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်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့ အကးဥပေဒအရ ေပ့ရနးတာွနး ကနး႔သတးထာ့ေသာ အမ္ာ့ႏြငံး သကးဆိုငးသညးံကုမၸဏီ

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမ္ဒဏီမ်ား အက္ဥေပဒအရ ေပးရန္တာ၀န္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကုမ္ဒဏီ
ကုမၸဏီမြတးပဵုတငးအမြတး ှ၄၅၆/ဿွှ၂-ဿွှ၃ (ရနးကုန)း

ကုမ္ဒဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၇၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆- ရနု္က န္

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ်ပငးပသို႔ ်ဖနး႔ေွရနးမဟုတးပါ၇ ထို႔အ်ပငး အမ္ာ့်ပညးသူသို႔
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သညး၈ိစမမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတတင္းတတင္သာ ျပုလုပ္မည္ျဖစ္္မပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္
ျမန္မာကုမ္ဒဏီမ်ား အတတက္သာ ျဖစ္သည္။
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ႏြငး႔ ေလြ္ာကးလႊာပဵုစဵမ္ာ့ ရယူႏုိငးေသာေနရာမ္ာ့ကို

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းႏွင္႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား၏ မိတၱဴမ်ား ရယူႏုိင္ေသာေနရာမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ( ၄ )
တတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျမင္၊ တာ၀န္၊ တန္ဘိုးမ်ား
အလာ့အလာညႊနး့တမး့အာ့ အမ္ာ့်ပညးသူၾကညးံ႐ႈႏိုငးမညးံေနရ
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။
ကုမၸဏီအမညး

-

Myanmar Agro Exchange Public Limited.
်မနးမာအကးဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး

လိပးစာ

-

ဿ၃ဿ-ဿ၃၁၇ ်ပညးလမး့၇ ဒဂုနးစငးတာ (ှ) ၇ ဘေလာကး-ေအ ၇ စတုတၳထပး ၇
ေ်မနီကုနး့ ၇စမး့ေခ္ာငး့်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး်မိဳ႕၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈
- ၀ှ ၂ွ၀၆ဿ၅၇ ၀ှ ၂ွ၀၆ဿ၆၈

ကုမၸဏီအမညး

-

KBZ Stirling Coleman Securities Company Limited

လိပးစာ

-

Strand Square၊ အမြတး ၂၀၇ ကမး့နာ့လမး့၇
ရနးကုနးၿမိဳ႕၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈

- office@kbzsc.com

-၀၁-၂၃၀၇၃၀၉။

ကုမၸဏီအမညး

-

AYA Trust Securities Company Limited (AYA Trust)

လိပးစာ

-

အမြတး (၁ှ၃)၇ မဟာဗႏၶဳလလမး့ ႏြငးံ မဟာဗႏၶဳလပနး့်ခဵလမး့ေထာငးံ၇
ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈

- info@ayatrustsc.com

-၀၁-၃၈၆၂၅၄။

ကုမၸဏီအမညး

-

CB Securities Limited

လိပးစ

-

Union Financial Centre၇ မဟာဗႏၶဳလလမး့ ႏြငးံ သိမး်ဖဴလမး့ေထာငး႔၇
၊

၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈

- contact@sbsecurities.com.mm
-၀၁-၈၆၁၀၃၃၀။

ကုမၸဏီအမည

-

Myanmar Securities Exchange Centre Company Limited

-

အမြတး (ဿှ-ဿ၂)၇ ဆူ့ေလဘုရာ့လမး့၇ ပထမထပး၇ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ဘဏး၇
၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈

- msec-ib@msecmyanmar.com
-၀၁-၃၈၇၀၃၁။

ကုမၸဏီအမည

-

KTZ Ruby Hill Securities Company Limited

-

Union Financial Centre၇ အမြတး(ွ၄-ွ၃)၇ ခုႏြစးထပး၇ မဟာဗႏၶဳလလမး့ႏြငးံ
သိမး်ဖဴလမး့ေထာငးံ၇ ဗိုလးတေထာငးၿမိဳ႕နယး
- info@ktzrh.com

၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈
-၀၁-၈၆၁၀၄၇၉။
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်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးလုပးငနး့ၾကီ့ၾကပးေရ့ ေကားမရြငး
ေလြ္ာကးထာ့သညးံေန႕

-

( ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ )

အတညး်ပဳခ္ကးရ႐ြိသညးံေန႔စျဲ

-

( ၁၁.၁.၂၀၁၇

အစု႐ြယးယာထုတးေွသညးံကုမၸဏီအမညး

-

်မနးမာအကးဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး

)

Myanmar Agro Exchange Public Limited.
ကုမၸဏီ၌ကုိယးစာ့လြယးအမညးႏြငံးရာထူ့

-

ဦ့ွငး့ေအာငး၇ ဥက၎ဌ

(CEO)
၉၅-၀၉-၅၅၂၂၀၃၃ / ၆၂-ွှ-၂ွ၀၆ဿ၅/ ၆၂-ွှ-၂ွ၀၆ဿ၆
Email: aunggyi2671964@gmail.com
မြတးပဵုတငးထာ့ေသာရဵု့လိပးစာ

အခနး့အမြတး-ေအ/ ွရ-ွှ၇ ွဿ၇ ွ၀၇ ဿ၃ဿ-ဿ၃၁၇
်ပညးလမး့၇ဒဂုနစ
း ငးတာ-ှ၇ဘေလာကး-ေအ၇သတၱမထပး၇
ေ်မနီကုနး့၇ စမး့ေခ္ာငးး့ၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈

တယးလီဖုနး့

-

၆၂-ွှ-၂ွ၀၆ဿ၅/ ၆၂-ွှ-၂ွ၀၆ဿ၆

Facebook

-

www.facebook.com/maexplc

Website

-

www.maex.com.mm

ကုမၸဏီ၌ဘ႑ာေရ့အတုိငးပငးခဵ

-

Win Consulting Ltd.
#

2D,

Rose

ပထမထပး၇ှ၅ဿ/ှ၆၁၇

Condominium,

ဗိုလးတစးေထာငးဘုရာ့လမး့၇ ရနးကုနး်မိဳ႕၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈
ကုမၸဏီ၌စာရငး့စစး

-

Win Thin & Associates
#

2B/C,

Rose

Condominium,

ပထမထပး၇ှ၅ဿ/ှ၆၁၇

ဗိုလးတစးေထာငးဘုရာ့လမး့၇ ရနးကုနး်မိဳ႕၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၈
-

၊

-၇၈၊

-၂၊

၊

၊

.

- ၀၉-၂၆၁၉၇၀၁၂၁/၁၅၁/၁၃၃၊

၊

-၀၁-၅၁၆၆၀၁

Email: manager.kbz239@kbz.com.mm
၀

၊
၄၀

/
.

-၃၃၊

-၂

၊

၊

၊

.။

- ၀၁-၂၃၀၆၃၈၉ ။

၊
-၀၁-၅၃၄၃၇၈၊ ၅၀၄၅၁၀

အစုရြယးယာမ္ာ့ွယးယူႏိုငးရနးကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့
ွယးယူႏိုငးရနးကမး့လြမး့မညးံ
အစုရြယးယာမ္ာ့၌ အမ္ိဳ့အစာ့

-

သာမနးအစုရြယးယာမ္ာ့၈

ွယးယူႏိုငးရနးကမး့လြမး့မညး႔ေငျပမာဏ

-

၂,ဿ၂ွ,ွွွ,ွွွ/- က္ပး

-

ကနဦ့ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကုမၸဏီမြတိုကးရိုကး ကမး့လြမး့

စာရငး့
ွငးး
( unlisted shares )

ေရာငး့ခ္်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေနာကးဆကးတျဲ လႊဲေ်ပာငး့မႈမ္ာ့
ကိုမူ MAEX Ltd, မြ တာွနးယူ ေဆာငးရျကေ
း ပ့မညး်ဖစး်ပီ့
အေသ့စိတး အခ္ကး အလကးမ္ာ့ကိုမႈ စာမ္ကးႏြာ-၂၂ ၊၂၃
(ကမး့လြမး့မႈပဵုစဵ) တျငးၾကညးံရနး ်ဖစးပါသညး၈
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အလာ့အလာညႊနး့တမး့အာ့ အမ္ာ့်ပညးသူၾကညးံ႐ႈႏိုငးမညးံေနရာ
ကုမၸဏီအမညး

။

-

Myanmar Agro Exchange Public Limited.

-

KBZ Stirling Coleman Securities Company Limited

-

AYA Trust Securities Company Limited (AYA Trust)

-

Myanmar Securities Exchange Centre Company Limited

-

CB Securities Limited

-

KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
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ညးရျယးခ္ကးး၇ ဦ့တညးခ္ကး၇ တနးဘို့ထာ့ရြိမႈမ္ာ့
ှ၈

ကၽျႏုးပးတို႔၌ရညးရျယးခ္ကးး


်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လတးဆတးေသာ အစာ့အစာ လကးကာ့ အေရာငး့ေစ့္ကျကးႏြငးံ ေထာကးပဵ႔ေရ့
ကျနးယကး ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ နဵပါတး(ှ)ေနရာတျငး ရြိေန်ပီ့ ယငး့လုပးငနး့က႑မ္ိဳ့တျငး ဦ့ေဆာငးမႈ
ေပ့ႏိုငးကာ တီထျငးမႈ၇ အဆငးေ်ပလျယးကူမႈ၇ အရညးအေသျ့တို႔တျငး အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေစရနး၈



်မနးမာံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငး႔

သစးသီ့ွလဵ

ပနး့မနး

ဥယ္ာဥးစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့

က႑ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးရနးႏြငးံ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့ႏြငံး ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့၌ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈ ကိုလညး့
ေလ္ာံခ္ရနး၈
ဿ၈

ကၽျႏုးပးတို႔၌ဦ့တညးခ္ကး
သစးသီ့ွလဵမ္ာ့၇ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့၇ ပနး့မနးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့တနးဖို့်မြငးံ ထုတးလုပထ
း ာ့ေသာ

အစာ့အစာ

ထုတးကုနးမ္ာ့စသညးံ

လတးဆတးေသာ

ထုတးကုနးမ္ာ့ကို

ကမၻာ႔အဆငးအ
ံ တနး့မီ

်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ႏြငး႔

ေစ့္ကျကးတငး်ခငး့ ဗဟိုခ္ကးအ်ဖစး ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ လျယးကူေခ္ာေမာေစေရ့ အတျကး
ေခတးအမီြဆဵု့ႏြငးံ အဆငးံအ်မငးံဆဵု့ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုတစးခုအ်ဖစး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့ရနး၈
၀၈

ကၽျႏုးပးတို႔၌တနးဖို့ထာ့ရြိမႈမ္ာ့


ေဖာကးသညးအေပ၍အာရဵုစိုကးမႈ၈
-

ကၽျႏးုပးတို႔ေဖာကးသညးမ္ာ့ (ေစ့္ကျကးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့)၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့က အေရ့ပါမႈႏြငးံ
ေဖာကးသညးမ္ာ့ႏြငံး

ကၽျႏးုပးတို႔၌

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

ေအာငး်မငးေရ့

ရညးမြနး့ခ္ကး

ပနး့တိုငးတို႔သညး အေရ့ပါေၾကာငး့ကို အသိအမြတး်ပဳရနး၈
-

ေစ့္ကျကးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့၌

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

်ဖညး႔ဆညး့ရနးႏြငးံ၁ငး့တိ႔၌
ု

စီ့ပျာ့ေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့ အလာ့အလာေကာငး့ၿပီ့ ႀကီ့ထျာ့လာေစရနး ပဵ႔ပို့ႏိုငးေရ့အတျက
ျ း ထိုသူမ္ာ့ႏြငးံ
အတူ ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့၊ (MAEX =်မနးမာအကးဂရုိ အိတ(း စး)ခ္ိနး့ ပတးဘလစး လီမိတကး) ၌
ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကိုစီမဵခနး႔ချဲရနး၈


ွနးထမး့သညး ကုမၸဏီ၌တနးဘို့ရြိေသာပိုငးဆိုငးမြဳ်ဖစးသညး၈
-

လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရ၊

က္နး့မာေရ့ႏြငး႔

ညီညတ
ျ းေသာ

အလုပးဌာနေနရာတစးခု

်ဖစးေစၿပီ့

ႏိုငးငဵတကာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့အတိုငး့ရြိေစရနး၈
-

ွနးထမး့ႏြငး႔ စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငးစညး့လဵု့မႈႏြငး႔ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ဖနးတီ့
ေပ့ရနးႏြငးံ ပျင႔လ
း ငး့၇ရို့သာ့စျာဆကးသျယး၊ေ်ပာငး့လဲမြဳမရြိေသာအရညးအေသျ့ ်ပညးွ
ံ သညးံ
ွနးေဆာငးမႈေပ့ရနး၈

-

ကၽျႏုးပးတို႔၌ ွနးထမး့မ္ာ့ကိုေလ့ေလ့စာ့စာ့ႏြငးံဂုဏးသေရရြိရြိဆကးဆဵရနးႏြငးံ
တနး့တူရညးတူရြိမႈႏြငးံက်ျဲ ပာ့မႈတို႔၌အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ကိုတနးဖို့ထာ့ရနး၈

-

အလုပးသမာ့မ္ာ့၌တီထျငးမႈကိုအာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကးလုပး်ခငး့်ဖငးံစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
မ္ာ့၌ တနးးဘို့မ္ာ့တကးလာေေစရနး၈



အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၌ တနးဖို့ထာ့မႈ၈
-

ကၽျႏုးပးတို႔ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ထိထိေရာကးေရာကးႏြငး႔ စနစးတက္ ေဆာငးရျကး ်ခငး့်ဖငးံ
ကၽျႏုးပးတို႔ အစုရြယးယာပိုငးရြငးမ္ာ့၌ တနးဘို့ထာ့မြဳမ္ာ့ကို ်မြငးံတငးရနး၈

6
မာတိကာ
အမြတးစဥး
အပုိငး့ - ှ

အေၾကာငး့အရာ
အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ကမး့လြမး့်ခငး့အက္ဥး့ခ္ဳပး

စာမ္ကးႏြာ
၈

ှ၈ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏဵြလိုသူမ္ာ့သတိ်ပဳရမညးံအခ္ကးမ္ာ့

၅-၆

ဿ၈ ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့

၉-၁၀

၀၈ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ရနးချဲေွသတးမြတးထာ့သညးေငျပမာဏ

ှှ

၁၈ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ကမး့လြမး့ ေရာငး့ခ္ရနးသတးမြတးထာ့ေသာခနး႔မြနး့အခ္ိနးဇယာ့

ှှ-ှဿ

၂၈ အဓိပၸါယးဖျင႔ဆ
း ိုခ္ကးမ္ာ့

ှဿ
ှဿ-ှ၁

၃၈ တာွနးမ႐ြိေၾကာငး့ေဖား်ပခ္ကး

ှ၂-ှ၃

၇၈ ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့

ှ၃-ှ၄

အပုိငး့ - ဿ

အမ္ာ့်ပညးသူသို႕ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့ဆိုငးရာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ှ၈ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ကမး့လြမး့ ေရာငး့ခ္ရာတျငး အသဵု့်ပဳသညးံ နညး့လမး့ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့
ဿ၈ အစုရြယးယာွယးယူရနးနညး့လမး့မ္ာ့
၀၈ ကမး့လြမး့မႈပဵုစဵ

ှ၅
ှ၅-ဿဿ
ဿဿ
ဿဿ-ဿ၀

၁၈ အလႊဲအေ်ပာငး့ကနး႔သတးခ္ကး

၂၃

၂၈ အစုရြယးယာမ္ာ့ချဲေွမႈ အစီအစဥး

ဿ၀

၃၈ အစု႐ြယးယာမ္ာ့ကိုချဲေွေရာငး့ခ္မညးံအစီအစဥး

ဿ၁-ဿ၂

၄၈ အမ္ာ့်ပညးသူသို. ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့အတျကးခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့

ဿ၂

၅၈ အစု႐ြယးယာေရာငး့ရေငျကိုအသဵု့်ပဳမညးံအစီအစဥးမ္ာ့

ဿ၂

၆၈ မတညးေငျရငး့ထညးံွငး်ခငး့

ဿ၃

ှွ၈ စျန႔စ
း ာ့ရႏုိငးသညးံအခ္ကးမ္ာ့

ဿ၃-၀ှ

အပုိင္း - ၃

အစု႐ြယးယာထုတးေွသညးံကုမၸဏီ၌အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ှ၈ ကုမၸဏီ၌ေနာကးခဵႏြငး႔သမိုငး့ေၾကာငး့
ဿ၈ ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးႏိုငးမႈအငးအာ့
၀၈ ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးရနးအသဵု့်ပဳသညးံနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့

၀ဿ
၀ဿ-၀၁
၀၁
၀၁-၀၄

၁၈ ကုမၸဏီ၌ဖျဲ႔စညး့ပုဵႏြငးံယငး့ကုမၸဏီအုပးစု၌အေၾကာငး့အရာ

၀၄

၂၈ မိခငးကုမၸဏီ၇လကးေအာကးခဵကုမၸဏီချဲမ္ာ့ႏြငးံတဖ
ျဲ ကးကုမၸဏီမ္ာ့၌လုပးငနး့

၃၈

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့၈
၃၈ ခနး႕အပးထာ့သညးံွနးထမး့မ္ာ့၌အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး

၀၈-၁၁

၄၈ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငး႔ဆကးစပးမႈ

၄၁-၄၃

၅၈ အမ္ာ့ႏြငးံ ယြဥး်ပိဳငးရာတျငး အာ့သာခ္ကးမ္ာ့

၄၃-၄၄

7
၆၈ အဖျ႕ဲ အစညး့ဆုိငးရာလူမႈေရ့တာွနးရြိမြဳ

၁၁-၁၂

ှွ၈ လုပးငနး့သဘာွ ေဖား်ပခ္ကး

၁၂-၁၅

ှှ၈ လုပးငနး့က႑တစးခု်ခငး့စီအလိုကးေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့

၄၅-၂၀

ှဿ၈ အေရာငး့ႏြင႔ေ
း စ့္ကျကးရြာေဖျႏိုငးမႈအေ်ခအေန

၂၀-၂၁

ှ၀၈ ေစ့္ကျကး်ပိဳငးဆိုငးမႈအေ်ခအေနေဖား်ပခ္ကး

၂၁

ှ၁၈ အေရ့ၾကီ့သညးံပဋိဥာဥးးစာခ္ဳပးမ္ာ့

၂၂

ှ၂၈ ေခ့္ေငျသေဘာတူညီမႈ
ှ၃၈ ကုမၸဏီ၌ပိုငးဆိုငးမြဳ၇စကးရဵုအလုပး႐ုဵႏြငးံလုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့
ှ၄၈ စီမဵကိနး့တညးေဆာကးေရ့တို့တကးမႈ
အပုိငး့ - ၁

အစုရြယးယာထုတးေွသညးံကုမၸဏီစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈအဖျဲ႔၌အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး

၂၂-၂၃
၂၃
၂၄-၂၆
၃ွ

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ႏြငး့ အစုရြယးယာမ္ာ့
ှ၈ ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕ ႏြငံး ဒါရုိကးတာမ္ာ့

၆၀-၆၄

ဿ၈ အမႈေဆာငးအရာရိြမ္ာ့

၃၁-၃၂

၀၈ အေရ့ၾကီ့ေသာေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး

၃၃

၁၈ အလုပးသမာ့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပးႏြငး႔အခေၾက့ေငျ

၃၃

၂၈ ကုမၸဏီစီမဵခနး႔ချဲမႈအစီရငးခစ
ဵ နစး

၃၃-၃၄

၃၈ အဖျဲ.အစညး့ဆိုငးရာစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈစနစး

၃၄-၄ွ

၄၈ ကုမၸဏီ၌စာရငး့စစး

၄ွ

၅၈ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့

၇၁-၇၂

၆၈ အ်မတးေွစုမ္ာ့ႏြငးံ အ်မတးေွစုေပ့မညးံအစီအစဥး

၄ဿ-၄၀

ှွ၈ အစုရြယးယာထုတးေွသူ၌ အစုရြယးယာမ္ာ့ကိုေဖား်ပ်ခငး့၈

၄၀-၄၁

အပုိငး့ - ၂

အက္ိဳ့ဆိုငး ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ လုပးငနး့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

၄၂-၄၃

အပုိငး့ - ၃

အက္ိဳ့အ်မတးဆိုငးရာ ပဋိပက၏အလာ့အလာ

၄၄-၄၆

အပုိငး့ - ၄

ဘ႑ာေရ့႐ြငး့တမး့မ္ာ့

၅ွ-၅၅

အပုိငး့ - ၅

်မနးမာႏိုငးငဵေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးေစ့္ကျကး

၅၆-၆ွ

အပုိငး့ - ၆

လုပးငနး့ႏြငးံပတးသကးသညးံး်မနးမာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံစညး့ကမး့မ္ာ့အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပခ္ကး

၆ှ-၆၀

အပုိငး့ -ှွ

အချနးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့

၆၁-၆၂

အပုိငး့ -ှှ

ထို့ၿမဲလကးမြတးမ္ာ့

၆၃

အပုိငး့ -ှဿ

ေနာကးဆကးတျဲ - သငး့ဖျ႕ဲ မြတးတမး့ႏြငးံ သငး့ဖျဲ႕စညး့မ္ဥး့မ္ာ့

၆၄

အပုိငး့ -ှ၃

- (၂၀၁၅-၂၀၁၆ )

၁၂၈

8
အပိုငး့ - ှ
ှ၈

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့်ခငး့အက္ဥး့ခ္ဳပး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵလိုသူမ္ာ့ သတိ်ပဳရမညး႔အခ္ကးမ္ာ့
၌

MAEX

ထုတးေဖားတငး်ပခ္ကး

ဒါရိုကးတာမ္ာ့က
စာတမး့မ္ာ့

“အလာ့အလာညႊနး့တမး့”

ဟုေခ၍ေသာ

မ္ာ့်ပညးသူသို႕အစုရြယးယာမ္ာ့

ဤထငးသာ်မငးသာစျာ

ကမး့လြမး့ေရ့အတျကး

ထုတး်ပနးရနး

အတညး်ပဳခဲ႔်ပီ့ ်ဖစးသညး၈ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ MAEX ၌ အစုရြယးယာမ္ာ့တျငး
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵရနး

(သိို႔မဟုတး)

ခ္ႏိုငးေရ့အတျကး

မ်မြဳပးႏြဵရနး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵလိုသူမ္ာ့ကို

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး

ႏြစရ
း ပးအနကး

အေထာကးအကူ

သငး႔ေတားေသာဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခု

်ဖစးေစမညးံ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

တငး်ပရနး်ဖစးသညး၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့
ေဆာငးရျကးခဲ႔်ပီ့

်ပငးဆငးရာတျငး

သငးံေတားေသာ

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငးပါွငးေသာ

်ပညးစ
ံ မ
ုဵ ႈမ္ာ့ကုိ

တစးဦ့ခ္ငး့ႏြငးံ

တာွနးယၾူ ကပါသညး၈

ထို႔အ်ပငး

စုေပါငး့၊လညး့
အေရ့ပါေသာ

ရြိသငး႔ရြိအပးသညးံ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၌

တိက္မြဳ၇

ဒါရိုကးတာမ္ာ့သညး

MAEX

သတငး့အခ္ကးအလကးတစးခုခုကို

လဵု႔လွိရိယ်ဖငး႔
ခိင
ု မ
း ာမြဳ၇

ေလ့ေလ့နကးနကး

ခ္နးလြပထ
း ာ့်ခငး့ေၾကာငးံ

မြာ့ယျငး့ေသာ ယူဆခ္ကးကို ရရြိေစႏိုငးသ်ဖငးံ အေရ့ႀကီ့ သတငး့ အခ္ကးအလကး တစးစဵုတစးရာကို ခ္နးလြပထ
း ာ့်ခငး့
မရြိေၾကာငး့ကို ဆကးလကး အတညး်ပဳပါသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးလဲလြယး ေရာငး့ွယးေရ့ ေကားမရြငး (“SECM” = The Securities
and

Exchange

Commission

of

Myanmar)

သညး

ကုမၸဏီမြ

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔

အစုရြယးယာမ္ာ့

ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ ေနာကးဆဵု့ထုတး်ပနးမႈကို အတညး်ပဳၿပီ့်ဖစးသညး၈ SECM မြ
ဤ အလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို အတညး်ပဳမႈသညး ကုမၸဏီမြ ကမး့လြမး့ထာ့ေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ွယးယူရနး
ေ်ထာကးခဵသညး႔

သေဘာေဖ၍်ပမႈ

မဟုတသ
း ကဲံသို႔

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး

ပါွငးသညးံ

သတငး့

အခ္ကးအလကး၇ သေဘာထာ့ သို႔မဟုတး ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ ၌ တိက္မႈအတျကး “SECM” တျငး တာွနးရြိေၾကာငး့
ေဖား်ပ်ခငး့ မဟုတးပါ၈ အတညး်ပဳမႈသညး တရာ့ဥပေဒ သို႔မဟုတး စညး့ကမး့ဆိုငးရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ကို လုိကးနာ်ပီ့
်ဖစးေၾကာငး့ သေဘာေဆာငး်ခငး့မဟုတးပါ၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး
သို႔မဟုတး

ေဖားထုတးတငး်ပမထာ့ေသာ

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး

ပါရြိသညးမ္ာ့အတျကး

သတငး့အခ္ကးအလကး
SECM

တျငး

တစးစဵုတစးရာ

တာွနးမရြိပါ၈

ထို႔အ်ပငး

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့၌ တိက္မႈ သို႔မဟုတး ်ပညး႔စဵုမႈကိုလညး့ SCEM က အတညးမ်ပဳပါ၈
အမ္ာ့်ပညးသူသို႕
်ဖစးေပ၍

ကမး့လြမး့မႈတျငး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳေၾကာငးံ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေပ၍

ဆဵု့ရႈဵ့မႈမ္ာ့

SECM တျငး တာွနးမရြပ
ိ ါ၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵလိုသူမ္ာ့သညး

အစုရြယးယာမ္ာ့တျငး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵရနး

သငးံ/မသငး႔ကို

ရငး့ႏြီ့်မြုဳပးႏြဵမႈ၌

ရညးရျယးခ္ကး၇ စျန႔စ
း ာ့ရမညး႔အခ္ကးမ္ာ့၇ မိမိတို၌ ေငျေရ့ေေၾက့ေရ့ အေ်ခအေန အစရြိသညးတို႔ကို ထညးံသျငး့
စဥး့စာ့

ဆဵု့်ဖတးႏိုငးရနးအလို႔ငာြ

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို

ေသခ္ာစျာစစးေဆ့

သဵု့သပးသငး႔ပါသညး၈

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို အစုရြယးယာ မ္ာ့ွယးရနး MAEX ၌ ေထာကးခဵခ္ကး တစးခုအ်ဖစး မယူဆသငး႔ပါ၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူတိုငး့က အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ွယးယူရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈအတျကး မိိမိတို႔၌ လျတးလပးစျာ ေဆာငးရျကးႏိုငးေသာ
ပညာရြငးမ္ာ့၌

အၾကဵဥာဏးရယူရနးႏြင႔း

မ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့

စာအုပးပါ

သငး႔ေတားေသာ

သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငံး

လျတးလပးစျာအကဲ်ဖတးရနးတာွနးရြိသညး၈

စီစစးေလ႔လာမြဳ

(သို႔မဟုတး)

ယူဆခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့

ခနး႔မြနး့ခ္ကး
အသဵု့်ပဳ်ပီ့
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MAEX
အခ္ကးအလကး

သို႔မဟုတး

၁ငး့၌အစုရြယးယာမ္ာ့ႏြငး႔

တစးခုခုေပ့ရနး

ဆကးစပးေသာ

လုပးေဆာငးမြဳမ္ာ့အတျကး

ထုတးေဖ၍ေၾက်ငာမႈမ္ာ့ႏြငးံ

မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးကိုမြ္

သတငး့

အချငး႔အာဏာ

မေပ့ထာ့ပါ၈ အလာ့အလာညႊနး့တမး့မိတၱဴ ရယူထာ့သူမ္ာ့သညး ၁ငး့တျငးပါွငးေသာ သတငး့ အခ္ကးအလကး
တစးစဵုတရာကို မညးသညး႔အေၾကာငး့ေၾကာငးံမ္ြ အ်ခာ့သူတစးဦ့ဦ့ကို ်ဖနး႔ေွ်ခငး့ ၇ ထပးဆငးံ ထုတးေွ်ခငး့ သို႕မဟုတး
တ်ခာ့နညး့်ဖငးံ ်ဖနး႕်ဖဴ့်ခငး့ ်ပဳလုပခ
း ျငးံမရြိပါ၈
MAEX

။

SECM

၄
၀

။

။


၀

YSX

၀

၊


၊


၀
၀
/

၀
၀



SECM
ဿ၈

၊
၄

.

၀

.
.

၊

ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး

ပါွငးေသာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့၇

မီဒီယာမြေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့၇

ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ဒါရိုးကးတာမ္ာ့၇ အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့ (သို႔မဟုတး) ကုမၸဏီ၌ ကိုယးစာ့ေဆာငးရျကး
ေသာ ွနးထမး့မ္ာ့၌ ႏႈတး်ဖငး႔ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး ယခငး်ပီ့ခဲံ်ပီ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြလ၊
ျဲ က္နးအခ္ကးမ္ာ့
သညး “ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့”သာ ်ဖစးးပါသညး၈ ယငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငးပါွငးေသာ
“ေမြ္ားလငး႔သညး”၇ “ယဵုၾကညးသညး”၇ “စီစဥးထာ့သညး”၇ “ရညးရျယးသညး”၇ “ ခနး႔မြနး့ေ်ခ”၇ “ ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့သညး”၇
“်ဖစးႏိုငးသညး”၇ “်ဖစးလိမ႔မ
း ညး”၇ ႏြင႔း “ ်ဖစးႏိုငးေ်ခ ရြိသညး” (သို႔မဟုတး) အ်ခာ့အလာ့တူစကာ့လဵု့မ္ာ့သညး
ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ေသာ အေၾကာငး့အရာဆိုငးရာ ေွါဟာရမ္ာ့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အဆိုပါေွါဟာရမ္ာ့သညး
ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံသာ သကးဆိုငးသညးဟု တထစးခ္မြတးယူ၊မရပါ၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ၌ ေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ
ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန၇

စီ့ပျာ့ေရ့မဟာဗ္ဴဟာ၇

စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငး႔

ေရြ႕အလာ့အလာမ္ာ့ႏြငး႔

ဆကးစပးေသာ

10
ေၾက်ငာခ္ကးအာ့လဵု့မြာ

ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

အဆိုပါၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့

ထာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး ေအာကးပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈
-

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ ွငးေငျႏြင႔း အက္ိဳ့အ်မတးရႏိုငးေခ္ရြမ
ိ ၈ႈ

-

အဆငး-ံ ှ၇ အဆငးံ-ှ.ှ၇ အဆငးံ-ဿ ႏြငးံ အဆငးံ-ဿ.ှ တို႔၌ လုပးငနး့စီမဵခ္ကး

-

ကုမၸဏီ၌ဘ႑ာေရ့အလာ့အလာခနး႔မြနး့ခ္ကး၈

-

ကုမၸဏီ၌ အ်မတးေွစုချဲေပ့မညးံမွ
ူ ါဒ၈

-

ကုမၸဏီေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာတို့တကးမြဳ၈

-

ေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာကုနးထုတးမြဳလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့၈

-

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ အလာ့အလာမ္ာ့ႏြငး႔

-

်ဖစး်ပီ့ခဲံေသာအေၾကာငး့အရာမြလ၊
ျဲ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး ေဆျ့ေႏျ့ထာ့ေသာ အ်ခာ့

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့သာ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့တျငး သိ်ပီ့သာ့
ႏြငံး

မသိေသ့ေသာ

ဆဵု့ရြဵဳ့ႏိုငးသညးံအလာ့အလာမ္ာ့၇

မေသခ္ာမႈမ္ာ့ႏြငး႔

အ်ခာ့အခ္ကး

မ္ာ့ပါွငးလ္ကးရြိရာ

ယငး့အခ္ကးမ္ာ့သညး ကုမၸဏီ၌အမြနးတကယးရလဒးမ္ာ့၇ ေဆာငးရျကးခ္ကး (သို႔မဟုတ)း အေကာငးအထညးေဖားမႈ
မ္ာ့ႏြငးံ ကုမၸဏီ၌ ၾကိဳတငးမြနး့ဆခ္ကးပါ အနာဂတးရလဒးမ္ာ့၇ ေဆာငးရျကးမႈ (သို႔မဟုတး) အေကာငးအထညး
ေဖားမႈမ္ာ့ႏြငးံ လကးေတျ႔တျငး ်ခာ့နာ့သျာ့ေစႏုိငးသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ ဆဵု့ရြဵဳ့ႏိုငးေခ္မ္ာ့၇ မေသခ္ာမႈမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့
အခ္ကးမ္ာ့ကို

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့၌

ေဆျ့ေႏျ့ထာ့ပါသညး၈
ေဆာငးရျကးမႈ

သို႔ရာတျငး

(သို႔မဟုတ)း

အခ္ကးမ္ာ့ကို

“စျနး႔စာ့ရသညးံ

ယငး့ေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့သညး

အေကာငးအထညးေဖားမႈတို႔အေပ၍

ဤစာအုပး၌

အ်ခာ့က႑မ္ာ့တျငးလညး့

အ်ခာ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အေန်ဖငးံ

အခ္ကးမ္ာ့”

အကုနးအစငးမဟုတးေသ့ဘဲ
လကးေတျ႔တျငး

်ဖစးေပ၍ႏုိငးေသာ

ေဖ၍်ပထာ့ဦ့မညး်ဖစးသညး၈

က႑တျငး

ယငး့သို႔

ဆဵု့ရြဵဳ့မြဳ

အေသ့စိတး
ကုမၸဏီ၌ရလဒး၇

်ဖစးေပ၍ေစႏိုငးေသာ

ဆဵု့ရြဵဳ့မြဳမ္ာ့၇

မေသခ္ာမႈမ္ာ့ႏြငးံ

အလာ့အလာညႊနး့တမး့၌

ၾကိဳတငး

ေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကုမၸဏီ၌ အမြနးတကယးရရြိလာမညးံရလဒး၇
ေဆာငးရျကးမြဳ

(သို႔မဟုတ)း

အေကာငးအထညးေဖ၍မြဳတို႔ႏင
ြ ံး

ကျလ
ဲ ႏ
ျဲ ိုငးသ်ဖငးံ

အဆိုပါအခ္ကးမ္ာ့ကိို

လဵု့ွဥႆဵု

ယဵုၾကညးရနး မသငးံေၾကာငး့ အၾကဵ်ပဳလိုပါသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီက်ဖစးေစ၇ သို႔တညး့မဟုတး အ်ခာ့ ပုဂိၐဳလးတစးဦ့ဦ့
က်ဖစးေစ၇

အဆိုပါ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့က

အမြနးတကယး

ထိုေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့တျငး

အနာဂတးရလဒးမ္ာ့၇
ေဆျ့ေႏျ့ထာ့

ေဆာငးရျကးမႈ

သညး႔အတိုငး့်ဖစးမညးဟု

(သို႔မဟုတး)
အာမခဵမညး

မဟုတးပါ၈ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ အမြနးတကယးရလဒးမ္ာ့၇ ေဆာငးရျကးမႈ (သို႔မဟုတ)း အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့သညး
ဤၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ

လကးေတျ႔တျငး

ေဖား်ပလိုသညးမြာ

သတငး့အခ္ကးအလကး

အသစးရလာ်ခငး့

အကယး၊

ကျာ်ခာ့နိုငးပါသညး၈
သို႔တညး့မဟုတး

ထိုမြတဖနး
အနာဂတးတျငး

အ်ခာ့ကိစၥမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့ေၾကာငးံ အနာဂတးတျငး ်ဖစးေပ၍လာႏုိငး ေသာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့၇ ်ဖစးရပးမ္ာ့
သို႔တညး့မဟုတး
အခ္ကးမ္ာ့ကို

မညးသညး႔အေၾကာငး့ေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇
ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ

ကုမၸဏီတျငး တာွနးမရြိပါ၈

ေပ၍ေပါကးလာေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ကို

ေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့တျငး

်ပနးလညး်ပငးဆငးေဖ၍်ပမညး

ထငးဟပးေစသညးံ
်ဖစးေသားလညး့
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၃။

အမ္ာ့်ပညးသူသို႕ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ရနးခေ
ျဲ ွသတးမြတးထာ့သညး႔ေငျပမာဏ

ကမး့လြမး့

အစုရြယးယာ

ကမး့လြမး့

ညးံ အစုရြယးယာ

- သာမနးအစုရြယးယာမ္ာ့၈
- ၅၀၀,၀၀၀ ။

၌

`

ကမး့လြမး့

ဏ
(Unit)

၄၈

-

၁၀,၅၀၀/-

။

-

၁၀,၀၀၀/-

။

- ၅,၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ /

။

-

။

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ရနး သတးမြတးထာ့ေသာ ခနး႔မြနး့အခ္ိနးဇယာ့
အစုရြယးယာမ္ာ့အတျကး

ေလြ္ာကးထာ့သူမ္ာ့

ရညးညႊနး့အသုဵ့်ပဳႏိုငးရနးအတျကး

ကမး့လြမး့ခ္ကးဆိုငးရာ

ခနး႔မြနး့ အခ္ိနးဇယာ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့ ေဖား်ပအပးပါသညး၈
ရကးစျဲ
ဿွှ၇

အခ္ိနး

ၷ၀ လ ှ၆

နဵနကး

အေၾကာငး့အရာ
ကမး့လြမး့မႈအတျကး စတငးေရာငး့ခ္မညးံ ရကးစျဲႏြငးံ အခ္ိနး

(ွ၆့ွွ)
ဿွှ၇

၀ လ ှ၀

ညေန

ကမး့လြမး့မႈအတျကး ေရာငး့ခ္ရနးပိတးသိမး့မညးံ ရကးစျဲႏြငးံ အခ္ိနး

(ွ၂့ွွ)
ဿွှ၇

၀ လ ၁၇

ေလြ္ာကးထာ့သူမ္ာ့ထဵ

ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့အာ့

ချေ
ဲ ွခ္ထာ့

ၿပီ့ေၾကာငး့ အေၾကာငး့်ပနး်ခငး့၈
ဿွှ၄

လ၆

မေအာငး်မငးေသာ

သို႔မဟုတး

တစးစိတးတစးေဒသ

ေအာငး်မငးေသာ

ေလြ္ာကးလႊာ ရြငးမ္ာ့ကို ေလြ္ာကးထာ့ေငျမ္ာ့ ်ပနးေပ့်ခငး့ သို႔မဟုတး
်ပနးအပး်ခငး့၈
ဿွှ၄

ီလ ၃

ေအာငး်မငးေသာ

ေလြ္ာကးလႊာရြငးမ္ာ့သို႔

ကမး့လြမး့ထာ့သညးံ

အစုရြယးယာမ္ာ့ အတျကး အစုရြယးယာလကးမြတးမ္ာ့ ထုတးေပ့်ခငး့၈
အထကးေဖား်ပပါ

အခ္ိနးဇယာ့သညး

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာ

ဇယာ့သာ်ဖစး၊

ကၽျႏုးပးတို႔သငးံေလ္ားသညး

ဟုယူဆသညးံအတိုငး့ အေ်ပာငး့အလဲ လုပးႏိုငးသညး၈ ကမး့လြမး့မႈအတျကး စတငးေရာငး့ခ္မညးံ ရကးစျဲႏြင႔း အခ္ိနးသညး
ဿွှ၇

ၷ၀ လ

ှ၃

၇ နဵနကး ွ၆့ွွ ဟု လ္ာထာ့ပါသညး၈ (ယငး့အေ်ခအေန သညး SECM ၌

အတညး်ပဳခ္ကးေပ၍တျငး မူတညးးပါသညး၈) ထို႔ေနာကး ကမး့လြမး့မႈ၌ ေရာငး့ခ္ရနး ပိတးသိမး့မညးံ ရကးစျဲႏြငးံ အခ္ိနးသညး
ဿွှ၇

၀ လ

ှ၀

ရကးေန႔ ညေန ွ၂့ွွ ်ဖစးပါသညး၈ အထကးေဖား်ပပါ ရညးညႊနး့ထာ့သညး႔ ရကးစျဲႏြငး႔

အခ္ိနးအာ့လဵု့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵ စဵေတားခ္ိနးအတိုငး့ ်ဖစးပါသညး၈
ကမး့လြမး့မႈ ်ပဳလုပးႏိုငးရနး ဖျင႔လ
း ြစးေပ့ထာ့ေသာ ကာလတို့်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ေလြ္ာ႔်ခငး့ အာ့လဵု့ကို
သကးဆိုငးေသာ ဥပေဒမ္ာ့၇ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ကၽျႏုးပးတို႔သငးံေလ္ားသညးဟု ယူဆသညးံအတိုငး့ ေဆာငးရျကႏိင
ု း
ပါသညး၈
ကမး့လြမး့မႈဖျင႔လ
း ြစးထာ့သညးံ အခ္ိနးကာလ တို့်ခငး့ (သို႕မဟုတ)း ေလြ္ာ႔်ခငး့်ပဳသညးက
ံ ိစမ
ၥ ္ာ့ကို

ယငး့သို႔

်ပဳလုပးသညးံအခ္ိနးတိုငး့၉ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အဓိကသတငး့စာသဵု့ေစာငးတျငး အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိႏိုငးရနး ေၾက်ငာမညး
်ဖစးပါသညး၈
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ကမး့လြမး့မႈအေသ့စိတးႏြငး႔ ရလာဒးမ္ာ့ကို ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အဓိကသတငး့စာသဵု့ေစာငးတျငး အမ္ာ့်ပညးသူ
သိရြိႏိုငးရနး ေၾက်ငာမညး ်ဖစးပါသညး၈
ကုမၸဏီမက
ြ မး့လြမး့ အစုရြယးယာမ္ာ့အတျကး ေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ အ်ပညးံအွ (သို႔မဟုတး)
တစးစိတးတစးပိုငး့ကို ပယးဖ္ကး်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း လကးခဵ်ခငး့တို႔ကို ကုမၸဏီမြအေၾကာငး့ တစးစဵုတစးရာ်ပရနးမလိုဘဲ
်ပဳလုုပးပိုငးခင
ျ းံရြိ်ပီ့ အဆိုပါဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ စဵုစမး့်ခငး့ႏြငံး (သို႔မဟုတး) စာ်ဖငးံ ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့အေပ၍ကိုလညး့
ရြငး့လငး့်ခငး့ ်ပဳလုပးမညး မဟုတးပါ၈ အစုရြယးယာချေ
ဲ ဝမြဳ အစီအစဥး အေသ့စိတး ကို စာမ္ကးႏြာ ( ၂၃ ) တျငး ေလံလာ
ႏိုငးပါသညး၈
ပယးခ္်ခငး့(သို႔မဟုတး)
ေငျေၾက့ပမာဏအ်ပညး႔အွကို

ေရျ့ခ္ယးခဵရ်ခငး့မရြိေသာ
ကမး့လြမး့မႈပိတး်ပီ့

ေလြ္ာကးထာ့လႊာတိုငး့အတျကး

ႏြစးဆယး႔

ရကး(၂၈

ေလြ္ာကးထာ့

သညးံ

်ပနးလညးေပ့အပးမညး

်ဖစးပါသညး၈ အဆိုပါ ်ပနးအမး့ေငျတျငး ေလြ္ာကးထာ့သညးံ ေငျေၾက့မ္ာ့မြ ေပ၍ေပါကးလာႏိုငးသညးံ အတို့ (သို႔မဟုတး)
ေွစုတစးခုခု (သို႔မဟုတ)း အ်ခာ့အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ပါဝငးမညးမဟုတးပါ၈
ေလြ္ာကးထာ့လႊာကို အ်ပညး႔အွ (သို႔မဟုတး) တစးစိတးတစးပိုငး့သာ လကးခဵပါက ေလြ္ာကးထာ့ေငျ၌
လကးက္နးေငျပမာဏကိုသာ

ကမး့လြမး့မႈပိတး်ပီ့

ႏြစးဆယး႔

ရကး(ဿ၈)

်ပနးလညးေပ့အပးမညး

်ဖစးပါသညး၈ အဆိုပါ ်ပနးအမး့ေငျတျငး ေလြ္ာကးထာ့သညးံ ေငျေၾက့မ္ာ့မြ ေပ၍ေပါကးလာႏိုငးသညးံ အတို့ (သို႔မဟုတး)
ေွစုတစးခုခု (သို႔မဟုတ)း အ်ခာ့အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ပါဝငးမညးမဟုတးပါ၈
အေၾကာငး့တစးစဵုတစးရာေၾကာငးံ ကမး့လြမး့မႈ ဆကးလကးေဆာငးရျကးႏိုငး်ခငး့ မရြိပါက ေလြ္ာကးထာ့ သညးံ
ေငျေၾက့ပမာဏအ်ပညး႔အွကို ကမး့လြမး့မႈပိတး်ပီ့ ႏြစးဆယး႔

ရကး(ဿ၈)

်ပနးလညးေပ့အပးမညး

်ဖစးပါသညး၈ အဆိုပါ်ပနးအမး့ေငျတျငး ေလြ္ာကးထာ့သညးံ ေငျေၾက့မ္ာ့မြ ေပ၍ေပါကးလာႏိုငးသညးံ အတို့ (သို႔မဟုတး)
ေွစုတစးခုခု (သို႔မဟုတ)း အ်ခာ့အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ ပါဝငးမညးမဟုတးပါ၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့မိတၱဴမ္ာ့ႏြင႔း

ေလြ္ာကးလႊာပဵုစဵမ္ာ့ကို

လကးက္နးရြိေသ့ပါက

ရဵု့ခ္ိနအ
း တျငး့

ေအာကးေဖား်ပပါ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့တျငး ရယူႏိုငးပါသညး၈
ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့။






KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
AYA Trust Securities Company Limited (AYA Trust)
CB Securities Limited (CB)
Myanmar Securities Exchange Centre Company Limited (MSEC)
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (KTZRH)

၅၈ အဓိပၸါယးဖျင႔ဆ
း ိုခ္ကးမ္ာ့
ေွါဟာရ

ေဖား်ပခ္ကး

ကုမၸဏီ

( MAEX =Myanmar Agro Exchange Public Limited ) ်မနးမာအကးဂရို အိတ(း စး)ခ္ိနး့
ပတးဘလစးလီမီတကး၇“ကၽျႏးုပးတို႔” ၇ “ကၽျႏးုပးတို႔၌”၇ “ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ”၇ “MAEX” ႏြငး႔
“ကၽျႏးုပးတို႔ကို” အစရြိသညးံေွါဟာရမ္ာ့ႏြငးံ တူညီေသာ အဓိပၸါယးရြိသညး၈

အလာ့အလာ

အလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို ်မနးမာကုမၸဏီမ္ာ့ အကးဥပေဒ ပုဒးမ ဿ (ှ၁)၌ အဓိပၸါယး ဖျင႔ဆ
း ို

ညႊနး့တမး့

ခ္ကးအရ အစုရြယးယာကမး့လြမး့ရနး ထုတးေွသညး၈

မတညးေငျ

ကုမၸဏီ၌ မတညးေငျရငး့ ကိုဆိုလုိသညး၈

ဒါရိုကးတာမ္ာ့

တညးဆဲကုမၸဏီ၌

သငး့ဖျ႕ဲ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ

ခနး႔အပးထာ့ၿပီ့လြ္ငး

အစုရြယးယာ (၂,ွွွ)စု ပိုငးဆိုငးေသာ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး၈

အနညး့ဆုဵ့
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လျတးလပးေသာ

ကုမၸဏီႏြငးံ ဆကးႏျယးပတးသကးေနေသာသူမ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို ကာကျယးရနး အလို႔ငာြ

ဒါရိုကးတာမ္ာ့

ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕မြ

အဆို်ပဳ၊

အတညး်ပဳခနး႔အပးေသာ
မလိုအပးေသာ

အစုရြငးမ္ာ့က

ဒါရိုကးတာ

လျတးလပးစျာ

အေထျေထျ

အရညးအခ္ငး့

်ပညးံမီရနး

ေဆာငးရျကးႏိုငးေသာ

အစညး့အေွ့တျငး

အစုရြယးယာ

ဒါရိုကးတာမ္ာ့ကို

ပိုငးဆိုငးမႈ

ဆိုလိုပါသညး၈

၁ငး့တို႔သညး အ်ခာ့ဒါရိုကးတာမ္ာ့နညး့တူ တာွနး ွတၱရာ့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးပိုငးခင
ျ းံ မ္ာ့ရြိသညး၈
ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့

MAEX ကုမၸဏီ စတငးတညးေထာငးေသာ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၈

စာရငး့စစး

ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျ႕ဲ ၌

ေကားမတီ

ရြငး့တမး့မ္ာ့၇

ေကားမတီတစးခု်ဖစးၿပီ့

ကုမၸဏီအတျငး့/အ်ပငး

အမ္ာ့ပိုငးကုမၸဏီ၌

ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ

စာရငး့စစး်ခငး့တိ႔က
ု ို

်ပနးလညး

ဆနး့စစးေရ့ႏြငးံ ၾကီ့ၾကပး်ခငး့တို႔အတျကး တာွနးရြိသညး၈
ဒါရိုကးတာမ္ာ့

ကုမၸဏီ၌

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့က

ဘုတးအဖျဲ႕

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးး

ထာ့ေသာ

ပဋိဥာဥးစာတမး့အတိုငး့

အရာရြိ

ထုတးေွေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံ

ႏြစးပတးလညးအေထျေထျ

ေကားမတီတစးခု်ဖစးသညး၈
ွနးထမး့မ္ာ့ခနး႔ထာ့်ခငး့၇

အ်မတးေွစုမ္ာ့

အစညး့အေဝ့တျငး

ဘုတးအဖျ႕ဲ သညး
စေတာံ

ထုတးေပ့်ခငး့

ကုမၸဏီ

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

အစရြိေသာ

ကိစၥမ္ာ့ကို

ေဆာငးရျကးသညး၈
အစုရြငး

ကုမၸဏီ၌ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငးသညးံ မြတးပုဵတငး အစုရင
ြ းတစးဦ့ဦ့ကို ဆိုလို သညး၈

ထညးံွငး်ပီ့

အ်ပညး႔အွထညးံွငးၿပီ့ မတညးေငျကို ဆိုလိုသညး၈

မတညးေေငျ
ဥပေဒ

်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒ

SE Law

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ဥပေဒ

SE Rules

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့နညး့ဥပေဒ

Book Building

SECM ၌ လမး့ညႊနးခ္ကးအရ book building ႏြငံး အစုုရြယးယာမ္ာ့ ေရာငး့ခ္ေရ့ကိစၥမ္ာ့ကို
ခ္ိနးဆလုပးကိုငးရသညးံ လုပးငနး့စဥးတစးခု်ဖစးသညး၈ ထိုလုပးငနး့စဥးတျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့၌
အစုရြယးယာွယးလိုအာ့ (သုိ႔မဟုတး) ွယးယူေရ့တို႔ႏင
ြ ံး ပတးသကးသညးံကိစၥရပးမ္ာ့ကို စူ့စမး့
ေလ႔လာ်ခငး့ႏြငး႔ သတငး့အခ္ကးအလကး စုေဆာငး့်ခငး့်ဖငးံ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့
ေရာငး့ခ္ရာတျငး အသငး႔တငး႔ဆဵု့ ကမး့လြမး့သညး႔ ေစ့္ႏႈနး့ဆဵု့်ဖတးႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈

လုပးငနး့လုပးကိုငး

ပဵုမြနးလုပးငနး့ေဆာငးရျကးေသာ ေန႔တစးေန႔ကို စဵ်ပအ်ဖစးရညးညႊနး့ေသာအခ္ိနး သတးမြတးခ္ကး

သညးံေန႔

တစးခု်ဖစးသညး၈သို.်ဖစးရာ ေယဘုယ္အာ့်ဖငး႔ တနလၤာေန႔မြ ေသာၾကာေန႔အထိ ေဒသတျငး့
စဵေတားခ္ိနး နဵနကး ၆ နာရီမြ ညေန ၂ နာရီအထိ ်ဖစး်ပီ့ ရကးသတၱပတး အဆဵု့ရကးမ္ာ့ႏြငး႔
်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အမ္ာ့်ပညးသူအာ့လပးးရကးမ္ာ့မပါွငးပါ၈

အစုရြယးယာအရငး့

ကုမၸဏီစာရငး့ရြိ အစုရြယးယာအာ့လဵု့၌ စုစုေပါငး့ေစ့္ကျကးတနးဘို့ ်ဖစးသညး၈ ေစ့္ကျကး

အႏြီ့ေစ့္ကျကး

ေပါကးေစ့္

(Capitalization)

အစုရြယးယာတစးခု၌ လကးရြိေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ႏႈနး့်ဖငး႔ ေ်မြာကး၊ရေသာ ကိနး့်ဖစးသညး၈

အရငး့အႏြီ့ကို

အဆိုပါကိနး့ဂဏနး့်ဖငး႔

တျကးခ္ကးရာတျငး
ကုမၸဏီတစးခု၌

ကုမၸဏီစာရငး့ရြိ
အရျယးအစာ့ကို

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို
ဆဵု့်ဖတးေလ႔ရြိသညး၈

အေရာငး့ဝငးေငျ (သို႔မဟုတ)း ကုမၸဏီ၌ ပိုငးဆိုငးမြဳစုစုေပါငး့ႏြငး ံဆနး႔က္ငးဘကး်ဖစးသညး၈
စေတာ႔ေရျ့ခ္ယးချငးံ

သတးမြတးထာ့ေသာ အစုရြယးယာအေရအတျကး တစးခုကို သတးမြတးထာ့ေသာ ေစ့္ႏြဳနး့်ဖငးံ
ကနး႕သတးထာ့ေသာ

အခ္ိနးကာလ

တစးခုအတျငး့

ွယးယူချင႔်း ဖစးသညး၈

အဆိုပါ

ွယးယူချငးံကို ွနးထမး့မ္ာ့အတျကး မကးလဵု့တစးခု အ်ဖစးတစးခါတရဵသဵု့သညး၈
မဲေပ့ချငးံအစု

ကုမၸဏီ၌ မူွါဒမ္ာ့ခ္မြတးသညး႔ ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕ွငးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယး်ခငး့

