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ပံုစံ - ခ
သို ့
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ကိုယ္စားျပဳသူ၏အမည္ႏွင့္ ရာထူး

:

ဦး၀င္းေအာင္
ဥကၠဌ

အလားအလာညႊန္းတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန ့စြဲ

:

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၅ ရက္

ကနဦး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ ေန႔စြဲ

:

မသက္ဆိုင္ပါ။

:

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန ့

:

အမွတ္ ၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊

အတည္ျပဳသည္ ့ ေန႔စြဲ
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ရံုးလိပ္စာ

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

:

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရံုးလိပ္စာ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္

:

ဖက္စ္

:

+၉၅-၁-၆၅၇၆၉၀

အီးေမး(လ္)

:

info@amataholding.com

တာ၀န္ခံ၍တဆင့္ျဖန္႕ခ်ီေရာင္းခ်မည့္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

+၉၅-၁-၆၆၅၁၂၆

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ၏

Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအမည္(Financial Adviser)

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏

:

ဥပေဒအႀကံေပးအမည္

Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd
Junction City Tower.
အမွတ္ ၁၈-၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္
စာရင္းစစ္အမည္

ကုမၸဏီ၏

:

Khin Su Htay & Associates
အခန္းအမွတ္ ၅၊ တိုက္အမွတ္ ဂ/၁၊ ေျမညီထပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊
Yuzana

Highway

Complex၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
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ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္၊

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏အၿမဲ

:

အသံုးျပဳမည့္ဘဏ္

ကေမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္
အမွတ္(၆၁၅/၁)၊

ျပည္လမ္း၊

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
အမွတ္

(၁၅၁)၊

Complex၊

၀ါးတန္းလမ္း၊

Myawaddy

လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊

Luxury

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

၀ယ္ယူႏိုင္ရန္

ေရာင္းခ်ေပးမည့္အစုရွယ္ယာ

:

သာမန္အစုရွယ္ယာ

:

က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

:

-

အမ်ဳိးအစား
၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ေရာင္းခ်ေပးမည့္

ေငြပမာဏ

(unlisted Shares)
တင္္သြင္းမည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

အလားအလာညႊန္းတမ္းအား အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရွဳႏိုင္မည့္ေနရာ

ကုမၸဏီ႐ုံးခန္း အမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ ၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊
မရမ္းကုန္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း
ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
အမွတ္၂၁-၂၅၊

ဆူးေလဘုရားလမ္း၊

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္

(ရန္ကုန္ရံုး)

၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္

၄၁၆၊

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္

မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
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CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Amara Investment Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊

The

ဓမၼေစတီလမ္း

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ႏွင့္

Link

Office

Tower

၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳ
ခ်က္ရရိွၿပီးေေနာက္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၂၊ ၉၃ (က) ႏွင့္ ၁၀၁ တို ့ႏွင့္ အညီ ျပဳစုတင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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မာတိကာ
အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

အပိုင္း ၁။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၆

အပိုင္း ၂။

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၂၂

အပိုင္း ၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

၆၁

အပိုင္း ၄။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ

့၏

၁၁၅

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား
အပိုင္း ၅။

အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ား

၁၃၉

အပိုင္း ၆။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁၄၆

အပိုင္း ၇။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

၁၅၉

အပိုင္း ၈။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္

၁၆၀

အပိုင္း ၉။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၆၆

အပိုင္း ၁၀။

အခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

၁၇၁

အပိုင္း ၁၁။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁၇၃

အပိုင္း ၁၂။

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏

၁၇၅

ဒါရိုက္တာမ်ား၏လက္မွတ္မ်ား
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အပိုင္း ၁။
၁-၁။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္း ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၂)၊ (၉၃) တို႔ႏွင့္ အညီ
ျပဳစုထားပါသည္။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏မိတၱဴတစ္စုံကို

မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ဤအစုရွယ္ယာ

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ

(၉၂)ႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ၃၅(က)

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ

အတည္ျပဳခ်က္ကို

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံမွရရိွၿပီးေနာက္
လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္

(Certificate

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ(၁၀၃)ႏွင့္အညီ

Commencement

သို
ႏွင့္

of

Business)

ေလွ်ာက္လႊာကို

့တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

တြင္ပါ၀င္သည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ႏွင့္အညီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

of

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အညီ

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုမမွတ္ယူရပါ။ ထို႔နည္းတူစြာ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ပါ၀င္
ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေသာ္လည္းေကာင္း

ျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ တို ့မွအာမခံခ်က္ မျပဳပါ။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ
ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း

လက္မွတ္လုပ္ငန္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

တစ္စုံတစ္ရာ၏

အဓိပၸာယ္မမွတ္ယူရ။

ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က

လက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ယခုကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြ

ဤအစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်

အတည္ျပဳမႈသည္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အျခား

ၿပီးျပည့္စုံၿပီဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း၏

ေခ်းသက္

ျခင္းတြင္

သို႔မဟုတ္

ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္

အၾကံျပဳျခင္းမဟုတ္သကဲ့သို႔၊

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းေပၚ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
စီးပြားေရး၊

ဘ႑ာေရး၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစုရွယ္ယာမ်ားကို
အခြန္အခႏွင့္

၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ဆက္စပ္႐ႈေထာင့္မ်ား

ျခင္းကိစၥရပ္အတြက္

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

သက္ဆိုင္ရာ

ဥပေဒေရးရာ၊
ပညာရွင္မ်ား

၊

ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံေပးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ

၊

ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာအားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အျခားမည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္
ကိုမွ် အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိပါ။

ထို႔ျပင္ယင္းသို႔ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား သေဘာတူခြင့္ျပဳ
ထားသည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမျပဳရပါ။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ေပးပို႔ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္း

အတြင္းတစ္စုံတစ္ရာ

ေရာင္းခ်မႈ

ကမ္းလွမ္းမႈ၊

သို႔မဟုတ္

လႊဲေျပာင္းမႈ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

လည္းေကာင္း၊

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္း၏ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔စြဲ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ မဆို ဤအတြင္း ပါရွိေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား မွန္ကန္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ေစ၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကိစၥမ်ား၊

အေျခအေနမ်ား၊

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ဤစာတမ္း၏ ရက္စြဲ ေနာက္ပိုင္း၌

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အစုရွယ္ယာမ်ား

အေပၚ

မလိုလားအပ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစရန္ ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေသာ
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အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚထားျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္ေစ၊
မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် မမွတ္ယူရပါ။

ထိုသို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိၿပီး၊

အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ား အရ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ တစ္ရပ္ရပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ဖြင့္ဟ ေၾကညာရန္ လိုအပ္
လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊

လိုအပ္ပါက၊

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား အစားထိုးေသာ အလားအလာ
ၫႊန္းတမ္း အတြက္ ျပဳျပင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏုတ္ပယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စာတမ္းတို႔ကို

သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ၿပီး၊

ရင္းႏွီး
အဆိုပါ

ေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အား အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု
မွတ္ယူရပါမည္္။

အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ားတြင္ အျခားနည္း

ျပ႒ာန္းထားသည္မွ အပ၊ ဤစာတမ္း အတြင္း ပါရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စုံမႈျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ တြဖ
ဲ က္္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္က ေသာ္လည္းေကာင္း

မည္္သည့္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပမွႈ၊ အာမခံမႈ သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ကိုမွ်

အတိအလင္း ျဖစ္ေစ၊ အရိပ္အႁမြက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါ။

ထို႔ျပင္၊ ဤစာတမ္း အတြင္း ပါရွိေသာ

မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မွသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တြဖ
ဲ က္္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊
အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦး တစ္ရပ္ရပ္က ေသာ္လည္းေကာင္း
ျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္

ကတိကဝတ္ မဟုတ္ပါ။

ထိုသုိ႔ေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္

သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ အျဖစ္ ယုံၾကည္ အားထားျခင္း မျပဳရပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးဦး၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရတရား၀င္ျဖစ္မႈ၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ဥပေဒမ်ား အရ တရားဝင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ တြဖ
ဲ က္္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ ေအးဂ်င့္၊ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္
အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္က ေသာ္လည္းေကာင္း

မည္္သည့္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပမွႈ၊ တာဝန္ခံမႈကိုမွ် မလုပ္ေဆာင္ပါ။

ထို႔ျပင္၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏
ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ား ပါရွိသည္တို႔ကို ဥပေဒ ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ၊ အခြန္အေကာက္
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခား ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မခန္ ့မွန္းနို္င္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ

ေငြေရးေၾကးေရးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားရိွလာနိုင္သည္ကို သိရွိ နားလည္သင့္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္အခႏွင့္ စသည့္ဆက္စပ္
႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မိမိတို႔၏

အတတ္ပညာရွင္

အၾကံေပးမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား
ကသာ ဝယ္ယူခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိပါသည္။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို အခ်ဳိ႕ေသာေဒသနယ္ပယ္တို႔တြင္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား

လက္ဝယ္ရရွိသည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္

ယင္းသို႔ေသာ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

သိရွိထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈရွိရန္ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ တာဝန္ မက်ေရာက္ေစဘဲ ၎တို႔၏ စရိတ္ျဖင့္သာ
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ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုအား ထည့္ဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳရန္
ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္ ့က်င္ေသာေဒသနယ္ပယ္တို႔တြင္ ဤစာတမ္းသည္ ယင္းသို႔
ကမ္းလွမ္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ မျဖစ္ေျမာက္ပါ။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏ မိတၱဴ ထုတ္ေပးထားျခင္း

ခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဤစာတမ္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတြင္ ပါရွိေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မဆို
မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အျခား ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ လွည့္လည္ျပသျခင္း၊ မိတၱဴကူးပြားျခင္း
သို႔မဟုတ္

အျခားနည္းျဖင့္

ျဖန္႔ေဝျခင္း

မလုပ္ေဆာင္ရပါ။

ထို႔ျပင္ယင္းသို႔

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

သို႔မဟုတ္

လုပ္ခြင့္ေပးျခင္း လည္း မျပဳရပါ။

ယခု

ကမ္းလွမ္းမႈပါ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

အစုရွယ္ယာေလွ်ာက္လႊာႏွင့္

ေလွ်ာက္လႊာေၾကးတို႔ကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအား
ခန္႔အပ္ထားေသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

လက္ခံရယူႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ

ကုမၸဏီက

ခန္႔အပ္ထားၿပီး

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအား

ေပးေခ်ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဝယ္လိုသူမ်ားကို

ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္နည္းျဖင့္

ယင္းေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္
နွင့္အညီ

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းလာသူမ်ားထံမွ

ကုမၸဏီမ်ားက

ေဖာ္ျပပါအေျခအေန

ထိုသို႔

အဖိုးအခမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဆြေ
ဲ ဆာင္ကမ္းလွမ္းႏုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ (၁) ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္

အလားအလာရွိသူမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္အညီ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ယင္းေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ

အေနျဖင့္

ထိုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်သည့္အစုရွယ္ယာကို ဝယ္ယူခြင့္မရွိပါ။ (၂) ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္ အလားအလာရွိသူထံသို႔
အစုရွယ္ယာဝယ္ယူရန္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ရာတြင္

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမည့္သူကို
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားကို
တို႔တြင္

ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး

လံုေလာက္သည့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈(ခ) (ဂ) (င) (စ)

ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားအရ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ

ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ကို

စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ

ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

(က)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမဟုတ္သည့္အတြက္

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ မည္သည့္အခါမွ် တာဝန္မရွိပါ။ (ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
ကုမၸဏီမွ

စဥ္ဆက္မျပတ္

စာရင္းမဝင္သည့္ရွယ္ယာမ်ားကို

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို

ကိုးကားရမည္။

ကုမၸဏီ၏ေကာင္တာတြင္သာ

(ဂ)

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္

အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္မပတ္သတ္ရ။
ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ကမ္းလွမ္းရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊
အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလို႔ငွာ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အမည္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားအား အသုံးျပဳရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္
လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅(က) ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားရွိႏုိင္ၿပီး၊
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကို နားလည္သူမ်ား အတြက္
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သာလွ်င္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ဤအလားအလာ
ၫႊန္းတမ္း၏ “အပိုင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသို့ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား - ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည့္အခ်က္
မ်ား” တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ အျခားေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းကို
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အမ်ားျပည္သူထံ

သတင္းအခ်က္အလက္ကို

“အပိုင္း

၁။

ေရာင္းခ်ေပးမည့္

အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာမ်ား

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

-

အမ်ားျပည္သူ သို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား” တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေနရက္(Latest

Practicable

Date)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဥပေဒ၊

အခန္း

အရ၊
၅၊

၂၀၁၅

နည္းဥပေဒ

၁၀၆

ခုႏွစ္
ႏွင့္အညီ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေကာင္တာေစ်းကြက္(OTC) ကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား မွ တည္ေထာင္ရျခင္း
မရွိေသးပါ။ OTC ေစ်းကြက္အား SECM မွ တည္ေထာင္ ရေသးျခင္းမရွိမီ၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်မည့္
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။ ထပ္ေလာင္း ရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားကို
မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းသင့္သည္ဆိုသည္ကို ကုမၸဏီမွ ေစ်းေခၚ ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ရွယ္ယာေရာင္းခ်လုိေသာ
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကသာလွ်င္ မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ယခုကမ္းလွမ္းမႈၿပီးေနာက္
ေနာက္ဆက္တြဲ

အစုရွယ္ယာ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

လႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

မည္သည့္

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

ေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ဝယ္ယူလိုသူ

သေဘာတူညီမည့္အဖိုးအချဖင့္၊

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

မ်ားအၾကား

အစုရွယ္ယာမ်ား

ဝယ္ယူလိုသူႏွင့္

ေရာင္းခ်လိုသူစနစ္ျဖင့္သာ
ေရာင္းခ်သင့္သည္ဆိုသည္ကို

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရပါမည္။

ေရာင္းခ်လိုေသာ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား

ကုမၸဏီက

ပံ့ပိုးကူညီပါမည္ (အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ားအား တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ျခင္း
(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းလက္ခံသူမ်ားက က်ခံေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား)၊ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္ပံုတင္
ျခင္း)၊ သို႔ေသာ္ ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္
အက်ိဳးေဆာင္ခ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။
၁-၂။ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအတြင္းပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္
မ်ားႏွင့္ ဤကုမၸဏီက သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္
ဝန္ထမ္းမ်ားကျပဳလုပ္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ယခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား မဟုတ္ဘဲ
ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာ
ထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို
“ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္”

“ယူဆသည္”
၊

၊

မ်ား

ပါဝင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္

“ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္သည္”၊

“ယံုၾကည္သည္”

၊

“စီစဥ္ထားသည္”

“ခန္႔မွန္းသည္”
၊

“ရည္ရြယ္သည္"

၊
၊

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ
“ေမွ်ာ္လင့္သည္”

၊

“(ျဖစ္)ႏိုင္သည္”

၊

“(ျဖစ္)ႏိုင္ေျခရွိသည္” ၊ “(ျဖစ္)လာလိမ့္မည္” ၊ “(ျဖစ္လာ)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္သြား)ႏိုင္သည္” ၊ “(ျဖစ္)သင့္သည္”
သို႔မဟုတ္

အျခားအလားတူ

အနာဂတ္

အတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း

စကားရပ္အသုံးအႏႈန္းမ်ားအရ

ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ထိုစကားရပ္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား မွာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ျမင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား
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ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္
ဤကုမၸဏီ၏

တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း

ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရး

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ယင္းၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

အေနအထား၊

စပ္လ်ဥ္း၍

ျဖစ္ၾကပါသည္။

မဟုတ္

ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေၾကာင္း

လူႀကီးမင္းသတိျပဳရပါမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အားလုံးသည္

ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္

ဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ၊

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

စပ္လ်ဥ္းေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအပါအဝင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

အမွန္တကယ္

ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု

အာမခံထားသည့္ကိစၥမ်ား မဟုတ္ဘဲ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္း၊



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေဝစု ေပၚလစီ၊



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊



လုပ္ငန္းက႑ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ ေမွ်ာ္မွန္း အလားအလာမ်ား၊



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အလမ္း အလားအလာမ်ား၊ ႏွင့္



ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အတိတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ
ကိစၥမ်ား မဟုတ္သည့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အခ်က္တို႔၏ တင္ျပ
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားနွင့္ မ်ားစြာကြာဟျခားနားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ကြာဟ

ျခားနားရျခင္းမွာ သိထားၿပီးျဖစ္ေသာ၊ မသိရေသးေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္း
ရင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း ရင္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအတြင္း အထူးသျဖင့္
ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား "

"အပိုင္း ၂။

အမ်ားျပည္သူသို့ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

- "ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား" အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပီးျပည့္စုံသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းပါ အျခားအပိုဒ္မ်ား
တြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚမလိုလားအပ္ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အျခား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္း
မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားမႈမ်ားပါရွိႏိုင္ပါသည္။
သည့္အျပင္၊

အခ်ဳိ႕ေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိရွိရေသး

ကၽြႏု္ပ္တို႔က အေရးမႀကီးဟု ယခုအခ်ိန္တြင္ ယုံၾကည္ထားေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီး

လာသည့္ အျခားဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္သည္ဟု

ဆိုႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ကိုယ္စား တစ္စုံတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္ေသာ၊ ဤအလာအလားၫႊန္းတမ္း
အတြင္းထည့္သြင္းပါရွိေသာ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ
မ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ား အားလုံးတို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။

ယင္းၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း

ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းျပဳစုသည့္ေန႔ရွိ အေျခအေနသာျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

အနာဂတ္၌

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္

ရလဒ္မ်ား၊

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေနျဖင့္
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ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ၊ အတိအလင္း သို႔မဟုတ္ အရိပ္အႁမြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
သို႔မဟုတ္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွ

မ်ားစြာကြာျခားရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္း

ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိႏိုင္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊
မႈ

မထားရွိရန္

လူႀကီးမင္းအား

ကၽြႏု္ပ္တို႔အႀကံျပဳပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏အနာဂတ္၌

ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္

အမွန္တကယ္

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္

ေဆြးေႏြး တင္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီကလည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမွ်
လည္းေကာင္း လူႀကီးမင္းထံ ဝန္ခံကတိျပဳျခင္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရရွိသည့္
ရလဒ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ထိုၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္တို႔မွ မ်ားစြာ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္မ်ား ရရွိလာျခင္း
သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ အျခား ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ ရွိပင္ရွိျငားလည္း၊ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

အခ်ိန္ႏွင့္

တစ္ေျပးညီ

ျဖစ္ေစေရးအတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တိုးတက္မႈမ်ား၊ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ား
အား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား

အမ်ားျပည္သူသို႔

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တာ၀န္ယူသည္ဟု

မမွတ္ယူရပါ။
တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း ၌ "က်ပ္" သို႔မဟုတ္ "Ks" ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး
အမ်ဳိးအစားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

"US$" ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္

ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း ၌ ေရွ႕ေနာက္ စကား အဆက္အစပ္အရ အျခားနည္း လိုအပ္သည္မွ အပ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကုမၸဏီ"၊ "ဤကုမၸဏီ" ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔" ၊ "ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို/ကၽြႏု္ပ္တို႔အား" "ကၽြႏု္ပ္တို႔၏" "ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္" ဟု
သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ Amata Holding Public Co. Ltd. အား ရည္ၫႊန္းပါသည္။
ႏွင့္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဟု

သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား

ရည္ၫႊန္းပါသည္။

တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္ ကဲ့သ႔ို ဧကဝုစ္ကိန္း အနက္အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါက အမ်ား၊ ဗဟုဝုစ္
ကိန္းဟူေသာ

အနက္အဓိပၸာယ္လည္း

ေရာက္မႈရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။

ပါဝင္ေစရမည့္အျပင္၊

အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း

အဓိပၸာယ္သက္

အမ်ဳိးသား၊ ေယာက္်ား၊ ပုလႅိင္ အနက္ အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတြင္

အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းမ၊ ဣတၳိလိင္ႏွင့္ (လိင္မထင္ရွား) နပုန္းပ႑ုဳက္အနက္ အဓိပၸာယ္လည္းပါဝင္ေစရမည့္ အျပင္
အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအတြင္း ျပ႒ာန္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာအား ရည္ၫႊန္းခ်က္
သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ ႏုတ္ပယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ထို ျပ႒ာန္းဥပေဒ
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သို႔မဟုတ္

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အား

ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

သို႔မဟုတ္

ယင္းအား

ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အသုံးအႏႈန္း တစ္စုံတစ္ရာ
ကို ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း အသုံးျပဳရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ယင္းသို႔ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ယင္းအား ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖင့္ ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဥပေဒ (ဆီေလ်ာ္ရာ) တြင္ သတ္မွတ္သည့္ အဓိပၸာယ္ အတိုင္း
ရွိေစရမည္။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အတြင္း ေန႔ရက္ တစ္ရက္ရွိ အခ်ိန္ တစ္စုံတစ္ရာကို ရည္ၫႊန္းရာ၌ သီးျခားေဖာ္ျပသည္မွ
လြ၍
ဲ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကို ဆိုလိုသည္။

ျမန္မာအကၡရာစာလုံးမ်ားျဖင့္

ေရးသားသည့္

အမည္မ်ားအျဖစ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

အမည္အခ်ဳိ႕ကို
ယင္းသို႔ေသာ

အဂၤလိပ္စာျဖင့္

ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားသည္

ေရးသားသည့္
လူႀကီးမင္းမ်ား

အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္၊ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားသည့္ အမည္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအကၡရာတို႔အား ကိုယ္စားျပဳပါသည္ဟု
မမွတ္ယူသင့္ပါ။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္ပုံမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားတြင္ တန္းစီျပထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးတို႔ အၾကား ကြလ
ဲ ြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာသည္ ကိန္းျပည့္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ
သည္။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၌ ကိန္းျပည့္ေျပာင္းမႈ နည္းနာ အခ်ဳိ႕ကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍အခ်ဳိ႕

ေသာ ဇယား၊ ဂရပ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးသည္ ယင္းတို႔
ေရွ႕တြင္ ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးမ်ား၏ သခ်ၤာနည္း အတိုင္း ေပါင္းလဒ္ျဖင့္ ထပ္တူ ညီခ်င္မွ ညီမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို "အပိုင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္- အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား" အပိုဒ္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။
၁-၃။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ခေ
ြဲ ၀သတ္မွတ္ထားသည့္ေငြပမာဏ

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္အစုရွယ္ယာမ်ား

သာမန္ အစုရွယ္ယာ

အမ်ဳိးအစား

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္

အစုရွယ္ယာ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀,၀၀၀

အေရအတြက္
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ေဈးႏႈန္း

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုလွ်င္ “အပိုင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသို့
ကမ္းလွမ္း ေရာင္းခ်ျခင္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား” ကို ၾကည့္ရႈပါ။

12

ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ မူလတန္ဖိုး

(Par

အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း

Value)
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္

ေငြပမာဏ

က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ

(Offering Amount)
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ရွယ္ယာအစုအေရ

တစ္ယူနစ္လွ်င္ အစုရွယ္ယာ တစ္စု

အတြက္ (Offer Unit for Shares)

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အမ်ားျပည္သူထံ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို “အပိုင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္- အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္း
ေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁-၄။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား

အေၾကာင္းအရာ

ေမွ်ာ္မွန္းရက္စြဲ

ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

-

စတင္ကမ္းလွမ္း မည့္ရက္စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

-

ပိတ္သိမ္းမည့္ ေန႔စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္အရ
ေအာင္ျမင္သည့္

-

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား

အေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္စြဲ
ကမ္းလွမ္းခ်က္ စတင္လက္ခံမည့္ ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန ့ မွ

ကမ္းလွမ္းခ်က္ ပိတ္သိမ္းမည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန ့ ထိ

ကမ္းလွမ္းသည့္

အစုရွယ္မ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀ေပးမည့္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့

ရက္စြဲ
အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့

(ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ) ထံ အေၾကာင္းၾကားမည့္ ရက္စြဲ
မေအာင္ျမင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန ့

မေအာင္ျမင္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္
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ေငြျပန္အမ္းမည့္ေန႔ရက္
ေအာင္ျမင္ေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန ့

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား ျဖန္႔ေဝမည့္ေန႔ရက္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

အထက္ပါအခ်ိန္ဇယားသည္

-

ၫႊန္ျပထားျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး

အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။

ဖြင့္လွစ္သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန ့ နံနက္

၉:၀၀

ကမ္းလွမ္းမႈ

နာရီ (ယင္းသည္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ DICA မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ SECM ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္ မူတည္သည္)
ျဖစ္သည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္

(Certificate

SECM
of

မွ

သေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီးေနာက္၊

Commencement

of

Business)

လုပ္ငန္းစတင္

ရရွိရန္အတြက္

(ဤ

အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ) DICA သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ကမ္းလွမ္းမႈ ပိတ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္
အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန ့ ညေန ၅:၀၀

နာရီ ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစုရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ျပဌာန္းဥပေဒအားလုံးေပၚတြင္မူတည္
၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ကာလကို ေလွ်ာ့ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ တိုးႏိုင္သည္။
အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ကာလကို

ေလွ်ာ့လွ်င္

သို႔မဟုတ္

တိုးလွ်င္ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက သတင္းစာ (၁) ေစာင္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ ေၾကညာပါမည္။
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္စုံတစ္ရာကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်မလိုဘဲ အျပည့္အဝ
ခြေ
ဲ ဝခ်ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ခြေ
ဲ ဝခ်ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရန္
သို႔မဟုတ္

ျငင္းပယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈကိုမွ် လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမျပဳပါ။ ေရွ႕တြင္ဆိုခဲ့သည္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္
ပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားသူသို႔ ခြေ
ဲ ဝခ်ထားမႈကို
ဘ႑ာေရး

အၾကံေပးထံမွ

အၾကံေပးခ်က္ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး

တရားမွ်တမႈရွိျပီး

ကြ်န္ုပ္တို့ဘုတ္အဖြဲ႕ သည္

သင့္ေတာ္ေသာ

စီးပြားေရးအရ

အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ သံုးသပ္ၿပီး ခြေ
ဲ ဝခ်ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။
ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္သည္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေသာ ေငြပမာဏကို
ကမ္းလွမ္းခ်က္ပိတ္သိမ္းမည့္အခ်ိန္မွ တစ္လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခအေပၚ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အတိုးမဲ့
အျပည့္ အဝ ျပန္လည္ထုတ္အမ္းေပးပါမည္။

အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွေပၚေပါက္ထားေသာ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္

အျခား အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ ေဝစု ထုတ္မေပး ပါ။
ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ရပ္သည္ အျပည့္အ၀ သို့မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွ
ပိုေသာေငြမ်ားကို ကမ္းလွမ္းခ်က္ပိတ္သိမ္းမည့္အခ်ိန္မွ တစ္လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တာဝန္ခံမႈ
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ျဖင့္ အတိုးမဲ့ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမွ ေပၚေပါက္ထားေသာ

ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အျခား အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတြက္ ေဝစု ထုတ္မေပးပါ။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းထားသည့္
ေငြပမာဏအျပည့္အဝကို ကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ပိတ္သိမ္းခ်ိန္မွ တစ္လအတြင္းေလွ်ာက္ထား
သူ၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ အတိုးမဲ့ ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းေပးပါမည္္။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းနွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ မိတၱဴမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာဌာနမ်ားတြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္း
ေတာင္းခံ ရယူႏိုင္ပါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မွတ္ပံုတင္ ႐ုံးခန္း
အမွတ္ (၁၀)၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Securities Companies (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား)
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
အမွတ္၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္ (ရန္ကုန္ရံုး) ၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Amara Investment Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း ႏွင့္ လင့္လမ္းေထာင့္၊
ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
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၁-၅။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

ေအအိုင္စီ (“AIC”)

:

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဖြ႕ဲ စည္းထူေထာင္ထားျပီး
ရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္သလို
ဦး၀င္းေအာင္

ႏွင့္

(ကုမၸဏီ၏

ဒါရိုက္တာမ်ားပါ

ျဖစ္ၾကေသာ)

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

တို႕က

အလံုးစံု

ပိုင္ဆိုင္ေသာ Amata International Co., Ltd.
"အက်ဳံးဝင္ဥပေဒမ်ား" (“Applicable Laws”)

:

အာဏာပိုင္

တစ္ရပ္ရပ္၏

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနွင့္
အာဏာတည္

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊

မူဝါဒမ်ား

အပါအဝင္

သက္ေရာက္လ်က္

ၫႊန္ၾကားခ်က္၊

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ရွိေသာ

ဥပေဒမ်ား၊

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား(“Application Forms” )

:

အလားအလာညႊန္းတမ္းမ်ား၏
အစုရွယ္ယာ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ကမ္းလွမ္းျခင္း

အတြက္

ျဖစ္ျပီး

အသံုးျပဳရမည့္

ပံုႏိုပ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံမ်ား
"သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား"

:

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား

"ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔"ဲ

:

အမတဟိုး(လ္) ဒင္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္
၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔

လုပ္ငန္း (“Business”)

:

အပန္းေျဖဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ Oriental Ballooning
မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း

"ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ"

:

(အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည့္)

၁၉၁၄-

ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ
"ကုမၸဏီ" (“Company”)

:

အမတဟိုး(လ္) ဒင္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္
"ကၽြႏ္ုပ္တို႔" ၊ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏" ၊ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ" စေသာ
စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ရာ အဓိပၸာယ္ ရွိၾကသည္။

“DICA”

:

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
(Directorate of Investment and Company Administration)

"ဒါ႐ိုက္တာမ်ား" (“Directors”)

:

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏
ကုမၸဏီ၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ရက္စတ
ြဲ ြင္ရွိသည့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

"အပိုင္း၄။

ကုမၸဏီ၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္
အစုရွယ္ယာမ်ား - ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား"။
"အမႈေဆာင္
(“Executive Officers”)

အရာရွိမ်ား"

:

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း၏

ရက္စတ
ြဲ ြင္ ပါရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ား “အပိုင္း၄။ ကုမၸဏီ၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္
အစုရွယ္ယာမ်ား
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-

အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား’’
ဘ႑ာေရးအၾကံေပး(“Financial Adviser” )

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
ေကဘီဇက္ စတာလင္း ကိုးလ္မန္း ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္
ကုမၸဏီ လီမိတက္။

“FY” / "ဘ႑ာေရးႏွစ္"

:

(ဆီေလ်ာ္သကဲ့သို႔)

မတ္လ

၃၁-ရက္ေန႔တြင္

ကုန္ဆုံးသည့္

ဘ႑ာႏွစ္
"အစိုးရ၊အာဏာပိုင္"

(“Governmental

:

Authority”)

ဤအလားအလားၫႊန္းတမ္းပါ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ

လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၊
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အဆင့္၊ နယ္ေျမလိုက္ အဆင့္
သို႔မဟုတ္

ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ

အစိုးရသေဘာေဆာင္
သို႔မဟုတ္

အစိုးရ

အာဏာပိုင္၊

ကိုယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းခံ

အနညာတခုံ႐ုံး၊

အာဏာပိုင္၊

တရား႐ုံး၊

အစိုးရပိုင္း

အဖြဲ႔အစည္း၊

ေကာ္မရွင္၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊

သို႔တည္းမဟုတ္

ၾကပ္မတ္္ကြပ္ကဲေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္
အျခားအပိုင္းဆိုင္ရာ

ေအဂ်င္စီ၊

သို႔တည္းမဟုတ္

ေရွ႕ကဆိုခဲ့သည္တို႔၏

ႏိုင္ငံေရး

အျခားနည္း

ေသာ္လည္းေကာင္း

အရ

အရ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ခြျဲ ခမ္းထားသည့္

အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ ဌာန သို႔မဟုတ္ ဌာနခြဲ တစ္ရပ္ရပ္။
အုပ္စု၊ လုပ္ငန္းစု (“Group”)

:

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ (“Hotel Service”)

ကုမၸဏီႏွင့္ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား
အပိုင္း

၃။

“အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

-

ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းသဘာ၀ေဖာ္ျပခ်က္”

-

တြင္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ ဆို ထား

သည့္အတိုင္း
အိုင္အက္ဖ္စီ (“IFC”)

:

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး (ေငြေရးေၾကးေရး)အဖြ႕ဲ အစည္း
(International Finance Corporation)

IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

:

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

International

ေအာက္တိုဘာလ

၂၂

Group

(“UIG”)

Limited

ရက္ေန႔စျြဲ ဖင့္

United

(ေခ်းေငြရယူသူ)၊

ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ (ေထာက္ခံသူမ်ား) ႏွင့္
IFC

(ေခ်းေငြေပးသူ)

အေမရိကန္ေဒၚလာ

တို႔အၾကား
၈.၅

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ၊
သန္းႏွင့္

ပထမအရစ္
ဒုတိယအရစ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၀ သန္းအထိ၊ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၃.၅

သန္းအထိ

ေခ်းေပးမည့္

အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္။
IFC ထံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္
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"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" (ျပင္ဆင္ခ်က္) အရ စုစုေပါင္း
ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း ျဖစ္ၿပီး
ယင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ ထုတ္ေပးမည့္ ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအသုတ္၏
ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း
ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္း
ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

သို႔မဟုတ္

ထိုထက္နည္းေသာ

ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ တူညီထားပါသည္။
ေျမ (“Land”)

:

အပိုင္း

၃။

“အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

-

ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား - ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊
စက္ရံုအလုပ္ရံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းကရိယာမ်ား” တြင္
ေဖာ္ျပထား

သည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

လုပ္ငန္းစုမွ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ငွားရမ္းထားေသာ ေျမ။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္

(“Latest

:

Practicable Date”)

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔

တင္သြင္းသည့္

ေန႔ရက္

မတိုင္မီ ေရွ႕တစ္ရက္ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္
"သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္း"

:

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္း

"ကမ္းလွမ္းခ်က္" (“Offering”)

:

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းျဖင့္

၂,၀၀၀,၀၀၀

ထည့္ဝင္ခြင့္ကို

စု

တြင္

အမ်ားျပည္သူသို႔

ကမ္းလွမ္းျခင္း
"ကမ္းလွမ္းသည့္ေဈးႏႈန္း"

(“Offering

:

Price”)

၅၀၀၀

"ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား"

(“Offering

:

Shares”)
Oriental

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း က်ပ္ေငြ

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္

အရ

ကမ္းလွမ္းေသာ

အစုရွယ္ယာအသစ္စုစုေပါင္း ၂,၀၀၀,၀၀၀ စု
Ballooning

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

:

အပိုင္း

၃။

“အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (“Oriental Ballooning

အခ်က္အလက္မ်ား - စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းအေသးစိတ္

Service”)

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

-

လုပ္ငန္း

သဘာ၀ေဖာ္ျပခ်က္”တြင္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း
၂၀၁၅
OTC ေစ်းကြက္

:

ခုႏွစ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္း အခန္း ၅ စာပိုဒ္ ၁၀၆ ႏွင့္အညီ
တည္ေထာင္ထားေသာ ေကာင္တာေစ်းကြက္
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"အလားအလာၫႊန္းတမ္း"

:

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန ့

ေန ့စြပ
ဲ ါ ဤအလားအလာ

ၫႊန္းတမ္း
“REVPAR”

:

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အခန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ငွားရမ္းခ ဝင္ေငြ
(Revenue Par Available Room)

“SECM”

:

Securities and Exchange Commission of Myanmar
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္ေရး

ေကာ္မရွင္
"ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ား"

:

(“Securities Companies”)

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.Myanmar
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
AYA Trust Securities Co., Ltd.
CB Securities Co., Ltd.
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
Amara Investment Securities Company Limited

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ

:

(“Securities

(အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပင္ဆင္

ျပ႒ာန္းထားသည့္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

Exchange Law” )

၂၀၁၃-ခုႏွစ္

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ

(The Securities Exchange Law 2013)

"အစုရွင္မ်ား" (“Shareholders” )

:

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ စာရင္းဝင္ ပိုင္ရွင္မ်ား

"အစုရွယ္ယာမ်ား" (“Shares” )

:

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္းပါ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း
တန္ဖိုးရွိ သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား

"စုစုေပါင္း ခန္ ့မွန္း ရေငြ" (“Total Gross

:

Proceeds”)

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအရ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ထုတ္ေဝမႈမွ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ

ေငြေၾကး အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ေရတြက္ပုံမ်ားနွင့္ အျခား
"က်ပ္" သို႔မဟုတ္ “Ks”-

:

ျပည္္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး

"ရာခိုင္ႏႈန္း" သို႔မဟုတ္ "%" -

:

ရာခိုင္ႏႈန္း

“US$”-

:

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ ေငြေၾကး

19

၁-၆။

တာ၀န္မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈသင့္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍
ေဆာင္းပါးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားမီဒီယာမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ အမွီျပဳအားထားျခင္း မျပဳရန္
အေလးအနက္ သတိေပးအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

သတင္းစာႏွင့္

စာေစာင္

အခ်ဳိ႔တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ

အမ်ားျပည္သူသို႔

အစုရွယ္ယာမ်ားကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အခ်ိဳ႕ေသာဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္၊

အက်ိဳးအျမတ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခမ်ား၊ တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား (“သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား”)
အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုမႈတို႔အတြက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္

မည္သည့္တာဝန္ယူမႈမွ်

မရွိေၾကာင္း

ကိုလည္းေကာင္း၊

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အေထာက္အထားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းတို႔ မရွိေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အလားအလာရွိ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အေလးထားျပာၾကား လိုပါသည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို
အေျခခံေသာ ယူဆခ်က္မ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ ျပည့္စံုမႈ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အားထားရမႈတို႔အေပၚ
ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သည့္ကိုယ္စားျပဳမႈမွ် မရွိပါ။ ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဤအလားအလာ
ၫႊန္းတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ၾကား မကိုက္ညီမႈ သို႔မဟုတ္ ကြလ
ဲ မ
ြဲ ႈတစ္စံုတစ္ရာရွိလွ်င္ ယင္းတို႔ကို ျငင္းဆို
အပ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ သတင္း
အခ်က္အလက္ တို႔ကိုသာ အေျခခံသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားမည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် အားထားျခင္း မျပဳ
ၾကပါရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို သတိေပးအပ္ပါသည္။

