လြေည်။ 
ေေယ်တိန်ြမ်းကေန်ကေမ်းေည် လတာင်လြါ်ေို့ အဝင်မုြ်ဦးမှေည် ွှှမ်းနှစ်ေစ်ကူးကျင်းြွှာြေဲြင်း၊ ေေယ်တိန်ြမ်းဓမ္မာရုံ၊ 
လဗာဓိကုန်း (လေျာင်းလတာ်မူဘုွှား)၊ ေဗ္ဗညုစုမ့်မိန်းလစတီလတာ် (မိုင်းဖုန်းလစတီလတာ်)၊ မြည်လတာ်မြန်ဘုွှား၊ မောေန္တိေုြ 
ွှြ်လတာ်မူဘုွှားကုန်းအတက်မုြ်ဦး စေည်တို့ကို မဖတ်ေန်း၍ လတာင်လတာ်၏ အမမင့်ဆုံးလနွှာတေင် တည်ေားေည့်  
ေုဝဏ္ဏမိဂဒါလစတီလတာ်ေံေို့ လြါက်လွှာက်ေည့် ေမ်းမကကီးမဖစ်ြါေည်။

အညွှန်း
— — —— — — အြိုင်း ၁ = ၃,၆၀၉ လြ

— — —— — — အြိုင်း ၂ = ၃,၀၅၁ လြ

— — —— — — အြိုင်း ၃ = ၁,၁၄၈ လြ

အညွှန်း = ၇,၈၀၀ လြ 

အဆိုြါေမ်းအား တည်လဆာက်ွှန်အတေက် ၈-၁-၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် ေေယ်တိန်ြမ်းဘုွှားလကျာင်း၏ ဦးစီးြဓာန
နာယကဆွှာလတာ်မဖစ်လတာ်မူလော လတာင်တန်းောေနာမြုဆွှာလတာ်ဘုွှားကကီး ဘဒ္ဒန္တေုြမိန္ဒ (စဝ်ဆုြမ်း) အွှှင်ေူ
မမတ်၏ မိန့်မှာြျက်နှင့်အညီ ေိုအြ်ေည့်တိုင်းတာမှုများမြုေုြ်မြီးလနာက် ေမ်းနှင့်ေက်ဆိုင်ေည့် Geometric Design, 
Structure Design များလွှးဆေဲမြင်း၊ ြန့်မှန်းလမြကုန်ကျစွှိတ်များတေက်ြျက်မြင်း စေည်တို့ကို လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ 

လွယ်တိန်ခမ်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်းလွယ်တိန်ခမ်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခခင်းလုပ်ငန်း
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ေို့လနာက် ၂၄-၂-၂၀၂၁ ွှက်လန့မှစ၍ စက်ယန္တွှားများမဖင့် ေမ်းြျဲ့ မြင်းေုြ်ငန်း၊ လအာက်ြံလမမေားမြုမြင်တည်လဆာက်
မြင်းေုြ်ငန်း၊ မဗုန်းအလမြြံေွှာြင်းမြင်းေုြ်ငန်း၊ ကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း တို့ကို တစ်ဆင့်ြျင်းလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ 
ေိုေို့လဆာင်ွှွက်ွှာ၌ ေမ်းြင်းမြင်းနှင့်ဆက်စြ်ေျက် အြျင်း ၂ လြ၊ အွှှည် ၃၉ လြွှှိ ကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တစ်စင်းနှင့် အြျင်း 
၂ လြ၊ အွှှည် ၃၂ လြွှှိ ကေန်ကွှစ်လွှမြေန်တစ်စင်းတို့ကိုေည်း တည်လဆာက်ေှူဒါန်းလြးြဲ့ြါေည်။

လဆာင်ွှွက်ွှေည့် ေမ်းအတိုင်းအတာမှာ ကျယ်မြီး ွှှည်ေျားေည့်အတေက်လကကာင့် ေုဝဏ္ဏမိဂဒါ မောလစတီလတာ်မှ 
မြည်လတာ်မြန်ဘုွှားေိအား ြေမြိုင်း၊ မြည်လတာ်မြန်ဘုွှားမှ ေေယ်တိန်ြမ်းဓမ္မာရုံေိအား ဒုတိယြိုင်း၊ ဓမ္မာရုံလွှှ့မှ ေေယ်
တိန်ြမ်းလတာင်အဝင်မုြ်ဦးေိ တတိယြိုင်းေူ၍ ေမ်းကို အြိုင်း ၃ ြိုင်းြေဲမြီး တစ်ြိုင်းြျင်းတည်လဆာက်ြါေည်။ ေုြ်ငန်း
ဆိုင်ွှာအြျက်အေက်များမှာ -
• ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား - ကေန်ကွှစ်ေမ်းြင်းမြင်းေုြ်ငန်း
• ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ -  ေေယ်တိန်ြမ်းလတာင်လတာ်၊ မူဆယ်မမို့
• ေမ်းအွှှည် - ၇၈၀၈  လြ (ေို့) ၂၃၈၀ မီတာ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအကျယ် - ၃၀  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအေူ - ၈  ေက်မ
• မဗုန်းအလမြြံေွှာ - ၉  ေက်မ
• ေုြ်ငန်းကာေ -  ၂၀၂၁ လဖလဖာ်ဝါွှီမှ ဒီဇင်ဘာ

ေမ်း အြိုင်းများ ယူနစ် အဆိုမြု 
အေျား

ေမ်းဒီဇိုင်းအွှ အမှန်တည်လဆာက်
Chain အေျား Chain အေျား

အြိုင်း-၃ မီတာ 426 0+000 0+440 440 0+000 0+350 350
အြိုင်း-၂ မီတာ 953 0+440 1+370 930 0+350 1+280 930
အြိုင်း-၁ မီတာ 1172 1+370 2+24 1154 1+280 2+380 1100
စုစုလြါင်းစုစုလြါင်း မီတာမီတာ 25512551     25242524     23802380
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Cornerstone Resources (Myanmar) Limited မှ ွှှမ်းမြည်နယ်လမမာက်ြိုင်း၊  ေားရှိုးြရိုင်၊ ေားရှိုးမမို့နယ်၊ လြးနင်း
အုြ်စု၊ ြါးေျှိလကျးွှွာအနီးတေင် ေည်ြတ်ေုတ်ေုြ်ေျက်ွှှိလော ေတ္ထုေန့်စင်စက်ရုံအတေက် ေိုအြ်လော စက်ရုံေုံး
နှင့် လောက်ေုံးလွှများကို ယြုအြျိန်အေိ လမမလအာက်လွှ (အဝီစိလွှ)မဖင့် အေုံးမြုလနွှေျက်ွှှိြါေည်။ အနာဂတ်တေင် 
ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိြိုက်မှုမွှှိလစလွှးအတေက် ေားရှိုးမမို့နယ်၊ လြးနင်းလကျးွှွာအုြ်စု၊ နမ့်ဆန်လကျးွှွာ အနီးွှှိ နမ့်မေန်
လြျာင်း လွှအွှင်းအမမစ်ကိုအေုံးမြုကာ လမမေားတမံတည်လဆာက်၍ လမမလြါ်လွှများစုလဆာင်းမြီး စက်ရုံေုံးလွှနှင့် လောက်
ေုံးလွှများအမဖစ် အေုံးမြုနိုင်ွှန် မိမိတို့ Great Hor Kham Public Co., Ltd. နှင့် Energy Reliable Ace Co., Ltd. တို့မှ 
ကျွမ်းကျင်ြညာွှှင် များမဖင့် စီမံကိန်းမဖစ်လမမာက်နိုင်စေမ်း စူးစမ်းလေ့ောမှုများလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

နမ့်ဆန်လွှလေှာင်တမံစီမံကိန်းအား လအာက်လဖာ်မြြါ ွှည်ွှွယ်ြျက်များမဖင့် အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်မည် မဖစ်
ြါေည်။

• လဒေဖေံ့ မဖိုးလွှးကို အလောက်အကူမဖစ်လစွှန်၊
• လဒေြံမြည်ေူေူေု အေုြ်အကိုင်အြေင့်အေမ်းြိုမိုွှွှှိလစွှန်၊
• လွှွှှားေည့်ကာေတေင် လွှလေှာင်တမံမှ စုလဆာင်းလွှမဖင့် လဒေအကျ ိုးမြုေုြ်ငန်းများ လဆာင်ွှွက်နိုင် လစွှန် နှင့်
• စက်ရုံ၏ လွှေိုအြ်ြျက်အား ြံ့ြိုးလြးနိုင်ွှန် တို့ မဖစ်ေည်။

နမ့်ဆန်ရေရှောင်တမံစီမံကိန်းနမ့်ဆန်ရေရှောင်တမံစီမံကိန်း
ကိုဗစ်-၁၉ တတိယေှိုင်းကာေတေင် မမန်မာ - တရုတ် နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှုအား ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ မတ်ေ၌ စတင်ွှြ်ဆိုင်းေားြဲ့
ေမဖင့် မြည်ြြို့ကုန်/ေေင်းကုန်ကိုအလမြြံမြီး ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်လနလော စိုက်ြျ ိုးလတာင်ေူများ၊ စီးြေားလွှးေုြ်ငန်းွှှင်
များ၊ ကုန်စည်ြို့လဆာင်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့် နယ်စြ်လနမြည်ေူေူေုတို့ အြက်အြဲ အကကြ်အတည်းများစော ွှင်ဆိုင်ကကုံလတေ့
ြဲ့ွှြါေည်။

အဆိုြါ အြက်အြဲ အကကြ်အတည်းများကို ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါ ကကိုတင်ကာကေယ်လွှးနှင့် ေိန်းြျုြ်လွှး 
ေုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ လမဖွှှင်းနိုင်ွှန်အတေက် နှစ်နိုင်ငံအစိုးွှ ညှိနှိုင်းမှုများလဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီးလနာက် မူဆယ်မမို့နယ်၊ ေေယ်
အင်လကျးွှွာတေင် Close Loop Management စနစ်မဖင့် နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှုေုြ်ငန်းများ မြန်ေည်စတင်နိုင်ွှန် လွှေေေယ်
အင်ကုမ္ပဏီမှ ယာယီလြါက်တိုကုန်ြျိန်းလမြာင်း ကားကကီးကေင်းစီမံကိန်းအား ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံလဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

ေေင်းကုန်/ေုတ်ကုန် ြျိန်းလမြာင်းကေင်းများြါဝင်ေည့် ဧက ၂၀ အကျယ်အဝန်းွှှိလော အဆိုြါစီမံကိန်းအား မိမိတို့ 
ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ ကန်ေရိုက်စနစ်မဖင့် ၂ ေအတေင်းအမြီးလဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီး ၂၂.၁၁.၂၀၂၁ ွှက်လန့မှ ၂၅.၁၁.၂၀၂၁ ွှက်လန့
အေိ ကေန်တိန်နာများမဖင့် စမ်းေြ် ကုန်ေေယ်မှုလဆာင်ွှွက်ြဲ့ကာ ၂၆.၁၁.၂၀၂၁ ွှက်လန့မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံကုန်ေေယ်မှုအား ကေန်
တိန်နာများမဖင့် စတင်ေည်ြတ် လဆာင်ွှွက်လနမြီမဖစ်ြါေည်။

ကျင်စန်းကကျာ့ ကုန်ချိန်းကြောင်း ကားကကီးကွင်းစီမံကိန်းကျင်စန်းကကျာ့ ကုန်ချိန်းကြောင်း ကားကကီးကွင်းစီမံကိန်း

• ွှင်းနီှးမမှုြ်နံှေူ - လွှေေေယ်အင်ကုမ္ပဏီ

• ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ - မူဆယ်မမို့နယ်၊ ေေမ်အင်လကျးွှာွ

• စမံီကိန်းဧွှယိာ - ၂၀ ဧက

• ေျာေား တည်လဆာက်လွှးကာေ -  ၄ ေ ( ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊  လအာက်တိုဘာမှ ၂၀၂၂ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါွှေီအေိ)

• ေုြ်ငန်းအမျို းအစား - အလမြြံအလဆာက်အအုံ မဖစ်ေည့် ကားြါကင်၊ 
ကုန်ြစ္စည်းဖေှယ်ကေင်းနှင့် Container Yard များ၏ 
(လမမေားေုြ်ငန်းနှင့် ကေန်ကွှစ်ြင်းမြင်းေုြ်ငန်း)
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မန်မမိုင်-ေင်ေုံေမ်းေည် ွှှမ်းမြည်နယ်လမမာက်ြိုင်း၊ နမ့်ြမ်းမမို့နယ်အတေင်းတေင်တည်ွှှိ၍ မန်မမိုင်ွှွာနှင့် ေင်ေုံွှွာ
တို့ကို ြျိတ်ဆက်လဖာက်ေုြ်ေားေည့် ေမ်းမကကီးမဖစ်ြါေည်။ ဤေမ်းေည် နမ့်ြမ်း-ဗန်းလမာ် မြည်လောင်စုေမ်းမ
ကကီးတည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်း၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုမဖစ်မြီး လဆာက်ေုြ်လွှးဝန်ကကီးဌာန၊ ေမ်းဦးစီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်
ကိုင်တေယ်ြါေည်။ အဆိုြါေမ်းြိုင်းကို အဆင့် မမှင့်တင်တည်လဆာက်ေေားွှာတေင် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အေိုက် ဘတ်ဂျက်များ
ြေဲလဝြျေားမြီး နှစ်စဉ်တင်ဒါလြါ်ယူ၍ ေမ်းြိုင်းအေိုက်ေုြ်ငန်းလဖာ်လဆာင်ေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ေမ်း
အွှှည် ၅၂၈၀ လြ (၁ မိုင်) အတိုင်းအတာအား မူေက ယာဉ်ေေားေမ်းအကျယ် ၁၂ လြွှှိေည့် ကတ္တွှာေမ်းမှ ယာဉ်ေေား
ေမ်းအကျယ် ၁၈ လြနှင့် ေမ်းအေူ ၉ ေက်မွှှိေည့် ကေန်ကွှစ်ေမ်းအမဖစ် အဆင့် မမှင့်တင် လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှာတေင် တင်ဒါ
လအာင်မမင်မြီး ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ြေင့်ွှလောကုမ္ပဏီ၏ ကမ်းေှမ်းမှုအွှ ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် ေမ်းအတေက် ေိုအြ် 
ေည့် အွှည်အလေေးမီ အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ်များကို ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးြဲ့ွှြါေည်။ 

ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်ေည့်လနွှာေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်တည်လနွှာနှင့် အေေန်လဝးကောမြင်း 
လကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ ေိုလနွှာေို့ ေေားွှာေမ်းလကကာင်းအတေင်း ကုန်ြျိန်များကန့်ေတ်ေားေည့် နမ့်မလြျာင်းကူး 
လဘေီတံတားလောင်းတစ်စင်းနှင့် လွှွေီမမစ်ကူးကကိုးတံတားတစ်စင်းတို့ ွှှိလနမြင်းလကကာင့်ေည်းလကာင်း ေုြ်ငန်းြေင်အနီး 
ကေန်ကွှစ်များကိုေုတ်ေုြ်၍ ေယ်ြို့ြံ့ြိုးေည့်နည်းေမ်းအား စဉ်းစားစီစဉ်ြဲ့ြါေည်။ ဤေို့နှင့် ေိုအြ်ေည့်တေက်ြျက်
မှုများကို လေြျာဆန်းစစ်တေက်ြျက်မြီးလနာက် တစ်နာွှီေုတ်ေုြ်နိုင်မှုြမာဏ ၃၀ ကုဗမီတာ ွှှိေည့် လွှွ့ေျားကေန်ကွှစ်
လဖျာ်စက် (Mobile Batching Plant) တစ်ေုံးကို ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံဝယ်ယူတင်ေေင်းမြင်း၊ ေုြ်ငန်းြေင်၏ အေယ်ဝန်းကျင်
တေင်ကျလွှာက်လနေည့် မန်မမိုင်နှင့် ေင်ေုံွှွာအကကားွှှိ လမမကေက်ေြ်တစ်လနွှာအား လကျးွှွာနှင့် ညှိနှိုင်းမြီး လမမမြုမြင်ကာ 
လွှွ့ေျားကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်အေိုင်ြျမြင်း၊ မြင်ြလကျာက်ေယ်ယာဉ်ငယ်များငှါးွှမ်း၍ ေိုအြ်ေည့် ြေဲလကျာက်နှင့် လွှေဲ
များအား ေယ်ယူစုလဆာင်းမြင်း၊ လွှွ့ေျားကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်မဖင့် ကေန်ကွှစ်များကို ေုတ်ေုြ်ေယ်ြို့ မြင်း စေည်အားမဖင့် 
ေမ်းအတေက် ေိုအြ်ေည့်ကေန်ကွှစ်ြမာဏ စုစုလြါင်း ၂၀၁၈ ကုဗမီတာ ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျလြးနိုင်ြဲ့ြါေည်။

မန်မမိုင်-ဟင်လုံလမ်းအတွက်  မန်မမိုင်-ဟင်လုံလမ်းအတွက်  
ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရရာင်းချခခင်းကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရရာင်းချခခင်း