ရြယးယာ

ကိစၥမ္ာ့တျငး အစုရြယးယာပိုငးရြငးမြ မဲေပ့ပိုငးခင
ျ ႔ရ
း ြိသညးံ အစုရြယးယာ၈
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(က) ကုမၸဏီ၌ မညးသညးံ ဒါရိုကးတာ ၇ အုပးခ္ဳပးမႈဒါရိုကးတာ သို႔မဟုတး ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးေသာ

(Associate)

အစုရြယးယာအေရအတျကးပုင
ိ းရြငး (လူပုဂိၐဳလးတစးဦ့ခ္ငး့အေန်ဖငးံ)
(i) သူ၌ေသျ့သာ့မိသာ့စု
(ii) သူ သို႔မဟုတး သူ႔၌ေသျ့သာ့မိသာ့စု အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငး႔ရေ
ိြ သာ ယဵုၾကညးစျာအပးႏြဵမြဳ
(Trust) ၌ အေမျထိနး့ (သို႔မဟုတး) အေ်ခအေနအရ ဆဵု့်ဖတးထာ့ေသာ ယဵုၾကညးစျာ
အပးႏြဵမႈကိစၥ/ အေ်ခအေနအရ ဆဵု့်ဖတးထာ့ေသာပစၥညး့ ႏြငး႔
(iii) သူႏြင႔း သူ၌ေသျ့သာ့မိသာ့စုတို႔မြ အတူတကျ (တိုကးရိုကး သို႔မဟုတး သျယးွြိဳကး၊)
အစု၌ဿွ% သို႔မဟုတး ထိုထကးပိုမိုရြိေသာ ကုမၸဏီတစးခုခု၈
(ခ) မိမိကုမၸဏီ၌ ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးေသာ အစုရြယးယာပိုငးရြငး တစးဦ့(ကုမၸဏီတစးခုအ်ဖစး) ႏြင႔း
ဆကးႏျယး၊ ။၌လကးေအာကးခဵကုမၸဏီ(သုိ.မဟုတး)အတူတဖ
ျဲ ကးပိုငးဆိုငးသညးံး (တိုကးရိုကး
သို႔မဟုတး သျယးွိုကး၊) အစု၌ဿွ% (သုိ႔မဟုတး) ထိုထကးပိုေသာ အစု တစးရပးရိၿြ ပီ့
လႊမး့မို့ႏိုငးစမ
ျ း့ရြိသညးံ အ်ခာ့ကုမၸဏီတစးခုခု၈

တျဘ
ဲ ကးပါွငးမႈ

ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ ( သို႔မဟုတး ) ကၽျႏးုပးတို႔အုပးစုမြ အစုရြယးယာစုစုေပါငး့၌ ဿွ% အနညး့ဆဵု့

ကုမၸဏီ

ပိုငးဆိုငး်ပီ့ ၂ွ% ထကးမပိုေသာအစုပိုငးဆိုငးထာ့ၿပီ့ လႊမး့မို့ႏိုငးစမ
ျ း့ရြိသညးံ အ်ခာ့ကုမၸဏီ
တစးခုခု၈

ထိနး့ခ္ဳပးမႈ

ကုမၸဏီ၌ ဘ႑ာေရ့ႏြင႔း လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ မူွါဒမ္ာ့ႏြငး႔ တိုကးရိုကး သို႔မဟုတး သျယးွိုကး
ဆကးစပး်ပီ့

အဆိုပါကုမၸဏီႏြငးံ

စပးလ္ဥး့၊

အဆဵု့အ်ဖတး်ပဳမႈမ္ာ့အေပ၍

စို့မို့ခ္ဳပးကိုငး

ႏိုငးစမ
ျ း့ရြိ်ခငး့
(က) ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ
(ခ) စေတာံ (သို႔မဟုတး) ေငျေၾက့သကးေသခဵလကးမြတးေရာငး့ ွယးေရ့ ေစ့္ကျကးစာရငး့ွငး
မ်ဖစးေသ့ေၾကာငး့ကုမၸဏီဘုတးအဖျဲ႕က
သတိထာ့ရမညး႔
ရပးတညးမြဳ

အသိအမြတး်ပဳထာ့ၿပီ့သညးံ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

လကးေအာကးခဵကုမၸဏီ၈ (သို႔မဟုတး)
(ဂ) စေတာံ (သို႔မဟုတး) ေငျေၾက့သကးေသခဵလကးမြတးေရာငး့ွယးေရ့ ေစ့္ကျကး စာရငး့ွငး
မ်ဖစးေသ့ေၾကာငး့ ကုမၸဏီဘုတးအဖျဲ႕က အသိအမြတး်ပဳထာ့်ပီ့သညးံ ကၽျႏးုပးတို႔ ကုမၸဏီ၌
တျဘ
ဲ ကးကုမၸဏီ်ဖစး်ပီ့ မိမိအုပးစု (သုိ႔မဟုတး) မိမိအုပးစုႏြငးံ ဆကးႏျယးေသာ အဖျ.ဲ အစညး့မြ
ထိနး့ခ္ဳပးမြု်ပဳထာ့ႏုိငးေသာ တျဘ
ဲ ကးကုမၸဏီ

အုပးစု

ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီႏြင႔း ကၽျႏုးပးတို႔၌လကးေအာကးခဵမ္ာ့ (ရြိခဲံလြ္ငး)

ဆကးစပးအဖျဲ႕

(က) ဒါရိုကးတာ၇ အုပးခ္ဳပးမြဳဒါရိုကးတာ(သို႔မဟုတ)း ကၽျႏုးပးတို႔ကမ
ု ၸဏီ၌ ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးေသာ
အစုရြယးယာပိုငးရြငး (သို႔မဟုတ)း
(ခ)

အဆိုပါ

ဒါရိုကးတာ၇

အုပးခ္ဳပးမြဳဒါရိုကးတာ

(သို႔မဟုတး)

ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ၌

ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးေသာ အစုရြယးယာပိုငးရြငး၌ မိတးဖကး
တညငး့ကုနး့

အငး့စိနး်မိဳ႕နယး၇

လကးကာ့ေစ့္

သစးသီ့ွလဵ၇

ေရႊ်ပညးသာတဵတာ့လမး့ႏြငးံ

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးႏြငးံပနး့မနးမ္ာ့

ပုလဲလမး့ေထာငး႔တျငး
ေရာငး့ွယးေရ့အတျကး

တညးရြိေသာ
စုစညး့ထာ့ေသာ

လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့၈
လကးေတျ႔

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို

အေကာငးအထညး

ေနာကးဆဵု့အေကာငးအထညးေဖ၍ခဲံသညးံ ရကးစျဲ်ဖစးသညး၈

SECM

သို႔

တငး်ပသညးံေန႔မတုိငမ
း ီ

ေဖ၍သညံး
ေနာကးဆဵု့ရကးစျဲ
MOA & AOA

MAEX ကုမၸဏီ ၌ သငး့ဖျ႔မ
ဲ ြတးတမး့ႏြငးံသငး့ဖျ႔စ
ဲ ညး့မ္ဥး့မ္ာ့၈

်ပဳစုထာ့ေသာ

15
၆၈

တာွနးမရြိေၾကာငး့ေဖ၍်ပခ္ကး
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး မပါွငးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကး တစးစဵုတစးခုကို ေပ့ရနး

(သို႔မဟုတး)

ကုိယးစာ့်ပဳရနး

မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးကိုမြ္

အချငး႔အာဏာေပ့မထာ့ပါ၈

ထို႔အ်ပငး

ယငး့သို႔မပါွငးေသာ သတငး့ အခ္ကးအလကး တစးစဵုတစးခုေပ့်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ကိုယးစာ့်ပဳမႈ တစးခုခု်ပဳ်ခငး့သညး
ကၽျႏုးပးတို႔က အချင႔အ
း ာဏာေပ့ထာ့သညး (သို႔မဟုတ)း ကၽျႏးုပးတို႔ ကိုယးစာ့ေဆာငးရက
ျ းေနသညးဟု ယဵုၾကညး်ခငး့
မ်ပဳရပါ၈ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ ်ဖနး႔ေွ်ခငး့
လႊဲေ်ပာငး့မြဳ

တစးခုခုကိးု

မြေသား လညး့ေကာငး့၇ ကမး့လြမး့မႈ၇ ေရာငး့ခ္မြဳ (သို႔မဟုတး)

မညးသညးံအေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငးမဆို

်ပဳလုပး်ခငး့မြနးသမြ္သညး

ဤစာအုပးပါ

သတငး့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြနးကနးသညးဟု အဓိပၸါယးသကးေရာကးသညး၈ ယငး့၌ ရကးစျဲေနာကးတျငး မိမိတို႔၌ လုပးငနး့
ေဆာငးတာမ္ာ့၇

အေ်ခအေနမ္ာ့၇

ေရြ႕အလာ့အလာမ္ာ့

(သို႔မဟုတ)း

မိမိတို႔၌အစုရြယးယာမ္ာ့အေပ၍တျငး

ေ်ပာငး့လဲမြဳ (သို႔မဟုတ)း ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈမရြိပါက မိမိတို႔၌ လုပးငနး့ ေဆာငးတာမ္ာ့၇ အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေရြ႕အလာ့
အလာမ္ာ့

(သို႔မဟုတး)

်ဖစးေပ၍ေစႏုိငးသညး၈

မိမိတို႔၌

အစုရြယးယာမ္ာ့အေပ၍

ထိုသို႔ေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့်ဖစးေပ၍်ခငး့ႏြငးံ

ေကာငး့က္ိဳ့မေပ့ေသာအေ်ခအေန

စပးလ္ဥး့၊

တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့အရႏြငးံ

တစးရပးရပး
(သို႔မဟုတး)

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့အရ ထုတးေဖားရနးလိုအပးပါက သတငး့ထုတး်ပနး ေၾက်ငာေပ့မညး်ဖစး်ပီ့ အဆိုပါ အေၾကာငး့
အရာကို အလာ့အလာညႊနး့တမး့၌ ်ပငးဆငးခ္ကးဖိုငးအေန်ဖငးံလညး့ေကာငး့ (သို႔မဟုတ)း အလာ့အလာညႊနး့တမး့
်ဖညးံစျကးခ္ကး အေန်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ (သို႔မဟုတ)း အစာ့ထို့ အလာ့အလာအညႊနး့ စာအုပးအ်ဖစးလညး့ေကာငး့
ထုတးေွမညး၈ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏဵြသူမ္ာ့က ထိုကဲ႔သို႔ေၾက်ငာခ္ကးႏြငးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို ဂရု်ပဳရမညး၈ ထို႔အ်ပငး
အဆိုပါေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ (သို႔မဟုတး) အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ထုတးေပ့်ခငး့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ အေၾကာငး့ၾကာ့စာမ္ာ့
ထုတးေပ့မညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငး႔ သကးဆိုငးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့အရ မလိုအပးမခ္ငး့ ကိုယးစာ့လြယးထာ့မႈ၇ အာမခဵမႈ၇
(သို႔မဟုတး) သေဘာတူေၾကာငး့ေဖား်ပၽမြဳ (သို႔မဟုတ)း အဓိပၸါယးဖျင႔ဆ
း ိုမႈမ္ာ့အာ့ ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ)း ကုမၸဏီ၌
မိတးဖကးမ္ာ့၇ ဒါရိုကးတာမ္ာ့၇ အရာရြိမ္ာ့၇ ွနးထမး့မ္ာ့၇ ေအ့ဂ္ငး႔မ္ာ့၇ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့(သို႔မဟုတ)း အၾကဵေပ့မ္ာ့က
ဤစာအုပးတျငးပါွငးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၌ တိက္မႈ

(သို႔မဟုတ)း ်ပညးစ
ံ ဵုမႏ
ႈ င
ြ ံး ပါွငး်ခငး့မရြိြေသာ

ကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍ တာွနးခဵမြဳ မရြေ
ိ စရပါ၈ ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတး) ကုမၸဏီ၌ မိတးဖကးမ္ာ့၇ ဒါရိုကးတာမ္ာ့၇ အရာရြိမ္ာ့၇
ွနးထမး့မ္ာ့၇ ေအ့ဂ္ငး႔မ္ာ့၇ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ (သို႔မဟုတး) အၾကဵေပ့မ္ာ့အေပ၍ ွနးခဵကတိ၇ ကိုယးစာ့်ပဳမႈ တစးရပး၇
ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပးတစးခုကဲ႔သို႔ သကးေရာကး်ခငး့မရြိပါ၈ ကၽျႏုးပးတို႔မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ္ (သို႔မဟုတ)း ကၽျႏုးပးတို႔
မိတးဖကးမ္ာ့၇ ဒါရိုကးတာမ္ာ့၇ အရာရြိမ္ာ့၇ ွနးထမး့မ္ာ့၇ ေအ့ဂ္ငးံမ္ာ့၇ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ (သို႔မဟုတ)း အၾကဵေပ့မ္ာ့
အနကး တစးဦ့ဦ့သညး ကုမၸဏီ၌အစုရြယးယာအေပ၍ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူ မညးသ႔က
ူ ိုမြ္ ကိုယးစာ့်ပဳ်ခငး့ (သို႔မဟုတး)
တာွနးယူ်ခငး့ မလုပးပါ၈ အထကးေဖား်ပပါ ကုမၸဏီ၌ အစုရြယးယာကိုး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူဆိုရာတျငး သကးဆိုငးသညးံ
တရာ့ဥပေဒ၇ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ (သို႔မဟုတး) အလာ့တူဥပေဒမ္ာ့ႏြငအ
းံ ညီ ရငး့ႏြီ့ ်မြဳပးႏြဵမႈ၌ တရာ့ဥပေဒေဘာငးႏြငး႔အညီ
ေဆာငးရျကးသူကို ဆိုလုိသညးး၈ ထို႔အ်ပငး အစုရြယးယာွယးယူရငး့ႏြီ့ ်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့
(သို႔မဟုတး)
လညး့ေကာငး့

ယငး့၌ေနာကးဆကးတပ
ျဲ ါ
(သို႔မဟုတး)

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို

အ်ခာ့အၾကဵေပ့ခ္ကးမ္ာ့ဟု

ဥပေဒ၇

စီ့ပျာ့ေရ့၇

လညး့ေကာငး့မြတးယူမရပါ၈၈

ဘ႑ာေရ့၇

အချနးအရ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမညးံသူမ္ာ့

အေန်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ အစုရြယးယာအေပ၍ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵရာတျငး အခ္ိနအ
း တိုငး့အတာတစးခုအထိ ေငျေၾက့ဆိုငးရာ
စျနး႔စာ့မြဳတစးရပး်ဖစးေၾကာငး့ကို

နာ့လညးသိရြိရနး

လိုပါသညး၈

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမညးံသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ကၽျႏးုပးတို႔

အစုရြယးယာအေပ၍ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ကိုယးပိုငးကၽျမး့က္ငးသူ အၾကဵေပ့မ္ာ့ငြာ့ရမး့်ပီ့ တရာ့ဥပေဒ၇
စီ့ပျာ့ေရ့၇ ဘ႑ာေရ့၇ အချနးအေကာကးႏြငးံ ဆကးစပးေသာ ရႈေထာငးံမ္ာ့ကို တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့သငးံသညး၈

16
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ႏြငးံ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ကမး့လြမး့်ခငး့၇ ွယးယူ်ခငး့၇ ေရာငး့ခ္်ခငး့
(သို႔မဟုတး)လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့တို႔ကို တစးစဵုတစးရာေသာ စီရငးပင
ုိ ခ
း ျငး႔နယးေ်မအတျငး့ ဥပေဒ်ဖငး႔ ကနး႔သတးထာ့ႏိုငးပါသညး၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့
ေလံလာရနးကိစၥမြာ

လကးွယးရရြိးထာ့သူမ္ာ့

ကၽျႏးုပးတို႔၌

တာွနးဟု

အေန်ဖငး႔

အဆိုပါ

သတးမြတးရနးမဟုတးဘဲ

ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့

မိမိတို႔ကုိယးတိုငး၌

အေၾကာငး့ႏြငး႔

ကုနးက္စရိတး်ဖငးံပငး

ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးပါသညး၈ ကနး႔သတးထာ့ေသာ စီရငးပိုငးခင
ျ း႔နယးေ်မတစးခုအတျငး့ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့သညး
ကၽျႏုးပးတို႔၌ အစုရြယးယာတစးခုခုကို ွယးယူရနး ကမး့လြမး့မႈ (သို႔မဟုတ)း ဖိတးေခ၍မႈတုိ႔ကို ်ပဳလုပး်ခငး့မ်ပဳပါ၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့

မိတၱဴတစးေစာငး

ထုတးေပ့ထာ့်ပီ့

သူတစးဦ့သညး

အ်ခာ့လူပုဂိၐဳလးတစးဦ့ဦ့သို႔

ထပးဆငးံေပ့ကမး့်ခငး့၇ ကူ့ယူေပ့်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ်ဖနး႔ေွ်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း သတငး့အခ္ကးအလကး တစးခုခုကို
မညးသညးံကိစၥတစးခုခုအတျကးမဆို
လညး့ေကာငး့၇

လုပးေဆာငးချငး႔မရြိပါ၈

်မနးမာဘာသာ်ဖငးံလညး့ေကာငး့

အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး

အေၾကာငး့အရာတစးခု

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို

်ဖနး႔ေွထာ့ရာ
ေပ၍ေပါကးလာပါက

အဆိုပါစာအုပးမ္ာ့ပါ

အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ

ေဖ၍်ပခ္ကးႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ

ရိုကးထာ့ေသာ

အလာ့အလာညႊနး့တမး့ကိုသာ အမြနးယူရမညး်ဖစးသညး၈
၇၈

။

(
၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၇၁.၄၁
၆၃၀၄.၁၆
၁.၆၈

၆၄၇၇.၂၅
၀

၁၄၇၆.၂၀
၀

၀

၁၄၇၆.၂၀
၅၀၀၀.၀

/

၁.၀၅
၀

၆၄၇၇.၂၅

)
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/

၃၁.၃.၂၀၁၆
၀

-

၀

၂၆.၆၉
(၂၅.၆၄)
၀

၁.၀၅
-

၀

၁.၀၅

MAEX

၂၀၁၅
၂၀၁၆

။

(၁၄)
(၃၁)

.

.

.

(၈၀-၈၉)

(၇)
။

။

.

18
အပိုငး့ -ဿ
ှ၈
ှ

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ရာတျငး အသဵု့်ပဳမညးံနညး့လမး့ႏြငး႔ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၈
အစုရြယးယာ

်မနးမာအကးဂရိုအိတ(း စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး (MAEX)

ထုတးေွသူ

်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့ အကးဥပေဒအရ ေပ့ရနးတာွနး ကနး႔သတးထာ့ေသာ အမ္ာ့ႏြငံး
သကးဆိုငးသညးံ ကုမၸဏီ

ဿ

ကမး့လြမး့

MAEX မြ ကမး့လြမး့အစုရြယးယာ ၂ွွ,ွွွ စုကို အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ SECM ၌ ချငးံ်ပဳ

အစုရြယးယာမ္ာ့

ခ္ကးရရြိၿပီ့မြသာ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္သညးံနညး့လမး့်ဖငးံ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ ပါမညး၈
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး လီမိတကးသညး MAEX မြ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့်ခငး့
တျငး

မ္ာ့်ပညးသူႏြငးံအတူ ပါွငးွယးယူမညး်ဖစးပါသညး၈

ဆိုပါကမး့လြမး့အစုရြယးယာ

မ္ာ့ကို ၀ယးယူချငးံ ရရြိပါက ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး လီမိတကးမြ ရနးကုနး်မဳိ႕ေတား
စညးပငးသာယာေရ့ ေကားမတီ ႏြငံး ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာစာခ္ဳပးပါ ေဆာကးလုပးေရ့
လုပင
း နး့မ္ာ့ အတျကး ရရြိမညးံ လုပးခ်ဖငးံ ေပ့ေခ္မညး်ဖစးပါသညး၈
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိးတကးသညး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့ အစို့ရတငးဒါ စိစစးေရ့
ကားမတီက ေခ၍ယူေသာ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္စီမဵကိနး့ ေဆာကလုပးေရ့ တငးဒါ
ကို (၀ှ.၀.ဿွှ၂) ေန႔စျဲပါ ”စာအမြတ၁
း /၄-(ှ)/သစးစျမး့” ်ဖငးံ အဓိက ကနးထရိုကးတာ
အ်ဖစးလုပးေဆာငးရနး တငးဒါ ေအာငး်မငးခဲံ ပါသညး၈ သို႔်ဖစးရာ အမ္ာ့ပိုငးကုမၸဏီ်ဖစးသညးံ
MAEX ကို ဖျ႔စ
ဲ ညး့်ပီ့သညးံအခါတျငးလညး့ YCDC - တညငး့ကုနး့ တငးဒါစာလႊာပါ
တငးဒါ လုပးငနး့ လိုအပးခ္ကး ၂-ကအရ မူလတငးဒါေအာငး်မငးထာ့သူဒဂုနးအငးတာေနရြငး
နယးလီမိတကး ကိုသာ အဓိကကနးထရိုကးတာအ်ဖစး တာွနးေပ့အပးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးပါ သညး၈
အစုရြယးယာထုတးေွသူသညး အေ်ခအေနေပ့ပါက ေငျေခ့္စာခ္ဳပး (Bonds) မ္ာ့၇
ေငျေခ့္လကးမြတး (Debenture) မ္ာ့ကို ထုတးေွႏိုငးပါသညး၈
၀

ကမး့လြမး့ေစ့္ ႏႈနး့

ကမး့လြမး့ အစုရြယးယာတစးစုလြ္ငး က္ပး ှွ,၂ွွ/- ႏႈန့း ။( မူလ
၁၀၀၀၀/

ေပ၍တျငး ကမး့လြမး့မႈစရိတးမ္ာ့ကာမိရနးအတျကး ၂% ပရီမီယဵ ထပးေပါငး့

ပါမညး)၈

(၂၁-၂၂)
။

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

ကမး့လြမး့ထာ့ေသာ

ေစ့္ႏႈနး့်ဖငးံသာ

ွယးယူ ၾကရမညး၈ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵလိုသူမ္ာ့က ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ေသာ အစုရြယးယာ
တစးစစ
ု ီ

အတျကး

က္ပး-ှွ,၂ွွ/-ႏြဳနး့်ဖငးံ

။တို႔မြ

ွယးယူလိုေသာ

အစုရြယးယာ အသီ့သီ့အတျကး က္သငးံေသာတနးဘို့ကို ဿွှ၇၇
ရကးေန႔

ညေန

ဆဵု့်ဖတးသညး႔
်မနးမာက္ပးေငျ်ဖငး႔

ွ၂့ွွ

(်မနးမာစဵေတားခ္ိနး)

ထိုထကး

(သို႔မဟုတ)း

ေနာကးက္ေသာအခ္ိနး

ေပ့ေခ္ရမညး၈

၀ လ

ကၽျႏုးပးတို႔

(သို႔မဟုတ)း

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး

ကမး့လြမး့
ှ၀

ကုမၸဏီက
ရကးစဲျတျငး

သကးဆိုငးရာ

ေငျေခ့္

သကးေသခဵလကးမြတး ကုမၸဏီမ္ာ့တျငး ကမး့လြမး့ေစ့္ႏႈနး့်ဖငးံ ကမး့လြမး့ အစုရြယးယာ
မ္ာ့ကို ွယးယူႏိုငးပါသညး၈ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့မြ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့
သို႔ ေကားမရြငးေပ့ရနး မလိုပါ၈
၄

အမ္ာ့်ပညးသူကို

အမ္ာ့်ပညးသူကို ကမး့လြမး့ေသာကာလမြာ ဿွှ၇ ခုႏစ
ြ ၇း

ကမး့လြမး့သညးံ

ဿွှ၇ ခုႏြစး၇

ကာလ

၀ လ(ှွ) ရကးေန႔အထိ၈

ၷ၀ လ (၁၆)ရကး ေန႔မြ
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၅

ေလြ္ာကးထာ့ႏိုငး

ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

သူမ္ာ့

အ်ပညးံအွ ပိုငးဆိုငးေသာကုမၸဏီမ္ာ့မြ ေလြ္ာကးထာ့ႏိုငးပါသညး၈ထို႔အ်ပငး ကမး့လြမး့
အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ႏြငး႔

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့

အ်ပညးံအွပိုငးဆိုငးေသာ

ကုမၸဏီမ္ာ့ကိုသာ

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့က

(သို႔မဟုတ)း

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့က

ချဲေွေရာငး့ခ္ေပ့မညး၈

ေလြ္ာကးထာ့

ႏိုငးသူ လူပုဂိၐဳလးမ္ာ့၌ ကမး့လြမး့မြဳ ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ကမး့လြမး့
အစုရြယးယာမ္ာ့

ချဲေွေပ့်ခငး့၇

ထုတးေပ့်ခငး့ကို

ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ၌

ဆငး်ခငးတဵု

တရာ့်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးမညး၈
၃

စုစုေပါငး့

ကမး့လြမး့ေအစုရြယးယာတစးစုလြ္ငး

ေရာငး့ရေငျ

အစုရြယးယာေပါငး့့

၂ွွ,ွွွ

က္ပး
ချဲေဝ

ှွ,၂ွွ/-ႏြုနး့်ဖငးံ

ထုတးေွ်ခငး့မြ

ကမး့လြမး့

စုစုေပါငး့ရေငျသညး

က္ပး

၂,ဿ၂ွ,ွွွ,ွွွ ်ဖစးပါသညး၈
၄

ကမး့လြမး့မႈ၌

ကမး့လြမး့်ခငး့်ဖငးံ “အမ္ာ့်ပညးသူထဵမြစုစုေပါငး့ေရာငး့ရေငျအာ့အသဵု့ခ္မႈက႑” တျငး

ရညးရျယးခ္ကး

ေဖား်ပထာ့ေသာ

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့

အမ္ာ့်ပညးသူထဵမြ

အလို႔ငာြ

ဘ႑ာေငျမ္ာ့ကို

အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အာ့

ကၽျႏုးပးတို႔၌ကုမၸဏီသညး

ရြြာေဖျချင႔ရ
း မညး်ဖစး်ပီ့

ဤကုမၸဏီ၌

အရငး့အႏြီ့တျငး

တစးခ္ိနးတညး့တျငး

ပါွငးပိုငးဆိုငလ
း ာေစရနးႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵ၌စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးမြဳ အလာ့ အလာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးႏုိငးရနး
အချငအ
းံ လမး့ရရြိေစပါမညး၈
၅

(၂၅)

ချဲေွခ္ထာ့်ခငး့

ဤကမး့လြမး့မႈအာ့စာရငး့ပိတး်ပီ့ေနာကး ဿွှ၇ ခ

ႏြင
ြ း႔ေပ့ေခ္

(သို႔မဟုတး)

ရြငး့လငး့်ခငး့

သူမ္ာ့ထဵ

ယငး့ရကးွနး့က္ငးတျငး
ကမး့လြမး့

။

၇

၀ လ ဿွ ရကးေန႔

ဤကုမၸဏီ၌ဒါရိုကးတာအဖျဲ႕က

အစုရြယးယာမ္ာ့

ချဲေွခ္ထာ့်ခငး့ကို

ေလြ္ာကးထာ့

ဆဵု့်ဖတးသတးမြတးမညး

်ဖစးပါသညး၈ ယငး့သို႔ ချဲေွေပ့်ခငး့ကို ကၽျႏးုပးတို႔၌ဘုတးအဖျဲ႔က ။တို႔၌ ဆငး်ခငးတဵု
တရာ့ သကးသကး်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးးမညး၈ယငး့သို႔ ဆဵု့်ဖတးရာတျငး ရြယးယာအေရအတျကး
အနညး့ငယးသာ ေလြ္ာကးထာ့ေသာ အေသ့စာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ရနး
ရညးရျယးပါသညး၈
ဤကုမၸဏီအေန်ဖငးံ ကမး့လြမး့ထာ့ေသာ အစုရြယးယာအာ့လဵု့အတျကး ေပ့ေခ္်ခငး့၇
ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့ကို
အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

ချဲေွခ္ထာ့်ပီ့

ကိုယးစာ့်ပဳေသာ

ထုတးေွ်ခငး့၇

ကမး့လြမး့

ရြယးယာသကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့အာ့

ေအာငး်မငးေသာ ေလြ္ာကးထာ့ သူမ္ာ့ထဵသို႔ ဿွှ၄ ခုႏြစး ဧ်ပီလ ၀ ရကးေန႔ (သို႔မဟုတး)
ထုိရကးွနး့က္ငးးခနး႔တျငး ေပ့ပ ်ခငး့ တိုကိုလုပးေဆာငးရနးေမြ္ားမြနး့ပါသညး၈
၆

အ်မတးေွစုမ္ာ့

ဤကုမၸဏီအေန်ဖငးံ
်မနးမာႏုိငးငဥ
ဵ ပေဒ

အ်မတးေွစုတစးစဵုတစးရာကို
က

ချငးံ်ပဳသညးံအတိုငး့

ထုတးေပ့ရနး

ကၽျႏုးပးတို.၌

ရြိခံပ
ဲ ါက

အ်မတးေငျမ္ာ့မြသာ

ထုတးေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈ အ်မတးေွစုကို က္ပးေငျ ်ဖငးံထုတးေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီက အ်မတးေွစုေပ့ရနး ေၾကား်ငာမညး ( သို႔မဟုတး ) ေပ့မညးဟု
အာမမခဵပါ၈ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့က ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီသညးအ်မတးေွစုမ္ာ့ကို ေပ့ရနး
ေၾကား်ငာမညး (သို႔မဟုတ)း ေပ့မညးဟု မယူဆသငး႔ပါ၈
သတငး့အခ္ကးအလကးပိုမုိရရြိရနး “အ်မတးေွစုမ္ာ့” က႑တျငး ဆကး၊ၾကညး႔ပါ၈
ှွ

်မနးမာႏိုငးငဵ

တျငး့

်မနးမာႏိုငးငဵမြ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သကးဆိုငးရာ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတး

ေလြ္ာကးးထာ့ရနးး

ကုမၸဏီမ္ာ့မြ

သတးမြတးထာ့ေသာ

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အတိုငး့

လိုကးနာ

လုုပးထဵု့လုပးနညး့

ေဆာငးရျကး၊ အစုရြယးယာမ္ာ့ ွယးယူရရိြႏုိငးပါသညး၈

မ္ာ့

အနညး့ဆုဵ့ စတငးွယးယူရရိြႏုိငးေသာ အစုရြယးယာမြာ တစးစု်ဖစးပါသညး၈ အစုရြယးယာ
ွယးယူေလြ္ာကးထာ့သူသညး တစးစုထကးမ္ာ့ေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ ွယးယူလိုပါက
integral multiples of one (1) Offering Share ်ဖငးံ ေလြ္ာကးထာ့ွယးယူႏိုငးပါသညး၈
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ှှ

စျန႔စ
း ာ့ရေသာ

“စျန႔စ
း ာ့ရေသာအခ္ကးမ္ာ့”က႑တျငး

အခ္ကးမ္ာ့

အစုရြယးယာ မ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏဵြ်ခငး့်ဖငးံ ဆကးစပးေသာစျနး႔စာ့မြဳမ္ာ့ အေၾကာငး့ကို
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ

လိုသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အပါအွငး၇
ဂရုတစိုကး

ဤကုမၸဏီ၌

စဥး့စာ့သဵု့သပးသငးံ

ပါသညး၈

အဆိုပါအပိုဒးတျငး ဤကုမၸဏီ၌ အစုရြယးယာမ္ာ့၉ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ်ခငး့်ဖငးံ ဆကးစပးလ္ကး
ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့သငးံေသာ အေၾကာငး့အရာအခ္ိဳ႕ကို တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ထာ့ပါသညး၈
၂၆-၃၁

။

၁၀၁(၂)

။
(

၁။

၁

)

၂၅,၁၈၂

-၁

၂။

)(

၁,၀၀၀
-၁

၂၆,၁၈၂

၅၂၂.၅

၂၅၀၀
-၁

၀

။
(

-၁

)
၂၆,၁၈၂

၅,၀၀၀
၅,၀၀၀
၅,၇၂၀
(၁၅,၇၂၀)
-၁

၁၀,၄၆၂

-၁
(၁၀,၄၆၂)

MAEX
၅,၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀/။

.

.
( ၅၀၀,၀၀၀)
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၁၀,၅၀၀/၁၀,၀၀၀/-

။

။
+

၅%

။

(

.

.

MAEX

)
။

.

။

(၁)

.

(၃၁.၃.၂၀၁၆

(၁၁)

Ltd.
.

MAEX

။

(၂၄.၁၂.၂၀၁၅
(၅၀၀၀)

.

.

၀

၀

။

၀

။

(၁၁)

။)

(၂)

၀

(၁၂.၈.၂၀၁၆

1st right issue
၀

(၅၀၀၀)

၃

။

။

(၃)

။)

၀
2nd right issue

(၂၅)

၀

(၃၁.၁၀.၂၀၁၆)
၀

။

။

၀
။)

(၄)

.

Initial Public Offering (IPO)

၀

၅၃၂
၁၀,၀၀၀

(၅)

(၃)

(၅.၃၂%)

။

။)

၀

-၁
၂၀၁၇

။

.

.

-၁
(

၅၇-၅၉ )

။

(၆)

၀

(၇)

(၃)

။
၀

.
။

(၃)

(P/B)

.

.
.

P/B
P/B

၂

။

.

MAEX
။
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၂

P/B

( ၁၅, ၃၃၃ )

MAEX
၅၃%

။

(၈)

P/B
.၀

MAEX

၂

၅%
။
။
၀

၀

၂၅.၁၁.၂၀၁၆
(

(

) ၁၃%

၅၀၀,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

၅,၀၀၀

၂၄.၁၂.၂၀၁၅

၁၁

၅၉၅.၈၃

၁၁,၁၉၂

၅၀၀,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

၅,၀၀၀

၁၂.၀၈.၂၀၁၆

၃.၅

၁၈၉.၅၈

၁၀,၃၇၉

၅၇၂,၀၀၀

၁၀,၀၀၀

၅,၇၂၀

၃၁.၁၀.၂၁၁၆

၂၅

၅၀.၉၃

၁၀,၀၈၉

၁,၅၇၂,၀၀၀
ဿ၈

)

၁၅,၇၂၀

(

)

၈၃၆.၃၅

၁၀,၅၃၂

အစုရြယးယာွယးယူရနးနညး့လမး့
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့က အလာ့အလာညႊနး့တမး့ႏြင႔း အစုရြယးယာွယးယူရနးပဵုစဵကို ံ KBZSC ၇ AYA ၇

CB ၇ MSEC ၇ KTZRH စသညးံ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့တျငး ကမး့လြမး့ေသာ ကာလ်ဖစးသညး႕
၂၀၁၇

ၷ၀ လ ှ၃ ရကးမြ ဿွှ၄ ခုႏြစး ေဖေဖ၍ွါရီလ ှွ ရကးအတျငး့ ရရြိႏိုငးသညး၈ အစုရြယးယာ

ွယးသူသညး အစုရြယးယာ ွယးယူေရ့ပဵုစဵတျငး ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့်ဖညးံစျကး်ပီ့ လိုအပးေသာ အေထာကးအထာ့မ္ာ့
အာ့လဵု့ကို တငး်ပရမညး၈
အစုရြယးယာွယးသူက
ှွ,၂ွွ/-

အ်ပညး႔အွကို

အစုရြယးယာတစးစုခ္ငး့အတျကး

ေလြ္ာကးထာ့သမြ္

အစုအေရအတျကး

ကမး့လြမး့ေစ့္ႏႈနး့

အတုိငး့

်မနးမာက္ပးေငျ

ေငျေပ့သျငး့ရနးလိုအပးပါသညး၈

ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး ်မနးမာက္ပးေငျ ်ဖငး႔သာ ေပ့ေခ္ရမညး၈
၀၈

ကမး့လြမး့မႈပဵုစဵ
က္ျနးပးတို႕၌ကုမဏ
ၸ ီ စတငးတညးေထာငး်ပီ့ ေနာကးပိုငး့တျငး ကမကထ်ပဳသူအစုရြငးမ္ာ့သို႕ အချငးံ

အေရ့တရပးအ်ဖစး

(Right-Issue)

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

(ဿ)

ၾကိမးထုတး

ေပ့ခံဲပါသညး၈

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔

ပထမဆဵု့အၾကိမး ကမး့လြမး့်ခငး့ကို ေအာကးပါ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီ တ႔ိုတျငး ်ပဳလုပးမညး်ဖစးပါသညး၈






KBZ Stirling Coleman Securities Company Limited (KBZSC)
AYA Trust Securities Company Limited (AYA Trust)
CB Securities Limited (CB)
Myanmar Securities Exchange Centre Company Limited (MSEC)
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (KTZRH)
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ေနာကးပိုငး့ကၽျႏးုပးတို႔၌ အစုရြယးယာအလႊဲအေ်ပာငး့ႏြငး႔ ေရာငး့ွယးမႈမ္ာ့ကို ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့
လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ နညး့ဥပေဒ အခနး့ ၂ အပိုဒး ၁၀၆

ှွ၄ အရ ်မနးမာႏုိငးငဵ SECM က အချင႔အ
း ာဏာ

အပးႏြငး့ထာ့သညး႔အတိုငး့ တရာ့ွငး အေရာငး့အွယး လုပးမညး်ဖစးသညး၈
သို႔ရာတျငး လကးရြိအေ်ခအေန၉ SECM အေန်ဖငးံ OTC တရာ့ွငးေကာငးတာေစ့္ကျကးကို မဖျငးံလြစး
ရေသ့ပါ၈ ယငး့သို႔ေသာ အေ်ခအေနတျငး ကၽျႏးုပးတုိ႔မြ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ ပိုငးဆိုငးေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ ေရာငး့ခ္မြဳ
အတျကး ွနးေဆာငးမြဳေပ့သျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈ကၽျႏးုပးတုိ႔ အေန်ဖငးံ ရြယးယာေစ့္ႏြဳနး့ကို သတးမြတးမညး မဟုတးပါ၈
ေရာငး့ခ္လိုေသာ

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ကသာ

အစု၌ေရာငး့ေစ့္ကို

သတးမြတး်ပီ့

ွယးယူရနးဆႏၵရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ

တိုကးရိုကးညြိႏြိဳငး့ ေရာငး့ွယးႏုိငးၾကပါသညး၈ ကၽျႏးုပးတုိ႔ကုမၸဏီသညး ရြယးယာေရာငး့ခ္်ခငး့အတျကး လိုအပးေသာ
အစုရြယးယာ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့စာခ္ဳပး ၇ တဵဆိပးေခါငး့ကပး်ခငး့ ႏြငံး အစုရြယးယာလႊဲေ်ပာငး့မြဳ မြတးပဵုတငး်ခငး့ ကိစၥမ္ာ့ကို
ပံပ
ဵ ့ုိ ေဆာငးရျကးေပ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ ယငး့သို.ေသာ ွနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ အတျကး ပျဲခယူမညးမဟုတးဘဲ အဆိုပါ
လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့

အတျကး

အမြနးတကယး

ကုနးက္စရိတးကိုသာ

ယူ်ပီ့

ွနးေဆာငးမြဳေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈

ကၽျႏုးပးတို႕၌ကုမၸဏီသညး ကၽျႏုးပးတို႕၌ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့အေပ၍ အက္ိဳ့ေဆာငးခ တစးစဵုတစးရာကို ေတာငး့ခဵ်ခငး့
လဵု့ွ်ပဳလုပးမညး မဟုတးေၾကာငး့ႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး OTC ေကာငးတာ ေစ့္ကျကမ
း ေပ၍ေပါကးေသ့ခငး ကာလအတျငး့
။တို ပိုငးဆိုငးေသာ

အစုရြယးယာမ္ာ့လႊဲေ်ပာငး့ေရ့ကိစၥကို

အကူအညီေပ့ရနး

ကၽျႏုးပးတို႔တာွနး်ဖစးသညးဟု

ခဵယူထာ့်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ကို အေလ့အနကးထာ့ သိေစအပးပါသညး၈
၁၈

အလႊဲအေ်ပာငး့ကနး႔သတးခ္ကး
ယခုလကးရြိကာလတျငး ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့၌ ွယးယူသူမ္ာ့ႏြငး႔ (သို႔မဟုတ)း ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ

သူမ္ာ့က

အလႊဲအေ်ပာငး့ႏြငး႔

်ပနးလညးေရာငး့ခ္ေရ့ကိစၥတို႔

အတျကး

ကနး႔သတးခ္ကးတစးစဵုတရာ

မရြိေသ့ပါ၈

အလႊဲအေ်ပာငး့ႏြငး႔ ်ပနးေရာငး့ခ္်ခငး့ကိစၥအာ့လဵု့ကို လကးရြိကာလႏြင႔း အနာဂတးကာလတျင
ျ း အချင႔အ
း ာဏာ အပးႏြငး့
ထာ့ေသာ (OTC = Over The Counter ) ေကာငးတာေစ့္ကျကးႏင
ြ း႔ ရနးကုနးစေတာ႔အိပးခ္ိနး့ (YSX = Yangon Stock
Exchange) တို႔ စာရငး့ွငးလာခဲ႔လြ္ငး သူတို႔မြ တစးဆငး႔ ကုမၸဏီက စီမဵေဆာငးရျကးမညး၈
၂၈

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ချေ
ဲ ွမြဳအစီအစဥး
အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ချဲေွေပ့်ခငး့သညးး ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ ကိုယးပိုငးဆဵု့်ဖတးခ္ကး အတိုငး့သာ

်ဖစးသညး၈အမ္ာ့်ပညးသူသ႕ို ကမး့လြမး့အစုရြယးယာ အေရအတျကးသညး က္ပးေငျ ၂,ဿ၂ွ,ွွွ,ွွွ/- ထကး ပုိမို
ေက္ားလျနး်ပီ့ ွယးယူလိုပါက ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

ဆငး်ခငးတဵုတရာ့်ဖငးံသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မညး်ဖစး်ပီ့ ေအာကးပါ

အစီအစဥးအတိုငး့ ေဆာငးရျကးသျာ့မညး၈
(က)

ရြယးယာအေရအတျကး အနညး့ငယးသာ ေလြ္ာကးထာ့ေသာ အေသ့စာ့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏသ
ြဵ ူမ္ာ့ကုိ
ဦ့စာ့ေပ့မညး၈

(ခ)

လကးရွ
ြိ ယးယူရနးဆႏၵ်ပဳထာ့သူမ္ာ့အာ့

်ပနးအမး့ေငျကို

်ပနးလညးလကးခဵယူရနး

ဆႏၵရြိ/မရြိ

(သို႕မဟုတး) အဆိုပါပိုေငျအာ့ ေနာငးတၾကိမး အစုရြယးယာကမး့လြမး့သညးံအခါမြသာ ထုတးယူရနး
ဆႏၵရြိ/မရြိ ေမ့်မနး့၊ ဆႏၵအတိုငး့ဆကးလကး ေဆာငးရျကးေပ့ပါမညး၈
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အစုရြယးယာမ္ာ့ကိုခေ
ျဲ ွေရာငး့ခ္မညးံအစီအစဥး
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီက အမ္ာ့်ပညးသူသို.ကမး့လြမး့အစုရြယးယာစုစုေပါငး့ ၂ွွ,ွွွ အစုကုိ ကမး့လြမး့

ပါသညး၈ ကမး့လြမး့မႈမြာ SECM ၌ အတညး်ပဳမႈအရသာ်ဖစးပါမညး၈
ကမး့လြမး့မႈမ်ပဳမီ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး ပထမအဆငးံအေန်ဖငး႔ အစုရြယးယာ ၂ွွ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့
ေငျပမာဏ က္ပး ၂,ွွွ,ွွွ,ွွွိ/- အာ့ ချဲေဝေရာငး့ခ္်ပီ့ မတညးေငျရငး့အ်ဖစး ထညးံွငးခဲ႔်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ဒုတိယအဆငးံအ်ဖစး ေနာကးထပးအစုရြယးယာ ၂ွွ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့တနးဘို့ပမာဏ က္ပး ၂,ွွွ,ွွွ,ွွွ/- ကို
ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႔ အချငး႔အေရ့တစးရပးအ်ဖစး ထုတးေပ့ရနး ဒါရိုကးတာ ဘုတးအဖဲျ႔မြ ဆဵု့်ဖတးခဲံ်ပီ့်ဖစးပါသညး၈
တတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ ထပးမဵ၊ ဒုတိယအၾကိမး အစုရြယးယာ
အချငးံအေရ့တစးရပးအ်ဖစး

ထုတးေပ့ရနး

ဒါရုိကးတာအဖဲ႕ျ မြ

ှ,ွွွ,ွွွ အာ့ ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႕

ကမး့လြမး့ခဲံပါသညး၈ကမး့လြမး့ေသာ

အစုရြယးယာ

ှ,ွွွ,ွွွ အနကးမြ အစုရြယးယာ ၂၄ဿ,ွွွ အာ့ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့မြ ွယးယူခဲံေသာေၾကာငးံ စုစုေပါငး့တနးဘို့
ပမာဏ က္ပး ၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ ချဲေဝထာ့ပါသညး၈

နာကးဆဵု့ တငး်ပရကးမတိုငးမီအခ္ိနးတျငး ကၽျႏးုပးတုိ႔ကုမၸဏီသညး

အမ္ာ့်ပညးသူအာ့ ကမး့လြမး့်ခငး့မ်ပဳမီအခ္ိနအ
း ထိ စုစုေပါငး့အစုရြယးယာ ှ,၂၄ဿ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့တနးဘို့ ပမာဏ
က္ပး ှ၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ/ -ကို ချဲေဝထာ့ၿပီ့်ဖစးပါသညး၈
ဤကမး့လြမး့်ခငး့ကို ဘဏးတစးခုခု (သို႔မဟုတ)း ေငျေရ့ေၾက့ေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့ တစးခုခုက ွယးရနး
အာမခဵထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ သို႔ရာတျငး အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ရာ၉ အ်ပညးံအွေရာငး့ခ္မႈမ်ဖစးခံပ
ဲ ါက အမ္ာ့်ပညးသူမြ
ွယးယူ်ခငး့မ်ပဳသ်ဖငးံ

က္နးရြိေနေသာ

က ွယးယူရနး တာွနး

အစုရြယးယာမ္ာ့ကို

ကမး့လြမး့ေစ့္ႏႈနး့အတိုငး့

ပါသညး၈

၀
။

အေရာငး့ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့
်မနးမာႏုိငးငဵ်ပငးပတျငး အမ္ာ့်ပညးသူဆိုငးရာ ကမး့လြမး့မြဳ်ပဳလုပး်ခငး့ (သို႔မဟုတး) ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့
စာအုပးအာ့ လကးွယးထာ့်ခငး့၇်ဖနး႔ေွ်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ကၽျႏုးပးတို႔ႏင
ြ း႔ ဆကးစပးေသာပစၥညး့
တစးစဵုတစးခု

(သို႔မဟုတ)း

အစုရြယးယာမ္ာ့ကမး့လြမး့ရနး

ချငးံ်ပဳမိန႔လ
း ိုအပးေသာ

စီရငးပိုငးခင
ျ ႔န
း ယးေ်မတစးခုခုတျငး

အစုရြယးယာမ္ာ့ ကမး့လြမး့်ခငး့အေပ၍ မညးသညးံအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ ကိုမြ္ ်ပဳခဲ႔်ပီ့ (သို႔မဟုတး) ်ပဳလိမး႔မညး
မဟုတးပါ၈ အလာ့တူစျာပငး ႏိုငးငဵတစးခုခုတျငး့ (သို႔မဟုတး) ႏုင
ိ င
း တ
ဵ စးခခ
ု မ
ု ြ (သုိ႔မဟုတ)း စီရငးပုိငးချငးံနယးေ်မတျငး
အဆိုပါကမး့လြမး့ေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို တိုကးရိုကး ်ဖစးေစ၇ သျယးွိုကး၊်ဖစးေစ၇ ကမး့လြမး့်ခငး့၇ ေရာငး့ခ္်ခငး့
ကိုလညး့ေကာငး့၇ ကမး့လြမး့ေသာ အစုရြယးယာ မ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့စာအုပးကို်ဖစးေစ၇
ကမး့လြမး့သညးံပစၥညး့ (သို႔မဟုတး) ေၾကား်ငာမ္ာ့ကို်ဖစးေစ၇ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ (သို႔မဟုတး) ထုတးေွ်ခငး့၇ ကိုလညး့ေကာငး့
မ်ပဳရပါ၈

သိ.ု ရာတျငး

အဆိုပါႏုိငးငဵ

(သို႔မဟုတ)း

စီရငးပိုငးခင
ျ းံနယးေ်မတစးခု၌

သတးမြတးထာ့ေသာ

ဥပေဒ

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ႏြငံး ကိုကးညီမြဳရြိပါက လုပးကိုငးေဆာငးရျကးႏုိငးသညး၈ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ (သို႔မဟုတး)
ကမး့လြမး့သညးံ ပစၥညး့ကို ်ဖနး႔ေွ်ခငး့ႏြငးံကၽျႏးုပးတို႔၌ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ကမး့လြမး့်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ေရာငး့ခ္်ခငး့
သညး

စီရငးပင
ုိ ခ
း ျင႔န
း ယးေ်မတျငး

ဥပေဒအရ

ကနး႔သတးထာ့ႏိုငးသညး၈ထို႔ေၾကာငး႔

ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့

(သို႔မဟုတး) ကမး့လြမး့သညးံပစၥညး့တစးခုခုကို လကးွယးရရြိထာ့ေသာသူမ္ာ့သညး ။တို႔အတျကး မညးသို႔ေသာ
ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ရြိသညးကို သိရြိ်ပီ့ လိုကးနာႏုိငးရနး မိမိတို၌ ဥပေဒအၾကဵေပ့မ္ာ့ႏြငးံ တိုငးပငး၊ အၾကဵဥာဏး
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ရယူၾကရနး ်ဖစးပါသညး၈ ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့ကို ကမး့လြမး့မႈတစးခု (သို႔မဟုတး) ဖိတးေခ၍မႈတစးခုအ်ဖစး
မညးံသညးံ အေ်ခအေန တစးရပးရပးတျငးမဆို၇ ကမး့လြမး့မႈ (သို႔မဟုတ)း ဖိတးေခ၍မႈ်ပဳလုပးရနးအချငး႔အာဏာမရြိပါ၈
၄၈

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္်ခငး့အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့
အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့ေရာငး့ခ္ရနးအတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးပါသညး၈
ခနး႔မြနး့ေ်ခအသဵု့စရိတးမ္ာ့

က္ပးသနး့ေပါငး့

ှ၈

ပညာရြငးမ္ာ့ဆိုငးရာအခေၾက့ေငျမ္ာ့

၂၂

ဿ၈

ပဵုႏြိပး်ခငး့

၄၀

၃။

ေၾကား်ငာခကုနးက္စရိတးမ္ာ့

၈၅

စုစုေပါငး့
၅၈

ှ၂ွ

အစုရြယးယာေရာငး့ရေငျကိုအသဵု့်ပဳမညးံအစီအစဥးမ္ာ့၈
ကၽျႏးုပးတို႔သညး စုစုေပါငး့ွငးေငျ (၂,ဿ၂ွ,ွွွ,ွွွ)

ရြိမညး်ဖစး၊ ေအာကးပါအတိုငး့ သဵု့စျရ
ဲ နး

ရညးရျယးသညး၈
(က)

ကမး့လြမး့အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကိုက္ခဵရနး၈ (“အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့်ခငး့အတျကး ခနး႔မန
ြ ့း ကုနးက္
စရိတးမ္ာ့” က႑တျငး ၾကညးံပါရနး)

(ခ)

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးထုတးေပ့သညးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့

ေပ့ေခ္ရမညးံ

ေကားမရြငးႏြငးံ

commitment fees အတျကး ေပ့ေခ္ရနး၈
(ဂ)

တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ တညးေဆာကးေရ့အဆငးံ-ှ အတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ေပ့ရနး၈

(ဃ)

အထျေထျလုပးငနး့သုဵ့ေငျမ္ာ့အတျကးေပ့ရနး၈

( )

ဧရာွတီဘဏးမြ (၀.၅.ဿွှ၃)ေန႔စျဲ်ဖငးံ ေခ့္ထာ့ေသာ က္ပးသနး့ (၂ွွ)၇ (ဿ.၆.ဿွှ၃) ေန႔စဲျ်ဖငးံ
က္ပးသနး့ (ှ,ွွွ)၇ (ဿွ.၆.ဿွှ၃) ေန႔စဲျ်ဖငးံ က္ပးသနး့ (ှ,ွွွ) ေခ့္ေငျမ္ာ့ႏြငးံ အတို့ေငျမ္ာ့
ေပ့ေခ္ရနးႏြငးံ Shop House ဿ၁ လုဵ့ ၿပီ့စီ့ခ္ိနး၉ ထပးမဵေခ့္ယူမညးံ က္ပးသနး့ (ဿွွွ)ႏြငံး ၿပီ့စီ့ရနး
အတျကး အ်ခာ့လိုအပးေသာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ ႏြငးံအတို့ေငျမ္ာ့ ေပ့ေခ္ရနး ၈

သတးမြတးခ္ိနးႏြင႔း ထုတးေပ့မညးံ ေငျပမာဏကို ကၽျႏးုပးတို ဒါရိုကးတာမ္ာ့က ။တိ႔၌
ု ကိုယးပိုငးဆငး်ခငးတဵု
တရာ့်ဖငး႔ ဆဵု့်ဖတးမညး်ဖစးပါသညး၈သို႔ရာတျငး အနာဂတး၉

်ဖစးေပ၍လာႏိုငမ
း ညးံကိစၥရပးမ္ာ့

(သို႔မဟုတ)း ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့

တို့တကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ေယဘုယ္ေစ့္ကျကး အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ကၽျႏုးပးတို႔လုပးငနး့၌ အလာ့အလာ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ
အတျငး့ ်ဖစးေပ၍သညးံ လူမႈေရ့၇ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ ရ့ ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့၌ ေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးအေပ၍
ထိနး့ခ္ဳပးမႈတို.အ်ပငး၇
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵရနး
ရဵပေ
ုဵ ငျေထာကးပဵ႔ရနး

မတညးေငျရငး့
ႏြငးံ

လိုအပးမြဳ၇

အ်ခာ့ေသာ

အသဵု့ေငျမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳပဵုေ်ပာငး့လဲရနး လိုအပးလာႏိုငပ
း ါသညး၈

ဘ႑ာေရ့ရဵပဵုေငျရရြိမြဳ

အခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ

အေ်ခအေန၇

အထကးတျငးေဖ၍်ပထာ့ေသာ
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၆၈

မတညးေငျရငး့ထညး ွငး်ခငး့
မတညးေငျရငး့ထညးံွငး်ခငး့ (ေခ့္ေငျမ္ာ့အပါအွငး) သညး အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့ ကမး့လြမး့်ခငး့ မ်ပဳမီ

အခ္ိနးအထိ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
အေၾကာငး့အရာ

၀ှ ရကး ၾသဂုတးလ
ဿွှ၃ မြစ၊
က္ပးသနး့ေပါငး့

၀

၁၅,၇၂၀

၅၀၀
၁,၀၀၀
၁,၀၀၀
၁၈,၂၂၀

ှွ၈

စျန႔စ
း ာ့ရႏိုငးသညး႔အခ္ကးမ္ာ့၈
အစုရြယးယာမ္ာ့တျငး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ်ပဳမီ

ဤကုမၸဏီ၌အစုရြယးယာမ္ာ့တျငး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵ်ခငး့ႏြင႔း

ဆကးစပးသညးံ ေအာကးတျငးေဖ၍်ပထာ့ေသာ စျန.း စာ့ရႏိုငးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ညႊနး့တမး့စာအုပးပါ သတငး့
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အာ့လဵု့ကို ေသခ္ာစျာဖတးရြဳေလံလာ်ပီ့မြသာ MAEX ၌ အစုရြယးယာကိုွယးယူ ရငးႏးြီ့်မြဳပးႏြဵရနး
စဥး့စာ့သငးံပါသညး၈ ဤစျန႔စ
း ာ့ရမႈမ္ာ့ႏြငး႔ မေသခ္ာမႈမ္ာ့မြာ MAEX အေန်ဖငးံသာ ရငးဆိုငးရမညးံကိစၥရပးမ္ာ့ မဟုတး
ေသ့ပါ၈ MAEX အေန်ဖငးံ လတးတေလာ မသိရြိေသ့ေသာ ေနာကးထပး စျန႔စ
း ာ့ရနးႏြငးံ မေသခ္ာမႈမ္ာ့ကလညး့ ။၌
ဘ႑ာေရ့ အေ်ခအေန (သို.မဟုတ)း စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနေပ၍ တျငး ထိခိုကးမြဳ တစးစဵုတစးခု သကးေရာကး
ေစႏုိငးပါသညး၈ MAEX အေန်ဖငးံ ဤေနရာတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ဘ႑ာေရ့ (သို႔မဟုတး) အ်ခာ့စျနး႔စာ့ရမႈ
တစးစဵုတစးရာကို တိတိက္က္ ( သို႔မဟုတ း) ကိနး့ဂဏနး့်ဖငးံ ေဖား်ပႏိုငးသညးံ အေ်ခအေန မရြိပါ၈
၀

၊

(

(YCDC)
MAEX

YCDC

(၂၂.၀၃.၂၀၁၆)

၀

၊

။


၂၀၀

YCDC
)

၂၀%
။

=

၄၀

(

/

/

-
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၂၅%

။

YCDC

MAEX
MAEX
။
၄

MAEX
.