၁-၇။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔

၂၀၁၆ခုႏွစ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္

တြင္ကုန္ဆံုးေသာ

ဒီဇင္ဘာလ

ဒီဇင္ဘာလ

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၃၁ရက္ေန႔တြင္

၃၁ရက္ေန႔တြင္

ကုန္ဆံုးေသာ

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ

၉လစာ စာရင္း

စာရင္း

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

-

၂၀၁၇

ဘ႑ာေရးႏွစ္

-

၂၀၁၈

ဘ႑ာေရးႏွစ္

လက္က်န္ရွင္းတမ္း
ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

၁,၁၂၆.၅

လက္္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

၇၉၁.၃

၁,၀၆၈.၂

၂,၀၆၂.၉

၃,၃၀၀.၂

၂,၄၅၄.၂

လက္ငင္း မဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား

၃၂,၃၂၉.၅

၃၃,၀၂၄.၀

၄၃,၉၁၁.၀

စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

၃၄,၃၉၂.၄

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

၂,၁၉၄.၅

ကာလရွည္ေခ်းေငြ
လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား
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၃၆,၃၂၄.၂

၄၆,၃၆၅.၂

၂,၅၈၄.၉

၃,၃၁၂.၂

၀.၀

၀.၀

၁၁,၄၉၂.၀

၂၅.၁

၉၄၂.၈

၂၇.၆

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

၂,၂၁၉.၆

၃,၅၂၇.၆

၁၄,၈၃၁.၈

၃၂,၁၇၂.၈

၃၂,၇၉၆.၆

၃၁,၅၃၃.၄

အေရာင္း

၇,၆၇၄.၈

၃,၈၃၅.၃

၄,၅၈၀.၄

စုစုေပါင္းရေငြ

၇,၈၆၅.၆

၃,၉၄၆.၀

၄,၇၃၇.၅

အၾကမ္း ဖ်င္း အျမတ္

၄,၈၆၂.၃

၂,၁၆၁.၁

၂,၄၁၃.၇

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား

(Total Equity)

အရံႈးအျမတ္စာရင္း

စရိတ္မႏုတ္မီအျမတ္ေငြ
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစရိတ္
ဘ႑ာေရးစရိတ္ႏွင့္

အခြန္အခမ်ား

မႏုတ္မီ

၀.၀၀

၀.၀၀

၀.၀

၁,၂၁၀.၇

၁,၀၀၀.၅

၁,၀၉၃.၅

၁,၄၁၇.၀

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

အျမတ္ေငြ
ဘ႑ာေရးစရိတ္မ်ား
ဝင္ေငြခြန္
အသားတင္အျမတ္

၀.၀၀

၀.၀

၂၃၇.၉

၁၈၉.၄

၀.၀

၀.၀

၁,၂၂၇.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ လုပ္ငန္းစုအတြက္ တစ္ေပါင္းတည္း
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁
ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ၉ လစာ စာရင္းႏွင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ၉ လစာ စာရင္း
တို႔၏

ေငြေၾကးအခ်က္အလက္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကိုသာတင္ျပနိုင္ပါသည္။

(တစ္ေပါင္းတည္းျပဳလုပ္၍စာရင္းစစ္မွမသံုးသပ္ရေသးေသာ)

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။
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အပိုင္း၆။

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတြင္

အပိုင္း ၂။

အမ်ားျပည္သူသို့ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၂-၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား

ထုတ္ေဝသူ (The Issuer)

ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Amata Holding Public Co. Ltd.

ကမ္းလွမ္းမႈ
(The Offering)

ျပည္တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းသည့္နည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီက ကမ္းလွမ္း
ေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ စုသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ DICA မွ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ေငြေခ်း
သက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ
ေပၚတြင္

မူတည္ပါသည္။

SECM

၏

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔

ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္

SECM

မွ

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ (Certificate of
Commencement of Business) ရရွိရန္အတြက္ (ဤ အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)
DICA သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေပးေသာအခါ၊
လက္ရွိ

ထုတ္ေဝၿပီးအစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုးကို

pari

passu

စနစ္ျဖင့္

အဆင့္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ပံုစံျဖင့္
ျဖစ္သည္။
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း
(Offering Price)

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ
ေလွ်ာက္ထားေသာ

၅၀၀၀ိ/-

ျဖစ္ၿပီး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ မိမိ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုစီအတြက္

ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) ညေန ၅:၀၀ နာရီ

သို႔မဟုတ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္ ပိုမိုေနာက္က်သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နာရီ
မတိုင္မီ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွသာ

(Eligibility to Apply)

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔သာ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္းမရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိ၊
မရွိ၊ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေ
ဲ ၀ခ်ထားခံရခြင့္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား
ထုတ္ေပးခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သေဘာထားအတိုင္းသာ ဆုံးျဖတ္ပါမည္။
စုစုေပါင္း ခန္ ့မွန္း ရေငြ
(Total Gross Proceeds)

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ိ/- ျဖစ္ေသာ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းေပၚတြင္
အေျခခံလ်က္ ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀,၀၀၀ စု ကို
ခြေ
ဲ ဝ ခ်ထား ထုတ္ေပးျခင္းမွ စုစုေပါင္း ခန့္မွန္းရေငြမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
ျဖစ္ပါမည္။
ယခု

ကမ္းလွမ္းခ်က္သို႔

ထားျခင္းမရိွပါ။

ထည့္ဝင္မႈ
သို႔ျဖစ္၍၊

အနည္းဆုံး

မည္မွ်

ရွိရမည္ဟု

ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္အား

သတ္မွတ္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရရွိ ရမည့္ အနည္းဆုံး ထည့္ဝင္မႈ အခ်ဳိး/တန္ဖိုး ဟူ၍
မရွိပါ။
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ဘဏ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က ကမ္းလွမ္းမႈကို တာဝန္ခံ
ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
အစုရွယ္ယာ

ကမ္းလွမ္း

ေဖာ္ျပပါ "အပိုင္း

ဤအစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းခ်က္သည္

၂။

အမ်ားျပည္သူသို႔

ေရာင္းခ်ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ေရာင္းရေငြမ်ားအသံုးျပဳမႈ” အပိုဒ္အရ

(Purpose of the Offering)

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ (Equity) တြင္ ပါ၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္

အမ်ားျပည္သူထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ရန္ပံုေငြျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူမွလည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑၏

စီးပြားေရး

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းႏွင့္

ယခု

ကမ္းလွမ္းခ်က္အား

ေပးေခ်ရွင္းလင္းျခင္း

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ရက္ေန ့သို႔မဟုတ္ ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရးအၾကံေပး ႏွင့္ အတူ

(Allocation and Settlement)

ဘုတ္အဖြဲ႕

ယင္းသို႔

က

စာရင္းပိတ္ၿပီးေသာအခါ
ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကို ၂၀၁၈

ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္
(Selling

Agent)

မွ

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလ

ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

တရားမွ်တမႈရွိၿပီး

၁၀

ကုမၸဏီမ်ား

သင့္ေတာ္ေသာ

စီးပြားေရးရာ

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ စုေပါင္းသံုးသပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ပါမည္။
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အားလုံးအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္သူတို႔ထံ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေ
ဲ ဝခ်ထား ထုတ္ေပးၿပီး၊
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန ့
သို႔မဟုတ္ ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
အျမတ္ေဝစု
(Dividends)

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒက

ခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားထဲမွ

အျမတ္ေဝစုမ်ား ထုတ္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ သေဘာထားအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
အျမတ္ေဝစုမ်ားကို က်ပ္ေငြျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္
ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

အျမတ္ေဝစု

ပတ္သက္၍

တစ္စုံတစ္ရာကို

အာမခံခ်က္

ေၾကညာျခင္း

မထားရွိပါ။

သို႔မဟုတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ အျမတ္ေဝစု တစ္စုံတစ္ရာ ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို
ျပဳလိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ
အစုရွယ္ယာမ်ား

့၏
-

"အပိုင္း

၄။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
အျမတ္ေဝစုမ်ား၊

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

အျမတ္ေဝစုမူဝါဒ"

တြင္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေလွ်ာက္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

ထား ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

ေလ့လာႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း မိတၱဴကို ထားရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ

(Application Procedures in
Myanmar)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား
သတ္မွတ္ေပးေသာ

ေလွ်ာက္ထားသူတို႔သည္
(Securities

ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
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အမ်ားျပည္သူမွ

Companies)

က

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

ကနဦး ေလွ်ာက္ထားမႈ အတြက္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ အနည္းဆုံး တစ္စု (၁-စု)ကို
ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္္။

ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ တစ္စု၏ ကိန္းျပည့္ အဆ

အေရအတြက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္

အခ်က္မ်ား

( Risk Factors)

"အပိုင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသို့ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား”

-

ဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား" တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဤအပိုင္း၌

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ထည့္သြင္း

အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

စဥ္းစားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။

Amata Holding Public Company Limited အမည္ျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အျဖစ္
၂၀၁၇ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၂၇ရက္ေန႔တြင္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ

ကမ္းလွမ္းေရာင္းျခင္းမျပဳမီ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး
က်ပ္ျဖင့္

ရွယ္ယာမ်ား

ထုတ္ေ၀သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ႏွင့္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့ အသီးသီးအတြက္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ႏွင့္
ပမာဏတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေန႔ရက္
၂၂.၈.၂၀၁၇

အစုရွယ္ယာရွင္
ယူႏိုက္တက္

ရွယ္ယာအေရအတြက္

ရွယ္ယာပမာဏ(က်ပ္)

တန္ဖိုး(က်ပ္)

၁၉၈၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀.၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀.၀

၁၉၈၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀.၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀.၀

အင္တာေနရွင္နယ္ဂရု
(ပ္) လီိမိတက္
၂၂.၈.၂၀၁၇

အမတ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၂.၈.၂၀၁၇

ဦး၀င္းေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚနီလာ၀င္း

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚခင္စုစုဟန္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚသီရီခိုင္(ခ)

၂၀

၂၀၀,၀၀၀.၀

၂၀၀,၀၀၀.၀

၂၀

၂၀၀,၀၀၀.၀

၂၀၀,၀၀၀.၀

Gillian

Johnstone
၂၂.၈.၂၀၁၇

ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္း
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၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ယူႏိုက္တက္

၃၇,၆၂၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀.၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀.၀

၃၇,၆၂၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀.၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀.၀

အင္တာေနရွင္နယ္ဂရု
(ပ္) လီမိတက္
၂၆.၁၀.၂၀၁၇

အမတ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ဦး၀င္းေအာင္

၃,၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

၃,၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚနီလာ၀င္း

၃,၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္

၃,၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚ ခင္စုစုဟန္

၃,၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚသီရီခိုင္(ခ)

၃၈၀

၃,၈၀၀,၀၀၀.၀

၃,၈၀၀,၀၀၀.၀

၃၈၀

၃,၈၀၀,၀၀၀.၀

၃,၈၀၀,၀၀၀.၀

၁၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

Gillian

Johnstone
၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္း

စုစုေပါင္း
ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ျပင္ဆင္ျပီးမူလတန္ဖိုး
(1)

မွတ္ခ်က္ (၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန့ ပါ DICA မွထုတ္ေပးေသာ CRD အေထာက္အထားမ်ားအရ
ကုမၸဏ၏
ီ အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးသည္

အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

၁၀၀၀၀က်ပ္မွ

၁၀၀က်ပ္သို႕

ေလ်ာ့က်သြားျပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ျခင္း
ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း-ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၅,၀၀၀.၀က်ပ္
ရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ မူလတန္ဖိုး - ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၀၀က်ပ္
ကမ္းလွမ္းေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ကမ္းလွမ္းတန္ဖိုး

၅,၀၀၀

က်ပ္ႏွင့္

ေရာင္းခ်ျခင္းသည္

ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္

ေငြသားစီးဆင္းမႈ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္ (Discounted Cash Flow (DCF))၊ ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္
(Market Multiple Analysis) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ၾကားနာခ်က္ရလဒ္ စသည့္တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚ
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္္

လက္ရွိေစ်းကြက္အျမင္ႏွင့္
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ပိုမိုနီးစပ္ေသာေစ်းႏႈန္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ အျခားေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရိွေဒသတြင္းဆိုင္ရာ စေတာ့
အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စံထားေလာက္ေသာ စာရင္း၀င္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး အေပၚကိုးကား
ထားပါသည္။

ေဖာ္ျပထားေသာ

ဘ႑ာေရးအၾကံေပးမ်ားသည္

ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိရန္
ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးေရွ႕အလားအလာ၊လက္ရွိေစ်းကြက္

အေနအထားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ကနဦးအျမင္မ်ား အပါအ၀င္ (၁) လက္ေအာက္ခံတစ္ခုခ်င္းစီ၏အျမတ္ႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊(၂) ကနဦးကန္႔သတ္ခ်က္ (သို႔) နယ္ေျမသစ္/စီမံကိန္းသစ္တြင္ ဦးဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
အတြက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခႏွင့္ (၃) IFC မွကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံတစ္ခုျဖစ္ေသာ United International Group Limited
သို႔ ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားျခင္းတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ IFC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအေနျဖင့္
ေကာင္းေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

အေရးပါေသာ

၄င္း၏ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့သည္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

အလားအလာ

ဘုတ္အဖြဲ႕

သည္

ဘ႑ာေရး အၾကံေပးႏွင့္အတူ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းကို ၅,၀၀၀.၀က်ပ္ ျဖစ္သည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
၂-၂။

တာဝန္ခံ၍ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၄င္း၏အေရာင္းကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား
၁။ တာဝန္ခံ၍ တဆင့္ျဖန္႔ ခ်ီေရာင္းခ်သူ(မ်ား)
ဘဏ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က ကမ္းလွမ္းမႈကို တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

အမည္

:

-

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

-

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

-

လိုင္စင္အမွတ္

:

-

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

:

-

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

-

၂။အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္(မ်ား)
အမည္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

Strand Square၊ အမွတ္ ၅၃ ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၅၆၄ အက္(ဖ္)စီ/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၁

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၀

ဖက္စ္နံပါတ္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၉
:

https://kbzsc.com
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အမည္

:

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၂၁-၂၅၊

ဆူးေလဘုရားလမ္း၊

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္ (ရန္ကုန္ရံုး) ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး
၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

MIC ခြင့္ျပဳမိန္ ့ အမွတ္

၃ ဖက္စပ္/၁၉၉၆-၁၉၉၇
၁၇၄/၉၆

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၂

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၇၈၆၄၇၊ ၃၈၇၀၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၇၀၃၂

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.msecmyanmar.com

အမည္

:

AYA Trust Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၃

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၅

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၄

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.ayatrustsc.com

အမည္

:

CB Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၄

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၀

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.cbsecurities.com.mm

အမည္

:

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျမန္မာနိုင္ငံ။
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ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၆၉၆ အက္(ဖ္)စီ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၅

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၈၀

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၇၉

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.ktzrh.com

အမည္

:

Amara Investment Securities Company Limited

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

Amara Investment Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း
ႏွင့္

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၅၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၆

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၀

ဖက္စ္နံပါတ္

၂-၃။

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၂

တာဝန္ခံ၍ တဆင့္ျဖန့္ခ်ီေရာင္းခ်မည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း

အရာမ်ား (CONDITIONS OF UNDERWRITING)
ဘဏ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က ကမ္းလွမ္းမႈကို တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
၂-၄။
ယခု

ေငြေပးသြင္းမည့္နည္းလမ္းမ်ား (SUBSCRIPTION METHOD)
ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားထံမွ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္

ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမ်ား လက္ခံရန္ အလို႔ငွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက တာဝန္
ေပးထားပါသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီတို႔ အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္

ႀကဳိးစားခြင့္ ရွိၿပီး၊ ၎တို႔အား ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးေခ်ပါမည္။

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီက
သတ္မွတ္ေပးသည့္

ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ ႐ုံးခန္းမ်ား၌ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း မိတၱဴ ကို ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦး ေလွ်ာက္ထားမႈ အတြက္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမွာ အနည္းဆုံး တစ္စု (၁-စု) ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္္။
ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္
တစ္စု၏ ကိန္းျပည့္ အဆ အေရအတြက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္္ထားႏိုင္ပါသည္။
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ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ

ယခု အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူျခင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္အား အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္လွစ္ထားမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ "အပိုင္း
၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ုပ္ - အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္း
အခ်ိန္ဇယား" ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂-၅။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္(PLAN OF DISTRIBUTION)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀, ၀၀၀ စု

ထည့္ဝင္ခြင့္ကို ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား
ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (“DICA”) မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစတင္ရန္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္
SECM

မွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊

မူတည္ပါသည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္

လုပ္ငန္းစတင္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္

SECM

ရရွိရန္အတြက္

မွ
(ဤ

အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ) DICA သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။
ယခု ကမ္းလွမ္းခ်က္ မတိုင္မီက ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ မရွိခဲ့ပါ။
ဘဏ္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က ကမ္းလွမ္းမႈကို တာဝန္ခံျဖန္႔ခ်ီေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
ကမ္းလွမ္းမႈၿပီးေနာက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာျပည္ တြင္းရွိ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာရာရွိ
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

သို႔မဟုတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေရာင္းဝယ္ေရး

တစ္ခုခုတြင္

စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းေခၚျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေနရက္(Latest Practicable Date) အရ၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဥပေဒ၊ အခန္း ၅၊ နည္းဥပေဒ ၁၀၆
ႏွင့္အညီ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

ေကာင္တာေစ်းကြက္(OTC)

ကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား

မွ

တည္ေထာင္ရျခင္း မရွိေသးပါ။ OTC ေစ်းကြက္အား တည္ေထာင္ရေသးျခင္းမရွိမီ၊ အစုရွယ္ယာ မ်ား ေရာင္းခ်မည့္
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။ ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္း အပ္သည္မွာ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားကို
မည္မွ်ေစ်းျဖင့္

ထုတ္ေရာင္းသင့္သည္ဆိုသည္ကို

ကုမၸဏီမွ

ေစ်းေခၚေပးမည္

မဟုတ္ဘဲ၊

ယင္းသည္

ရွယ္ယာေရာင္းခ်လုိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကသာလွ်င္ မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ဆိုသည္ ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
ယခုကမ္းလွမ္းမႈၿပီးေနာက္
ေရာင္းခ်လိုသူစနစ္ျဖင့္သာ

ေနာက္ဆက္တြဲအစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ရပ္သည္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ဝယ္ယူ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

လိုသူႏွင့္
ေရာင္းခ်သင့္

သည္ဆိုသည္ကို လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရပါမည္။ အစုရွယ္ယာရွင္
မ်ားက သေဘာတူညီမည့္အဖိုးအချဖင့္၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်လိုေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ကုမၸဏီက ပံ့ပိုး
ကူညီပါမည္

(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ား

(သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက
သို႔ေသာ္

က်ခံေသာ

ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ

ျပဳစုျခင္း၊

ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ားအား

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား)၊
အစုရွယ္ယာမ်ား

ႏွင့္

တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ျခင္း

အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း)၊

လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အက်ိဳးေဆာင္ခ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

သို႔မဟုတ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအဖြ့ဝ
ဲ င္တစ္ဦးဦးသည္ဤကမ္းလွမ္းျခင္းအရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ

ႀကီးၾကပ္ေရး
မ်ား

ထည့္ဝင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ

သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၏စုစုေပါင္းပမာဏ ၅% ထက္ပို၍ ထည့္ဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ
မေတြ႕ရွိရပါ။

29

သို႔မဟုတ္
သူတစ္ဦးဦးကိုမွ်

၂-၆။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀မႈအစီအစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို

ကိုယ္စားျပဳေသာ

အစုရွယ္ယာ

လက္မွတ္မ်ားကို

ေအာင္ျမင္ေသာကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ (သို႔)
ယင္းေန့ရက္ခန့္တြင္ ခြေ
ဲ ၀ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂-၇။

စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

ဤကမ္းလွမ္းျခင္းအရ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခုခုတြင္

စာရင္း၀င္ျခင္း

(သို႔)

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
၂-၈။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား

ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေပးေခ်ရမည့္ခန္ ့မွန္းကုန္က်စရိတ္ ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀
က်ပ္ ရိွၿပီး၊ အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
က်ပ္
ပညာရွင္

အခေၾကးေငြမ်ား

စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းရေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း

၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၂.၅၀

၅၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၀.၅

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁.၀

၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၄.၀

(Professional Fees)
အေထြေထြ

အသုံးစရိတ္မ်ား

(Miscellaneous expenses)
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား
စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား
၂-၉။

အစုရွယ္ယာေရာင္းရေငြကို အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလ်ွင္ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၅၀၀၀/- ေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ
၂,၀၀၀,၀၀၀ ထုတ္ေ၀လွ်င္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမွ အသားတင္ရေငြ သည္ ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ အထိ
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

စုစုေပါင္း

ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမွ

အသားတင္ရေငြမ်ားကို

စုေပါင္းျခင္းျဖင့္

ရရွိႏိုင္မည့္

ေငြက်ပ္

၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ရေငြမ်ား အသုံးခ်ပုံ

အေၾကာင္းအရာ

တန္ဖိုး

အခ်ိန္

စီးပြားေရး

အေျခအေန

သတ္မွတ္ခ်က္
Awinka

ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ

က်ပ္သန္း

၃ႏွစ္ ( ၂၀၁၈-  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေနရာေဒသ ၅

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္

ဟိုတယ္ ၅ လံုး

၆,၉၂၈.၀

၂၀၁၉

ေနရာတြင္ Awinka

ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးႏွစ္

အမွတ္တံဆိပ္ဟိုတယ္တစ္ခုလွ်

၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျ

မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

င္ အခန္းေပါင္း ၅၀ျဖင့္

ခင္း(ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္အဆင့္

ဘ႑ာေရးႏွစ္

တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ရန္

ဟိုတယ္)

ထိ)

လက္ရွိတင
ြ ္ ေျမ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္
အမည္လေ
ြႊဲ ျပာင္းျခင္းေနာက္ဆံုး
အဆင့္ ကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ ႏွင့္

လုပ္ငန္းစုအတြက္လိုအပ္

က်ပ္သန္း

လုပ္ငန္းသံုး မတည္ေငြရင္း

ေသာ မတည္ရင္းႏွီးေငြ

၂,၆၇၂.၀

ေပးေခ်ျခင္း

၂ ႏွစ္

 လုပ္ငန္းစု၏ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းလ
ည္ပတ္မႈအတြက္
လိုအပ္ေသာမတည္ရင္းႏွီးေငြကို
ရရွိရန္
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အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွ

က်ပ္သန္း

၃ လမွ ၆

 အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာ

းေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွ

မ္းေရာင္းခ်ျခင္း

၄၀၀.၀

လအထိ

င္းခ်ျခင္းစာရင္းပိတ္ျပီးေနာက္

င့္ပတ္သက္ေသာ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေပး

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးရွင္းလ

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေခ်ျခင္း

င္းျခင္း

အစီ အစဥ္

ေဖာ္ျပခ်က္

%

တန္ဖိုး

အသုံးျပဳပုံ

ေရာင္းသူ

အခ်ိန္

ဦးစားေပး
အဆင့္

Awinka

၂၀၂၀-

အခန္းစုစုေပ

ဟိုတယ္တ  ၆၃.၃%ေဆာက္လုပ္ေရး

အတိအ

ရင္းႏီွးျမဳပ္

၂၀၂၁ဘ

ါင္း၏၃၄ %

စ္ခုခ်င္းစီအ  ၂.၀%FF&E

က်မဆံုးျဖ

၂၀၁၉ဘ

ေပး-P1

ႏွံမႈ

႑ာေရးႏွစ္

ႏွင့္ ျပီးစီးခ်ိန္

တြက္

တ္ရေသး

႑ာေရးႏွ

ဖားအံ၊

အစီအစဥ္

တြင္

တြင္

က်ပ္သန္း၁  ၀.၉%ဆက္သယ
ြ ္ေရးစက္

ေသာ္လ

စ္-

ပင္းတယ

လုပ္ငန္းစု

ထပ္တိုး

,၃၈၅.၆

ည္း

ဟိုတယ္

ဒုတိယဦးစ

တြင္

၀င္ေငြ ၃ .၀

Awinka

RFP/ေလ

၂ ခု

ားေပး-P2

စုစုေပါင္း

ဘီလီယံ

အမွတ္တံ

ည္းမ်ားႏွင့္ စက္ကရိယာမ်ား

လံေပၚမႈ

(“P1”)

ကေလာ၊

အခန္း

က်ပ္

ဆိပ္ဟိုတ

 ၂.၂%ပညာရွင္အခေၾကးေငြ

တည္၍ေ  ၂၀၁၉-

ျပင္ဦးလြင္

၂၅၀ခ်ဲ႕ထြ

ယ္၅ခု

 ၅.၇%မီးအားျမင့္စက္

ရြးခ်ယ္မ

၂၀၂၀

တတိယဦး

င္ျခင္း

စုစုေပါင္းတ  ၉.၁ % အေရးေပၚ ကိစၥရပ္

ည္

 ၇.၃%ပစၥည္းကရိယာ
ကရိယာ
 ၉.၅%လုပ္ငန္းေထာက္ပံ႔ပစၥ

 ၂၀၁၈-

ပထမဦးစား

ဘ႑ာေ

စားေပး-P3

န္ဖိုး

ရးႏွစ္-

ေမာ္လျမိဳင္၊

က်ပ္သန္း

ဟိုတယ္၂

1

၆,၉၂၈.၀

ခု (“P2”)
၂၀၂၀၂၀၂၁
ဘ႑ာေ
ရးႏွစ္

-

ဟိုတယ္
၁ခု
(“P3”)
မွတ္ခ်က္(၁)

အဆိုပါေျမကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

လုပ္ငန္းစုသည္

ယင္းေျမကြက္မ်ားကို

လက္ရွိေျမကြက္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ

ပံုမွန္စီးပြားေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ ယင္းေျမကြက္မ်ားကို ငွားရမ္းရာတြင္ တရားမွ်တစြာ စီးပြားေရးရာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ “Awinka ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း" ႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုေပါင္းအၾကမ္းရေငြမွ ၆,၉၂၈.၀ က်ပ္သန္းေပါင္းကို
အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားျပီး လုပ္ငန္းစု၏ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၅၀ ခန္း ပို၍ တည္ေဆာက္ရန္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျပီး အဆိုပါအခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ရေငြမွ ၆၃.၃% ကို လ်ာထားအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္မည့္သူႏွင့္ပတ္သတ္၍
ေလလံစနစ္ျဖင့္

ယခုခ်ိန္ထိ

မေရြးခ်ယ္ရေသးေသာ္လည္း

ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။က်န္ရွိေနေသာ

ေဆာက္လုပ္မည့္သူကို
စုစုေပါင္းအၾကမ္းရေငြကို

အေထြေထြေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအရင္းအႏွီးအတြက္လည္းေကာင္း ကမ္းလွမ္းျခင္းအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥတို႔ အတြက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြ ပမာဏႏွင့္ ထုတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက ၎တို႔၏ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အေထြေထြ ေဈးကြက္

အေနအထားမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
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ၾကပ္မတ္မႈ အေျခအေန ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား စသည့္တို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးေငြ လိုအပ္ခ်က္၊ ရႏိုင္မည့္
ေငြေရးေၾကးေရး ပံ့ပိုးမႈတို႔ ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ားကဲ့သို႔ အနာဂတ္ ျဖစ္ရပ္
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အသားတင္ရေငြမ်ား အသုံးခ်ပုံကို
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

(Latest

အဆိုျပဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

ရန္ပံုေငြျဖည့္တင္းရန္

Practicable

အရ

Date)

လံုေလာက္မည္ဟု

ကၽြႏု္ပ္တို

ရရွိေငြပမာဏသည္
့

ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြ ထပ္မံလိုအပ္သည္ဆိုပါက၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝမႈ(မ်ား)
သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီထပ္မံရယူမႈတို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။
ကမ္းလွမ္းျခင္းတြင္
ကမ္းလွမ္းျခင္းအရ

အနည္းဆံုး၀ယ္ယူရန္လိုအပ္ေသာ
ခြေ
ဲ ၀ရာတြင္

အဆိုျပဳခ်က္

အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ

မရွိသကဲ့သို႕

အသားတင္

ဒါရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္

အျမတ္ရရန္

အနည္းဆံုးမည္မွ်

၀ယ္ယူရမည္ဟုမေဖာ္ျပထားပါ။ ရရွိေငြမ်ားကို အဆိုျပဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမတိုင္မီ ကုမၸဏီ၏
ဘဏ္စာရင္းအေကာင့္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။
၂-၁၀။

မတည္ေငြရင္းအေျခအေန (CAPITALIZATION)

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္ပါ အေနအထားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မတည္ အရင္းအႏွီး မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္ပါသည္ -

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသ
ည့္ရက္စြဲ

(Latest

Practicable

Date)ရွိ

အေနအထားအရ
ယူႏိုက္တက္

ျမန္မာ ဘလြန္းနင္း

အင္တာေနရွင္နယ္

(၁)

ကုမၸဏီ လီမိတက္

ကုမၸဏီ

ျမန္မာ ဘလြန္းနင္း

လုပ္ငန္းစု

ကုမၸဏီ လီမိတက္၏

ဂရု(ပ္) လီမိတက္

ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာလုပ္
ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ (၁)

ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ

၅၀၀,၀၀၀ အစုရွယ္ယာ

၅,၀၀၀ အစုရွယ္ယာ

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀

မတည္ေငြရင္း

-

-

-

-

အစုရွယ္ယာ

(Authorized Share

(အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်

(အစုရွယ္ယာ

Capital)

င္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္)

တစ္စုလွ်င္ ၁၀၀,၀၀၀

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္

က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္)

(အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္
၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္)

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္

၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀
က်ပ္

အစုရွယ္ယာ

၅၀၀,၀၀၀

၅,၀၀၀

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

မတည္ေငြရင္း
(Share Capital)
(သာမန္
အစုရွယ္ယာ
အေရအတြက္) (No
of Ordinary
shares)
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အစုရွယ္ယာပရီမီယံ
(က်ပ္)

-

-

-

-

-

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

(၂၄၅,၀၀၀,၀၀၀.၀)

-

Share

premium (Kyats)
အစုရွယ္ယာ
မတည္ေငြရင္း
စုစုေပါင္း (က်ပ္)
Total

Share

Capital (Kyats)

(က်ပ္ေငြျဖင့္)
ကာလတိုေပးရန္တာ

-

-

-

-

-

၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀(၂)

-

-

-

၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀(၂) )

-

-

-

၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀(၂)

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

(၂၄၅,၀၀၀,၀၀၀.၀)

-

-

-

-

-

-

သီးသန္ ့ ရန္ပံု ေငြ

၁၈,၆၀၂,၆၈၂,၄၃၉.၆

-

-

-

၁၈,၆၀၂,၆၈၂,၄၃၉.၆

မခြေ
ဲ ၀ရေသးေသာ

၁၀,၇၆၇,၅၄၅,၆၃၂.၃

၁,၁၆၆,၂၅၄,၈၉၃.၄

-

(၅၇၁,၄၆၄,၈၉၇.၈)

၁၁,၃၆၂,၃၃၅,၆၂၇.၉

၂၉,၈၇၀,၂၂၈,၀၇၁.၉

၁,၆၆၆,၂၅၄,၈၉၃.၄

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

(-၈၁၆,၄၆၄,၈၉၇.၈)

၃၂,၅၃၆,၄၈၂,၉၆၅.၃

၄၄,၂၈၆,၀၂၈,၀၇၁.၉

၁,၆၆၆,၂၅၄,၈၉၃.၄

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

ဝန္ စုစုေပါင္း (Total
short-term
Indebtedness)
ကာလရွည္ေပးရန္
တာဝန္ စုစုေပါင္း
(Total long - term
indebtedness)
၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀(၂)

ေပးရန္တာဝန္
စုစုေပါင္း (Total
indebtedness) (A)
အစုရွယ္ယာ
မတည္ေငြ
အစုရွယ္ယာ
အပိုေၾကး

အျမတ္ေငြ
အဖြ႔ဝ
ဲ င္တ႔ို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
(equity)

စုစုေပါင္း

(B)

မတည္အရင္းအႏွီး

(-၈၁၆,၄၆၄,၈၉၇.၈)

၄၆,၉၅၂,၂၈၂,၉၆၅.၃

(Capitalization)
(A+B)

မွတ္ခ်က္ (၁) ျမန္မာ ဘလြန္းနင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ ၅၁.၀%ကို ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္ျပီး က်န္ ၄၉.၀%ကို အျခား
အစုရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
(၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏

ရည္ညႊန္းေငြလလ
ဲ ွယ္ႏႈန္းထားအရ

ပထမအရစ္ေပးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅သန္း အတြက္

၂၀၁၇ခုႏွစ္

ဧျပီလ၂၁ရက္ေန႔

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္

ျမန္မာေငြ ၁,၃၅၂.၀ ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂ရက္ေန႔ ဒုတိယအရစ္ေပးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ
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၂.၂သန္း အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁,၃၂၉.၀ က်ပ္ ေပၚတြင္

အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ ထားပါသည္။
ညွိႏႈိင္းထားေသာမတည္ေငြရင္း အေျခအေန (ADJUSTED CAPITALIZATION)
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္

ညွိႏႈိင္းေငြရင္းထည့္၀င္ျခင္းအတြက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဇယားတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတုိင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ
(Latest Practicable Date)ရွိ
အေနအထားအရ
ခြင့္ျပဳ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း (Authorized
Share Capital)
ကိုက္ည/ႇိ

ညိႈႏိႈင္း

Company

Group

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အစုရွယ္ယာ

-

၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္
အစုရွယ္ယာ

-

မတည္ေငြရင္း

(Adjusted Share Capital)
၁၂,၀၀၀,၀၀၀
(သာမန္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္) (No of
Ordinary shares)
-

ကိုက္ည/ႇိ ညိႈႏိႈင္း အစုရွယ္ယာ အပိုေၾကး (က်ပ္)
၉,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀
Adjusted Share premium (Kyats)
ကိုက္ညႇိ

/ညိႈႏိႈင္း

အစုရွယ္ယာ

-

မတည္ေငြရင္း

စုစုေပါင္း (က်ပ္)

၁,၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

Total Adjusted Share Capital (Kyats)

(က်ပ္ေပါင္း)
ကာလတိုေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total short-

-

term Indebtedness)
ကာလရွည္ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total long

-

- term indebtedness)
ေပးရန္တာဝန္ စုစုေပါင္း (Total

-

indebtedness) (A)

၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀.၀ (၁)
၁၄,၄၁၅,၈၀၀,၀၀၀.၀ (၁)

အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြ

၁,၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀

-

အစုရွယ္ယာ အပုိေၾကး

၉,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

-

သီးသန္ ့ရန္ပံုေငြ

-

၁၈,၆၀၂,၆၈၂,၄၃၉.၆

မခြေ
ဲ ၀ရေသးေသာ အျမတ္ေငြ

-

၁၁,၃၆၂,၃၃၅,၆၂၇.၉

အဖြ႔ဝ
ဲ င္တ႔ို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (equity) စုစုေပါင္း (B)

၁၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၄၂,၅၃၆,၄၈၂,၉၆၅.၃

မတည္အရင္းအႏွီး (Capitalization) (A+B)

၁၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၅၆,၉၅၂,၂၈၂,၉၆၅.၃
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မွတ္ခ်က္(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅သန္း အတြက္

ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားအရ

၂၀၁၇ခုႏွစ္

ဧျပီလ၂၁ရက္ေန႔

ပထမအရစ္ေပးေငြ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁,၃၅၂.၀ ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂ရက္ေန႔

ဒုတိယအရစ္ေပးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂သန္း အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁,၃၂၉.၀ က်ပ္ ေပၚတြင္

အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ ထားပါသည္။

၂-၁၁။

ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတြင္ သိသိသာသာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသျဖင့္၊
ဤအလားအလာရွင္းတမ္းအတြင္း အေလးထားေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္

ဤအပိုင္းအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ

ေအာက္ပါ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ တစ္ခုခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာရွင္းတမ္းအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား
သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးတို႔ကို လည္းေကာင္း ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးမွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာ
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္တို႔ထက္မကေသာ

ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မသိေသးပါ။

အခ်ဳိ႕ေသာဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ကို လက္ရွိ

လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ အေရးမႀကီးဟု မိမိတို႔က ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္

အေရးႀကီးသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ အရာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔
အနက္ တစ္ရပ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန၊
ရလဒ္မ်ား၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

အစုရွယ္ယာမ်ား၌ တစ္စုံတစ္ရာ ရင္းႏွီး

ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈအား အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ပါသည္။
ထိုအခါ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳသည့္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဆင္းျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊
အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ လူႀကီးမင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ ဆုံး႐ႈံးရႏိုင္
ပါသည္။
ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထား
သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္း၏ ဤအပိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာ တို႔တြင္

တင္ျပထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရင္ဆုိင္ရသည့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားအပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔ကုမၸဏီက

အမွန္တကယ္ရရွိေသာရလဒ္မ်ားသည္

အဆိုပါ

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာ

မ်ားအပိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ခန္႕မွန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္
ဤအလားအလာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား

ရွင္းတမ္း၏ အပိုင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အပိုဒ္တြင္ပါရွိသည့္

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ

သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္စား သင့္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳမီ လူႀကီးမင္း၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပး
ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ လူႀကီးမင္းကုိယ္တိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္
ရယူ သင့္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးရံႈးနိုင္သည့္အခ်က္္မ်ား
ဟိုတယ္ နွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္၍မရနိုင္ေသာမက္ခရိုစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္း
မ်ား၊

ႏွစ္စဥ္ရာသီအလိုက္သာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရျခင္း

ဟိုတယ္နွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ

နွင့္

ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား

အျခားလႊမ္းမိုးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္

က်ဆင္းေစကာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ

ဆိုးရြားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ေစပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းသည္ အခန္းငွားရမ္းခ နွင့္ အခန္းျပည့္တည္းခိုႏိုင္မွဳမရွိျခင္း ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ
စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္မွဳမ်ားျဖစ္လာကာ သံသရာလည္ေနတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းခ်ိန္တြင္
ဟိုတယ္အသစ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕လုပ္ငန္းကို

သည္

စီးပြားေရး

အခန္းမ်ားငွားလိုအားအေပၚတြင္သာ

မူတည္ေသာ

ကိုပိုမိုဆိုးဝါးေစနိုင္ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳအေျခအေနေပၚလိုက္၍
စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္နွင့္
ရာသီအလိုက္

ဤ

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း၏အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ အခန္းမ်ားဧည့္သည္မ်ား နွင့္ ျပည့္နွက္ေနမွဳ၊ အခန္းခနွဳန္းထားသတ္မွတ္ထားနိုင္မွဳ
စသည့္ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမူတည္၍ အခန္းငွားရမ္းရေငြႏွင့္ စုစုေပါင္းငွားရမ္းႏိုင္ေသာ အခန္းအခ်ိဳး (REVPAR)
ဆိုသည့္ေသာ့ခ်က္ၿဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာဟိုတယ္အေဆာက္အဦးမ်ား၏