နမ့်ဆန်ဟရဟလှာင်တမံစီမံကိန်း၏ ဟကာင်းကျ ိုးများ -
• လဒေအတေင်း စိမ်းေန်းစိုလမြလောွှြ်ဝန်းတစ်ြု မဖစ်လြါ်ောမည်။
• လွှလေှာင်တမံအနီးွှှိ ွှာေီေီးနှံစိုက်ြင်းများတေင် စိုက်ြျ ိုးလွှေိုအြ်မှု အြက်အြဲအား လမဖွှှင်းလြးနိုင်မည်။
• လမမလအာက်လွှမျက်နှာမြင်အား မမှင့်တင်လြးနိုင်မည်။
• ငါးလမေးမမူလွှးအား လဆာင်ွှွက်နိုင်မည်မဖစ်မြီး လဒေဝမ်းစာကို တစ်ဖက်တစ်ေမ်းမှ ကူညီနိုင်မည်။
• လမမလအာက်လွှကို အေုံးမမြုမြင်းမဖင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိြိုက်မှု လေျာ့နည်းောမည်။
• စက်ရုံအတေက်ေိုအြ်လော  စက်ရုံေုံးလွှနှင့် လောက်ေုံးလွှများွှွှှိနိုင်မည်။

လွှလေှာင်တမံစီမံကိန်းအတေက် မဖစ်နိုင်စေမ်းစူးစမ်းလေ့ောမှုများကို ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ လအာက်တိုဘာေမှ စတင်၍ 
လမမတိုင်းေုြ်ငန်းများ (Topographic Survey)၊ လွှတိုင်းတာမြင်းေုြ်ငန်း (Hydrology Survey)နှင့် ဘူမိလဗဒဆိုင်ွှာ
စူးစမ်းလေ့ောမှု (Geological Investigation)ေုြ်ငန်းများအား လဆာင်ွှွက်မြီးလနာက် ယြုအြါ ဒီဇိုင်းမြုမြင်းေုြ်ငန်း
များကိုေည်း လဆာင်ွှွက်မြီးစီးြဲ့ မြီမဖစ်ြါေည်။ ယြု အစီွှင်ြံေည့်ကာေတေင် မိမိတို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ အကကံလြးအွှာွှှိ
များ၊ ကျွမ်းကျင်ြညာွှှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်ေုြ်ေားများ၊ စက်/ယာဉ်/ယန္တွှားများအေုံးမြု၍ အွှည်အလေေးမြည့်မီစောမဖင့် 
စတင် တာဝန်ယူလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလကကာင်း အစီွှင်ြံအြ်ြါေည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ွှာအြျက်အေက်များ

• စီမံကိန်းအမည် - နမ့်ဆန်လွှလေှာင်ကန်စီမံကိန်း
• တည်လနွှာ - နမ့်ဆန်လကျးွှွာ၊ လြးနင်းအုြ်စု၊ ေားရှိုးမမို့ (22°48’10” N 97°42’17” E)
• လြျာင်းအမည် - နမ့်မေန်လြျာင်း
• လွှဖမ်းဧွှိယာ - ၃၀ စတုွှန်းကီေိုမီတာ
• တစ်နှစ်ြျှမ်းမျှလွှစီးနှုန်း - ၀.၆၂ ကုဗမီတာ/စက္ကန့်
• နှစ်စဉ်စီးဝင်လွှ - ၁၉.၅ ကုဗမီတာေန်းလြါင်း
• တမံအမျ ိုးအစား - လမမေားတမံ
• တမံေိြ်အမမင့် (ြင်ေယ်လွှမျက်နှာမြင်) - ၇၅၃ မီတာ
• လြျာင်းကကမ်းမြင်အမမင့် (ြင်ေယ်လွှမျက်နှာမြင်) - ၇၃၈ မီတာ
• တမံအမမင့် - ၁၅ မီတာ
• တမံေိြ်အေျား - ၁၇၈ မီတာ
• အနိမ့်ဆုံးလွှအမမင့် (ြင်ေယ်လွှမျက်နှာမြင်) - ၇၄၀ မီတာ
• တမံလွှမြည့်အမမင့် (ြင်ေယ်လွှမျက်နှာမြင်) - ၇၅၀ မီတာ
• အမမင့်ဆုံးလွှမျက်နှာမြင် (ြင်ေယ်လွှမျက်နှာမြင်) - ၇၅၂.၈ မီတာ
• လွှေိုလေှာင်နိုင်မှုြမာဏ - ၁ ကုဗမီတာေန်းလြါင်း
• လွှေွှမ်းဧွှိယာ - ၀.၂၃ စတုွှန်းကီေိုမီတာ

- ၅၆.၈၁ ဧက
•လန့စဉ်အနည်းဆုံးအေုံးမြုနိုင်လော လွှြမာဏ - ၇,၅၀၀ကုဗမီတာ
•လန့စဉ်အများဆုံးအေုံးမြုနိုင်လော လွှြမာဏ - ၁၅,၀၀၀ကုဗမီတာ
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ခမို့တွင်းဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်းများအတွက် 
ကွန်ကရစ်ွုတ်လုပ်ဟရာင်းချပခင်း

• ေုြ်ငန်းအမျ ိုးအစား -  ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးမြင်းေုြ်ငန်း
• ေုြ်ငန်းတည်လနွှာ -  ေင်ေုံလကျးွှွာအုြ်စု၊ နမ့်ြမ်းမမို့နယ်
• ေမ်းအွှှည် -  ၅၂၈၀  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းအကျယ် -  ၁၈  လြ
• ကေန်ကွှစ်ေမ်းေားအေူ -  ၉  ေက်မ
• ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးေည့်ကေန်ကွှစ်ြမာဏ -  ၂၀၁၈  ကုဗမီတာ
• ေုြ်ငန်းကာေ -  ၂၀၂၁ မတ်မှ ဇေန်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လောကုမ္ပဏီေီမိတက်အလနမဖင့် မူဆယ်-နမ့်ြမ်းေမ်း အဆင့် မမှင့်တင်မြင်း စီမံကိန်း
စတင်ေည့် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ လဖလဖာ်ဝါွှီေမှစ၍ ေမ်းတေင် အေုံးမြုမည့် အွှည်အလေေးမီ အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ်များကို 
ေုတ်ေုြ်နိုင်ွှန်ေည်းလကာင်း၊ လနာင်တေင် ကိုယ်ြိုင်ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းမဖစ်ေည့် နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်း
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများတေင် ေိုအြ်မည့်ကေန်ကွှစ်များကို ေုတ်ေုြ်နိုင်ွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း၊ မမို့တေင်း
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအတေက် ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျေေားွှန်အတေက်ေည်းလကာင်း ွှည်ွှွယ်၍ HZS60 Concrete 
Batching Plant အမျ ိုးအစား ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်ရုံတစ်ေုံးကို ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံတည်လဆာက်ြဲ့ြါေည်။ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်
စက်၏ စေမ်းလဆာင်ွှည်မှာ တစ်နာွှီေျှင် ၆၀ ကုဗမီတာလဖျာ်စြ်ေုတ်ေုြ်နိုင်ေည့် အေတ်စား Batching Plant မဖစ်မြီး 
လဒေ၏ ဖေံ့ မဖိုးမှုအလနအေားနှင့် ကိုက်ညီလအာင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။ ေက်ွှှိအြျိန်တေင် ကန်ေရိုက်အမဖစ် 
တာဝန်ယူတည်လဆာက်လနေည့် စီမံကိန်းများ၊ တင်ဒါေုြ်ငန်းများ၊ ြုဂ္ဂေိကွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းများတေင် အေုံးမြု
ွှေည့် အေင့်လဖျာ်ကေန်ကွှစ်များကို ကိုယ်တိုင်ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးနိုင်ြဲ့ေည်ောမက မမို့တေင်းမှ အမြားလော လဆာက်ေုြ်
လွှးေုြ်ငန်းများ၊ တင်ဒါေုြ်ငန်းများအတေက်ေည်း ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျလြးေျက်ွှှိြါေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီမှ အဓိကတည်လဆာက်ြံ့ြိုးလနလောေုြ်ငန်းများတေက် စုစုလြါင်းကေန်ကွှစ်ြမာဏ ၇၁၀၀ 
ကုဗမီတာကို ေုတ်ေုြ်ြံ့ြိုးနိုင်ြဲ့ မြီး အမြားအမြားလော မြင်ြေုြ်ငန်းများအတေက် စုစုလြါင်း ကေန်ကွှစ်ြမာဏ ၂၂၄၈ ကုဗ
မီတာ ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျနိုင်ြဲ့ြါေည်။

အလဆာက်အအုံတည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများအတေက် မွှှိမမဖစ်လောေဲကို တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းမဖစ်ေည့် လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းတည်လဆာက်လွှးအတေက် အလောက်အြံ့ မဖစ်နိုင်လစလွှးအတေက် 
ေဲေုတ်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းကို ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ လမေ ၁ ွှက်လန့မှ စတင်ေုြ်ကိုင်ြဲ့ြါေည်။ ေုတ်ေုြ်ေည့် လွှေဲများေည် 
ကုမ္ပဏီ၏ တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများတေင်ေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကေန်ကွှစ်ေုတ်ေုြ်မှုစက်ရုံအတေက်
ေည်းလကာင်း၊ မြင်ြလဆာက်ေုြ်လွှးေုြ်ငန်းများေို့ေည်းလကာင်း များစောအလောက်အြံ့ မဖစ်လစြဲ့ြါေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်ရုံနှင့် တည်လဆာက်လွှးကန်ေရိုက်ေုြ်ငန်းများအတေက် ၂၄၈၁ ကျင်း 
ြံ့ြိုးလြးနိုင်ြဲ့ မြီး ေက်ေီေက်ကား လဖာက်ေည်များအတေက် ၇၆၁၂ ကျင်း ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျြဲ့ြါေည်။

ဟရသဲွုတ်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်း
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အမှိုက်နှင့်မိလ္လာသိမ်းဆည်းဟရးဝန်ဟဆာင်မှုလုပ်ငန်း 
ဟဆာင်ရွက်ဟနမှုအဟပခအဟန အစီရင်ခံစာ

အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်၏ မူဆယ်မမို့ ြုဂ္ဂေိက
အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းကို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇေန်ေ ၂ ွှက်လန့တေင် ွှှမ်းမြည်နယ်အစိုးွှ 
စည်ြင်ောယာလွှးဌာနနှင့် နှစ် ၃၀ ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်း 
လဆာင်ွှွက်ြေင့်အား စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုကာ စက်ယာဉ်ယန္တွှား 
၂၇ စီး၊ ဝန်ေမ်း ၁၂၂ ဦးတို့ မဖင့် ေုြ်ငန်းများ စတင် 
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ မူဆယ်မမို့၏ အဓိကေိုအြ်ြျက်မဖစ်
လြါ်လနလော စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ြုံများအား ေန့်ွှှင်းဖယ်ွှှား 
ွှှင်းေင်းမှုနှင့် စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စေန့်ြစ်ေူများအား ြညာ
လြးေတိလြးမြင်းနှင့် ြညာလြးကာေ ၁ ေ လကျာ်ေေန်ြျိန်
တေင် ဖမ်းဆီးအလွှးယူမှုများကို မမို့နယ်စည်ြင်ောယာလွှး
ဌာနနှင့်အတူ ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှာ ေြိုင်းအတေင်း 
စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စေန့်ြစ်မှုများ လေျာ့နည်းြလြျာက်လအာင် 
လဆာင်ွှွက်နိုင်ြဲ့ေည့်အတေက် ၂၀၂၀ ြုနှစ် စက်တင်ဘာေ
တေင် မူဆယ်မမို့ ေို့ လွှာက်ွှှိောလော ွှှမ်းမြည်နယ်အစိုးွှ 
စည်ြင်ောယာလွှးဝန်ကကီး၏ အေိအမှတ်မြု ြျီးကျူး
စကားလမြာကကားမှုကို ြံယူနိုင်ြဲ့ြါေည်။

အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်၏ ေုြ်ငန်းလဆာင ်
ွှွက်မှုများေည် အြက်အြဲ၊ စိန်လြါ်မှုများကကားမှ စတင်

ြဲ့ွှမြီး ေက်ွှှိတေင်ေည်း အြက်အြဲများနှင့် ွှင်ဆိုင်မြီး 
လဆာင်ွှွက်လနွှဆဲ မဖစ်လော ေုြ်ငန်းတစ်ြုမဖစ်ြါေည်။ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇေန်ေ ၂ ွှက်လန့တေင် ေုြ်ငန်းစတင်ြျိန်ေည် 
တစ်ကမ္ဘာေုံးွှင်ဆိုင်ကကုံလတေ့ြံစားလနွှေည့် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကြ်လွှာဂါဆိုးကကီး၏ ြေမေှိုင်းအား ွှင်ဆိုင်မဖတ်ေန်း
လနွှေည့်အြျိန်ကာေမဖစ်ေည့်အလေျာက် ဝန်ေမ်းများ
အားေုံးလွှာဂါကင်းွှှင်းလွှးနှင့် မမို့ေန့်ွှှင်းလွှးတာဝန်
အား ေိြိုက်မှုမွှှိလစွှန် အြက်အြဲများကကားမှ ကကိုးစား
လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှြါေည်။ 

၂၀၂၁ ြုနှစ် နှစ်ဆန်းြိုင်း အစိုးွှအလမြာင်းအေဲ
ကာေအတေင်း မဖစ်လြါ်ြဲ့ေည့် အလမြအလနများတေင်ေည်း 
တာဝန်ြျက်ကေက်မှုမွှှိလစွှန် အလေးေားလဆာင်ွှွက်ြဲ ့
ေည့် ကကားမှ မေမာေူများ၏ ယုတ်မာြက်စက်ေည့်
အကကံများလကကာင့် ၂၈.၅.၂၀၂၁ ွှက်လန့ နံနက် ၈ နာွှီ ၃၅ 
မိနစ်အြျိန်တေင် အမှိုက်ေုြ်အတေင်း လောင်ေားလော မိုင်း
လြါက်ကေဲမှုလကကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ေန့်ွှှင်းလွှးဝန်ေမ်း လမာင်
ဖိုးေကကဂန်ေည် တာဝန်ေမ်းလဆာင်ွှင်း မိုင်းေိဒဏ်ွှာများ
လကကာင့် ကေယ်ေေန်ြဲ့ွှလော မဖစ်ွှြ်ဆိုးများေည်း ွှင်ဆိုင်
ကကုံလတေ့ မဖတ်ေန်းြဲ့ွှြါေည်။

 ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် အင်ဂျင်နီယာလောက
အတေက် အဆိုြါကဏ္ဍကို တစ်ဖက်တစ်ေှမ်းမှ မဖည့်ဆည်း
လြးေည့်အလနမဖင့် အမျ ိုးအစားလေေေီများမြားေည့် 
အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းေုံးြစ္စည်းများအနက်မှ လမမတိုင်းတာ
လွှးနှင့်ေက်ဆိုင်လော ကိွှိယာများ၊ အင်ဂျင်နီယာဘူမိလဗဒ
စူးစမ်းလေ့ောမှုနှင့် လမမေားြံနုိင်ဝန်အား စမ်းေြ်ကိွှိယာ
များ၊ တည်လဆာက်လွှးြစ္စည်းများ၏ အွှည်အလေေးြိုင်း  
စမ်းေြ်ကိွှိယာများ၊ ကေန်ကွှစ်အွှည်အလေေးေိန်းေိမ်း
လွှးကိွှိယာများ အစွှှိေည့်ြစ္စည်းများနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်း
မျ ိုးစုံကို လွှာင်းြျြံ့ြိုးလြးနိုင်ြါေည်။ အဆိုြါြစ္စည်းများ
အား တင်ေေင်းလွှာင်းြျွှန် ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် တရုတ်
နိုင်ငံ၏ ေင်ွှှားလကျာ်ကကားလော အမှတ်တံဆိြ်မဖစ်ေည့်  
“YF”  Construction Laboratory Instrument Products  
အတေက် Authorized Distributor အေိအမှတ်မြုေက်မှတ်

ကို ွှွှှိေားြါေည်။ ေို့အတူ အမြားတစ်ဖက်တေင်ေည်း 
အွှွယ်အစားစုံ ကေန်ကွှစ်လဖျာ်စက်ကကီးများကိုေည်း မြည်ြ
မှ မှာယူတင်ေေင်းမြီး ေက်ောလောနှုန်းေားများမဖင့်  
လွှာင်းြျလြးြါေည်။ 

တင်မြြါြစ္စည်းများအတေက် အေွှာစုံလဖာက်ေည်
အေီးေီး၏ မတူညီလောေိုအြ်ြျက်၊ အေုံးမြုမှုွှည်ွှွယ ်
ြျက်၊ ေုံးစေဲမည့်လငေြမာဏေျာေားမှုအလမြအလန စေည့် 
အလနအေားများကို အဆီလေျာ်ဆုံးနှင့် အဆင်လမြဆုံးမဖစ ်
လစွှန် ညှိနှိုင်းြျိန်ဆ၍ လွှာင်းြျလြးေျက်ွှှိွှာ ၎င်းတို့ကို 
ဂွှိတ်လော်ြမ်း၏ ရုံးြျုြ် Show Room တေင်ေည်းလကာင်း၊  
https://trading.greathorkham.com ဝဘ်ဆိုဒ်တေင်
ေည်းလကာင်း၊ “GHK Trading” Facebook Page တေင်
ေည်းလကာင်း ေေတ်ေြ်စော စုံစမ်းလမးမမန်းမြီး ဝယ်ယူနိုင်
ြါေည်။

အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း ဟရာင်းချပခင်းလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း ဟရာင်းချပခင်းလုပ်ငန်း

အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းေုံးြစ္စည်းများေူေည် အင်ဂျင်နီယာများ ေုြ်ငန်းေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက် 
ွှာတေင် အေုံးဝင်ေှေည့် ေက်စေဲအလောက်အြံ့ ြစ္စည်းများြင်မဖစ်ြါေည်။ အင်ဂျင်နီယာ 
ေုြ်ငန်းေည် အမမင်ွှှိမှု၊ တိကျလေြျာမှု၊ လတာင့်တင်းြိုင်ြံ့မှု၊ အေုံးတည့်လစမှု၊ ဒီဇိုင်းေူးမြား
လကာင်းမေန်မှု၊ အွှည်အလေေးမြည့်ဝမှု၊ စံြျိန်စံညွှန်းနှင့်အညီမဖစ်လစမှု၊ လွှွှှည်လဘးကင်း 
ေုံမြုံမှု စေည့်အြျက်များအလြါ် ေုံးဝမူတည်လနကကေည့်အလေျာက် ၎င်းတို့အတေက် တိကျ 
မှန်ကန်မှုအားလကာင်းမေန်လော နည်းြညာဆိုင်ွှာ ေတင်းအြျက်အေက်နှင့် ကိန်းဂဏန်များ  
လဖာ်လဆာင်လြးနိုင်ွှန် အဆင့်မီ အင်ဂျင်နီယာေုြ်ငန်းေုံးြစ္စည်းကိွှိယာများ ေို့မေုတ်  
အင်ဂျင်နီယာနည်းြညာနှင့်ဆိုင်ေည့် ဓာတ်ြေဲြန်းေုံးြစ္စည်းများကို မှီြိုအားေားွှလြေည်။ 
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ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါဆိုး တတိယေှိုင်းဝင်လွှာက်
လနစဉ်ကာေအတေင်း ေန့်ွှှင်းလွှးဝန်ေမ်း ၁၉ ဦး လွှာဂါြိုး
လတေ့ွှှိြဲ့ မြီး ဆက်စြ်မှုွှှိေူဝန်ေမ်း ၄၀ ဦးအား Quaran-
tine ၂၁ ွှက် ဝင်လွှာက်လစြဲ့ွှကာ ေိုအြ်လော လဆးကုေမှု  
ြံယူနိုင်လွှးတို့ကိုေည်း ကုမ္ပဏီမှ အစစတာဝန်ယူလဆာင်
ွှွက်လြးြဲ့ေေို ဝန်ေမ်းေက်ဝက်နီးြါး လွှာဂါကူးစက်ြံ
ွှမှုလကကာင့် ေန့်ွှှင်းလွှးဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းများ ွှြ်တန့်မှု
ေုံးဝမမဖစ်လစဘဲ ကျန်ွှှိလော ဝန်ေမ်းများမဖင့် မမို့ေန့်ွှှင်း 
မှုအား ညဖက်အြျိန်အေိ တာဝန်ြျိန်တိုးမမှင့်ကာ လဆာင ်
ွှွက်လြးြဲ့ွှြါေည်။ အြက်အြဲများ၊ စိန်လြါ်မှုများကကား
မှ မမို့၏ေန့်ွှှင်းလွှး၊ အမှိုက်ေိမ်းဆည်းလွှးတာဝန်များကို 
လန့စဉ်ြျက်ကေက်မှုမွှှိလစဘဲ လဆာင်ွှွက်လြးနိုင်ြဲ့ေည်မှာ 
ယလန့တင်မြဆဲကာေအေိ မဖစ်ြါေည်။ အမှိုက်ေိမ်းဆည်း
လွှးေုြ်ငန်းေည် စက်ယာဉ်ယန္တွှားများနှင့် အဓိကေား
လဆာင်ွှွက်ွှလော ေုြ်ငန်းမဖစ်ေည့်အလေျာက် စက်/ ယာဉ်  
ြျက်စီးမှုများလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ အြိုြစ္စည်းများေေယ်ကူ
ေျင်မမန်စော ဝယ်ယူမွှေည့်အတေက် ြျက်ြျင်းမြုမြင်မ
လဆာင်ွှွက်နိုင်မှုများလကကာင့်ေည်းလကာင်း၊ မဖစ်လြါ်ြဲ့လော  
နယ်လမမအလမြအလနမဖစ်ွှြ်များလကကာင့်ေည်းလကာင်း အြျ ို့
လော ွှြ်ကေက်အေိုက်၊ ေမ်းအေိုက် အမှိုက်ေိမ်းဆည်းွှ 
မည့်ွှက်များတေင် ယာဉ်များောလွှာက်ွှန် ြျက်ကေက်ွှက်
အနည်းငယ်ွှှိြဲ့ေည့် အားနည်းြျက်များကိုေည်း ရိုးေား
စော ဝန်ြံမှုမြုအြ်ြါေည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါဆိုး၏ တတိယေှိုင်းေေန ်
လမမာက်မြီးကာေအတေင်း အလေေလေေကုန်လေးနှုန်းမမင့်မား
ောမှုလကကာင့် အဓိကအလနမဖင့် လန့စဉ်အေုံးမြုလနွှလော 
စက်ယာဉ်ယန္တွှားများ၏ စက်ေုံးဆီလေးနှုန်းနှင့် ယာဉ်၊ 

စက် အြိုြစ္စည်း လေးနှုန်းများ ၂ ဆြန့် မမှင့်တက်ောြဲ့မှုကို 
ွှင်ဆိုင်ကကုံလတေ့ြဲ့ွှြါေည်။ ကုန်ကျမှုစွှိတ်အား လေျာ့ြျ
နိုင်ွှန်အတေက် အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်၏ ြုဂ္ဂေိက
အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းကို ြိုမို
ကျစ်ေစ်စနစ်တကျ ွှှိလစွှန် ေူအင်အားများကို စနစ်တကျ
ွှှိလစွှန်နှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုကို ေိြိုက်မှုမွှှိလစွှန် 
စိစစ်လေျာ့ြျမြင်ဆင်ဖေဲ့စည်း မှုများ လဆာင်ွှွက်ြဲ့ွှြါေည်။

အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်အလနမဖင့် ြုဂ္ဂေိက
ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းမဖစ်လော မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာ
ေိမ်း ဆည်းလွှးဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းအား ကကုံလတေ့လနွှ
လော စိန်လြါ်မှု၊ အြက်အြဲများကကားမှ ွှင်ဆိုင်မဖတ်လကျာ်၍ 
ွှည်မှန်းြျက်များ လအာင်မမင်လစွှန် ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက်
ေျက် ွှှိေေို အမှိုက်ေဲမှလွှေ ေု တင်စားလြါ်လဝါ်ေည့် 
ဆယ်တင်ြစ္စည်းများအား မြန်ေည်မြည့် မဖိုးမမဲစေမ်းအင်
ေုတ်ေုြ်နိုင်လွှးအတေက် လမျှာ်မှန်းြျက်ေားွှှိကာ ြေမ

လမြေှမ်းအမဖစ် အမှိုက်မှ ဓာတုလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်နိုင်လွှး  
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတစ်ြုနှင့် ၂၀၂၁ ြုနှစ် လမေအတေင်း 
ဆက်ေေယ်ြျိတ်ဆက်ကာ Online Meeting များမြုေုြ်၍ 
အမြန်အေှန် လဆေးလနေးြဲ့ြါေည်။ ဆက်ေက်၍ ၂၀၂၁ ြု
နှစ် ကေဂုတ်ေ၊ စက်တင်ဘာေနှင့် လအာက်တိုဘာေများ
အတေင်း ြေြ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှု လေျာ့ြျလွှးနှင့် ေဘာဝ 
ြတ်ဝန်းကျင်အေိအမမင် ဖန်တီးမမှင့်တင်မြင်းတို့တေင် အကျ ိုး 
အမမတ်မယူဘဲ ြူးလြါင်းလဆာင်ွွှက်မြင်း၊ အကကံလြးလဆေးလနေး
မြင်းတို့ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလော ွှန်ကုန်မမို့ွှှိ ေန့် မမန်မာ
ကုမ္ပဏီနှင့် ြျိတ်ဆက်၍ Online Meeting များ မြုေုြ်ကာ 
မူဆယ်မမို့မှ ေေက်ွှှိလော အမှိုက်များအား အမျ ိုးအစား ၂၅  
မျ ိုး ြေဲမြားမှု၊ ေေက်ွှှိမှုနှုန်းများ ဆန်းစစ်မြင်းတို့ ကို ၂၀၂၁ ြု
နှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ ၂၆ ွှက်လန့မှ ၃၀ ွှက်လန့အေိ ေန့် မမန်မာ
ကုမ္ပဏီ၏ ေမ်းညွှန်အကကံလြးမှုမဖင့် ဆန်းစစ်မြင်း ေုြ်ငန်း
အား လအာင်မမင်စော စနစ်တကျ လဆာင်ွှွက်နိုင်ြဲ့ြါေည်။

အမှိုက်အမျ ိုးအစားများအေိုက် ေေက်ွှှိမှုနှုန်းေား
အလြါ် မူတည်၍ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် မြန်ေည်မြည်မဖိုးမမဲ 
စေမ်းအင်ေုတ်ေုြ်မြင်း၊ စီးြေားမဖစ်ဆယ်တင်ြစ္စည်းများကို 
လြတ်မီစက်ြစ္စည်းများအကူအညီမဖင့် စနစ်တကျ ဆယ်တင်
လွှွးြျယ်၍ မြန်ေည်လွှာင်းြျမြင်းတို့ကို လဆာင်ွှွက်နိုင်  
မြင်းမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်လငေတိုးမမှင့်အကျ ိုးအမမတ်ြိုမို ွှွှှိ 
လစလွှးအား ေုြ်ငန်းတိုးြျဲ့လဆာင်ွှွက်ေေားွှန် ွှည်မှန်း 
ြျက်ေားွှှိ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါလကကာင်း အစီွှင်ြံတင်မြ
အြ်ြါေည်။ 
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ေုြ်ငန်းတိုင်းေည် စေန့်စားမှုများ ေို့မေုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ  
အလမြအလနများ အနည်းနှင့်အများ ွှှိကကမည်ောမဖစ်ေည်။  
ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ေုြ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ အလမြအလန 
များနှင့် ြတ်ေက်မြီး စီမံြန့်ြေဲွှန် မူဝါဒများနှင့် ေုြ်ေုံး 
ေုြ်နည်းများ ောွှှိမြင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ စီမံြန့်ြေဲမှုလကာ်မတီ
များ ဖေဲ့စည်းမြီး အနီးကြ် အကဲမဖတ်ေုံးေြ်မြင်း စေည်မဖင့်  
ေုြ်ငန်းတေင် စေန့်စားမှုများ နည်းေေက်နည်းလစွှန် စီမံ
လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

ေုြ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြ အလမြအလနနှင့်ြတ်ေက်  
မြီး ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ကကိုတင်တိုင်ြင် လဖာ်ေုတ်မြီး  
စီမံြန့်ြေဲေည့် နည်းေမ်းကို ကျင့်ေုံးြါေည်။ ကကိုတင်  
မြန့်မှန်းနိုင်လော ဆုံးရှုံးနိုင်လမြများ မဖစ်လြါ်ောြါက 
ေည်း ကုမ္ပဏီလြါ် ေက်လွှာက်မှု နည်းေေက်နည်းလစွှန် 
နည်းေမ်းများကို တိုင်ြင်လဖာ်ေုတ်မြင်း၊ မြင်ြြညာွှှင်များ  
ေံမှ အကကံဉာဏ်များ ွှယူမြင်းများ စေည်မဖင့် ေိုအြ်ေည် 
အားလေျာ်စော လဆာင်ွှွက် ေျက် ွှှိြါေည်။

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ ်
လွှာဂါလကကာင့် ဂွှိတ်လော်ြမ်းအတေက် အများနည်းတူ  
အြက်အြဲများ၊  စိန်လြါ်မှုအလမြအလနများစော ကကုံလတေ့ွှ
လော နှစ်တစ်နှစ်မဖစ်ေည်။ အြက်အြဲများကို အိတ်ဖေင့် 
လြးစာကဏ္ဍတေင်ေည်း အေိုက်အလေျာက်ဆိုြဲ့ မြီးမဖစ်

ြါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြစီမံြန့်ြေဲမှု လကာ်မတီမှ
ေည်းလကာင်း၊ ဒါရိုက်တာများအဖေဲ့၏ ြုံမှန် အစည်းအလဝး
မဖင့်ေည်းလကာင်း ကုမ္ပဏီမှ ကကုံလတေ့ြဲ့ွှလော အြက်အြဲ  
အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကကုံလတေ့နိုင်ဖေယ်ွှှိလော အြက်အြဲ မြဿနာ  
များကို ဝိုင်းဝန်းလဆေးလနေး အလမဖွှှာမြင်းမဖင့် စီမံဆုံးမဖတ်ကက  
ြါေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်လမြများကို လေျှာ့ြျွှန် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁  
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း လဆာင်ွှွက်ြျက်များမှာ လအာက်ြါ  
အတိုင်းမဖစ်ြါေည် -

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဟရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်း
ကျန်းမာလွှးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေက်ဆိုင်ွှာ 
ဌာနများ၏ ေုတ်မြန်ြျက်များအတိုင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်
လွှာဂါကို ကာကေယ်ွှန် လဆာင်ွှွက်ြျက်အမဖစ်မဖင့် 

• မေိုအြ်ဘဲ ဝန်ေမ်းများ အမြင်မေေက်ွှန် ရုံးတေင်း အမိန့်
ေုတ်ေားမြင်း၊

• နှာလြါင်းစည်းနှင့် မျက်နှာဖုံးများကို အြမဲ့ ြံ့ြိုးလြးမြင်း၊
• မကကာြဏေက်လဆးွှန်အတေက် ေက်လဆးဆြ်မြာနှင့် လွှကို  

မြင်ဆင်ေားလြးမြင်း၊
• လွှမေို ေက်လဆးွှည် (hand gel) များ အြမဲ့ ြံ့ြိုးလြးမြင်း၊
• ရုံးေို့ အေုြ်ဆင်းတိုင် ကိုယ်ြူြျိန် တိုင်းတာမြင်း၊
• တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ြြ်ြေါြေါလနမြင်း (Social Distancing) များ

ကို လဆာင်ွှွက်ြါေည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ
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ေိုကဲ့ေို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကေယ်မှုလဆာင်ွှွက်ြျက် 
များ လဆာင်ွှွက်ြဲ့လော်ေည်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ေမ်းများေည် 
ကြ်လွှာဂါကို မလွှှာင်ေေဲနိုင်ြဲ့လြ။ ေို့လော်ေည်း ကူးစက်မှု 
အနည်းဆုံးမဖစ်လစွှန် လွှာဂါေက္ခဏာွှှိလော ဝန်ေမ်းအား 
အေုြ်မှ ြျက်ြျင်းအနားယူလစမြီး ေီးေန့်လနလစမြင်း၊ rap-
id test kits မဖင့် စစ်လဆးလစမြင်း၊ ကူးစက်မှု လတေ့ွှှိြါက 
ေင့်လေျာ်ေည့်အတိုင်း လဆးရုံ လဆးြန်းေို့ ေေားလွှာက် ကု
ေမှု ြံယူလစမြင်းများ လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်ဟလျှာ့ချပခင်း
ကုမ္ပဏီေည် စီမံြန့်ြေဲမှုမှ မဖစ်နိုင်လော စေန့်စားမှုများကို  
လကာင်းစောနားေည်ေည့်အလေျာက် စီမံြန့်ြေဲမှုအြိုင်း၏  
အားနည်းြျက်များ၊ အြိုအေိုမွှှိွှလစွှန် လဆာင်ွှွက်စီမံ  
ေျက်ွှှိေည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်း  
အတေက် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းကကီးများ  အေေန်နည်းြါး 
ေည့်နှစ်မဖစ်ေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အေုံးစွှိတ်များကို အတိုင်း 
အတာတစ်ြုအေိ လေျှာ့ြျွှန် ေိုအြ်ေည်အားလေျာ်စော 
အကကံလြးလကာ်မတီကို ဆက်ေက်ဆိုင်းငံ့ေားြါေည်။ 
စီမံြန့်ြေဲလွှး ဒါရိုက်တာများနှင့် အြျ ို့အွှာွှှိများ က
ေည်း နားေည်မှုွှှိစောမဖင့် မိမိတို့၏ ေုြ်ြေစာကို မူေ
ေုြ်ြေစာ၏ ေက်ဝက်ော ွှယူေားမြင်း၊ ေစ်ေြ်လန
လော ဘဏ္ဍာလွှးအွှာွှှိြျုြ်၏ လနွှာကို ဒါရိုက်တာများ
က ဝိုင်းဝန်းေမ်းလဆာင်မြင်း၊ အေူးေိုအြ်ေည့် စွှိတ်
များကိုော အေုံးမြုမြင်းစေည်တို့ မဖင့် စီမံြန့်ြေဲမှုစွှိတ်ကို 
အတိုင်းအတာတစ်ြုအေိ လေျှာ့ြျနိုင်ြဲ့ြါေည်။ 

ေို့ မြင် ကုမ္ပဏီြေဲများမဖစ်လော ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အား 
တိုးလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်ေည့် HPA Con-Gent Co., Ltd  
နှင့် Hor-Tech Co., Ltd နှစ်ြုကို ောမည့် ၆-ေ ဘဏ္ဍာလွှး
ဘတ်ဂျက်ကာေအတေင်း ဒါရိုက်တာအဖေဲ့၏ ဆုံးမဖတ်ြျက်
မဖင့် ဖျက်ေိမ်းွှန် ေျာေားြါေည်။