၀

MAEX

၀

၀

။

YCDC

၀

၀

။

၄
ၵ

၀

၊

။

ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာစျန႔စ
း ာ့မႈမ္ာ့
တညငး့ကုနး့

သစးသီ့ွလဵမ္ာ့၇

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ႏြငး႔

ပနး့မနးမ္ာ့

လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္

တညးေဆာကးေရ့ႏြငး႔ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ေငျလဵု့ေငျရငး့ၾကီ့မာ့စျာလိုအပးရာ MAEX

လုပးငနး့

လညးပတးရနး လဵုေလာကးေသာ အရငး့အႏြီ့မရြိပါက သူ၌လုပးငနး့မ္ာ့
ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကး ေစႏိင
ု သ
း ညး၈
ႏြငး

MAEX
.

၀

ေငျလဵု့ေငျရငး့အတျကးလဵုေလာကးမြဳ မရြိေသာအေ်ခအေန်ဖစးႏိုငးပါသညး၈

ယငး့အေ်ခ
ရြာေဖျႏိုငး်ခငး့

အေနတျငး

MAEX

မရြိပါက

ကုမၸဏီ၌

သညး

လိုအပးေသာေငျလဵု့ေငျရငး့အတျကး

လုပးေဆာငးအေကာငးအထညးေဖ၍ႏိုငးမြဳႏြငးံ

လဵုေလာကးေသာရဵပဵုေငျမ္ာ့ကို
ဖျဵ.်ဖိဳ့ေရ့မဟာဗ္ဴဟာအေပ၍တျငး

ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးရာ လုပးငနး့လညးပတးမႈမ္ာ့၌ ရလဒးမ္ာ့၇ ဘ႑ာေရ့ အေ်ခအေနႏြင႔း အလာ့အလာကို
ထိးခိုကးသညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈတစးခု ရြိလာႏိုင
.

။
/

၊

၀

(Shop House)

၊
၀
၊

။
။

၊
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၀
။

.
။
။
၊
.

(
။

MAEX

၊
၊

.

၀

။

လုပးငနး့လညးပတးမႈဆိုငးရာစျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့
အဆို်ပဳထာ့ေသာစီမဵကိနး့

တညးေဆာကးေရ့အတျကး

လိုအပးေသာ

အသငး႔ေရာစပး်ပီ့

ကျနးကရစး၇

သဵေခ္ာငး့မ္ာ့၇ အာ့်ဖညးံသဵမ္ာ့၇ ၾကိဳတငးသျနး့ေလာငး့ထာ့ေသာ ပစၥညး့မ္ာ့၇ ေၾကျ်ပာ့မ္ာ့၇ ကျနးကရစးေဖ္ားရနး သဲ၇
ဘိလပးေ်မ၇ ဂေဟေဆားထာ့ေသာ သဵမဏိးကျကး၇ သဵမဏိၾကိဳ့မ္ာ့၇ ပဵုသျငး့ထာ့ေသာ သဵမဏိ၇ သဵေခ့္မတကးေသာ
သဵမဏိ၇

အလူမီနီယဵမြနး၇

ေစ့္ကျကးတျငးရြိမြဳ

သစးသာ့ႏြငး႔

သုတးေဆ့အစရြိသညးံ

အေ်ပာငး့အလဲေပ၍မူတညး၊

ကုနးၾကမး့ပစၥညး့မ္ာ့သညး

ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ

ွယးလိုအာ့ႏြငးံ

ေဆာကးလုပးေရ့စရိတး

်မငံးတကးလာႏုိငးသညး၈ ထုိသို႔ေသာ ကုနးၾကမး့ေစ့္ႏြုနး့မ္ာ့သညး စီမဵကိနး့ လ္ာထာ့ခ္ကး ကို ေက္ားလျနးသျာ့ႏိုငးသညး၈
.
။

.

Zamil Steel (
B4

။

)

.

။
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ေငျေပ့ေခ္ရနး

ေႏြာငး႔ေႏြ့်ခငး့

ႏြငံး

အေရာငး့အွယး

ပ္ကးကျကး်ခငး့တို.က

ေငျသာ့စီ့ဆငး့မႈကို

ထိးခိုကးေစႏိုငးသညး၈ ွယးသူမ္ာ့ထဵမြ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့မ္ာ့ကို သတးမြတးထာ့ေသာ ေငျေပ့ေခ္ေရ့ အစီအစဥးအတိုငး့
ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ ်ပဳလုပးရနး်ဖစးသညး၈ွယးသူမ္ာ့၌ ေငျေခ္မႈေႏြာငး႔ေႏြ့်ခငး့ေၾကာငး႔ အသဵု့စရိတး ထုတးေပ့်ခငး့ႏြငး႔
ွယးသူမ္ာ့ထဵ

ေငျေပ့မြဳ

လကးခ

အၾကာ့တျငး အခ္ိနးကျာဟမႈ သညး MAEX ၌ ေငျသာ့

စီ့ဆငး့မႈကို ထိခိုကးေစႏိုငးသညး၈
ေငျေၾက့လဲလြယးႏႈနး့

စျနး႔စာ့ရမႈ

MAEX သညး

။
ပစၥညး့မ္ာ့

.
။

၀

.

။

o
o
၀

o
o
၊

။

အေထျေထျစျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့
ေငျေၾက့လဲလြယးႏႈနး့စျနး႔စာ့ရမႈ
MAEX သညး

။
ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ႏြင႔း

ကုနးၾကမး့မ္ာ့

MAEX

အတျကးေပ့ေခ္ရနး

၀

က္သငးံေငျမ္ာ့ႏြငးံ

်ပနးလညး ေပ့ဆပးရနး ်ဖစးေသာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ကဲ႔သို႔ အခ္ဳိ႕ေသာ အသဵု့စရိတးမ္ာ့မြာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျ်ဖငးံ
ေပ့ဆပးရနးရြိသညးံ အခါ ေငျေၾက့လဲလြယးမႈႏႈနး့ စျန႔စ
း ာ့ရမႈကို ခဵဵစာ့ရႏိုငးသညး၈
အတို့ႏႈနး့ဆိုငးရာစျနး႔စာ့ရမႈ
ၾကဵဳ

MAEX

.ရႏုိငးသညး၈

လုုပးငနး့ဆိုငးရာစျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့
လုပးငနး့ဆိုငးရာ စျန႔စ
း ာ့ရမႈမ္ာ့ႏြငး႔ ဆကးစပးသညးံ အဓိကစျန႔စ
း ာ့ရမႈေလ့ခုုရြိသညး၈
-

အထူ့သ်ဖငးံ

က္ဆငး့ေနေသာ

က ႓ စီ့ပျာ့ေရ့

အေ်ခအေနေၾကာငးံ

မလိုလာ့အပးေသာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳ က္ေရာကးေနသညးံ အဓိကေဖာကးသညးမ္ာ့အေပ၍တျငး အမြီ်ပဳေနရ်ခငး့၇

30
-

တစး ီ့ခ္ငး့၌ ်ပညးတျငး့အသာ့တငး ကုနးထုတးလုပးမြဳ (GDP) က္ဆငး့်ခငး့သညး ပ္မး့မြ္လူေနမႈ
အဆငး႔ အတနး့ႏြငးံ ထုတးကုနးစာ့သဵု့မႈအဆငး႔ကိုပါ အက္ိဳ့သကးေရာကး မႈရႏ
ိြ င
ုိ သ
း ညး၈

-

ရနးကုနးလူဦ့ေရ ေလ္ာ႔်ခငး့သညး ထုတးကုနးစာ့သဵု့မြဳေလ္ာ႔က္်ခငး့သို႔ ဦ့တညးႏိုငးသညး၈

-

အေရာငး့အွယး ေစ့္ကျကးခ္ဲ႕ထျငး်ခငး့အတျကး ၾကီ့မာ့ေသာေငျအရငး့အႏြီ့ လိုအပးသ်ဖငးံ အ်မတး
ရႏိုငးမြဳကို နညး့ပါ့ သျာ့ေစႏိုငးသညး၈

လုပးငနး့လညးပတးမႈဆိုငးရာ စျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့
-

ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့လညးပတးေရ့အတျကးလြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကိုသိသာစျာသဵု့စျရ
ဲ နးလိုအပးသညး၈
အရာွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့၇ ကိရိယာတနးဆာပလာမ္ာ့၇ စီမဵခနး႔ချဲမြဳစဵနစးႏြငး႔ အ်ခာ့ထုတးလုပးေရ့ ကိရိယာ
မ္ာ့သညး

သဘာွေဘ့အႏၱရယးမ္ာ့၇

မေတားတဆမႈမ္ာ့ႏြငးံ

အ်ခာ့တပါ့ေသာ

သူတို႕ေၾကာငး႔

ဆဵု့ရႈဵ့ႏိုငးသညး၈ ပ္ကးစီ့ႏိုငးသညး၈ (သို႔မဟုတး) အက္ိဳ့မရြိ်ဖစးလာႏိုငးသညး၈
ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာစျန႔စ
း ာ့ရမႈမ္ာ့
-

အကယး၊ ကုမဏ
ၸ ီ၌ ထုတးလုပးစရိတးမ္ာ့ ဆကးလကး်မငးံမာ့ေနခ္ိနးတျငး အချနးတို့ေကာကးေရ့
အတျကး အတညး်ပဳခ္ကးရရနး မ်ဖစးႏိုငးေသ့လြ္ငး ကုမၸဏီ၌ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန

ေငျေၾက့

အေနအထာ့ ထိခိုကးႏိုငးသညး၈
-

ကုမၸဏီ၌

ေဆာကးလုပးေရ့၇

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု

်ဖနး.်ဖဴ့ေရ့တိ.ု တျငး

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵရနး

ကုမၸဏီတျငး အရငး့အႏြီ့ ၾကီ့ၾကီ့မာ့မာ့ လိုအပးပါသညး၈
-

ကုမၸဏီကေငျအပးႏြဵ်ခငး့
ပ္ကးကျကးမႈ

(သို႔မဟုတး)

မ္ာ့ေၾကာငးံ

ေခ့္ေငျမ္ာ့

ကုမၸဏီ၌

ေပ့ထာ့ေသာအခ္ိဳ႕

မိတးဖကးအဖျဲ႕မ္ာ့၌

ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနကို

မလိုလာ့အပးေသာ

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ်ဖစးႏိုငးသညး၈
ေစ့္ရုဵႏြငးံ ေစ့္ဆုိငးမ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ စျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့


Shop House မ္ာ့၌ ဿွ% ကို YCDC အာ့ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာစာခ္ဳပးစညး့မ္ဥး့အတိုငး့ ၿပီ့စီ့မႈ အဆငးံလိုကး
အပးႏြငး့ ရမညး၈ က္နးရိြသညးံ ၅ွ% ၌ ေရာငး့ခ္်ခငး့မြ ရရိြႏိုငးမညးံ ခနး႔မြနး့ွငးေငျသညး MAEX ၌ စီမခ
ဵ နး႔ချဲမႈ
တာွနးခဵမ္ာ့၌ ေမြ္ားမြနး့မူတျငးသာမူတညးပါသညး၈



YCDC အာ့ ေပ့အပးလိုကးသညးံ ၂၀

Shop House မ္ာ့၌

်ပငးပေပါကးေစ့္ထကးးပုိမို၊

(သု႕ိ မဟုတ)း ေလ္ာ႕နညး့၊ ေရာငး့ခ္်ခငး့ ခဵရႏုိငးပါသညး၈
တရာ့စျ်ဲ ခငး့အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငး႔ အေၾကာငး့အာ့ေလ္ားစျာေပ့ရနးတာွနးရြိမႈမ္ာ့၈


ကုမၸဏီက စညး့ၾကပးမြဳ ခဵယူခဲံ်ပီ့်ဖစးေသာ အချနးမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ကုမၸဏီအတျကး နစးနာေစႏိင
ု ေ
း သာ အချနး
်ပနးလညး စညး့ၾကပးမဳြကို လကးခဵရရြိႏိုငးသညး၈

ေစ့္ကျကးႏြငး႔ဆကးစပးေသာ စျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့


ကုမၸဏီက လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနေသာ ရနးကုနး်မိဳ.တျငး ၾကီ့မာ့ေသာ ေစ့္ကျကးဆိုငးရာ ယြဥး်ပိဳငးမြဳ ႏြငံး
စပးလ္ဥး့သညး႔ စျန႔စ
း ာ့မႈတစးစဵုတစးရာ ရြႏ
ိ င
ုိ သ
း ညး၈
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နညး့ပညာဆိုငးရာစျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့


ေငျစာရငး့ႏြငး႔

ေပ့ေခ္်ခငး့ကိစၥမ္ာ့

စီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငး႔

ေဆာငးရျကးမႈစဵနစးမ္ာ့ႏြငး႔

ဆကးစပးသညး႔

စျနး႔စာ့မႈ

တစးစဵုတစးရာ ရြႏ
ိ င
ုိ သ
း ညး၈
ဥပေဒႏြငး႔စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ႏြငး႔ဆကးစပးေသာစျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့


်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဥပေဒ၇ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာကိစၥရပးမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး ကုမၸဏီ အေန်ဖငးံ
အခကးခဲအခ္ိဳ ရြိႏုိငးသညး၈ ယငး့သို.ေသာလိုကးနာရနး အခကးအခဲသညး ကုမၸဏီ၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့
အေ်ခအေနအေပ၍ မလိုလာ့အပးေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြႏ
ိ င
ုိ သ
း ညး၈

လိုကးနာရမႈဆိုငးရာ စျန႔စ
း ာ့ရ်ခငး့မ္ာ့


်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဥပေဒ၇ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာကိစၥရပးမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ
အခကး

ခဲအခ္ိဳ.ရြႏ
ိ င
ို သ
း ညး၈ ယငး့သို႔ေသာလိုကးနာရနး အခကးအခဲသညး ကုမၸဏီ၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြင ဘ႑ာေရ့

အေ်ခအေနအေပ၍မလိုလာ့အပးေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြႏ
ိ င
ုိ သ
း ညး၈
စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ႏြငးံအဓိကက္ေသာွနးထမး့မ္ာ့ႏြငး႔ ဆကးစပးေသာစျနး႔စာ့ရမြဳမ္ာ့


ကုမၸဏီ၌

စီမဵခနး.ချဲေရ့ကို

အဓိကထာ့လုပးေဆာငးေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ

အဓိကက္ေသာ

ွနးထမး့မ္ာ့၌

ွနးေဆာငးမြဳ ႏြငံး ေဆာငးရျကးမႈတို႕သညး ကုမၸဏီ၌ ေဆာငးရျကးမြဳအေပ၍ တစးစိတး တစးေဒသ်ဖစးေစ၇
တစးခုလဵု့အေပ၍်ဖစးေစ သကးေရာကးမြဳရြိသညး၈ အဆိုပါ အဓိက ွနးထမး့တစးဦ့ဦ့ ဆဵု့ရႈဵ့မႈသညး ကုမၸဏီ၌
စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့ အေ်ခအေနအေပ၍ မလိုလာ့အပးေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြႏ
ိ င
ုိ သ
း ညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵႏြငး႔ဆကးစပးေသာ စျန႔စ
း ာ့ရမႈမ္ာ့


်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ႏိုငးငဵေရ့၇ လဵု်ခဵဳေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငး႔ လူမႈေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငး႔ စျန႔စ
း ာ့ရ မႈမ္ာ့။



်မနးမာႏိုငးငဵ၌

တရာ့ေရ့စနစးသညး

အရညးအေသျ့်ပညးံမီ

ရငး႔က္ကးမႈရိြရနး

ေ်ပာငး့လဲေနဆဲ်ဖစးရာ

်မနးမာဥပေဒႏြင႔း လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို အဓိပၸါယးယူဆခ္ကး၇ အသဵု့ခ္မြဳႏြငးံ တရာ့ ဥပေဒ စို့မို့ေရ့တို႔ႏင
ြ ံး
စပးလ္ဥး့သညးံ စျန႔စ
း ာ့ရမႈမ္ာ့၈


်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ လကးရြိက္ငးံသဵု့လ္ကးရြိေသာ ပိတးဆ႔အ
ို ေရ့ယူမြဳမ္ာ့ႏြငးံ ထပးမဵသကးေရာကးလာ ႏုိငးေသာ
ပိတးဆ႔အ
ို ေရ့ယူမြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ ၾကဵဳေတျ႔လာႏုိငးသညးံ စျန႔စ
း ာ့မြဳမ္ာ့ႏြငးံ သကးေရာကးမြဳမ္ာ့၈



ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ႏုိငးေသာအစုရြယးယာပိုငးရြငး၇ ကုမၸဏီ ႏြငံး အနညး့စုအစုရြယးယာပိုငးရြငးတို႔၌ စိတးွငးစာ့မြဳမ္ာ့
မတူညီဘဲ ကျ်ဲ ပာ့ႏိုငးသညး၈
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အပိုငး့ - ၃။
ှ၈

အစုရြယးယာထုတးေွသညးံကုမၸဏီ၌အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ကုမၸဏီ၌ေနာကးခဵႏြငးံသမုိငး့ေၾကာငး့
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီကို

ကမကထ်ပဳသူ(ှှ)ဦ့်ဖငး႔

တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့

တညးေဆာကးရနးႏြငးံ

စီမဵခနး.ချဲရနး ရညးရျယး၊တညးေထာငးခဲံပါ်ပီ့ ကုမၸဏီ၌ သငး့ဖျဲ.စညး့မ္ဥး့၇ သငး့ဖျဲ မြတးတမး့ မိတၱဴမ္ာ့ (M & A of A)ကို
ဤညႊနး့တမး့စာအုပးတျငး ပူ့တျေ
ဲ ဖား်ပထာ့ပါသညး၈ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္သညး အငး့စိနး်မိဳ႕နယး၇ ေရႊ်ပညးသာ
တဵတာ့လမး့ႏြငး႔

ပုလဲလမး့ေထာငး႔တျငး

တညးရြိသညး၈

ဿွှ၂

ခုႏစ
ြ း

ႏြစဥ
း ့ီ ပိုငး့တျငး

ရနးကုနး်မိဳ.ေတား

စညးပငးသာေရ့ေကားမတီမြ ်ပဳလုပးေသာ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္စီမဵကိနး့ တညးေဆာကးချငးံ ႏြငးံ စီမဵခနး႕ချဲချငးံ
တငးဒါကို

အ်ခာ့တငးဒါ

တငးသျငး့

သူမ္ာ့ႏြငးံအတူ

ပါွငးယြဥး်ပိဳငးခဲံ်ပီ့

(၀ွ.ွ၀.ဿွှ၂)ေန.တျငး

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးက ေရျ့ခ္ယးခဵခ႔ရ
ဲ ်ပီ့ တငးဒါ ေအာငး်မငးခ႔ပ
ဲ ါသညး၈ တငးဒါပါစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အရ
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသညး စီမဵကိနး့ေဆာငးရျကးရနး အမ္ာ့ပိုငး ကုမၸဏီတစးခု တညးေထာငးဖျဲ စညး့ရာတျငး
အဆိုပါကုမၸဏီ၉း

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးမြ

မူလတညးေထာငးသူအေန်ဖငးံ ကနဦ့ မတညး်ပီ့

အစုရြယးယာ

၁၂%ကို

ကမကထ်ပဳသူ/

်မနးးမာအာဂရိုအိတ(း စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကး (Myanmar

Agro Exchange Public Ltd. =MAEX )ကို တညးေထာငးခဲ႔်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး

လီမိတကးသညး

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့/

တညးေထာငးသူ

အစုရြယးယာ

ပိုငးရြငးမ္ာ့အနကး တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့ အုပးစုသညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အထူ့ ေလ့စာ့မႈခဵရ်ပီ့
မတူညီေသာလုပးငနး့အမ္ာ့အ်ပာ့ကို လုပးကိုငးေသာအုပးစုမ္ာ့အနကး တစးခု်ဖစးသညး၈ ဒဂုနးကုမၸဏီသညး ကုနးသျယးမႈ
လုပးကိုငးသညးံကုမၸဏီတစးခုအ်ဖစး
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇

အိမး်ခဵေ်မႏြငး႔

ှ၆၆ွ

်ပညး႔ႏြစးတျငး

ေဆာကးလုပးေရ့၇

စတငးလုပးကိုငးခဲ႔်ပီ့

ဟိုတယးလုပးငနး့၇

လကးလီ

ဿ၂

ႏြစတ
း ာကာလအတျငး့တျငး

လကးကာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့၇

ကုနးပစၥညး့

ထုတးလုပးမြဳ၇ ေမားေတားယာဥးမ္ာ့၇ စာ့ေသာကးကုနး၇ ေထာကးပံဵပို႔ေဆာငးေရ့စီမဵမႈ၇ စျမး့အငးက႑တို႔ အပါအွငး
လုပးငနး့မ္ိဳ့စုဵလုပးကိုငးလ္ကးရြိပါသညး၈
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသညး အိမး၇ ်ခဵ၇ ေ်မ ႏြငးံေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ လူသိမ္ာ့
ထငးရြာ့ပါသညး၈ ကုမၸဏီသညး လူေနအိမးယာမ္ာ့၇ရဵု့ခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဒဂုနးစငးတာ(ှ)ႏြငံး ဒဂုနးစငးတာ(ဿ) ကဲ႔သို႔ ထငးရြာ့
ေက္ားၾကာ့သညး႔ ကုနးတိုကးၾကီ့မ္ာ့ကို ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျ်ဲ ခငး့၇ တညးေဆာကး်ခငး့တို ကို ေအာငး်မငးစျာ တညးေဆာကး
ခဲ႔ပါသညး၈ ဒဂုနးအငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့ႏြငး႔ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့တုိ.သညး

ဒဂုနးအိမး၇ ်ခဵ၇ ေ်မ တညးေဆာကး

ရာငး့ွယးေရ့ဌာန၌ လကးရဵု့တစးခုအ်ဖစး တညးေထာငးထာ့ပါသညး၈ ။မြ ဧရာွဏးႏြငး႔ ရတနာ တနးဘို့သငး႔အိမးယာ
စီမဵကိနး့၇

ေန်ပညးေတားရြိ

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့၇

ဟိုတယးႏြငး႔ခရီ့သျာ့လာေရ့

ွနးၾကီ့ဌာနႏြငး႔

အမ္ိဳ့သာ့စီမဵကိနး့

ွနးၾကီ့ဌာန

မအူပငးတက၎သိုလး၇ ရနးကုနးအမ္ိဳ့သာ့ စာၾကညးံတိုကး ႏြငး႔ ႏိုငးငဵတကာအစို့ရမဟုတးေသာ

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ NGOs ႏြငး႔ အစို့ရအဖျ႕ဲ အတျကး ဆိုငးကလုနး့ ရြယးလးတာေခ၍ မုနးတိုငး့အတျငး့ ခုိလႈဵစရာ
အေဆာကးအဦ့တို.ကို

နာဂစးဆိုငးကလုနး့မုနးတိုငး့အ်ပီ့တျငး

တညးေဆာကးေပ့်ခငး့

စသညးံမ္ာ့စျာေသာ

စီမဵကိနး့မ္ိဳ့စဵုကို ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့တညးေဆာကး ေဆာငးရက
ျ းေပ့ခဲ႔်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈ ဒဂုနက
း ျနးကရစးလုပးငနး့ကိုလညး့
အဆိုပါ

အိမး်ခဵေ်မေရာငး့ွယး

တညးေဆာကးေရ့

လုပးငနး့ကိုပံဵပို့ႏိုငးရနး

ထူေထာငးခဲ႔်ပီ့

အသငး႔ေရာစပး်ပီ့

ကျနးကရစးထုတးလုပးေရ့ဌာနမ္ာ့ကို ရနးကုနး်မိဳ တျငး့(၁)ေနရာချဲ၊ ဖျ႕ဲ စညး့ထာ့ပါသညး၈
ဒဂုနလ
း ယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့သညး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့ ေနရာအႏြဵ႕ရြိး လယးယာေ်မ ပမာဏ မ္ာ့စျာ
လုပးကိုငးလ္ကးရြိ်ပီ့ မ္ိဳ့စပါ့ထုတးလုပးေရ့ႏြငးံ စပးမ္ိဳ့စပါ့ထုတးလုပးရနး သုေတသနႏြငး႔ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့
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အတျကး အသဵု့်ပဳထာ့ပါသညး၈ ေန်ပညးေတားတျငးလညး့ ေအားဂငး့နစး(သဘာွေ်မၾသဇာသဵု့) ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး
စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ တစးခုကို လုပးကိုငးပိုငးဆိုငးထာ့ပါသညး၈
ဒဂုနးအုပးစုသညး ေငျေဆာငးတျငး Palm Beach Resort ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငး အိုေအစစးဟိုတယး အမညး
ရြိသညးံ ဟိုတယးႏြစးခုကို တညးေဆာကးရငး့ႏြီ့ထာ့်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈ Grand Golden

View Hotel အမညးရြိ

တတိယဟိုတယးကို ရနးကုနး်မိဳ.တျငး ေဆာကးလုပးေနဆဲ ်ဖစးပါ သညး၈ ဒဂုနးအုပးစုက တာေမျ၇ စမး့ေခ္ာငး့ႏြငး႔
လမး့မေတား်မိဳ႔နယးတို႔တျငး ဓာတးဆီ၇ ေအာကးတိနး့ႏြငး႔ ဒီဇယး ေလာငးစာဆီမ္ာ့ ်ဖနး႔်ဖဴ့ရနး ေလာငးစာဆီအေရာငး့ဆိုငး
(၀) ဆိုငးကို ဖျင႔လ
း ြစး်ပီ့ လုပးကိုငးလ္ကး ရြိပါသညး၈
အ်ခာ့ ဒဂုနးအုပးစုအဖျဲ႔ွငး ကုမၸဏီတစးခု်ဖစးေသာ ဂလိုဘယးစကိုငး့ကုမဏ
ၸ ီလီမိတကး (Global Sky Co.,
Ltd) သညး မာမီပိုကို (Mamy Poko) ၇ ဆိုဖီ (Sofy)၇ ဒဲလးမျနးေတ့ (Delmonte)၇ ေအ႔စးကျတး အငးစတငး႔ ႏူ့ဒယးလး
(Acecook Instant Noodles) ကဲ႔သို႔ လူသိမ္ာ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာ အမြတးတဵဆိပးမ္ာ့ကို ကုိယးစာ့်ပဳသညး႔ ်ဖနး႔်ဖဴ့မႈ
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ကို လုပးကိုငးေနပါသညး၈ စာ့ေသာကးကုနးလုပးငနး့တျငး ဒဂုနးစာ့ေသာကးကုနး (Dagon Food) က
လိႈငး့တကးတျငး

သစးသီ့မ္ာ့ႏြငး႔

ထုတးလုပးသညးံ

စကးရဵု

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

တစးရဵုရြိ်ပီ့

ဂ္ပနး၇

အဆငး႔ဆငး႔ထုတးလုပးေသာ

ကိုရီ့ယာ့၇

ဂ္ာမဏီႏင
ြ ံး

တနးဘို့်မငးံစာ့ေသာကးကုနး

ထိုငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့သို႔

တငးပို႔ေနပါသညး၈

ဒဂုနးအုပးစုေအာကးတျငး ႏိင
ု င
း တ
ဵ ကာတျငလ
း ပ
ု င
း နး့မ္ာ့ လုပးကိုငးေနေသာ ကုမၸဏီၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံလညး့ ဖကးစပးလုပးငနး့မ္ာ့
ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိရာ

ေထာကးပဵံပိုေဆာငးေရ့

ဆူမီတိုမိုေကားပိုေရ့ရြငး့(Sumitomo
တုိ.ႏြငး႔လညး့ေကာငး့၇

Corporation)၇

တိုယိုတာေမားေတားယာဥး

စီ့ပျာ့ေရ့ဖကးစပး

(Logistics)
ကာမီဂူမီ

ေကားပိုေရ့ရြငး့

်ဖနး.်ဖဴ့်ခငး့လုပးငနး့ကို

လုပးငနး့ကို

(Kamigumi

Corporation)

မစးဆူ့အီေကားပိုေရ့ရြငး့

(Mitsui

Corporation)၇ Siam Cement Group တို႔ႏင
ြ ံး လညး့ေကာငး့၇ ယႏၲယာ့ လုပးငနး့ကို မာရူဘီနီေကားပိုေရ့ရြငး့
(Marubeni Corporation) ႏြင႔လ
း ညး့ေကာငး့၇ အထပးသာ့ထုတးလုပးမႈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ကို စကၤာပူ အေ်ခစိုကး
Woodcraft International Pte Ltd.ႏြငး႔လညး့ေကာငး့၇ ဖကးစပးေဆာငးရျကးလ္ကး ရြိပါသညး၈
(Golden Land East Asia Development Limited = “GLAD”) ေရႊႏိုငးငဵ အေရြ႕ အာရြဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့ တို့တကးေရ့
လီမိတကး သညးကၽျႏုးပးတို႔၌ ကမကထ်ပဳသူ / တညးေထာငးသူ အစုရြယးယာရြငး တစးဦ့်ဖစးသညး၈ GLAD သညး
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈႏြငးံ

အေထျေထျကုနးသျယးမႈမ္ာ့ေဆာငးရက
ျ းရနး

တရုပးႏုိငးငဵ၇

နနးနငး့တျငး

်မနးးမာ

စီ့ပျာ့ေရ့ကိုယးစာ့လြယးရဵု့ဖျငး႔လြစးခ႔ပ
ဲ ါသညး၈ ထိုရဵု့ကတရုတးႏြငး႔ အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ကုနးသျယးမႈႏြငး႔ စီ့ပျာ့ေရ့
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈတို့်မြငး႔ရနးအ်ပငး

ကူ့သနး့ေရာငး့ွယးေရ့ႏြင႔း

လူေနအိမးယာဖျဵ႕်ဖိဳ့

တို့တကးမအ
ႈ တျကး

ကုနးသျယးေရ့ႏြငး႔ စီ့ပျာ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈ တို့်မြငး႔ေရ့တို႔ကို ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး၈ GLAD က (MTSH
=

Myanmar

Thilwa

SEZ

Holdings

Limited)

်မနးမာသီလွါ

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု

ဦ့ပိုငးလီမိတကး၌

ကမကထ်ပဳသူ/တညးေထာငးသူတစးဦ့လညး့်ဖစး်ပီ့ သီလွါ စကးမႈဇဵုနယးေ်မ ဧရိယာဖျဵ႕်ဖိဳ့ရနး ်မနးမာသီလွါ ဂ္ပနး
ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးေရ့(Myanmar Thilawa Japan Development )တျငး အစုရြယးယာ ၁ှ% ပိုငးဆိုငးပါသညး၈
ေနာကးထပး ကမကထ်ပဳသူ/တညးေထာငးသူတစးဦ့်ဖစးေသာ ေအာငးႏိုငးသစၥာကုမၸဏီသညး ဆနးစပါ့၇ ပဲမ္ိဳ့စဵု၇
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ႏြငးံ သစးသီ့ွလဵမ္ာ့ကို ်ပညးပသို႔ပု႔်ိ ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကိုငး်ခငး့်ဖငးံ ေထာကးပဵ႔ပု႔ေ
ိ ဆာငးေရ့
အစီအမဵႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့မႈမ္ာ့၌ ၾကျယွ
း ေသာ အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့ကို ယူေဆာငးလာႏုိငးမညး ်ဖစးသညး၈ ဤလုပးငနး့မ္ာ့က
MAEX၌ အဓိက အေရာငး့အွယး လုပးငနး့မ္ာ့ႏြင႔လ
း ညး့ ကိုကးညီ ပါသညး၈ ေအာငးႏိုငးသစၥာကုမၸဏီသညး ရုရြာ့၇
အာဖရိက၇ ဒူဘိုငး့၇ ယူႏိုကးတကးအာရပး၇ ဖိလစးပုိငး၇ ဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြး၇ စကၤာပူႏြငး႔ မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့သို

ဆနးစပါ့
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တငးပို႔မႈကို ေဆာငးရျကးခဲံသညးံအ်ပငး လယးယာသဵု့ စကးကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့၇ ေမားေတားယာဥးမ္ာ့၇ စီမဵကိနး့သဵု့
ယႏၱယာ့မ္ာ့၇ ဘိလပးေ်မႏြငး႔ ေလာငးစာဆီ တို႔ကိုလညး့ ်ပညးတျငး့သိ႔ု တငးသျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
အ်ခာ့ကုုမၸဏီမဟုတးေသာ

တညးေထာငးသူမ္ာ့၌

အေၾကာငး့အရာႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့

က႑တျငး ၾကညးံရနး ်ဖစးပါသညး၈
ဿ၈

ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့ေဆာငးရျကးႏုိငးမြဳအငးအာ့
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ၌ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးႏုိငးမြဳအငးအာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညးဟု ယဵုၾကညး ပါသညး၈

(က)

က္ယး်ပနး႔ေသာ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့်ဖငး႔ စူ့စိုကးလုပးကိုငးေနေသာ အဓိကစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ ပညာရြငးမ္ာ့
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီတျငး ဒဂုနးမလ
ြ ႊဲေပ့ထာ့ေသာ အေတျ႔အၾကဵဳရြိ်ပီ့သာ့ အဓိကအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျ႔ဲ တစးဖဲျ႕ရြိရာ

။တို႔သညး

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇

စာ့ေသာကးကုနး၇

ကုနးစညး်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့၇

ေထာကးပဵံပုိ႔ေဆာငးေရ့ႏြငး႔

အေဆာကးအဦ့

ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့ကိုသာမက ေအာငး်မငးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့တစးခု စီမခ
ဵ နး႔ချဲေရ့ကို
နကးနဲစျာ

နာ့လညးသညးံအဖျဲ႕

ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၌

်ဖစးပါသညး၈

ယေန႔အထိ

လုပးငနး့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

ရရြိေနေသာ

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ

ကၽျႏုးပးတို႔၌ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့သညး
ရရြိထာ့သညးံ

အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကို

အေ်ခခဵ်ပီ့ စီမဵခနး႔ချဲလ္ကးရြိေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈
(ခ)

စုစညး့ေပါငး့စုထာ့သညးံ သစးသီ့ွလဵႏြငး႔ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ လကးကာ့ေစ့္
လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့တျငး အေရာငး့အွယးလုပးေနေသာ လုပးငနး့ေပါငး့ (၂ွွွ) ရြိမညး၈ ထိုလုပးငနး့မ္ာ့မြာ

သိုေလြာငးရဵုႏြငး႔ သစးသီ့ွလဵ၇ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ႏြငး႔ ပနး့မနးလကးကာ့ေရာငး့သူမ္ာ့ႏြငး႔ စိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့
၌

အေရာငး့ေနရာ၇ Shop House မ္ာ့၇ လကးကာ့ဆိုငးမ္ာ့ႏြင႔း ေစ့္ေနရာမ္ာ့ပါွငးးသညး၈

ွယးသူမ္ာ့တျငး

တစးႏုိငးတစးပိုငး ကုနးစိမး့ေစ့္သညးမ္ာ့၇ စူပါမာ့ကတးမ္ာ့၇ စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့ႏြငး႔ အသငးံထုတးပို့်ပဳ်ပငးၿပီ့ သာ့၇ ငါ့
ထုတးလုပးသူမ္ာ့ႏြငးံ ပနး့အလြ်ပငးသူ/ဆိုငးမ္ာ့ ပါွငးၾကသညး၈ လကးကာ့ေစ့္မြ ေဒသအသီ့သီ့ရြိ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
မ္ာ့သို႔

ကုနးစညးမ္ာ့တိုကးရုိကး်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ႏြငံး

အပးကုနးစနစး်ဖငးံ

လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့လညး့

ပါွငးသညး၈

ရနးကုနးွနး့က္ငးႏြငးံ ႏိင
ု င
း အ
ဵ ွြမး့မြ စိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့၌ ကုနးစညးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵထာ့ ရယူမညး်ဖစးသညး၈
(ဂ)

ဗဟိုမြ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ ေထာကးပံဵပ႔ေ
ို ဆာငးေေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ဌာန
ကၽျႏးုပးတို႔လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္တျငး ဗဟိုမထ
ြ ိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ သိုေလြာငးရဵုႏြငး႔ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ဌာန တစးခု

ရြိမညး်ဖစး်ပီ့ ကၽျႏးုပးတို႔စတို့ဆိုငးမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးကို ်ဖညးဆ
ံ ညး့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔သညး သိုေလြာငး်ခငး့၇
ကုနးထုတးမြဳ အဆငးံဆငးံေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငး႔ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ကို ကုနးပစၥညး့ အေရအတျကးေပ၍မူတညး၊ အခ္ိဳ့က္စျာ
ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ

လူအာ့၇

သယးယူပု႔ေ
ိ ဆာငးေရ့ႏြငး႔

ေလာငးစာဆီ

ကုနးက္

စရိတးမ္ာ့ကုိ

ေခၽျတာႏုိငး်ပီ့

အက္ိဳ့အ်မတး ်ဖစးထျနး့ေစပါမညး၈
၀၈

ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရနး အသုဵ့်ပဳသညးံနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီက စုစညး့ေပါငး့စုထာ့ေသာ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးရနးႏြင႔း စီမဵ ခနး႔ချဲရနး

ဦ့စာ့ေပ့မဟာဗ္ဴဟာကို ေအာကးပါအတိုငး့ သတးမြတးထာ့ပါသညး၈
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(က)

အဆငး႔(ှ)၇ အဆငးံ(ှ-ှ)၇ အဆငး(ံ ဿ)၇ အဆငးံ(ဿ-ှ) ၿပီ့ဆဵု့သညးအထိ အရြိနးအဟုနး်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရနး
*

လကးရြိတျငးရြိေနသညးံ အေ်ခအေန အတိုငး့အတာအတျငး့ လုပးေဆာငးရာတျငး သတးမြတးထာ့ေသာ
ဘတးဂ္ကးမူေဘာငးအတျငး့၉ လကးကာ့ေစ့္၌ လုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ
စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့တို႔ကို ပိုမိုတို့တကးေကာငး့မျနးစာျ ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိသညးံ အချငးံအလမး့
မ္ာ့ကို အသဵု့ခ္လုပးေဆာငးရနး၈

*

တညငး့ကုနး့ေစ့္၇လုပးေဆာငးမြဳစျမး့ရညးႏြငးံ အဆငး႔အတနး့တစးရပး တညးရြိေစေရ့အတျကး စီမဵကိနး့
တစးရပးကို ဖားေဆာငးရနး

(ခ)

တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ကို

သနး႔ရြငး့မႈ၇အရညးအေသျ့ေကာငး့မျနးမႈႏင
ြ ံး

ဆနး့သစးတီထျငးမြဳမ္ာ့တျငး

စဵ်ပဳေလာကးေသာ အေ်ခအေနေရာကးေစရနး
*

အဆိုပါအေ်ခအေနေရာကးေစေရ့ စီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငးံ လုပးငနး့စဥးကိုတီထျငးရနး၈

*

နညး့ပညာ၇ လုပးငနး့ဆနး့စစးစစ
ိ စး်ခငး့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးလညးပတးမႈ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ဆိုငးရာ
စီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငး႔

ေဖာကးသညးႏြငး႔

ဆကးဆဵေရ့တျငး

်မငး႔မာ့စျာေဆာကးရျကးမႈတို႔

်ဖစးေပ၍ေစရနး

ဦ့ေဆာငး က္ငးံသဵု့ရမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ ေဖားထုတးအေကာငးအထညးေဖ၍ရနး၈
(ဂ)

အချင႔အ
း လမး့သစးမ္ာ့ကို

အဆကးမ်ပတးေဖားထုတး်ခငး့၇

တီထျငး်ခငး့ႏြငး႔

လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးေနစဥး

တညးရြိဆဲ ွငးေငျမြ တဆငး႔ ပိုငးဆိုငးထာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ႏြငး႔ ေစ့္ကျကးလညးပတးမႈမ္ာ့အေပ၍မြ အ်မငး႔ဆဵု့
ွငးေငျ ရရြေ
ိ စရနး၈
*

MAEX ၌ွငးေငျကို

အ်မငး႔ဆဵု့်ဖစးရနး

လုပးေဆာငးေနသညးံ

ကာလအတျငး့မြာပငးး

ေစ့္ကျကး

အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ကို အရညးအေသျ့်ပညး႔ွေသာ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို တီထျငးေပ့ေဆာငးရနး၈
*
(ဃ)

Stake Holders အာ့လဵု့ႏြငးံ ေကာငး့မျနးေသာ ဆကးဆဵမႈကို တညးေဆာကးး၊ ထိနး့သိမး့ ထာ့ရနး၈

ွယးသူႏြင႔း ေရာငး့သူအၾကာ့ ထိုကးသငးံေသာ ေစ့္ႏႈနး့ ်ဖစးေစေရ့အတျကး ေစ့္ကျကးဆိုငးရာ အခ္ကးအလကး
သိရြိႏုိငးေရ့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးစျမး့ရညး တို့တကးေအာငးေဆာငးရက
ျ းရနး၈
*

ကုနးပစၥညး့အာ့လဵု့၌

အေရအတျကးႏြငးံ

ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ

စပးလ္ဥး့၊

အာ့လဵု့သိရြိႏုိငးသညးံ

သတငး့အခ္ကး ေပ့ေွေရ့စနစးကို ေဆာငးရျကးရနး၈
*

လကးကာ့ေစ့္ကျကးအတျကး

ထိေရာကးသညးံ

လုပးငနး့အဆငးံဆငးံ

အေကာငးအထညး

ေဖားရာ

စဥးဆကးမ်ပတး တို့တကးမႈရရြိေရ့ ေဆာငးရျကးရနး၈
တညငး့ကုနး့ သစးသီ့ွလဵႏြင႔း ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ လကးကာ့ေစ့္ကို အေကာငးအထညးေဖားရာ တျငး
ႏိုငးငဵႏြငးံအွြမ့း

သစးသီ့ွလဵႏြငး႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

လကးကာ့ေစ့္မ္ာ့

ပိမ
ု ေ
ုိ ပ၍ေပါကးေစေရ့ကို

ေရြ့ရြဳလ္ကး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ မစမီအခ္ိနးအထိ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ေဖားထုတးေရ့၇ စီမဵကိနး့ အေကာငး အထညးဖား်ခငး့ႏြငးံ
ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

လုပးေဆာငးရနး

အဓိကအဆငး႔မ္ာ့ကို

ကၽျႏးုပးတို႔

ကုမၸဏီက

ေအာကးပါအတိုငး့

စီစဥးထာ့သညး၈

(က)

အဆငး႔ - ှ

ေက့္လကးေစ့္အတျကး လိုအပးခ္ကးကို ေဖားထုတး်ခငး့

အထကးပါလုပးငနး့စဥးသညး ေက့္လကးေစ့္မ္ာ့၌ ေစ့္ကျကးစနစးႏင
ြ ံး ေက့္လကးေစ့္ အမ္ိဳ့အစာ့
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို သိရြိရနး လိုအပးသကဲံသို႔ လူေနထိုငးမြဳပဵုစဵႏြငးံ ေစ့္တို႔အၾကာ့ ဆကးစပးမြဳ တို႔ကို
သိရနးလညး့

လိုအပးပါသညး၈

အသဵု့်ပဳမညး ်ဖစးသညး၈

အဆိုပါအခ္ကးကို

ေစ့္ကျကးတို့တကး

ေကာငး့မျနေ
း ရ့အတျကး

36
(ခ)

အဆငး႔ - ဿ

ေစ့္ကျကးကုနးသျယးမႈအေ်ခအေနကို အကဲ်ဖတး်ခငး့၈

ေနာကးတဆငးံတျငး
အာ့အေ်ခေနမ္ာ့ကို

ရြိၿပီ့်ဖစးေသာ

ေစ့္မ္ာ့၌်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ

သဵု့သပးရနး််ဖစးသညး၈

ဒီဇိုငး့ပဵုစဵအတိုငး့

ွယးလိုအာ့ႏြငးံ

ဆကးလကး

ေရာငး့လို

လုပးေဆာငးႏိုငးေရ့

အတျကး ေစ့္ကျကးတစးေလြ္ာကးလဵု့ကို ခနး႔မြနး့ရနး ကနး႔သတးထာ့ေသာ စူ့စမး့ေလ႔လာမႈ မ္ာ့
လုပးရနးလိုအပးႏိုငးသညး၈
(ဂ)

အဆငးံ - ၀

လယးသမာ့မ္ာ့၇ ကုနးသညးမ္ာ့ႏြငးံအတူ လုပးကိုငး်ခငး့၈

လကးရြိၾကဵဳေတျ႔ေနရေသာ

အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

အနာဂတးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

ရြာေဖျေဖားထုတးရနး

ေစ့္ကျကးအသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသအတျငး့ လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့က တိုငးပငး ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ပီ့
အဆိုပါလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကိုေဖားထုတး ႏုိငးသညး၈အဆိုပါ
အုပးစုမ္ာ့ကို

အဓိကပစးမြတးထာ့ၿပီ့

အထူ့လိုအပးခ္ကးးမ္ာ့ကိုလညး့

စဥး့စာ့ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငး

သညး၈
(ဃ)

အဆငး႔ - ၁

ေနရာအက္ယးအွနး့လိုအပးမြဳကို ေဖားထုတး်ခငး့၈

လကးရြိသဵု့စျေ
ဲ နသူ

(သို႔မဟုတး)

သဵု့စျသ
ဲ ူ်ဖစးလာႏိုငးေခ္ရြိသူမ္ာ့မြတဆငးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ေကာကးယူ၊ ကျငး့ဆငး့ေလ႔လာမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရြိၿပီ့သာ့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သဵု့သပးၿပီ့
ေစ့္တညးေနရာႏြငးံ ေစ့္ေနရာအက္ယးအွနး့ လိုအပးခ္ကးတ႔က
ို ို ဆဵု့်ဖတးႏုိငးသညး၈
(င)

အဆငး႔ - ၂

မြနးကနးေသာတညးေနရာေရျ့ခ္ယး်ခငး့၈

်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ အခကးအခဲမ္ာ့ကို ေဖားထုတး၊ ပတးွနး့က္ငးအေပ၍ သကးေရာကးမြဳကို သဵု့သပးၿပီ့
ေနာကးတစးဆငးံတျငး ေစ့္၌တညးေနရာကုိ ဆဵု့်ဖတးရနး်ဖစးသညး၈မတူညီေသာ ေရျ့ခ္ယးစရာ အခ္ကး
မ္ာ့ကို သဵု့သပးၿပီ့ ေနရာရရြိႏိုငးမႈကိုလညး့ စစးေဆ့ရမညး၈
(စ)

အဆငး႔ - ၃

ေနရာပဵုစဵလ္ာထာ့ခ္ကးကို ၾကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့၈

ေစ့္တညးေဆာကးရနး ေနရာတစးခုကို ေဖားထုတးသတးမြတး်ပီ့ေနာကး လ္ာထာ့စီမဵကိနး့ပဵုစဵအၾကမး့
(Draft Master Plan) တစးခုကို ၾကိဳတငး်ပငးဆငးရနး်ဖစး်ပီ့ ဤသို႔ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငး႔ ေစ့္အတျငး့
စးေပ၍လာမညးံ လႈပးရြာ့မႈအာ့လဵု့အတျကး အေ်ခခဵမူေဘာငးတစးခုကို ရရြိေစမညး ်ဖစးသညး၈
(ဆ)

အဆငး႔ - ၄

အေဆာကးအအဵုႏြင႔း ကရိယာတနးဆာပလာလိုအပးခ္ကးကို ဆဵု့်ဖတး်ခငး့၈

အေဆာကးအအဵု၇ ဆိုငးခနး့မ္ာ့ႏြငး႔ စကးကိရိယာမ္ာ့၌ ဒီဇိုငး့ပုဵစအ
ဵ ေသ့စိတးမ္ာ့ေရ့ဆျ်ဲ ခငး့၈ အသဵု့
်ပဳမညးံသူမ္ာ့ႏြငး႔ ေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိသညးံ နညး့လမး့ေပါငး့စဵုႏင
ြ ံး အဆိုပါအခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
ဆကးစပးေနေသာ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ရြာေဖျရမညး၈
(ဇ)

အဆငး႔ - ၅

ေစ့္ကျကးအလာ့အလာေကာငး့မႈကို စစးေဆ့်ခငး့၈

ကုနးက္စရိတး ခနး႔မြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး၊ ေစ့္ကျကး အလာ့အလာေကာငး့မႈကို အကဲ်ဖတးခ္ကး
တစးခု ်ပဳလုပးမညး၈ ဤအဆငး႔တျငး ဒီဇိုငး့ပဵုစဵကို ်ပနးလညးၾကညး႔ရ်ႈ ပီ့ မျမး့မဵ ်ပငးဆငး်ခငး့ ်ပဳလုပးရနး
လိုအပးသညး၈

37
(စ္)

အဆငး႔ - ၆

ေစ့္တညးေဆာကး်ခငး့၈

ရနးပဵုေငျအရငး့အ်မစးရႏိုငးေခ္မ္ာ့အာ့ အတညး်ပဳ်ပီ့ေနာကး ဒီဇိုငး့ပဵုစဵကို အသဵု့်ပဳမညးံသူမ္ာ့ ႏြငးံ
အ်ပီ့သတး ေဆျ့ေႏျ့အတညး်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ကို စတငး်ပီ့၇ ေဆာကးလုပး
်ပီ့စီ့မြဳ မြနးသမြ္တို.သညး မူရငး့ဒီဇိုငး့ပဵု ႏြငံး ကိုကးညီ်ခငး့ ရြိေစရနး အ်မဲမ်ပတးး ေစာငး႔ၾကညးံေနရမညး၈
(ည)

အဆငး႔ - ှွ

ေစ့္လုပးငနး့ကို လုပးကိုငးေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငး႔ ထိနး့သိမး့်ခငး့၈

ေနာကးဆဵု့အေန်ဖငး႔

ေစ့္လုပးငနး့ကို

လညးပတးလုပးကိုငးေဆာငးရျကးရမညး၈

စ့္ေနရာမ္ာ့ကို

ငြာ့ရမး့ၿပီ့ အခေၾက့ေငျမ
ျ ္ာ့ကို ေကာကးခဵရမညးံအ်ပငး သတးမြတးထာ့ေသာ ေစ့္လုပးထဵု့ လုပးနညး့
စညး့ကမး့မ္ာ့ကိုလညး့ လိုကးနာရမညး၈
MAEX

သညး

အထကးေဖ၍်ပပါအဆငးံမ္ာ့အတိုငး့

လကးကာ့ေစ့္ကို

အေကာငးအထညးေဖ၍လ္ကးရြိပါသညး၈

ယခုအခါ အဆငးံ-၆ ေစ့္တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့ကို လုပးကိုငးေဆာငးရျကးလ္ကး ရြိပါသညး၈
၁၈