ဝင္ေငြေကာင္း

ေသာကာလအပိုင္းအျခားမွာ ဟိုတယ္တစ္လံုးနွင့္တစ္လံုး၊ ေနရာေဒသတစ္ေနရာ နွင့္တစ္ေနရာ၊ ရာသီခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ နွင့္
တစ္ခ်ိန္၊

သံုးစြသ
ဲ ူဧည့္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚတြင္

မူတည္၍ကြျဲ ပား

ျခားနားမွဳရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္
ေအာက္တုိဘာလမွ
ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္မွဳအေနအထား

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အခန္းငွားရမ္းရဝင္ေငြ

ဧျပီလအတြင္းတြင္
ထို႕အျပင္

စီးပြားေရးအေျခအေနအလုိက္

ခရီးသြားရာသီမဟုတ္ေသာ

အနည္းဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိျပီး

အခန္းငွားရမ္းမွဳႏွဳန္းျမင့္ျပီး
ဟုိတယ္ႏွင့္

စသည္တို႔ေပၚ
ေမလမွ

ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္ေသာ

ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းသည္

ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား

ေႏွာင့္ေႏွးမွဳ

ရွိတတ္ပါသည္။

အေထြေထြ
ထိုသို႕ေသာ

ရာသီစက္ဝန္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာတုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ
ရလဒ္မ်ားကို အတက္အက်ျဖစ္ေစပါသည္။
မက္ခရို စီးပြားေရး နွင့္ အျခားကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္လွမ္းမွီထိန္းခ်ဳပ္၍မရနိုင္ေသာ လႊမ္းမိုးသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ၊ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ နေသာ၊ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္တည္ေဆာက္ဆဲၿဖစ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အခန္းမ်ား
ဝယ္လိုအားအပါအဝင္

ဟိုတယ္နွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊

၊

ထြက္ကုန္မ်ားကိုပါ

ဝယ္လိုအားက်ဆင္းေစပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားမွာ
o

ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္နွင့္ စီးပြားေရး ပ်က္ၿခင္းအခိုက္အတန္႔ကာလအပါအဝင္ အေထြေထြစီးပြား
ေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ အတက္အက်ျဖစ္ျခင္း၊

o

ႏိုင္ငံတြင္း၌စစ္မက္နွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးျခင္း

(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ျပင္သစ္၊ဆီးရီးယား၊အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား) သို႔မဟုတ္
ထိုအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား
နွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တင္းက်ပ္စြာျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ယင္းတို႔အားၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားရွိျခင္း၊
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o

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ H5N1၊
H7N9၊ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးနွင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ကူးစက္ခံရျခင္းကဲ့သို႔ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ား
နွင့္ ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း

o

ငလ်င္လွဳပ္ျခင္းမ်ား၊

ဆူနာမီျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား၊

ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား၊

ဟာရီကိန္းမ်ားစသည့္

မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားနွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊
o

ဝန္ေဆာင္မွဳအားသံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔စိတ္ဝင္တစားရွိေသာ အၿခားသီးသန္႔ေနရာမ်ားသို႔
သြားလာလည္ပတ္ရန္ဆႏၵရွိလာၿခင္း၊

လိုအပ္ခ်က္ေျပာင္းလဲလာၿခင္း၊

ခရီးသြားျခင္းဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းရင္းမ်ား ဥပမာစီးပြားေရးကိစၥအလုိ႔ငွာ၊ အပန္းေျဖခရီးထြက္ရန္အလို႔ငွာ ယင္းတို႔၏ခရီး
သြားမွဳပံုစံ (TravelPattern) ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊
o

နိုင္ငံစီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳနွင့္ သံုးစြသ
ဲ ူျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စုေဆာင္းေငြ၊ သံုးေငြကာြ ဟခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ သံုးစြသ
ဲ ူျပည္သူမ်ားမိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္က်ဆင္းျခင္း၊

o

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းနွင့္ အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း
ျခင္း၊

o

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊

ဘစ္ကားလိုင္းမ်ားနွင့္

ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏

ဘ႑ာေရးနွင့္

အျခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္

ယင္းတို႔က

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚရိုက္ခတ္မွဳ၊
o

ေလၾကာင္းလိုင္းမ်ားအရွံဳးေပၚျခင္း နွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊

o

ခရီးသြားလုပ္ငန္း နွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မေတာ္တစ္ဆထိခိုက္ေသဆံုးဒဏ္ရာရမွဳမ်ား၊

o

ေရနံေစ်း နွင့္ ခရီးသြားလာမွဳစရိတ္၊

o

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၏

အစီအမံမ်ားေၾကာင့္

မူဝါဒမ်ား၊

အမိန္႔မ်ား၊

ထိုခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ

အမ်ားျပည္သူ

ရွဳျမင္ေသာ အနွဳတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ား၊
o

ျပည္တြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊

o

အလုပ္သမားဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားမ်ား

အျငင္းပြားမွဳမ်ား၊

ညွိႏိွဳင္းဖ်န္ေျဖမွဳမ်ားတြင္

ပါဝင္ေသာ

စုေပါင္းဆႏၵေဖၚထုတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္

ဟိုတယ္မ်ားမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

အစုစပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးေစၿခင္း၊

ဤအခ်က္မ်ားသည္

တစ္သီးပုဂၢလပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊

ေဒသတစ္ခုခု၏

စီးပြားေရးကိုျဖစ္ေစ၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သကဲ့သို႔ ေနာင္တြင္လည္း
ဆိုးဝါးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါအခ်က္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ထုိ႔ထက္ပိုမ်ားေသာ
လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ

အခ်က္မ်ားသည္

ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစကာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္၊
ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အေဆာက္အဦးရွိ

ဝန္ေဆာင္ခနွဳန္းထားမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ တားဆီးေစပါသည္။
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လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မွဳရလဒ္ကို
အခန္းငွားရမ္းခနွင့္

အကယ္၍

ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါကလည္းေကာင္း

(သုိ႔)

ပို၍ဆိုးဝါးလာပါကလည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝင္ေငြနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာလည္း ေနာက္ထပ္ေလ်ာ့က်လာနိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊

ထြက္ကုန္မ်ားအေပၚတြင္

ကမၻာ့စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မွဳေကာင္းျခင္း၊
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏
အကဲစမ္းလွပါသည္။

စားသံုးသူမ်ား၏

မေကာင္းျခင္းအေပၚ
ေငြေၾကးသံုးစြန
ဲ ိုင္မွဳေပၚလည္း

အေထြေထြစီးပြားေရး

ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ဝယ္လိုအားအတက္အက်သည္

က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

မူတည္ေသာေၾကာင့္

အေျခအေနမ်ား

ခရီးသြားမ်ား

ေျပာင္းလဲလာရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

အနီးကပ္ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေနၿပီး

ေနရာေဒသအလိုက္

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား

ဆန္႔က်င္ဖက္အေျခအေန

ခရီးသြားလာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား

မိမိကိုယ္

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးအေပၚ

မိမိယံုၾကည္ခ်က္မ်ား

ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာရေသာ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲအနၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာရေသာ
ဝယ္လိုအားက်ဆင္းမွဳသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

စီးပြားေရး၏

ဝင္ေငြနွင့္

အက်ိဳးအျမတ္ကို

မ်ားစြာ

ေလ်ာ့က်ေစနိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳသည္
ထြက္ကုန္မ်ား၊

အခန္းျပည့္ငွားရမ္းခဲ့ရမွဳမ်ားကို

သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ကာ

ဟိုတယ္နွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း၏

သိသိသာသာက်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး

ယင္းတို႔အားလံုးသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝင္ေငြနွင့္

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

အခန္းငွားခေစ်းနွဳန္းမ်ား
အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း

နွင့္

လည္း
မ်ားစြာ

ထိခိုက္ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။
ဟိုတယ္နွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ထြက္ကုန္မ်ားဝယ္လိုအား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္ျခင္းသည္
ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေန
ခန္းမွန္းရပါသည္။

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမွဳ

ေနာက္တြင္

ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳသည္

က်န္ရစ္ေနလိမ့္မည္ဟု

မည္မ်ွၾကာၾကာအထိ၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

မည္ကဲ့သို႔

ျပင္းထန္စြာ

ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို မခန္႔မွန္းနိုင္ပါ။ ထို႔အၿပင္ လက္ရွိကမၻာ့စီးပြားေရးအေၿခအေနမွာလည္း သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၏
မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ခ်က္နွင့္

အမူအက်င့္မ်ားကို

အခန္းခငွားရန္းနွဳန္းထားမ်ားအား
(REVPAR)

ကိုလည္း

ျမွင့္တင္နိုင္ရန္နွင့္

ျမွင့္တင္ရန္

အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းကလည္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏

သိသာထူးကဲစြာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိေနသည့္အတြက္

လစ္လပ္ေနေသာ

အခန္းတစ္ခန္းအတြက္

ေသခ်ာစြာ
ဝင္ေငြႏွင့္

မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးေပ။
အျမတ္ရႏုိင္စြမ္းအေပၚ

ဝင္ေငြရရွိနွဳန္း

ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳ
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ

သက္ေရာက္မွဳမ်ား ရွိေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ Resort အသစ္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာဟိုတယ္မ်ား (Budget Hotel)၊ Spaမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈပါေသာ
တည္းခိုေနထိုင္စရာအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထပ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္နိုင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ resort အသစ္မ်ား၊ ၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ Spaမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးရာ တည္းခို
ေနထိုင္စရာအိမ္ရာမ်ားႏွင့္

(သို႔မဟုတ္)

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဆိုင္ရာထပ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေအာင္ၿမင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထို resortအသစ္မ်ား၊ ၊
ဟိုတယ္မ်ား၊ Spa မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွဳပါေသာ တည္းခိုေနထိုင္စရာအိမ္ရာမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ ဟုိတယ္မ်ား
(BudgetHotel)

နွင့္

ပထဝီေနရာေဒသရွိ

(သို႔မဟုတ္)

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ေနရာသစ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ထပ္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္
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ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပါသည္။

ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိုေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ အကန္႔အသတ္ၿဖင့္သာတည္ရွိၿခင္း၊
ေၿမေနရာ

ရရွိနိုင္မွဳႏွင့္

(သို႔မဟုတ္)

ထိုေဒသရွိ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ

လက္ရွိဟိုတယ္နွင့္

ေဒသမ်ားရွိ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

မိမိတို႔

နွိဳင္းယွဥ္လ်ွင္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးနွင့္ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမွဳမ်ားနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအသစ္အသစ္ေသာ ပထဝီေစ်းကြက္အတြင္းသို႔
ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အဓိကစားသံုးသူအလႊာမ်ား

လက္လွမ္းမွီကာ

သံုးစြန
ဲ ိုင္လာနိုင္ေအာင္အထိ

စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ၿမင္မွဳရွိနိုင္မည္ မရွိနိုင္မည္ဆိုသည္မွာ လံုးဝမေသခ်ာေပ။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္
ထိုသို႔လုပ္လိုက္ၿပီးမွ ေအာင္ၿမင္မွဳမရခဲ့လ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳမ်ားအား ထပ္မံ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္၊
ေငြနွင့္

အက်ိဳးအၿမတ္မ်ား

ထပ္မံတိုးတက္လာေအာင္လည္း

ထုတ္ေ၀သူသတင္းအခ်က္အလက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

resort

မ်ား၊

ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္

အားသာခ်က္/နည္းဗ်ဴဟာမ်ား-နည္းဗ်ဴဟာ

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား

မဟုတ္ေတာ့ေပ။
က်ေသာ

ထားမွဳေၾကာင့္

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္

(အပိုင္း၃။

ေနရာေဒသမ်ားသို႔
ပထဝီေဒသအခ်ိဳ႕တြင္

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားေရာက္ရွိေနပံု) လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ရန္နွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား
ေဖၚထုတ္ကာ

တိုးတက္ၾကီးပြားလာေစရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းမွာ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

ေပၚမူတည္ေနပါသည္။


သင့္ေတာ္ေသာေျမေနရာ

ရွာေဖြေဖၚထုတ္သတ္မွတ္နိုင္မွဳ

နွင့္

လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္နိုင္သည့္

အခြင့္

အလမ္းမ်ားရွိမွဳ၊


လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား

ဝယ္ယူျခင္းနွင့္

(သို႔မဟုတ္)

လက္ရွိ

ဟိုတယ္

resort

အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲအေဆာက္အဦးမ်ားအား ဝယ္ယူနိုင္ေအာင္ ညွိနွဳိင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳ
အေၿခအေန၊


ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား၊

Spa မ်ား၊

လက္ခံေလာက္ေသာ

resort

မ်ားနွင့္

ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္

အိမ္ရာအခန္းမ်ားကို

ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံေဆာင္ရြက္သည့္

ေက်နပ္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳ အေၿခအေန၊


တရားဝင္အၿပိဳင္အဆိုင္စနစ္၊

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

လိုအပ္ေသာ

ေငြေၾကးအေထာက္

အပံ့မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္နိုင္ၿခင္း၊


ဥပေဒေၾကာင္းအရ

မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာအစိုးရနွင့္

(သို႔မဟုတ္)

ဥပေဒအား

စီမံထိန္းေက်ာင္းကြပ္ကဲ

သူမ်ားထံမွခြင့္ၿပဳခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိနိုင္မွဳအေျခအေန၊


လက္ရွိစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ား ထပ္ဆင့္ေဆာက္လုပ္
ခြင့္ေပးျခင္းအေျခအေန၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳနွင့္
အျမတ္အစြန္း ရရွိနိုင္မွဳကို စီးပြားေရးအရ၊ ဘ႑ာေရးနွင့္ ေငြေၾကးအရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအရ ၿခိမ္းေၿခာက္ေနေသာ
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳနွင့္
အျမတ္အစြန္း

ရရွိနိုင္မွဳကို

စီးပြားေရးအရ၊

ဘ႑ာေရးႏွင့္

ေငြေၾကးအရ၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအရ

ၿခိမ္းေၿခာက္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အနၱရာယ္မ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
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ေရာင္းလိုအားနွင့္ ဝယ္လိုအားၾကားတြင္ အေၿပာင္းအလဲမ်ားၿဖစ္ေပၚမွဳ (အခန္း၊ အစားအစာ၊ အေဖ်ာ္ယမကာ၊
တစ္ျခားဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား နွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားအပါအဝင္)



ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဟိုတယ္နွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း နွင့္ပတ္သက္၍ အၿခားမ်ားျပားေသာ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား
နွင့္ သိသိသာသာၿပိဳင္ဆိုင္ရနိုင္ျခင္း၊



ေစ်းနွဳန္းနွင့္

အဖိုးအခတိုးျမွင့္ေသာ္လည္း

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေၾကာင့္

လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္

ၿမင့္တက္

လာၿခင္းအေပၚ မကာမိၿခင္း၊


အစိုးရ၏ေျမယာအသံုးခ်မွဳဆိုင္ရာနွင့္ ပါတ္သက္၍ အမ်ိဳးအစားမ်ားသတ္မွတ္ရာ၌ ဥပေဒနွင့္နည္းဥပေဒမ်ား
အေၿပာင္းအလဲရွိျခင္း၊ ဇုန္ဥပေဒအသစ္မ်ားျပဌာန္းျခင္း၊



တစ္ေန႔လုပ္အားခ၊ ေစ်းႏႈွုန္း၊ အတိုးနွဳန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာနွင့္ အေဆာက္အဦး မြမ္းမံထိန္းသိန္းမွဳ
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ကုန္က်စရိတ္အဖိုးအခမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ အစိုးရ၏ဥပေဒ
မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ အခြန္အခနွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲမွဳရွိျခင္း၊



တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္နွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မလိုအပ္ဘဲဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးၿဖစ္ေနၿခင္း၊



ေဒသနွင့္ကိုက္ညီေသာ

အေလ့အက်င့္မ်ား၊

ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားနွင့္

ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊


ကၽြႏု္ပ္တို႔နွင့္

အလားအလာရွိေသာဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား

ရင္းနွီးမတည္ေငြမ်ားကို

ေငြလုံးေငြရင္း

အသံုးစရိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေၾကြးၿမီနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပီျပင္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ထိုမတည္ရင္းနွီးေငြရရွိနိုင္မွဳ အလားအလာနွင့္ ထိုေငြရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊


ေနာက္ထပ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေနွာင့္ေနွးေနၿခင္း (သို႔မဟုတ္) လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ၿခင္း၊



နိုင္ငံၿခားေငြလလ
ဲ ွယ္နွဳန္း အတက္အက် မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊



ေလာင္စာစြမ္းအင္၊

အစားအစာ၊

အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ခလစာ၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္၊

အာမခံနွင့္မီးေဘး၊

ေလေဘး စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၿခားမေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကုန္က်စရိတ္
ေၿပာင္းလဲမွဳ ရွိၿခင္း၊


အလုပ္သမားမ်ားရွားပါးၿခင္း ႏွင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမွဳမ်ားရွိျခင္း၊



စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာနိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ေနရာေဒသနည္းပါးၿခင္း၊



အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ဆက္ဆံေရး နွင့္



တတိယပါတီတစ္ခုၿဖစ္ေသာ အင္တာနက္ကိုအေျခခံေသာ အျခားခရီးသြားဝန္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီမ်ား၊ ဥပမာ
ဘဏ္မ်ား၊ ခရီးသြားေအးဂ်င္စီမ်ား စသည့္အင္တာမီဒီယာရီမ်ား၏ သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ဆြေ
ဲ ဆာင္နိုင္မွဳ၊
ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မွဳ၊

အခန္းမ်ား၏ အေဆာက္အဦးအခြန္နွဳန္းထား အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား စသည္တို႔နွင့္ပတ္သက္၍ ေကာက္ခံနိုင္ေသာ ေစ်းနွဳန္းမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ
မည္သည့္္အခ်က္ကမဆို ကန္႔သတ္နိုင္ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့က်ေစနိုင္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မွဳ

စီးပြားေေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား

ရွိ/မရွိဆိုသည္မွာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္

အစိုးရ၏စည္းမ်ည္းဥပေဒ

အသစ္မ်ား၊လိုအပ္ခ်ပ္မ်ား အေပၚတြင္လည္းမူတည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ နိုင္ငံၿခားေငြလလ
ဲ ွယ္မွဳဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ၊
အေထြေထြအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း
အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္ျခင္း၊

နွင့္

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

ဇုန္ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္၊
ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ၊

အစားအေသာက္နွင့္

ဟိုတယ္နွင့္

resort

မ်ား

တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ
နိုင္ငံအဆင့္နွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ SPA
မ်ားတြင္

အသံုးျပဳေသာ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း

ေဒသနၱရက်န္းမာေရးဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ရပါသည္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ၊

အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစျခင္းနွင့္

အလုပ္ပါမစ္လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ

ကိစၥမ်ားကိုလည္း

လုပ္ငန္းသစ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းနွင့္

(သို႔မဟုတ္)

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ
အလုပ္ရွင္

လုပ္အားခ၊

ဥပေဒ၊

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနနွင့္

နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ

ေဒသဆိုင္ရာ

ရရွိၿခင္းအေပၚတြင္

ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
တိုးခ်ဲ႕မြမ္းမံၿခင္းစသည့္

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ

(သို႔မဟုတ္)