မူဆယ်ခမို့ အမှိုက်နှင့် မိလ္လာသိမ်းဆည်းဟရးလုပ်ငန်း
မူဆယ်မမို့ ြုဂ္ဂေိက အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ေုြ် 
ငန်းကို စတင်ေည်ြတ်ြဲ့ေည်မှာ တစ်နှစ်လကျာ်ြဲ့ မြီးမဖစ ်
ြါေည်။ ဤကဲ့ေို့ နိုင်ငံလွှး မတည်မငိမ်ေည့်ကာေတေင်  
စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်များကို ေိမ်းဆည်းွှာတေင် အန္တွှာယ်
များစောွှှိေည်။ ၂၈.၅.၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် အမှိုက်ေုြ်

အတေင်း လောင်ေားလော မိုင်းလြါက်ကေဲမှုလကကာင့် ကုမ္ပဏီ 
၏ ေန့်ွှှင်းလွှးဝန်ေမ်းတစ်ဦး မိုင်းေိဒဏ်ွှာများမဖင့် 
ကေယ်ေေန်ြဲ့ွှြါေည်။ 

ေိုကဲ့ေို့ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်များ စေန့်ြစ်မြင်းကို မူ
ဆယ်မမို့နယ် စည်ြင်ောယာလွှးဌာနမှ အလွှးယူလြး
ြါွှန် ကုမ္ပဏီ အလနမဖင့် အဖန်ဖန်လတာင်းဆိုြဲ့ြါေည်။ 
စည်ြင်ောယာလွှးဌာနမှ ဒဏ်ြတ် အလွှးယူမှုများ ွှှိြဲ့ 
ြါေည်။ အမှိုက်များကို စည်းစနစ်ကျစော စေန့်ြစ်ွှန် ြညာ
လြး လဆာင်ွှွက်ြျက်များကိုေည်း မြုေုြ်ြဲ့ြါေည်။ 
လနာက်ြိုင်းတေင် စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စေန့်ြစ်မှုများ လေျာ့ြါး
ေေားမည်ေုော လမျှာ်ေင့်နိုင်ြါေည်။

ေက်ွှှိတေင် အမှိုက်များမှ ဆယ်တင်ြစ္စည်း လွှွးယူ
ွှာတေင် မြင်ြကန်ရိုက်တာများမဖင့်ော လဆာင်ွှွက်ေျက်
ွှှိေည်။ ယြုအစီွှင်ြံေည့်ကာေမှ စမြီး အမှိုက်များ
မှ မြန်ေည်မြည်မဖိုးမမဲ စေမ်းအင်ေုတ်ေုြ်မြင်း၊ ဆယ်တင်
ြစ္စည်းများကို လြတ်မီစက်ြစ္စည်းများ အကူအညီမဖင့် စနစ် 
တကျ ဆယ်တင်လွှွးြျယ်၍ စီးြေားမဖစ် မြန်ေည်လွှာင်းြျ
မြင်းတို့ကို လဆာင်ွှွက်ေေားမည်မဖစ်ြါေည်။

ဟငွဟကကးလဲလှယ်မှုနှုန်းွားမှ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟပခ
ေက်ွှှိအြျိန်တေင် ကုမ္ပဏီေည် နိုင်ငံမြားလငေလကကးမဖင့် ွှယူ
မြီး လဆာင်ွှွက်ေည့် ေုြ်ငန်းများ မွှှိလေးလော်ေည်း 
စီမံကိန်းတေင် အေုံးမြုေည့် အြျ ို့လောကုန်ကကမ်းများ၊ 
နိုင်ငံမြား ြညာွှှင်ငှားွှမ်းြများ၊ နိုင်ငံမြားကုမ္ပဏီများနှင့်  
အြျ ို့လော မြည်တေင်းကုမ္ပဏီများ၏ ဝန်လဆာင်ြများမှာ  
နိုင်ငံမြားလငေလကကးမဖင့် လြးလဆာင်လနွှြါေည်။ ေိုေို့ 
နိုင်ငံမြားလငေ အေုံးမြုမြင်းများတေင်လငေလကကးေဲေှယ်မှုနှုန်း
တေုန်ေိုး အတက်အကျ မဖစ်မြင်းများေည် ကုမ္ပဏီ၏ 
ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုများကို ေိြိုက်နစ်နာလစနိုင်ေည်။ 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း နိုင်ငံမြားလငေ ေဲေှယ် 
နှုန်းေားမှာ ၈၀% ြန့်အေိ အတက်အကျွှှိြဲ့ြါေည်။

ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် မိမိတို့၏ ေုြ်ြိုင်ြေင့်ွှ ၂၀  
မဂ္ဂါဝြ် နမ့်လြါ်လွှအား ေျှြ်စစ်စီမံကိန်းေည် စီမံကိန်း
အတေက် ေိုအြ်ေည့် MOA MIC စေည့် ေုြ်ငန်း 
ကဏ္ဍများအဆင့်ဆင့် လဆာင်ွှွက်မြီးစီးြဲ့ မြီး၊ ေျှြ်စစ်နှင့်  
စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအကကား ေျှြ်စစ်ဓာတ်အား 
ဝယ်ယူလွှးေလဘာတူစာြျုြ် ြျုြ်ဆိုြဲ့ မြီးမဖစ်လော်ေည်း  
အဆိုြါ လငေလကကးလဖာင်းြေမှုလကကာင့် ဓာတ်အားြနှုန်းေားမှာ 

ေက်လတေ့မဆန် မဖစ်ြဲ့ြါေည်။ 

စက်ယာဉ်ယန္တွှားနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများကို ေေန်ြဲ့
ေည့် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း နိုင်ငံမြားလငေမဖင့် အွှစ်ကျစနစ် 
ဝယ်ယူြဲ့ွှေည်။ အဆိုြါ နိုင်ငံမြားလငေမဖင့် လြးွှန်ွှှိများကို 
လငေလကကးေဲေှယ်မှုနှုန်းေားလကကာင့် ၂ ဆနီးြါး လြးလြျလနွှ 
ေကဲ့ေို့ မဖစ်ေည်။

ေက်ွှှိအလမြအလနတေင် လငေလကကးေဲေှယ်မှုနှုန်းေား 
လကကာင့် လနာက်ေြ်မဖစ်လြါ်ောနိုင်မည့် ဆုံးရှုံးနိုင်လမြများ
ကို ကကိုတင်ကာကေယ်တားဆီးနိုင်ွှန် စီမံကိန်းအတေက် 
မြည်တေင်းဝန်လဆာင်မှုများကို မဖစ်နိုင်ေမျှ ဆုံးမဖတ်ေားမြီး 
လဆာင်ွှွက်ေေားမည်မဖစ်ြါေည်။

ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်း 

မိမိတို့၏ ကုမ္ပဏီြေဲမဖစ်လော HPA Con-Gent Co., Ltd. 
ေည် မန္တလေးမမို့တေင် စက်ရုံတည်၍ ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အား
တိုးလဆးွှည်ေုတ်ေုြ်မြင်းေုြ်ငန်းကို လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိ
ွှာ အစီွှင်ြံေည့်ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း စုစုလြါင်းတန်ြျိန် 
၁၄၃.၅ တန်ော ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျနိုင်ြဲ့ြါေည်။ 

အဆိုြါ ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတုိးလဆးွှည် ေုတ်ေုြ်
မြင်း ေုြ်ငန်းကို တရုတ်ြညာွှှင်နှင့် ြူးလြါင်းေုြ်လဆာင်  
မြင်းမဖစ်ွှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ၂ နှစ်အတေင်းတေင် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ် လွှာဂါလကကာင့် နိုင်ငံမြားြညာွှှင်များ မော  

နိုင်မြင်း၊ နယ်စြ်ကုန်ေေယ်မှု ြိတ်ဆို့ မြင်းလကကာင့် ကုန်ကကမ်း
များ တင်ေေင်းမှုတေင် အြက်အြဲများစောွှှိမြင်း၊ လငေေဲေှယ်
မှုနှုန်းေားလကကာင့် ကုန်ကကမ်းလေးနှုန်း အဆမတန်မမင့်မား
မြင်း၊ တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းကကီးများ အေေန်နည်းြါး
ေေားမြင်း စေည်တို့လကကာင့် စီးြေားလွှးတေက်လြျကိုက်မှု မွှှိ
ေည့်အတေက် အဆိုြါ စက်ရုံကို ဖျက်ေိမ်းြစ်ွှန် ေျာေား 
ြါေည်။

လြျးလငေများလြျးလငေများ

ေုြ်ငန်းေည်ြတ်မှုတေင် ရုတ်တွှက် လငေေိုအြ်မြင်း၊ ွှင်းနှီး 
မမှုြ်နှံမှုတေင် လငေေိုအြ်မြင်း၊ စက်ြစ္စည်း ယန္တွှားများ ဝယ်ယူ 
မှုတေင် အလကကေးမဖင့် ဝယ်မြင်း စေည်များလကကာင့် ေုြ်ငန်း
တိုင်းတေင် အလကကေးများ ွှှိနိုင်ြါေည်။ ေုြ်ငန်း၏ ဝင်လငေ
စီးဆင်းမှု အားလကာင်းလနစဉ်တေင် အလကကေးအတေက် အြက်
အြက်အြဲ မွှှိနိုင်လော်ေည်း ေုြ်ငန်းဝင်လငေစီးဆင်းမှု  
မလကာင်းမေန်လော အလမြအလနမျ ိုးတေင် အလကကေး၏ အတိုးနှုန်း 
များေည် ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ေုြ်ဝန်ြိုးကကီးတစ်ြု မဖစ်ောနိုင်
ြါေည်။ 

အလကကေး၏ အတိုးနှုန်းများလကကာင့် မဖစ်နိုင်လော ဆုံးရှုံး  
မှုများ လေျာ့ြျလစွှန် အလကကေးများကို တတ်နိုင်ေမျှ အမမန်
ဆုံး လြးလြျွှန် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့မှ စီမံဆုံးမဖတ်ေားြါေည်။
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ဆက်စြ်ြတ်ေက်ေူများဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အွှာွှှိများ၊ ယင်းတို့၏ မိေားစုဝင်များ၊ မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ မိတ်ဖက်  
ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖေဲ့အစည်းများ၊ မိမိတို့နှင့် ဖက်စြ်ကုမ္ပဏီများ၊ ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများ စေည်တို့ မဖစ်ေည်။  
အဆိုြါ ဆက်စြ်ြတ်ေက်ေူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုေည် တွှားဝင်လော်ေည်း ွှံဖန်ွှံြါတေင် အကျ ိုးစီးြေား 
ဆိုင်ွှာြဋိြက္ခများ ွှှိနိုင်မြင်းလကကာင့် ေိုေို့ ဆက်စြ်ြတ်ေက်ေူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုွှှိတိုင်း ကုမ္ပဏီက နစ်နာမှု 
မွှှိလစွှန် ဒါရိုက်တာအဖေဲ့အြါအဝင် ေက်ဆိုင်ွှာ အွှာွှှိများက ကကီးကကြ် ေိန်းေိမ်းွှမည်မဖစ်ေည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ဆက်စြ်ြတ်ေက်ေူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများ

စဉ်စဉ် အလကကာင်းအွှာအလကကာင်းအွှာ ြမာဏ (ကျြ်ေန်း)ြမာဏ (ကျြ်ေန်း)

လြးွှန်ွှှိများ

၁ လြျးလငေယူမြင်း ၁၄၀

အဆိုြါ ဆက်စြ်ြတ်ေက်ေူများနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများေည် ကာေလြါက်လေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေျှင် လကကာင်းကျ ိုး 
ဆီလေျာ်လကကာင်း၊ အကျ ိုးစီးြေားဆိုင်ွှာ ြဋိြက္ခများနှင့် ဆက်စြ်ြတ်ေက်မှုမွှှိလကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအလြါ်တေင်ေည်း ဆိုးကျ ိုး
ေက်လွှာက်လစမှုများ မွှှိလကကာင်း အစီွှင်ြံအြ်ြါေည်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် လုပ်ငန်းဟဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေဏ္ဍာဟရးနှစ်

ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဟဝးတွင် ဒါရိုက်တာများတက်ဟရာက်မှု အစီရင်ခံစာ

စဉ်စဉ် အမည်အမည် ွှာေူးွှာေူး တက်လွှာက်မှုတက်လွှာက်မှု ြျက်ကေက်မှုြျက်ကေက်မှု

၁ စိုင်းြိမ်ြမ်း ဒါရိုက်တာအဖေဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ၆ / ၆ မွှှိ

၂ စိုင်းအုန်းမမင့် ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၃ စိုင်းေန်းေေန်း ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

၄ စိုင်းြေန်လကျာ် ဒါရိုက်တာ ၆ / ၆ မွှှိ

ဂွှိတ်လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လော ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာများအဖေဲ့ ြုံမှန်အစည်းအလဝးေည် နှစ်ေ တစ်
ကကိမ်အားမဖင့် တစ်နှစ်ေျှင် ၆ ကကိမ်အေိ ကျင်းြြါေည်။ ြုံမှန်အစည်းအလဝးေည် ောမန်အားမဖင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးြျုြ်တည်ွှှိ
ွှာ မူဆယ်မမို့တေင် ကျင်းြလေ့ွှှိြါေည်။ ေို့လော် ေုြ်ငန်းေလဘာေဘာဝနှင့် အလမြအလန အြျိန်အြါအွှ အမြားမမို့ 
ေို့မေုတ် အမြားလနွှာလဒေတေင် ကျင်းြမြင်း၊ အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းြမြင်းနှင့် အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် တက်လွှာက်မြင်း
များေည်း အကျုံးဝင်ြါေည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ဒါရိုက်တာများအဖေဲ့၏ ြုံမှန်အစည်းအလဝးကို ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါလကကာင့်  
များလောအာမဖင့် အေန်ေိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်မြမြုေုြ်ြါေည်။ 

ကုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းြုံ အလမြြံစည်းမျဉ်းအွှလော်ေည်းလကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ွှှိ ဒါရိုက်တာ
များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအွှလော်ေည်းလကာင်း ဒါရိုက်တာတိုင်းေည် ြုံမှန်အစည်းအလဝး၏ အနည်းဆုံး ၇၅% တက်
လွှာက်နိုင်ွှမည် မဖစ်ေည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် ဆိုွှေျှင် အစည်းအလဝး ၆ ကကိမ်ေဲတေင် အနည်းဆုံး ၄ ကကိမ် တက်လွှာက်နိုင်
ွှမည်မဖစ်ေည်။ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများအားေုံးေည် အစည်းအလဝးတက်လွှာက်နိုင်မြင်းနှင့်ြတ်ေက်မြီး ဖေဲ့စည်းြုံအလမြြံ 
စည်းမျဉ်းနှင့် ဒါရိုက်တာများအဖေဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း ေိုက်နာကျင့်ေုံးလကကာင်း အစီွှင်ြံအြ်ြါေည်။
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် အစီရင်ခံစာလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် အစီရင်ခံစာ

ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်ေည် ဝန်ေမ်းွှှာလဖေမြင်း၊ ဝန်ေမ်း
လစာင့်လွှှာက်ကကည့်ရှုမြင်းနှင့် ကကီးကကြ်မြင်း၊ ေုြ်ငန်းတာဝန် 
များအတေက် ေင်တန်းလြးမြင်း၊ ဝန်ေမ်း၏ ြံစားြိုင်ြေင့် အစီ  
အစဉ်များေတ်မှတ်မြင်းများတေင် စီမံလဆာင်ွှွက်လော ဌာန  
မဖစ်ေည်။ ေို့ မြင် အဆိုြါဌာနေည် ဝန်ေမ်း၏ ေစာစာွှင်း 
များ၊ အေုံးစွှိတ်များ၊ ဝန်ေမ်းအေစ်ြန့်ေားမြင်းများ၊ 
တာဝန်မှ ွှြ်စဲလစမြင်း၊ ွှာေူးတိုး မမှင့် မြင်း၊ ဥြလဒေတ်မှတ်
ြျက်များနှင့်အညီ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ ေုတ်မြန်မြင်း  
စေည်များကိုေည်း စီမံလဆာင်ွှွက်ြါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏  
ွှည်မှန်းြျက် လမျှာ်မှန်းြျက်များ အလကာင်အေည်လဖာ်  
နိုင်လွှး ေိုအြ်လော အွှည်အလေေးွှှိ ဝန်ေမ်းများ ြံ့ြိုးလြး
နိုင်ွှန် အဓိကကျလော အြန်းကဏ္ဍတေင် ြါဝင်ြါေည်။   
ေူ့စေမ်းအား အွှင်းအမမစ်ကို ေိလွှာက်စော စီမံြန့်ြေဲနိုင်လွှး
အတေက် ေက်ဆိုင်ွှာ မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
နှင့် ဌာနများ၏ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း (Standard Operat-
ing Procedure)များကို မြုစုေားွှှိမြီးမဖစ်ေည်။ အဆိုြါ 
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ဌာနများ၏ ေုြ်ေုံးေုြ်နည်း
များကိုေည်း အေျဉ်းေင့်ေည်အားလေျာ်စော မြန်ေည်
မြင်ဆင်မြင်းများေဲ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါေည်။

ဝန်ွမ်းအဟပပာင်းအလဲ
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါလကကာင့် ေုြ်ငန်းတာဝန်မှ အနားယူ 

မြီး လနွှြ်ေို့ အမြီးမြန်လောဝန်ေမ်းများွှှိမြင်း၊ မူဆယ်မမို့  
ြုဂ္ဂေိက အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှု
ေုြ်ငန်းလကကာင့် အေစ်မြန်ြန့်ွှန် ေိုအြ်လောဝန်ေမ်းများ  
ွှှာလဖေြန့်ေားမြင်းတို့လကကာင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်
တေင် ယြင်နှစ်များေက် ဝန်ေမ်းအလမြာင်း အေဲြိုများ
ြါေည်။

၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၃၀ ွှက် စာွှင်းအွှ  
ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ေမ်းအင်အားစာွှင်းမှာ အမျ ိုးေား ဝန်ေမ်း  
၁၄၉ ဦးနှင့် အမျ ိုးေမီးဝန်ေမ်း ၅၃ ဦးအားမဖင့် စုစုလြါင်း 
ဝန်ေမ်းဦးလွှ ၂၀၂ ဦးွှှိြါေည်။

အရာရှိများ နုတ်ွွက်မှု
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် အွှာွှှိဝန်ေမ်းများ နုတ်  
ေေက်မြင်းမွှှိြါ။ 

ဒါရိုက်တာဦးဟရနှင့် အကကံဟပးဟကာ်မတီ အဟပပာင်းအလဲ
အွှာွှှိများနှင့် ဝန်ေမ်းများ၏ ြံစားြေင့်နှင့် ေုြ်ြေစာ 
ေည် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်း မြိုင်မာလေးေည့် တက်ေစ်စ  
ကုမ္ပဏီများအတေက် ကကီးမားလော တာဝန်တစ်ြုမဖစ်ေည်။  
ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် ဤေလဘာတွှားကို လကာင်းမေန်စော  
နားေည်ေည့်အလေျာက် ဒါရိုက်တာဦးလွှနှင့် ဝန်ေမ်း
ဦးလွှ ကျစ်ေစ်မြီး လဖာင်းြေမှုမွှှိလစွှန်အတေက် ၂၀၁၈-

အမျ ိုးသမီးဝန်ွမ်း 18 %
အခမဲတမ်းနှင့် ဟန့စားများအားလုံး

အမျ ိုးသားဝန်ွမ်း 82 %
အခမဲတမ်းနှင့် ဟန့စားများအားလုံး

ဝန်ေမ်းဦးလွှနှင့် ဝန်ေမ်းအလမြာင်းအေဲဝန်ေမ်းဦးလွှနှင့် ဝန်ေမ်းအလမြာင်းအေဲ

၁ အမမဲတမ်းဝန်ေမ်း - ၅၈ ဦး

၂ လန့စားဝန်ေမ်း - ၉၄ ဦး

၃ အမမဲတမ်းဝန်ေမ်းအေစ်ြန့် မြင်း - ၁၀ ဦး

၄ အမမဲတမ်းဝန်ေမ်းနုတ်ေေက်မြင်း - ၁၁ ဦး

၅ လန့စားဝန်ေမ်းအေစ်ြန့် မြင်း - ၅၅ ဦး

၆ လန့စားဝန်ေမ်းနုတ်ေေက်မြင်း - ၁၀၃ ဦး

၇ စုစုလြါင်းဝန်ေမ်းဦးလွှ - ၁၂၉ ဦး

ွှာေူးတိုးမမှင့် မြင်းနှင့် အလွှးယူမြင်းွှာေူးတိုးမမှင့် မြင်းနှင့် အလွှးယူမြင်း

၁ ွှာေူးတိုးမမှင့် မြင်း ဝန်ေမ်းအလွှအတေက် - ၁၅ ဦး

၂ ဝန်ေမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ အလွှးယူမြင်း - မွှှိ

ေူမှုဖူေုံလွှးလဆာင်ွှွက်ြျက်များေူမှုဖူေုံလွှးလဆာင်ွှွက်ြျက်များ

၁ မီးဖေားမှုအတေက် အကျ ိုးြံစားြေင့် - မွှှိ

၂ မီးလနလစာင့်လွှှာက်မှု အကျ ိုးြံစားြေင့် - ၁ ဦး

၃ လဆးကုေမှု အကျ ိုးြံစားြေင့် - ၂၇ ဦး

ဝန်ွမ်းဖွံ့ခဖိုးဟရးသင်တန်း
ဝန်ေမ်းများ၏ စဉ်ဆက်မမြတ်ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်မှု
ကို အလကာင်အေည်လဖာ်လဆာင်ွှန်ေည်းလကာင်း၊  
ေုြ်ငန်းြေင်အတေင်း ြိုမိုေိလွှာက်မြီး ေုတ်ေုြ်မှု
စေမ်းအားမမှင့်မားောလစွှန်ေည်းလကာင်း၊ ဝန်ေမ်း  
များအတေက် အေိြညာ အတတ်ြညာများ တိုးြေား 
လစွှန်ေည်းလကာင်း ေေန်ြဲ့လော ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် 
များတေင် မြင်ြြညာွှှင်များကို ြင့်ဖိတ်၍မဖစ်လစ၊
ကုမ္ပဏီအတေင်းွှှိ အွှာေမ်းများမှမဖစ်လစ ေင်တန်း 
ြို့ြျလြးမှုများ ွှှိြဲ့ြါေည်။ ဤ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်းတေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါ 
လကကာင့် ေူစုေူလဝး မွှှိလစွှန်အတေက် ဝန်ေမ်းများ
အား ကေန်ြျူတာေင်တန်း တစ်ြုမှအြ မည်ေည့် 
ေင်တန်းများ မွှှိြဲ့ြါ။

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်မှစမြီး လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ဒါရိုက်တာ 
အဖေဲ့ဝင် ဦလွှး ၄ ဦးနှင့် အလေေလေေမန်လနဂျာ
အြါအဝင် စီမံြန့်ြေဲမှုအဖေဲ့ဝင် ၆ ဦးွှှိြါေည်။  
ေှစ်ေြ်လနလော ွှာေူးများအတေက်ေည်း ေက်ွှှိ
ဝန်ေမ်းအင်အားမဖင့် ေက်တေဲမြီး ဝိုင်းဝန်း ကူညီ
လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါေည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ဝန်ေမ်းများနှင့်  
ေက်ဆိုင်လော အြျက်အေက်များမှာ လအာက်ြါ
အတိုင်းမဖစ်ေည် -
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ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည်  အများမြည်ေူ၏ စုလြါင်းမှုအင်အားမဖင့်  
ဖေဲ့စည်းတည်လောင်ေားေည့် ကုမ္ပဏီမဖစ်ေည်နှင့် အညီ 
ွှည်မှန်းြျက်၊ လမျှာ်မှန်းြျက်များအတိုင်း လဆာင်ွှွက်လနမြီး၊ 
တစ်ဖက်တေင်ေည်း အများမြည်ေူအတေက် ေူမှုဝန်းကျင်
ဖေံ့ မဖိုးတိုးတက်လွှးနှင့် စိမ်းေန်းစိုလမြလော ေဘာဝဝန်းကျင် 
မဖစ်လြါ်ောလွှးတို့အား တတ်အားေလွှွ့ အစဉ်ကကိုးြမ်း
လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါေည်။

ဤကဲ့ေို့ ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝဝန်းကျင် ြူးလြါင်း
တာဝန်ယူမှုများ လဆာင်ွှွက်ွှာတေင် ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒများ
အွှ ြညာလွှးေည် ြေမဦးစားလြး၊ ကျန်းမာလွှးေည် 
ဒုတိယဦးစားလြးနှင့် အလမြြံအလဆာက်အအုံ ဖေံ့ မဖိုးလွှးေည် 
တတိယဦးစားလြး အလနမဖင့် ကဏ္ဍ ၃ ွှြ်အား ဦးစားလြးမှု 
အဆင့်အေိုက် ကူညီြံ့ြိုးမှုများ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိြါေည်။

ေူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဘာဝဝန်းကျင် ြူးလြါင်းတာဝန်
ယူမှုေုြ်ငန်းများတေင် ြညာလွှးအား ြေမဦးစားလြးအလန
မဖင့် လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလော်ေည်း ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ နှစ်ကုန်
ြိုင်းမှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မဖစ်လြါ်ေျက်ွှှိလော ကိုဗစ်-၁၉ 
ကူးစက်လွှာဂါဆိုးကကီး၏ အလမြအလနလကကာင့် ၂၀၂၀ မြည့်နှစ်
နှင့် ၂၀၂၁ ြုနှစ်အတေင်း ကျန်းမာလွှးအား ြေမဦးစားလြး
အလနမဖင့် ကူညီြ့ံြိုးမှုများ လဆာင်ွှွက်ြဲ့ မြီး၊ ကျန်ကဏ္ဍ၂ွှြ် 
ကိုေည်း တတ်အားေလွှွ့ ကူညီြံ့ြိုးမှုများ လဆာင်ွှွက်ြဲ့
လကကာင်း အစီွှင်ြံတင်မြအြ်ြါေည်။

Covid-19 ကူးစက်ဟရာဂါကာကွယ်ဟရးအတွက် လှူဒါန်းမှုများ
Covid-19 ကူးစက်လွှာဂါကကီးကို ကာကေယ်နိုင်ွှန်  
အုတ်တစ်ြျြ်ေဲတစ်ြေင့်အမဖစ် ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည်  
(၇.၄.၂၀၂၀) ွှက်လန့ တေင် ြေမအကကိမ်အမဖစ် PPE 
ဝတ်စုံ ၂၄ စုံ၊ Mask အြု ၃၀၀၀ နှင့် (၈.၅.၂၀၂၀) 
ွှက်လန့တေင် ဒုတိယအကကိမ်အမဖစ် Mask အြု ၃၀၀၀  
တို့အား ေျှြ်စစ်နှင့်စေမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနမှ ဝန်ကကီးရုံး၊  
ေျှြ်စစ်စေမ်းအားစီမံလွှးဦးစီးဌာန(DEPP)၊ လွှအား
ေျှြ်စစ် အလကာင်အေည်လဖာ်လွှးဦးစီးဌာန(DH-
PI)၊ ေျှြ်စစ်ဓာတ်အား ြို့ေွှတ်လွှး နှင့် ကေြ်ကဲလွှး
ဦးစီးဌာန (DPTSC)၊ ေျှြ်စစ် ဓာတ်အားမဖန့် မဖူးလွှး 
ေုြ်ငန်း(ESE) ဌာနစုစုလြါင်း ၅ ြု ေို့ လြးအြ်ေှူဒါန်း
ြဲ့ွှာ ဝန်ကကီးရုံးမှ ဒုတိယအမမဲတမ်းအတေင်းဝန်(ရုံး
အဖေဲ့မှူး)၊ ဌာနများ၏ ညွှန်ကကားလွှးမှူးြျုြ်၊ ဒုတိယ
ညွှန်ကကားလွှးမှူးြျုြ် နှင့် ညွှန်ကကားလွှးမှူးများက 
ေက်ြံြဲ့ မြီး ဂုဏ်မြုမှတ်တမ်းေွှာများ မြန်ေည်
လြးအြ်ြဲ့ြါေည်။ (ြေမအကကိမ် + ဒုတိယ အကကိမ်)  
စုစုလြါင်းေှူဒါန်းမှုမှာ PPE ဝတ်စုံ ၂၄ စုံနှင့် Mask 
အြု ၆၀၀၀ တို့အား ေှူဒါန်းြဲ့ မြီး၊ ေှူဒါန်းမှုတန်ဖိုး
မှာ ၂,၈၂၄,၀၀၀ ကျြ် မဖစ်ြါေည်။

COVID-19 ကူးစက်လွှာဂါကာကေယ်လွှးအတေက် ြူးလြါင်းြါဝင်မှုများCOVID-19 ကူးစက်လွှာဂါကာကေယ်လွှးအတေက် ြူးလြါင်းြါဝင်မှုများ

မူဆယ်မမို့နယ်အတေင်း ကိုဗစ်-၁၉ လွှာဂါ ကာကေယ်၊ ေိန်းြျုြ်၊ ကုေလွှးအတေက် စေမ်းစေမ်းတမံ လဆာင်ွှွက်လြးလနကကလော 
လကာ်မတီဝင်များ၊ ေူမှုလွှးအေင်းအဖေဲ့များနှင့် Facility Quarantine ဝင်လွှာက်ေူများအတေက် တစ်လဒါင့်တစ်လနွှာ
တေင် အလောက်အကူမြုလစွှန်ွှည်ွှွယ်ေျက် မိမိတို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ လငေကျြ် ၁,၀၀၀,၀၀ဝ (တစ်ဆယ်ေိန်းတိတိ)ကို 
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ွှက်လန့တေင် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကေယ်၊ ေိန်းြျုြ်၊ ကုေလွှး မမို့နယ်အဆင့်
ေုြ်ငန်းလကာ်မတီေံေို့ လြးအြ်ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။

မူဆယ်ြရိုင်မြည်ေူ့လဆးရုံကကီးတေင် COVID-19 လွှာဂါြိုးကူးစက်ြံွှေူများအား ကုေလြးလနလော  ဆွှာဝန်
များ၊ ေူနာမြုများနှင့် လဆးရုံဝန်ေမ်းများ၏ တစ်ကိုယ်လွှေုံး စေန့်ြစ်အမှိုက်များအား ၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ွှက်လန့တေင် မိမိတို့၏ 
ကုမ္ပဏီြေဲမဖစ်လော အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်၏ မူဆယ်မမို့ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး ဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းမှ 
စနစ်တကျ ေိမ်းဆည်းလဆာင်ွွှက်လြးြဲ့ မြီး လွှွှှည်တေင် လဆးရုံွှှိ ကျန်းမာလွှးဝန်ေမ်းများ၏ စေန့်ြစ်အမှိုက်များအား မီးရှို့
ဖျက်ဆီးနိုင်ွှန်အတေက် အမှိုက်ကျင်းကိုေည်း လဆးရုံဝင်းအတေင်း လဆာင်ွှွက်လြးြဲ့ြါေည်။

လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သောဝဝန်းကျင်ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူမှု
Corporate Social Responsibility
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“ကရုဏာတွှား ေက်ကိုင်ေား၍ ေူေားတိုင်းကို ကူညီ
မည်” ေူလော လဆာင်ြုဒ်မဖင့် ေူမျ ိုးဘာောမလွှွး ကူညီလြး
လနလော ကရုဏာ ေူမှုကူညီလွှးအေင်း၊ မူဆယ်မမို့ အား ကို
ဗစ်-၁၉ ကာကေယ်လွှး ေုြ်ငန်းစဉ်များအတေက်ေည်းလကာင်း၊ 
လွှာဂါြိုးကူးစက်ြံွှေူများအား ကူညီလစာင့်လွှှာက်လွှး ေုြ် 
ငန်းစဉ်များအတေက်ေည်းလကာင်း လငေကျြ် ၅၀၀,၀၀ဝ (ငါး
ေိန်းကျြ်တိတိ) ကို ၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ွှက်လန့တေင် လြးအြ်
ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။

ေိုအမြင် ကိုဗစ်-၁၉ လွှာဂါကူးစက်မြန့်ြွှားမှု ကာကေယ်နိုင်လစွှန်နှင့် မမန်မာ-တရုတ်နယ်စြ် ကုန်ေေယ်မှု ြုံမှန်မြန်မဖစ်ော
လစွှန်ွှည်ွှွယ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ေှူဒါန်းမှုမဖင့်  အလကာင်အေည်လဖာ်ြဲ့လော မူဆယ်မမို့၊ ၁၀၅ မိုင် ကုန်ေေယ်လွှးဇုန်ွှှိ 
ြုတင် ၁၀၀၀ ဆံ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကုေလွှးစင်တာ စီမံကိန်းတေင် မိမိတို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ လမမတိုင်းတာမြင်းေုြ်ငန်း၊  လမမြုံေုတ်
မြင်းေုြ်ငန်း၊ လဆးရုံဒီဇိုင်းမြုမြင်း ေုြ်ငန်းတို့ကို တာဝန်ယူေှူဒါန်းလဆာင်ွှွက်ြဲ့ေည့်အမြင် ကုေလွှးစင်တာဝန်းအတေင်း 
လမမညှိေုြ်ငန်းအတေက် စက်ယန္တွှားများ ြါဝင်ေုြ်လဆာင်ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။။

ကုတင် ၁,၀၀၀ ဆန့် ဟဆးရုံ ပါဝင်လှူဒါန်းပခင်း

ကရုဏာအသင်းအား လှူဒါန်းပခင်း

ဂွှိတ်လော်ြမ်းေည် နိုင်ငံလတာ်အတေက် တန်ဖိုးွှှိေှလော 
ေူ့စေမ်းအားအွှင်းအမမစ်များ ဖေံ့ မဖိုးလွှးကို အလောက်အကူ
မြုေည့်အလနမဖင့် အနာဂတ်မျ ိုးဆက်ေစ်ေူငယ်များ
အတေက် ကေန်ြျူတာအလမြြံေင်တန်းကို  ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ 
လမေမှ ဇေန်ေအတေင်း ကုမ္ပဏီဝန်ေမ်းများနှင့် ဝန်ေမ်း
ေားေမီး ေင်တန်းေူ ေင်တန်းေား ၁၁ ဦးအား ေင်ကကား
လြးြဲ့ြါေည်။

ဟဒသဖွံ့ခဖိုးဟရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
မူဆယ်မမို့၏ အေင်ကွှလနွှာတစ်ြု ေေိုင်တိန်ြမ်းလတာင်လတာ်တေင် လဒေြံမြည်ေူများ ကျန်းမာလွှးအတေက် 
ေမ်းလေျှာက်ွှာတေင်ေည်းလကာင်း၊ ဧည်ေည်များ ောလွှာက်ေည်ြတ်ွှာတေင်ေည်းလကာင်း အဆင်လမြလြျာလမေ့လစွှန်
အတေက် ေမ်းအဆင့် မမှင့်တင်မြင်းေုြ်ငန်းများ လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိွှာ အွှှည် ၂၁၀၀ လြ၊ အကျယ် ၁၈ လြွှှိလော ကတ္တွှာ  
ေမ်းေုြ်ငန်းတေင် မိမိတို့ ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ လမမတိုင်းတာမြင်းေုြ်ငန်း, ေမ်းဒီဇိုင်းမြုမြင်းေုြ်ငန်းနှင့် ေုြ်ငန်းကကီးကကြ်
မြင်းများအား ေုြ်အားဒါနအမဖစ် လဆာင်ွှွက်လြးြဲ့ြါေည်။