ကုမၸဏီ၌ ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵႏြငးံယငး့ကုမၸဏီအုပးစု၌အေၾကာငး့အရာ၈
 စာရငး့စစးေကားမတီ

ဒါရုိကးတာ ဘုတးအဖျ႕ဲ

 အမညးစာရငး့တငးသျငး့ေရ့
ေကားမတီ
 အခေၾက့ေငျသတးမြတး်ခငး့
ေကားမတီ

ဒုတိယ-ဥက၎ဌ (ှ)

ဒုတိယ-ဥက၎ဌ (ဿ)
အမႈေဆာငးအရာရိြခ္ဳပး/
ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

လုပးငနး့ေရ့ရာ အရာရိြခ္ဳပး
Chief Operating Officer

ဘ႑ေရ့အရာရိြခ္ဳပး
Chief Finance Officer
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၂၈

မိခငးကုမၸဏီ၇လကးေအာကးခဵကုမၸဏီခမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံတဖ
ျဲ ကးကုမၸဏီမ္ာ့၌လုပးငနး့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့၈-

ကနဦ့စတငးတညးေထာငးခ္ိနး
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး

အမ္ာ့်ပညးသူဆိုငးရာ

လီမိတကး

အစုရြယးယာပိုငးရြငးမ္ာ့

၁၂%

၂၂%
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ
MAEX

တညငး့ကုနး့ လကးကာ့ေစ့္
ှွွ %
မြတးခ္ကးမ္ာ့၈

ကနဦ့စတငးတညးေထာငးခ္ိနးတျငး YCDC တငးဒါအဆို်ပဳလႊာတျငး ပါွငးခ႔သ
ဲ ညး႔ တငး်ပခ္ကးပါ အချင႔း

အေရ့မ္ာ့အရ ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသညး ထုတးေပ့သညးံ အစုရြယးယာမြနးသမြ္၌ ၁၂% ကို ွယးယူ
ပိုးငးဆိုငးၿပီ့ အဆိုပါ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ေငျသာ့်ဖငးံေပ့်ခငး့အစာ့ အ်ခာ့နညး့လမး့်ဖစးေသာ ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး
လီမိတကးမြ ရရနးရသ
ိြ ညးံတညးေဆာကးေရ့စရိတး ေငျပမာဏ်ဖငး႔ ခုႏမ
ိြ း်ခငး့်ဖငး႔ ေပ့ေခ္ပါသညး၈(အမ္ာ့်ပညးသူအာ့
ကမး့လြမး့်ခငး့မ်ပဳမီ အခ္ိနးအထိ) ဒုတိယအၾကိမး ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့အာ့ ဦ့စာ့ေပ့ေရာငး့ခ္ေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့
(Right-Issue Shares) ွယးယူ်ပီ့ေနာကးပိုငး့တျငး ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး လီမိတကး၌ ပါွငးမႈ အခ္ိဳ့မြာ ၁၂% မြ
၂၄.၀% သို႕ေ်ပာငး့လဲခဲံပါသညး၈
၃၈

ခနး အပးထာ့သညးံ ွနးထမး့မ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာေဖ၍်ပခ္ကး၈
လကးရြိအခ္ိနးတျငး

ကုမၸဏီသညး

စီမေ
ဵ ရ့ွနးထမး့မ္ာ့ကုိသာခနး.ထာ့်ပီ့ေဆာကးလုပးေရ့

လုပးေဆာငး

ေနေသာကာလ်ဖစးပါသညး၈ွနးထမး့အမ္ာ့စုမာြ ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးမြ ွနးထမး့မ္ာ့်ဖစးၾကပါ သညး၈
MAEX

ကုမၸဏီလကးေအာကးတျငး

ွနးထမး့(၁၂)ဦ့ခနး႔

ရြိပါသညး၈

လ္ာထာ့ေသာွနးထမး့ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုမြာ

ေအာကးပါအတိုငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ွနးထမး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေသ့စိတးအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ွနးထမး့စာခ္ဳပးႏြငးံ
လစာမ္ာ့တျငး ေလံလာဖတးရြဳနိုငးပါသညး၈
၀
၂၀၁၄ - ၁၅

၃

၂၀၁၅ - ၁၆

၄၅

၂၀၁၆ - ၁၇

၈၀

၂၀၁၇ - ၁၈

၁၆၀

၂၀၁၈ - ၁၉

၃၅၀
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MAEX

၀

(၄၅)

။၀

။
၀

။

40
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ကၽျႏးုပးတို႔ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕ွငး

ဒါရိုကးတာအမ္ာ့စုသညး

ကုနးစညး်ဖနး်ဖဴ့ေရ့၇

ေထာကးပဵ႔သယးယူ

ပို႔ေေဆာငးေေရ့ႏြငးံ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ႏြစးေပါငး့-ဿွေက္ား ကၽျမး့က္ငးႏိုငးနငး့စျာ
ေဆာငးရျကးခဲ႔သညးံ အေတျ.အၾကဵဳမ္ာ့ကို အသဵု့ခ္လ္ကး ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ၌ ေဖါကးသညးမ္ာ့ အေပ၍ တပးဆငးံ
တနးဖို့်မြငးံ ွနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ အရညးအေသျ့စဵႏႈနး့ အ်မငး႔ဆဵု့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ေပ့ႏိုငး်ခငး့်ဖစး သညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၌ အမညးမြာ ်မနးမာ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ႏြငး႔ စီ့ပျာ့ေရ့ ေလာကတျငး ဂုဏးသိက၏ာရြိ၊
ေက္ားၾကာ့ထငးရြာ့သူမ္ာ့်ဖစးၾကရာ

ယငး့တို အနကး

တစးဦ့်ဖစးေသာ

ဦ့ွငး့ေအာငးသညး

်မနးမာႏိုငးငဵႏြငး႔

အေရြ႕ေတာငးအာရြြ အထူ့အာ့်ဖငး႔ (“GMS” = Great Mekong Sub Region) မဟာမဲေခါငးေဒသ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့
တို့တကးေရ့ကို

ေရြ႕ေဆာငးေရြ႕ရျကး်ပဳေနၿပီ့

ကုနးသျယးကူ့သနး့

ေရာငး့ွယးေရ့

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈတျငး

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့ႏြငး႔ခ္ီ၊ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲ႔သညး႔ အေတျ႔ အၾကဵဳမ္ာ့ ရြိသူ်ဖစးပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး (Golden Land
East Asia Development Public Company) ေရႊႏင
ုိ င
း ဵ အေရြ႕ အာရြဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ လီမိတကးႏြငးံ (Myanmar
Thilawa SEZ Holdings Public Ltd) ်မနးမာသီလွါ အကးစးအီ့ဇကး ဟို့လးဒငး့ပတးဘဘစးလီမီတကးတုိ႔ကို
ကမကထ်ပဳ

တညးေထာငးသူတစးဦ့လညး့်ဖစးသညး၈

ကၽျႏုးပးတို႔၌

ဒါရိုကးတာဘုုတးအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ႏြင႔း

အမႈေဆာငး

အရာရြိမ္ာ့ အေၾကာငး့ အေသ့စိတးကို ဤအလာ့အလာ ညျနး့တမး့၌ ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျ႕ဲ ႏြငး႔ အမႈေဆာငး
အရာရြိမ္ာ့ က႑တျငစ
း စ
ီ ဥး ေဖား်ပထာ့ ပါသညး၈
၄၈

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံဆကးစပးမြဳ
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီတျငး

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ေစာငး႔ၾကညး႔မႈအစီအစဥး

(EMP =

Environmental

Monitoring Plan) ကိုေသခ္ာစျာခ္မြတး်ပီ့လုပးငနး့စဥး စနစးတက္်ဖငးံ ေဆာငးရျကးထာ့ပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး EMP
သညးပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့

ကာကျယးေစာငး႔ေရြာကးရာတျငး

အေရ့ႀကီ့ေသာ

အခနး့က႑မြ

ပါွငးၿပီ့

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့၇ ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ အာ့လဵု့၇ လုပးငနး့ချက
ဲ နးထရိုကးတာမ္ာ့ႏြငးံ အတိုငးပငးခဵမ္ာ့ အပါအွငးတ႔က
ို
စီမဵကိနး့မ္ာ့အေကာငးအထညးေဖားမႈမြ ေပ၍ေပါကး လာရနး အလာ့အလာရြိေသာ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ
အႏၱရာယးမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာ သေဘာေပါကး နာ့လညးၾက ေၾကာငး့ အာမခဵသညး၈
EMP ၌အဓိက ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
-

စီမဵကိနး့ေၾကာငး်ံဖစးေပ၍လာမညးံ

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အေပ၍

သကးေရာကးႏိုငးမြဳမ္ာ့ကို

စိစစးႏင
ုိ ရ
း နး ကျနး်ပဴတာတျငး ထညံးသျငး့ထာ့ေသာ အခ္ကးအလကး အေ်ခခဵတစးခုကို ေပ့ရနး၈
-

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး

လကးေတျ႕

က္ငး႔သဵု့မႈမ္ာ့အနကးမြ

လုပးေဆာငးလ္ကးရြိေသာ

တစးခုခုသညး

ထိနး့ခ္ဳပးမႈကိစၥမ္ာ့

သတးမြတးထာ့ေသာစဵႏႈနး့

(သို႔မဟုတး)

မရရြိႏုိငးေၾကာငး့ကို

ႀကိဳတငးသိရြိႏုိငးသညးံအရိပးလက၏ဏာကိုေပ့ရနး၈
စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားမႈႏြငး႔ ေလ္ာ႔ပါ့သျာ့ေသာကိစၥမ္ာ့၌ ထိေရာကးမႈကို စဥးဆကးမ်ပတး
ေစာငး႔ၾကညံးရနး၈
-

စီမဵကိနး့သညးခ္မြတးထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့၇ စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့မ္ာ့ ႏြငံး အစို့ရ၌မူွါဒမ္ာ့

လိုကးနာ ေဆာငးရျကးမႈ ရြိ/မရြိကိုဆဵု့်ဖတးရနး၈
-

အကယး၊မေမြ္ားလငး႔ေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ (သို႔မဟုတ)း လကးမခဵႏိုငးေလာကးသညးံ ထိိခိုကးမႈမ္ာ့

ေပ၍ေပါကးလာ ပါက ကုစာ့ေရ့ကို ေဆာငးရျကးရနး၈
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ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ကုိေစာငးံၾကညး႔မညးံအစီအစဥးမူေဘာငး
EMP ၌ မူေဘာငးတျငး ေအာကးပါတို႔ပါွငးရမညး၈
*

တညးေဆာကးေရ့ကာလႏြငးံ

လုပးငနး့လညးပတးေနေသာအခ္ိနးတျငး

ေပ၍ေပါကးလာႏိုငးေသာ

ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ အ်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေဖ၍ထုတး်ပီ့ ေ်ဖရြငး့ရနး၈
*

လုပးငနး့လုပးကိုငးေနခ္ိနးတျငး ေရ၌အရညးအေသျ့၇ ေလထု၌အရညးအေသျ့ႏြငးံ ဆူညဵသဵ ရိုကးခတးမႈ
တို႔ကို ေစာငးံၾကညးံေရ့အစီအစဥးမ္ာ့်ဖငးံ လကးေတ႔ျ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနး၈

*

ေဆာကးလုပးေရ့ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ႏြငး႔ ဟိုတယးလုပးငနး့လညးပတး လုပးကိုငးသူမ္ာ့၌ ပတးွနး့က္ငး
ထိနး့သိမး့ေရ့

ေဆာငးရျကးခ္ကး၇ခ္မြတးထာ့သညးံ

လုပးေဆာငးရနးမ္ာ့

်ပဳ်ပငးေ်ဖရြငး့

ကုစာ့ရနး

ယငး့တို.ကို

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အေကာငးအထညးေဖ၍မြဳ၇

လကးေတျ႕လုပးေဆာငးမြဳမ္ာ့၌

အရညးအေသျ့ကို စစးေဆ့ရနးး၈
*

အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုထာ့ေသာ
စစးေဆ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့

ေလ္ာ႔ပါ့သျာ့ႏိုငးသညးံ

လိုကးနာေဆာငးရျကးမႈ

လိုအပးေသာကိစၥမ္ာ့ကို

ရြ/ိ မရြိအေပ၍

ေဖ၍ထုတး၊

အစီအစဥး

်ပဳလုပးကာ လကးေတျ႔ အေကာငးအထညးေဖားမႈတို႔ကို ေစာငး႔ၾကညးံထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
အေ်ခ်ပဳကာ ်ပနးလညး သဵု့သပး်ခငး့ကို ပဵမ
ု ြန်း ပဳလုပးရနး၈
*

တညးေဆာကးးေရ့
လုပးကိုငးသညးံ

လုပးကိုငးေနေသာ
ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ

ကာလအတျငး့

က္ငး႔သဵု့မႈမ္ာ့မြာ

ပတးွနး့က္ငး

ထိနး့သိမး့ေရ့အေပ၍

ေဒသအာဏာပိုငးႏင
ြ ံး

လုပးငနး့လုပးသူမ္ာ့၌

သတးမြတးစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငး႔အညီ ခိင
ု မ
း ာစျာလကးေတျ.လုပးကိုငးေန်ခငး့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ ေစာငး႔ၾကညးံ
ေနေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို အကဲ်ဖတးသဵု့သပးရနး၈
*

တညးေဆာကးေရ့ကာလႏြငးံ လုပးငနး့လညးပတးေနသညးံကာလမ္ာ့တျငး ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့
အစီရငးခဵစာတျငး
သကးဆိုငးရာ

ေဖ၍်ပထာ့သညးံ
လုိုကးနာရနး

ေလ္ာံပါ့သျာ့ႏုိငးသညးံ

လိုအပးသူမ္ာ့၌

ကိစၥမ္ာ့ေပ၍ေဆာငးရျကးမြဳမ္ာ့ကို

အမြနးတကယးလိုကးနာမြဳကျာ်ခာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို

အကဲ်ဖတးရနး လုပးငနး့ချငးံသို. ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့၊်ဖစးေစ၇ ေရြာငးတခငးွငးေရာကး၊ ်ဖစးေစ
သျာ့ေရာကးၾကညး႔ရြဳရနး၈
အစာ့အစာေဘ့ကငး့လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရမႈစညး့ကမး့လမး့ညႊနး
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီသညး စာ့ေသာကးကုနးပစၥညး့မ္ာ့ဆိုငးရာ လိုကးနာရနးစညး့မ္ဥး့/စညး့ကမး့ လမး့ညႊနးတစးခု
သတးမြတး အေကာငးအထညးေဖ၍ထာ့ရမညး်ဖစး်ပီ့၇သို႔မြသာ သဵု့စျသ
ဲ ူမ္ာ့မြ လတးဆတးေသာေဘ့ကငး့ စိတးခ္ရ၊
အရညးအေသျ့ ေကာငး့ေသာ စာ့ေသာကးကုနးမ္ာ့ ရရြိသဵု့စျႏ
ဲ ိုငးရနး လိုကးေလ္ာညီေထျရြိသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကး
မ္ာ့ကို ေပ့ႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈ ဤလမး့ညႊနးသညး လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငး႔ လကးကာ့အေရာငး့ ေစ့္သညးမ္ာ့ကို
ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့မႈအေပ၍ ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ွငးေသာ လကးေတျ.လုပးေဆာငးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ကို
ဂရု်ပဳလာေစေရ့

အသိပညာမ္ာ့

ယငး့လမး့ညႊနးသညး

လကးကာ့

ရရြိလာကာ
၇လကးလီႏြငးံ

လိုကးနာက္ငးံသဵု့ေစရနးလညး့
သစးသီ့ွလဵမ္ာ့ႏြင႔း

တျနး့အာ့ေပ့မြဳ

ဟငး့သီ့

ဟငး့ရျကးမ္ာ့၇

်ဖစးလာေပမညး၈
အသာ့ႏြငး႔ငါ့၇

ထုတးကုနးႏြငး႔ အ်ခာ့ကုနးပစၥၥညး့မ္ာ့ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငး႔ ပတးသကးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ အာ့လဵု့်ပညးံစဵုစာျ
ပါွငးႏိုငးမညး

မဟုတးပါ၈

ကုမၸဏီအေန်ဖငးံ

ေလံလာႏိုငးေသာ

အရငး့အ်မစးတစးခု

အေန်ဖငးံသာေဖ၍ေဆာငး
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ေပ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ဥပေဒ၇ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့၇ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ကိုကးညီမႈရြိႏိုငးဦ့မညး မဟုတးပါ၈
်ပညးတျငး့စာေသာကးကုနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေဘ့ကငး့၊စိတးခ္ရေသာ စာ့ေသာကးကုနးမ္ာ့ ထုတးလုပးရနး
ႀကိဳ့ပမး့မြဳ တစးခု်ဖစးၿပီ့ ဤလမး့ညျနးသညး စာ့ေသာကးကုနးမ္ာ့ကို မညးသ.ုိ ေဘ့ကငး့ေအာငး လုပးႏိုငးေၾကာငး့
အကူအညီရေစမညးံ အညႊနး့ေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့၇ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံု လကးေတျ႕ လုပးေဆာငး ေရာငး့ခ္ရနး
အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါသညး၈
၅၈

အမ္ာ့ႏြင႕း ယြဥး်ပိဳငးရာတျငး အာ့သာခ္ကးမ္ာ့၈
တညငး့ကုနး့လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ စီမဵကိနး့ပေရာဂ္ကး၌ အဓိကယြဥး်ပိဳငးမႈ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့မြာ

ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈
က၈

မဟာဗ္ဴဟာက္ေသာတညးေနရာ
ရနးကုနး်မိဳ.၌

တညးရြိရာ

ေထာကးပဵ႔သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့

သယးယူပို.ေဆာငးေရ့လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ

အဆကးအသျယးအဓိက

ဆကးသျယးေန်ပီ့

လမး့ေၾကာငး့ေပ၍တျငး

တညငး့ကုနး့်မိဳ႕ပတးရထာ့ဘူတာရဵု၇

ကုနးတငးရထာ့လမး့ႏြငး႕ ကပးလ္ကး တညးရြိပါသညး၈ ်မိဳ႕တျငး့သို႔သျာ့ေသာဘတးစးကာ့ မြတးတိုငးမ္ာ့ႏြငးံ နီ့ကပးစာျ
တညးရြိ၊ မညးသညးံၿမိဳ႕နယးမဆို လျယးကူစျာသျာ့လာႏိုငးသညး၈ ေရလမး့ေၾကာငး့ႏြငး႔ (ဿ)ကီလိုမီတာသာကျာေွ့်ပီ့
ရနးကုနးအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေလဆိပးႏြငး႔ (၂)ကီလိုမီတာခနး႔သာ ကျာေွ့သညး၈
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ခ၈

ယာဥးအသျာ့အလာၾကပး်ခငး့နညး့ပါ့မြဳ
တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္တျငး့၉

က္ယးွနး့ေသာလမး့မ္ာ့ရြိ်ခငး့ႏြငးံ

ေမားေတားယာဥးငယးႏြငးံ

ကုနးတငးကာ့မ္ာ့စျာအတျကး ကာ့ရပးနာ့ရနးေနရာမ္ာ့စျာရြိ်ခငး့ေၾကာငံး ေစ့္ွယးယူႏြငးံေစ့္ေရာငး့သူမ္ာ့ အေန်ဖငးံ
အခ္ိနးကုနးသကးသာ်ခငး့၇ ကုနးက္စရိတးသကးသာ်ခငး့ ႏြငး႔ ေစ့္ွယး်ခငး့၇ ေစ့္အတျငး့ ကုနးစညးမ္ာ့ တငး်ခငး့/ ခ္်ခငး့
တိုိ႔ကိုလုပးေဆာငးရာတျငးလညး့ ဖိစီ့မႈနညး့ပါ့ႏုိငးပါသညး၈
ဂ၈

ေထာကးပဵ႔ေရ့ကျငး့ဆကးအခိုငးအမာရြိမြဳ
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ထုတးကုနးမ္ာ့်ဖစးသညး႔ သစးသီ့ွလဵမ္ာ့၇ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့၇ ဆနး၇ ပဲမ္ိဳ့စဵု ႏြငး႔

ပနး့မနးမ္ာ့ကို

ေပါမ္ာ့စျာရရြိ

ေထာကးပဵ႔ေပ့သညး၈

လယးသမာ့

/

စုိကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့၇

်ပညးတျငး့သို႔

ကုနးတငးသျငး့သူ၇ စုေဆာငး့သူ၇ စာ့သဵု့သူ၇ ေခတးသစးႏြငး႔မူလပဵုစဵအတိုငး့ လကးလီ ေရာငး့သူမ္ာ့၇ စာ့ေသာကးကုနး
ွနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့ႏြငး႔ ်ပညးပသို႔တငးပို႔သူတို႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနး အထူ့ဂရု်ပဳ ဆကးသျယးမြဳရြိသညး၈
ဃ၈

အဆငးံ်မငးံမာ့၊စဵ်ပဳေလာကးေသာအေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့
အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု၇

ဟိုကးပါမာ့ကတးကုနးတုိကးၾကီ့၇

ကုနုးကာ့အခ္ငး့ခ္ငး့

တိုကးရုိကးအေရာငး့ႏြငးံ

စုစညး့ေထာကးပဵံထာ့သညးံ

လကးကာ့အေရာငး့

်မငးံမာ့စျာ

က္ယးွနး့ေသာ

ကာ့ရပးနာ့ရာေနရာ၇

ၾကယးသဵု့ပျငး႔ဟိုတယးကဲ႔သို႔ေသာ
ေစ့္ကျကး

်ဖစးသညး၈

အစီအစဥးမ္ာ့

ေစ့္ရဵုအေဆာကးအဦ့

မ္ကးႏြာခ္ကးကုိ

တညးေဆာကး ထာ့သ်ဖငးံ ေလွငးေလထျကးေကာငး့်ပီ့ သဘာွေလေအ့ဓါတးကို ရရြိမညး်ဖစးသညး၈

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့

အစို့ရအဖျဲ႕၌

ပဵ႔ပို့မႈ်ဖငး႔

ရနးကုနး်မိဳ.တျငး

စာ့ေသာကးကုနးႏြငးံလတးးဆတးသညးံ

သစးသီ့ွလဵမ္ာ့ႏြငးံ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး မ္ာ့လကးကာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့တို႕ တစးေနရာတညး့ တျငး ်ပညးံစဵုစျာပါွငးမညး႔
ပထမဆဵု့ ေပ၍ေပါကးလာေသာ ေစ့္ၾကီ့ ်ဖစးသညး၈
င၈

ႏိုငးငဵတကာအဆငး႔မီလုပးငနး့စဥး
ေဖာကးသညး၌ေက္နပးမႈကို ဦ့စာ့ေပ့်ခငး့၇ အရညးအေသျ့်ပညး႔မီ်ခငး့ႏြငး႔ ်မနးဆနး်ခငး့ စသညး႔ အေကာငး့ဆဵု့

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ရြိသညးံး အာဆီယဵအတျငး့ စဵနမူနာလကးကာ့ေစ့္အ်ဖစး ရြိေစရနး၈
စ၈

အစာ့အေသာကးေဘ့ကငး့လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရမႈ
အဆငး႔မီလတးးဆတးေသာအစာ့အစာကိုငးတျယးမႈ၇ၾကိဳတငး်ပငးဆငးမႈႏြငးံသိုေလြာငးမႈတိုကိုႏိုငးငဵတကာ

စဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ

လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ

အစာ့အစာမြတဆငးံ

ကူ့ဆကးႏုိငးေသာေရာဂါမ္ာ့

်ဖစးပာျ ့်ခငး့ကို

ကာကျယးႏိုငးရနးႏြငး႔ က္နး့မာေရ့ ေဘ့အႏၱရာယး ကိုေရြာငးရြာ့ရနး၈
၆၈

အဖျ႔ဲ.အစညး့ဆိုငးရာလူမြဳေရ့တာွနးရြိမြဳ
ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီသညး လယးသမာ့၌ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ သနး႔ရြငး့ေရ့ႏြငး႔

ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့တို.ႏြငး႔

သကးဆိုငးေသာသငးတနး့မ္ာ့၇

ကၽျႏုးပးတို႕ကုမၸဏီမြ လဵုေလာကးစျာ်ပဳလုပးရနးစီစဥးထာ့သညး၈

အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့

ႏြငး႔

အလုပးမ္ာ့ကို
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*

အစာ့အစာ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ႏြငး႔ လကးကာ့ေစ့္၌ စဵသတးမြတးထာ့ေသာ ေဆာငးရျကးရနး
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကး၊

လယးသမာ့မ္ာ့

ေကာငး့မျနးစာျ

နာ့လညးေစရနး

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ပညးံစဵုေသာ သငးတနး့ႏြငး႔ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို အာ့သျနးချနးစိုကး ်ပဳလုပးရနး၈
*

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က္ငး႔ထဵု့ေကာငး့မ္ာ့ (GAP=Good Agricultural Practices)၇ ေပါငး့စညး့
ထာ့ေသာ

ပို့မႊာ့မ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးေရ့စီမဵမြဳ

(IPM=Integrated

Pest

Management)

ႏြင႔း

ေဘ့အႏၱရာယးစီစစး သဵု့သပးး်ခငး့ ်ဖငးံ အေရ့ၾကီ့ထိနး့ခ္ဳပး အမြတးရြာ်ခငး့မ္ာ့ ( HACCP=Hazard
Analysis Critical Control Point) စသညးတိုႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ နညး့ပညာအကူအညီမ္ာ့ေပ့ ်ခငး့်ဖငးံ
လယးသမာ့မ္ာ့၇

ကုနးသညးမ္ာ့ႏြငး႔

လယးယာ

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ

ဓါတုေဗဒပစၥညး့

ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့ကို ဓါတုေဗဒပစၥညး့မ္ာ့၌ ဆို့က္ိဳ့ကို ေလ္ာံပါ့ ေစရနး၈
*

လယးသမာ့မ္ာ့ကို ရိတးသိမး့ခ္ိနးလျနးနညး့ပညာမ္ာ့်ဖစးသညးံ ရိပးသိမး့်ပီ့ေနာကး ကိုငးတျယး်ခငး့ႏြငးံ
သိုေလြာငး်ခငး့ ကိစၥမ္ာ့ တို့တကးေကာငး့မျနးေစရနး ပညာေပ့ရနးႏြငး႔ ေလ႔က္ငးံေပ့ရနး၈

*

ေစ့္ပတးွနး့က္ငး သနး႔ရြငး့မႈႏြင႔း ေရာဂါကာကျယးရနး တကိုယးေရႏြငး႔ ပတးွနး့က္ငးသနး႔ရြငး့ေရ့တို႔ကို
်ပဳလုပးေပ့ရနးႏြငး႔ ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး၈

ှွ၈

လုပးငနး့သဘာွေဖ၍်ပခ္ကး
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမဏ
ၸ ီကို

တညငး့ကုနး့ဧရိယာတျငး

(၅ဿ)ဧကက္ယးွနး့ေသာေ်မ၉

စုစညး့ထာ့ေသာ

လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့ တစးခုအေကာငးအထညးေဖ၍ရနး ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့က တရာ့ွငးစုေပါငး့ တညးေထာငးခဲံ်ခငး့
်ဖစးပါသညး၈ ေ်မဧရိယာ (၅ဿ)ဧကရြိသညး႔အနကး (၃ဿ)ဧကမြာ YCDC အပိုငး်ဖစး်ပီ့ ဧက (ဿွ)မြာ စကးမွ
ႈ နးၾကီ့ဌာန
အပိုငး်ဖစး၊ ယခုအခါ YCDC သို႔လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ရနး ေဆာငးရက
ျ းေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အစုိ့ရအဖျဲ.၌
ဿွှ၃ခုႏြစး

ဇျနးလ

(၀ွ)

ရကးေန႕တျငး

က္ငး့ပ်ပဳလုပးခံေ
ဲ သာ

အစညး့အေွ့

အမြတးစဥး-ှဿ/ဿွှ၃အရ

စကးမြဳွနးၾကီ့ဌာနမြ ပိုငးဆိုငးေသာေ်မဧက(ဿွ)အာ့ ရနးကုနး်မိဳ.ေတား စညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီသို႕ လႊဲေ်ပာငး့
ေပ့ေရ့

ဆကးလကးေဆာငးရက
ျ းရနး

ေတာငး့ခဵလႊာကိုလညး့

အမိန႕း ခ္မြတးခဲံ်ပီ့်ဖစးပါသညး၈

ေန်ပညးေတားရြိ

်ပညးေထာငးစုအစို့ရသို႔

အဆိုပါကိစၥႏြငးံ
ဿွှ၃ခုႏြစး

စပးလ္ဥး့သညးံ

ဇူလိုငးလ

(၄)

ချငးံ်ပဳမိနး႕

ရကးေန႕တျငး

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရက ေပ့ပိ.ို ခဲံ်ပီ့်ဖစးပါသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီ သညး YCDC ထဵမြေ်မကို ကနဦ့ႏြစး(၂ွ)၇
တို့ခ္ဲ႕ကာလ(ဿွ)ႏြစး်ဖငး႔
လုပးငနး့

ငြာ့ရမး့ပါမညး၈ရနးကုနး်မိဳ ေတားစညးပငးသာယာေရ့

ၾကိဳတငးေဆာငးရျကးချငးံကို

ဿွှ၃ခုႏြစး

ေကားမတီထဵမြ

ဇနးနွါရီီလ(၅)ရကးေန႔တျငး

ရရြိခံ်ဲ ပီ့

တညးေဆာကးေရ့

စီမဵကိနး့ေ်မငြာ့ရမး့်ခငး့

စာခ္ဳပးအာ့ ဿွှ၃ခုႏြစး၇မတးလ (ဿဿ)ရကးေန႔တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ ခ္ဳပးဆိုခဲံပါသညး၈ ကၽျႏုးပးတို.ကုမၸဏီသညး
ရနးကုနး်မိဳ ေတား စညးပငးသာယာေရ့ ေကားမတီသို႕ ွငးေငျချနးမေဆာငးမီ အသာ့တငးအ်မတးေငျ၌ ဿ၂% အာ့
ေ်မငြာ့့ခအ်ဖစးလညး့ေကာငး့၇

စီမဵကိနး့ဧရိယာအတျငး့တညးေဆာကးမညးံ

(Shop

house)

မ္ာ့၌

ဿွ%ကို

အက္ိဳ့အ်မတး ချဲေွမြဳအ်ဖစးလညး့ေကာငး့ ေပ့အပးမညး ်ဖစးပါသညး၈ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ်ပီ့ဆဵု့သညးံအခါ
ရနးကုနး်မိဳ.ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီမြ

လုပးငနး့လုပးကိုငးချငးံ

လိုငးစငးအာ့ထုတးေပ့မညး

်ဖစးပါသညး၈

ကၽျႏုးပးတို.အေန်ဖငးံ ေနာကးႏြစးတျငး ်မနးမာံရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳ ေကားမရြငးထဵတျငး ပါမစးေလြ္ာကးထာ့ေကာငး့ ေလြ္ာကးထာ့
ပါမညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကမ
ု ၸဏီက လုပးငနး့ေပါငး့စဵု စုစညး့ထာ့ေသာ လကးကာ့ေစ့္သစးၾကီ့တစးခုကို တညးေဆာကးရနး
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵပါမညး၈ ထိုေစ့္ၾကီ့တျငး အၾကီ့စာ့ပျရ
ဲ ဵု၇ ရဵု့ခနး့၇ လူေန အေဆာကးအအဵု (Shop house) မ္ာ့၇ Ground
Market

မ္ာ့၇ဟိုတယး၇

ကာ့ရပးနာ့့ေရနးေနရာႏြင႔း

လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ရဵု၇
ကုနးတငးကာ့မ္ာ့မြ

အဆငးံ်မငးံေစ့္ရဵု

ပစၥညး့အတငးအခ္လုပးရနး

၇

အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု၇
ေနရာတို႔

ပါွငးပါသညး၈
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တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္သညး သစးသီ့ ွလဵမ္ာ့၇ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ႏြင႔ပ
း နး့မနးမ္ာ့ကို အထူ့်ပဳ ်ဖနး႔်ဖဴ့မညး
်ဖစးသညး၈ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ သညး ကၽျႏးုပးတို႔ကမ
ု ၸဏက
ီ
အနာဂတးကာလတျငး တုိ့ခ္ဲ႕ေဆာကးလုပးမညး႔
လကးကာ့ေစ့္ မ္ာ့စျာထဲမြ တစးခု ်ဖစးသညး၈
လကးကာ့ေစ့္သညး မဖျဵ႕်ဖိဳ့ေသ့ေသာက႑၌ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ ေစ့္ႏႈနး့ၾကိဳတငးခနး႔မြနး့ႏိင
ု ေ
း ရ့ ႏြငး႔
လယးသမာ့

မ္ာ့၌

ွငးေငျတို့တကးမႈတို႔ကို

အဓိကထာ့ရနးရညးရျယးသညး၈ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

ရညးရျယးခ္ကးမြာ

အ်မတးအစျနး့ ရရြိေရ့အတျကး သာလြ္ငး မဟုတးဘဲ လယးသမာ့မ္ာ့၇ စာ့သဵု့သူမ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့ ကုနးသညးမ္ာ့ ႏြင႔း
်ပညးပသို႔

တငးပို႔သူမ္ာ့အၾကာ့

ထိုရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈက

တိုကးရိုကးဆကးစပးမႈႏြငးံ

လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငး႔

လယးယာ

ဆကးသျယးေရ့

တညးေဆာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အေပ၍မြီခိုသူမ္ာ့၌

လူေနမႈအဆငး႔အတနး့ကို

်မြငး႔တငးေပ့ရဵုမြ္သာမက တနးဘို့်မြငံလယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ထုတးကုနးႏြငး႔ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာစကးမႈလုပးငနး့ ကိုလညး့
ဖနးတီ့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔၌ အဓိကစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေဆာငးးရျကးခ္ကးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈
(က)

ႏုိငးငဵတကာစဵႏြဳနး့အရ သတးမြတးထာ့ေသာ building code ႏြငး႔အညီ တညးေဆာကးအေကာငး
အထညး ေဖ၍ရနး၈အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု၇ နညး့ပညာမ္ာ့ ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ႏုုိငးငဵတစးွြမး့လဵု့ရြိ
ကၽျႏးုပးတို႔၌ ေဖာကးသညးမ္ာ့ႏြငးံ အေရာငး့သမာ့မ္ာ့ကို တနးဘို့်မြငးံ ွနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ ေပ့ႏိုငးေအာငး
်ပဳလုပးရနး၈

(ခ)

စိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူေတာငးသူမ္ာ့၇

လကးလီ/လကးကာ့ေရာငး့ွယး

သူမ္ာ့

သညးပစၥညး့မြနး၇

ေစ့္ႏြဳနး့မြနး်ဖငးံ ေရာငး့ွယးေဖါကးကာ့ႏုိငးမညးံ လကးကာ့ေစ့္အသစးး တစးခုေပ၍ထျကးလာေစရနး၈
(ဂ)

်မနးမာ႔ သစးသီ့ွလဵ၇ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ႏြငး ံပနး့မနးမ္ာ့ကို တနးဘို့်မြင႔း ပစၥညး့ထုတးလုပးႏိုငးရနးႏြငးံ
လကးကာ့ေစ့္မ္ာ့၌ ေအာငး်မငးမႈကို အေထာကးအကူ်ပဳရနး၈

(ဃ)

စိုကပ
း ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့ / ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ အ်မငးံဆဵု့ေစ့္မ္ာ့ ရရြိ်ခငး့်ဖငးံ
ေတာငးသူ လယးသမာ့မ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ တို့တကးလာေစရနး၈

(င)

စာ့သဵု့သူမ္ာ့မြ အႏၱရာယးကငး့၊ လတးဆတးေသာ စာ့ေသာကးကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကို သငး႔တငးံေသာ
ေစ့္ႏႈနး့်ဖငးံွယးယူစာ့သဵု့ႏိုငးရနး၈

(စ)

ထုတးလုပးသူမ္ာ့၇

အေရာငး့သမာ့မ္ာ့ႏြငး႔

ွယးသူမ္ာ့၌

အခ္ိနးတိုတိုအတျငး့

အက္ဳိ့အ်မတး

မ္ာ့မ္ာ့ရရိြေစရနး ကိုငးတျယး်ခငး့ႏြငးံ ထုတးပို့်ခငး့်ပဳစဥး ထုတးကုနးမ္ာ့ ဆဵု့ရႈဵ့မႈႏြငး႔ ပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့
ေလြ္ာ႔ခ္ရနး၈
(ဆ)

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑တျငး အလုပးအကိုငး အချငးံအလမး့ မ္ာ့ပိုမိုရရြိေရ့ဖနးတီ့ရနး၈

(ဇ)

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑၌

်ပညးပပို႕ကုနးအေရအတျကးႏြငး႔တနးဘို့

တို့လာေစ်ခငး့်ဖငး႔

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ က႑၌ GDP ကို တို့်မြငးံရနး၈
(စ္)

လယးယာထျကးကုနးပစၥညး့ ဖလြယးေရ့ ဗဟိုဌာန ( Agro Commodity Exchange Centre)

တစးခု

တညးေထာငးရနး ႏြငး႔ လကးေတျ႕အသဵု့ခ္ရနး၈
ေအာကးေဖား်ပပါမ္ာ့မြာ ကၽျႏုးပးတို႔ကမ
ု ၸဏီမြ လုပးေဆာငးမညးံ စီ့ပျာ့ေရ့၌ သေဘာသဘာွမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈
(က)

ဆကးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့ႏြငး႔ကျနးယကး
*

ေက့္လကးေဒသတျငးရြိေနေသာ

သစးသီ့ွလဵ

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့၇

ထုတးလုပးမႈမ္ာ့၌ လုိအပးခ္ကး မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့၈

ပနး့

မ္ာ့
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*

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ တို့တကးေကာငး့မျနးရနးႏင
ြ ံး လျယးကူစျာ ကုနးသျယးမြဳ်ပဳႏုိငးရနးအတျကး
ထုတးလုပးသူမ္ာ့၇ ေမျ့်မဴေရ့သမာ့မ္ာ့ကို အတိုငးပငးခွ
ဵ နးေဆာငးမႈေပ့ရနး ွနးေဆာငးမႈဌာန
ဖျငးံလြစး်ခငး့၈

(ခ)

ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငး႔ေစ့္ကျကးရြာေဖျ်ခငး့့
*

သကးဆိုငးေသာ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၇

ေမျ့်မဴေရ့သမာ့မ္ာ့၇

ပျဲစာ့မ္ာ့ႏြငး႔

ကုနးသညးမ္ာ့အာ့ ေပါငး့စပးညြိႏႈိငး့ရနး၈
*

ေစ့္ကျကးသတငး့ကို ေန႔စဥး/အပတးစဥး/လစဥး ထုတးေွရနးႏြငးံ

ကျနးယကးစဵနစး မြတဆငးံ

အဆိုပါ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ်ဖနး႔ခ္ီရနး၈
*

ထုတးကုနးမ္ာ့၌
ပတးွနး့က္ငး

လကးကာ့ကုနးသျယးမႈသညး

်ဖစးေစရနး

တရာ့မြ္တ၊

လုပးငနး့ဦ့ေဆာငးမႈႏြငးံတီထျငးမႈ၇

ယြဥး်ပိဳငးႏိုငးစျမး့ရိြသညးံ

အရညးအေသျ့

်ပညး႔ွမႈႏြင႔း

အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးေရ့တို အေပ၍အာမခဵရနး၈
(ဂ)

ေစ့္ဆိုငးမ္ာ့ႏြငး႔လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈပဵုစဵ
*

ေစ့္အတျကး ေအာငး်မငးမႈ၌ အဓိကအခ္ကး်ဖစးသညး႔

သငး႔ေလ္ားေသာ တညးေနရာကို

မြနးကနးစျာ ေရျ့ခ္ယး်ခငး့၈
*

အဓိကအေဆာကးအဦ့ဒီဇိုငး့ပဵုစဵ၇
ထုတးပို့်ခငး့၇

ကုနးတငး်ခငး့၇

သနး႔ရြငး့ေရ့လုပး်ခငး့ႏြငး႔

ကုနးခ္်ခငး့၇

သိုေလြာငး်ခငး့

သယးယူပို႔ေဆာငး်ခငး့၇

အတျကးစကးကရိယာတနးဆာ

ပလာမ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ႏြငး႔ တပးဆငး်ခငး့၈
*
(ဃ)

ကုနးတငးကာ့မြအ်ခာ့ကုနးတငးကာ့သို႔ တိုကးရိုကးေရာငး့ခ္်ခငး့မ္ာ့၈

အေရာငး့အွယးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ပဵုစဵ

ေအာကးေဖား်ပပါမ္ာ့သညး တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္မြမြရရြိမညးံွငးေငျအရငး့ အ်မစးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
*

လူေန/ေစ့္ဆိုငး(Shop House) မ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့

*

လကးကာ့ အေရာငး့ဆိုငးမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့

*

အဆငးံ်မငးံေစ့္ရဵု (Hyper Market ) ငြာ့ရမး့်ခငး့

*

ေတာငးသူမ္ာ့တိုကးရိုကးေရာငး့ခ္သညးံေစ့္ေနရာ(Farmar Ground) ေစ့္မ္ာ့ငြာ့ရမး့်ခငး့

*

အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵုလုပးငနး့အတျကး ေနရာငြာ့ရမး့်ခငး့

*

အသငံး်ပဳ်ပငးထုတးပို့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးေနရာငြာ့ရမး့်ခငး့

*

ေမားေတားယာဥးငယးမ္ာ့/ ကုနးကာ့မ္ာ့ ေစ့္ွနး့အတျငး့ွငးေရာကးခ/ ရပးနာ့ခမ္ာ့

*

်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ခမ္ာ့

48
ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးမြာ ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီေထာကးပဵ႔ေရ့ကျငး့ဆကးနမူနာပဵုစဵ်ဖစးသညး၈

ှှ၈

လုပးငနး့က႑တစးခု်ခငး့စီအလိုကး ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့
ညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္သညး

်ဖစးပါမညး၈ဤေစ့္ၾကီ့သညး
ေရာငး့ွယးသူ

ကုနးသညးမ္ာ့၇

ကုနးသျယးေရ့

ွနးေဆာငးမႈ

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့

လတးဆတးေသာ
ေပ့သူမ္ာ့

ပထမဆဵု့တညးေဆာကးမညး႕

သစးသီ့ွလဵႏြင႔း

ပါွငးေနၾကေပသညး၈

လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့

အစုအေွ့ၾကီ့တစးခုအ်ဖစး်ဖငး႔
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

လကးကာ့

လကးလီေရာငး့ခ္သူမ္ာ့၇

ဤလုုပးငနး့ချငးေနရာသညး

လတးးဆတးေသာ

သစးသီ့ွလဵမ္ာ့၇ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့၇ အသာ့၇ ငါ့ ႏြငး႔ ပနး့မနးမ္ာ့အတျကး အေရ့ပါေသာ အခနး့က႑
မြပါွငးသညး သာမကဘဲ ေဒသစီ့ပျာ့ေရ့ႏြငံး အမ္ိဳ့သာ့စီ့ပျာ့ေရ့ကိုပါ သိသာထငးရြာ့စျာ အေထာကးအပဵ႔ေပ့ႏိုငးမညးံ
အ်ပငး

ေဒသတျငး့လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငး႔

မိသာ့စုမ္ာ့ကိုလညး့

ေကာငး့က္ိဳ့

ခ္မး့သာမြဳမ္ာ့

ရရြိးလာေစမညး

်ဖစးပါသညး၈
ညငး့ကုနး့

သစးသီ့ွလဵ၇

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကႏ
း င
ြ း႔

ပနး့မနး

လကးကာ့ေစ့္

တညးေနရာႏြငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဆိုငးရာ အေထာကး အပဵပ
ံ စၥညး့မ္ာ့၈
*

စုစုေပါငး့ေ်မဧက ၅ဿ ဧကရရြိထာ့ပါသညး၈

*

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးမညးံအက္ယးအွနး့စုစုေပါငး့မြာ ဿ,၃၂ဿ,၁၄၅ စတုရနး့ေပခနး.ရြိသညး၈

*

လူေန/ဆိုငးခနး့ shop house အလဵု့(ဿွွ) ရြရ
ိ ာ(၀)ထပးပါလူေန/ဆိုငးခနး့(Shop House) ှ၀၆ လဵု့
ႏြငးံ(၁)ထပးပါလူေန/ဆိုငးခနး့(Shop House) ၃ှ လဵု့ပါွငးပါသညး၈ လူေန/ဆိုငးခနး့မ္ာ့၌စုစုေပါငး့ ဧရိယာမြာ
စတု ရနး့ေပ ှ,၂ွ၃,ှွ၂ ်ဖစးသညး၈

*

အ်ခာ့အဓိက

အေဆာကးအအဵုမ္ာ့မြာ

သစးသီ့လကးကာ့ေစ့္

(ဆိုငးခနး့ေပါငး့

ှ,ှ၆ွ

ခနး့

အထိ

ပါွငးသညး၈)၇ ရာသီေပ၍သစးသီ့ေစ့္ (ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ှ,ွ၃ဿ ခနး့အထိပါွငးသညး၈)၇

အဆငးံဆငးံ ်ပဳ်ပငး

ထာ့သညးံ

ှ,ှ၆ွ

အသာ့၇ပငးလယးစာႏြငးံ

ေအ့ခဲထာ့ေသာအစာ့အစာေစ့္၇

(ဆိုငးခနး့

ခနး့အထိ
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ပါွငးသညး၈)၇ အသာ့၇ ငါ့၇ ပငးလယးစာႏြငး႔ မီ့ဖိုေခ္ာငးသဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ေရာငး့ခ္သညးံ ေ်မ်ပငးေစ့္ (ဆိုငးခနး့
ှ,ှ၆ွ

ခနး့အထိပါွငးသညး၈)၇

ခနး့ပါွငးသညး၈)၇
ေနရာအတျကး

ပနး့မနး၇

သစးသီ့ွလဵႏြင႔း

အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵုေနရာ

အေဆာကးအအဵုတစးခု

အတျကး

ႏြငးံအဆငး႔ဆငး႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

လကးကာ့ေစ့္

အေဆာကးအအဵုတစးခု၇

်ပဳ်ပငးထုတးလုပးေသာ

(၃၁

ထုတးပို့မႈ်ပဳရနး

စာ့ေသာကးကုနး

စကးရဵု

အေဆာကးအအဵုတစးခု တုိ႔်ဖစးပါသညး၈
*

ေစ့္ၾကီ့တျငး

ရြစးထပးဟိုတယး၇

ႏြစးထပးစာ့ေသာကးဆိုငးတနး့၇

သဵု့ထပးကုနးတိုကးၾကီ့ႏြငး႔

သဵု့ထပး

ေစ့္အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ရဵု့ တို႔်ဖငး႔လညး့အာ့်ဖညး႔ထာ့သညး၈
တညငး့ကုနး့လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ၾကီ့ကို ေစ့္အစိတးအပိုငး့သဵု့ခုချဲ်ခာ့ထာ့ႏိုငးသညး၈
(က)

အေသ့စာ့လကးကာ့ေစ့္ရဵု ၈
ကၽျႏးုပးတို႔၌ တညငး့ကုနး့ေစ့္၌ အေသ့စာ့လုပးငနး့တျငး သစးသီ့ွလဵ လကးကာ့ေစ့္၇ ရာသီေပ၍ သီ့ႏြဵေစ့္၇

အဆငး႔ဆငး႔်ပဳလုပးေသာ

အသာ့၇

ပငးလယးစာႏြငးံ

ေအ့ခဲထာ့

ေသာအစာ့အစာေစ့္၇

ပနး့မနး၇

သစးသီ့ွလဵႏြငးံဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး ေ်မ်ပငးေစ့္၇ စာ့ေသာကးကုနးႏြငးံဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးထုတးလုပးမြဳ စုစုေပါငး့ ဆိုငးခနး့
အေရအတျကး ၃,ဿ၂ွ ပါွငးသညး၈
(ခ)

အလတးစာ့လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ရဵ၈ု
အလတးစာ့အဆငး႔အစိတးအပိုငး့တျငး

သစးသီ့ွလဵႏြငးံ

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေစ့္ဆိုငးခနး့မ္ာ့၇

ေတာငးသူ

မ္ာ့တိုကးရိုကးေရာငး့ခ္ရနးေ်မ်ပငးေစ့္ (Farmar Ground) အပါအွငး စုစုေပါငး့ ဆိုငးခနး့အေရအတျကး ၃၁ ဆိုငး
ပါွငးသညး၈
(ဂ)

အၾကီ့စာ့လကးကာ့ေစ့္ရဵ၈ု
လူေန/ဆိုငးခနး့မ္ာ့ Shop house အလဵု့ ဿွွ ကို အၾကီ့စာ့လကးကာ့ေစ့္တျငး ထညး႔သျငး့ထာ့်ပီ့ စုစုေပါငး့

အက္ယးအွနး့ ှ,၂ွွ,ွွွ စတုရနး့ေပ ခနး႔ရြိသညး၈
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မြတးခ္ကးမ္ာ့ က၈

လူေန/ဆိုငးခနး့ (Shop house) အေဆာကးအအဵုမ္ာ့
လူေန/ဆိုငးခနး့ (shop house) အလဵု့(ဿွွ) ပါွငးရာ (၀)ထပးပါလူေန/ဆိုငးခနး့ (Shop House) ှ၀၆ လဵု့
ႏြငံး (၁)ထပးပါလူေန/ဆိုငးခနး့ (Shop House) ၃ှ လဵု့တိ႔ပ
ု ါွငးသညး၈

ခ၈

သစးသီ့ွလဵလကးကာ့ေစ့္
ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ှ,ှ၆ွ ခနး့ ပါွငး်ပီ့ အက္ယးအွနး့မြာ စုစုေပါငး့ ၆၅,ဿ၆ွ စတုရနး့ေပ ရြိသညး၈

ဂ၈

ပနး့မနး၇ အသာ့၇ ငါ့၇ ပငးလယးစာ၇ကုနးေ်ခာကးႏင
ြ း႔စာ့ဖိုေဆာငးသဵု့ ပစၥညး့ေရာငး့ခ္ေရ့ေ်မ်ပငးေစ့္ု
ဆိုငးခနး့ ေပါငး့ ှ,ှ၆ွ ခနး့ပါွငး်ပီ့ အက္ယးအွနး့ မြာစတုရနး့ေပ ၆၅,ဿ၆ွ ရြိသညး၈

ဃ၈

ပနး့မနး ၇သစးသီ့ွလဵဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေ်မ်ပငးေစ့္
ဆိုငးခနး့ ေပါငး့ ဿ,၅ွ၅ ခနး့ပါွငး်ပီ့ အက္ယးအွနး့မြာ စုစ
ု ေ
ု ပါငး့ ှ၂ွ,၃ဿ၂ စတုရနး့ေပရြိသညး၈

င၈

ရာသီထျကးကုနး သစးသီ့ွလဵ ေစ့္ရဵ၈ု
ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ှ,ွ၃ဿ ခနး့ ပါွငး်ပီ့ စုစုေပါငး့စတုရနး့ေပ ၅၄,၆၆ွ အက္ယးအွနး့ရြိသညး၈
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စ၈

အဆငးသ
ံ င႔း်ပဳ်ပငး်ပီ့ အသာ့၇ ပငးလယးစာ၇ ေအ့ခဲထာ့ေသာ အစာ့အစာေစ့္ရဵု
ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ှ,ှ၆ွ ခနး့ပါွငး်ပီ့ စုစုေပါငး့စတုရနး့ေပ ၀၂,၆၃၀ အက္ယးအွနး့ရြိသညး၈

ဆ၈

သစးသီ့ွလဵ ၇ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး လကးကာ့ေစ့္၈
ဆိုငးခနး့ေပါငး့ ၃၁ ခနး့ပါွငး်ပီ့ ဧရိယာ ှ၄ဿ,ွွွ စတုရနး့ေပက္ယးွနး့သညး၈

ဇ၈

စာ့ေသာကးဆိုငးတနး့
ႏြစးထပးအေဆာကးအအဵု်ဖစး်ပီ့ ဧရိယာ ၂ွ,၄၂ွ စတုရနး့ေပက္ယးွနး့သညး၈

52

စ္၈

အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု
စုစုေပါငး့စတုရနး့ေပ ၂ှ,၁၃ွ အက္ယးအွနး့တျငးရြိသညး၈

ည၈

ကုနးတငးကာ့မြအ်ခာ့ကုနးတငးကာ့သို႔လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ရနးႏြငးံေထာကးပဵ႔သယးယူပို႔ေဆာငးရနး ဧရိယာ၈
ကုနးတငးကာ့တစးစငး့မြ

တစးစငး့သို႔

လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ရနးႏြငးံေထာကးပဵ႔သယးယူပို႔ေဆာငးရနး

ဧရိယာတျငး

ကုနးတငးကာ့ ှ၅ွ စီ့ရပးနာ့ႏိုငးပါသညး၈
ဋ၈

ကုနးတငးကာ့မြပစၥညး့အတငးအခ္်ပဳလုပး်ခငး့၈
ေ်မ်ပငးအက္ယးအွနး့စုစုေပါငး့ ှွ၅,ှ၄၄ စတုရနး့ေပရြိ်ပီ့ စုစုေပါငး့ကုနးတငးကာ့ အေရအတျကး ၀ဿ စငး့
ရပးနာ့ႏိုငးသညး၈

ဌ၈

အဆငးံ်မငးက
ံ ုနးတိုကးၾကီ့ (ဟိုကးပါမာ့ကတး)
အထပးသဵု့ထပးပါွငး်ပီ့ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ ဧရိယာစတုရနး့ေပ ၄၅,၆ွွ ရြိသညး၈
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ဍ၈