ကြျဲ ပားျခားနားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး၊

လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ားအား

ေအာင္ျမင္နိုင္မွဳအလားအလာမွာ

အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္

။

ေနရာေဒသကိုလိုက္၍

လိုအပ္ေသာ

ဇုန္သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္မွဳဆိုင္ရာ
မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။

ဤဥပေဒ၊

နည္းဥပေဒမ်ားအားလံုးနွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေစကာ ထိုအပန္းေျဖစခန္း၊ ဟိုတယ္၊
Spa စသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔
စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါသည္။ (အပုိင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ုား အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ၾကည့္ပါ။)
ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္မွဳစြမ္းရည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္
ညီညြတ္မွဳမရွိဟုဆိုကာ

ျငင္းပယ္ျခင္း

ခံရနိုင္ဖြယ္ရွိေသာ

သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ

ခြင့္ၿပဳခ်က္၊

ခြင့္ၿပဳမိန္႔ရယူၿခင္း (သို႔မဟုတ္) ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမွီတြယ္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား

ေကာင္းစြာစီမံလည္ပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္

(အၿခားအေၾကာင္းမ်ားစြာအတြင္းမွ)

ေဒသဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္မ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္နိုင္မွဳစြမ္းရည္မွာ

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္ခ်က္အရ

ထုတ္ေပးေသာ လိုင္စင္မ်ားနွင့္ (သို႔မဟုတ္) ပါမစ္မ်ား၊ ခြင့္ၿပဳမိန္႔မ်ား စသည္တို႔အား ရယူၿခင္း၊ ထိန္းသိန္းထားၿခင္း၊
သက္တမ္းတိုးၿခင္း၊

အသစ္ေလ်ွာက္ထားၿခင္းတို႔

လုပ္ေဆာင္နိုင္မွဳအေပၚတြင္

မူတည္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ Amata Garden Resort (Bagan) ႏွင့္ "MyBagan Residence By Amata"
အတြက္

ဟိုတယ္နွင့္တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္

ရရွိရန္အလို႔ငွာ

ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနသို႔

ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလိုင္စင္အားမရရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေနၿဖင့္ ထို "MyBagan Residence"
ေျမအား
ပါတ္သက္၍

ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ေနျခင္း၊
လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို

ေျမအမ်ိဳးအစားအေပၚ

ျပန္လည္သတ္မွတ္ေနျခင္းတို႔နွင့္

ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ၿပီးမွသာလွ်င္

ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ဟု
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ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္

ထိုဟိုတယ္နွင့္

စကားေျပာဆိုဆက္သြယ္မွဳအရ

သိရွိနားလည္ခဲ့ရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ေနာင္လာမည့္

ဘ႑ာေရးနွစ္ကုန္ခန႔္တြင္

ထိုလိုင္စင္ကို

ရရွိနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို ဟိုတယ္နွင့္ တည္းခုိရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ မရွိဘဲ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ပါက ထိုသူအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုနိုင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၃) နွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ငါးေသာင္း
(၅၀၀၀၀) ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုသူသည္ ထိုလုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ
ဟိုတယ္ႏွင့္

တည္းခိုခန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို

(ခ်ိဳးေဖါက္သည့္ေန႕မွ

စတင္၍)

တစ္ရက္လ်ွင္

သိရွိရပါက

(၅၀၀၀)

က်ပ္နွဳန္းျဖင့္

ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရပါမည္။

ဥပေဒအသစ္၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္၊

သတ္မွတ္ခ်က္အတူတူေအာက္တြင္
ရရွိရန္မွာ

မေသခ်ာမေရရာဘဲ

အျမတ္အစြန္းနွင့္

သက္တမ္းတိုးရန္

ရွိေနပါသည္။

ေငြေၾကးနွင့္

သက္ေရာက္မွဳရွိၿခင္းေၾကာင့္

နည္းဥပေဒသစ္အရ
(သို႔မဟုတ္)

ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္၊

ခြင့္ၿပဳမိန္႔အသစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စီးပြားေရး၊

အေျခအေနအေပၚ

လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

လက္ရွိလိုင္စင္အား

(သို႔မဟုတ္)

ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုးက်ိဳး
ယင္းနွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္တန္႔သြားေစနိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တည္ဆဲဥပေဒအရ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ လိုင္စင္၊ ပါမစ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္

ကိုက္ညီမွဳမရွိၿခင္းကို

ေတြ႔ရွိရပါက

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊

ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

အျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ ထိုလိုင္စင္၊ ပါမစ္နွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္မေပးဘဲ
ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ဟိုတယ္မ်ား၏ ေနရာေျမကြက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ
ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ငွားလည္း ငွားမထားပါ။
ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းအတြက္

လုပ္ငန္းစုက

ငွားရမ္းထားျခင္း၊

ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း

အသံုးခ်ေနသည့္ ေျမကြက္ အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ AIC အေနျဖင့္ ထိုေျမကြက္မ်ားကို

မရွိေသာ

အသံုးျပဳ၊

အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္

လုပ္ငန္းစုက AIC အား ထိုေျမကြက္မ်ား အသံုးၿပဳခအတြက္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ AIC သည္
မိခင္ကုမၸဏီအုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဤကုမၸဏီကို ဦးဝင္းေအာင္နွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ (ယင္းတုိ႕မွာ
ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားနွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္)တို႔က အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

တို႕သည္

Amata

အပန္းေျဖစခန္း(ငပလီ)အတြက္

ေျမတိုင္းအမွတ္

၅၄၊၆၄(က)၊၅၈(က)၊၅၉(က)၊၅၉(ခ)။၅၉/၂၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၄၊ ၁၅၅(က)၊ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၁၇
ျမျပင္ကြင္းေက်းရြာ၊

သံတြျဲ မိဳ႕၊သံတခ
ြဲ ရိုင္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

ႏုတ္ကတိျပဳထားပါသည္။
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ကို

ဌားရမ္းခမယူဘဲအသံုးျပဳခြင့္ေပးေၾကာင္း

ေအာက္ပါဇယားတြင္

လက္ရွိဟိုတယ္တည္ရွိေနေသာ

ေနရာ၊

အက်ယ္အဝန္းနွင့္

ထိုေၿမကြက္

တည္ေနရာကို

ေဖၚၿပထားပါသည္။

တည္ေနရာ

ေျမတိုင္းအမွတ္ ၅၄၊ ၆၄(A)၊ ၅၈(A)၊

ခန္႔မွန္းအက်ယ္

အသံုးျပဳသည့္အေ

အဝန္း

ဆာက္အဦး
Amata Resort
(ငပလီ ကမ္းေၿခ)

၃.၇၉ ဧက

၅၉(A)၊ ၅၉(B)၊ ၅၉/၂၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊
၁၅၁၊

၁၅၂၊

၁၅၄၊

ေျမကြက္အမွတ္
ျမျပင္ကင
ြ ္းေက်းရြာ၊

မွတ္ခ်က္

AICသည္

သံုးစြဲ

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ

၁၅၅(A)

၁၆ ရက္ေန့ ရက္စြျဲ ဖင့္ ထုတ္ေပးေသာ

(၂၁၇)

ေျမစာရင္းပံုစံ ၁၀၅နွင့္၁၀၆တြင္ AIC

သံတၿြဲ မိဳ႕

နယ္၊

အား

သံတခ
ြဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ေျမပိုင္ရွင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထား

သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏လုပ္ငန္းအုပ္စုအေနျဖင့္
လုပ္ငန္း

ဤေျမအား

အထက္ေဖၚျပပါေျမအေပၚတြင္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္

(သို႔မဟုတ္)

ထိုေျမအား

ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာမေပးမခ်င္း
အသံုးခ်ခြင့္မွာ

ေသခ်ာမွဳမရွိပါ။

မေရရာပါ။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း AIC အား ဦးဝင္းေအာင္ နွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ (ယင္းတို႔မွာ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ားနွင့္
ဒါရိုက္တာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္) တို႔က ပိုင္ဆိုင္ၾကသျဖင့္ ဘုတ္ဒါရိုက္တာမ်ားအေနၿဖင့္ အဆိုပါ ဦးဝင္းေအာင္ နွင့္
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔ AIC ၏ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားနိုင္သေရြ႕ ထိုေျမကို အလားတူ အသံုးခ်နိုင္ရန္
ေမ်ွာ္မွန္းထားၾကပါသည္။
[စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး]

AIC

မွ

အာဏာပိုင္မ်ားက

အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
လုပ္ငန္းစတင္ေဆာက္ရြက္သည့္ေန႔မွ

ဤစီမံေဆာင္ရြက္ထားမႈအေပၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေျမယာ

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္အထိ

ကန္႔ကြက္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ

မရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားသည္ ဤေျမကြက္ကို အလားတူဆက္လက္အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီကို

တရားစြဆ
ဲ ိုမႈ

(သို႔မဟုတ္)

အျခားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

ၾကပ္မတ္ေရးဆိုင္ရာ

အေရးယူမႈတို႔

အမွန္တကယ္ခံရႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခံရရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိႏိုင္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ပုဂၢလိက တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ခုခံရျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ၿပီး

စရိတ္စက မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ

တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ား၊

အစိုးရဌာနႏွင့္ အစိုးရဌာနသေဘာေဆာင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ကလည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါသည္။
ေငြေရးေၾကးေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔က

ဥပေဒ၊

ၾကပ္မတ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါက ေငြေရးေၾကးေရး ေပးရန္တာဝန္

မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ခုခံရသျဖင့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ

ကုန္က်စရိတ္တို႔အျပင္၊

နည္းဥပေဒ

သို႔မဟုတ္

အဆိုပါ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဒဏ္ေၾကးမ်ားလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
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ထိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အား ရင္ဆိုင္
အစိုးရဌာနႏွင့္

အစိုးရဌာနသေဘာေဆာင္

လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း

ဆုံးျဖတ္၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ မထင္မွတ္ေသာ မေမ်ွာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားရွိသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

သိသာထင္ရွားေသာ

လုပ္ေဆာင္ရန္

နိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊

နည္းဥပေဒမ်ားကို

သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ေဒသအဆင့္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ

သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိသည္။

တာဝန္ယူမွဳမ်ားကို

ဥပေဒမ်ား၊

ယခုလက္ရွိတြင္

အမိန္႔မ်ားႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အေဆာက္အဦးပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္)
ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မသိရွိၾကေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား မရွိလာနိုင္ဟု
တပ္အပ္ေၿပာ၍မရပါ။
ကုန္က်စရိတ္၊

လံုး၀ဥႆုံ

ေငြေပးၿခင္း

တာဝန္မ်ား

(သို႔မဟုတ္)

က်ေရာက္လာနိုင္ပါသည္။
ေျဖရွင္းျခင္း၊

ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအား

တာဝန္ယူရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

ေခ်ပရာ၌

ျပသနာရွိေသာ

အေဆာက္အဦးမ်ား ျပန္လည္ညွိနွိဳင္း ဖ်န္ေျဖျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေအာင္ၿမင္နိုင္မွဳရလဒ္ကို မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ထိခိုက္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္အား ျမွင့္တင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ပ်က္ကြက္နိုင္ သည္။

“Amata"

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ႏွင့္

"Awinka"

လာမည့္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တုိ႕၏

တန္ဖိုးကို

ပိုမိုၿမွင့္တင္

ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား၊ resort မ်ား ႏွင့္ Spa မ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္
ပ်မ္းမ်ွအခန္းၿပည့္ငွားရမ္းနိုင္ရန္၊ ပ်မ္းမ်ွအခန္းငွားရမ္းခနွဳန္းထားမ်ားရရွိရန္နွင့္ ယင္းတို႔ အား ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္မွာ
Amata

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အား

အလြန္အေရးၾကီးသည္ဟု

လူအမ်ားသိရွိမွဳ၊

Amata

၏ပံုရိပ္နွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ထားပါသည္။

သံုးစြသ
ဲ ူ

မ်ားအေပၚသစၥာရွိမွဳတို႔မွာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေစ်းကြက္ထိုးေဖါက္

ဝင္ေရာက္ေရးအစီအစဥ္အရ ကတိၿပဳထားသည့္အတိုင္း စားသံုးသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းစြာမေပးနိုင္ၿခင္း၊
အၿခားအသံုးအေဆာင္

ဝန္ေဆာင္မွဳနွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္

ဝင္ေငြ၊

စားသံုးသူအ
အက်ိဳးအျမတ္နွင့္

တန္ဖိုးက်ဆင္းၿခင္းမ်ိဳးကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အား

ေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို

ေအာင္ျမင္မွဳရလဒ္မ်ားကို

ၾကံဳေတြ႔နိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မသိဘဲ၊

ျပည့္ျပည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

သေဘာတူခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ

ဝဝမေပးနိုင္ပါက
ထိခိုက္

ေစေသာ

ေအာင္ျမင္မွဳ

မ်ားမွာ

အျခားတတိယပါတီအဖြဲ႔တစ္ဖြ႔မ
ဲ ွ

တရားမဝင္အသံုးၿပဳမွဳကို တားျမစ္ကာကြယ္ထားနိုင္ျခင္းစြမ္းရည္နွင့္ ယင္းတို႔အား သိရွိနားလည္ထားနိုင္မွဳေပၚလည္း
မူတည္ပါသည္။

ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ကိစၥမ်ားသည္

အထူးသျဖင့္

ျမန္မာျပည္တြင္

လြန္စြာရွဳပ္ေထြးပါသည္။

အျငင္းပြါးမွဳမ်ား မျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မည္သည့္အျငင္းပြားမွဳမ်ိဳးမဆို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္ကို မ်က္နွာသာေပး၍
ေျဖရွင္းျခင္းဆိုသည္တို႔မွာ ေသခ်ာေသာ ကိစၥမ်ားမဟုတ္ေပ။ လက္ရွိအေနျဖင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္
(သို႔မဟုတ္)

ကုန္အမွတ္တံဆိ္ပ္နွင့္ပါတ္သက္၍

ဥပေဒျပဳမွဳ

ေခါင္းစဥ္တစ္စံုတစ္ရာ

မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ ယင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို
မွတ္ပံုတင္ထားနိုင္ၿပီး

မွတ္ပံုတင္ျခင္းခံရသည့္

ထိုမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ

ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္းမဟုတ္သလို

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း

ေန႔မွစ၍

ေနာက္ဆံုးသက္ေသျပနိုင္သည့္

ပိုင္ရွင္မွန္ကန္ေၾကာင္းကို

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူအား

မိမိ၏

မူပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ထိုကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို

လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း
ရာဇဝတ္တရားရံုး

ထိုလုပ္ငန္းရွင္ကသာ

မဟုတ္ေပ။

(သို႔မဟုတ္)

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

ျပည္သူ႔တရားရံုးမ်ားတြင္

တရားစြဆ
ဲ ိုရာတြင္ ၄င္းအား ပဏာမေရွ႕ေျပးသက္ေသခံအျဖစ္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဤမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္
ပိုင္ဆိုင္မွဳအတြက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

အေထာက္အထားသက္ေသခံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း
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ပထမဆံုးအသံုးျပဳ၍
ဥပေဒတစ္ရပ္

ရေသာ
(သို႔မဟုတ္)

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေပၚလာသည္အထိ
ျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မွဳသက္ေသခံအျဖစ္

ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ေနျဖင့္

အေရးယူရာတြင္

ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူအား

ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ၊

အသံုးျပဳ၍

ရေသာ

တရားစြဆ
ဲ ိုေသာ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ိဳးသာ

အေၾကာင္းတရားေပၚမူတည္၍

ျမန္မာနိုင္ငံကုန္စည္အမွတ္အသားမ်ားအက္ဥပေဒ

(The

Myanmar

Marchandise Marks Act)၊ သီးျခားသက္သာခြင့္ဥပေဒ (Specific Relief Act) အရသာ အေရးယူပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မွဳမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံခန္႕ခြသ
ဲ ူ အၾကီးအကဲအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မႈရွိေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္စည္းရံုးထိန္းသိမ္းထားနိုင္မႈေပၚ

မူတည္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

"အဓိကလူပုဂၢိဳလ္”အား

ထိန္းသိမ္းထားရန္ အာမခံမႈ ၀ါဒ မရွိပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအား

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို
ဆြေ
ဲ ဆာင္ထားရမည္။

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ

ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳကို

ဦးစားေပးေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မွဳသည္ resort မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ Spa မ်ားတြင္
စီမံခန္႔ခြသ
ဲ ူမ်ား၊

စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊

အရည္အခ်င္းရွိေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မွဳ၊

အေရာင္းနွင့္ေစ်းကြက္လုပ္ငန္း

အရည္အခ်င္းျမင့္တက္လာေအာင္

မတူကြဲျပားေသာ

လုပ္ေဆာင္သူ
သင့္ေတာ္ေသာ

ယဥ္ေက်းမွဳရွိေသာသူမ်ားနွင့္

ေကာင္းစြာ

နားလည္ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ထိုသူတို႔အား ခန္႔ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၌
အၿမဲရွိေနေအာင္

ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ျခင္း

ထိုေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ

စသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚတြင္

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ေဝးလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားတြင္

တခါတရံ

အထူးသျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

လုပ္သားမ်ားရွားပါးျခင္းနွင့္

မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိရာ

ၾကံဳေတြ႔ၾကရျခင္းနွင့္

အနာဂတ္တြင္

ထိုကဲ့သို႕ျပတ္လတ္မွဳ ျဖစ္ေပၚပါက လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ား မ်ားျပားလာနိုင္ျခင္းတို႔
ရွိနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား နွဳတ္ထြက္မွဳမ်ားျခင္းနွင့္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမွဳဆိုင္ရာ စရိတ္စကနွင့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

မ်ားျပားလာတတ္ပါသည္။

ထိုကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား

လံုေလာက္စြာ

ခန္႔မထားနိုင္ျခင္း၊

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမေပးနိုင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ စြမ္းရည္မရွိျခင္းတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေးေရးအေပၚ
မ်ားစြာအႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ရုိက္ခတ္မွဳကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏
အခ်က္အလက္မ်ား - ခန္႕အပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။

အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေအာင္ၿမင္မွဳမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ရရွိရန္မွာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စု၏

စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႔နွင့္

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္
စဥ္ဆက္မၿပတ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ ခန္႔ထားနိုင္မွဳ၊ ယင္းတို႔အား ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင္ၾကားေပးမွဳနွင့္ အလုပ္တြင္ ျမဲေနေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားနိုင္သည့္စြမ္းရည္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာမွီတြယ္ေနပါသည္။
အခ်ိန္မသင့္ေသးဘဲ သင့္ေတာ္ေသာ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မွဳ မရွိေသးဘဲ အဓိကဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၊
စီမံခန္႔ခြသ
ဲ ူ

အၾကီးအကဲမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွဳနွင့္

ႏႈတ္ထြက္သြားၿခင္း၊

ဆံုးရွံဳးသြားျခင္းမ်ိဳးသည္

ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းဆိုင္ရာ
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

အေျခအေနနွင့္

ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔
စြမ္းေဆာင္နိုင္မွဳ၊

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေပၚ

မ်ားစြာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အၾကီးတန္းစီမံခန့္ခသ
ြဲ ူမ်ား ဆံုးရွံဳးမွဳကို ကာကြယ္ရန္ "အဓိကလူပုဂၢိဳလ္မ်ား” ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေရး
အာမခံမႈ၀ါဒမ်ားမရွိေသးပါ။
ဆြေ
ဲ ဆာင္ထားရွိရန္နွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