ေိုအမြင် အြျင်း ၂ လြ၊ အွှှည် ၃၉ လြွှှိလော ကေန်ကွှစ်လွှမြွှန် ၁ စင်း၊ အြျင်း ၂ လြ၊ အွှှည် ၃၂ လြွှှိလော ကေန်ကွှစ်
လွှမြွှန် ၁ စင်း စုစုလြါင်းကုန်ကျစွှိတ် ၇၅၂၅၀၀၀ ကျြ်အား လဆာက်ေုြ်ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပခင်း
ကွန်ပျူတာအဟပခခံသင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကကားဟပးပခင်း
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စွမ်ဟစာ် ၄ လမ်း ပဗုန်းဟကျာက်လမ်းပပုပပင်ပခင်း
မူဆယ်မမို့၊ စေမ်လစာ်ွှြ်ကေက်ွှှိ စေမ်လစာ် ၄ ေမ်းေည် ွှြ်ကေက်လနမြည်ေူေူေုတို့ အေုံးမြုေျက်ွှှိေည့်အမြင် မိမိတို့၏  
နမ့်လြါ်လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းေို့ ဝင်လွှာက်ွှာတေင်ေည်းလကာင်း၊ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှးဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းမှ 
ေုြ်ငန်းေုံးယာဉ်များ ေေားောွှာတေင်ေည်းလကာင်းအေုံးမြုလနလော ေမ်းတစ်ေမ်းမဖစ်ြါေည်။

အဆိုြါေမ်းေည်  ေေားောအေုံမြုွှန် အေေန်ဆိုးဝါးေည့် အလနအေားတစ်ြုေို့ လွှာက်ွှှိလနြါေမဖင့် မိမိတို့ 
ဂွှိတ်လော်ြမ်းမှ မဗုန်းလကျာက် ကျင်းလြါင်း ၂၂၀ အေုံးမြု၍ စက် ယာဉ် ယန္တွှားအင်အား၊ ေူအင်အားမဖင့် အကျယ် ၁၈ 
လြ၊ အွှှည် ၁၉၈၀ လြွှှိ မဗုန်းလကျာက်ေမ်း မြုမြင်ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။

ဝန်ွမ်းမိသားစုများ ေဝရပ်တည်ဟရးအတွက် ပူးဟပါင်းတာဝန်ယူပခင်း
မူဆယ်မမို အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှးဝန်လဆာင်မှုေုြ်ငန်းတေင် တာဝန်ေမ်းလဆာင်လနလော လမာင်ဖိုးေကကဂန်ေည် 
၂၈.၅.၂၀၂၁ ွှက်လန့တေင် ေုြ်ငန်းတာဝန်များကို လဆာင်ွှွက်လနစဉ် ရုတ်တွှက် ကေယ်ေေန်အနိစ္စလွှာက်ြဲ့ြါေမဖင့် ကျန်ွှစ်
ေူမိေားစု၏ ဘဝွှြ်တည်လွှးအား ြူးလြါင်းတာဝန်ယူမှုအလနမဖင့်  လငေကျြ် ၃,၀၀၀,၀၀၀/- (ေိန်းေုံးဆယ်ကျြ်) လြးအြ်
ေှူဒါန်းြဲ့ြါေည်။
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STATEMENT  OF MANAGEMENT  RESPONSIBILITY
GREAT HOR KHAM PUBLIC CO., LTD

2020 - 2021 FINANCIAL YEAR

Statement of the Directors
Being Directors of the “Great Hor Kham Public Company Limite”  do hereby state that, in the opinion of 
the Directors, the accompanying Accounts made up to 30th September, 2021 Schedules and Notes to 
the Accounts are drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company, and of 
the results of the Company for the year ended on the date of this statement according to the Section 258 
and 264 of the Myanmar Companies Law.

We believe that the Company will be able to pay its debts as and when they fall due and all account 
receivables are good and recoverable.

On behalf of the Board,

Managing Director Financial Director

Independent Auditor’s Report
to the Members of 

GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED 

We have audited the consolidated financial statements of Great Hor Kham Public Company Limited, 
which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30th September 2021, and the 
Consolidated Statement of Profit or Loss, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidat-
ed Cash Flow Statement for the year ended, and summary of significant accounting policies and other 
explanatory notes.

Management’s Responsibilities for the Financial Statements
Management is responsibilities for the preparation and fair presentation of these consolidated financial 
statements in accordance with the Myanmar Financial Reporting Standards (MFRS). This responsibility 
include; designing, 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, selecting 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 theses consolidated financial statements based on our 
audit. We conducted 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 consolidated financial statements are free from material misstatement. An audit 
involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the con-
solidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risk of material misstatement of the consolidated financial statement, whether due to 
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the  en-
tity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effective-
ness of the entity’s internal control. And Audit also include evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evalu-
ating the overall presentation of the financial statements. We are also required to report, in accordance 
with Section 280 (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 appropri-
ate to provide a basis for our audit opinion.   



Consolidated Statement  of  Financial  Position as at 30 September 2021 (MMK)

Description NoteNote  2020-2021  2019-2020 

AssetAsset
Non-Current AssetsNon-Current Assets
TANGIBLE NON-CURRENT ASSETSTANGIBLE NON-CURRENT ASSETS

Property, Plant and Equipment   
(at Cost Less accumulated depreciation)

sch  6,465,342,804  6,701,009,624 

Investment Investment 
Project 4  7,907,300,347  7,898,450,316 
Properties 5  2,497,162,500  2,487,842,700 

Total Non-Current AssetsTotal Non-Current Assets  16,869,805,651  16,869,805,651  17,087,302,640  17,087,302,640 

Current AssetsCurrent Assets
Inventory 6  234,031,440  207,636,686 
Prepaid Account 7  11,077,581  6,834,726 
Deposit Account 8  59,607,076  50,000,000 
Receivable Account 9  533,231,095  1,289,185,238 
Advance Account  61,128,426  41,631,254 
Cash & cash equivalent  64,683,077  22,743,164 
Defer Expenses  76,281,092  34,334,312 

Total Current AssetTotal Current Asset  1,040,039,787  1,040,039,787  1,652,365,381  1,652,365,381 
Total AssetsTotal Assets  17,909,845,438  17,909,845,438  18,739,668,020  18,739,668,020 

Liabilities & EquityLiabilities & Equity
Current LiabilitiesCurrent Liabilities

Payable Account 10  565,403,699  875,792,294 
Other payable 11  806,949,951  859,938,597 
Provision 12  207,589,570  122,201,736 
Short term loan 13  2,331,629,758  2,349,072,609 

Total Current LiabilitiesTotal Current Liabilities  3,911,572,978  3,911,572,978  4,207,005,236  4,207,005,236 
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Opinion 
The financial statements give a true and fair view of the financial position of  Great Hor Kham Public 
Company Limited as of 30th September 2021, and of its financial performance and its cash flow for the 
year then ended in accordance with Myanmar Financial Reporting Standards (MFRS) and the provision 
of Myanmar Companies Law.

Goining Concern Status of Hor-Tech Company Limited ( Subsidiary Company)
In forming our opinion on the financial statements, which is not modified, we have considered the pres-
entation of the financial statements of Hor-Tech Company Limited(Subsidiary Company) on a break-up 
basis, the adjustments arising from this presentation, and the adequacy of the disclosures made in the 
Note 3 to the financial statements. The break-up basis of accounting has been adopted by the Directors 
in preparing the financial statements of Hor-Tech Company Limited( Subsidiary Company) as the Board 
of Directors of Hor-Tech Company Limited planned to liquidate on the foreseeble future. No such date 
for liquidation has been set. It is therefore appropriate to prepare these financial statements of Hor-Tech 
Company Limited on the break-up basis of accounting. Adjustments have been made in these financial 
statements of Hor-Tech Company Limited to reduce assets to their realisable values and to provide for 
liabilities arising from the decision.

Report on other legal and regulatory requirement  
In accordance with the 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.   

Kay Khine Khine Linn 

Certified Public Accountant

Date :   20. 12. 2021

FINANCIAL STATEMENT  
2020-2021 Financial Year



Description NoteNote  2020-2021  2019-2020 

Non Current LiabilitiesNon Current Liabilities
Long-team loan  -  - 

Total Non Current LiabilitiesTotal Non Current Liabilities  -  - 

Equity Equity 
Issued & Paid up Capital  7,143,800,000  7,143,800,000 
Reserve 14  7,376,706,423  7,506,945,306 
Retained Earning Account 15  (138,267,357)  221,102,999 
Profit for the year  (486,292,149)  (435,778,044)
Non-controlling interest  102,325,544  96,592,524 

Total EquityTotal Equity  13,998,272,460  13,998,272,460  14,532,662,784  14,532,662,784 
Total Equity & LiabilitiesTotal Equity & Liabilities  17,909,845,438  17,909,845,438  18,739,668,020  18,739,668,020 

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ended 30 Sep-
tember 2021(MMK)

DescriptionDescription NoteNote 2020-20212020-2021 2019-20202019-2020
Revenue 16  1,935,524,365  2,208,530,380 
Cost of Sale 17  1,636,313,293  1,853,038,427 

Gross ProfitGross Profit  299,211,072  299,211,072  355,491,953  355,491,953 

Other Income 18  62,575,402  39,843,408 

ExpensesExpenses
Administration Expenses 19  461,031,277  495,033,677 
Finance Costs 20  236,488,127  332,202,921 
Disposal of Fixed Assets (Gain & Loss)  9,260,500 
Currency Loss  139,366,180 

 836,885,584  836,885,584  836,497,098  836,497,098 

Profit or (Loss) before tax  (475,099,110)  (441,161,737)
25% Income Tax  (5,460,019)

Net profit or (Loss)  after tax for the yearNet profit or (Loss)  after tax for the year  (480,559,129) (480,559,129)  (441,161,737) (441,161,737)

Disposal Gain or LossDisposal Gain or Loss  - -

Comprehensive Income for the periodComprehensive Income for the period  (480,559,129) (480,559,129)  (441,161,737) (441,161,737)

Profit attributable to:Profit attributable to:
Owners of the parent  (486,292,149)  (435,778,044)
Non-controlling interest  5,733,020  (5,383,693)

 (480,559,129) (480,559,129)  (441,161,737) (441,161,737)
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Consolidated Statement of Cash Flow as at for the year ended 30 September 2021(MMK)

DescriptionDescription 2020-20212020-2021 2020-20212020-2021
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit/(Loss) after  Tax  (480,559,129)

Adjustments  for : 
Depreciation  353,762,981 
Prior Year Adjustment  76,407,688 
Reserve Asjustment  (130,238,883)
Profit on disposal  (391,667)

Total AdjustmentTotal Adjustment  299,540,120 
Operating Profit/(loss) before working capital changesOperating Profit/(loss) before working capital changes  (181,019,010) (181,019,010)

(Increase)/Decrease : Defer Expenditure  6,866,862 
(Increase)/Decrease : Inventory / GIT  (26,694,757)
(Increase)/Decrease : Prepaid Expenses  (4,242,855)
(Increase)/Decrease : Receivable  706,826,500 
(Increase)/Decrease : Deposit  (9,607,076)
(Increase)/Decrease : Advance Account  (38,310,459)
Increase /(Decrease) : Payable  (307,077,512)
Increase /(Decrease) : Other Payable  (70,497,417)
Increase /(Decrease) : Provision  85,387,834 
Increase /(Decrease) : Short Term Loan  (17,442,851)
Increase /(Decrease) : Suspense  33,310,975 
Increase /(Decrease) : Investment  (8,850,032)
Increase /(Decrease) : Prepaid Income  314,000 

Net Cash flow  from (Used in) Operating activitiesNet Cash flow  from (Used in) Operating activities  168,964,203  168,964,203 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Sales / (Purchase) of Property, Plant & Equipment  (117,704,490)
Sales / (Purchase) of Investment Properties  (9,319,800)

Net Cash flow  (Used In)/From Investing activitiesNet Cash flow  (Used In)/From Investing activities  (127,024,290) (127,024,290)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase/(Decrease) : Share Capital

Net Cash flow (Used in)/from Financing activitiesNet Cash flow (Used in)/from Financing activities
Net Increase/(Decrease) In Cash and Cash EquivalentsNet Increase/(Decrease) In Cash and Cash Equivalents  41,939,913  41,939,913 

Cash and cash equivalent at beginning of the year  22,743,164 
Cash and cash equivalent at end of the year  64,683,077  64,683,077 

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended 30th September 2021  (MMK)

Share CapitalShare Capital ReserveReserve Retained EraningsRetained Eranings Non-Controlling  Non-Controlling  
Interest Interest TotalTotal

 As at 30th September 2020  7,143,800,000  7,506,945,306  (214,675,046)  96,592,524  14,532,662,784  14,532,662,784 
 Issued of Share Capital  -  - 
 Prior Year Adjustment  (130,238,883)  76,407,688  (53,831,195) (53,831,195)
 Net Profit/(loss) for the year  (486,292,149)  5,733,020  (480,559,129) (480,559,129)
 As at 30th September 2021  7,143,800,000  7,143,800,000  7,376,706,423  7,376,706,423  (624,559,507) (624,559,507)  102,325,544  102,325,544  13,998,272,460  13,998,272,460 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - SEPTEMBER 2021

1 GENERAL INFORMATIONGENERAL INFORMATION
Sai Kheim Kham @ Than Zaw Oo
Sai Ohn Myint
Sai Khun Kyaw
Sai Than Tun

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESSPRINCIPAL PLACE OF BUSINESS
Unit 21-22, Block 6, Corner Mingalar Aungmyin & Shwemoe Ngwemoe Street, Mingalar Muse, Taw Ywet Quarter, Muse 
Northan Shan State.

AUDITORAUDITOR
ICOP Sein Win and Associates Company Limited
Building 6, Room 223, Kyaikkasan Housing, Marlarnwe Street Tamwe Townshiop Yangon, Myanmar.

BANKERSBANKERS
KBZ Bank
YOMA Bank
UAB Bank
AYA Bank
Myanmar Economic Bank
Myanmar Apex Bank
AGD Bank

REGISTRATION NUMBERREGISTRATION NUMBER
103164249
REGISTRATION DATE
22th October, 2012

2 Summary of Significant Accounting PoliciesSummary of Significant Accounting Policies
(a) Basis of Accounting Basis of Accounting 

The accompanying financial statements of the company have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards and are based on historical cost convention.

(b) Foreign Currency TranslationForeign Currency Translation
Items included in the financial statement of the company are measured using the currency of primary economic envi-
ronment in which the entity operates (the ‘functional currency’). The financial statements are presented in kyat, which is 
the functional and presentation currency of the company.

(c) Use of estimates and judgmentsUse of estimates and judgments
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The preparation of financial statement in uniformity with MFRS requires management to make judgment, estimates 
and assumption that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income 
and expenses. Actual result may differ from these estimates. Estimate and underlying assumption are reviewed on an 
ongoing basis, Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and 
in any future periods affected.

(d) InventoriesInventories
Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value (NRV).

(e) Cash and Cash EquivalentsCash and Cash Equivalents
Cash and Cash Equivalents comprise cash on hand and cash at bank that form and integral Part of the company’s cash 
management

(f) Liabilities and ProvisionsLiabilities and Provisions
These amounts are recognized initially at statement of Financial Position with historical costs

(g) Share CapitalShare Capital
Issued and 100% fully paid-up shares are recognized as Issued and Paid-up Share Capital in Equity

(h) Revenue RecognitionRevenue Recognition
Mainly revenue is construction service and recongnized as per the completion of work

(i) Corporate Tax ExpenseCorporate Tax Expense
Corporate Tax Expense is determined on the accounting profit for the accounting year

(j) Related PattiesRelated Patties
A related party is defined as follows:
(a) A person or a close member of that person ‘s family is related to the Company  of that person

(i) Has Control or joint control over the Company;
(ii) Has significant influence over the Company; or
(iii) Is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the head office of the

Company
(b) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies :

(i) The entity and the Company are members subsidiary and fellow  subsidiary is related
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture

of a member of a group of which the other entity is a member) ;
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the  third  entity ;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity

related to the Company. If the Company is itself such a plan , the sponsorin g employers are also related to 
the Company;

(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key  management

personnel of the entity  (or of a parent of the entity).
(viii) The entity providing services, which usually are done by a member of the key management personnel

(Management entities)

3 Going Concern Status of Hor-Tech Company Limited (Subsidiary Company)Going Concern Status of Hor-Tech Company Limited (Subsidiary Company)
The Board of Directors planned that the company will be liquidated on the foreseeable future. So the financial state-
ments for the year ended 30th September 2021 have been prepare d on break up  basic .