ဟိုတယး
ရြစးထပးအေဆာကးအဦ့တစးခု်ဖစးး်ပီ့

တညးေဆာကးထာ့ေသာ

ဧရိယာမြာ

စတုရနး့ေပ

ှွ၄,ဿဿ၃

လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့

အတျငး့တျငး

က္ယးွနး့သညး၈ ဟိုတယးကို အခနး့ေပါငး့ ှ၁ွ ်ဖငးံ ဒီဇိုငး့ဆျထ
ဲ ာ့သညး၈

ဎ၈

ကာ့ရပးရနးေနရာ

ေ်မ်ပငးအက္ယးအွနး့

၅၅၅,၁၆၀က္ယးွနး့်ပီ့

စုစုေပါငး့ကာ့

ဿ,ဿ၃၁

စီ့

သျာ့လာႏိုငးသညး၈
ဏ၈

ေရဆို့်ပနးလညးသနး.စငး်ခငး့
ေ်မ်ပငးအက္ယးအွနး့ ှွဿွ၂ အက္ယးအွနး့ရြိသညး၈

လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ၾကီ့၌ အဓိကအွငးလမး့မၾကီ့

ှဿ၈

အေရာငး့ႏြငးံ ေစ့္ကျကးရြာေဖျႏိုငးမြဳအေ်ခအေန၈
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လတးးဆတးေသာသစးသီ့ွလဵႏင
ြ း႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးမ္ာ့ စာ့သဵု့မႈမြာ ေကာငး့ေသာ အလာ့

အလာ အေ်ခအေနတျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာရြခ
ိ ဲ႔်ပီ့်ဖစးသညး ထိုသို.ေသာ စာ့သဵု့မႈတို့တကးလာရ်ခငး့ အေၾကာငး့မ္ာ့
အနကး အေရ့ၾကီ့ဆဵု့အခ္ကးမြာ က္နး့မာေရ့ႏြငံးညီညတ
ျ းေသာ ေနထိုငးစာ့ေသာကးမြဳအေပ၍ စိတွ
း ငးစာ့လာမြဳေၾကာငးံ
်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ တနးဘို့်မြငးံထုတးလုပးထာ့ေသာ အစာ့အေသာကး ထုတးကုနးမ္ာ့ကို စာ့သဵု့မြဳ ပိုမိုတို့
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လာလ္ကးရြိရာ အရသာ၇ ပဵုစဵ၇ အာဟာရ်ပညး႔ွမြဳ၇ ေရျ့ခ္ယးစရာ မ္ာ့်ပာ့လာမႈတို႔အ်ပငး သကးေတာငး႔သကးသာရြိမႈ
တို႔ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ထို႔အ်ပငး ထုတးကုနး ကိုမညးကဲ႔သုိ႔ စိုကးပ္ိဳ့ထာ့သညး ၇ သယးယူပို႔ေဆာငးသညး၇ ကိုငးတျယးသညး
ဆိုသညး႔ ကိစၥမ္ာ့ကို လယးေတာမြသညး စူပါမာ့ကကး ကုနးတိုကးၾကီ့ (သို႔မဟုတး) ေနာကးဆဵု့သဵု့စျသ
ဲ ူထဵသို႕
ေရာကးသညးအထိ လာရာလမး့တေလြ္ာကး လဵု့တျငး အစာ့အစာမ္ာ့၌ ေဘ့ကငး့လဵု်ခဵဳစိတးခ္မြဳႏြငးံ ပတးွနး့က္ငး
ထိနး့သိမး့မြဳတို႔အေပ၍ ဂရု်ပဳမြဳလညး့မ္ာ့လာပါသညး၈ ဤအခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ေစ့္ကျကးတျငး ေအာငး်မငးစာျ
ယြဥး်ပိဳငးႏင
ုိ ရ
း နး သဵု့စျသ
ဲ ူမ္ာ့၌ စိတးေက္နပးမြဳအေပ၍ ပိုမိုအာ့်ပဳေစရနး်ဖစးသ်ဖငးံ လကးကာ့ေရာလကးလီသမာ့မ္ာ့၌
်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လမး့ ေၾကာငး့ေပ၍တျငး သကးေရာကးလ္ကးရြိပါသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီကေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငးံေစ့္ကျကးရြာေဖျရာတျငးအာရဵုစိုကး၊လုပးကိုငးမညးံအဓိကလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့မြာ
(က)

သကးဆိုငးရာေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၇

ေမျ့်မဴေရ့သမာ့မ္ာ့၇

ပျဲစာ့မ္ာ့ႏြငး႔

ကုနးသညးမ္ာ့ကိုကူညီ

အာ့ေပ့မညး၈
(ခ)

ေစ့္ကျကးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေန႔စဥး/ အပတးစဥး/ လစဥး ပဵႏ
ု ပ
ိြ ထ
း တ
ု ေ
း ွ၊ အဆိုပါသတငး့
အခ္ကးအလကး မ္ာ့ကို ကုမၸဏီ၌ ကျနးယကးမြတဆငးံ ်ဖနး႔ခ္ီေပ့မညး၈

(ဂ)

ထုတးကုနးမ္ာ့၌ လကးကာ့ကုနးသျယးမႈသညး တရာ့မြ္တ၊ ယြဥး်ပိဳငးႏိုငးစမ
ျ း့ရိြသညးံ ပတးွနး့က္ငး ်ဖစးေစရနး
လုပးငနး့

ဦ့ေဆာငးမႈႏင
ြ ံး

တီထျငးမႈ၇

အရညးအေသျ့

်ပညး႔ွမႈႏင
ြ း႔

အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေရ့

တို႕အေပ၍

အာမခဵေဆာငးရျကးေပ့မညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔၌ ွငးေငျရေစေသာ အဓိကကိစၥရပးမ္ာ့မြာ လူေန/ဆိုငးခနး့မ္ာ့ shop house အေဆာကးအဦ့
အလဵု့(ဿွွ) ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ သစးသီ့ွလဵႏြင႔ဟ
း ငး့သီ့ဟငး့ရျကး လကးကာ့ အေရာငး့ဆိုငးမ္ာ့ရြိသညးံ ဧရိယာ ႏြစးခု
ကိုေရာငး့ခ္်ခငး့၇ သဵု့ထပးအဆငးံ်မငးံကုနးတိုကး (Hyper Market) ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ အသာ့၇ ငါ့၇ ပငးလယးစာႏြငးံ
စာ့ဖိုေဆာငးသဵု့ပစၥညး့ ေရာငး့ခ္ေရ့ဆိုငးခနး့ဧရိယာငြာ့ရမး့်ခငး့၇ သစးသီ့ွလဵ အေသ့စာ့ေစ့္ ဆိုငးခနး့ ငြာ့ရမး့်ခငး့၇
ရာသီထျကးကုနး

သစးသီ့ွလဵေစ့္

ေဆ့ေၾကာ်ခငး့ႏြငး႔ထပ
ု းပို့်ခငး့

ငြာရမး့်ခငး့၇

သစးသီ့ွလဵ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေနရာ

စာ့ေသာကးကုနးလုပးငနး့အတျကးေနရာငြာ့ရမး့်ခငး့၇

ႏြငး႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

ငြာ့ရမး့်ခငး့၇

အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု

အဆငးံဆငးံ
လုပးငနး့

ေ်မ်ပငးေစ့္ငြာ့ရမး့်ခငး့၇
်ပဳ်ပငးထုတးလုပးေသာ

အတျကးေနရာငြာ့ရမး့်ခငး့၇

စာ့ေသာကးဆိုငးတနး့ ဧရိယာ ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ ေမားေတားယာဥးႏြငး႔ကုနးတငးကာ့မ္ာ့ ေစ့္ွငး့ အတျငး့ွငး်ခငး့ /
ရပးနာ့်ခငး့ တုိ.၌အခေၾက့ေငျမြ ွငးေငျမ္ာ့ပါွငးသညး၈
ှ၀၈

ေစ့္ကျကး်ပိဳငးဆိုငးမြဳအေ်ခအေနေဖ၍်ပခ္ကး၈
လတးးဆတးေသာ သစးသီ့ွလဵႏင
ြ း႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေစ့္ၾကီ့သညး ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး ်ပညးေထာငးစုအစို့ရက

ဖျငး႔လြစးေပ့လိုကးေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့၌ တစးစိတးတစးေဒသ်ဖစးသညး၈ အလာ့တူေစ့္မ္ာ့ကို ရနးကုနး၇ ေန်ပညးေတားႏြင႔း
မူဆယး်မိဳ႕ၾကီ့တိုငး့တျငး တစးေစ့္စီ တညးေဆာကးရနး်ဖစး်ပီ့ လကးရြိတျငး သစးသီ့ႏြငး႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေစ့္အေန်ဖငးံ
သီရိမဂၤလာေစ့္ တစးေစ့္သာရြိပါသညး၈ ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီသညး အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၌တနးဘို့မ္ာ့၇ စာ့သဵု့သူမ္ာ့၌
စိတးေက္နပးမႈႏြင႔း

ေတာငးသူ

လယးသမာ့မ္ာ့၌

အဆငး႔တစးဆငး႔စီ ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ေခ္ာငးလညးမႈမ္ာ့

အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေေစရနး
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ှ၁၈

အေရ့ၾကီ့သညးံပဋိဥာဥးးစာခ္ဳပးမ္ာ့
MAEX သညး တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ၾကီ့ ေဆာကးလုပးေရ့ကို တငးဒါအပိုဒး ၂(က)၇ ှ၃ ပါ အေ်ခအေန

အတိုငး့

်ပညး႔မီေစရနး

ခနး႔အပးခ႔သ
ဲ ညး၈

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးကို

အဓိကေဆာကးလုပးေရ့

်မနးမာအာဂရိုအိတး(စး)ခ္ိနး့ပတးဘလစးလီမီတကးသညးး

ဿွှ၃ခုႏြစး၇

ကနးထရိုကးတာအ်ဖစး
မတးလ(ဿဿ)ရကးေန႕တျငး

စီမဵကိနး့ေ်မ ငြာ့ရမး့ချငးံစာခ္ဳပးအာ့ ေအာကးပါရပိုငးခင
ျ းံမ္ာ့အတိုငး့ေပ့ရနး ခ္ဳပးဆိုခဲံ်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး (ှ)


ရနးကုနး်မိဳ.ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီသို႕စုစုေပါငး့

(shop

house)

အေဆာကးအဦ့

(ဿွွ)လုဵ့၌ ဿွ%်ဖစးေသာ(၁ွ)လဵု့၇ (အၾကီ့စာ့ပျရ
ဲ ုဵ၇လူေနအိမးခနး့၇ရဵု့ခနး့မ္ာ့ ပါေသာ shophouse
မ္ာ့အာ့ ေပ့ရနး)


ွငးေငျချနးမေဆာငးမီ အသာ့တငးအ်မတးေငျ၌ဿ၂% အာ့ ေ်မငြာ့ခအ်ဖစးေပ့ရနး၇

ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး (၂)
၃၁.၁၀.၂၀၁၆

MAEX

။
၀
၄၅၀,၀၀၀

၄၅

၀
။

MAEX

(၂)
။

ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး (၃)


Zamil Steel (ဗီယကးနမး) ထဵမြု သဵမဏိွယးယူရနးး

ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး (၄)

ှ၂၈

B4 (France) Consultant. (်ပငးသစး) မြ ေရထုတးေ်မာငး့ကျနးယကးဒီဇိုငး့ဆျရ
ဲ နး
ေခ့္ေငျသေဘာတူညီမႈ
MAEX ၌ ဿွ.၃.ဿွှ၃ ရကးေန႔တျငး ်ပဳလုပးေသာ ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျ႕ဲ အစညး့အေွ့ ( ၀/ဿွှ၃ ) အရ

ဘုတးအဖျဲ႕သညး ဧရာွတီဘဏးမြ ေခ့္ေငျ က္ပးသနး့ေပါငး့ (၂,ွွွ)ေခ့္ယူရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးခဲံပါ သညး၈
ဧရာွတီဘဏးထဵမြ MAEX သညး က္ပးသနး့ေပါငး့ (၁,၂ွွ)ေခ့္ေငျရရနး သေဘာတူညီမႈရရြိ်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ဧရာွတီဘဏးသညး ေခ့္ေငျအာ့ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အတုိငး့ ထုတးေခ့္မညး်ဖစးပါသညးး၈
(ှ)

ပထမအႀကိမးေခ့္ေငျ က္ပးသနး့ေပါငး့ (ဿ,၂ွွ)အာ့ MAEX အပိုငး်ဖစးေသာ Shop House

(ဿ၁)လုဵ့ေပ၍တျငး

ေခ့္ယူထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ေဆာကးလုပးဆဲ်ဖစးပါသညး၈

ေခ့္ေငျရရြိခ္ိနးတျငး

ေဖား်ပပါ

Shop

House

မ္ာ့မြာ
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(ဿ)

ဒုတိယအႀကိမးေခ့္ေငျ

က္ပးသနး့ေပါငး့

(ဿ,ွွွ)သညး

ဤကမး့လြမး့ထာ့ေသာ

ပေရာဂ္ကး

ၿပီ့ဆုဵ့ခ္ိနးတျငး ရရိြမညး ်ဖစးပါသညး၈
ဧရာွတီဘဏးတျငအ
း ေပါငးပစၥညး့အေန်ဖငးံ MAEX သညး ေအာကးေဖား်ပပါအတိုငး့ထာ့ရြပ
ိ ါသညး၈
(ှ)

ေဆာကးလုပးဆဲ Shop House (၀ဿ)လုဵ့ အနကး MAEX အပိုငး်ဖစးေသာ Shop House (ဿ၁) လုဵ့၇

(ဿ)

တညငး့ကုနး့လက၎ာ့ေစ့္ ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ လုပးငနး့သေဘာတူညီမႈ စာခ္ဳပး
ေခ့္ေငျအမ္ိဳ့အစာ့သညး

Demand

Loan

်ဖစးၿပီ့

ႏြစးစဥးအတို့ႏႈနး့မြာ

ှ၀%်ဖစးပါသညး၈

ေခ့္ေငျကုနးက္စရိတးအ်ဖစး ဿ% ထပးမဵ ေပ့ေဆာငးရနး သေဘာတူညီမႈရရိြထာ့ပါသညး၈
ဧရာွတီဘဏးမြ ပထမအႀကိမး (၀.၅.ဿွှ၃) ရကးေန႔တျငး ေခ့္ေငျ က္ပးသနး့ေပါငး့ (၂ွွ)၇ဒုတိယ
အႀကိမး (ဿ.၆.ဿွှ၃) ရကးေန႔တျငးေခ့္ေငျက္ပးသနး့ေပါငး့ (ှ,ွွွ) ႏြင႕း တတိယအၾကိမး (ဿွ.၆.ဿွှ၃) ရကးေန႔တျငး
ေခ့္ေငျ က္ပးသနး့ေပါငး့ (ှ,ွွွ) ထုတးယူရရြိ်ပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ဤသေဘာတူညီမႈစာခ္ဳပးအ်ပငး

ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ႏြငးံ

ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ

စာခ္ဳပးမႈရငး့မ္ာ့ကို

စစးေဆ့လိုပါက MAEX ရုဵ့ခနး့၉ ႀကိဳတငးဆကးသျယး၊ စုဵစမး့ႏိုငးပါသညး၈
ှ၃၈

ကုမၸဏီ၌ပိုငးဆိုငးမြဳ၇ စကးရဵု၇ အလုပးရဵုႏြငးံလုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့
(၈၂)

MAEX

၀

၀
။

(၆၂)

(၈၂)

၍ (၂၀)

(YCDC)

။

YCDC
MAEX

YCDC

၀

(၅၀)

(၂၀)

။
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ လကးေတျ႕လုပက
း ိုငးေနသညးံ ေနာကးဆဵု့ရကးစအ
ျဲ ထိ ေစ့္ေဆာကးလုပးေရ့၌ အဆငး႔-ှ
အေကာငးအထညးေဖ၍ ေနသညးံ အေ်ခအေန်ဖစး်ပီ့ ထိုအဆငး႔်ပီ့စီ့သျာ့ပါက အခ္ဳိ႕သာအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကို ငြာ့ရမး့
ႏိုငးပါမညး၈
-၁

MAEX

၀

။
.

၁။

(၂)

၂။
၃။
၄။

၁၀၁,၇၄၈,၀၀၀/- (USD73,200/-)

(၁)
၄၀
၄၀၀

/

၅၅,၆၀၀,၀၀၀/- (USD40,000/-)
(၂)

၆၆,၁၆၄,၀၀၀/- (USD47,600/-)
၇၇,၈၄၀,၀၀၀/- (USD56,000/-)
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ှ၄၈

စီမဵကိနး့တညးေဆာကးေရ့တို့တကးမြဳ
MAEXသညး လကးေတျ႕လုပက
း ိုငးေနသညးံ ေနာကးဆဵု့ရကးအထိးတညးေဆာကး်ပီ့ေသာ အေဆာကး အအဵုမ္ာ့၇

အေထာကးအကူ်ပဳ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့၇ လမး့မ္ာ့၌ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေအာကးပါ အတိုငး့ ေတျ႔်မငးႏုိငးပါသညး၈
(က)

သဵု့ထပးလူေန/ဆိုငးခနး့ shop house အေဆာကးအအဵုမ္ာ့လုပးငနး့ၿပီ့စီ့မႈ (ှ၃.ှဿ.ဿွှ၃)

(ခ)

ေလ့ထပးလူေန/ဆိုငးခနး့ shop house အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ လုပးငနး့ၿပီ့စီ့မႈ (ှ၃.ှဿ.ဿွှ၃)

(ဂ)

သစးသီ့ွလဵလကးကာ့အေရာငး့ေစ့္ လုပးငနး့ၿပီ့စီ့မႈ (ှ၃.ှဿ.ဿွှ၃)

(ဃ)

အသာ့၇ ငါ့၇ ပငးလယးစာႏြငး႔ မီ့ဖိုေခ္ာငးသဵု့ပစၥညး့ေစ့္လုပးငနး့ၿပီ့စီ့မႈ (ှ၃.ှဿ.ဿွှ၃)
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(င)

ပနး့၇ သစးသီ့ွလဵႏြငးံ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေ်မ်ပငးေစ့္ လုပးငနး့ၿပီ့စီ့မႈ (ှ၃.ှဿ.ဿွှ၃)

(စ)

အဓိကလမး့မၾကီ့မ္ာ့

(ဆ)

ေစ့္အတျငး့လမး့သျယးမ္ာ့

(ဇ)ေစ့္အတျကးသဵမဏိပစၥညး့မ္ာ့
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(စ္)

ေ်မဖိ႔်ု ခငး့၇

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြငး႔

လမး့ေဆာကးလုပး်ခငး့မ်ပဳမီ

Google

Earth

ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့စတငးၿပီ့ပုဵ

(ည)

ေဆာကးလုပးေရ့မစတငးမီ Google Earth မြ်မငးရေသာ်မငးကျငး့

(ဋ)

တညငး့ကုနး့လကးကာ့အေရာငး့ေစ့္အဆငး႔(ှ) တုိ့တကး၌ေကာငး့ကငးမြ်မငးကျငး့

(ဌ)

အငးဂ္ငးနီယာပညာ ေမားဂ္ဴ့ (Module) ်မငးကျငး့

်ဖငးံ်မငးရေသာပဵု

ႏြငးံ
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အပိုငး့ - ၁

အစုရြယးယာထုတးေွသညးံကုမၸဏီ၌ အေၾကာငး့အရာေဖား်ပခ္ကး
အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အစုရြယးယာမ္ာ့

ှ၈

ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျ႕ဲ ႏြငးံဒါရိုကးတာမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို သညး

ေဆာငးရျကးရနး

အတျကး

ဒါရိုကးတာမ္ာ့ဘုတးအဖျ႕ဲ ကို
ယဵုၾကညးစျာ

စီမဵခနး ချဲမြဳကိစၥအွွ

အပးႏြဵထာ့ပါသညး၈

ႏြငံး

လမး့ညႊနးမြဳကိစၥအွွတို ကို

ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျဲ႔သညး

ကၽျႏးုပးတို႔၌

ဘ႑ာေရ့

အေ်ခအေန ႏြင႔း လုပးငနး့ လညးပတးမႈကို လိုအပးသညးံအခါတိုငး့ မၾကာခဏ စစးေဆ့သဵု့သပးပါမညး၈
ေအာကးေဖ၍်ပပါဇယာ့သညး ကၽျႏးုပးတို႔ဒါရိုကးတာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ကို
ေဖား်ပထာ့်ပီ့ ဒါရိုကးတာ မ္ာ့အာ့လဵု့သညး်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ ်ဖစး်ပီ့ ေဖား်ပပါဒါရုိကးတာမ္ာ့ကို

ကၽျႏးုပးတို႕၌

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့က ခနး႕ထာ့ ခဲံပါသညး၈
အမြတး

အမညး

မျ့သက၎ရာဇး/ က္ာ့/ မ/

စဥး
ှ

လူမ္ိဳ့
ဦ့ွငး့ေအာငး

၀ွ.၆.ှ၆၂၀/က္ာ့/်မနးမာ

(
ဿ

)

ဦ့ေအာငးေဇားဦ့
ဦ့စစးလျငး

အစုရြယးယာ
ပိုငးဆိုငးမႈ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

၆ွွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
ဿ၄.ှှ.ှ၆၅ွ /က္ာ့/်မနးမာ

)
၀

ရာထူ့စတငးသညး႔ေန႔

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

ဿွွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
ှ.၁.ှ၆၃ွ /က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

၃ွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
၁

ဦ့သူရိနးေအာငး

ဿ၀.၄.ှ၆၅ဿ /က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

၂၂,ွွွ

ှ၁ ရကး
၂

ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငး

ှှ.ှ.ှ၆၄၄/က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

၁၅,ွွွ

ှ၁ ရကး
၃

ေဒ၍ခုိငးသဇငးစို့

၀.ှဿ.ှ၆၄၀ /မ/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

၁ွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
၄

ဦ့ရဲထျတွ
း ငး့

ှ၀.၄.ှ၆၃ွ /က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

ှွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
၅

ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး

၆.၂.ှ၆၃၁ /က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

ှွ,ွွွ

ှ၁ ရကး
၆

ဦ့ေအာငးၾကီ့

ဿ၃.၄.ှ၆၃၁ /က္ာ့/်မနးမာ

ဿွှ၂ စကးတငးဘာလ

ှွ,ွွွ

ှ၁ ရကး

ကိုယးေရ့ရာဇွငးမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔ ဒါရိုကးတာမ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံလုပးငနး့အေတျ႕အၾကဵဳဆိုငးရာသတငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို ေအာကးတျငး
ေဖ၍်ပထာ့ပါသညး၈
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ဦ့ွငး့ေအာငး
ဦ့ွငး့ေအာငးသညး MAEX ၌ ဥက၎ဌ်ဖစး်ပီ့ ်မနးမာသီလွါ အကး(စး)အီ့ဇကးဟို့ဒငး့ ပတးဘလစး လိမီတကး
(Myanmar Thilawa SEZ Public Holdings Company) ကို တညးေထာငးသူ ဥက၎ဌ လညး့ ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ
ကုမၸဏီမြာ ဦ့ပိုငးကုမၸဏီတစးခု်ဖစး်ပီ့ သီလွါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု ဖျ.ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး တညးေထာငးထာ့သညးံ
ကုမၸဏီတျငး အစုရြယးယာအမ္ာ့ဆဵု့ ထညးံွငးထာ့ေသာကုမၸဏီ ်ဖစးပါသညး၈
ထို႕အ်ပငး။သညး ေရႊႏင
ုိ င
း ဵအေရြ႕အာရြ ဖျ.ဵ ်ဖိဳ့ တို့တကးေရ့လီမိတကး (Golden Land East Asia Public
Co., Ltd) ၌ ဥက၎ဌလညး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါကုမ
ု ဏ
ၸ ီ၌ ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့အနကး တစးဦ့်ဖစး၊ အေထျေထျ
ကုနးသျယးမႈကို လုပးေဆာငးေနသညးံ အမ္ာ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ

ကုမၸဏီတစးခု်ဖစးသညး၈ သူသညး ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငး႔

အေရြ႕ေတာငးအာရြ အထူ့သ်ဖငး႔ မဟာမဲေခါငးေဒသ (“GMS” = Great Meakong Sub Region) တျငး
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဖျဵ႕်ဖိဳ့

တို့တကးေရ့ႏြငံးစပးလ္ဥး့၊

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ေဆာငးရျကးခဲ႔သညး႔

အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့ကို

ကၽျႏးုပးတို႔ကမ
ု ၸဏီသို႔ ယူေဆာငး လာခဲ႔ပါသညး၈
သူသညး (Dagon Group of Companies) ဒဂုနးကုမဏ
ၸ ီမ္ာ့အုပးစုကို ှ၆၆ွ်ပညးႏြစး စတငး တညးေထာငးခဲ႔်ပီ့
ဥက၎ဌအ်ဖစး ဆကးလကးေဆာငးရျကးေနပါသညး၈ ှ၆၆၀ ခုႏစ
ြ မ
း စ
ြ တငးကာ ဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့ အိမး်ခဵေ်မ တညးေဆာကး
ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေအာငး်မငးစာျ အေကာငးထညးေဖ၍ ေဆာငးရျကးခံဲ ပါသညး၈ ဒဂုနးကမ
ု ၸဏီမ္ာ့အုပးစုက
လူေနအိမးယာႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့အေဆာကးအအဵုမ္ာ့၇ ဟိုတယးတညးေဆာကးေရ့၇ ေပါငး့စညး့စဵ်ပလယးယာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့
ဆိုငးရာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈ ၇ တနးဘို့်မြငံးစာ့ေသာကးကုနလ
း ုပးငနး့၇ ပစၥညး့ေထာကးပ႔ဵသယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြင႔း ်ဖန႔း်ဖဴ့ေရ့၇
ေမားေတားယာဥး ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရာငး့ခ္ေရ့၇ ေလာငးစာဆီ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရာငး့ခ္ေေရ့ႏြငး႔ အ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့က႑မ္ာ့တျငး လုပးကိုငး
ေဆာငးရျကးေနပါသညး၈
ဦ့ွငး့ေအာငးသညး

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵကုနးသညးမ္ာ့ႏြငးံ

စကးမႈလကးမႈလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့

အသငး့ခ္ဳပး (UMFCCI) ၌ ဥက၎ဌအ်ဖစး ဿွှှ ခုႏြစးတျငးေရျ့ခ္ယးခဵခဲ႔ရ်ပီ့ အသငး့ခ္ဳပး၌ ဥက၎ဌ အ်ဖစး ဆကးလကး
တာွနးထမး့ေဆာငး ေနပါသညး၈ သူသညး (NESAC = National Economic and Social Advisory Council)
အမ္ိဳ့သာ့စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့အၾကဵေပ့ေကာငးစီႏြငး႔ (UN – ESCAP Advisory Council) ကမၻာ႔ကုလသမဂၐ
အာရြႏြငးံပစိဖိတးဆိုငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူမြဳေရ့ေကားမရြငး အၾကဵေပ့ေကာငးစီ တို.၌အဖျ႕ဲ ွငးတစးဦ့လညး့်ဖစးပါသညး၈
ဿွှ၀ မြ ဿွှ၁ အထိ (ABAC = ASEAN Business Advisory Council) အာစီယဵ စီ့ပျာ့ေရ့အၾကဵေပ့ေကာငးစီ
ဥက၎ဌတာွနး ႏြင႔း ဿွွဿ မြ ဿွွ၁ ႏြငး႔ ဿွှဿ မြ ဿွှ၁ အထိ (GMS-BF = Greater Mekong Sub – region
Business Forum) မဟာမဲေခါငးေဒသချဲ စီ့ပျာ့ေရ့ဖိုရမး ဥက၎ဌ တာွနးတ႕ို ကိုလညး့ ထမး့ေဆာငးခဲံ်ပီ့ လကးရြိတျငး
အဆိုပါအဖျဲ.မ္ာ့၌ အဖျဲ.ွငး်ဖစးသညး၈
ဦ့စစးလျငး
ဦ့စစးလျငးသညး

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

ပစၥညး့ကုနးသျယးမႈက႑တျငး
ဟုေခ၍ေသာ

ေရႊႏြငးံရတနာ

ဒုတိယဥက၎ဌ်ဖစးသညး၈

အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့စျာရြပ
ိ ါသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ကို

ဦ့စစးလျငးတျငး

ှ၆၆၃

ခုႏြစးတျငး

တညးေထာငးခဲ႔်ပီ့

ေရႊထညး၇

မို့မခေရႊျႏြင႔း

ေရႊထညးပစၥညး့မ္ာ့ကို

လူသဵု့ကုနး

ရတနာလုပးငနး့
ထုတးလုပးကာ

လကးကာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ကို လုပးေဆာငးေနသညးံ ေရႊေေစ့္ကျကးကိုဦ့ေဆာငးေနသူ ်ဖစးပါသညး၈ ႏြစးေပါငး့(ဿွ)ေက္ား
ေရႊႏြငး႔စိနးထညးလုပးငနး့ အေတျ.အၾကဵဳကို အေ်ခ်ပဳ်ပီ့ ႏိင
ု င
း အ
ဵ ႏြဵ႔ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ ကျနးယကး ကို တညးေဆာကးလ္ကး
လကးကာ့ေရာငး့ွယး်ခငး့ကို

စီမဵေဆာငးရျကး

ေနသညး၈သူသညး

ရနးကုနးတိုငး့ေရႊကုနးသညးအသငး့အဖျဲ႕တျငး
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ေကားမတီ အဖျ႕ဲ ွငးတစးဦ့အ်ဖစးလညး့ တာွနး ထမး့ေဆာငးလ္ကးရြိရာ သူ၌ကၽျမး့က္ငးမြဳဗဟုသုတသညး အသငး့ကို
အနာဂါတးမူွါဒေကာငး့မ္ာ့ ခ္မြတးႏုိငးေရ့အတျကး အေထာကး အကူ ်ဖစးေစပါသညး၈
သူသညး (Willow Myanmar Investment Co., Ltd) ကိုတညးေထာငးသူလညး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ
ကုုမၸဏီသညး

ဟိုတယးႏြငးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့၇

လူသဵု့ကုနးပစၥညး့

ကုနးသျယးေရ့လုပးငနး့အ်ပငး

်မနးမာသီလွါ

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု ဦ့ပိုငးမ္ာ့ကဲ႔သို႔ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆိုငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တို႕တျငး ရငး့ႏြီ့်မြုပးႏြဵမြဳမ္ာ့
်ပဳလုပးထာ့ပါသညး၈
သူသညး ှ၆၅ဿ ခုႏြစးတျငး ရနးကုနးစီ့ပျာ့ေရ့တက၎သိုလးမြ ေဘာဂေဗဒ ပညာဘျ႕ဲ ကိုရရြိခ႔သ
ဲ ညး၈
ဦ့ေအာငးေဇားဦ့
ဦ့ေအာငးေဇားဦ့သညး ဒုတိယဥက၎ဌ်ဖစးသညး၈ သူသညးေအာငးႏိုငး သစၥာကုုမၸဏီမ္ာ့အုပးစု၌ ဥက၎ဌ လညး့
်ဖစးပါသညးး၈ အဆိုပါကုမ
ု ဏ
ၸ ီသညး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိလုပးကိုငးေဆာငးရျကးလ္ကး ရြိရာ ထိုစီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ေထာကးပဵံ သယးယူပို.ေဆာငးေရ့လုပးငနး့ လုပးကိုငးေသာ Golden Land Express Limited၇
စာ့ဆီသနး႔စငးေရ့ႏြင႔း
(Golden

Land

ေရႊတူ့ေဖား်ခငး့၇
East

Asia

ေမားေတားယာဥးအေရာငး့်ပခနး့ႏြငး႔

Development

Ltd)

၌

ေ်ဖေဖ္ားမႈ

တို႔ပါွငးသညး၈

ဒါရိုကးတာတစးဦ့လညး့

်ဖစးသညး၈

သူသညး
သူသညး

သခ္ၤာဘာသာရပး်ဖငး႔ ဘျ႕ဲ ရတစးဦ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး (UMFCCI = Union of Myanmar Federation of
Chamber of Commerce and Industry ) ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵကုနးသညးမ္ာ့ႏြငံး စကးမလ
ႈ ကးမလ
ႈ ုပးငနး့ရြငးမ္ာ့
အသငး့ခ္ဳပး၌ တျဘ
ဲ ကး အတျငး့ေရ့မြဴ့ တစးဦ့လညး့်ဖစးသညး၈
ဦ့သူရိနးေအာငး
ဦ့သူရိနးေအာငးသညးMAEX ၌ ဒါရိုကးတာ်ဖစးပါသညး၈ သူသညး MAEX ဥက၎ဌ ဦ့ွငး့ေအာငး၌ သာ့်ဖစး်ပီ့ ၇
MAEX ဒုတိယဥက၎ဌ ဦ့စစးလျငး၌ သာ့မကး်ဖစးသညး၈ သူသညး လကးရြိ တျငး ဒဂုနးကုမဏ
ၸ ီမ္ာ့ အုပးစု၌
အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးအ်ဖစး တာွနးထမး့ေဆာငးေနသညး၈ ဒဂုနးကမ
ု ဏ
ၸ ီမ္ာ့အုပးစုသညး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး လုပးငနး့မ္ိဳ့စဵု
လုပးကိုငးသညးံ

ဦ့ေဆာငးစီ့ပျာ့ေရ့

ေကားပိုေရ့ရြငး့ၾကီ့မ္ာ့

အနကးတစးခု်ဖစး်ပီ့

အိမး်ခဵေ်မ

ဖျဵ ်ဖိဳ့ေရ့ႏြင႔း

ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့၇ဟိုတယးလုပးငနး့၇ သစးလုပးငနး့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့၇ လူသဵု့ကုနး ပစၥညး့ ကုနးသျယးမြဳ
လုပးငနး့၇

စိုကးပ္ိဳ့ခငး့လုပးငနး့၇

လကးလီႏြငးံ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့၇

ေလာငးစာဆီ

်ဖနး႔်ဖဴ့

ေရာငး့ခ္ေရ့လုပးငနး့၇

ေမားေတားယာဥး ေရာငး့ွယးေရ့လုပးငနး့ ႏြငး႔ စာ့ေသာကးကုနး အဆငးံဆငံး ်ပဳဳလုပးသညး႔ လုပးငနး့မ္ာ့ပါွငးသညး၈
ဒဂုနးအုပးစု၌ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့ထျာ့ေရ့ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံတို့ခ္ဲ႕ေရ့စီမဵကိနး့ တကးၾကျစျာ ဦ့ေဆာငး၊
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သစးမ္ာ့

တညးေထာငး်ခငး့၇

ဒဂုနးအုပးစုအာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သစးမ္ာ့

ပုဂၐလိကလႊဲေ်ပာငး့ေရ့ႏြငး႔

ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ

ရယူေရ့စသညးတိုကို

လုပးငနး့က႑သစးမ္ာ့ကို

လုပးေဆာငး်ပီ့

ေဆာငးရျကးလုပးကိုငး

ေစပါသညး၈
သူသညး ်မနးမာသီလွါ အကး (စး)အီ့ဇကးဟို့ဒငး့ ပတးပလစး လိမီတကး (Myanmar Thilawa SEZ Public
Holdings Company) ၌ စီမဵကိနး့ဒါရိုကးတာလညး့်ဖစး်ပီ့ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု၇ လူေနအိမးမ္ာ့ႏြငးံ စကးမႈလုပးငနး့
အေထာကးအပဵ႔ ်ဖစးေစေရ့ဆိုငးရာ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ကို သတးမြတးခ္ိနး အတျငး့ ်ပီ့စီ့ေရ့ အတျကး စီမဵကနး့မ္ာ့ကို
တာွနးယူေဆာငးရျကး ေနပါသညး၈
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သူသညး ဿွွ၁ ခုႏြစးတျငး်ဗိတိနးႏိုငးငဵ၇ လနးဒနး်မိဳ.ရြိ

Westminster

တက၎သိုလးမြ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ

သတငး့အခ္ကးအလကး စီမဵခနး႔ချဲမႈပညာဘာသာရပး(Business information Management in Finance) ်ဖငးံ
ွိဇၨာဘျ႕ဲ ကိုရရြိခ႔သ
ဲ ညး၈
ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငး
ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငးသညး MAEX ဒါရိုကးတာတစးဦ့်ဖစးသညး၈သူသညး MAEX ဒါရိုကးတာ ဦ့သူရိနးေအာငး
၌ေယာကးဖ်ဖစးသညး၈
တာွနးထမး့ေဆာငး
စာ့သဵု့သူမ္ာ့၌

သူသညး
လ္ကးရြိသညး၈

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ဒဂုနးကမ
ု ၸဏီမ္ာ့အုပးစု

်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုပးငနး့၌

ကုနးသျယးမြဳလုပးငနး့ကို

ကာလၾကာ်မငးံစျာ

အရသာခဵစာ့မႈမ္ာ့ကို

ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့
လုပးကိုငးခ႔်ဲ ခငး့မြ

သိရြိ်ခငး့ႏြငးံေဖ၍ထုတးႏုိငး်ခငး့

ရရြိခံေ
ဲ သာ

အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့ကို

ယူေဆာငးလာပါသညး၈
Global Sky Company
တကိုယးရညး

ကိုတညးေထာငး်ခငး့်ဖငးံသူ၌စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သညး ဂ္ပနး/ ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႕မြ

သနးရြငး့ေရ့သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့၇

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

အေဖ္ားယမကာမ္ာ့၇

ဖိလစးပိုငးႏိုငးငဵမြလူသဵု့ကုနးပစၥညး့မ္ာ့၇
ဖိလစးပိုငးႏြငး႔အေမရိကနးမြ

ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ

စာ့ေသာကးကုနးႏြငးံ

သစးသီ့ႏြငး႔

အေဖ္ားယမကာမ္ာ့၊

်ပညးတျငး့၉စိုကးပ္ိဳ့ ထုတးလုပးသညး႔ စာေသာကးကုနးမ္ာ့ အထိ တို့ခ္ဲ႕လုပးေဆာငးခဲ႔သညး၈
သူသညး ေဘာဂေဗဒဘာသာရပး်ဖငး႔ ွိဇၨာဘျ႕ဲ ကို အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု၇ အီလီႏျိဳကး်ပညးနယး ( Illinois )၇
ေဂ့လးစးဘတး (Galesburg) ရြိ ေနာခးစး ေကာလိပး (Knox College) မြရရြခ
ိ ဲ႔သညး၈
ေဒ၍ခုိငးသဇငးစို့
ေဒ၍ခိုငးသဇငးစို့သညး MAEX ၌ ဒါရိုကးတာ်ဖစးသညး၈ သူမသညး ေအာငးႏိုငးသစၥာကုမၸဏီမ္ာ့အုပးစု၌
ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့်ဖစးသညး၈ သူမသညး သခ္ၤာဘာသာရပး်ဖငး႔ သိပၸဵဘ႕ျဲ ကိုရရြိခံသ
ဲ ညး၈
ဦ့ရဲထျတးွငး့
ဦ့ရဲထျတွ
း ငး့သညး
ဒါရိုကးတာ်ဖစးသညး၈

MAEX

ဒါရိုကးတာ်ဖစးသညး၈

သူသညးရနးကုနးတက၎သိုလးမြ

သူသညးဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးကို

ှ၆၆ဿ

သူသညး

ဒဂုနးအုပးစု

ရူပေဗဒဘာသာရပး်ဖငး႔

စကးယႏၱရာ့

ဌာန၌

သိပဵဘ
ၸ ဲ႕ျ ရတစးဦ့်ဖစးပါသညး၈

ခုႏြစးတျငးွငးေရာကးလုပးကိုငးခဲံရာ

်မနးမာံတပးမေတား

တျငး

ဗိုလးၾကီ့အဆငးံ်ဖငးံအ်ငိမး့စာ့ယူခဲံသူ်ဖစးသညး၈
ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး
ဦ့ေက္ားေဇာေအာငးသညး MAEX ဒါရိုကးတာ်ဖစးသညး၈ သူသညး ဒဂုနးကုမဏ
ၸ ီအုပးစုတျငး ဒါရိုကးတာ်ဖစး်ပီ့
ဒဂုနးအုပးစု၉ ှ၆၆၃ ခုႏြစးတျငးစတငးလုပးကိုငးခ႔သ
ဲ ညး၈ သူသညးအမ္ာ့ပိုငး ကုမဏ
ၸ ီႏြစးခု ်ဖစးသညး႔ (MAPCO =
Myanmar

Agribusiness

Public

Corporation)

်မနးးမာစိုကးပ္ိဳ့စီ့ပျာ့ေရ့

အမ္ာ့ပိုငး

ေကားပိုေရ့ရြငး့ဘုတးအဖျဲ.ွငးႏင
ြ း႔ United Group of Trading ကုနးသျယးေရ့စုေပါငး့အုပးစု၌ ဘုတးအဖျဲ႕တျငး
ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး၌ ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးလညး့ တာွနးထမး့ေဆာငးေနသညး၈ သူသညး (UMFCCI
= Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry) ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵ
ကုနးသညးမ္ာ့ႏြငးံ

စကးမလ
ႈ ကးမႈ

လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အသငး့ခ္ဳပးႏြင႔း

(MRF = Myanmar Rice Federation)
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်မနးမာႏိုငးငဆ
ဵ နးစပါ့အဖျ႕ဲ ခ္ဳပးကဲ႔သို႔ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ တျငး တကးၾကျေသာ အဖျ႕ဲ ွငး တစးဦ့ လညး့
်ဖစးသညး၈
သူသညးရနးကုနးတက၎သိုလးမြ

ကုနးထုတးဓါတုဘာသာရပး်ဖငးံ

ဂုဏးထူ့တနး့သိပဘ
ၸဵ ျ႕ဲ ရ

တစးဦ့်ဖစးသညး၈

ဆကးလကး၊ ဂ္ပနးႏိုငးငဵတျငးဆနးၾကိတးစကးနညး့ပညာသငးတနး့ကုိ စာတာေက့အငးဂ္ငးနီ့ယာ့ရငး့လီမိတကး Satake
Engineering Limited ၌ လကးေအာကးတျငး တကးေရာကးခဲ႔သညး၈
ဦ့ေအာငးၾကီ့
ဦ့ေအာငးၾကီ့သညး

MAEX

ဒါရိုကးတာႏြင႔း

CEO

အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး်ဖစးသညး၈

သူသညး

ဒဂုနး

ကုုမၸဏီမ္ာ့အုပးစုတျငး ဒါရိုကးတာ်ဖစး်ပီ့ ယခုအခါ ဒဂုနး၌ေလာငးစာဆီ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၌ တာွနးခဵ
်ဖစးကာ

ှ၆၆ဿ

ခုႏြစးတျငး

ဌာနတျငးရာထူ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ

အလုပးစတငးွငးေရာကးးခဲ႔သညး၈

တာွနးထမး့ေဆာငးေနစဥးက

သူသညးဒဂုနးအုပးစု၌

တစးႏိုငးငဵလဵု့သို႔

သစးလုပးငနး့

ပစၥညး့ေထာကးပ႔ဵသယးယူ

ပို႔ေဆာငး

ေပ့ခဲ႔ရသညး၈ ဒဂုနးအုပးစုသ႔ို အလုပးမွငးမီက သူသညး စာရငး့စစးခ္ဳပးရဵု့တျငး (၄)ႏြစခ
း နး႕ တာွနးထမး့ေဆာငး ခဲံ်ပီ့
စီ့ပျာ့ေရ့တက၎သိုလး ရနးကုနးမြ ွါဏိဇၨၹ

ဘာသာရပး်ဖငးံဘျဲ႕ရရြခ
ိ ဲ႔သညး၈

ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕၌ အေရ့ပါေသာအခနး့က႑မ္ာ့ႏြငး႔တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵကုမၸဏီမ္ာ့

အကးဥပေဒတျငး

တိက္စျာေဖ၍ညျနး့ထာ့သညးံအခ္ကးမ္ာ့သာမက

ဘုတးအဖျ႕ဲ ွငး

ဒါရိုကးတာမ္ာ့ သညး ကုုမၸဏီ၌ အုပးခ္ဳပးေရ့ကိစၥမ္ာ့အတျကး တာွနးရြိ်ပီ့ ေအာကးေဖ၍်ပပါ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကို
တိက္စျာလိုကးနာ ေဆာငးရျကးရမညး၈
-

ကုုမၸဏီ၌မဟာဗ္ဴဟာကို သဵု့သပးရနးႏြငးံ ကုမဏ
ၸ ီ၌ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖ၍ရနး၈

-

အမူေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

ႏြငးံ

ထိပးပိုငး့ရြိ

စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့

ွနးထမး့မ္ာ့၌

လစာႏြငးခဵစာ့ချငးံကို

စဥး့စာ့ဆဵု့်ဖတးရနး၈
-

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵေငျ၇ ။ကိုအသဵု့ခ္မႈ၇ တညးေဆာကးမႈ၇ ရငး့ႏြီ့ေငျႏြင႔း ေခ့္ေငျအခ္ိဳ့၇ ေခ့္ေငျစာခ္ဳပးမ္ာ့၇
အေၾကျ့ေပ့သညးံ အေထာကးအပဵံစာခ္ဳပး၇ ဖကးစပးလုပးငနး့စာခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငး႔ တနးဘို့ၾကီ့ အ်ခာ့စာခ္ဳပး
မ္ာ့ကို စဥး့စာ့ဆငး်ခငးရနးႏြငး႔ ဆဵု့်ဖတးရနး၈

-

်ပငးပစာရငး့စစးခနး.ထာ့ေရ့ အဆို်ပဳရနးႏြငးံ အဆိုပါစာရငး့စစး၌ လစာကိုအဆို်ပဳရနး၈

-

ဖကးစပးကုမၸဏီ

ရိြိခဲံပါက

အဆိုပါကုမၸဏီ၌

ကိုယးစာ့လြယးအာ့

ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျ႕ဲ တျငး

ထညး႔သျငး့်ခငး့ (သို႕မဟုတ)း ထုတးပယး်ခငး့တို႕ကို စဥး့စာ့ရနး၈
ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ.ွငးမ္ာ့အနကး စီမဵခနး႔ချဲရနး တာွနးေပ့ထာ့သူ တစးဦ့ဦ့မြလ၊
ျဲ က္နးအဖျဲ.ွငးမ္ာ့သညး
ေန႔တဓူွ လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရက
ျ းေရ့တျငး ပါွငးပတးသကး်ခငး့မရြိပါ၈
ဿ၈

အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔၌

လုပးငနး့အတျကး

အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့သညး

တာွနးရြိၾကသညး၈

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

ေန.စဥးလုပးကိုးငးရနး်ဖစးေသာ

ေအာကးေဖား်ပပါဇယာ့တျငး

အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံစီမဵခနး.ချဲေရ့

ကၽျႏးုပးတို.အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့၌

သတငး့
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ေမျ့သက၎ရာဇး

(လကးေတျ႔လုပ

က္ာ့/မ

အမညး

ရာထူ့အဆငး႔

လူမ္ိဳ့

ႏိုငးငဵ

ရာထူ့သကးတမး့ကာ

သညး႔ေန႔တျင)း

သာ့

လ

ပိုငးဆိုငးထာ့ေသာ
အစုရြယးယာ

ဦ့ေအာငးၾကီ့

က္ာ့/ ်မနးမာ

CEO/MD
အမႈေဆာငးရာရြိခ္ဳပး/

ဿ၀.ှွ.ှ၆၃ှ/

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး

ဿ၃.၄.ှ၆၃၁/

ဦ့ေဇားေဇား

်မနးမာ

ဿွှ၂
ှ၁ရကး

ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့
်မနးမာ

ဿွှ၂

က္ာ့/်မနးမာ
ဦ့ထျနး့လငး့

ှ၃.ှှ.ှ၆၂၆/

စကးတငးဘာ ှွ,ွွွ

စကးတငးဘာ မရြိ

ှ၁ရကး
လုပးငနး့စီမဵေရ့အရာရြိခ္ဳပး

်မနးမာ

ဿွှ၂

က္ာ့/်မနးမာ

စကးတငးဘာ မရြိ

ှ၁ရကး

ကိုယးေရ့ရာဇွငးမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔၌

အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့၌

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ

လုပးငနး့အေတျ႕အၾကဵဳဆိုငးရာ

သတငး့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ကို ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
ဦ့ေအာငးၾကီ့
ဦ့ေအာငးၾကီ့သညး MAEX ၌အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး CEO ႏြငံး ဦ့ေဆာငး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ (MD) ်ဖစးသညး၈
သူသညး ဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့အုပးစုတျငး ဒါရိုကးတာ်ဖစး်ပီ့ ယခုအခါ ဒဂုနး၌ေလာငးစာဆီ ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၌
တာွနးခဵ ်ဖစးကာ ှ၆၆ဿ ခုႏြစးတျငး အလုပးစတငးွငးေရာကးးခဲ႔သညး၈ သူသညးဒဂုနးအုပးစု၌ သစးလုပးငနး့ဌာနတျငး
ရာထူ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ တာွနးထမး့ေဆာငးေနစဥးက တစးႏိုငးငဵလဵု့သို႔ ပစၥညး့ေထာကးပ႔ဵသယးယူပို႔ေဆာငးေပ့ခဲ႔ရသညး၈
ဒဂုနးအုပးစုသို႔

အလုပးမွငးမက
ီ

စာရငး့စစးခ္ဳပးရဵု့တျငး(၄)ႏြစးခနး တာွနးထမး့ေဆာငးခံဲ

စီ့ပျာ့ေရ့တက၎သိုလး ရနးကုနးမြ ၀ ဏိဇၨၹ

။

ှ၆၅၁

ခုႏြစးတျငး

ဘာသာရပး်ဖငး ံဘျ႕ဲ ရရြိခ႔သ
ဲ ညး၈

ဦ့ေဇားေဇား
ဦ့ေဇားေဇားသညး
လီမိတကး၌

MAEX

၌

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး်ဖစးသညး၈

အေထျေထျမနးေနဂ္ာတစးဦ့်ဖစးခဲ႔်ပီ့

ဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့

အုပးစုသို႔

စာရငး့စစးတစးဦ့အ်ဖစး

ဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့အုပးစုသို႔

အလုပးမွငးေရာကးမက
ီ

လညး့ေကာငး့၇

သူသညးယခငးက
ှ၆၆ဿ

ဒဂုနးသစးလုပးငနး့

ခုႏြစးတျငးအလုပွ
း ငးခဲံသညး၈

ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီတျငး

စကးမွ
ႈ နးၾကီ့ဌာနတျငး

ေငျစာရငး့ကိုငးအ်ဖစးလညး့ေကာငး့

ထမး့ေဆာငးခဲ႔သညး၈ှ၆၅၁ ခုႏြစးတျငး စီ့ပျာ့ေရ့တက၎သိုလး ရနးကုနးမြ ွါဏိဇၨၹ

တာွနး

ဘာသာရပး်ဖငးံ ဘျ႕ဲ ရရြခ
ိ ဲ႔သညး၈

ဦ့ထျနး့လငး့
ဦ့ထျနး့လငး့သညး MAEX ၌ လုပးငနး့စီမဵေရ့အရာရြိခ္ဳပး်ဖစးသညး၈ သူသညး ယခငးက ဒဂုနးေဆာကးလုပးေရ့
လီမိတကးတျငး ဒုတိယအေထျေထျ မနးေနဂ္ာတစးဦ့ ်ဖစးခ႔သ
ဲ ညး၈ ယငး့မတိုငးမီက ဒဂုနသ
း စးလုပးငနး့တျငး ဒုတိယ
အေထျေထျ မနးေနဂ္ာ်ဖစးခ႔ဲသညး၈ သူသညးှ၆၆ဿ ခုႏြစးတျငးဒဂုနးကုမၸဏီမ္ာ့အုပးစုတျငးအလုပး ွငးခ႔်ဲ ပီ့ ရနးကုနွ
း ိဇၨာႏြင႔း
သိပၸဵတက၎သိုလးမြ သစးေတာပညာရပးသိပၸဵဘျဲ႕ကို ရရြိခ႔ဲ သညး၈
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၀၈

အေရ့ၾကီ့ေသာေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာေဖ၍်ပခ္ကး
ကုမၸဏီ၌ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ သို႔မဟုတး အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့ရြြိ မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ္ ကိုး
-

လျနးခဲ႔ေသာသဵု့ႏြစးကာလအတျငး့မညးသညးံအခ္ိနတ
း ျငးမြ္သူ/သူမ(သို႔မဟုတး)သူ/ူ သူမက ဒါရိုကးတာ၇
မနးေနဂ္ငး့
ကုမၸဏီ

ဒါရိုကးတာ၇

အေပ၍လူမျဲ

အုပးခ္ဳပးေရ့ကိုယးစာ့လြယးေအ့ဂ္ငး႔အ်ဖစး

ဥပေဒအရမြတးတမး့တငးရနး

တာွနးထမး့ေဆာငးခဲံေသာ

လြ္ာကးလႊာတငး်ခငး့(သို႔မဟုတ)း

လူမျဲအ်ဖစး

သတးမြတး်ခငး့ (Bankrupcy) မရြိခပ
ဲံ ါ၈
-

ေထာငးဒဏးခ္မြတးႏိုငးေသာ ်ပစးမႈတစးခုခုကို က္ဴ့လျနးခဲံ်ခငး့ (သို႔မဟုတ)း ထိုကိစၥအတျကး ်ပစးမႈ
ဆိုငးရာ ဥပေဒအရ ေဆာငးရျကးမႈကိုယာယီရပးဆိုငး့ထာ့်ခငး့မရြိခဲံပါ၈

-

ဒါရိုကးတာတစးဦ့၇ မနးေနဂ္ငး့ဒါရိုကးတာတစးဦ့၇ မနးေနဂ္ာ (သို႔မဟုတး) အုပးခ္ဳပးေရ့ကိုယးစာ့လြယး
ေအ့ဂ္ငး႔ အ်ဖစး မြထုတးပယး်ခငး့မရြိခဲံပါ၈

-

သကးဆိုငးေသာ ဥပေဒတစးရပးရပး (သို႔မဟုတ)း လိုကးနာရနးလိုအပးေသာ စညး့ကမး့ခ္ကးတစးခုခု
ခ္ိဳ့ေဖါကးမြဳ

အတျကး

စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့ခဵရေသာ

ကုမၸဏီတစးခုခု၌

စီမအ
ဵ ုပးခ္ဳပးမ(ႈ သို႔မဟုတး)

ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးမႈ ႏြငးံ ပတးသကးခဲ႔ဘူ့်ခငး့မ္ာ့ မရြိခဲ႔ပါ၈
၁၈

အလုပးသမာ့ဆိုငးရာသေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပးႏြငံးအခေၾက့ေငျ
ကၽျႏးုပးတို႔၌ ဒါရိုကးတာမညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ္ (အမႈေဆာငးအရာရြိတစးဦ့အ်ဖစး တာွနးယူသူမြအပ)