ထို႕အျပင္

အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ

ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္

အနာဂတ္တြင္

ဝန္ထမ္းအၾကီးအကဲမ်ားအား

လုပ္ေဆာင္ရမွဳမ်ားမွာ

အဓိကအေရးၾကီးေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို

ရရွိရန္၊

ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳၿပင္းထန္ပါသည္။

ဆြေ
ဲ ဆာင္ထိန္းသိမ္းမထားနိုင္ပါက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြါးေရး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မွဳမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
အေျခအေနမ်ားနွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို ထိခိုက္ကာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏အၾကီးတန္းစီမံခန့္ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္သူ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီတြယ္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ၿမင္မွဳမွာ စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္သူ အၾကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မွဳ၊ အေတြ႔အ
ၾကံဳမ်ားမွဳ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္နိုင္မွဳ အထူးသၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္နွင့္

သူ၏မိသားစုမွာ

ဤကုမၸဏီအုပ္စု၏

အဓိကပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္

ဦးဝင္းေအာင္ထံမွ

ကတိဝန္ခံခ်က္မ်ား

အပိုေဘာက္ဆူးတစ္ခုလည္း

ရရွိထားနိုင္ေရးမွာ

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ

့၏

အစုရွယ္ယာအမ်ားကို

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစဥ္

တိုးတက္လာေရးအတြက္

ျဖစ္ေနပါသည္။

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္

(အပိုင္း

၄။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ား ၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား)
သို႔ရာတြင္

အျခားစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

အဖြ႔ဝ
ဲ င္အၾကီးအကဲမ်ားသည္

ရွိ/မရွိဆိုသည္မွာလည္း

ဤကုမၸဏီ၌

ေသခ်ာေရရာမွဳမရွိေပ။

ထိုအဓိကအၾကီးအကဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္

(သို႔မဟုတ္)

ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ရန္

အကယ္၍
ထို႔ထက္ပို၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

ဆံုးရွံဳးခဲ့လ်ွင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ

ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား လုုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္ စြမ္းရည္အေပၚ
မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

"အဓိကလူပုဂၢိဳလ္မ်ား”

ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေရး အာမခံမႈ၀ါဒမ်ား မထားရွိေသးပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားသည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳတြင္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ

ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ေနၿခင္း

ရွိမွဳ/မရွိမွဳအေပၚတြင္

ေစ်းကြက္လုပ္ငန္း

အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနၿဖင့္

မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။

ထို႕အျပင္

ဒီဇိုင္းနွင့္

ဤကုမၸဏီတြင္
ထိုကဲသ
့ ို႕ေသာ

ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားကို က်ဆင္းေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေစ်းကြက္ကို
အနွဳတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

လုပ္ငန္းစု၏

စီးပြားေရးနွင္

့လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မွဳတို႔မွာ

ျပင္းထန္ေသာ

ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳနွင့္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အား

လ်ွင္ျမန္စြာေျဖေလ်ွာ့လိုက္ျခင္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြား

ေရးလုပ္ငန္းကဲ့သို႔

ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရာမ်ားနွင့္ (သို႔မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ
ေနရာမ်ားသို႔ ေဒသတြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလာေရာက္ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံသူမ်ားကို ဝင္ေရာက္လာေစပါသည္။
ထိုဟိုတယ္မ်ားနွင့္ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင့္ လည္ပတ္မွုဳမ်ားသည္
မ်ားစြာၿပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားနွင့္

ၾကံဳေတြ႔ရနိုင္ၿပီး

ထိုသူတို႔က

အလားအလာရွိေသာ

46

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားနွင့္

ငွားစီးသူမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္သြားနိုင္ေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ယင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားနွင့္

ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္

ေအာင္ၿမင္မွဳ မရရွိပါက အုပ္စု၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို သိသာစြာ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ လာေရာက္တည္းခိုမည့္ ဧည့္သည္တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ အုပ္စုလိုက္ၾကိဳတင္မွာယူထားၿခင္းမ်ိဳးအထိ
ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳထဲတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားနွင့္ ထိုသံုးစြသ
ဲ ူမ်ားကို ရရွိေစရန္ၿပိဳင္ဆိုင္ရာ၌
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အေပၚ မွတ္မွတ္ရရရွိၿခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳရွိၿခင္းအရ
ၿပိဳင္ဆိုင္ေလ့ရွိပါသည္။

ထို႔အၿပင္သံုးစြသ
ဲ ူ

အဆင္ေၿပမွဳ၊

သံုးစြသ
ဲ ူစိတ္ေက်နပ္မွဳ၊

အိပ္ခန္းဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

အရည္အေသြး၊ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦး အရြယ္အစားနွင့္ အခန္းမ်ား အလြယ္တကူရရွိနိုင္မွဳ၊ အခန္းခနွဳန္းထားနွင့္
ေနရာေဒသစသည္တို႔တြင္လည္း
ဟိုတယ္အေဆာက္အဦးမ်ား
ၾကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္း၊

ၿပိဳင္ဆိုင္ရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ၿပိဳင္ဖက္မ်ားတြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ေဆာက္ၿခင္း၊

ခ်ဲ႕ထြင္ၿခင္းစသည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ခ်ဲ႕ထြင္ၿခင္း၊

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားအား

ယင္းတို႔၏

ေစ်းကြက္ရရွိေအာင္

အၿပိဳင္အဆိုင္ဆြေ
ဲ ဆာင္နိုင္ေသာ

ေငြအင္အား၊ ေစ်းကြက္ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္နိုင္ေသာ အရင္းအၿမစ္နွင့္ ပို၍သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ေကာင္းပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပိုင္ဆိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ငွားရမ္းထားေသာ အိမ္ၿခံေျမမ်ားတြင္ ပို၍ရင္းနွီးၿမွဳပ္ႏွံရန္
သိသိသာသာ

ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ထားရၿခင္းမ်ားေၾကာင့္

အနၱရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

ယင္းတို႔မွာ

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားေစၿပီး

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ

အက်ိဳးအၿမတ္နည္းေစသည္သာမက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေစ်းကြက္အေၿခအေနမ်ားကို တုန္႔ၿပန္ရာတြင္ မ်ားစြာကန္႔ွသတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အဦး

ငွားရမ္းထားျခင္းမ်ိဳးလည္း

ရွိပါသည္။

အေတာ္မ်ားမ်ားကို

အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္ၿခင္း၊

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်

ငွားရမ္းၿခင္းတို႔မွာ

ပိုင္ဆိုင္သကဲ့သို႔

ေအာက္ပါမေမ်ွာ္လင့္ေသာ

အနၱရာယ္မ်ားနွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။


အစိုးရ၏

အိမ္ၿခံေၿမပုိင္ဆုိင္မွဳႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အခြန္ဆိုင္ရာ၊

သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ အထူးဇုန္ဆိုင္ရာ၊ (Eminent domain law) ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ဒိုမိန္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊


ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲၿဖစ္ေပၚၿခင္း (သို႔မဟုတ္) အိမ္ၿခံေျမေစ်း က်ဆင္းေနေသာ ေနရာေဒသဧရိယာတြင္
ရွိေနၿခင္း၊



ရင္းနွီးမတည္ေငြ

လတ္တေလာလိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္

ထိုအေဆာက္အဦးမ်ားအား

အဆင့္ၿမွင့္တင္ရန္

(သို႔မဟုတ္) ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ၿခင္း၊


အေဆာက္အဦးမ်ားနွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ ကာလတစ္ေလ်ွာက္
(သို႔မဟုတ္) အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ပိတ္ထားရၿခင္း၊



အိမ္ၿခံေျမေစ်းတန္ဖိုးမ်ား အတက္အက်ရွိၿခင္း၊ ေစ်းနွဳန္းမတည္ၿငိမ္ၿခင္း (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ပိုင္ဆိုင္မွဳ(Assets)မ်ား တန္ဖိုးေလ်ာ့က်လာနိုင္ေျခရွိျခင္း၊



အိမ္ၿခံေျမမ်ား၏

ေငြၿဖစ္လြယ္မႈႏႈန္းအား

အၿခားပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား၏

နွိဳင္းယွဥ္ၿခင္း၊
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ေငြၿဖစ္လြယ္မွဳနွဳန္း

(Liquidity)

နွင့္

အၿမတ္အစြန္းရရွိမွဳ နည္းပါးၿခင္းနွင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈႏႈန္း (CashFlow) အားၿဖင့္ ဝင္ေငြရရွိမွဳနည္းပါးၿခင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အဦးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳက႑တြင္ ပို၍သိသာထင္ရွားပါသည္။ အဘယ္

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ပံုေသကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား (Fixed Cost Structure)အတြက္ ပိုင္ရွင္တြင္ မေမ်ွာ္လင့္ေသာ
အနၱရာယ္ရွိေနပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖန္

စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္အေတာအတြင္း

ဝယ္လိုအားက်ဆင္းၿခင္းနွင့္

ဝင္ေငြက်ဆင္းၿခင္းတို႔မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းဥစၥာမ်ား တန္ဖိုးကိုလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ၿခံေၿမအေဆာက္အဦမ်ားကို မိမိလိုခ်င္သေလာက္ (သို႔မဟုတ္) လံုးဝ
ထုတ္ေရာင္းေကာင္းထုတ္ေရာင္းနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာအစုစုတို႔ကို
ေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေၿပာင္းလဲမွဳအေၿခအေနမ်ား (သို႔မဟုတ္) တစ္ၿခားအေၿခအေနမ်ားအေပၚလိုက္၍
တုန္႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ထားနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားနွင့္

ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားၿဖစ္သည္။

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳမ်ားမွာ

အမ်ားၿပည္သူမ်ားက

ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားနွင့္

မွတ္မွတ္ရရရွိေနၿခင္းအပိုင္းသည္

အလြန္အေရးပါေသာ

ယင္းနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဧည့္သည္မ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္စြမ္း ရွိသည္ဆိုေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စြမ္းရည္ကို ျပသေသာ အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုရလ်ွင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု

(သို႔မဟုတ္)

အုပ္စုတစ္ခုလံုး၏

အေထြေထြကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳကို ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ေသာ
လႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ

အေလ့အက်င့္မ်ားေၿပာင္းလဲၿခင္း၊

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊

စားသံုးသူမ်ားယံုၾကည္မႈ

(သို့မဟုတ္)

ရာဇဝတ္မွဳမ်ားၿဖစ္ပြားၿခင္း၊

(သို့မဟုတ္)

အမ်ားၿပည္သူမ်ားၾကားတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္တတ္ပါသည္။

စီမံခန့္ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

မေတာ္တဆမႈမ်ား

မေကာင္းသတင္းၿဖန့္ေဝၿခင္း၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ

ပိုင္ဆိုင္မွဳနွင့္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားၿဖစ္ေပၚၿခင္း၊
ဧည့္သည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

ရွိပါသည္။

အလားတူၿဖစ္ရပ္မ်ားၿဖစ္ေပၚပါက

အထင္အၿမင္လြမ
ဲ ွားမွဳနွင့္

က်ဆင္းလာနိုင္သည္အထိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ဟိုတယ္နွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မလိုလားအပ္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

ေနရာေဒသအနွ့ံတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ေနရာတြင္ ထိုကဲ့သို့ေသာ အၿဖစ္အပ်က္တစ္ခု ၿဖစ္ပြားရံုနွင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးနွင့္

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳကို

ေနရာေဒသတစ္ခုစီကိုလည္း

မ်ားစြာ

လူမွဳကြန္ရက္မီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ား

ထိခိုက္ေစသည့္အၿပင္

ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္းေစပါသည္။
ေပၚေပါက္လာၿပီး

ထို႔အျပင္

ေနရာေဒသအနွံ့တြင္

ေအာင္ၿမင္ေနေသာ

မၾကာေသးမွီ

နွစ္မ်ားအတြင္း

ေရာက္ရွိသံုးစြေ
ဲ နၾကေသာေၾကာင့္

ထိုကဲ့သို့ေသာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက လွ်င္ၿမန္စြာ လူမွဳကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားေပၚ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ကာ
အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚထားရွိသည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

ထိုကဲ့သို့ေသာ

ဥပေဒအရတရားစြဆ
ဲ ိုမွဳမ်ားႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏
ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳ

အၿမင္ကို

အနွဳတ္လကၡဏာ

အေၿခအေနၿဖစ္ေပၚလာပါက

ရင္ဆိုင္လာနိုင္ရပါသည္။

အကယ္၍

အရည္အေသြးက်ဆင္းလာပါက
ထိခိုက္ပ်က္စီးလာပါက
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေဆာင္ေစနိုင္ပါသည္။

တရားမ်ွတမွဳ

ရရွိေရးအတြက္

အမ်ားၿပည္သူ

မွတ္ယူထားေသာ

(သို့မဟုတ္)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရး၊

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္နိုင္မွဳနွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေအာင္ၿမင္မႈရလဒ္မ်ား

ရရွိမွဳကို

ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳး

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္နိုင္မွဳနွင့္

သက္ေရာက္ေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို့

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရး၊

လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မွဳ၊ ေအာင္ၿမင္မွဳ ရလဒ္မ်ား ရရွိမွဳအား ထိခိုက္ပ်က္စီးလာပါက ေနာက္ထပ္အနာဂတ္တြင္
ထုတ္လုပ္ရန္

ရည္မွန္းထားေသာ

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသစ္မ်ားနွင့္

ဝန္ေဆာင္မွဳအသစ္မ်ားကို

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေအာင္ၿမင္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ထိုကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသစ္မ်ား
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊

ထုတ္လုပ္ရာတြင္

ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္

ကုန္က်ေသာ

စရိတ္မ်ားၿပန္လည္ကာမိေရး

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအားလံုး

(သို့မဟုတ္)

ေအာင္ၿမင္မွဳရရွိေရးနွင့္

အုပ္စုမွ

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကိုမဆို စားသံုးသူမ်ား လက္ခံသံုးစြရ
ဲ န္မွာ ေသခ်ာေရရာေသာ
အရာ

မဟုတ္ေတာ့ေပ။

အကယ္၍

အသစ္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ

ဟိုတယ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း

(သို့မဟုတ္)

ဝန္ေဆာင္မွဳသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႕ ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ၿမင္မႈ မရရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး၊
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈနွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေအာင္ၿမင္မွဳရလဒ္မ်ား

ရရွိမွဳကို

မလုိလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခ်ဲ့ထြင္ရာတြင္ စီမံခန့္ခေ
ြဲ ရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အဓိကဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား
လိုအပ္မွဳမ်ားရွိသည္။
Resort

မ်ား၊

ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား၊

Spa

မ်ားနွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခ်ဲ့ထင
ြ ္လာမွဳအတြက္
အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းနွင့္

အေဆာက္အဦပိုင္ဆိုင္မႈ

သက္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲ

စီမံကိန္းမ်ားစီမံခန့္ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊

သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနတို့တြင္

လုပ္သားအရင္းအျမစ္မ်ား

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊
စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

ဟိုတယ္နွင့္

ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ေရးဌာန၊

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ထပ္မံလိုအပ္မွဳမ်ား

ဗဟို

စသည့္

ေစ်းကြက္ဌာန၊

အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးဌာနနွင့္
ရွိလာပါသည္။

(အပိုင္း

၃။

အားသာခ်က္မ်ား/ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ -

အပန္းေၿဖစခန္းမွတစ္ဆင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တိုးတက္လာေအာင္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ resort မ်ား၊ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ား၊ Spa မ်ားနွင့္ အေဆာက္အဦးပိုင္ဆိုင္မႈ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခ်ဲ့ထင
ြ ္လာမႈကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ရန္္အလို့ငွာ လိုအပ္ေနေသာ
စီမံခန့္ခြေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ

ရာထူးမ်ား၊

အျခားလိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား

လံုေလာက္စြာခန့္ထားေပးၿခင္း၊

ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအစီအစဥ္ စသည္တို့ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိေသးပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Resort တစ္ေနရာရာတြင္ မီးေလာင္ၿခင္း၊ မေတာ္တဆမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားၿခင္းႏွင့္ အျခားေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား
ျဖစ္ေပၚၿခင္းၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။
လတ္္တေလာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္ ဟိုတယ္နွင့္ resort အေရအတြက္ အကန့္အသတ္ၿဖင့္ အနည္းငယ္သာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
အၿခားေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားၿဖစ္ပြားၿခင္းၿဖင့္
အၿမတ္အစြန္းရရွိမႈနွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

resort

တစ္ေနရာရာတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

ေအာင္ၿမင္မႈရလဒ္မ်ား

ရရွိမႈကို

မီးေလာင္ၿခင္း၊
စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ၊
မလိုလားအပ္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ မီးေလာင္မႈ၊ မေတာ္တဆမႈၿဖစ္ပြားမႈနွင့္ အျခားေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ား၏
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ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွာ ၾကီးမားၿပင္းထန္နိုင္ပါသည္။ ယင္းသို့ၿဖစ္ပြားပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ၊

အၿမတ္အစြန္းရရွိမႈနွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေအာင္ၿမင္မႈ

ရလဒ္မ်ားရရွိမႈကို မလုိလားအပ္ေသာအက်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ
ဟိုတယ္နွင့္

အပန္းေၿဖလုပ္ငန္းအေပၚ

မည္မ်ွအထိ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ရွိနိုင္သည္၊

ထိုၿဖစ္ရပ္မ်ားမွာ

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရနိုင္ပါ။ ထိုအၿဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈနွင့္ ပါတ္သက္၍
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

အာမခံမူဝါဒအရ

စီးပြားေရးလည္ပါတ္မႈကို

တစ္ပိုင္းတစ္စ

ထိခိုက္နိုင္ၿပီး

လႊမ္းၿခံဳကာမိထားမႈ

ရွိေသာ္လည္း

ေၾကြးၿမီမဆပ္နိုင္ေသာ

လုပ္ငန္းအုပ္စု၏

အေၿခအေန

(Insolvency)

အထ ိေရာက္ရွိသြားနိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းအုပ္စုအတြက္ အာမခံ ထားရွိၿခင္းသည္ မလံုေလာက္နိုင္ေသးပါ။
လုပ္ငန္းအုပ္စုအေနၿဖင့္
ယင္းတို့ပိုင္ဆိုင္သည့္

မီးေလာင္ၿခင္း၊
ပစၥည္းဥစၥာမ်ား

ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။

သူခိုးခိုးခံရၿခင္း၊
ပ်က္စီးၿခင္း၊

ထိုအၿဖစ္အပ်က္မ်ားသည္

ေရၾကီးၿခင္းစသည့္
ဆံုးရံႈးၿခင္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္

စသည့္မေမ်ာ္မွန္းနိုင္ေသာ

လုပ္ငန္းအုပ္စု၏

အႏၱရာယ္နွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္လည္ပတ္မွဳမ်ား၊

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ၊ အၿမတ္အစြန္းရရွိမႈနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္ၿမင္မႈရလဒ္မ်ား
ရရွိမႈကို