NoteNote DescriptionDescription  2020-2021  2020-2021  2019-2020  2019-2020 
4 Investment ProjectInvestment Project

Nanpaw Hydropower Project  7,808,920,382  7,745,118,906 
Golden Paradise Project  98,379,965  98,379,965 
Taunggyi Market Project  54,951,445 

 7,907,300,347  7,907,300,347  7,898,450,316  7,898,450,316 
5 Investment PropertiesInvestment Properties

Mingalar Muse Shophouse (7)unit  2,197,462,500  2,188,142,700 
Pyin Oo Lwin Land  299,700,000  299,700,000 

 2,497,162,500  2,497,162,500  2,487,842,700  2,487,842,700 
6 InventoryInventory

General Store Stock  115,361,345  127,904,295 
Petroleum & Lubricant Store Stock  36,214,972  34,533,820 
Raw Material For Batching Plant  59,938,139  34,677,630 
Laboratory Equipment  5,720,302  4,920,302 
Sand Stock, for sale  936,708  1,712,870 
Stationary Stock  2,539,400  199,600 
Uniform Stock  13,320,574  3,688,169 

 234,031,440  234,031,440  207,636,686  207,636,686 
7 Prepaid AccountPrepaid Account

Prepaid Income Tax  6,040,081  1,876,601 
Prepaid Expenses  5,037,500  4,958,125 

 11,077,581  11,077,581  6,834,726  6,834,726 
8 Deposit Account Deposit Account 

Solid Waste Services to MME Bank  50,000,000  50,000,000 
Si Bin Tender Project to MME Bank  9,607,076 

 59,607,076  59,607,076  50,000,000  50,000,000 
9 Receivable AccountReceivable Account

MCGC Co., Ltd  49,274,430  727,650 
Customer Laboratory Instrument  10,646,169  10,766,769 
Other Customer  51,053,618  12,188,090 
Customer Purchases River Sand  1,912,000  4,844,000 
Oriental Highway Co., Ltd  352,622,296  1,170,256,547 
Solid Waste Services  41,891,000  42,600,600 
TanLwin Yoma Plant  7,350,000 
CCH Co., Ltd  18,481,583  18,481,583 
Loi Tain Kham  5,000,000 
Corner Stone Co., Ltd  24,320,000 

 533,231,095  533,231,095  1,289,185,238  1,289,185,238 
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NoteNote DescriptionDescription  2020-2021  2020-2021  2019-2020  2019-2020 
10 Trade - PayableTrade - Payable

Supplier Petroleum  42,732,692  218,950,851 
Delivery Dump Truck Group  210,305,187  264,501,873 
Sub-Contractors  65,116,055  129,270,635 
Supplier Crushed Stone  78,508,315  86,471,116 
Supplier Construction Materials  109,231,553  86,527,588 
Supplier Harvey Equipment Tools Materials  35,826,797  34,593,815 
Supplier Rental  17,043,100  44,355,000 
Supplier Raw Material  3,640,000  8,121,417 
Other Payable  3,000,000  3,000,000 

 565,403,699  565,403,699  875,792,294  875,792,294 
11 Other PayableOther Payable

Loan Interests  318,705,412  228,553,445 
Payable Salary  85,107,392  85,107,392 
Purchases Shop House Block 6# 7  41,323,113  42,976,113 
Rental Office Hill Top Condo  25,000,000  25,000,000 
Rental Machinery & Office and Machinery Materials  32,046,000  24,056,450 
Option Right Issues Share  62,000,000  62,000,000 
Ruili Jian Yi Decoration Co.,Ltd (Souse House Decoration)  15,015,015  12,170,200 
Mr. Yan Fa Htun (Contractor, NPHPP)  123,493,753  123,493,753 
MiGaDa Pagoda Project  40,086,378  87,499,412 
Suspense’s  16,228,772  - 
Advance Income  17,836,800  - 
Purchase Asset  30,107,317  152,828,417 
Myanmar Hydro Power Co., Ltd  -  2,660,000 
U Nyan Win(66KV)  -  1,000,000 
Rice Shop  -  1,933,000 
NET PRO GPS Solutions  -  9,660,414 
STH Innovation  -  1,000,000 

 806,949,951  806,949,951  859,938,597  859,938,597 
12 ProvisionProvision

Provision for Dividend  24,860,000  24,860,000 
Provision for Taxation  182,729,570  97,341,736 

 207,589,570  207,589,570  122,201,736  122,201,736 
13 Short Term LoanShort Term Loan

Cash Loan  1,409,593,792  1,427,152,100 
KBZ Bank Account ( AC-00950299914217501)  922,035,966  921,920,509 

 2,331,629,758  2,331,629,758  2,349,072,609  2,349,072,609 

NoteNote DescriptionDescription  2020-2021  2020-2021  2019-2020  2019-2020 
14 ReserveReserve

Revaluation of Fixed Asset & Investment Properties  3,734,906,563  3,865,145,446 
Share Premium  3,768,934,860  3,768,934,860 
Discount of Premium  (127,135,000)  (127,135,000)

 7,376,706,423  7,376,706,423  7,506,945,306  7,506,945,306 
15 Retained Earning AccountRetained Earning Account

Retained Earning Opening  (214,675,045)  221,425,813 
Adjustment During the year  76,407,688  (322,815)

 (138,267,357) (138,267,357)  221,102,999  221,102,999 
16 RevenueRevenue

Construction business income (Contract)Construction business income (Contract)
Concrete Road (Muse-NanKham Road)  225,849,696  1,197,120,909 
Concrete Road (Loi Tain Kham Pagoda)  131,161,143  - 
Concrete Road (Sai Brother )  29,391,067  - 
Concrete Road (Industry Road, SiBin Tinder Road)  72,952,381  - 
Concert Road (45 Khone Road, SiBin Tinder Road)  108,413,333  - 
Earth Work (MCBD)(NSL)  82,210,000  - 
Earth Work (Ngwe Zin Yaw Housing )  36,085,714  - 
Earth Work (Conner Stone )  -  124,857,143 
Earth Work (Loi Tain Kham Pagoda )  -  32,476,191 
Machinery Rental Work  3,647,619  23,632,141 
Transporting Work (Sand,Earth,Crush Stone)  1,722,857  10,197,715 
Paving & Transporting CS-3  26,139,715  5,714,286 
Paving Byone Road  -  23,382,952 
Rotary Kiln Plant Extension (Conner Stone C., Ltd)  6,904,762  141,809,524 

Technical servicesTechnical services
Service Income Laboratory   10,418,647  8,850,541 
Service Income Survey  25,904,762  34,095,238 

Solid Waste ServicesSolid Waste Services  -  - 
Sewerage Services  78,396,400  14,213,333 
Waste Services  514,726,762  116,919,856 

Manufacturing and Trading BusinessManufacturing and Trading Business  -  - 
Sale of Ready mixed Concrete  350,009,894  105,820,390 
Sale of River Sand  92,066,286  91,581,905 
Sale of Byone  533,333  - 
Sale of Laboratory Instrument  6,241,905  95,177,723 
Sale of Survey Instrument  540,000  - 

GREAT HOR KHAM PCL. 2021  ANNUAL REPORT118 | | 119 

cr
ea

tin
g 

a 
be

tte
r l

ife



NoteNote DescriptionDescription  2020-2021  2020-2021  2019-2020  2019-2020 
Sale of Machinery Equipment  -  80,952,381 
Sale of Admixture  132,208,090  101,728,152 

 1,935,524,365  1,935,524,365  2,208,530,380  2,208,530,380 
17 Cost of Goods SoldCost of Goods Sold

Construction Materials  435,759,606  579,966,492 
Labour Contract  86,029,200  254,245,262 
Petroleum  172,266,837  52,867,342 
Repair & Maintenance  199,337,965  72,882,038 
Administrative Expenses  40,154,604  32,888,041 
Depreciation  306,971,799  362,244,391 
Instrument  3,745,000  67,556,700 
Rental  4,850,000  69,829,300 
Admixture Raw Material  60,760,763  52,483,780 
Labour Charges for Factory  3,584,500  1,896,000 
Overhead  1,707,985  3,244,976 
Operating Expenses  321,145,035  233,136,505 

 1,636,313,293  1,636,313,293  1,783,240,827  1,783,240,827 
18 Other IncomeOther Income

Finance Income (Operating purposes)  288,097  312,180 
Sale of Used Stock Material  412,323  - 
Adjustment, Gain / Loss (Rate & Stock)  54,868,984  36,083,916 
Exchange Currency Gain & Loss  -  3,447,312 
Disposal of Fixed Asset  391,667 
Miscellaneous Other Income  6,614,331  - 

 62,575,402  62,575,402  39,843,408  39,843,408 
19  Administration Expenses Administration Expenses

Petroleum  21,803,049  19,166,717 
Repair & Maintenance  23,222,284  24,541,500 
Rental Expenses  30,208,000  29,968,000 
Administrative Expenses  102,882,087  96,298,299 
Depreciation  46,791,182  65,405,752 
Staff Expenses  226,368,125  226,587,233 
Annual Meeting Expenses  11,996,876 
Initial Public Offering Expenses (IPO)  3,780,550  13,825,800 
Selling & Distribution (HPA)  5,976,000  7,243,500 

 461,031,277  461,031,277  495,033,677  495,033,677 

NoteNote DescriptionDescription  2020-2021  2020-2021  2019-2020  2019-2020 
20 Finance CostFinance Cost

Interests  147,298,330  228,714,218 
Bank Interests  89,189,797  103,488,703 

 236,488,127  236,488,127  332,202,921  332,202,921 
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ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  ေဏ္ဍာဟရးရှင်းတမ်းများဟရးဆွဲပခင်းနှင့်ပတ်သက်၍  
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ

၁။ ေဏ္ဍာဟရးအစီရင်ခံစာဟရးဆွဲရာတွင် အသုံးပပုွားဟသာမူဝါဒများ
လွှးဆေဲတင်မြေားလော အြျက်အေက်များေည် ဂွှိတ်
လော်ြမ်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်လောကုမ္ပဏီေီမိတက်၊ မိြင်  
ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီတို့၏ ဘဏ္ဍာလွှး
ဆိုင်ွှာအြျက်အေက်များအား ြူးလြါင်းလွှးဆေဲေားမြင်း
မဖစ်ွှာ အဆိုြါအြျက်များေဲမှ ေူးမြားလောစာွှင်းကိုင ်
မူဝါဒနှင့်ြတ်ေက်ေည့် အြျက်အေက်အြျ ို့ကို လကာက် 
နုတ်လဖာ်မြေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။

(က) စာွှင်းကိုင်စံများနှင့် ဉြလဒများ(က) စာွှင်းကိုင်စံများနှင့် ဉြလဒများ

ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ စာွှင်းအင်းြိုင်း
ဆိုင်ွှာလွှးဆေဲွှာတေင် နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့်အညီ မြဋ္ဌာန်း
ေားလောစာွှင်း စာွှင်းကိုင်စံများမဖစ်လော မမန်မာနိုင်ငံ
ဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ြံမြင်းစံ (Myanmar Financial Re-
porting Standards)နှင့် လွှးဆေဲေားြါေည်။

တန်ဖိုးလေျာ့ေျာေားမြင်းများ၊ ကုန်ေေယ်ြေန်၊ ဝင်လငေ 
ြေန်နှင့် အမြားအြေန်အလကာက်များနှင့်ြတ်ေက်၍ ေက် 
ဆိုင်ွှာ ဌာနအေီးေီးမှ ေတ်မှတ်မြဋ္ဌာန်းေားလော စည်း 
မျဉ်းစည်းကမ်းများအလြါ်အလမြြံကာ လွှးဆေဲေားမြင်းမဖစ်
ြါေည်။

(ြ) လွှးဆေဲွှာတေင်အေုံးမြုလောအလမြြံမှု(ြ) လွှးဆေဲွှာတေင်အေုံးမြုလောအလမြြံမှု

ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာအြျက်အေက်များေည် အများအားမဖ
င့် ေုံးစေဲေည့်အတိတ်ကာေ၏ ကိန်းဂဏန်းများ (Histor-
ical cost convention) အလြါ် အလမြြံကာ လွှးဆေဲေား
လော်ေည်း လအာက်ြါအြျက်များမှာ အတိတ်ကာေ၏ 
ကိန်းဂဏန်းများမဖင့် လွှးဆေဲမြင်းမေုတ်ဘဲ ကာေအေိုက် 

ေင့်တင်ေည့်နှုန်းေားမဖင့် တန်ဖိုးေင့်လဖာ်မြေားြါေည်

 ■ လွှာင်းွှန်ွှည်ွှွယ်၍ ဝယ်ယူေားလော ြုံလေြိုင်ြစ္စည်း
များနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ြတ်ေက်ေည့် လြးွှန်တာဝန်များ၊ 
၎င်း၏တန်ဖိုးများအား ကာေလြါက်လစျးအေိုက်ေင့်
တင့်ေည့်နှုန်းမဖင့် လဖာ်မြေားမြင်း၊

 ■ ေိုအမြင် မိမိတို့ေုြ်ငန်းအလနမဖင့် ကာေကကာွှှည် တည် 
လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်ေက်၍ အြျ ို့လော
အြျက်အေက်များကို ေုြ်ငန်းမြီးစီးမှုွှာြိုင်းနှုန်းမဖင့် 
အနီးစြ်ဆုံးကကိုတင်ြန့်မှန်းကာ လွှးဆေဲတင်မြေားမြင်း၊

 ■ ကကိုတင်ြန့်မှန်းြျက်နှင့် အမှန်ွှေဒ်အကကား မြားနား 
ြျက်များအား ေုြ်ငန်းကာေမြီးဆုံးေည့်အြျိန်မှ ေို 
အြ်ြျက်များအား ညှိနှိုင်းလွှးဆေဲမြင်း။

(ဂ) လွှးဆေဲေည့်ြုံစံ(ဂ) လွှးဆေဲေည့်ြုံစံ

ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများဖေင့်
ေှစ်၍ ေုြ်ကိုင်လဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိွှာ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ 
စာွှင်းအင်းများနှင့်ြတ်ေက်၍ Consolidated Financial  
Statement ကို အြျုြ်အလနမဖင့် လွှးဆေဲတင်မြွှာတေင် 
မမန်မာနိုင်ငံဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ြံမြင်းစံ MFRS တေင် မြဋ္ဌာန်း 
ြျက်များနှင့်အညီ Historical cost convention နည်း
ကို အေုံးမြုေားမြင်း မဖစ်ြါေည်။ ေို့အမြင် မိမိတို့လွှးဆေဲ
ေားလောစာွှင်းများတေင် မိြင်ကုမ္ပဏီနှင့် ေက်လအာက်ြံ
ကုမ္ပဏီအကကား လဆာင်ွှွက်လော ေုြ်ငန်းကိစ္စများနှင့်
ြတ်ေက်ေည့် ွှလငေများ၊ အမမတ်များကိုဖယ်ြျန်၍ ေုြ်ငန်း
မြင်ြမှ အမှန်တကယ်ွှလော ေုြ်ငန်းေုြ်လဆာင်ြျက်များ
နှင့်ြတ်ေက်ေည့် ွှလငေ၊ ေုံးလငေများကိုော လွှးဆေဲေား
မြင်းလကကာင့် ေုြ်ငန်း၏ မှန်ကန်လော ဘဏ္ဍာလွှးစာွှင်းကို
ော ေင်ေြ်လြါ်ေေင်လစလောနည်းမဖင့် တင်မြေားမြင်းမဖစ်

ြါေည်။

(ဃ) အေုံးမြုလငေလကကးများ(ဃ) အေုံးမြုလငေလကကးများ

ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာစာွှင်းများလွှးဆေဲွှာတေင် အေုံးမြုလော  
လငေလကကးများကိုလဖာ်မြွှာ၌ ေုြ်ငန်းေုြ်လဆာင်ွှာလနွှာ
လဒေ၊ တိုင်းမြည်အတေင်း ေုံးစေဲလနလောလငေလကကးအား ေုြ် 
ငန်း၏ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ ကိုယ်စားမြုလငေလကကးအလနနှင့် 
လဖာ်မြလေ့ွှှိွှာ ယြုလွှးဆေဲ တင်မြြျက်မှာေည်း မမန်မာ
ကျြ်လငေကိုော စာွှင်းလွှးဆေဲတင်မြေားြါေည်။

နိုင်ငံမြားလငေေုံးစေဲွှလော တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း
များမှ ွှလငေ၊ ေုံးလငေများအတေက် လငေအမှန်တကယ်လြးလြျ
လောအြျိန်တေင် ေဲေှယ်ွှလော လြါက်လစျးကိုအလမြြံကာ 
လွှးဆေဲတင်ေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။ ေို့ေို့ လငေလကကးေဲေှယ်
ေုံးစေဲွှာမှ မဖစ်လြါ်ောလော လငေလကကးေဲေှယ်မြင်းဆိုင်ွှာ 
အရှုံးအမမတ်များအမြင် Monetary assets and liabili-
ties များအတေက်  ေုံးစေဲမှုနှင့်ြတ်ေက်၍ မဖစ်လြါ်ောလော 

အရှုံးအမမတ်များကိုေည်း နှစ်ကုန်ဆုံးြျိန်တေင်ွှှိလော ငေ ေ
ေဲေှယ်နှုန်းေားမဖင့် အွှှံးအမမတ်စာွှင်းတေင် ေည့်ေေင်း 
လွှးဆေဲြါေည်။

၂။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်း၏ေဏ္ဍာဟရးအဟပခအဟန

(က) ြုံလေြိုင်ြစ္စည်းများ(က) ြုံလေြိုင်ြစ္စည်းများ

ြုံလေြိုင်ြစ္စည်းများကိုလဖာ်မြွှာတေင် ြစ္စည်း၏မူေတန်ဖိုး
ကို ကာေအေိုက် မြန်ေည်တန်ဖိုးေင့်ေားလော တန်ဖိုး
မှ စုစုလြါင်းတန်ဖိုးလေျာ့နှင့် ြစ္စည်း၏ impairment costs 
ြမာဏအားနုတ်ဖယ်၍ အေားတင်တန်ဖိုးမဖင့် လဖာ်မြ
ေားမြင်းမဖစ်ေည်။ နှစ်အေိုက်တန်ဖိုးလေျာ့နှုန်းေားမျာ
ကို လအာက်တေင် လဖာ်မြေားြါေည်။ တန်ဖိုးလေျာ့နည်းကို 
ြစ္စည်း၏ အေုံးမြုနိုင်လော ေက်တမ်းအေိုက် မျဉ်းလမဖာင့်
နည်းကို အေုံးမြုတေက်ြျက်ေားြါေည်။