ကၽျႏးုပးတုိ႔ကုမၸဏီႏြငးံ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ ကၽျႏးုပးတို႔၌ ဒါရိုကးတာ
မ္ာ့မြာ

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့မြ

အဆို်ပဳထာ့သူမ္ာ့်ဖစးသညးံ

အာ့ေလ္ားစျာ

ၾကာ့ကာလအတျငး့လုပးကိုငး

ေဆာငးရျကးမြဳမ္ာ့ အေပ၍မညးသညးံနစးးနာေၾက့ကိုမြ္ေပ့ေဆာငးရနးမလိုပါ၈
သငးံတငးံေသာအခ္ိနးတျငး ကုမၸဏီအတျကး အာရဵုစူ့စိုကး အလုပးလုပးကိုငးမညးံ ွနးထမး့မ္ာ့ကိုခနး႔ထာ့ရနး
်ဖစး်ပီ့ အခေၾက့ေငျကို သီ့်ခာ့သတးမြတးေပ့ရမညး၈ အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့ကို ကၽျႏးုပးတို႔၌
အမႈေဆာငးအရာရြိႏြငးံ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီတို.အၾကာ့တျငး

ခ္ဳပးဆိုပါမညး၈

ကၽျႏးုပးတို၌

အမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့ကို

ကုမၸဏီ၌ မူွါဒႏြငးံအညီ လစာမ္ာ့ ေပ့အပးပါမညး၈
၂၈

ကုမၸဏီစီမဵခနး.ချမ
ဲ ြဳအစီရငးခဵစနစး
စီမဵခနး.ချမ
ဲ ြဳဖျစ
ဲ ညး့ပဵုဇယာ့ကို

ေအာကးပါအတိုငး့

အစီရငးခသ
ဵ ညး႔လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငး႔

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငး ံအမႈေဆာငးအရာရြိမ္ာ့၌လုပးငနး့ဆိုငးရာတာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကို်ပသထာ့သညး၈

ကၽျႏးုပးတို႔၌
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ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕
ဥက၎ဌ
ဦ့ွငး့ေအာငး

ဒုတိယ ဥက၎ဌ - ှ

ဒုတိယ ဥက၎ဌ - ဿ

ဦ့စစးလျငး

ဦ့ေအာငးေဇားဦ့

အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး CEO
ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ MD
ဦေအာငးၾကီ့

၃၈

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး

လုပးငနး့စီမဵေရ့အရာရြိခ္ဳပး

ဦ့ေဇားေဇား

ဦ့ထျနး့လငး့

အဖဲ႕ျ အစညး့ဆိုငးရာစီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစနစး
ကၽျႏးုပးတို႔ ဒါရိုကးတာမ္ာ့သညး အဖျ.ဲ အစညး့ဆိုငးရာ စီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစဵနစး (Corporate Governance) ကို

နာ့လညး်ပီ့

မိမတ
ိး ို႔၌အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့အေပ၍

တာွနးခဵမက
ႈ ို

အဆငးံ်မငးံမာ့စျာထာ့ရြိထိနး့သိမး့ထာ့ရမညး

်ဖစးသညး၈ထိ႔အ
ု ်ပငး အဖျ႕ဲ အစညး့ ဆိုငးရာ စီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစဵနစးကိုလကးရြိ ႏုင
ိ င
း တ
ဵ ကာက္ငးစ
ံ ဥးမ္ာ့ ႏြငးံအညီ က္ငး႔သဵု့
ႏုိငးရနး ရညးမြနး့လ္ကး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ်ပညးတျငး့ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံလိုကးေလ္ာညီေထျ ေဆာငးရျကး ရမညး၈
၃-ှ၈

လျတးလပးေသာဒါရိုကးတာမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔း၌

ဘုတးအဖျ႕ဲ သို႕

လျတးလပးေသာ

ဒါရိုကးတာ(ဿ)ဦ့ခနး႕ထာ့ရနး

ရညးရျယးပါသညး၈

ယငး့လျတးလပးေသာ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ မြာခိုငးမာမႈရ၊
ြိ လျတးလပးေသာ အ်မငး်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႕၌ စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ.ႏြငးံ
အစုရြယးယာအမ္ာ့စု ပိုငးဆိုငးေသာ ရြယးယာရြငးမ္ာ့၌ လုပးေဆာငးမႈကို ေကာငး့မျနးေသာ အ်မငး်ဖငးံ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့
ခ္မြတးေပ့ရနး

စျမး့ရညး်ပညးံွ်ပီ့

လျတးလပးေသာ

ဒါရိုကးတာမ္ာ့်ဖစးရနးလိုအပးပါသညး၈ဤကိစၥသညး

အေရ့ၾကီ့

သညးဟု ဘုတးအဖျ႕ဲ ကယူဆ်ခငး့မြာ ေနာကးဆဵု့ တငး်ပရကးမတိုငးမီ အခ္ိနးအထိ ခနး.ထာ့ေသာ ကၽျႏုးပးတို.၌
ဒါရိုကးတာမ္ာ့သညး

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့မြ

အဆို်ပဳထာ့သူမ္ာ့သာ

်ဖစးေနေသာေၾကာငးံ

်ဖစးပါသညး၈ေနာကးဆဵု့

တငး်ပရကးမတိုငးမီအခ္ိနးအထိ ကၽျႏးုပးတို႔ ဒါရိုကးတာဘုတးအဖျဲ႕သညး လျတးလပးေသာ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ ခနး႔အပးေရ့
အတျကး သငး႔ေတားေသာ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို ရြာေဖျ ေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈
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၃-ဿ၈

ဘုတးအဖျ႕ဲ ေကားမတီွငးမ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ က ေကားမတီ(ဿ)ရပးကို ဖျဲ႕စညး့်ပီ့်ဖစးရာ (က) စာရငး့စစးေကားမတီ (ခ) အမညးစာရငး့

တငးသျငး့ေရ့ႏြငးံ အခေၾက့ေငျသတးမြတးေရ့ေကားမတီ တို႔်ဖစးသညး၈
၃-၀၈

စာရငး့စစးေကားမတီ
စာရငး့စစးေကားမတီွငးမ္ာ့တျငး ဦ့ေအာငးေဇားဦ့၇ ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး ႏြငး႔ ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငးတို႔ ပါွငၾကသညး၈

စာရငး့စစးေကားမတီ၌ ဥက၎ဌမြာ ဦ့ေအာငးေဇားဦ့်ဖစးသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔

စာရငး့စစးေကားမတီသညး

စီမဵခနး႔ခဲျမႈဘုတးအဖျ႕ဲ ၌

တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့်ဖစးေသာ

ကၽျႏးုပးတို႔၌

ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့အာ့ ကာကျယးေရ့၇လဵုေလာကးေသာေငျစာရငး့ မြတးတမး့ မ္ာ့ကို ထာ့ရြိထိနး့သိမး့ေရ့၇ ဌာနတျငး့ဆိုငးရာ
ထိေရာကးေသာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈစနစးမ္ာ့ထာ့ရြိးကာ ကုမၸဏီ ၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို်ပညးံမီရနးအတျကး ထိေရာကးေသာ
ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ပတးွနး့က္ငး ေကာငး့တစးခုဖနးတီ့ရာတျငး ပဵံပို့ေပ့ရနး ်ဖစးပါသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီက ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျဲ႕၇ ကၽျႏုးပးတို႔ စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့ႏြငး႔ ကၽျႏးုပးတို႕၌ ်ပငးပ
စာရငး့စစးမ္ာ့ အၾကာ့ စာရငး့စစးသညး႔ကိစၥမ္ာ့ႏြင႔း ပတးသကး၊ ဆကးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့ တစးခုကိုထာ့ရြိ
ေပ့မညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီသညး ေအာကးေဖား်ပပါ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးမႈ်ပဳရနး အခ္ိနးမြနးမြနး
ေတျ႕ဆဵု ညြိႏြိဳငး့ရမညး၈
(က)

်ပငးပစာရငး့စစးမ္ာ့ႏြငးံ
ဌာနအတျငး့

ကုမၸဏီွနးထမး့စာရငး့စစးမ္ာ့(ရြိလြ္ငး)

ထိနး့ခ္ဳပးမႈစနစး၌

ရလဒးမ္ာ့ကို

ကတငး်ပလာေသာ

ကၽျႏးုပးတို႔၌

်ပနးလညးစီစစးသဵု့သပး်ခငး့အပါအွငး

်ဖစးးေသာ

စာရငး့စစးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို စီစစးသဵု့သပးရနး၈
(ခ)

ႏြစးစဥးဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့ေပါငး့ခ္ဳပးႏင
ြ း႔
်ပနးလညး

်ပငးပစာရငး့စစး၌

ထိုဘ႑ာေရ့အစီရငးခဵစာ

အေပ၍

သဵု့သပး်ခငး့ႏြငးံ ထူ့်ခာ့သညးံ စာရငး့ညြိ်ပငးဆငးခ္ကးမ္ာ့၇ အဓိကစျန႔စ
း ာ့ရနးကိစၥမ္ာ့၇

ေငျစာရငး့ မူွါဒမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲမဳြ ၇ ဘ႑ာေရ့အစီရငးခဵစာႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ သတးမြတးထာ့ေသာ
စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံးအညီေဆာငးရျကးမြဳ၇

စာရငး့စစးးမ္ာ့မြ

ကုမၸဏီသို.တငး်ပ၊

အတညး်ပဳခ္ကး

မယူရေသ့ေသာကိစၥမ္ာ့တို႕ကို ကုမၸဏီသို႕ တငး်ပ်ခငး့ မ်ပဳမီလိုအပးသညး႔အခါ စီမဵခနး႕ချဲသူမ္ာ့၌
မပါရြိေစဘဲ တငး်ပလိုေသာ အခ္ကးမ္ာ့အစရြိသညးံ စာရငး့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ဂရု်ပဳဖျယးကိစၥမ္ာ့ႏြင႔း
်ပႆနာ မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရနး၈
(ဂ)

အခ္ိနးမြနးတငး်ပရသညးံ အရႈဵ့အ်မတးရြငး့တမး့မ္ာ့ႏြင႔း လကးက္နးေငျစာရငး့မ္ာ့ပါွငးသညးံ ဘ႑ာေရ့
ရြငး့တမး့ႏြငးံ ဥပေဒအရေပ့ပို.ရနးလိုအပးေသာ အ်ခာ့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အတညး်ပဳရနး
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ သို႕ မတငး်ပမီ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး၈

(ဃ)

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ

လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနမြဳရလဒးမ္ာ့

(သို.မဟုတး)

ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနႏြင႔း

ကၽျႏးုပးတို႔ စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျ.ဲ အေပ၍ အေရ့ပါေသာ သကးေရာကးမြဳရြိလာႏုိငးေသာ (သို႔မဟုတး)
သကးေရာကးေနေသာ သဵသယ်ဖစးဖျယး လိမးလညးမႈ၇ ဥပေဒမ္ာ့၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ (သို႔မဟုတး)
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စညး့ကမး့ဥပေဒမ္ာ့ တစးခုခုႏြငးံ ကိုကးညီ်ခငး့မရြိမြဳ (သို႔မဟုတး) ခ္ိဳ့ေဖာကးမြဳတို႕ႏြငံး စပးလ္ဥး့၊
်ပငးပစာရငး့စစး ႏြင႔း ကုမၸဏီွနးထမး့ စာရငး့စစးမ္ာ့(ရြိလြ္ငး) တို႕ႏြငးံ စီစစးသဵု့သပး ေဆျ့ေႏျ့ရနး၈
(င)

ကၽျႏးုပးတို႔၌

်ပငးပစာရငး့စစးမ္ာ့က

ကၽျႏးုပးတုိ႕စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့၌

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို

်ပနးလညး သဵု့သပးရနး၈
(စ)

်ပငးပစာရငး့စစးမ္ာ့ခနး႔ထာ့မႈႏြငး႔ ်ပနးလညးခနးး႔ထာ့မႈကို စိစစးသဵု့သပးရနး၈

(ဆ)

(RPT = Related Party Transactions) အက္ိဳ့ဆိုငပ
း ုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး
ဆကးႏျယး ေသာလုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငံး စပးလ္ဥး့ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို RPT လုပးထဵု့ လုပးနညး့မ္ာ့ အတိုငး့
လိုကးနာမႈအေပ၍

်ပနးလညးသဵု့သပးရနးႏြင႔း

အတညး်ပဳရနး

(“အက္ိဳ့ဆုိငပ
း ုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့” က႑တျငးၾကညးံရြဳရနး)၈
(ဇ)

အက္ိဳ့အ်မတးဆိုငးရာပဋိပက၏်ဖစးလာႏိုငးမြဳအလာ့အလာမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး၈

(စ္)

ဘ႑ာေရ့အစီရငးခဵစာ(သို.မဟုတး) အ်ခာ့ေသာကိစၥရပးမ္ာ့တျငး မသမာမြဳ်ပဳလုပးထာ့သညးံ အလာ့
အလာမ္ာ့ ရြႏ
ိ င
ုိ ေ
း ်ခႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီွနးထမး့မ္ာ့က စာရငး့စစးေကားမီတီ ဥက၎ဌထဵသို႔
သတငး့ေပ့

အစီရငးခဵ်ခငး့ႏြငးံ

လျတးလပးေသာ

အဆိုပါ

စဵုစမး့စစးေဆ့မြဳ်ပဳရနး

သတငး့ေပ့

အစီရငးခဵတငး်ပလာေသာ

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ကိစၥအေပ၍

ဆကးလကးအေရ့ယူ

ေဆာငးရျကးမြဳမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး အစီအစဥးမ္ာ့ကို ေသခ္ာေစရနး၈
(ည)

ကၽျႏးုပးတို႔ ဘုတးအဖျ႕ဲ ကေတာငး့ဆိုလာႏိုငးေသာ အ်ခာ့စိစစးသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို
တာွနးယူ

ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငံး

ေဆာငးရျကးရနး

လိုအပးသညးံ

်ဖစးေပ၍လာ်ပီ့

ကၽျႏးုပးတို႔စာရငး့စစးေကားမီတီက

ကိစၥမ္ာ့်ဖငံးစပးလ္ဥး့၊

ေတျ.ရြိခ္ကးမ္ာ့ကိုအခါ

အေရ့ယူ

အာ့ေလ္ားစျာ

အစီရငးခရ
ဵ နး၈
(ဋ)

ဥပေဒအရလိုအပးႏိုငးေသာ အ်ခာ့အလုပးမ္ာ့ႏြငးံ

တာွနးမ္ာ့ကို

ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ

တာွနးယူ

လုပးကိုငးေဆာငးရက
ျ းေနမြဳ

ရလဒးမ္ာ့

လုပးေဆာငးရနး၈
အထကးတျငးေဖား်ပခဲ႔သညး႔

တာွနးမ္ာ့အ်ပငး

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

(သို႕မဟုတး) ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနႏြင႔း ကၽျႏးုပးတို႔စမ
ီ ဵအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျ႕ဲ အေပ၍သကးေရာကးလာႏုိငးေသာ (သို႔မဟုတး)
သကးေရာကးေနေသာ သဵသယ်ဖစးဖျယး လိမးလညးမႈ၇ ဥပေဒမ္ာ့၇ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ (သို႔မဟုတး) စညး့ကမး့ဥပေဒမ္ာ့
တစးခုခုႏြငးံ

ကိုကးညီ်ခငး့မရြိမြဳ

(သို႔မဟုတး)

ခ္ိဳ့ေဖာကးမြဳတို႔ႏင
ြ ံး

စပးလ္ဥး့၊

ကုမၸဏီတျငး့

ေလ႔လာစစးေဆ့မႈ

ရလဒးမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့ရနးႏြငးံ ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး်ဖစးသညး၈စာရငး့စစးေကားမီတီ အဖျဲ႕ွငးတင
ို း့သညး မိမိတ႕ို အက္ိဳ့
စပးဆိုငးမြဳ ရြေ
ိ နသညး႔ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာမညးံသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတျငးမဆို ပါွငးမဲေပ့်ခငး့မြ ေရြာငးရြာ့ရမညး၈
၃-၁၈

အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ႏြငအ
းံ ခေၾက့ေငျေပ့ေရ့ေကားမီတီ
ကၽျႏးုပးတို႔၌ အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ႏြငး႔ အခေၾက့ေငျေပ့ေရ့ ေကားမီတီတျငး ဦ့ွငး့ေအာငး၇ ဦ့စစးလျငး၇

ဦ့သူရိနးေအာငးႏြင႔း

ေဒ၍ခိုငးသဇငးစို့တို႔

ေကားမီတီဥက၎ဌမြာ ဦ့ွငး့ေအာငး်ဖစးသညး၈

ပါွငးၾကသညး၈အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ႏြငး႔

အခေၾက့ေငျေပ့ေရ့
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ကၽျႏးုပးတို႔၌ အမညးစာရငး့တငးသျငး်ခငး့ႏြငး႔ အခေၾက့ေငျေပ့ေရ့ ေကားမီတီ၌ တာွနးမ္ာ့ မြာ (က) ဒါရိုကးတာသညး အစုရြငးမ္ာ့၌ ေရရြညး အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို မညးမြ္ ်မြငးံတငးေပ့ခဲံသညး၇ မညးမြ္
လုပးေဆာငးႏုိငး သညးကိုမူတညး၊ ဒါရိုကးတာအမညးစာရငး့ကို ်ပနးလညးတငးသျငး့်ခငး့၇
(ခ) ဒါရိုကးတာတစးဦ့သညး လျတးလပးေသာဒါရိုကးတာ်ဖစး/မ်ဖစး ႏြစးစဥးဆဵု့်ဖတး်ခငး့၇ ႏြင႔း
(ဂ) ဒါရိုကးတာတစးဦ့သညး ဒါရိုကးတာတစးဦ့၌ တာွနးမ္ာ့ကို ေကာငး့မျနးစာျ အေကာငးအထညး ေဖ၍ႏိုငး
်ခငး့ရြိ/ မရြိ တို႔ကို ဆဵု့်ဖတး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈
ေကားမီတီက
မူေဘာငး

ကၽျႏးုပးတို႔ဒါရိုကးတာမ္ာ့ႏြင႔း

တစးရပးအာ့

အေရ့ပါေသာ

အေရ့ပါေသာ

ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ သို႔

အမႈေဆာငး

တစးဦ့စီအတျကး

အမႈေဆာငးမ္ာ့အတျကး

အၾကဵ်ပဳတငး်ပရနးလညး့ေကာငး့၇
အခေၾက့ေငျအတိအက္

အခေၾက့ေငျဆိုငးရာ

ဒါရိုကးတာတစးဦ့ခ္ငး့စီႏြင႔း

သတးမြတးေပ့ရနး

တာွနးရြိသညး၈

ဒါရိုကးတာေၾက့၇ လစာမ္ာ့၇ ခဵစာ့ချငး႔မ္ာ့၇ ဆုေၾက့မ္ာ့၇ ၾကိဳတငးသတးမြတးေစ့္်ဖငးံ စေတာံရြယးယာွယး/ေရာငး့ရနး
ေရျ့ခ္ယးပိုငးခင
ျ းံႏြငးံ ပစၥညး့အာ့်ဖငးံ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံ အပါအွငးႏြငးံ ယငး့တို.ခ္ညး့သာမဟုတးဘဲ အခေၾက့ေငျဆိုငးရာ
ရြဳေထာငးံအာ့လဵု့ကို ဤကုမၸဏီ၌ အခေၾက့ေငျေကားမတီက ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ ဤကုမၸဏီ၌
အခေၾက့ေငျေပ့ေရ့ေကားမတီွငးတင
ို း့သညး
အခေၾက့ေငျေပ့ေရ့ေကားမတီ၌

။တို႕ကိုယးတိုငး၌

ဆငး်ခငးသဵု့သပးမြဳတျငး

အခေၾက့ေငျစု

ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့မြ

ႏြငးံပတးသကးေသာ

လညး့ေကာငး့၇

ယငး့အတျကး

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့မြလညး့ေကာငး့၇ ယငး့ဆိုငးရာဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုခု အလို႕ငြာ မဲေပ့်ခငး့မြ လညး့ေကာငး့၇ ေရြာငးၾကဥး
ရမညး၈
ေကားမီတီသညး ဒါရိုကးတာအဖျ႕ဲ ၌ စျမး့ေဆာငးရညးအာ့ မညးသို.အကဲ်ဖတးသဵု့သပးရမညးကို ဆဵု့်ဖတး၊
လကးေတျ႕

က္ေသာ

ေဆာငးရျကးမႈစဵႏႈနး့မြတးေက္ာကးမ္ာ့ကို

အဆို်ပဳတငး်ပရမညး်ဖစးရာ

ယငး့အခ္ကးတျငး

ဒါရိုကးတာအဖျ႕ဲ အေန်ဖငးံ အစုရြယးယာပိုငးရြငး၌ ေရရြညးအက္ိဳ့စီ့ပျာ့အာ့ မညးမြ္်မြငး႔တငးေပ့ႏိုငးခံသ
ဲ ညးကို အဆိ်ုပဳ
တငး်ပရမညး၈ ယငး့သို.တငး်ပရနး အမညးစာရငး့တငးသျငး့ေရ့ ေကားမတီအေန်ဖငး႔ ဒါရိုကးတာ အဖျ.ဲ တစးခုလဵု့အေန်ဖငးံ
ထိေရာကးစျာ

အေကာငးအထညး

လညး့ေကာငး့၇
ခ္မြတးထာ့်ပီ့

မြဳကိုလညး့ေကာငး့၇

အကဲ်ဖတးသဵု့သပးရာတျငး
်ဖစးသညး၈

အကဲ်ဖတးသဵု့သပး်ခငး့

က္ငးံသဵု့

အမညးတငးသျငး့ေရ့
(သိုမဟုတး)

အမညးတငးသျငး့ေရ့ေကားမတီ၌

ရမညးံ

ဒါရိုကးတာတစးဦ့ခ္ငး့စီ၌

ပါွငးေဆာငးးရျကးမြဳကို

လုပးငနး့စဥးတစးရပးအာ့

အေကာငးအထညးေဖ၍

ေကားမတီွငးတိုငး့သညး

ဒါရိုကးတာအ်ဖစး

ဆငး်ခငးသဵု့သပးမြဳတျငး

။ကိုယးတိုငး၌

စျမး့ေဆာငးရညးကို

အမညးတငးသျငး့်ခငး့ႏြငးံပတးသကး

ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့မြလညး့ေကာငး့၇

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့မြလညး့ေကာငး့၇ ယငး့တို႕ဆိုငးရာဆဵု့်ဖတးခ္ကး တစးစဵုတစးခုအလုိ႕ငြာ

ေသာ

ယငး့တိ႕ုအတျကး

မဲေပ့ ်ခငး့ မြလညး့ေကာငး့

ေရြာငးၾကဥးရမညး၈
၄၈

ကုမၸဏ၌
ီ စာရငး့စစးး
ဘ႑ာႏြစး ဿွှ၂-ှ၃ အတျကးကုမၸဏီ၌ စာရငး့စစးမြာ အခနး့ (ဿခ/ဿဂ) ပထမထပး၇ ႏြငး့ဆီကျနးဒိုမီနီယမး၇

အမြတး ှ၅ဿ/ ှ၆၁၇ ဗိုလးတစးေထာငးဘုရာ့လမး့၇ ပုဇျနးေထာငး်မိဳ႕နယး ၇ ရနးကုနး်မိဳ. တျငး တညးရြိသညးံ Win Thin &
Associates ်ဖစးပါသညး၈Win Thin & Associates (Engagement Partner)မြာ ဦ့မို့ေက္ား CPA, DBL, ACCA
်ဖစးသညး၈
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အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့
ေအာကးေဖား်ပပါ သတငး့အခ္ကးအလကးမြာ (ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကး မတိုငးမီအခ္ိနးတျငး ရြိသညးံ)

MAEX ၌ ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့ အ်ဖစး ပါွငးေသာ အမ္ာ့ဆဵု့အစုရြယးယာရြငး ှွ ဦ့်ဖစးသညး၈
(က)

အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့်ပီ့လြ္ငး်ပီ့်ခငး့၇ ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကးမတိုငးမီအေ်ခအေနရြိ အစုရြယးယာ
အမ္ာ့ဆဵု့ပိုငးရြငး(ှွ)ဦ့၌အမညးစာရငး့၇ ထိုသူမ္ာ့က ပိုငးဆိုငးေသာ အစုအေရအတျကႏ
း င
ြ ံး ။တို႕
ပိုငးဆိုငးေသာ

ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့၌

ရာခိုငးႏႈနး့တို႔ကို

ေအာကးတျငးဇယာ့်ဖငးံ

ေဖ၍်ပ

ထာ့သညး၈
(ခ)

အမ္ာ့သို.ကမး့လြမး့်ခငး့မ်ပဳမီီ ကၽျႏုးပးတို.ကုမၸဏီသညး ပထမအဆငးံအေန်ဖငးံ အစုရြယးယာေပါငး့
၂ွွ,ွွွ၇

စုစုေပါငး့

မတညးေငျရငး့အ်ဖစး
၂ွွ,ွွွ၇

ေငျပမာဏက္ပး

ထညးွ
ံ ငးခဲ႔ပါသညး၈

စုစုေပါငး့တနးဘို့

ပမာဏ

၂,ွွွ,ွွွ,ွွွိ/-

တနးဖို့အာ့ေရာငး့ခ္်ပီ့

ဒုတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ

ေနာကးထပးအစုရြယးယာ

က္ပး

အချင႔အ
း ေရ့တစးရပးအ်ဖစး ပတမဆဵု့အၾကိမး

၂,ွွွ,ွွွ,ွွွကို

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႔

ထုတးေပ့ရနး ဒါရိုကးတာဘုတးအဖဲ.ျ မြ ဆဵု့်ဖစးခဲံ်ပီ့

်ဖစးပါသညး၈ တတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ ထပးမဵ၊ ဒုတိယအၾကိမး အစုရြယးယာ ှ,ွွွ,ွွွ အာ့
ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႕

အချင႔အ
း ေရ့တစးရပးအ်ဖစး

ထုတးေပ့ရနး

ဒါရုိကးတာအဖဲျ႕မြ

ကမး့လြမး့

ခဲံပါသညး၈ ကမး့လြမး့ေသာအစုရြယးယာ ှ,ွွွ,ွွွ အနကးမြ အစုရြယးယာ ၂၄ဿ,ွွွ
ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့မြ
ခဲျေွထာ့ပါသညး၈

ွယးယူခဲံေသာေၾကာငးံ

ကၽျႏးုပးတုိ႔ကုမၸဏီသညး

စုစုေပါငး့တနးဘို့ပမာဏက္ပး

အမ္ာ့်ပညးသူ

အာ့

၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ

အာ့ကမး့လြမး့်ခငး့မ်ပဳမီ

အခ္ိနးတျငး

စုစုေပါငး့ အစုရြယးယာ ှ,၂၄ဿ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့တနးဘို့ပမာဏ က္ပး ှ၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ/-ကို
ပိုငးဆိုငးထာ့ပါသညး၈
(ဂ)

ကၽျႏးုပးတို.ကုမၸဏီတျငး သာမနးအစုရြယးယာ အစုရြယးယာအမ္ိဳ့အစာ့တစးမ္ိဳ့သာရြိ်ပီ့ တစးစုလြ္ငး
တနးဘို့က္ပးှွ,ွွွ/-်ဖစးပါသညး၈ ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့ပိုငးဆိုငးေသာအစုရြယးယာ ႏြငးံ ကမး့လြမး့
အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ပိုငးေသာ အစုရြယးယာတို႔၌ မဲေပ့ပိုငးခင
ျ းံသညး ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့ ်ခငး့မရြိပါ၈

ထိပးတနး့အစုရြယးယာရြငး (ှွ)ဦ့စာရငး့၈(၀ှ.ှွ.ဿွှ၃ ေန႕ထိ)
အမြတး
စဥး
ှ

အမညး

လိပးစာ

၀

ႏုိငးငဵသာ့မြတးပုဵ

ယာ အေရ

တငးအမြတး

အတျကး

ကုမၸဏီ - ှ၅ဿ/

၆ွွွွွ

၂၄.၀ %

ဿွွွွွ

ှဿ.၄ %

၃ွ,ွွွ

၀.၅ %

အမြတ-း ဿ၃ဿ-ဿ၃၁၇

ေနရြငးနယးလီမိတကး

ဒဂုနစ
း ငးတာ-ှ၇ဘေလာကး-ေအ၇

ှ၆၆ွ-ှ၆၆ှ

(၀)ထပး၇စမး့ေခ္ာငး့်မိဳ႕နယး၇

(ှွ.၅.ှ၆၆ွ)

ရနးကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့၈

ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈)
ဿ

အစုရယ
ြ

ဒဂုနးအငးတာ

(ဦ့ွငး့ေအာငးက

်ပညးလမး့၇

လူမ္ဳိ့/

၌ ရာခိုငးႏႈနး့

်မနးမာ၇ ှဿ/ကမရ
(ႏုင
ိ း) ွွ၅ဿဿွ

ေရႊႏိုငးငအ
ဵ ေရြ႕အာရြ

UMFCCI ၇ ရဵု့အေဆာကးအအဵု၇

လီမိတကး၇

လသာ်မိဳ႕နယး၇

ဿွွ၃-ဿွွ၄

ရနးကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့၈

(ဿ၅.ဿ.ဿွွ၄)

ကုမၸဏီ - ှ၀၄ဿ/

(ဦ့ေအာငးေဇားဦ့က

်မနးမာ၇ ှဿ/မဂဒ

ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈)

(ႏုင
ိ း) ှွ၁၃ှ၆

ဦ့စစးလျငး

အစုရြယယာ

အမြတ-း ၃၁၁၇ပထမထပး၇
ကုနးသညးလမး့၇
ပနး့ဘဲတနး့်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈

်မနးမာ၇
ှ၁/ပသန (ႏုင
ိ း)
ှ၂ွ၃၄၁

72
၁

ဦ့သူရိနးေအာငး

အမြတ-း ှွ၂၇

်မနးမာ၇

တက၎သိုလးရိပးသာလမး့၇

၂၂,ွွွ

၀.၂ %

၂ွ,ွွွ

၀.ဿ %

၂ွ,ွွွ

၀.ဿ %

၂ွ,ွွွ

၀.ဿ %

၁၅,ွွွ

၀.ှ %

၁ွ,ွွွ

ဿ.၂ %

၃ွ,ွွွ

ှ.၆ %

ှဿ/ကမရ (ႏုင
ိ း)

(ှွ)ရပးကျကး၇ကမာရျတး်မိဳ႕နယး၇

ွ၂ွ၅၀၆

ရနးကုနး
၂

Willow

Myanmar တိုကးအမြတ(း ၂ွ၄/၂ှ၆)၇

InvestmentCo.Ltd.

အခနး့-ဿ၀၁၇ ေ်မညီထပး၇
မဟာဗႏၶဳလမး့၇ပနး့ဘဲတနး့

(ဦ့်ပညး်ဖိဳ့နုိငးက

ကုမၸဏီ - ၀ှ၆၄/

်မိဳ.နယး၇ ရနးကုန၈း

ဿွှ၂-ဿွှ၃
(ရက)(ှ၅.ှ.ဿွှ၃)
်မနးမာ၇ ှဿ/

ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈)
၆

ဦ့ေမတၱာ

(ႏုင
ိ း) ၁၀၈၇၆၁
အမြတ-း ၂/ှ၇

်မနးမာ၇

ကုနး့်မငးံရိပးသာလမး့၇

ှဿ/ကမရ (ႏုင
ိ း)

(၃)ရပးကျကး၇မရမး့ကုနး့်မိဳ႕နယး၇

ွွ၀၃၂၁

ရနးကုနး၈
၄

ဦ့ရဲဘုနး့လြိဳငး

အမြတ-း ၂ှအီ့၇

်မနးမာ၇

တက၎သိုလးရိပးသာလမး့၇

ှဿ/

ဗဟနး့်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈
၅

ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငး

ွ၂၁၆၄ှ

အမြတး - ဿ၆ွ/စီ၇ ဦ့ွိစာရလမး့၇
(ှွ)

်မနးမာ၇

ရကးကျကး၇

၆/

ကမာရျတး်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈
၆

ေဒ၍ခိုငးသဇငးစို့

အမြတ-း ွှ၇ အာငးေဇယ္ကျနးဒို၇

်မနးမာ၇
၉/

အလဵု ်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈
ေဒ၍ရနးလငး့

(ႏုင
ိ း)

ွွွ၁၀ဿ

အမြတ-း စီ/၁ွှ၇

်မနးမာ၇

ဟုိ ေွ့ကျနးပလကး၇

ှ/မညန (ႏုင
ိ း)

ကမာရျတး်မိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး၈

၆၈

မ (ႏုိင)း

ွွ၄၂၆၀

သိပၸဵလမး့၇ဆငးမငး့ရပးကျကး၇
၁၀

(ႏုင
ိ း)

ွဿ၄ှ၃ွ

အ်မတးေွစုမ္ာ့ႏြငးံအ်မတးေွစုေပ့မညးံအစီအစဥး၈

နိဒါနး့
ဤက႑တျငးပါွငးသညး႔ ေဖား်ပခ္ကး “အ်မတးေွစုမ္ာ့” မြာ ယခငးႏြစးမ္ာ့က ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ မဟုတးဘဲ
ေရြ႕သို႔ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးသာ်ဖစးပါသညး၈ ယငး့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့က တစးစဵုတခုေသာ စျနး႔စာ့ရမႈမ္ာ့ႏြင႔း မေသခ္ာမႈမ္ာ့ကို
ၾကဵဳေတျ႕ခဵစာ့ရသ်ဖငးံ လကးေတျ႕ၾကဵဳလာမညံး ရလဒးမ္ာ့သညး ၾကိဳတငးမြနး့ဆထာ့၊ စီမဵကိနး့ပါ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
ကျ်ဲ ပာ့်ခာ့နာ့ႏိုိငးပါသညး၈

မညးသို႔ေသာအေ်ခအေနတျငး်ဖစးေစ

ကၽျႏးုပးတို.၌(သို႔မဟုတ)း အ်ခာ့တစးဦ့ဦ့၌

ဤက႑ပါ

ယူဆမြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့အေပ၍

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး

အေ်ခခဵ်ပီ့

ကိုယးစာ့်ပဳမႈ၇

တာွနးမခဵမႈ

(သို႔မဟုတး) ၾကိဳတငးေ်ပာ်ပခ္ကးတစးခုအ်ဖစး ယူဆရနး မသငံးပါ၈ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး ယေန.တျငးေ်ပာဆိုေသာ
ေရြ႕သို႔ ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံ ေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ လျနးကဲ ေသာ ယုဵၾကညးကို့စာ့မႈမ္ိဳ့ကို မ်ပဳၾကရနး ဂရု်ပဳရမညး၈
“ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့သို႔ အသိေပ့ခ္ကး- ေရြ႕သို ေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာ ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့” က႑ကိုၾကညး႔ပါ၈
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ယခငးကေပ့ေွခဲံေသာအ်မတးေွစု
ကၽျႏးုပးတို႔

ကုမၸဏီသညး

ကုမၸဏီကို

ဖျဲ.စညး့တညးေထာငးေသာရကးမြ

ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကးးအထိ

ကာလအတျငး့တျငး အ်မတးေွစုႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ ေၾက်ငာ်ခငး့(သို.မဟုတ)း ေပ့ကမး့ခဲံ်ခငး့မရြိပါ၈
အ်မတးေွစုခ်ျဲ ခငး့မူွါဒ
်မနးမာႏိုငးငဵ
အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၌

ကုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒႏြငးံအညီ
အတညး်ပဳခ္ကး်ဖငးံ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့သို႔ေပ့မညးံ

အေထျေထျအစညး့အေွ့တျငး

အ်မတးေွစုကို

အခါအာ့ေလ္ားစာျ

ထုတး်ပနးေပ့မညး၈ သို႔ရာတျငး ကၽျႏုးပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ က ေထာကးခဵအၾကဵ်ပဳသညးံပမာဏ ထကးေက္ားလျနး၊ မညးသညးံ
အ်မတးေွစုကိုမြ္

မေၾက်ငာရပါ၈

ကၽျႏးုပးတို႔သညး

အ်မတးေွစုအာ့လဵု့ကို

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

အ်မတးထဲမြသာ

ေၾက်ငာ၊ ေပ့ႏိုငးသညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔ဒါရိုကးတာမ္ာ့က ၾကာ့်ဖတးအ်မတးေွစုကို အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၌ အတညး်ပဳခ္ကး
ရယူ်ခငး့မရြိဘဲ ေၾက်ငာႏိုငးသညး၈
အ်မတးေွစုခဲျ်ခငး့မူွါဒသညး ကၽျႏးုပးတို႔ ကုမၸဏီ၌မူွါဒအတိုငး့သာ်ဖစးမညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ မူွါဒမြာ
အ်မတးေွစုမ္ာ့ကို (ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီအပါအွငး်ဖစးေသာ) ကုမၸဏီ၌ အစုရြယးယာ ရြငးမ္ာ့အာ့ ။တို. တစးဦ့ခ္ငး့
ပိုငးဆိုငးမြဳ ရာခိုငးႏႈနး့အတိုငး့်ဖစး်ပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ သကးဆိုငးရာ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ ေပ၍ထျကးလာမညးံ ကုမၸဏီ၌
အ်မတးေငျမ္ာ့ေပ၍မူတညး၊

ေအာကးေဖ၍်ပပါ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၇

က္ိဳ့ေၾကာငး့

ခိုငးလဵုမြဳမ္ာ့ႏြငးံ

အရဵေငျအ်ဖစး

ဖယးထာ့ရနးေငျမ္ာ့ကို ခ္နးလြပး်ပီ့သတးမြတးရနး်ဖစးပါသညး၈
*

အချနးေငျ၈

*

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီကေခ့္ယူထာ့မႈမ္ာ့အတျကးၾကိဳတငးေပ့ေငျ၈

*

ေငျလဵု့ေငျရငး့်ဖငးံသဵု့ရမညးံစရိတးမ္ာ့ႏြငးံေဆာကးလုပးေရ့ႏြငးံဆကးစပးေသာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့

*

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌လုပးငနး့သဵု့လညးပတးေငျလိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညး႔ဆညး့်ခငး့၈

*

ကုမၸဏီ၌ ကတိခဵွနးခ္ဳပးမ္ာ့်ဖညး႔ဆညး့ေရ့ လိုအပးေသာကိစမ
ၥ ္ာ့အတျကး လိုအပးေငျမ္ာ့၈

*

အ်မတးေွစုႏြငးံ

ပတးသကးေသာအခ္ိနး၇

နညး့လမး့ႏြငးံ

အ်မတးေွစုပမာဏတို႔အေပ၍

ခ္ငးံခ္ိနးဆဵု့်ဖတးရာ၉ ေအာကးပါအေၾကာငး့အခ္ကးတုိ႔ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး ရညးရျယး
ပါသညး၈
*

ေငျသာ့ပမာဏ၇ ကုမၸဏီ၌ တငးရြိသညးံေၾကျ့်မီပမာဏႏြငးံ ။၌ ရြယးယာတနးဘို့အၾကာ့
ဆကးႏျယးမြဳ (gearing)၇ ရငး့ႏြီ့ေငျအေပ၍ အက္ိဳ့အ်မတး်ပနးလညးရရြိမြဳ (return on
equity) ႏြငးံထိနး့သိမး့ထာ့ေသာွငးေငျမ္ာ့၈

*

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီကေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာဘ႑ာေရ့ေဆာငးရျကးမႈ၈

*

MAEX တျငး ဆကးလကးရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈအပါအွငး ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ စီမဵလ္ာထာ့ေသာ
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈစီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ

*

အ်မတးေွစုေပ့ေွ်ခငး့အေပ၍ ကနး.သတး်ခငး့်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌ ဘ႑ာေရ့အစီအမဵ
မ္ာ့ ေပ၍သကးေရာကးလာႏုိငးမြဳမ္ာ့၈

ကၽျႏးုပးတို႔သညး အ်မတးေွစုေပ့ရနးေပ၍ေပါကးပါက ်မနးမာက္ပးေငျ်ဖငး႔ေပ့မညး၈
ှွ၈

အစုရြယးယာထုတးေွသူ၌ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ေဖား်ပ်ခငး့၈
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး

ကမး့လြမး့အစုရြယးယာစုစုေပါငး့

၂ွွ,ွွွ

ကိုး

လကးခွ
ဵ ယးယူလိုသူမ္ာ့

ွယးယူႏုိငးရနးအလိ႔င
ု ာြ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ကမး့လြမး့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ဤကမး့လြမး့မႈသညး ်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့
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အကးဥပေဒအရ

ကၽျႏုးပးတို႔ကုမၸဏီသို႔

လုပးငနး့စတငးလုပးကိုငးခင
ျ းံ

လကးမြတးကို

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈႏြငးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့

ညႊနးၾကာ့မႈဦ့စီ့ဌာနမြ ထုတးေပ့သညးံ အခ္ိနးတျငးပါရြိသညးံ အခ္ကးအေပ၍ မူတညး၊်ပဳလုပးရ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ကမး့လြမး့မႈမ်ပဳမီ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး ပထမအဆငးံအေန်ဖငးံ အစုရြယးယာ ၂ွွ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့ပမာဏ
က္ပး

၂,ွွွ,ွွွ,ွွွ/-

ေနာကးထပးအစုရြယးယာ

မြာ

မတညးေငျရငး့အ်ဖစးထညးံွငးခဲံပါသညး၈

ဒုတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ

အစုရြယးယာေပါငး့ ၂ွွ,ွွွ၇ စုစုေပါငး့တနးဘို့ ပမာဏ က္ပး ၂,ွွွ,ွွွ,ွွွ/-ကို

ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႔ အချငး႔အေရ့ တစးရပးအ်ဖစး ပထမဆုဵ့အၾကိမး ထုတးေွခဲံပါသညး၈တတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ
ထပးမဵ၊ ဒုတိယအၾကိမးအစုရြယးယာ ှ,ွွွ,ွွွ အာ့ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့သို႕ အချငးံအေရ့တရပးအ်ဖစးထုတးေပ့ရနး
ဒါရုိကးတာအဖဲျ႕မြ ကမး့လြမး့ခဲံပါသညး၈ ကမး့လြမး့ေသာ အစုရယ
ြ းယာ ှ,ွွွ,ွွွ အနကးမြ အစုရြယးယာ ၂၄ဿ,ွွွ
အာ့ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့မြွယးယူခဲံေသာေၾကာငးံ စုစုေပါငး့တနးဘို့ပမာဏက္ပး ၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ ခဲျေွထာ့ပါသညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ ကုမၸဏီသညး အမ္ာ့်ပညးသူအာ့ ကမး့လြမး့်ခငး့မ်ပဳမီအခ္ိနးတျငး စုစုေပါငး့အစုရြယးယာ ှ,၂၄ဿ,ွွွ၇
စုစုေပါငး့တနးဘို့ ပမာဏက္ပး ှ၂,၄ဿွ,ွွွ,ွွွ ကိုပိုငးဆိုငးထာ့ပါသညး၈ စီမဵကိနး့ဆငးံ-ှ ရြိ အေကာငးအထညး
ေဖ၍ရနး က္နးရြိေနေသ့ေသာ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး လိုအပးေသာ ရဵပဵုေငျကို shop house မ္ာ့
ေရာငး့ခ္်ခငး့မြွငးေငျ၇ အငြာ့ွငးေငျႏြငးံ အ်ခာ့ွငးေငျမ္ာ့မြ သဵု့စျသ
ဲ ျာ့မညး၈
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီတျငး

အစုရြယးယာ

အမ္ိဳ့အစာ့တစးခုတညး့သာရြိသညး၈

ေနာကးဆဵု့တငး်ပသညးံ

ရကးတျငး

်ပနးလညးေပ့အပးချငးံမရြိေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ကို ထုတးေွထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ ကၽျႏးုပးတို႔ အစုရြယးယာမ္ာ့၌ ရပိုငးခင
ျ းံႏြငးံ
အချငး႔အေရ့မ္ာ့ကို သငး့ဖျ႔စ
ဲ ညး့မ္ဥး့ႏြငးံ သငး့ဖျ႕ဲ မြတးတမး့တျငး ေဖ၍်ပထာ့ ပါသညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔၌ ကမကထ်ပဳသူမ္ာ့
ပိုငးဆိုငးထာ့ေသာ

အစုရြယးယာမ္ာ့သညး

ကမး့လြမး့ထာ့ေသာ

အစုရြယးယာမ္ာ့၌

မဲေပ့ပိုငးချငးံ

အချငး႔အေရ့

်ခာ့နာ့မႈမရြိပါ၈
ေနာကးဆုဵ့တငး်ပရကးအထိ မတညးေငျရငး့ထညး႕ွငးမ၈ႈ
အေၾကာငး့အရာ

်မနးမာက္ပး

မြတးခ္ကး

(သနး့)
တညးေထာငးသူမ္ာ့က

၂,ွွွ

အာ့လဵု့ေငျသာ့်ဖငးံသာ၈

၂,ွွွ

အာ့လဵု့ေငျသာ့်ဖငးံသာ၈

၂,၄ဿွ

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးကကမး့လြမး့ထာ့သညးံ

ွယးယူေပ့ေခ္်ပီ့်ဖစးေသာ
မတညးေငျရငး့စုစုေပါငး့
ပထမအၾကိမးရပိင
ု ခ
း ျင(ံး Right
issue)်ဖငးထ
းံ ုတးေပ့ထာ့်ပီ့
်ဖစးေသာေပ့ေခ္်ပီ့ေသာ
မတညးရငး့ႏြီ့ေေငျ
ဒုတိယအၾကိမးရပိုငးခင
ျ းံ (Right
issue) ်ဖငးးံ

ထုတးေပ့ထာ့်ပီ့

အစုရြယးယာမ္ာ့၌ ၁၂% ်ဖစးေသာ အစုရြယးယာ ၁၂ွ,ွွွ ကို

်ဖစးေသာေပ့ေခ္်ပီ့ေသာ

ွယးယူမညး်ဖစး်ပီ့ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ ေဆာကးလုပးေရ့

မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ

ကုနးက္စရိတးမ္ာ့အတျကးဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးကိုေပ့ရနးရိေ
ြ သာ
ပမာဏႏြငံး ခုႏြိမးေပ့ေခ္မညး်ဖစးပါသညး၈
က္နးအစုရြယးယာမ္ာ့ေငျသာ့်ဖငး႔သာ၈

အမ္ာ့်ပညးသူအစုရြယးယာ
ွယးယူႏိုငးေရ့အတျကး
ကမး့လြမး့မညး႔ ပမာဏ

၂,ဿ၂ွ

အစုရြယးယာမူရငး့

တနးဘို့ေပ၍တျငး

ကမး့လြမး့မႈစရိတးမ္ာ့

ကာမိရနး အတျကး ၂% ပရီမီယဵ ထပးေပါငး့ပါသညး၈
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အပုိငး့ - ၂
SECM၌

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့(Related Party Transactions)
လိုအပးခ္ကး်ဖစးသညးံ

သကးဆိုငးရာကမကထ်ပဳသူမ္ာ့ႏြငး႔

ဒါရိုကးတာမ္ာ့၌

ဆကးႏျယးမြဳကို

ေအာကးပါ အတိုငး့ ေဖ၍်ပအပးပါသညး၈
MAEX ဒါရိုကးတာဦ့သူရိနးေအာငးသညး MAEX ဥက၎ဌ ဦ့ွငး့ေအာငး၌ သာ့်ဖစး၊ MAEX ဒုတိယဥက၎ဌ
ဦ့စစးလျငး၌ သာ့မကး်ဖစးသညး၈ MAEX ဒါရိုကးတာ ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငးသညး MAEX ဒါရိုကးတာ ဦ့သူရိနးေအာငး၌
ေယာကးဖ်ဖစးသညး၈
တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္၌

အဓိကကနးထရိုကးတာသညး

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး

်ဖစး်ပီ့

ထိုအဖျဲ႔၌ ကုမၸဏီမ္ာ့အုပးစု “ဒဂုနးအုပးစ”ု ) ကို MAEX ဥက၎ဌ ဦ့ွငး့ေအာငးက ဦ့ေဆာငး သညး၈ ဦ့ွငး့ေအာငးႏြငး႔
ဦ့သူရိနးေအာငးတို႔သညး ဒဂုနးအုပးစု၌ ဥက၎ဌႏြင႔း အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးတို႔ အသီ့သီ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ဒဂုနးအုပးစုသညး
အိမး၇

်ခဵ၇

ေ်မ

ႏြင႔း

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ထျကးကုနး

ေရာငး့ွယးေရ့လုပးငနး့တျငး

ပါွငးေန၊

အတျကး

MAEX

ယြဥး်ပိဳငးမႈတစးခု်ဖစးႏိုငးသညး၈
ဦ့ေအာငးၾကီ့၇

ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး၇

ဦ့ရဲထျတး၇

ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငး

တို႔မာြ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ၌

ဒါရိုကးတာမ္ာ့်ဖစးၾက်ပီ့ ထို႔ေနာကးဒဂုနးအုပးစု၌ လကးေအာကးခဵကုမၸဏီမ္ာ့တျငးလညး့ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
စဥး

အမညး

ကုမၸဏီအမညး

ရာထူ့

ရြယးယာ ရာခိင
ု ႏ
း ဳြ နး့

ှ

ဦ့ွငး့ေအာငး

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး

ဥက၎ဌ

၂ွ%

ဿ

ေဒ၍မို့်မ်မ

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး

ဒါရိုကးတာ

၂ွ%

၀

ဦ့သူရိနးေအာငး

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး

အမြဳေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

-

၁

ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး

ဒါရိုကးတာ

-

လကးေအာကးခဵကုမၸဏီမ္ာ့
၂

ဦ့ေအာငးၾကီ့

သူရိယအငးနာဂ္ီဒကးပိုလီမိတကး

ဒါရိုကးတာ

-

၃

ဦ့ရဲထျတွ
း ငး့

ဒီအမးစီ မရြငးနယးရီလီမိတကး

ဦ့ေဆာငးညႊ ၾကာ့ေရ့မြဴ့

-

ယခငး၇ယခုႏြငးံဆကးလကးရြိေနေသာပတးသကးဆကးႏျယးမြဳမ္ာ့
(RPT – Related Prities Transactions) သညး သတိ်ပဳရမညးံ အက္ိဳ့ဆိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ႏြငးံ ကၽျႏးုပးတို႔
ကုမၸဏီတို႔အၾကာ့

ဆကးႏျယးမြဳမ္ာ့ကိုဆိုလိုသညး၈

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ

လုပးငနး့မ္ာ့ဟုဆိုရာတျငး

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမြဳေပ့်ခငး့(သို.မဟုတ)း လကးခဵ်ခငး့၇ ကုမၸဏီပိုငးပစၥညး့မ္ာ့ကို ရယူ်ခငး့၇ ေရာငး့ခ္်ခငး့ (သိုမဟုတး)
ငြာ့ရမး့်ခငး့၇
အာမခဵ်ခငး့

ွနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ေပ့်ခငး့
(သို.မဟုတး)

(သို.မဟုတ)း

ထုတးေွ်ခငး့၇

ရယူလကးခဵ်ခငး့၇

လုပးကိုငးခင
ျ းံေပ့်ခငး့

ေငျေခ့္သကးေသခဵ

လကးမြတးမ္ာ့အာ့

(သို.မဟုတ)း

ေပ့ရနးေဆာငးရျကး

်ခငး့ႏြငးံဖကးစပးကုမၸဏီမ္ာ့ ထူေထာငး်ခငး့(သို.မဟုတး) ဖကးစပးရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳမ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့တုိ ပါွငးပါသညး၈
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ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့မထုတးမီ ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကးမတိုငးမီ အခ္ိနးအထိ အက္ိဳ့ဆိုငးရာ ပတးသကး
ဆကးႏျယးေနေသာ

အဖျ႕ဲ လုပးငနး့မ္ာ့ရြိရာ

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသညး

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အစုိ့ရ

အဖျ႕ဲ ၌ မူလတငးဒါပါ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အရ တညငး့ကုနး့ လကးကာ့ေစ့္တညးေဆာကးေရ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ အဓိက
တညးေဆာကးေရ့ ကနးထရိုကးတာ်ဖစးပါသညး၈
တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္
ကုနးက္စရိတးကို

ေဆာကးလုပးေရ့

ေအာကးပါအတိုငး့တျကးခ္ကးရနး

MAEX

စီမဵခ္ကးႏြငးံစပးလ္ဥး့၊
ႏြင႔း

စီမဵကိနး့၌ေဆာကးလုပးေရ့

ဒဂုနးအငးတာေနရြငး

နယးလီမိတကးတို႔အၾကာ့

သေဘာတူ ထာ့ၾက်ပီ့်ဖစးပါသညး၈
*

ဦ့စျာ ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသညး အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ႏြငး႔ အေ်ခခဵအေဆာကး အအဵုမ္ာ့
ေဆာကးလုပးစရိတးမ္ာ့ကို အေကာငး့ဆဵု့ၾကိဳ့ပမး့ ခနး.မြနး့တျကးခ္ကးေပ့မညး၈

*

အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ႏြငံး ေနာကးဆဵု့ဒီဇိုငး့မ္ာ့ကို အတညး်ပဳ်ပီ့သညးံအခါ အမြနတ
း ကယး
ကုနးက္ေသာ

အေရအတျကး

အတိအက္ကို

ေဆာကးလုပးေရ့ွနးၾကီ့ဌာနမြ

ထုတးေွသညးံ

ရညးညႊနး့စာအုပး (အွါေရာငးစာအုပ-း Yellow Book )၌ ယူနစးႏႈနး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳ တျကးခ္ကးမညး၈
ေစ့္ႏႈနး့ကို ရနးကုနးတိုငး့ ေဒသၾကီ့ အစုိ့ရအဖျ႕ဲ က ထုတးေွေသာ ႏႈနး့ထာ့ ကို ရညးညႊနး့ပါမညး၈
အကယး၊