ဆန္႔က်င္ဘက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

လုပ္ငန္းအုပ္စု၏

အာမခံေပၚလစီမူဝါဒမ်ားအရ

ထိုဆံုရွံဳးမွဳမ်ားအေပၚ တစ္ပိုင္းတစ္စ ကာမိနိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအုပ္စုပိုင္ဆိုင္ေသာ အားလံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအတြက္ အာမခံကာမိနိုင္ရန္၊ လႊမ္းၿခံဳနိုင္ရန္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ တခါတရံတြင္ ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားမွာ
အာမခံေပးနိုင္သည့္ ေငြပမာဏထက္ ပိုမိုၿခင္း (သို့မဟုတ္) ထိုအၿဖစ္အပ်က္ (သို့မဟုတ္) ဆံုးရွဳံးပ်က္စီးမႈသည္ အဖြ့၏
ဲ
အာမခံမူဝါဒအရ

အက်ံဳးမဝင္ၿခင္း

စသည္တို႕

ျဖစ္ေပၚလာပါက

အုပ္စု၏

ဘ႑ာေရးနွင့္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ အေၿခအေနမ်ားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။

လုပ္ငန္းအုပ္စု၏ လက္ရွိလွည့္ပတ္သံုးစြေ
ဲ နေသာ အသံုးစရိတ္ကုန္က်မွဳသည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုမ်ားလာနိုင္ေၿခရွိသည္။
လုပ္ငန္းအုပ္စုအေနၿဖင့္ ထိုေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ ၿမင့္တက္လာမႈအေပၚ ၄င္း၏ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၊ ငွားရမ္းသူမ်ားထံသို႔
က်ခံေစၿခင္း မၿပဳလုပ္နုိင္ေပ။
အသံုးစရိတ္ ကုန္က်ေငြမ်ားၿဖစ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူၿခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ၿခင္း၊
အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္
ေနာင္အနာဂတ္တြင္

စရိတ္စကမ်ား

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းဝယ္ယူၿခင္း၊
မ်ားၿပားလာနိုင္ပါသည္။

အာမခံထားၿခင္းတို့မွာ
အကယ္၍

အတိအက်

ပံုေသမဟုတ္ဘဲ
သတ္သတ္မွတ္မွတ္

သေဘာတူညီမႈမ်ား မလုပ္ထားနိုင္ခဲ့လ်ွင္ (သို့မဟုတ္) မရွိခဲ့လ်ွင္ ထိုစရိတ္စကမ်ား တက္လာၿခင္းကို အုပ္စု၏
သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၊ ငွားရမ္းမ်ားထံမွ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လုပ္ငန္းအုပ္စု၏ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႕ မည္သည့္စရိတ္စက
ၾကီးၿမင့္လာမွဳကိုမဆို

လႊဲခ်တာဝန္ယူခိုင္းပါက

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏

လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မွဳ ရလဒ္မ်ားကို မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစပါမည္။
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ေငြဝင္ေငြထက
ြ ္စီးဆင္းမွဳ

(CashFlow)

နွင့္

လုပ္ငန္းအုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွာ အစိုးရ (သို့မဟုတ္) အမ်ားၿပည္သူ၏
အသံုးအေဆာင္ အေထာက္အပံ့မ်ားနွင္ ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။
အမ်ားၿပည္သူမ်ားသံုးစြသ
ဲ ည့္

လွ်ပ္စစ္မီးနွင့္

ေရမွာ

ဤအုပ္စု၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေကာင္းစြာ

လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးပါေပသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားရရွိရန္ ၾကန့္ၾကာေနၿခင္း၊ လ့ုံေလာက္စြာ
မရရွိၿခင္း၊

ရရွိပင္ရရွိေသာ္ၿငားလည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

ၿပတ္ေတာက္ေနၿခင္း

ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌

စသည္တုိ႔မွာ

မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။

အဖြ႔၏
ဲ
အစိုးရထံမွ

လ်ွပ္စစ္မီးနွင့္ ေရ အလုံအေလာက္ မရရွိမွဳ၊ ၿပတ္ေတာက္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို
ေၿဖရွင္းရန္

ဒီဇယ္

ပိုမိုၿမင့္မားေစကာ

ဂ်င္နေရတာမီးစက္မ်ား

အသံုးၿပဳၿခင္း

ထိုဂ်င္နေရတာမ်ားမွ

ထုတ္လႊတ္သည့္

လံုေလာက္စြာ

သုံးစြရ
ဲ ေလာက္ေအာင္

အသံုးအေဆာင္မ်ား

စသည္တို႔ေၾကာင့္

အုပ္စု၏

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏမွာ
ဓာတ္အားၿပည့္မွီမွဳ

ကုန္က်မွဳစရိတ္ကို
မိမိတို႔

မရွိၿခင္းေၾကာင့္

ပစၥည္းမ်ား၊
မိမိတို့၏

ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ေကာင္းစြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္ေတာ့ဘဲ မ်ားစြာ အခက္အခဲၿဖစ္ေစပါသည္။

နိုင္ငံၿခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း အတက္အက်ရွိၿခင္း၊ မတည္ၿငိမ္ၿခင္းမွာလည္း မိမိတို့၏ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာပါ ရရွိေသာ
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေအာင္ၿမင္မွဳရလဒ္မ်ားကို မလုိလားအပ္ေသာအက်ိဳး သက္ေရာက္ေစပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခန္းငွားရမ္းခကို ပံုမွန္အားၿဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာၿဖင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ သို့ေသာ္ တ္ခါတရံတြင္
ၿပင္ပေငြေၾကးလွဲလွယ္နွဳန္း ေပါက္ေစ်းအတိုင္း က်ပ္ေငြၿဖင့္လည္း လက္ခံေပးေခ်မွဳ ၾကံဳရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔နွင့္
ျပည္တြင္း Travel Agent မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ Travel Agent မ်ားၾကား အခ်ိဳ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တခါတရံ
ဥေရာပသံုးေငြ

ယူရို၊

ထိုင္းဘတ္ေငြနွင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာကိုသာ

တန္ဖိုးတစ္ခုအေနနွင့္

သံုးစြသ
ဲ ူေဖါက္သည္မ်ားထံမွ
ၿမန္မာက်ပ္ၿဖင့္လည္း

ရရွိေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာနွင့္
ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။

အသံုးမ်ားပါသည္။

ေငြအပါအဝင္

ေပးေခ်နိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ထဲရွိ
င့္(Depreciation)

အၿခားေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို

ထို႕ျပင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အမ်ားစုမွာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ယူရိုေငြအား

သံုးေသာ္လည္း

ကြ်ႏိုပ္တို့၏

ဝင္ေငြအမ်ားစုသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာၿဖစ္ေသာ္လည္း

သံုးေငြအမ်ားစုမွာ
က်ပ္ေငြၿဖင့္

အမ်ားအားၿဖင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြၿဖစ္ပါသည္။

လဲလွယ္ရာတြင္

တန္ဖိုးေလ်ာ့ျခင္းနွ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းနွင့္

အစီရင္ခံစာကို

ျမန္မာက်ပ္ေငြၿဖင့္သာ ေဖာ္ၿပေလ့ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာအေပၚ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္တန္ဖိုး
အေၿပာင္းအလဲမ်ားေလေလ ကြ်ႏ္ုပ္တို့၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳရလဒ္တြင္ အေၿပာင္းအလဲ မ်ားေလေလၿဖစ္သည္။
ထို့အၿပင္ မိမိတို့၏ ေနာက္ဆံုးစာရင္းပိတ္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေအာင္ၿမင္မွဳရလဒ္မ်ားကို မလုိလားအပ္ေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။
ထိန္းညွိရန္ၾကိဳးစားစဥ္

ထိုေငြေၾကးလွဲလွယ္နွဳန္း

ထိုအခန္းခနွဳန္းထားမ်ားကို

မတည္ၿငိမ္မွဳ

အေမရိကန္ေဒၚလာၿဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာအတက္အက်ေပၚလိုက္၍

ဂယက္ေၾကာင့္

မိမိတို့အေနၿဖင့္

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း
အခ်ိန္မွီအခန္းခနွဳန္းထားမ်ား

ၿပန္လည္သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေၿပာင္းလဲရန္ မတတ္နိုင္ေပ။ ထို့ေၾကာင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္နွဳန္းမတည္ၿငိမ္ၿခင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္း အစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။



ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲေဖာ္ျပရာ၌ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ (Traslation Risk) အႏၱရာယ္ ရွိပါသည္။
ယင္းမွာ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း ဝင္ေငြထက
ြ ္ေငြအေပၚ တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္းေကာင္း (သို့မဟုတ္)
မည္သည့္ရက္စတ
ြဲ စ္ခုခုကိုမဆို ေနာက္ဆံုးထား၍ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
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ထိုကာလအတြင္း

ျဖစ္ပြားေနေသာ

ျမန္မာက်ပ္ေငြနွင့္

နိုင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္နွဳန္းအေပၚတြင္သာ

အေျခခံတြက္ခ်က္ရျခင္းေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရာ၌ မွားနိုင္ေျခရွိျခင္း၊


ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္းၿပဳလုပ္ရာ (Transaction) တြင္ အနၱရာယ္ရွိျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝင္ေငြနွင့္
ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား (Revenue & Assets) နွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ထြက္ေငြ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ ေပးရန္တာဝန္ (Cost &
Liabilities) မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအတက္အက် မတည္ၿငိမ္ျခင္းရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမွဳ လြမ
ဲ ွားနိုင္ေသာ အနၱရာယ္မွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အတက္အက်မ်ားစြာ ရွိနိုင္ေသာ္လည္း၊
ယခင္ကာလမ်ားနွင့္

နွိဳင္းယွဥ္ပါက

သိသာေသာကြၿဲ ပားမွဳမ်ား

ရွိတတ္ေသာ္လည္း၊

အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိပါသည္။ ယင္းမွာေငြလက္ခံၿခင္း၊ ေငြေပးေခ်ၿခင္း
ျပဳလုပ္သည့္

(Transaction

Risk)ေလာက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ

မမ်ားဘဲ

လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မွဳ

ရလဒ္တစ္စံုတစ္ရာကို မ်ားစြာမထိခိုက္နိုင္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကူးစက္ၿမန္ေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ပြားမွဳနွင့္ ၾကံဳရနိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

စီးပြားေးေရးနွင့္

လူမႈေရးရာ

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို

ၿဖစ္ေစေသာ

အတိတ္ကာလက

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ၿပင္းထန္ေသာ H5N1၊
H7N1၊ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးနွင့္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ ၿဖစ္ပြားေသာ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမွဳ၊ ထိုက့ဲသုိ႕
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပြားမႈနွင့္ ၾကံဳရနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ေသာ ေရာဂါဆိုးမ်ားၿမန္မာၿပည္၌ အနာဂတ္တြင္ မၿဖစ္နိုင္ဟု
တပ္အပ္ေၿပာ၍မရေပ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႕

အကယ္၍ထိန္းခ်ဳပ္၍

မရနိုင္ေသာ

လာေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေၿခရွိေသာ

ထိုကူးစက္ေရာဂါမ်ား

ၿမန္မာၿပည္တြင္ၿဖစ္ပြားပါက

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္နိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ

စည္းကမ္းမ်ားၿဖင့္

ဟန့္တားထားမွဳနွင့္

မလုိလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။
နိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ
ကုမၸဏီခြမ
ဲ ်ားအေနၿဖင့္

ေခ်းေငြရရွိနိုင္မွဳအား

ေငြေၾကးလည္ပတ္သံုးစြရ
ဲ ာတြင္

ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္မွဳ

က်ြန္ဳပ္တို့၏

ေလ်ာ့က်သြားကာ

ပ်က္ကြက္မွဳအႏၱရာယ္ရွိၿခင္း (Default Risks)
IFC

၏ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

ပဋိညာဥ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ

ကၽြႏု္ပ္တို႔နွင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္ေအာက္ခံ

ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထိုကန္႔သတ္ထားေသာ ပဋိညာဥ္ကို လိုက္နာရန္
ပ်က္ကြက္ပါက

ယင္းကိုသက္ညွာမွဳေထာက္ထားျခင္း

အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ

(သို့မဟုတ္)

ကုစားျခင္းမဟုတ္လွ်င္

IFC

ေခ်းေငြ

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ေပးရန္က်န္ေနသည့္ အေၾကြးပမာဏအားလံုးကို လ်ွင္ၿမန္စြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္

ျဖစ္သည္။
ထို႕အျပင္

အုပ္စုအေနၿဖင့္

တင္ရွိေနေသာ

အေၾကြးထူေၿပာမွဳအေပၚ

ေပးဆပ္နိုင္ရန္နွင့္

ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ

ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ အသံုးၿပဳမွဳမ်ားကို လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ အနာဂတ္တြင္ ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
အတိုင္းအတာပမာဏတစ္ခုအထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္လွမ္းမွီထိန္းခ်ုဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိေသာ အေထြေထြစီးပြားးေရး၊ ဘ႑ာေရး၊
ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳ၊ ဥပေဒၿပဳေရး၊ ဥပေဒလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေရးနွင့္ အျခား လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစသည္တို႔နွင့္
ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

အုပ္စုအေနၿဖင့္

ယင္းတြင္

တင္ရွိေနေသာ
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အေၾကြးကို

ေၿဖရွင္းနိုင္ရန္နွင့္

အၿခားကတိကဝတ္မ်ားကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္

ေငြဝင္ေငြထက
ြ ္လည္ပတ္မွဳလိုအပ္ပါသည္။

အုပ္စုအေနၿဖင့္

ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား

ၿပန္လည္ကုစားနိုင္ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားအားေရာင္းခ်ၿခင္း

(သုိ႔မဟုတ္)

မတည္ေငြထည့္ၿခင္းတုိ႔

လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္
အေၾကြးအားလံုး

မိမိတို့ပိုင္ဆိုင္ေသာ

(သို႔မဟုတ္)

ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား

ေနာက္ထပ္အေၾကြးေခ်းယူၿခင္း

လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

လံုေလာက္ေသာ

(သို့မဟုတ္)

သို့ရာတြင္စီးပြားေရးအရ

(သို႔မဟုတ္)

လုပ္ငန္းစိုက္ထုတ္

က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚအေၿခခံ၍ (သို့မဟုတ္) လံုးဝအေနၿဖင့္ ယင္းတို့အနက္ မည္သည့္တစ္ခ်က္ခ်က္ကိုမဆို
အခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္

မဟုတ္ေပ။

အားလံုးေသာ

ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ပင္လ်ွင္

အုပ္စု၏ေငြေၾကးအရင္းအနွီးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕အျပင္ အဖြ႕ဲ ၏ လက္ရွိ (သို့မဟုတ္)
အနာဂတ္တြင္ အေၾကြးအစီအစဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္၊ အသံုးအနွဳန္း ေဖၚၿပခ်က္မ်ားသည္
အဖြ႔အ
ဲ ား

အထက္ေဖၚၿပပါ

အၿခားေရြးခ်ယ္စရာ

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားအေပၚတြင္မဆို

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ United
International Group Limited အေနျဖင့္ IFC ၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္
ေခ်းေငြစုစုေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္

IFC

၈.၅
ထံမွ

သန္းကို

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ခုနွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

ဇန္နဝါရီလ

ရက္ေန႔တြင္

ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး

ရက္ေန႔

ရက္စျြဲ ဖင့္

၁၈

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" အရ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း ျဖစ္ၿပီး
ယင္းမွ

ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ
ထုတ္ေပးမည့္ ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္၏ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ သို႔မဟုတ္
ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး
ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

သို႔မဟုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထိုထက္နည္းေသာ

၀.၈

ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း

သန္း
သေဘာ

တူညီထားပါသည္။၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊
အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG က ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ က်န္ရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈
သန္းကို လည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္

ရံပံုေငြၿမွင့္တင္ၿခင္းသည္

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မွဳအေပၚ

ပ်က္ျပယ္အားေပ်ာ့ေစနိုင္ၿခင္း

(သို့မဟုတ္)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကို အဟန့္အတားၿဖစ္ၿခင္းရွိနိုင္ပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမွဳေငြပမာဏတိုးၿမွင့္ရန္နွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားတြင္

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မွဳအားတိုၿမွင့္နိုင္ရန္အလို့ငွာ

လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ရွယ္ယာအာမခံနည္းၿဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါက
အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သည့္

လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ား

ယင္းလိုအပ္ေငြအား

ထပ္ဆင့္အေၾကြးေခ်းယူသည့္စံနစ္ၿဖင့္

အဖြ့၏
ဲ ရံပံုေငြအားတိုးၿမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
(Equity

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသို့ေရာက္ေသာအခါ

ရာခိုင္နွဳန္းက်ဆင္းသြားနိုင္ပါသည္။

တိုးၿမွင့္အသံုးၿပဳနိုင္ရန္၊

လက္ရွိရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏

အၿခားတစ္နည္းမွာ

ၿပည့္မွီေအာင္ေေၿဖရွင္းပါက

Securities)
ထိုရံပံုေငြတိုးၿမွင့္ၿခင္းအား

ထိုအေၾကြးေခ်းယူသည့္စနစ္မွတစ္ဆင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေအာက္ပါအဟန့္အတားမ်ား ၿဖစ္ေစပါသည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔အား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနၿဖင့္

ရွယ္ယာအၿမတ္မ်ား

ခြေ
ဲ ဝေပးၿခင္းစြမ္းရည္ကို

ရွယ္ယာအၿမတ္ေငြခြေ
ဲ ဝေပးရာတြင္

လိုအပ္ၿခင္း၊
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ကန့္သတ္နိုင္ၿခင္း

သေဘာတူညီမွဳမ်ား

(သို့မဟုုတ္)

ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္



ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးနွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အေၿခအေနအား

ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္ေစကာ

အားနည္းခ်က္

(သို့မဟုတ္) ထိလြယ္ရွလြယ္မွဳကို မ်ားစြာၾကီးထြားလာေစၿခင္း၊


ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိိဳးတိုးတက္လာမွဳအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ထားေစၿခင္း၊



ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္

ေပးရန္ရွိေသာ

အေၾကြးမ်ားအား

လုပ္ငန္းေလ်ာ့ခ်လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမွတစ္ဆင့္

အေၾကြးဆပ္ၿခင္းၿပဳလုပ္ရန္ ေငြလွည့္ပတ္စီးဆင္းမွဳ (Cash Flow) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ သို႕မွသာ
ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္လိုအပ္မွဳမ်ား ေလ်ာ့က်လာၿပီး ေန့စဥ္လိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာ လွည့္လည္ေငြရင္းမ်ား
(Working

Capital)

ေလ်ာ့က်လာကာ

တစ္ၿခားအေထြေထြကုမၸဏီကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ

ေလ်ာ့က်လာေပမည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္မွဳကို

ကန့္သတ္ထားၿခင္း

(သို့မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေၿပာင္းလဲမွဳအေပၚ တုန့္ၿပန္ေဆာင္ရြက္ရာ၌
ကန္႕သတ္ထားၿခင္းတုိ႕ ၿဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရး

သာမန္ေန႕စဥ္လိုအပ္ေနေသာ

လည္ပတ္မွဳအတြက္

အရင္းအနွီးအတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ

အနာဂတ္တြင္

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အတြက္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို

လိုခ်င္ေသာ

စည္းမ်ွဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ (သို့မဟုတ္) လံုးဝဥႆံုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေးေရးလည္ပတ္မွဳအတြက္

သာမန္ေန႕စဥ္

လိုအပ္ေနေသာ

ေမွွ်