လမမနှင့် အလဆာက်အအုံများနှင့်ြတ်ေက်၍ ကာေ
အေိုက် လစျးကေက်လြါက်လစျးအလြါ် အလမြြံတေက်ြျက်ေား

• အလဆာက်အဉီး - ၂%  &  ၁၀%
• စက်ယန္တွှားနှင့် စက်ြစ္စည်းများ - ၂၀%
• လမာ်လတာ်ယာဉ်များ - ၁၂.၅%  &  ၂၀%
• လမမတိုင်းတာလွှးကိွှိယာများ - ၁၀%
• တည်လဆာက်လွှးကိွှိယာများ - ၁၀%
• ကေန်ြျူတာနှင့် စက်ြစ္စည်းများ - ၂၀%
• ြွှိလဘာဂြစ္စည်းများ - ၅%
• ဘူမိလဗဒဆိုင်ွှာြစ္စည်းများ - ၂၀%
• ဓာတ်ြေဲြန်းဆိုင်ွှာ ကိွှိယာများ - ၂၀%
• အိမ်ေုံးြစ္စည်းများ - ၆.၂၅%

ွှာ အဆိုြါတန်ဖိုးအား အဖေဲ့အစည်းနှင့်မေက်ဆိုင်လော 
မြင်ြတန်ဖိုးေင့်ေူများ၏ တန်ဖိုးေင့်မှုအလြါ် အလမြြံကာ  
ွှယူေားမြင်းမှ တန်ဖိုးလေျာ့အား နုတ်ဖယ်လဖာ်မြေားမြင်း
မဖစ်ြါေည်။ အမြားလော ြုံလေြိုင်ြစ္စည်းများမဖစ်လော 
စက်ရုံ၊ အေုြ်ရုံေုံး စက်ကိွှိယာများနှင် စက်ြစ္စည်းများကို 
မူွှင်းဝယ်လစျးမှ စုစုလြါင်းတန်ဖိုးလေျာ့ြမာဏကိုနုတ်ကာ 
လဖာ်မြေားြါေည်။ 

(ြ) ွှင်းနှီးမမှြ်နှံမှုများ(ြ) ွှင်းနှီးမမှြ်နှံမှုများ

ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုအလနမဖင့် လွှအားေျှြ်စစ်နှင့်ြတ်ေက်၍ ွှင်း  
နှီးမမှုြ်နှံေားွှာ ေိုေုြ်ငန်းနှင့်ြတ်ေက်ေည့် Capital  
Expenditures မျာအား ေည့်ေေင်းလဖာ်မြေားမြင်းမဖစ ်
ေည်။ အမြားွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုများနှင့်ြတ်ေက်၍ အစုအစြ်
ဝင်အလနမဖင့် ေည့်ဝင်မြင်း၊ ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများ
တေင် ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမြင်းနှင့် မင်္ဂောမူဆယ်ေူလနဆိုင်ြန်းနှင့်  
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အမြားစီမံကိန်းွှှိလမမများ ဝယ်ယူမြင်းတို့ြါဝင်ေည်။ အနာ 
ဂတ်ကာေအတေင်းေုြ်ကိုင်ွှန် မဖစ်နိုင်လြျွှှိလောေုြ်ငန်း
များကိုော လဖာ်မြေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။ 

(ဂ) ြုံလေြိုင်မေုတ်လောြစ္စည်းများ(ဂ) ြုံလေြိုင်မေုတ်လောြစ္စည်းများ

ဤအြိုင်းတေင် လငေမဖစ်ေေယ်လော ေက်ဝယ်ွှှိနှင့် ဘဏ်
ွှှိလငေေက်ကျန်များ ေုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ွှာ ေိုအြ်ြျက်အွှ 
ကကိုတင်ေုတ်ယူလငေများ၊ ဝန်ေမ်းများ၏ ြုဂ္ဂိုေ်လွှးဆိုင်ွှာ 
ကကိုတင်ေုတ်ယူလငေများ၊ ေုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ွှာ ကကိုတင်လငေ
လြးလြျေားလောစွှိတ်များ၊ အစိုးွှေုြ်ငန်းများအတေက် 
ေုြ်ငန်းအတေက် ကကိုတင်အြ်နှံလငေများြါဝင်ြါေည်။

ကုန်ေက်ကျန်အလနမဖင့် တန်ဖိုးေတ်မှတ်ွှာတေင် 
တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းအတေက် အေုံးမြုမည့်ြစ္စည်းများ  
မဖစ်ေမဖင့် မူွှင်းဝယ်လစျးနှုန်းမဖင့် တန်ဖိုးေင့်ေားွှှိြါ 
ေည်။ ေုြ်ငန်းေိုအြ်ြျက်အွှ ဝယ်ယူေားမြီး အေုံးမြု
ွှန်အတေက် တိကျစော လဖာ်မြြေဲလဝွှန်ြက်ြဲလော ြစ္စည်းများ
အတေက် ယာယီစာွှင်းေားွှှိကာ ြုံလေြိုင်မေုတ်လော
ြစ္စည်းအမဖစ် ေားွှှိေားြါေည်။

(ဃ) ကာေတိုလြးွှန်တာဝန်များ(ဃ) ကာေတိုလြးွှန်တာဝန်များ

ဂွှိတ်လော်ြမ်းအလနမဖင့် လွှအားေျှြ်စစ်စီမံကိန်းအတေက် 
ကာေတိုလြျးလငေများအား မြင်ြအဖေဲ့အစည်းနှင့် ြုဂ္ဂေိက
ဘဏ်များမှ ွှယူကာ ြေမအဆင့်တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်း
အြျ ို့အား လဆာင်ွှွက်ေုြ်ကိုင်ြဲ့ မြီးမဖစ်ြါေည်။ ေို့အမြင် 
ေုြ်ငန်းတည်လဆာက်မြင်းနှင့်ြတ်ေက်၍ ကန်ေရိုက်တာ
များအား ေုြ်ငန်းအြ်နှံမှု၊ ြူးလြါင်းလဆာင်ွှွက်မှုလကကာင့် 
မဖစ်လြါ်ောလော ွှွှန်ွှှိလငေများနှင့် လြးွှန်ွှှိလငေများအား
ေည်း ေီးမြားလဖာ်မြေားြါေည်။ ကာေတိုလြးွှန်တာဝန်
များတေင် အမြားလော လြးွှန်တာဝန်များမဖစ်ေည့် အမမတ်
လဝစုအြျ ို့နှင့် ေက်ွှှိဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေက် လြးွှန်ကျန်ွှှိ
လော အြေန်များကိုြါ ေီးမြားလဖာ်မြေားြါေည်။

၃။ လုပ်ငန်းစုစုဟပါင်းဝင်ဟငွနှင့် အသုံးစရိတ်များရှင်းတမ်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်၏ ွှလငေနှင့်ြတ်ေက်၍ လဖာ်မြ
ေားလော ဝင်လငေများမှာ ကုန်ေေယ်ြေန်နုတ်မြီး အေားတင် 
ဝင်လငေကိုော လဖာ်မြေားမြင်းမဖစ်ြါေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ကာေတေင် တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းကကီး
များ နည်းြါးေေားမြင်းလကကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကြင်မ
ေုြ်ငန်းမဖစ်လော တည်လဆာက်လွှးေုြ်ငန်းမှဝင်လငေေည် 

မြီးြဲ့ေည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းစာေျှင် ၅၄% ကျဆင်းြဲ့ြါေည်။ ဤ
နှစ်အတေင်း ကုမ္ပဏီ၏ စုစုလြါင်းဝင်လငေများအနက် ၃၇% 
မှာ တည်လဆာက်လွှးစီမံကိန်းေုြ်ငန်းများ ေုြ်ကိုင်မြင်း
မှေည်းလကာင်း၊  ၃၂% မှာ နည်းြညာဆိုင်ွှာ ဝန်လဆာင်မှု
ေုြ်ငန်းနှင့် လွှာင်းဝယ်လွှးြိုင်းဆိုင်ွှာ ေုြ်ငန်းများမှ
ေည်းလကာင်း၊  ၃၁% မှာ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှး
ဝန်လဆာင်မှေည်းလကာင်း အေီးေီးွှွှှိမြင်းမဖစ်ြါေည်။

ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကွှင်းနှီးမမှုြ်နှံမှုေုြ်ငန်းမှာ လွှွှှည်
ွှင်းနှီးမမှုြ်နှံေည့် စီမံကိန်းေုြ်ငန်းမဖစ်မြင်းလကကာင့် အနာ 
ဂတ်ကာေတေင် ြိုင်မာေည့် ေုြ်ငန်းမဖစ်ြါေည်။ MFRS 
နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာအစီွှင်ြံစာကို 
စုစည်းတင်မြမှုအမဖစ် မြင်ဆင်ွှာတေင် ြိုမိုလွှးဆေဲတင်မြမြင်း 
(Overstated) နှင့် အမှန်တကယ်ေက် လေျာ့နည်းလဖာ်မြ
မြင်း (Under-stated) များမှကင်းလအာင် မိြင်ကုမ္ပဏီနှင့်  
ေက်လအာက်ြံကုမ္ပဏီများအကကား ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှု  
(Inter-Company Transactions) များ ဖယ်နုတ်ေား
ြါေည်။

အေုံးစွှိတ်အလနမဖင့် ဘဏ္ဍာလွှးနှစ် ၁ နှစ်အတေင်း 
အမှန်တကယ်ေုံးစေဲမှုကိုအလမြြံမြီး လွှးဆေဲလဖာ်မြေားြါ 
ေည်။ အမှန်တကယ်ေုံးစေဲမှုအြါအဝင် အြျ ို့လော ြန့်မှန်း
တန်ဖိုးြမာဏများမှာ မြီးဆုံးေည့်ေုြ်ငန်းအြိုင်းအေိုက် 
အလမြြံ တေက်ြျက်လဖာ်မြေားြါေည်။

၄။  ွ ူးပခားဟသာ စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အဟတွးအဟခါ်အယူအဆနှင့် 
ကကိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ

ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာလွှးဆိုင်ွှာ စာွှင်းလွှးဆေဲွှာတေင် မမန်မာ 
နိုင်ငံဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ြံမြင်းစံ Myanmar Financial Re-
porting Standards နှင့် အမြားလော ေက်ဆိုင်ွှာမူဝါဒ
များနှင့်အညီ လွှးဆေဲေားမြင်းမဖစ်ေည်။ အြျ ို့လောဝင်လငေ၊ 
အေုံးစွှိတ်များ၊ ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ၊ လြးွှန်တာဝန်များနှင့်
ြတ်ေက်၍ ေက်ဆိုင်ွှာစီမံြန့်ြေဲေူ၊ ကျွမ်းကျင်ေူြညာွှှင်
များမှ ေင့်တင့်မျှတေည်ေုယူဆကာ ြန့်မှန်းလွှးဆေဲမြင်း
များ၊ စာွှင်းြိုင်းဆိုင်ွှာ စာွှင်းလြါင်းစဉ်ေည့်ေေင်းြျက်
များ ြါဝင်ေည့် အားလေျာ်စော စာွှင်းကိုင်စံအလမြာင်းအေဲ
နှင့် စာွှင်းလွှးဆေဲေူများ၏ အယူအဆလြါ်မူတည်၍ အမှန်
တကယ်ွှေဒ်နှင့် ြန့်မှန်းမှုမှာ ကောေြျက်လြါ်လြါက်
လကာင်းလြါ်လြါက်နိုင်ြါေည်။ ေိုကောေြျက်များအား 
ေက်ဆိုင်ွှာကာေအေိုက် ဆက်ေက်၍ ညှိနှိုင်းမြင်ဆင်မှု

ဘဲ ဇူေိုင်ေမှစတင်ကာ ေစဉ်ဝန်လဆာင်ြများလကာက်ြံ
ြဲ့ြါေည်။ အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းေည့်ေုြ်ငန်းေည် 
ေစဉ်ြုံမှန်ဝင်လငေွှွှှိေည့်ေုြ်ငန်းတစ်ွှြ်မဖစ်လော်ေည်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါလကကာင့် စီးြေားမဖစ်ဖေင့်ေှစ်လော ဆိုင်
အလွှအတေက် လေျာ့နည်းေျက်ွှှိေမဖင့် လမျှာ်မှန်းေားေည့်
ဝင်လငေမွှွှှိြဲ့လြ။ တစ်ဖက်တေင်ေည်း နိုင်ငံမြားလငေများမဖင့် 
အွှစ်ကျဝယ်ယူြဲ့ွှေည့် ြုံလေြိုင်ြစ္စည်းများမှာ မြန်ေည်
လြးလြျြျိန်တေင် လငေလကကးေဲေှယ်မှုနှုန်းေားများ အဆမတန်
မမင့်တက်ေေားေည့်အတေက် နိုင်ငံမြားလငေေဲနှုန်းများလကကာင့်
ေည်း  ယြုဘဏ္ဍာွှလွှးနှစ်တေင် အရှုံးမဖစ်လြါ်ြဲ့ြါေည်။ 

(ြ) High CON-GENT Company Limited(ြ) High CON-GENT Company Limited

အမြားေုြ်ငန်းြေဲအေစ်တစ်ြုမဖစ်လော HPA CON-GENT 
Co., Ltd ေည် ဂွှိတ်လော်ြမ်းနှင့် Mr.  Chao Chaung 
တို့မှ 65:35 အြျ ိုးမဖင့် ြူးလြါင်းတည်လောင်မြင်းမဖစ်မြီး 
ကေန်ကွှစ်ဓာတ်အားတိုးလဆးွှည်များ ေုတ်ေုြ်လွှာင်းြျ
ြဲ့ြါေည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်ေက် ၂၃% ြိုမိုလွှာင်းနိုင်ြဲ့ွှာ၌ ဝင်လငေြေန်
နုတ်မြီး ၁၆၃ ေိန်းကျြ် အမမတ်ွှွှှိြဲ့ြါေည်။ ၂၀၂၁ ဧမြီေ
မှစ၍ ကိုဗစ်-၁၉ တတိယေှိုင်းနှင့်အတူ မမန်မာ-တရုတ် 
နယ်စြ်ဂိတ်များ ကန့်ေတ်ြိတ်ြင်မှုအလမြအလနများလကကာင့်  
ကုန်ကကမ်းများွှွှှိမြင်းမွှှိြဲ့ြါ။ ယြင်နှစ်ကုန်ကကမ်းေက် 
ကျန်များမဖင့်ော ေုတ်ေုြ်ြဲ့ွှမြင်းြါေည်။

များအား ဆက်ေက်ေုြ်လဆာင်ွှန် ေိုအြ်မည်မဖစ်လကကာင်း
နှင့် ေိုအြ်ြျက်များအတိုင်း ဆက်ေက်လဆာင်ွှွက်မည် 
မဖစ်လကကာင်း တင်မြအစီွှင်ြံအြ်ြါေည်။

၅။ ဟြကွးခမီနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များ
ကုမ္ပဏီြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်းများ၊ ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်မှုများနှင့်
ြတ်ေက်ေည့် လကကေးမမီများအား ဘဏ္ဍာလွှးအစီွှင်ြံစာ
တေင် လဖာ်မြေားမြီးမဖစ်ြါေည်။ ဤလြးွှန်လငေများေည် 
ေုြ်ငန်း၏ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်အတေင်း လြးွှန်ွှှိလောလကကေးမမီ
များ မဖစ်ြါေည်။ ယြုအြါ ကုမ္ပဏီအလနမဖင့် အေက်ြါ
ကိစ္စွှြ်များနှင့်ြတ်ေက်၍ အလေးေားလဆာင်ွှွက်ကာ 
ြိုမိုလကာင်းမေန်လောအလမြအလန မဖစ်လြါ်ောလွှးအတေက် 
လဆေးလနေးလဆာင်ွှွက်ေျက်ွှှိလကကာင်း တင်မြအြ်ြါေည်။

၆။ လက်ဟအာက်ခံကုမ္ပဏီများ

(က) အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်(က) အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလွှးနှစ်တေင် မူဆယ်မမို့ ြုဂ္ဂေိက
အမှိုက်နှင့်မိေ္လာေိမ်းဆည်းလွှးေုြ်ငန်းေစ်ကို ဂွှိတ်လော်
ြမ်း၏ ၁၀၀% ြိုင်ဆိုင်ေည့် အမမွှာစက်မှုေုြ်ငန်းေီမိတက်
အမည်မဖင့် စတင်လဆာင်ွှွက်ြဲ့ြါေည်။ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ွှက်
လန့တေင် တင်ဒါလအာင်မမင်လကကာင်းနှင့် ေုြ်ငန်းလဆာင်ွှွက်
ြေင့် မြုလကကာင်း အတည်မြုအလကကာင်းကကားောလော်ေည်း 
ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်လွှာဂါလကကာင့် ၁၅-၆-၂၀၂၀ မှ ေုြ်ငန်း
စတင်နိုင်ြဲ့ြါေည်။ ေုြ်ငန်းစတင်ေည့်ေတေင် အမှိုက်
များ ေိမ်းဆည်းေည့်ဝန်လဆာင်ြကို လကာက်ြံမြင်းမမြု