ပစၥညး့ပစၥယမ္ာ့၌

ထုတးေွေသာႏႈနး့တျငး

ေစ့္ႏႈနး့သညး

ပါွငး်ခငး့မရြိပါက

ရနးကုနးတိုငး့

ေဒသၾကီ့

အစို့ရအဖျ႕ဲ မြ

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးက

အမြနးတကယး

ကုနးက္မြဳ အတျကး လကးခဵႏိုငးေလာကးေသာခိုငးမာသညး႔ သကးေသ်ပမညး၈
*

ဒီဇိုငး့ခတျငး ဗိသက
ု ာပညာဆိုငးရာ ဒီဇိုငး့၇ တညးေဆာကးမႈဆိုငးရာဒီဇိုငး့၇ M&E ဒီဇိုငး့၇ လုပးငနး့သဵု့
ပဵဵုမ္ာ့၇

ဆိုငးပဵုမ္ာ့၇

ေဆာကးလုပး်ပီ့ပဵုမ္ာ့၇

ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငး

စူ့စမး့ေလ႔လာေရ့

ပဵုမ္ာ့ဆျ်ဲ ခငး့အတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ်ဖစးရာ ယငး့ကိုအေဆာကးအဦ့ႏြငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု
ကုနးက္စရိတးတျငး ှ% ထညး႔သျငး့ တျကးခ္ကးမညး၈
*

အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံစီမဵခနး.ချဲမြဳစရိတး (Overhead) မြာ အေဆာကးအအဵုႏြငး႔ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု
တို.အတျကး ကုနးက္စရိတး၌ ှွ% ်ဖစးပါသညး၈ ယငး့စရိတးတျငး ေန စာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့၌
လုပးခမ္ာ့၇ အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့၌ လုပးခမ္ာ့၇ စာရငး့ကိုငးႏြငးံ ရဵ့ု ွနးထမး့မ္ာ့၌ လုပးခမ္ာ့ (လူအငးအာ့
၄ွခနး.)၇

ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ချငးသို႕ွငးေရာကးရနး

ထိနး့သိမး့်ခငး့၇

ယာယီရဵု့ေဆာကးလုပး်ခငး့၇

ဂ္ငးနေရတာမီ့စကးစရိတး၇

ယာယီလမး့

စာေရ့ကိရိယာအသဵု့စရိတး၇

တညးေဆာကးေရ့ကာလ

ယာယီလြ္ပးစစး

ေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့စရိတး၇ လုပးငနး့ချငးလဵု်ခဵဳေရ့စရိတး
*

ေဖါကးလုပး်ခငး့ႏြငး႔
ွနးထမး့ခရီ့စရိတး၇

အသဵု့စရိတး၇

လုပးငနး့ချငး

( ဿ၂ ဦ့မြ ၀၂ ဦ့အထိ)၈

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးက ကုနးက္စရိတးေတာငး့ခဵလႊာ (Invoice) ကို တငးသျငး့သညးံ
အခါတျငး

ကုနးသျယးချနး

၂%

ထပးေဆာငး့၊

ေတာငး့ခဵမညး်ဖစး်ပီ့

MAEX

က

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယး လီမိတကး သို႔ေပ့ေခ္ေသာ ေငျေပ့ေခ္မႈအာ့လဵု့ ေပ၍တျငး Withholding
Tax ထိနး့ခ္ဳပးချနး ဿ% ကို ်ဖတးေတာကးထာ့ မညး ်ဖစးပါသညး ၈
ဤကိစၥႏြင႔စ
း ပးလ္ဥး့၊
ေပ့ေခ္ရနးအတျကး

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးမြ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီက

ကုနးက္စရိတး ပမာဏ်ဖငး႔ ခုႏမ
ိြ းမညး၈

ထညးံွငးရနးရြိသညးံ

ဒဂုနးအငးတာေနရြငးနယးလီမိတကးသို႔

မတညးရငး့ႏြီ့ေငျကို

ေပ့ရနးရေ
ြိ သာ

ေဆာကးေရ့
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အပိုငး့ - ၃
အနာဂတးကာလတျငး

အက္ိဳ့အ်မတးဆိုငးရာပဋိပက၏အလာ့အလာ

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး

အၾကာ့ေနာကးထပးဆကးစပးေနေသာ
လူေန/ဆိုငးခနး့

Shope

ကၽျႏုးပးတို႔အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ႏြငး႔

လုပးငနး့အစုအဖျဲ.
မ္ာ့ကို

House

ရြိလာႏိုငးသညး၈

ွယး်ခငး့

(သို႔မဟုတ)း

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီ

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေရာငး့ေစ့္တျငး

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ႏြငး႔ ေနရာမ္ာ့ကို ငြာ့ရမး့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလာႏိုငးသညး၈
အက္ိဳ့အ်မတးဆိုငးရာပဋိပက၏ အလာ့အလာ မြနးသမြ္ကိုကၽျႏုးပးတို႔ ဒါရိုကးတာမ္ာ့က တာွနးွတၱရာ့ အရ
တငး်ပ ေ်ပာဆိၾု ကမညးဟု ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီကယဵုၾကညးပါသညး၈ ဒါရိုကးတာမ္ာ့တို႔သညး ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး၇ အစီအစဥး
(သို.မဟုတ)း အဆို်ပဳမြဳတစးခုခုသညး ။တို. ႏြငးံ တိုကးရိုကး်ဖစးေစ၇ သျယးွိုကး၊ ်ဖစးေစ၇
အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ရရြိမညးံ
ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးေပ၍

(သုိ.မဟုတ)း
ရနးရြိပါက

အမြနးတကယး

(သို႔မဟုတး)

ဖျင႔ေ
း ်ပာရနးလိုအပးပါသညး၈

အလာ့အလာရြိေသာ

ထိုသို႔ဖျင႔ေ
း ်ပာမႈအရ

ပုဂိၐဳလးေရ့အရ
အက္ိဳ့စီ့ပျာ့

ပတးသကးဆကးစပးႏိုငးေသာ

ပဋိဥာဥးစာခ္ဳပးး၇ အစီအစဥး၇ အဆို်ပဳခ္ကး၇ လုပးငနး့ သို႔မဟုတး အမြနးတကယး သို႔မဟုတး အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့်ဖစးထျနး့ရနး
အလာ့အလာရြိေသာ ကိစၥမြနးသမြ္ႏြငး႔ စပးလ္ဥး့၊ မဲေပ့်ခငး့ကို ေရြာငးၾကရမညး၈ ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီ၌
အဆိုပါအက္ိဳ့စီ့ပျာ့ႏြငး႔မဆိုငးေသာ

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့က

အဆိုပါဒါရိုကးတာႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

ထိုသို႔အက္ိဳ့အ်မတးဆိုငးရာ

ပဋိပက၏မ္ာ့မရြိေတာံေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတး်ပီ့သညး အထိ မဲေပ့ချငးံရြိမညးမဟုတးပါ၈
RPT လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
ကၽျႏးုပးတို႔

ဒါရိုကးတာမ္ာ့က

RPT

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

လကးခဵက္ငး႔သဵု့မညး်ဖစးသညး၈

ထိုကဲ႔သို႔

လကးခဵက္ငး႔သဵု့ ရာတျငး RPT သညး ပဵုမြနး ကူ့သနး့ေရာငး့ွယးေရ့ စညး့ကမး့မ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ အာမခဵသညးံ အ်မငး်ဖငးံ
လကးခဵက္ငး႔သဵု့၊ စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငး႔ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကိစၥတျငး လကးတစးကမး့မြာပငး ်ပီ့ေ်မာကး သျာ့ ႏိုငးသညး်ဖစးရာ
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီႏြငးံ

ကၽျႏးုပးတို.၌

အနညး့စုအစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၌

အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို

ငဲ႔ကျကး၊

ဆကးစပးေသာ

အဖျ႕ဲ အေပ၍တျငး ဆကးစပးမြဳမရြိေသာအ်ခာ့အဖျဲ.ႏြငးံ ႏြိဳငး့ယြဥးပါက မ္ကးႏြာသာပိုေပ့မညး မဟုတးပါ၈ ကၽျႏုးပး တို႔
ဒါရိုကးတာမ္ာ့သညး

လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

RPT

အခါအာ့ေလ္ားစျာ

်ပနးလညး

်ပဳ်ပငးမညး်ဖစးရာတျငး

ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ က သငး႔ေလ္ားသညးဟု ယူဆေသာ စနစး်ဖငး႔ ်ပဳလုပးမညး်ဖစး်ပီ့ ထိုသို႔်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲခဲ႔မြဳ
မ္ာ့ကိုလညး့ ကုမၸဏီ၌ ႏြစးပတးလညးအစီရငးခဵစာတျငးေဖ၍်ပမညး်ဖစးပါသညး၈
ေယဘုယ္လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
(က)

ဆကးစပးအဖျ႕ဲ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး႔ ပတးသကး၊ ကၽျႏးုပးတို႔အုပးစုက ေအာကးပါ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ အတိုငး့
အေကာငးအထညး

ေဖ၍ေဆာငးရျကးမညး၈

(သိ႔မ
ု ဟုတး)

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြနးသမြ္ကို

ေတာငး့ခဵ၊

ႏႈိငး့ယြဥးၾကညး႔ရဳြ

အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့

ွယးယူေသာအခါ

ဆဵု့်ဖတး်ခငး့်ဖငးံ

အက္ိဳ့မယုတးေစေရ့

ွနးေဆာငးမႈက္သငးေငျသညး

ဆကးစပးအဖျ႕ဲ တစးဖျဲ႕ထဵမြ

ပစၥညး့တစးစဵုတစးရာွယးေသာအခါ

ဆကးစပးမႈမရြိေသာအဖျဲ႕မ္ာ့ထဵမြ

ကၽျႏးုပးတို႔အုပးစုႏြငးံအနညး့စုအစုရြယးယာရြငး

အာမခဵခ္ကးေပ့မညး၈

အဆိုပါေစ့္ႏႈနး့

ဆကးစပးမြဳမရြိေသာ အဖျ႕ဲ မ္ာ့ထဵမြ ရရြိထာ့ေသာ

ေစ့္ႏႈနး့
မ္ာ့၌

(သုိ႔မဟုတး)

ေစ့္ႏႈနး့စာရငး့

ဿ ခု

ထကးပိုမို်မငး႔မာ့်ခငး့မရြိရပါ၈ ေလ္ားကနးသငး႔်မတးေသာေစ့္ႏြဳနး့ (သို.မဟုတး) အခေၾက့ေငျကို ဆဵု့်ဖတးသညံး
ေနရာတျငး အရညးအေသျ့၇ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၇ အေသ့စိတးေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့၇ ပစၥညး့ပိ႔မ
ု ညး႔ အခ္ိနႏ
း င
ြ ံး လုပးငနး့
အေတျ အၾကဵဳတို႔ကိုသာ ကနး သတးစဥး့စာ့်ခငး့မ်ပဳရပါ၈

78
(ခ)

ဆကးစပးအဖျ႕ဲ သို႔ ပစၥညး့တစးစဵုတစးရာကို ေရာငး့သညးံအခါ(သို႕မဟုတ)း ွနးေဆာငးမြဳေပ့သညးံအခါတျငးလညး့
ဆကးစပးမြဳမရြိေသာအဖျဲ႕(ဿ)ဖျ.ဲ ကေပ့မညးံ ေစ့္ႏႈနး့ (သို႔မဟုတ)း ွနးေဆာငးမြဳႏြငး႔ စညး့ကမး့မ္ာ့ကို ႏႈိငး့ယြဥး
ဆဵု့်ဖတး်ခငး့်ဖငးံ ကၽျႏးုပးတို႔အုပးစုႏြငးံအနညး့စုအစုရြယးယာရြငး မ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ အက္ိဳ့မယုတးေစေရ့
အာမခဵခ္ကးေပ့မညး၈ အဆိုပါပစၥညး့၌ ေရာငး့ေစ့္ (သို မဟုတ)း ွနးေဆာငးမြဳအတျကး အခေၾက့ေငျသညး
ဆကးစပးမြဳမရြိေသာ အဖျ႕ဲ မ္ာ့၌ အနိမ႔ဆ
း ဵု့ ေစ့္ႏႈနး့ (သို႔မဟုတ)း အခေၾက့ေငျထကး မေလ္ာ႔ရပါ၈

(ဂ)

ဆကးစပးအဖျ႕ဲ တစးဖျဲ႕မြ
်ဖစးေစရနး

ေနရာတစးခုကို

ေဆာငးးရက
ျ းရမညး၈

ငြာ့ရမး့ေသာအခါ

ထိုသို႔ငြာ့ရမး့မႈသညး

ထိုသို႔ေဆာငးရျကးရာတျငး

ေစ့္ကျကး

အလာ့တူေနရာမ္ာ့၌

ေပါကးေစ့္

ပိင
ု ရ
း င
ြ မ
း ္ာ့ထဵမြ

ေစ့္ႏြဳနး့စဵုစမး့်ခငး့ ႏြငး႔အိမး်ခဵေ်မ အက္ိဳ့ေဆာငးမ္ာ့၌ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ (သို႔မဟုတ)း သဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့
(သငးံေတားသညးဟု ယူဆရေသာ အိမး်ခဵေ်မ ရာ်ဖတး၌ လျတးလပးစျာ တနးဘို့်ဖတးထာေသာ အစီရငးခဵစာ
အပါအွငး) ႏြငံး တိုးကးဆိုငးစစးေဆ့ ႏြိဳငး့ယြဥးရမညး၈ ငြာ့ရမး့ခပပမာဏသညး အလာ့တူအက္ယးအွနး့၇
တညးေနရာ၇ အသဵု့ွငးမြဳတိ.ု အေပ၍ မူတညးးေလံလာတာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြိဳငး့ယြဥး၊ အသငးံတငးံဆဵု့ ယြဥး်ပိဳငးမြဳ
အရြိဆဵု့ႏြဳနး့ထာ့ ်ဖစးရမညး၈
(ဃ)

ဆကးစပးမြဳမရြိေသာအဖျဲ႕၌ ႏြဳနး့ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ ႏြိဳငး့ယြဥးၾကညး႔ရနး မ်ဖစးႏိုငးသညး႔ အေ်ခအေန်ဖစး်ပီ့ ဆကးစပး
အဖျဲ.မြသာ ွယးယူရနး်ဖစးေသာပစၥညး့မ္ာ့(သို႔မဟုတး)ရယူရနးွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေနသညး႔အခါ ဘ႑ာေရ့
အရာရြိခ္ဳပး၌

ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံရယူရမညး၈

အဆိုပါအေ်ခအေနတျငး

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးသညး။၌

အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အရ ဆကးစပးးမြဳ မရြိေစရပါ၈ အကယး၊ ဆကးစပးေနပါ ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီသညး
ပဵုမြနးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၌ လုပးထဵု့လုပးနညး့ မ္ာ့ႏြငးံအညီ အတညး်ပဳမညး၈ ထိုကဲ႔သို႔ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ
(သိ႔မ
ု ဟုတး)

ွနးေဆာငးမႈအတျကး

ဆကးစပးမြဳအဖျ႕ဲ အာ့

ေပ့ေခ္ရနး

ေစ့္ႏႈနး့ကို

ဆဵု့်ဖတးရာတျငး

အေရအတျကး၇ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငး႔ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ကဲ႔သုိ႔အခ္ကးမ္ာ့သာမက အ်ခာ့အခ္ကး
မ္ာ့ကိုလညး့ ထညး႔သျငး့စဥး့စာ့မညး၈
်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့ႏြငး႔အတညး်ပဳေသာလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
(က)

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး ေအာကးပါအတိုငး့အမ္ိဳ့အစာ့
ချဲထာ့သညး၈
(i)

အုပးစ(ု ှ) ၈ အက္ိဳ့ဆိုငး ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာ လုပးငနး့၌တနးဘို့သညး ေနာကးဆဵု့ စာရငး့စစး ထာ့ေသာ
အေကာငးအထညးမရြိသညးံကုမၸဏီ၌ ပိုငးဆိုငးမႏ
ႈ င
ြ း႔ ဆတူ သို႔မဟုတး ၀.ွ % ပိုသညးံအုပးစု

(ii)

အုပးစ(ု ဿ) ၈ အက္ိဳ့ဆိုငး ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာ လုပးငနး့၌တနးဘို့ သညး ေနာကးဆဵု့ စာရငး့စစး ထာ့ေသာ
အေကာငးအထညးမရြိသညးံကုမၸဏီ၌ ပိုငးဆိုငး မႈ ၀.ွ% ထကးနညး့ပါ့သညံး အုပးစု၈ သို႔ရာတျငး
အေကာငးအထညးမရြိသညးံကုမၸဏီ၌ ပိုငးဆိုငးမႈ ႏြငးံ ဆတူ(သို႔မဟုတး) က္ပး ှွွ,ွွွ,ွွွ ပို
ရမညး၈

(iii)

အုပးစ(ု ၀) ၈ အက္ိဳ့ဆိုငး ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာ လုပးငနး့၌တနးဘို့ သညး က္ပး ှွွ,ွွွ,ွွွ ေအာကး
ရြိရသညးံအုပးစု၈

(ခ)

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂိၐဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့၌

အုပးစုသတးမြတး်ခငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကကၽျႏးုပးတို႔

သငး႔ေလ္ား သညးဟု ယူဆသညးံအခ္ိနးတိုငး့တျငး ်ပနးလညး်ပငးဆငးသတးမြတးမညး၈

ဘုတးအဖျဲ႕

က
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(ဂ)

အုပးစ(ု ှ)အက္ိဳ့ဆိုငး

ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့ကို

လုပးခင
ျ းံမ်ပဳမီ

ကၽျႏးုပးတို

စာရငး့စစးေကားမတီ၌

လုပးခင
ျ းံမ်ပဳမီ

ကၽျႏးုပးတို႔

စာရငး့စစးေကားမတီ၌

အတည်းပဳခ္ကး ရယူရမညး၈
(ဃ)

အုပးစ(ု ဿ)အက္ိဳ့ဆိုငး

ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့ကို

အတညး်ပဳခ္ကး ရယူရနး မလိုအပးပါ၈ သို႔ရာတျငး ကၽျႏးုပးတို႔၌ ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့/ အမႈေဆာငး
အရာရြိခ္ဳပး ႏြငံး ဘ႑ာေရ့ အရာရြိခ္ဳပးတ.ို ၌ အတညး်ပဳခ္ကး ရယူရမညး်ဖစး်ပီ့ ကၽျႏးုပးတုိ႔စာရငး့စစး
ေကားမတီက သဵု့လတစးၾကိမး ်ပနးလညး စစးေဆ့သဵု့သပးရမညး၈
(င)

အုပးစ(ု ၀)အက္ိဳ့ဆိုငး ပုဂိၐဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့ကို လုပးခင
ျ းံမ်ပဳမီ ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီ (သို႔မဟုတး)
ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့/အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး(သို႔မဟုတ)း ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပးတို႔၌ အတညး်ပဳခ္ကး
ရယူရနးး မလုိအပးပါ၈ သို႔ရာတျငး ကၽျႏးုပးတို႔ စာရငး့စစးေကားမတီက သဵု့လတစးၾကိမး ်ပနးလညးစစးေဆ့
သဵု့သပးရမညး၈

(စ)

ကၽျႏးုပးတုိ႔

စာရငး့စစးေကားမတီသညးး

သဵု့လတစးၾကိမး

်ပနးလညး

လကးလြမး့မီသညးံ

စစးေဆ့သဵဵု့သပးမညး၈

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂိၐဳလးဆိုငးရာ

လုပးငနး့မ္ာ့ကို

ကၽျႏးုပးတို႔စာရငး့စစးေကားမတီသညး

အေရအတျကး

မဟုတးေသာ ဆကးစပးေနသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့၊ အထကးတျငး ေဖ၍်ပထာ့
ေသာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငး႔အညီ ေဆာငးရျကးမညး၈
(ဆ)

ကၽျႏးုပးတို႔သညး ကၽျႏးုပးတို႔စာရငး့စစးေကားမတီ၌ ်ပနးလညးသဵု့သပးမႈကို အေထာကးအကူ ်ပဳႏိုငးရနး ဆကးစပး
ေနေသာ သတငး့အခ္ကးအလကး အာ့လဵု့ကို ်ပငးဆငး်ပဳစု ေပ့ရမညး်ဖစး်ပီ့ အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ
လုပးငနး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို မြတးတမး့တငးရနး မြတးပဵုတငးစာအုပးတစးခုကို လညး့ထာ့ရြိ ထိနး့သိမး့ထာ့မညး၈
ထို႔အ်ပငး ေစ့္ႏႈနး့စာရငး့တငး်ပခ္ကးႏင
ြ ံး ယငး့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ အ်ခာ့ အေထာကးအထာ့မ္ာ့၌ကိုပါ မြတးပဵု
တငးစာအုပးတျငး မြတးတမး့တငးထာ့ရမညး၈

(ဇ)

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂိၐဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့

အမ္ိဳ့အစာ့အာ့လဵု့အတျကး

်ပနးသဵု့သပး်ခငး့ႏြငး႔

အတညး်ပဳ်ခငး့

လုပးငနး့စဥးတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ေဆာငးရျကးမညး၈
(i)

အကယး၊

ကၽျႏးုပးတို႔၌

ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ုဳပး

ဦ့ေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့/အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

တို.သညး

အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့

ႏြငးံ

(သို႔မဟုတး)

ဆကးစပးေသာအက္ိဳ့

စီ့ပျာ့တစးရပးရြိလြ္ငး သို႔မဟုတး သူကိုယးတိုငးကအမညးစာရငး့ တငးသျငး့သူ်ဖစးေနလြ္ငး ်ပနးလညး
သဵု့သပးမႈႏြငး႔

အတညး်ပဳမႈလုပးငနး့စဥးကို

ကၽျႏးုပးတို႔၌

အက္ိဳ့ေဆာငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့ႏြငးံဆကးစပးသူ/

စာရငး့စစးေကားမီတီဥက၎ဌ
အမညးစာရငး့တငးသျငး့သူ

(သို႔မဟုတး)
မဟုတးသညးံ

စာရငး့စစးေကားမတီအဖျဲ.ွငး အ်ခာ့တစးဦ့အာ့ ကၽျႏးုပးတို႔း စာရငး့စစးေကားမီတီ ဥက၎ဌ က အခါအာ့
ေလ္ားစျာ တာွနးေပ့ခနး႔ထာ့ရမညး၈
(ii)

အကယး၊ ကၽျႏးုပးတို႔စာရငး့စစး ေကားမတီအဖျဲ႕ွငးတစးဦ့သညး အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ လုပးငနး့ႏြငးံ
ဆကးစပးေသာအက္ိဳ့ စီ့ပျာ့တစးရပးရြိလြ္ငး (သို႔မဟုတ)း သူကိုယးတိုငးက အမညးစာရငး့ တငးသျငး့သူ
်ဖစးေနလြ္ငး အဆိုပါကိစၥရပးအတျကး စိစစးသဵု့သပးမႈႏြငး႔ အတညး်ပဳမႈ လုပးငနး့စဥးတျငး ပါွငး်ခငး့မြ
ေရြာငးၾကဥး ရမညး၈

ထုတးေဖ၍တငး်ပ်ခငး့
သကးဆိုငးရာဘ႑ာႏြစးအတျငး့စာရငး့ွငးခ႔ေ
ဲ သာ

RPT

တနးဘို့စုစုေပါငး့

MAEX

၌

ႏြစးပတးလညး

အစီရငးခဵစာ တျငးထုတးေဖ၍တငး်ပရသညးံ မူွါဒကိုက္ငးံသဵု့ရမညးး၈ အက္ိဳ့ဆိုငးပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလုပးငနး့ လုပးကိုငးသူ
တစးဦ့၌လုပးငနး့

စုစုေပါငး့တနးဘို့

သညးံအတုိငး့)ထုတးေဖ၍တငး်ပရမညး၈

ကိုလညး့

(ကၽျႏးုပးတို႔ဘုတးအဖျ႕ဲ ကက္ိဳ့ေၾကာငး့ခိုငးမာစျာ

ဆဵု့်ဖတးထာ့
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အပုိငး့ - ရ
ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး

ဿွှ၂

ဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့မ္ာ့

ခုႏစ
ြ စ
း ကးတငးဘာလ

ှ၁

ရကးေန႔တျငး

စုစညး့တညးေထာငးခဲ႔်ပီ့

ပထမအဆငး႔ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့ ကိုသာစတငးခဲ႔ပါသညး၈ သို႔်ဖစးရာအဆိပ
ု ါ ဘ႑ာႏြစးကုနးဆဵု့သညးံ ဿွှ၃ခုႏြစး
မတးလ(၀ှ)ရကး ေနာကးပိုငး့မြသာ စာရငး့စစး်ပီ့ ပထမဆဵု့ေသာ ဘ႑ာေရ့အစီရငးခဵစာ ကို ရရြႏ
ိ င
ုိ မ
း ညး်ဖစးပါသညး၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့၌

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အလိုငြာ

စာရငး့စစ

ေငျလကးက္နး

စာရငး့ရြငး့တမး့ ႏြငးံ ွငးေငျစာရငး့ရြငး့တမး့တို႔ကို ထညး႔သျငး့ ေဖ၍်ပထာ့ပါသညး၈ ၂၀၁၅-၁၆
( ၁၂၈

။

ဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့တျငး စျန႕း စာ့ရမႈမ္ာ့ႏြငးံ မေသခ္ာမႈမ္ာ့ ပါွငးေသာေရြ႕သို႔ ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညး႔
ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ပါွငး်ပီ့ “စျန႔စ
း ာ့ရေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့” ႏြင႔း “ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ေသာအေၾကာငး့ အရာမ္ာ့
က႑”

တိ႔တ
ု ျငးပါွငးသညးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေၾကာငးံ

ကုမၸဏီ၌

အမြနးတကယးရလဒးမ္ာ့

သညး

ဤဘ႑ာေရ့ တငး်ပခ္ကးပါ ရလဒးမ္ာ့ႏြငး႔ သိသာေသာ ကျာ်ခာ့မႈ ရြႏ
ိ င
ုိ ပ
း ါသညး၈
ဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို
အေ်ခ်ပဳ၊

ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ

ေရ့ဆျစ
ဲ ီစဥး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကး

ႏြငံး

အေ်ခခဵမ္ာ့ႏြငး႔

မြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့ေပ၍တျငး

ေဖ၍်ပထာ့ေသာ

အေ်ခခဵအခ္ကးမ္ာ့ႏြငး႔

မြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့ကို လျတးလပးေသာ စာရငး့စစး (သို႔မဟုတး) ေငျစာရငး့စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ.တစးခုက လျတ
ျ းလပးစာျ
စစးေဆ့်ခငး့

(သို႔မဟုတး)

တငး်ပမ္ာ့ကိုရရြိမညး

အစီရငးခဵ်ခငး့မ်ပဳလုပးခ႔ပ
ဲ ါ၈

(သို.မဟုတး)

ရရြိရနး

ဤေနရာတျငး

အလာ့အလာရြိသညးဟု

ထညး႔သျငး့ေဖား်ပထာ့ေသာ
မညးသို႔ေသာ

ဘ႑ာေရ့

အေ်ခအေနတစးရပးရပးတျငး

မဆိုကၽျႏးုပးတို႔ ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတး) အ်ခာ့သူတစးဦ့ဦ့၌ ကိုယးစာ့်ပဳမြဳ ၇ အာမခဵမြဳ (သို႔မဟုတ)း ၾကိဳတငး
ေဟာကိနး့ထုတးမြဳတစးရပး အေန်ဖငးံ ယူဆ၊မရပါ၈ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး ဤဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ အတိုငး
်ဖစးမညးဟု အာမခဵခ္ကးေပ့ထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ ဤဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကးပါ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့
အေန်ဖငးံ အခိုငးအမာယဵုၾကညး်ခငး့မ်ပဳဘဲ သတိ်ဖငးံသာသဵု့သပးရပါမညး၈
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စာရငး့စစးထာ့ေသာေငျလကးက္နးစာရငး့ရြငး့တမး့(က္ပးသနး့ေပါငး့)
ပဵု်ပရြငး့လငး့သညး႔ကိစၥအတျကးသာ
( ၃၁.၃.၂၀၁၆ ) ေန.ရြိ လကးက္နးရြငး့တမး့
ေငျသာ့ ႏြငးံ ဘဏးလကးက္နး
ေငျလကးက္နး

-

ဘဏးလကးက္နး

ှ၄ှ.၁ှ

လကးငငး့ရရနးပိုငးချငးံမ္ာ့
ႀကိဳတငးေငျ
ေဆာကးလုပးစရိတး
(အေဆာကးအဦ့ႏြငးံလမး့)

၃,၃၀၁.၁၆

ပဵုေသပိုငးဆိုငးချငးံမ္ာ့
ပိုငးဆိုငးမြဳ၇စကးရဵုအလုပး႐ုဵႏြငးံလုပးငနး့သဵု့ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့

ှ.၃၅

ရရနးပိုငးချငးံ စုစုေပါငး့

၃,၁၄၄.၂၅

လကးငငး့ေပ့ရနးတာွနးမ္ာ့
အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ထဵမြႀကိဳတငးရေငျ

ှ,၁၂ွ.ွွ

ေပ့ရနးရြိစာရငး့စစးေႀက့ လ္ာထာ့ေငျ

ဿ၃.ဿွ

ပဵုေသ ေပ့ရနးတာွနးံမ္ာ့

-

ေပ့ရနးတာွနး စုစုေပါငး့

ှ,၁၇၆.ဿွ
၅,၀၀ှ.၀၅

အသာ့တငးရရနးပိုငးချငးံ
မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ ႏြငးံ ရဵပဵုေငျ
မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ
ချငးံ်ပဳ်ပီ့မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ
ဿ,၂ွွ,ွွွ စုx ေငျက္ပးှွ,ွွွ/ႏြဳနး့

ဿ၂,ွွွ

အစုရြယးယာထညး.ွငး်ပီ့ေငျ
၂ွွ,ွွွ စု x ေငျက္ပး- ှွ,ွွွ/ႏြဳနး့

၂,ွွွ

စုေဆာငး့်ပီ့အ်မတး
ယခုႏြစးအသာ့တငးအ်မတးေငျ

၁.၀၅
၅,၀၀ှ.၀၅
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စာရငး့စစးထာ့ေသာွငးေငျစာရငး့ရြငး့တမး့(က္ပးသနး့ေပါငး့)
ပဵု်ပရြငး့လငး့သညး႔ကိစၥအတျကးသာ

စာရငး့ေခါငး့စဥး

စာရငး့စစးထာ့ေသာ

ကမး့လြမး့အစုရြယးယာမ္ာ့

ေနာကးဆဵု့ လကးေတျ႕

အ်ပညး႔အွ

လုပးေနသညး႔ေန႔

ထုတးေပ့်ပီ့လြ္ငး Proforma

ေငျလကးက္နးရြငး့တမး့

ေငျလကးက္နးရြငး့တမး့

ွငးေငျ
အေဆာကးအဦ့ေရာငး့ရေငျ

-

ဆိုငးခနး့ငြာ့ရမး့ခရေငျ

၂၁၁၀.၃
ှ၅၂.၄ွ

စုစုေပါငး့ ွငးေငျ

-

ကုနးသျယးချနး 5%

၂၃ဿ၆.၀
(ဿ၅ှ.၂)

5% အချနးေဆာငး်ပီ့အသာ့တငးွငးေငျ

-

၂၀၁၄.၅

အေဆာကးအဦ့ေဆာကးလုပးစရိတး

-

(၀ဿွဿ.၆)

ဆိုငးခနး့မ္ာ့်ပဳ်ပငးစရိတး

-

(ှ၅.၃)

ေရာငး့ရကုနးတနးဖို့

ေပါငး့
အႀကမး့အ်မတး

(၀ဿဿှ.၂)
-

အ်ခာ့ွငးေငျ

ဿှဿ၃.၀

ဿ၃.၆၉

အသဵု့စရိတးမ္ာ့
(ှ)စီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစရိတး

(၂၅.၆၄)

(ဿ)ေရာငး့ခ္်ဖနး.မြဳစရိတး

(၆၅.၆)
(၀ဿ.၃)

(၀)လဵုၿခဵဳေရ့လစာႏြငးံစရိတး

(ဿ.ွ)

(၁)ဘဏးတို့

(ဿ၆ဿ.၂)

(၂)တနးဘို့ေလ္ာ.စရိတး

(၁ဿ၁.ွ)
ေပါငး့

အသာ့တငးအၿမတး (အချနးမေဆာငးမြီ)

(၂၂.၆၄)

(၅၂ွ.ွ)

၁.၀၅

ှဿ၄၃.၀

-

(၀ှ၆.ှ)

၁.၀၅

၆၂၄.ဿ

-

(ဿ၀၆.၀)

၁.၀၅

၄ှ၅.ွ

(၃) ်မိဳ.ေတားစညးပငးသို.အသာ့တငးအၿမတးး
25% ချဲေွ
အသာ့တငးအၿမတး (အချနးမေဆာငးမြီ)
ွငးေငျချနး 25%
အသာ့တငးအၿမတး (အချနးေဆာငး်ပီ့)
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တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ္ ွငးေငျျစာရငး့တငး်ပခ္ကး
(က္ပးသနး့ေပါငး့)
ဘ႑ာေရ့ႏြစး

စာရငး့ေခါငး့စဥး

ဿွှ၂/ှ၃

ဿွှ၃/ှ၄

ဿွှ၄/ှ၅

ဿွှ၅/ှ၆

ဿွှ၆/ဿွဿွ

ွငးေငျ
အေဆာကးအဦ့ေရာငး့ရေငျ

-

၂၁၁၀.၃

ှ၅၅၄၅.၅

ှ၆၁၆၄.၆

ဿှှ၄၅.၂

ှ၅၂.၄ွ

ှ၅ှွ.၂

၂ွှ၅.၂

၃၆၆၀.၄

၂၃ဿ၆.၀

ဿွ၃၅၆.၀

ဿ၁၂ှ၃.၁

ဿ၅ှ၄ဿ.ဿ

(ဿ၅ှ.၂)

(ှွ၀၁.၂)

ှဿဿ၂.၅

ှ၁ွ၅.၃

-

၂၀၁၄.၅

ှ၆၃၂၁.၅

ဿ၀ဿ၆ွ.၃

ဿ၃၄၃၀.၃

အေဆာကးအဦ့ေဆာကးလုပးစရိတး

-

(၀ဿွဿ.၆)

(ှှှွွ.၄)

ှှ၀ှွ.၂

ှဿ၁၂၃.၄

ဆိုငးခနး့မ္ာ့်ပဳ်ပငးစရိတး

-

(ှ၅.၃)

ှ၅ှ.ွ

၆ွ၁.ှ

ှှ၄၆.၃

(၀ဿဿှ.၂)

ှှဿ၅ှ.၄

ှဿဿှ၁.၃

ှ၀၃၀၃.၁

ဿှဿ၃.၀

၅၀၄၀.ှ

ှှွ၄၃.ွ

ှ၀ှဿ၄.ဿ

ှ၅၆.၅

ဿ၁၃.၆

၁ွွ.၅

(၆၅.၆)

(ှဿ၀.၃)

(ဿ၁၅.၃)

(၀၀၂.ဿ)

(၀ဿ.၃)

(ဿ၃ွ.၆)

(ှ၁၆.ဿ)

(ဿှ၁.၁)

(ဿ.ွ)

(ှ၂.၆)

(ဿှ.၂)

(၀၄.ွ)

(၁)ဘဏးတို့

(ဿ၆ဿ.၂)

(၆ှွ.ွ)

(၆ှွ.ွ)

(၆ှွ.ွ)

(၂)တနးဘို့ေလ္ာ.စရိတး

(၁ဿ၁.ွ)

(၁၀၅.၀)

(၃၄၂.ှ)

(ှွှ၀.၄)

(၂၅.၆၄)

(၅၂ွ.ွ)

(ှ၄၁၅.၄)

(ဿွွ၁.၁)

(ဿ၂ှွ.ဿ)

၁.၀၅

ှဿ၄၃.၀

၃၅ှ၁.ဿ

၆၀ှ၅.၂

ှှွှ၄.၆

-

(၀ှ၆.ှ)

(ှ၄ွ၀.၃)

(ဿ၀ဿ၆.၃)

(ဿ၄၂၁.၂)

၁.၀၅

၆၂၄.ဿ

၂ှှွ.၃

၃၆၅၅.၆

၈၂၆၃.၄

-

(ဿ၀၆.၀)

(ှဿ၄၄.၃)

(ှ၄၁၄.ဿ)

(၂၀၆၅.၉)

(အချနးေဆာငး်ပီ့)

၁.၀၅

၄ှ၅.ွ

၀၅၀ဿ.၆

၂ဿ၁ှ.၄

၆၁၉၇.၆

စုေဆာငး့်ပီ့အ်မတး/ အရြဳဵ့

၁.၀၅

၃၁၆.ဿ

၁၁၅ဿ.ှ

၆၄ဿ၀.၅

ှ၂၆ဿှ.၀

ဆိုငးခနး့ငြာ့ရမး့ခရေငျ
စုစုေပါငး့ ွငးေငျ

-

(ႏြဳတး) ကုနးသျယးချနး 5%
5% အချနးေဆာငး်ပီ့အသာ့တငးွငးေငျ
ေရာငး့ရကုနးတနးဖို့

ေပါငး့
အႀကမး့အ်မတး/ အရြဳဵ့

-

အ်ခာ့ွငးေငျ

ဿ၃.၆၉

အသဵု့စရိတးမ္ာ့
(ှ)စီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစရိတး

(၂၅.၆၄)

(ဿ)ေရာငး့ခ္်ဖနး.မြဳစရိတး
(၀)လဵုၿခဵဳေရ့လစာႏြငးံစရိတး

ေပါငး့
အသာ့တငးအၿမတး/ အရြဳဵ့
(အချနးမေဆာငးမ)ြီ
(၃)်မိဳ.ေတားစညးပငးသို.အသာ့တငးအၿမတးး
၂၅%ချဲေွ
အသာ့တငးအၿမတး / အရြဳဵ့
(အချနးမေဆာငးမ)ြီ
ွငးေငျချနး ၂၅%
အသာ့တငးအၿမတး/ အရြဳဵ့
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စာရငး့စစးထာ့ေသာ ရ/သဵု့ခနး.မြနး့ေၿခ ေငျစာရငး့ (က္ပးသနး့ေပါငး့)
ဘ႑ာေရ့ႏြစး

စာရငး့ေခါငး့စဥး

ဿွှ၂/ှ၃

ဿွှ၃/ှ၄

ဿွှ၄/ှ၅

ဿွှ၅/ှ၆

ဿွှ၆/ဿွ

ရေငျ
မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ

၂,ွွွ

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ထဵမြ ႀကိဳတငးရေငျ

ှ,၁၂ွ

အေဆာကးအဦ့ ေရာငး့ရေငျ

၂,၁၁၁

ှ၅,၅၄၆

ှ၆,၁၆၅

ဿှ,၅၄၂

ှ၅၃

ှ,၅ှွ

၂,ွှ၅

၃,၆၆၁

-

ှ၆ွ

ဿ၁၄

၁ွှ

၁,၂ွွ

ဿ,၂ွွ

-

-

၂၆

-

-

-

-

၃,၅၀၂.၉

ဿ၂,ှ၀ွ

ဿ၀,၀၄၆

ဿ၁,၄၃၀

ဿ၆,ဿ၄ွ

ှ၄,ှ၆၅.ှ ှ၁,၁၀၀.ှ

ဿဿ,၁ဿ၅.ှ

ဿ၁,၁ွ၅.၅

ဆိုငးခနး့ငြာ့ရမး့ခရေငျ
အ်ခာ့ွငးေငျ

ဿ၃.၄

ဘဏးေခ့္ေငျ

စုစုေပါငး့ရေငျ

ှ၂,ွွွ

သဵု့ေငျ
၃,၃၀၁.၂

ေဆာကးလုပးကုနးက္ စရိတး

၂၅.၆

၆၅.၆

ှဿ၀.၃

ဿ၁၅.၃

၀၀၂.ဿ

ေရာငး့ခ္်ဖနး႔မြဳစရိတး

-

၀ဿ.၃

ဿ၃ွ.၆

ှ၁၆.ဿ

ဿှ၁.၁

လဵုၿခဵဳေရ့လစာႏြငးံစရိတး

-

ဿ.ွ

ှ၂.၆

ဿှ.၂

၀၄

စီမဵအုပးခ္ဳပးမြဳစရိတး

ှ.၄

ပဵုေသပိုငး ပစၥညး့ွယးယူမႈ
်မိဳ.ေတားစညးပငးသို႔အသာ့တငးအၿမတးး25%ချဲေွ

-

၀ှ၆.ှ

ှ,၄ွ၀.၃

ဿ,၀ဿ၆.၃

ဿ,၄၂၁.၂

ကုနးသျယးလုပးငနး့ချနး 5%

-

ဿ၅ှ.၂

ှ,ွ၀၁.၂

ှ,ဿဿ၂.၅

ှ,၁၁၀.၁

ႀကိဳတငးချနး 2%

-

ှှဿ.၃

၁ှ၀.၅

၁၆ွ.၀

၂၄၄.၁

ဘဏးတို့

-

ဿ၆ဿ.၂

၆ှွ.ွ

၆ှွ.ွ

၆ှွ

ေခ့္ေငျ ်ပနးဆပး ်ခငး့

-

-

-

-

၁,၂ွွ

အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ထဵမြ ႀကိဳတငးရေငျ်ပနးေပ့

-

ှ,၁၂ွ

-

-

-

ှ၆,၄၅၄.၀ ှ၅,၅၆၂.၁

ဿ၄,၅ွ၀.ှ

၀၂,ှ၅ွ.၄

၃,၀၀ှ.၅

စုစုေပါငး့သဵု့ေငျ

ှ၄ှ.၁

အသာ့တငးပိုေငျ
စာရငး့ဖျငးံလကးက္နး

ှ၄ှ.၁

အဆငးံဆငးံေပါငး့ လကးက္နးေငျ

၂,၀၁ဿ.၄

၁,၁၅၀.၃

(၀ွ၁ွ.ှ)

(၂၆ှွ.၄)

ှ၄ှ.၁

၂,၂ှ၁.ှ

၆,၆၆၄.၄

၃,၆၂၄.၃

၂,၂ှ၁.ှ

၆,၆၆၄.၄

၃,၆၂၄.၃

ှ,ွ၁၃.၆

ဘ႑ာေရ့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ေအာကးပါအေ်ခခဵအခ္ကးမ္ာ့ႏြငး႔ မြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့ေပ၍တျငး အေ်ခ်ပဳ၊ စီမေ
ဵ ရ့
ဆျထ
ဲ ာ့ပါသညး၈
(က)

တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေရာငး့ေစ့္ၾကီ့သညး

စုစုေပါငး့ခနး႔မြနး့ေ်မ

(၅ဿ)

ဧက

က္ယးွနး့ေသာ

ေ်မေနရာတျငရ
း ်ိြ ပီ့ အဓိကေစ့္ေနရာႏြငးံ အေထာကးအပဵ႔်ပဳေ်မေနရာတို႔ ပါွငးသညး၈
(ခ)

အဓိကေစ့္ေနရာတျငး အ်ခာ့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ေဆာကးလုပးမညး်ဖစးရာ ယငး့တို.မြာ လူေန/ဆိုငးခနး့ shop
house

မ္ာ့၇

သစးသီ့ွလဵႏင
ြ း႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

လကးကာ့ေစ့္ေနရာ၇

ရာသီေပ၍သီ့ႏြဵ

ေစ့္ေနရာ၇
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အသငးံ်ပဳ်ပငး ထုတးပို့ထာ့သညး႔ အသာ့၇ ပငးလယးစာ၇ ေအ့ခဲထာ့ေသာ အစာ့အစာ ေစ့္ေနရာ၇ အသာ့၇ ငါ့၇
ပငးလယးစာ ႏြငး႔ စာ့ဖိုေဆာငး သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ေရာငး့မညး႔ ေ်မ်ပငးေစ့္၇ သစးသီ့ွလဵ လကးကာ့ေစ့္ အေသ့၇
ပနး့မနး ၇ သစးသီ့ႏြငး႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး အတျကး ေတာငးသူ ေ်မ်ပငးလကးလီေစ့္ေနရာ၇ အဆငးံ်မငးံ
ကုနးတိုကးၾကီ့၇

ေမားေတားယာဥးႏင
ြ း႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးထုတးလုပးမႈ၇

ကုနးကာ့ရပးနာ့ရနးေနရာ၇ အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု၇

စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့

ေနရာ၇

ဟိုတယး၇

သစးသီ့ွလဵႏြင႔း

စကးသဵု့ဆီ

အေရာငး့ဆိုငး၇

အမႈိကစ
း ျန႔ပ
း စးရနးေနရာ၇ ဇီွဓာတးေငျ႔ လ္ြပးစစးဓါတးအာ့ေပ့ရဵု၇ ကုနးကာ့မ္ာ့ ကုနးတငးကုနးခ္လုပးရနးေနရာ၇
ွနးထမး့အိမးယာႏြငး႔ ေစ့္အုပး ခ္ဳပးေရ့ရဵု့တို႔ကို တညးေဆာကးမညး၈
(ဂ)

ေအာကးေဖား်ပပါမ္ာ့သညး ေစ့္ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငး႔ တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေစ့္ တညးေဆာကးေရ့ စီမဵကိနး့
ေအာကးတျငး

အေကာငးအထညးေဖ၍မညးံ

အက္ဥး့ခ္ဳပးတငး်ပခ္ကး်ဖစး်ပီ့

ကုနးက္စရိတးစုစုေပါငး့မြာ

ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကး မတိုငးမီ ခနး.မြနး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ ပမာဏ်ဖစးပါသညး၈ စီမဵကိနး့ တစးခုလဵု့၌
စုစုေပါငး့ကုနးက္စရိတးသညး ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကးမတိုငးမီ ခနး႔မြနး့ထာ့ေသာ တစးစတုရနး ေပ အတျကး
က္သငးံမညးံ ကုနးက္စရိတးေပ၍တျငး အေ်ခ်ပဳ၊ တျကးခ္ကးထာ့ပါသညး၈
အမြတးစဥး

စီမဵကိနး့

ခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတး
(က္ပးသနး့ေပါငး့)

ှ

အေဆာကးအဦ့မ္ာ့

၅ှ,ွှ၀

ဿ

အေထာကးအကူ်ပဳပဳစၥညး့မ္ာ့

ှဿ,၃၄၁

၀

စကးကိရိယာမ္ာ့

ဿ,ှ၁၀

၁

သဲ်ဖညး႔်ခငး့

ဿ,၃ွွ

၂

ေ်မ်ပငးဆငးစရိတး

ှ,၁၁ဿ

စုစုေပါငး့
(ဃ)

အေဆာကးအဦ့ႏြငးံ

၆၆,၅၄ဿ

အေထာကးအကူ်ပဳပစၥညး့မ္ာ့ တညးေဆာကးေရ့ႏြငး႔ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို

အဆငး႔

ေလ့ဆငး႔ ထာ့၊ လုပးေဆာငးသျာ့ပါမညး၈ အဆငးံ - ှ ကို ဿွှ၃ ခုႏြစး ႏြငံး ဿွှ၄၇ အဆငး ံှ.ှ ကို ဿွှ၄
အထိ ၇ အဆငးံ-ဿ ကို ဿွှ၄ မြ ဿွှ၅ ႏြငံး အဆငးံ ဿ.ှကို ဿွှ၆ ခုႏစ
ြ အ
း တျငး့ ေဆာငးရျကးပါမညး၈
ေအာကးတျငး စီမဵကိနး့အေကာငးအထညး ေဖ၍မညးံကာလမ္ာ့ကို အက္ဥး့ခ္ဳပးကို တငးး်ပ ထာ့ပါသညး၈
တညငး့ကုနး့လကးကာ့ေရာငး့ေစ့္တညးေဆာကးေရ့ကာလလ္ာထာ့ခ္ကး
ဿွှ၃

စဥး
Q1
ှ

အဆငး႔ - ှ

ဿ

အဆငး႔ - ှ၇ အဆငး႔ချဲ - ှ

၀

အဆငး႔ - ဿ

၁

အဆငး႔ - ဿ၇ အဆငး႔ချဲ - ှ

Q2

Q3

ဿွှ၄
Q4

Q1

Q2

Q3

ဿွှ၅
Q4

Q1

Q2

Q3

၂၀၁၉
Q4

Q1
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အထကးေဖား်ပပါ

စီမဵကိနး့တညးေဆာကးေရ့ကာလလ္ာထာ့ခ္ကးကို

ေနာကးဆဵု့သေဘာတူညီခ္ကးေပ၍တျငး

အေ်ခ်ပဳထာ့ပါသညး၈

သု႔ိရာတျငး

YCDC

ႏြငး႔

MAEX

လတးတေလာ

တို႔အၾကာ့

အေ်ခအေနေၾကာငး႔

အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ လိုကးေလ္ာညီေထျ ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိပါသညး၈
(င)

ဘဏးေခ့္ေငျ က္ပးသနး့(၂ွွွ)ေခ့္ငြာ့ချငးံ ေတာငး့ခဵထာ့ပါသညး၈ အဆိုပါေခ့္ေငျကို လကးကာ့ေစ့္ရဵု
တညးေဆာ

ေရ့ႏြငးံ

စီမဵကိနး့အဆငးံ-ှပါ

အ်ခာ့ေသာကုနးက္စရိတးမ္ာ့အတျကး

အသဵု့်ပဳရနး်ဖစးသညး၈

အဆိုပါ ေခ့္ေငျႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ အတို့ႏြဳနး့၇ အေပါငးပစၥညး့အစရြိသညးံကိစၥမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏြိဳငး့ရနး
လိုအပးပါသညး၈
(စ)

အဆငး႔ - ှ တျငး အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ လူေန/ဆိုငး Shop House ၂၀ လဵု့ ပါွငးရာ ှ၅ လဵု့ မြာ ၁ထပး
အေဆာကးအဦ့မ္ာ့်ဖစး၊ ၀၂ လဵု့

မြာ ၀ ထပးအေဆာကးအဦ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး သစးသီ့ွလဵ

လကးကာ့ေစ့္၇ အသာ့၇ ငါ့၇ ပငးလယးစာႏြင႔း စာ့ဖိုေဆာငး သဵု့ပစၥညး့မ္ာ့အတျကးေ်မ်ပငးေစ့္၇ ပနး့မနး ၇
သစးသီ့ွလဵႏြင႔း ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေတာငးသူမ္ာ့ေ်မ်ပငးေစ့္၇ ေမားေတားယာဥး/ကုနးကာ့ ရပးနာ့ရနးေနရာ၇
ဓါတးဆ/ီ ဒီဇယးဆိုငး၇ သနး႔စငးခနး့ႏြင႔း ေရခ္ိဳ့ခနး့၇ အမြိဳကးစျန.း ရနးေနရာ၇ ဇီွဓါတးေငျ႕ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့ရဵု၇
ေရဆို့

သနး႔စငး်ခငး့စကးရဵုႏြငံးဌာနချဲ

ေဆာကးလုပးေရ့မ္ာ့လညး့

ပါွငးသညး၈

အာ့လဵု့ကို

ဿွှ၄ခုႏြစ၇း

မတးလအကုနးတျင်း ပီ့စီ့ရနး လ္ာထာ့ပါသညး၈ ခနး.မြနး့ကုနးက္စရိတးမြာ က္ပးသနး့(ဿ၂,ဿွွ)ခနး႔ရြိပါမညး၈
ယခုအခ္ိနးအထိ ကုမၸဏီမြ က္ပးသနး့ေပါငး့(ှွ,ွွွ)ကို မတညး ေငျရငး့အ်ဖစး ထညးံွငးထာ့်ပီ့်ဖစးရာ
အဆငး-ံ ှတညးေဆာကးေရ့အတျကး သဵု့စျရ
ဲ နး်ဖစးပါသညး၈ လူေန/ဆိုငးခနး့ shophouse မ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့မြ
ရရြိမညးံွငးေငျ၇ အငြာ့ွငးေငျႏြငးံ အ်ခာ့ွငးေငျမ္ာ့ကို လညး့ အဆငးံ-ှ တညးေဆာကးေရ့၌ တစးစိတးတစးပိုငး့
အတျကး အသဵု့်ပဳသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈ က္နးရြိေနေသ့ေသာ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ႏြငံး အေထာကးအကူ်ပဳ
အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ကို မူအဆငးံှ-ှမြသာ တညးေဆာကးသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈က္ပးသနး့(ဿ၂,ဿွွ)အနကးမြ
ေဆာကးလုပးေရ့အဆငးံ-ှ၇အတျကး

အသဵု့်ပဳမညးံေငျ

မြာ

ထညးံွငး်ပီ့်ဖစးေသာ

က္ပးသနး့ေပါငး့(ှွ,ွွွ)

်ဖစးပါသညး၈

ေခ့္ေငျတစးစိတးတစးပိုငး့ကို

ေဆာကးလုပးေရ့အဆငးံ-ှအတျကး

ေဖ၍်ပထာ့ေသာ

ေဆာကးလုပးေရ့၌

အဆိုပါကမး့လြမး့ထာ့ေသာအစု

မတညးရငး့ႏြီ့ေငျ

က္ပးသနး့ေပါငး့(၂,ဿ၂ွ)ႏြငးံ

အသဵု့်ပဳမညး်ဖစးပါသညး၈

လကးရြိတို့တကးမြဳအေ်ခအေနႏြငးံ

ေအာကးတျငး

အဆငး-ံ ှ၇ေဆာကးလုပးေရ့

ကုနးက္စရိတးတို႔ သညး “ေဆာကးလုပးေရ့တို့တကးမြဳ” က႑တျငး ေလံလာႏုိငးသညး၈
ေဆာကးလုပးေရ့အဆငးံ-ှ၇အတျကးလကးရြိကုနးက္စရိတး ( က္ပးသနး့ေပါငး့)
စဥး

အေၾကာငး့အရာ

ယူနစး

တယူနစး

ကုနးက္စရိတး

တို့တကးမြဳ

ကုနးက္စရိတး

သငးံေငျ

%

်ပီ့စီ့တနးဘို့

ှ

ဿယူနစး ၀ထပး shop house

၀၄

ဿ၀၃.၀ှ

၅,၄၁၀.၁၄

ဿှ.၀၂

ှ,၅၃၃.၄၀

ဿ

ဿယူနစး ၁ထပး shop house

ှ၃

၀ွွ.ွ၆

၁,၅ွှ.၁၁

၀ှ.၅၄

ှ,၂၀ွ.ဿဿ

၃

လကးကာ့ေစ့္၇(၅+၅)+(၁+၆)

ဿ

ဿ,ှ၁ွ.၁၆

၁,ဿ၅ွ.၆၅

၅၂.ွွ

၀,၃၀၅.၅၀

၄

လကးကာ့ေစ့္ (ှွ+ှှ)

ှ

၀,၀ှ၀.၄၂

၀,၀ှ၀.၄၂

၃ွ.ွွ

ှ,၆၅၅.ဿ၂

၅

လမး့(ဿ၂ွွွွ)စတုရနး့ေပ

ှ,၁၁ဿ.ွွ

ှ,၁၁ဿ.ွွ

၆

သဲ်ဖညးံႏြငးံဆိုဒးရြငး့်ခငး့

ဿ,၃ွွ.ွွ

ဿ,၃ွွ.ွွ
ဿ၂,ှ၅ှ.၃၁

ဿ၅.၅ှ

၁ှ၂.၁၁

ှွွ.ွွ

ဿ,၃ွွ.ွွ
ှဿ,ွ၀၆.၁၄

87
(ဆ)

အဆငးံ -ှ.ှ ရြးိ လူေန/ဆိုငးခနး့ Shop House ၆၀ လဵု့ တျငး ၀ှ လဵု့ မြာ ၁ ထပး အေဆာကး အအဵုမ္ာ့ ်ဖစး၊
၃ဿ လဵု့မြာ ၀ ထပး အေဆာကးအအဵုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး အဆငး႔-ှ.ှ တျငး ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညး
ေစ့္အုပးခ္ဳပးေရ့ရဵု့၇ သစးသီ့ွလဵႏင
ြ း႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေစ့္ေနရာ၇ အေအ့ခနး့သိုေလြာငးရဵု၇ ကုနးတငးကာ့
ကုနးတငး/ကုနးခ္လုပးရနးေနရာႏြင႔း ေ်မ်ပငးေရေလြာငးကနးတို႔ကို ဿွှ၄ ခုနြစးအကုနထ
း ိ ေဆာကးလုပးမညး
်ဖစးရာ က္ပးသနး့ (ဿှ,၂ွွ) ကုနးက္မညးဟု ခနး႔မြနး့ပါသညး၈

(ဇ)

အဆငး႔(ဿ)တျငး က္နးရြိေသာလူေန/ဆိုငးခနး့ Shop House

၁၅ လဵု့ ပါွငး်ပီ့ ှ၃ လဵု့မြာ ၁ထပး

အေဆာကးအအဵုမ္ာ့်ဖစး်ပီ့ ၀ဿ လဵု့မြာ ၀ထပးအေဆာကးအအဵုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့အေဆာကး အအဵုမ္ာ့မြာ
သစးသီ့ႏြငး႔

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေစ့္ရဵ၇ု

ကုနးကာ့ရပးနာ့ရနးေနရာ၇

ရာသီေပ၍သစးသီ့ွလဵေစ့္ရဵ၇ု

ွနးထမး့အိမးယာမ္ာ့၇

ဟိုတယး၇

သနး႔စငးခနး့ႏြငး႔

တို႔်ဖစးသညး၈ အဆငး႔(ဿ)ကို ဿွှ၅ စကးတငးဘာလအထိ

ေမားေတားယာဥးငယး/

ေရခ္ိဳ့ခနး့မ္ာ့ႏြင႔း

အမြိဳကးစျနး႔ပစးရဵု

အေကာငးအထညးေဖ၍ ေဆာငးရျကးမညး်ပီ့

က္ပးသနး့(ဿ၆,၃ွွ)ကုနးက္မညးဟုခနး႔မြနး့ပါသညး၈
(စ္)

အဆငး-ံ ဿ.ှ တျငး က္နးအေဆာကးအဦ့မ္ာ့်ဖစးသညး႔ ၀ထပး လူေန/ဆိုငးခနး့ Shop house

ှွ လဵု့၇

အဆငးံ်မငးံ ကုနးတိုကးႏြငးံ အသငံး်ပဳ်ပငးထုတးပို့်ပီ့ေသာ အသာ့၇ ပငးလယးစာ၇ ေအ့ခဲထာ့ေသာအစာ့
အစာေစ့္တိ႔ု

ပါွငးၾက်ပီ့၇

ယငး့တို႔ကို

ဿွှ၆

ခုႏြစး

ပထမကျာတာအထိ

အေကာငးအထညးေဖ၍

ေဆာငးရျကးမညး်ဖစး်ပီ့ က္ပးသနး့ (ဿ၀,၂ွွ) ကုနးက္မညးဟုခနး.မြနး့သညး၈
(ည)

ယူနစးမ္ာ့

ေရာငး့ခ္၊

ရေသာွငးေငျကို

လတးတေလာေပါကးေစ့္ႏႈနး့ေပ၍တျငး

ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကး

အေ်ခ်ပဳ၊

မတိုငးမီတျငးရြိသညးံ

တျကးခ္ကးသညး၈

ခနး႔မြနး့ထာ့ေသာ

ယူနစးမ္ာ့အေရာငး့

ွငးေငျတျငး

လူေန/ဆိုငးခနး့ Shop house အလဵု့ (ဿွွ)ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ သစးသီ့ွလဵႏြငး႔ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး လကးကာ့
ဆိုငးေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြငး႔ ဓါတးဆီဆိုငးေရာငး့ခ္်ခငး့ တို႔ပါွငး

.

။
%

(ဋ )

၂၀၁၅-၁၆

-

-

၀%

၂၀၁၆-၁၇

၃၂

၁၀

၃၃.၃%

၂၀၁၇-၁၈

၅၀

၃၂

၆၄%

၂၀၁၈-၁၉

၄၀

၂၇

၆၇.၅%

၂၀၁၉-၂၀

၄၀

၃၅

၈၇.၅%

ငြာ့ရမး့ခွငးေငျကို

ေနာကးဆဵု့တငး်ပရကးမတိုငးမီတျငး

ရြိသညးံ

စီမဵကိနး့ေနရာ

တစးစတုရနး့ေပ၌

လ္ာထာ့ငြာ့ရမး့ခ ေပ၍တူတညး၊ တျကးခ္ကးသညး၈ ယူနစး/ ေနရာငြာ့ရမး့ခွငးေငျမ္ာ့တျငး သစးသီ့ွလဵႏြင႔း
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

လကးကာ့ေစ့္ငြာ့ရမး့ခ၇

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေ်မ်ပငးေစ့္
ေအ့ခဲထာ့ေသာ

ငြာ့ရမး့ခ၇

အစာ့အစာေစ့္

ငြာ့ရမး့ခတိ႔ပ
ု ါွငးသညး၈

၀

ရာသီေပ၍သစးသီ့ေစ့္ငြာ့ရမး့ခ၇
အဆငးံဆငးံ်ပဳ်ပငးထုတးပို့ထာ့ေသာ
ဆိုငးခနး့

ငြာ့ရမး့ခႏြငး႔

ပနး့မနး၇
အသာ့၇

အေအ့ခနး့
။

သစးသီ့ွလဵႏင
ြ း႔
ပငးလယးစာ၇
သိုေလြာငးရဵု

88
%

(ဌ )

၂၀၁၅-၁၆

၀%

၂၀၁၆-၁၇

၂၀%

၂၀၁၇-၁၈

၆၀%

၂၀၁၈-၁၉

၇၀%

၂၀၁၉-၂၀

၇၃%

လုပးငနး့လညးပတးမႈစရိတးမ္ာ့တျငး ကုမၸဏီအုပးခ္ဳပးေရ့စရိတး၇ ေစ့္ကျကးရြာ်ခငး့၇ ေၾကား်ငာ်ခငး့ႏြင႔း အေရာငး့
်မြင႔တ
း ငးေရ့အသဵု့စရိတးမ္ာ့ႏြငး႔
ယူနစးအေရာငး့မ္ာ့မြ

လဵု်ခဵဳေရ့အသဵု့စရိတးမ္ာ့

ွငးေငျထကး

ရာခိုငးႏႈနး့ေပ၍တျငးအေ်ခ်ပဳ၊

ပါွငးသညး၈

စုစုေပါငး့ႏြစးပတးလညး

တျကးခ္ကး်ပီ့

ေစ့္ကျကးရြာ်ခငး့၇

ကုမၸဏီအုပးခ္ဳပးေရ့စရိတးကို

ွငးေငျေပ၍မူတညး၊
ေၾကား်ငာ်ခငး့ႏြငး႔

ခနး႔မန
ြ ့း ထာ့ေသာ
အေရာငး့်မြင႔တ
း ငး်ခငး့

အသဵု့စရိတးမ္ာ့ႏြင႔း လဵု်ခဵဳေရ့ အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကို ယူနစး အေရာငး့စရိတးထကး စုစုေပါငး့ႏြစးပတးလညး
အေရာငး့စရိတးအေပ၍ ခနး႔မြနး့ေပ့ထာ့ေသာ ရာခိင
ု ႏ
း န
ႈ ့း ်ဖငး႔ တျကးခ္ကးသညး၈
(ဍ )

ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီႏြင႔း YCDC တို႔အၾကာ့ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ ပဋိဥာဥးကို လုိကးနာသညး႔ အေန်ဖငး႔ ကၽျႏးုပးတို႔
ကုမၸဏီက အ်မတးအစျနး့ရေသာွငးေငျရရြိေၾကာငး့ အစီရငးခဵသညး႔အခါ အဆိုပါွငးေငျ၌ဿ၂% ကို YCDC သို.
ေ်မငြာ့ရမး့ခအ်ဖစး ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီက YCDC သို႔ေပ့ရမညး၈

(ဎ )

ဘ႑ာေရ့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ထညး႔သျငး့စဥး့စာ့ထာ့်ခငး့မရြိးပါ၈ လကးကာ့ေစ့္ အစုအဖျ.ဲ ေနရာၾကီ့၌
ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈႏြင႔း တညးေဆာကးေရ့အတျကး ကမး့လြမး့ထာ့ေသာ အစုရြယးယာမ္ာ့ ႏြငး႔ ကမကထ
်ပဳသူမ္ာ့၌

အစုရြယးယာစုစုေပါငး့

ႏြငံး

လ္ာထာ့ေသာ

ယူနစးမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ႏြင႔း

ေနရာငြာ့ရမး့်ခငး့

တို႔မရ
ြ ရြမ
ိ ညးွ
ံ ငးေငျမ္ာ့ကို ချဲေွသဵု့ မ
ျဲ ညး်ဖစးသညး၈
(ဏ)

အထကးတျငးေဖား်ပထာ့သညး႔

အသဵု့စရိတးအာ့လဵု့သညး

ကၽျႏးုပးတို႔၌

ဒါရိုကးတာအဖျ႔က
ဲ

ေနာကးဆဵု့

တငး်ပရကး မတိုငးမီကရြိေနသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ လကးရြိစီ့ပျာ့ေရ့စ့္ကျကးႏြငး႔ အ်ခာ့အေ်ခ အေနမ္ာ့ႏြင႔း
်မနးမာႏိုငးငဵ၌ စီ့ပျာ့ေရ့ အလာ့အလာတို႔ကို အေ်ခခဵ်ပီ့ သငး႔ေလ္ားခိုငးမာသညး႔ ခနး႔မြနး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
(တ)

လ္ာထာ့ေသာ အချနးမေဆာငးမီ

အ်မတးႏြငး႔

အချနးေဆာငး်ပီ့

အ်မတးအထကးတျငး

ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့မြာ

ဘ႑ာေရ့လ္ာထာ့ခ္ကး ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတစးခုခ္ငး့စီတျငး ရရြိမညးံ လ္ာထာ့ွငးေငျ ႏြငးံ
လ္ာထာ့အသဵု့စရိတးအေပ၍

မူတညးပါသညး၈

ထိုသို႔လ္ာထာ့ေသာ

ွငးေငျနင
ြ း႔

အသဵု့စရိတးတို႔သညး

လ္ာထာ့သညးံ အတိုငး့်ဖစးမညးဟု အာမခဵခ္ကးမရြိပါ၈ အလာ့တူစျာ လ္ာထာ့ အချနးမေဆာငးမီအ်မတးႏြငးံ
အချနးေဆာငး်ပီ့

အ်မတးမ္ာ့သညး

လကးေတျ႔တျငးရရြိမညးကိုလညး့

အာမခဵထာ့်ခငး့မရြိပါ၈

သို႔်ဖစးရာ

ကၽျႏးုပးတို႔၌ ဒါရိုကးတာမ္ာ့ သညးလညး့ေကာငး့၇ ကၽျႏးုပးတို႔ကုမၸဏီသညးလညး့ေကာငး့၇ တငး်ပထာ့ေသာ
ဘ႑ာေရ့ လ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ တာွနးမရြိပါ (သို.မဟုတ)း ေပ့ဆပးရနးတာွနးမရြိပါ၈
ဥပေဒအရေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့၈
ကၽျႏုးပးတို.၌ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ အ်မတးေငျရရြိမြဳအေပ၍ သိသာေသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳ ်ဖစးေပ၍
ေစႏိုငးေသာ လူမျဲခဵယူမႈ၇ လကးခဵရရြိသူ်ဖစးမႈ (သို႔မဟုတး) အလာ့တူကိစၥရပးမ္ာ့ ႏြငံး စပးလ္ဥး့သညးံ ဥပေဒအရ
(သို.မဟုတ)း အႏုညာတ စီရငးခ္ကးအရ ေဆာငးရျကးေနမြဳမ္ာ့ (သို မဟုတး) ေဆာငးရက
ျ းရနးအေ်ခ အေနမ္ာ့သညး
ေနာကးဆဵု့ တငး်ပေသာ ေန မတိုငးမီ အခ္ိနးအထိမရြိပါ(သို မဟုတ)း ်ဖစးေပ၍ရနးမရြိပါ၈
ေနာကးဆကးတ်ျဲ ဖစးရပးမ္ာ့
ေနာကးဆဵု့တငး်ပသညးံ

မတိုငးမီအခ္ိနးအထိ

ႏုိငးေသာ သိသာ ထငးရြာ့သညးံ ေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့မရြိပါ၈

ကၽျႏးုပးတို႔၌

ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနေပ၍တျငး

သကးေရာကး
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အပုိငး့ - ၅

်မနးမာႏုိငးငဵေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးေစ့္ကျကး

ေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ဥပေဒ
ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ဥပေဒကို ဿွှ၀ ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး အတညး်ပဳ
်ပဌာနး့ခဲ႔်ပီ့ ဿွှ၂ ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကို
ထုတး်ပနးခဲ႔သညး၈
ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးဆိုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့သညး
ဥပေဒ၌

ထိနး့ခ္ဳပးမြဳေအာကးတျငးတညးရြိ်ပီ့

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတး

ေရာငး့ခ္်ခငး့အေပ၍

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳႏြငးံ

အၾကဵေပ့်ခငး့၇

စပးလ္ဥး့၊

ရြငး့လငး့်ခငး့၇တို႔ပါွငး်ပီ့

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့
အာမခဵ်ခငး့၇

ေရာငး့ွယး်ခငး့၇

ပျဲခယူ်ခငး့၇

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ကို

အဆိုပါေွါဟာရမ္ာ့ကို

လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့

ဘဏးတျငး

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့

အေပ၍

အပးႏြဵ်ခငး့ႏြငးံ

လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့

ဥပေဒတျငး အဓိပၸါယးဖျင႔ဆ
း ိုထာ့သညး၈
ေဖ၍်ပပါအမ္ိဳ့အစာ့တစးခုခ္ငး့စီကို

လုပးေဆာငးရနး

သီ့်ခာ့လိုငးစငးတစးခုယူရနး

ေယဘုယ္အာ့်ဖငး႔

လိုအပးသညး၈ လိုငးစငးမရြိဘဲမညးသူမြ္ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့ကို လုပးကိုငခ
း ျငံးမရြိပါ၈ ေဖါကးဖ္ကး
က္ဴ့လျနးပါက ဥပေဒအရ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ ခဵရမညး၈
ေအာကးေဖ၍်ပပါ

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီမ္ာ့သညး

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့၉

ေငျေခ့္သကးေသခဵ

လကးမြတးဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပးကိုငးခင
ျ းံလိုငးစငးကိုရရြိေသာ ပထမဦ့ဆဵု့ကုမၸဏီ(၂)ခု ်ဖစးပါသညး၈
-

ဧရာထရပးစး (Aya Trust) ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီလီမိတကး

-

စီဘီေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးလီမိတကး

-

KBZစတာလငးကို့လးမငး့(KBZ Stirling Coleman)ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတး ကုမၸဏီလီမိတကး

-

်မနးမာေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးေရာငး့ွယးေရ့စငးတာ၇

-

KTZ Ruby Hill ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကုမၸဏီလီမိတကး၇

လိုငးစငးထုတးေပ့ထာ့ေသာ

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးကမ
ု ၸဏီမ္ာ့သညးး

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတး

ဆိုငးရာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳအတျကး အၾကဵေပ့လုပးငနး့ကို သီ့်ခာ့လိုငးစငး ရယူရနးမရြိဘဲလုပးႏိုငးသညး၈ အ်ခာ့သူတစးဦ့ဦက
ေငျေခ့္ သကးေသခဵလကးမြတးဆိုငးရာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳအတျကး အၾကဵေပ့လုပးငနး့ကို လုပးကိုငးလိုပါက ချငး႔်ပဳခ္ကး
လိုငးစငးတစးခုရရနး လိုအပးသညး၈
ေကာငးတာေစ့္ကျကးအစီအစဥး (OTC ေစ့္ကျကး)
ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးမ္ာ့ လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ဥပေဒ အပိုဒး - ၁၁ ကို လုိကးနာ၊ ေကာငးတာ
ေစ့္ကျကး

တညးေထာငးလိုသညးံ

သဵု့ခုေအာကးမနညး့ေသာ

ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတး

ကုမၸဏီမ္ာ့သညး

ေကားမရြငးသို႔ စုေပါငး့ေလြ္ာကးထာ့ၿပီ့ ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိသညးံအခါ ေကာငးတာေစ့္ကျကးကို တညးေထာငးႏိုငးသညး၈
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OTC ေစ့္ကျကးသညး စာရငး့တငးသျငး့မထာ့ေသာ ေငျေခ့္သကးေသခဵလကးမြတးဆိုငးရာ လုပးကိုငးႏိုငးေရ့
အတျကး စုစညး့ထာ့ေသာ ေစ့္ကျကးတစးခု်ဖစးသညး၈ SECM ၌ အတညး်ပဳခ္ကး ရရြိ်ပီ့ေသာအခါ အမ္ာ့ပိုငး
ကုမၸဏီမ္ာ့သညး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူသို႔ တိုကးရိုကးကမး့လြမး့မႈကို ်ပဳလုပးႏိုငးသညး၈ ေငျေခ့္သကး ေသခဵလကးမြတးမ္ာ့
လဲလြယးေရာငး့ွယးေရ့ နညး့ဥပေဒ အခနး့-၂ အပိုဒး - ှွ၃ ႏြငး႔ ှွ၄ ႏြငး႔အညီ SECM က လုပးပိုငးခင
ျ ေ
းံ ပ့သညးံအခါ
ေကာငးတာေစ့္ကျကးတျငး အစုရြယးယာမ္ာ့ကိုေရာငး့/ွယးႏိုငးသညး၈ သို ရာတျငး ေကာငးတာေစ့္ကျကးကို SECM
အေန်ဖငးံ တညးေထာငးထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ပါက မလုပးရေသ့ပါက အစုရြယးယာ လႊဲေ်ပာငး့မြဳမ္ာ့ကို ကုမၸဏီက တာွနး
ယူလုပးေဆာငးမညး၈
ရနးကုနးစေတာံအိပးခ္ိနး့ (YSX = Yangon Stock Exchange)
ရနးကုနးစေတာံအိပးခ္ိနး့ ( YSX ) ကို ရနးကုနးစေတာ႔အိပးခ္ိနး့ ဖကးစပးကုမၸဏီလီမိတကးက ပိုငးဆိုငးသညး၈
ထိုဖကးစပး ကုမၸဏီကို ႏိုငးငဵေတားပိုငးဘဏးတစးခု်ဖစးေသာ ်မနးမာ႔စီ့ပျာ့ေရ့ဘဏးႏြငးံ ဂ္ပနးကုမၸဏီမ္ာ ်ဖစးၾကေသာ
ဒိုငးွါသုေတသနဌာန (Daiwa Institute of Research) ႏြငး႔ ဂ္ပနးအိပစ
း းခ္ိနး့အုပးစု (Japan Exchange Group)
တို႔က တစးခုခ္ငး့စီ၌ ကိုယးတိုငးပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့်ဖစးေသာ

၂ှ.ွွ% ၇ ၀ွ.ဿ၂% ႏြငး႔ ှ၅.၄၂% အသီ့သီ့်ဖငး႔

ပိုငးဆိုငးသညး၈
YSX ကို ဿွှ၂ ခုႏစ
ြ း၇ ဒီဇငးဘာလတျငး ဘ႑ာေရ့ွနးၾကီ့ဌာန၇ ဒု-ွနးၾကီ့ ေဒါကးတာေမာငးေမာငးသိနး့က
တရာ့ွငး ဖျင႔လ
း ြစးခ႔သ
ဲ ညး၈
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အပုိငး့- ၆ လုပးငနး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ်မနးမာဥပေဒမ္ာ့ႏြင႔း စညး့ကမး့မ္ာ့အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖ၍်ပခ္ကး၈
MCA = Myanmar Companies Act ်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒ၈
်မနးမာႏိုငးငက
ဵ ုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒ (အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငး႔မူရငး့အေခ၍အေွ၍ Burma Companies Act) ကို
ှ၆ှ၁

ခုႏြစးတျငး

်ပဌာနး့၊

အေ်ခခဵက္ေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့

ဥပေဒမ္ာ့ကို

ကုမၸဏီတစးခုတညးေထာငးလိုသူ

ေရ့ဆျထ
ဲ ာ့ပါသညး၈

ပုဂိၐဳလးတစးဦ့ခ္ငး့စီ

ထိုသို႔ေရ့ဆျခ
ဲ ဲံသညးံအခ္ိနးွနး့က္ငးရြိ

အတျကး
်ဗိတိသြ္

ကုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒႏြငးံ အလာ့တူပငး်ဖစးသညး၈ ဥပေဒကို ှ၆၅၆ ႏြငး႔ ှ၆၆ှ ခုႏြစးတို႔တျငး ႏြစးၾကိမး်ပငးဆငးခဲ႔သညး၈
ဤအလာ့အလာညႊနး့တမး့သညး MCA အပိုဒး ၆ဿ ႏြငး႔ ၆၀အရ ေရ့သာ့ထာ့်ပီ့ ေအာကးေဖ၍်ပပါ ဇယာ့မြာ
အလာ့အလာညႊနး့တမး့ပါ က႑မ္ာ့ႏြငးံသကးဆိုငးသညးံ ပုဒးမမ္ာ့ကို ရညးညႊနး့ထာ့ပါသညး၈
MCA

အေၾကာငး့အရာ

အလာ့အလာညႊနး့တမး့၌ ရညးညႊနး့က႑

စာမ္ကးႏြာ

ပုဒးမ
၆ဿ(ှ)

အလာ့အလာညႊနး့တမး့တျငး

ရကးစပ
ျဲ ါရမညး်ဖစးရာ

အဆိုပါ

နိဒါနး့မြအဖုဵ့စာမ္ကးႏြာအထိ

၀

စာ်ဖငးံေရ့သာ့၊

အခနး့ XI က႑ ပါ လကးမြတးမ္ာ့

၆၃

ကိုယးစာ့လြယးက

မ္ကးႏြာဖဵု့တျငး

ရကးစျသ
ဲ ညး ထုတးေွသညးံ ရကးစ်ျဲ ဖစးလာလိမး႔မညး၈
၆ဿ(ဿ)

ဒါရိုကးတာတစးဦ့

(သို႔မဟုတး)

အချငံးအာဏာလႊဲ

။က

ထာ့ေသာ

လကးမြတးေရ့ထို့်ပီ့

ထုတးေွသညးံေန႔

ထိုေန႔ထကးေစာသညးံေန႔တျငး

(သို႔မဟုတး)

တျလ
ဲ ္ကးပါရြိေသာ

နိဒါနး့၉

၀

နိဒါနး့၉

၀

မြတးပဵုတငး ေသာေန႔ကို ထညးံရမညး၈

မြတးပဵုတငးအရာရြိထဵတျငး

မြတးပဵုတငးရနး ေလြ္ာကးထာ့ရမညး၈ ထိုသို႔ မိတၱဴတစးေစာငးကို
မြတးပဵုတငး

ေရ့အတျကးတျ်ဲ ပီ့

တငး်ပထာ့်ခငး့မရြိေသ့ပါက

အလာ့အလာညႊနး့တမး့ ကို ထုတးေွ်ခငး့မ်ပဳရပါ၈
၆ဿ(၀)

မြတးပဵုတငးအရာရြိသညး

ဤပုဒးမပါ

ရကးစျတ
ဲ ပးမထာ့

လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့်ခငး့မရြိသညးံ

ဘဲ

လိုအပးခ္ကးအတိုငး့

မ္ကးႏြာဖဵု့တျငး

တျလ
ဲ ္ကးပါရြိေသာ

မြတးပဵုတငး ေသာေန႔ကို ထညးံရမညး၈

မညးသညးံအလာ့အလာညႊနး့ တမး့ကိုမြ္ မြတးပဵုမတငးရပါ၈

အခနး့ XI က႑ ပါလကးမြတးမ္ာ့

၆၃

၆၀(ှ)

သငး့ဖျ႔စ
ဲ ညး့မ္ဥး့တျငးပါွငးသညးံ

ေဖား်ပခ္ကး

အေသ့စိတးကို အခနး့့ XII ေနာကးဆကးတျဲ

၆၄

(က)

မ္ာ့ႏြငးံ

လိပးစာႏြငး႔

သငး့ဖျ႔ဲ

ႏိုငးငဵ

သာ့၇

(အမညးမ္ာ့၇

လကးမြတးထို့သူမ္ာ့၌

ပိုးငးဆိုငးေသာ အစုရြယးယာအသီ့သီ့မ္ာ့ႏြငး႔ အစုရြယးယာမ္ာ့

စညး့မ္ဥး့ႏြငးံ

သငး့ဖျ႔မ
ဲ ြတးတမး့တျငး

ေဖ၍်ပထာ့သညး၈

၌ မတူညီေသာအဆငး႔အတနး့မ္ာ့၈
၆၀(ှ)

ဒါရိုကးတာအရညးအခ္ငး့ႏြငးံလုပးခလစာေငျသတးမြတး်ခငး့

(ခ)

အစုရြယးယာ-၂ွွွ

-

အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး

ှွ

အေသ့စိတး ကို အခနး့ XII ေနာကးဆကးတျဲ

၆၄

သငး့ဖျဲ.စညး့မ္ဥး့ႏြငးံ သငး့ဖျဲ႔မြတးတမး့တျငး ေဖ၍်ပ
ထာ့သညး၈
လုပးခေငျမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ႏြငးံ

စပးလ္ဥး့၊

ဒါရိုြိကးတာ မ္ာ့သညး ယေန႔အထိ မညးသညး႔
အခေၾက့ေငျကိုမြ္

ရယူ

ထာ့်ခငး့မရြိပါ၈

ေနာငးတျငး ဒါရိုကးတာမ္ာ့၌ လုပးခလစာ ေငျကို
။တို႔ ေဆာငးရျကးရသညးံ တာွနးေပ၍မူတညး၊
အခေၾက့ေငျ ေပ့ေရ့ေကားမတီက ဆဵု့်ဖတးမညး၈
၆၀(ှ)

ဒါရိုကးတာမ္ာ့၇ မနးေနဂ္ာမ္ာ့၇ အစရြိသူတို႔ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ

အခနး့

(ဂ)

အေၾကာငး့

အစုရြယးယာမ္ာ့ ကုိ ေဖား်ပ်ခငး့

အရာ

အ်ပညး႔အစုဵ

(သို႔မဟုတး)

ပဋိဥာဥးတျငး

IV

အစုရြယးယာထုတးေွသူ၌

၆၀

ပါရြိသညးံအတိုငး့ ထိုသူတို႔ကို ခနး႔အပး်ခငး့ႏြငး႔ အခေၾက့ေငျ
ေပ့်ခငး့
၆၀(ှ)

ချေ
ဲ ွထာ့မႈအေပ၍

ဒါရိုကးတာမ္ာ့က

(ဃ)

ဆကးလကး ွယးယူႏိုငးမႈႏြငးံ ်ပီ့ခဲ႔ေသာ အေတျ႕အၾကဵဳမ္ာ့အရ
အစုရြယးယာွယးယူမြဳ၈

အနိမး႔ဆဵု့အစုရြယးယာ

အခနး့ II

၂၀
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၆၀(ှ)

ကုနးလျနး်ပီ့်ဖစးေသာ

(ဿ)ႏြစးတာကာလရြိ

(င)

ဒီဘငးခ္ာ ေငျေခ့္ စာခ္ဳပးႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ မြတးတမး့မ္ာ့၈

အစုရြယးယာမ္ာ့ ကုိ ေဖား်ပ်ခငး့

၆၀(ှ)

ဆဵု့ရြဵဳ့မြဳအေပ၍အာမခဵသူမ္ာ့ underwriter မ က ။တို ၌

ဤထုတးေပ့သူအတျကး

(ငင)

တာွနးယူမြဳႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ဆဵု့ရြဵဳ့မြဳအေပ၍ တာွနးယူမြဳမ္ာ့

အာမခဵသူကိုမြ္ တာွနးမေပ့ပါ၈

အပါအွငး်ဖစးေသာ

အစုရြယးမ္ာ့ႏြငးံ

သကးဆိုငး

အခနး့

IV

အစုရြယးယာထုတးေွသူ၌

၇၃

မညးသညး႔

သညးံသတငး့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့
၆၀(ှ)

ွယးယူေသာ

သို႔မဟုတး

ွယးယူ

ရနးအဆို်ပဳထာ့ေသာ

(စ)

သို႔မဟုတး ကုမၸဏီက လိုအပးေသာ သို႔မဟုတး ထိုသို႔ွယးရနး

အခနး့ III ပိုးငးဆိုငးသညးံပစၥညး့မ္ာ့၇ စကးရဵုႏြငးံ

၂၃

ကိရိယာ တနးဆာပလာ

အဆို်ပဳ ထာ့ေသာ ပစၥညး့တစးခုခုႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ေရာငး့ခ္
သူမ္ာ့၌အေၾကာငး့ႏြငး႔ ညႊနး့တမး့စာအုပးတျငး ေဖ၍်ပထာ့သညးံ
ကမး့လြမး့အစုုရြယးယာမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့မြရရြိလာေသာေငျ
မ္ာ့မြ အဆိုပါပစၥညး့အတျကးေငျေပ့ေခ္်ခငး့ႏြငးံေငျေပ့ေခ္နညး့
စဵနစးမ္ာ့
၆၀(ှ)

ကုနးလျနး်ပီ့်ဖစးသညးံ(ဿ)ႏြစးတာကာလွယးယူထာ့ေသာပစၥညး့

အသစးစတငး တညးေထာငးထာ့ေသာ ကုမၸဏီ

(စစ)

မ္ာ့(သိုUမဟုတး)ွယးယူေသာပစၥညး့မြာ လုပးငနး့်ဖစးပါက

်ဖစးသ်ဖငးံ မသကးဆိုငးပါ၈

ဤညႊနး့တမး့စာအုပး
လုပးငနး့၌

မထုတးမီကာလမတိုငးမီက

ဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့

အဆိုပါ

(၀)ႏြစးစာကို

ညႊနး့တမး့

စာအုပးတျငး ေဖား်ပပါရြိ ရမညး၈
၆၀(ှ)

အဆိုပါ

ွယးယူမႈမ္ာ့အတျကး

ေပ့ေခ္မညးံနညး့လမး့

(ဆ)

ေပ့ေခ္ရမညးံ တနးဘို့၇ နဵမညးေကာငး့အတျကးေပ့ရနး (ရြိပါက)

၆၀(ှ)

ပျစ
ဲ ာ့မ္ာ့ႏြငးံဆဵု့ရြဵဳ့မြဳအေပ၍အာမခဵသူမ္ာ့ကိုေရာငး့ခ္ေသာအစု

(ဇ)

ရြယးယာ မ္ာ့အတျကးေပ့ရနးေကားမရြငးခအေၾကာငး့အရာမ္ာ့

၆၀(ှ)

ကနဦ့ကုနးက္စရိတး(သို.မဟုတး)ခနး႔မြနး့ထာ့ေသာကနဦ့ကုနး

(စ္)

က္စရိတး

၆၀(ှ)

ကမကထ်ပဳသူသို.

(ည)

ေသာေငျပမာဏ

လျနးခဲေသာ

(ဿ)ႏြစးအတျငး့က

(သို႔မဟုတး)ေပ့ရနး

ႏြငးံ

မသကးဆိုငးပါ၈
မသကးဆိုငးပါ၈
အခနး့ II - ကနဦ့စရိတးမ္ာ့

ေပ့ခဲံ

၀

၁၆
၃၂

ရညးရျယးထာ့ေသာ

ပမာဏႏြငး႔ ထိုကဲ႔ သို႔ေပ့ရနး စဥး့စာ့်ခငး့
၆၀(ှ)

မေရႊ.မေ်ပာငး့ႏုိငးေသာပစၥညး့အပါအွငးမညးသညးံမ္ာ့ပစၥညး့

အခနး့ III ပစၥညး့ွယးယူ်ခငး့ဆိုငးရာ ပဋိဥာဥး

(ဋ)

ကိုမဆိုွယးယူ်ခငး့၇လကးွယးပိုငးဆိုငး်ခငး့တို.်ပဳလုပးသညးံအခါ

စာခ္ဳပးမ္ာ့

အဆိုပါပဋိဥာဥးစာခ္ဳပး

ကို်ဖစးေစ၇

၅၂

မိတၱဴကို်ဖစးေစ

သငးံတငးံေသာေနရာႏြငးံအခ္ိနးတျငး စစးေဆ့ႏိုငး ရမညး၈
၆၀(ှ)

ကုမၸဏီ၌

စာရငး့စစးမ္ာ့

(ဌ)

ေနရပးလိပးစာမ္ာ့

၆၀(ှ)

ကုမၸဏီမြွယးယူရနးလ္ာထာ့ေသာ(သိုမဟုတး)ယငး့ွယးယူမြဳ

အခနး့

(ဍ)

အေပ၍ဒါရိုကးတာတစးဦ့ဦ့မြတိုကးတျနး့မြဳရြိသညးံအခါထိုကိစၥရပး

ကုမၸဏီခမ
ျဲ ္ာ့ႏြငး႔တျဘ
ဲ ကးကုမၸဏီမ္ာ့

အေပ၍

(အဓိကကနးထရိုကးတာ-

ဒါရိုကးတာတိုငး့မြ

အက္ိဳ့ရြိ်ခငး့(ရြိခဲံလြ္ငး)၌
အတိုငး့အတာကို

(ရြိလြ္ငး)

အမညးမ္ာ့

ထာ့ရြိသညးံ

သေဘာ

သေဘာ

ထာ့ ြငးံ

သဘာွႏြငး႔

်ပညးံစဵုစျာေဖ၍ရနး(သို မဟုတး)

အက္ိဳ့ရြိမြဳမြာအဆိုပါဒါရိုကးတာအေန်ဖငးံ

ႏြငး႔

ထိုသို႔

ယငး့လုပးငနး့၌

စီ့ပျာ့ေရ့ဖကး်ဖစး်ခငး့၇လုပးငနး့၌သဘာွႏြငးံထိုသူရရြိမညးံ
အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့၌

အတိုငး့အတာ

သူ႔လုပးငနး့သို႔ေပ့ရနး

သိို႔မဟုတး

သညး
ေပ့ရနး

သူ

သို႔မဟုတး

သေဘာတူထာ့

ေသာ စုစုေပါငး့ေငျအာ့လဵု့၌ ေငျစာရငး့ရြငး့တမး့ႏြငး႔ ေငျသာ့
သို႔မဟုတး

အစုရြယးယာ

အ်ခာ့ပုဂိၐဳလးတစးဦ့ဦ့က

သို႔မဟုတး
ဒါရိုကးတာ

အ်ခာ့နညး့်ဖငး႔

တစးဦ့

်ဖစးလာရနး

ဆျေ
ဲ ေဆာငး ေပ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ဒါရိုကးတာ အရညးအခ္ငး့

ကုမၸဏီ၌စာရငး့စစး
III

၄ွ
မိခငးကုမၸဏီ၇လကးေအာကးခဵ

ဒဂုနအ
း ငးတာေနရြငးနယးလီမိတကး)

၃၅
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်ပညး႔မြီေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး သူက ေပ့မညး႔ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့
သုိ႔မဟုတး

ယငး့လုပးငနး့ကို

အဆငး႔်မြငး႔်ခငး့

ကုမၸဏီဖျ႕ဲ ်ခငး့ အစရြိသညးံ ကိစၥရပး

သို႔မဟုတး

သ့စိတးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈

၆၀(ှ)

အစုရြယးယာ

ထုတးေွေပ့သူမ္ာ့၌

အစုရြယးယာမ္ာ့

(ဎ)

အဆငး႔အတနး့ႏြငး႔ ရပိုငးချငးံမ္ာ့

၆၀(ှ)

ကုမၸဏီအစညး့အေွ့သို႔

(ဏ)

သို႔မဟုတး မဲေပ့ချငး႔ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ ကုမၸဏီအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ အေပ၍

အခနး့

ကနး႔သတးခ္ကး

“သငး့ဖျဲ မြတးတမး့ ႏြငး႔ သငး့ဖျ႕ဲ စညး့ကမး့မ္ာ့”

တကးေရာကးချငး႔၇

မြနးသမြ္၇

သို႔မဟုတး

စကာ့ေ်ပာချငး႔

အစုရြယးယာ

မ္ာ့

လႊဲေ်ပာငး့ပိုငးချငး႔ သို႔မဟုတး ကုမၸဏီ ဒါရိုကးတာမ္ာ့၌ စီမဵ
အုပးခ္ဳပးေရ့အချငးံအာဏာကို

ကနး႔သတး

၀

၄၀

ထိုကဲ႔သို႔ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့မရြိပါ၈
XII

ေနာကးဆကးတျဲ

၆၄
ပါ

က႑တျငး အေသ့စိတး ေဖ၍်ပထာ့သညး၈

ထာ့ရြိခ္ကး

မ္ာ့ႏြငး႔စပးလ္ဥး့သညးံသေဘာသဘာွႏြငးံအတိုငး့အတာမ္ာ့ကို
ကုမၸဏီ၌ သငး့ဖျဲ.စညး့မ္ဥး့တျငးေဖ၍်ပ်ခငး့၈
၆၀(ှ)

ဤညႊနး့တမး့စာအုပးတျငး

(တ)

ကုနးလျနးခဲံေသာဘ႑ာႏြစး

ထုတးေွ်ခငး့မ်ပဳမီ

အသစးဖျဲ႕စညး့တညးေထာငးထာ့်ခငး့်ဖစးသ်ဖငးံ
မသကး ဆိုငးပါ၈

(၀)ႏြစးတာကာလတျငးရြိသညးံကုမၸဏီႏြငး႔

သူ႔လကးေအာကးခဵ

ကုမၸဏီမ္ာ့၌
စာရငး့စစးအစီရငးခဵစာပါအ်မတးေငျႏြငးံအ်မတးခေ
ျဲ ွမြဳမ္ာ့ကိုရရြိ
သညးံေနရာ မ္ာ့အေသ့စိတးကိုေဖ၍်ပထာ့်ခငး့၈
၆၀(ှက)

အကယး၊

အစုရြယးယာမ္ာ့သို႔မဟုတး

(ii)

ထုတးေပ့်ခငး့၇

ယးယာထုတးေွ်ခငး့မြရရြိမညးံေငျမ္ာ့၈

(သို႔မဟုတး)စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တစးရပးရပးွယးယူရနးရြိပါကအ

အခနးး့

ဆိုပါကုမၸဏီ၌စာရငး့စစးက

အသဵု့်ပဳမညးံ အစီ အစဥး

စာအုပးမထုတးေွမီ

ေငျေခ့္

်ပဳစုထာ့ေသာ

အနီ့ဆဵု့

ဘ႑ာႏြစး

စာခ္ဳပးမ္ာ့

ညႊနး့တမး့

ေဆာကးလုပးေရ့စီမဵကိနး့တျငးအသဵု့်ပဳမညိံအစုရြ
II

အစုရြယးယာေရာငး့ရေငျကို

(၀)ႏြစးရိြ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၌ အ်မတးေငျမ္ာ့ပါွငးသညးံ အစီရငးခဵစာကို
ညႊနး့တမး့စာအုပးတျငး အမညးႏြငးံတကျ ေဖ၍်ပထာ့ရမညး၈
၆၀(ှ ခ)

ရြငး့တမး့မ္ာ့ႏြငး႔

အစီရငးခဵစာမ္ာ့သညး

ပဵုမြနး

လုပးငနး့

လညးပတးမႈမ္ာ့၌ ရလဒးမ္ာ့ကိုရြငး့လငး့စျာေဖ၍်ပရမညး၈

အသစးဖျဲ႕စညး့တညးေထာငးထာ့်ခငး့်ဖစးသ်ဖငးံ
မသကး ဆိုငးပါ၈

ဿ၅
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အပိုငး့ - ှွ
ေအာကးေဖ၍်ပပါ
က္သငးံအချနးႏင
ြ း႔

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့သညး

အစုရြယးယာမ္ာ့

ွယးယူ်ခငး့၇

အချနးဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့၈
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ွငးေငျချနး၇
ပိုငးဆိုငး်ခငး့ႏြငး႔

အေ်ခပစၥညး့မြ်မတးစျနး့ေငျအေပ၍

ေရာငး့ခ္်ခငး့အေပ၍

ေပ့ေဆာငးရနး

တဵဆိပးေခါငး့ချနးမ္ာ့ကို ေဖ၍်ပထာ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈


တစးဦ့ခ္ငး့ွငးေငျချနး
်မနးမာႏိုငးငွ
ဵ ငးေငျချနး ဥပေဒအရ ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး အချနးေဆာငးေနထိုငးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾက

ပါသညး၈ အချနးေပ့ေဆာငးရနး်ဖစးးေသာ ွငးေငျမ္ာ့တျငး လစာမ္ာ့ႏြငးံေန႔တျကးလုပးခမ္ာ့၇ အသကးေမျ့ ွမး့ေက္ာငး့
ပညာရပး တစးခုမြ ရရြိသညး႔ ွငးေငျႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မြရေသာ ွငးေငျတို႔ပါွငးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညး

ရရြိေသာလစာမ္ာ့ႏြငး႔ ေန႔တျကးလုပးခမ္ာ့အေပ၍ (လျတး်ငိမး့ချငးံ ်ပဳထာ့သညးမြ

အပ) အချနးႏႈနး့ ကို ွ % မြ စ၊ ဿ၂% အထိ တို့သျာ့ေသာ ႏႈနး့မ္ာ့်ဖငးံစညး့ၾကပးသညး၈
ှွ% ွငးေငျချနးကို ေ်မ၇ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ႏြငး႔ အိမးခနး့မ္ာ့ငြာ့ရမး့ခ အေပ၍ရရြိေေသာ ွငးေငျေပ၍ တျငး
စညး့ၾကပးသညး၈ ွငးေငျချနးဥပေဒ ပုဒးမ ၃ ႏြငး႔ ၃(က) ႏြငး႔အညီ ချင႔်း ပဳထာ့ေသာ သကးသာချငးံမ္ာ့ကို ႏႈတးပယး
ထာ့ႏိုငးသညး၈

အဆိုပါွငးေငျကို

အ်ခာ့ွငးေငျအမ္ိဳ့စာ့မ္ာ့ႏြငးံ

မေပါငး့ရသညးံအ်ပငး

ေနာကးထပးစညး့ၾကပးမႈ

ကိုလညး့ မလုပးရပါ၈
ွငးေငျချနး ၀ွ% စညး့ၾကပးမႈကိုထိနးခ္နးထာ့ေသာ ွငးေငျအေပ၍တျငး စညး့ၾကပးရမညး၈ ွငးေငျချနး ဥပေဒ
အခနး့ ၃ ႏြင႔း ၃ (က) အရချငး႔်ပဳထာ့ေသာ သကးသာချငးံမ္ာ့ကို ႏႈတးပယးချငးံမ်ပဳပါ၈ သို႔ရာတျငး ႏိုငးငဵသာ့တစးဦ့သညး
ွယးယူ်ခငး့၇ တညးေဆာကး်ခငး့၇ ရယူ်ခငး့၇ သို႔မဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့သစးတစးခု တညးေထာငး်ခငး့ သို႔မဟုတး
တို့ခ္ဲ႕်ခငး့အတျကး အသဵု့်ပဳသညးံေငျ၌ ွငးေငျရလမး့ကို ေဖ၍်ပႏိုငးပါက အချနးႏြဳနး့ထာ့ကို ၀% မြ ၀ွ% အထိ
စညး့ၾကပးႏိုငးသညး၈ အကယး၊ ွငးေငျရလမး့ အ်ပညးံအွေဖ၍်ပႏုိငးပါက မညးသညးံွငးေငျချနးကိုမြ္ စညး့ၾကပးမညး
မဟုတးပါ၈ ဤပုဒးမအရ စညး့ၾကပးမႈကို တရာ့မွငးရရြိထာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ပိုငးဆိုငးမႈ (သို႔မဟုတ)း ကုနးသျယးမႈ
သို႔တညး့မဟုတး ေငျေၾက့ခွါခ္မႈ ဆနး႔က္ငးေရ့ဥပေဒအရ အေရ့ယူရမညး႔ ကိစၥမ္ာ့ႏြငး ံသကးဆိုငး်ခငး့မရြိပါ၈


ကုမၸဏွ
ီ ငးေငျချနး
ကုမၸဏီတစးခုသညး ကုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒ (သို႔မဟုတ)း အ်ခာ့်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဥပေဒတစးခုခအ
ု ရ ဖျ႕ဲ စညး့

ထာ့လြ္ငး၇ ကုမၸဏီ၌ အစုရြယးယာအရငး့အႏြီ့အာ့လဵု့ကို ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သာ ပိုငးဆိုငးထာ့လြ္ငး ွငးေငျချနး
ကိစၥအတျကး ႏိင
ု င
း သ
ဵ ာ့တစးဥ့ီ အ်ဖစး သေဘာထာ့ပါသညး၈ ထိုကဲ႔သို႔ ကုမၸဏီမ္ာ့ကို ွငးေငျချနး အလိ႔င
ု ာြ ႏိုငးငဵတျငး့
ေနထိုငးသူမ္ာ့အ်ဖစး သေဘာထာ့၊ အချနးအေကာကးကို ကမၻာလႊမး့်ခဵဳေသာ အေ်ခခဵ တစးခုအ်ဖစး ေကာကးခဵသညး၈
သို႔်ဖစးရာ အချနးေကာကးရနး ွငးေငျမြာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ အိမး်ခဵေ်မအေရာငး့အွယးလုပး်ခငး့ႏြင႔း
အ်ခာ့ွငးေငျအာ့လဵု့တု႔ိ ပါွငးသညး၈
်ပညးတျငး့ကုမၸဏီအာ့လဵု့ကို
အချနးေကာကးပါသညး၈

အသာ့တငးွငးေငျ၌

ဿ၂%

(ႏြစးဆယး႔ငါ့ရာခိုငႏ
း ႈနး့)

ႏႈနး့ထာ့်ဖငး႔
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ကုနးသျယးချနး
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ကုနးသျယးချနးဟုေခ၍ေသာ

သျယးွိုကးအချနးေကာကးခဵ်ခငး့

အမ္ိဳ့အစာ့သညး

အလျနး

ထူ့်ခာ့ေသာ အချနး်ဖစးပါသညး၈ အချနးသျငး်ပငး လက၏ဏာ ႏြစးမ္ိဳ့အာ့ တစးခုတညး့အ်ဖစး ေပါငး့စညး့ထာ့ရာ (ET –
Excise Tax) ်ပညးတျငး့်ဖစး ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ေပ၍တျငး စညး့ၾကပးေသာအချနးႏြငးံ (VAT = Value added Tax)
တနးဘို့်မြငးံကုနးပစၥညး့ေပ၍ စညး့ၾကပးေသာအချနးတို႔ ်ဖစးပါသညး၈ ET သညး ွငးေငျရရြိေနစဥးအတျငး့ စာ့သဵု့မႈကို
ထိနး့ခ္ဳပးရနးရညးရျယးလ္ကး ေစ့္ကျကးေတာငး့ဆိုမႈေပ၍တျငးမူတညး်ပီ့ ေရာငး့ခ္ေသာ ကုနးပစၥညး့ကုနးက္စရိတးအေပ၍
အချနးေဆာငးသူ၌ စျမး့ရညးမြတဆငးံ သျယးွိုကး၊ ေပ့ေဆာငးေစ်ခငး့ ်ဖစးးသညး၈ VAT မြာမူ စာ့သဵု့သူမ္ာ့အေပ၍
တိုကးရိုကးသကးေရာကးသညး၈ ှ၆၆ွ ်ပညးံႏြစး ဧ်ပီလ(ှ)ရကးေန႔တျငး ကုနးသျယးကို စတငးက္ငး႔သဵု့စဥးက ET ၌
သဘာွသညး

VAT

တျငး

ေပါငး့စညး့လ္ကး

ကုနးသျယးမႈ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အတျကး

ွနးေဆာငးမႈ

အတနး့အစာ့တစးခုအ်ဖစး သတးမြတး်ပီ့ ၂% ႏႈနး့်ဖငးံ တေ်ပ့ညီ သတးမြတးခဲံ်ပီ့ ကုနးသျယးချနး ေပ့ေဆာငးသူမ္ာ့
အေန်ဖငးံ

မြတးပဵုတငးထာ့ေသာ

ကုနးစညးအမ္ိဳ့အစာ့
ကုနးသျယးချနးသညး

လကးလီေရာငး့ခ္သူ

ချဲ်ခာ့်ခငး့မ်ပဳဘဲ
စာ့သဵု့သူမ္ာ့ကသာ

အခ္ငး့ခ္ငး့၌

လကးဆငးံကမး့

ေရာငး့ခ္မြဳအေပ၍

ေကာကးခဵခံပ
ဲ ါသညး၈

ယငး့ေနာကးတျငးအခ္ိဳ႕အချနးအရာရြိးမ္ာ့က

ထမး့ေဆာငးၾကရေသာ

အချနး်ဖစးေၾကာငး့

အေလ့အနကးထာ့

ေ်ပာၾကာ့လာၾကသညး၈ သိ႔်ဖစးရာ ်ပညးတျငး့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့က ကုနးသျယးချနးကိုး
VAT တနးဘို့်မြငးံ ကုနပ
း စၥညး့အေပ၍ စညး့ၾကပးသညးံအချနး (သို႔မဟုတ)း (GST = Goods and Services Tax)
ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငး႔ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အချနး်ဖစးသညးဟု ယဵုၾကညးခဲ႔ၾကသညး၈
အထူ့ကုနးစညးချနး
အထူ့ကုနးစညးချနက
း ို ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငးမြသာ ေဖားထုတးခဲ႔ရာ ်မငး႔မာ့ေသာႏႈနး့်ဖငး႔ ေကာကးခဵေသာ ပစၥညး့မ္ာ့
်ဖစး်ပီ့

အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး

က္ငး႔သဵု့ေသာ

အထူ့ကုနးစညးချနးကဲ႔သို႔

သီ့်ခာ့အချနးအမညးတစးခု်ဖငး႔

ေနရာ

ယူထာ့ပါသညး၈
အစုေပ၍အ်မတးေွစုခေ
ျဲ ပ့်ခငး့
ကုမၸဏီတစးခုမြရရြိေသာ အစုရြယးယာအေပ၍ချေ
ဲ ပ့သညးံ အ်မတးေငျမ္ာ့အတျကး အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ အေပ၍
အချနး ကငး့လျတးချင႔း ်ပဳသညး၈
အစုရြယးယာမ္ာ့ထုခေ
ျဲ ရာငး့ခ္်ခငး့မြြအ်မတးေငျရရြိမြဳမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့က အစုရြယးယာမ္ာ့ထုချဲေရာငး့ခ္မႈေၾကာငး႔ ရရြိေသာအ်မတးေငျမ္ာ့အေပ၍တျငး ှွ%
တျကးခ္ကးေသာ အေ်ခပစၥညး့မြ်မတးစျနး့ေငျအေပ၍ က္သငးံအချနးႏြဳနး့်ဖငးံ စညး့ၾကပးမညး်ဖစးသညး၈ အေ်ခပစၥညး့မြ
်မတးစျနး့ေငျသညး အစုရြယးယာွယးယူစရိတးႏြငးံ ေရာငး့ရေငျတို႔ ်ခာ့နာ့ခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ ေရာငး့ခ္သညးံ အစုရြယးယာ
တနးဘို့၌ ွ.ှ % ကို တဵဆိပးေခါငး့အချနးအ်ဖစး ေပ့ေဆာငးရနး
စတငးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြိမညး်ဖစးပါသညး၈

ဿွှ၃ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ (ှ) ရကး မြ
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ထို့်မဲလကးမြတးမ္ာ့၈

စဥး

အမညး

ရာထူ့

ှ

ဦ့ွငး့ေအာငး

ဥက၎ဌ

ဿ

ဦ့စစးလျငး

ဒုတိယ ဥက၎ဌ - ှ

၀

ဦ့ေအာငးေဇားဦ့

ဒုတိယ ဥက၎ဌ - ဿ

၁

ဦ့သူရိနးေအာငး

ဒါရိုကးတာ

၂

ဦ့ဘုနး့ဘုနး့ႏိုငး

ဒါရိုကးတာ

၃

ေဒ၍ခိုငးသဇငးစို့

ဒါရိုကးတာ

၇

ဦ့ရဲထျတးွငး့

ဒါရိုကးတာ

၈

ဦ့ေက္ားေဇာေအာငး

ဒါရိုကးတာ

၉

ဦ့ေအာငးၾကီ့

ဒါရိုကးတာ

ထို့်မဲလကးမြတး

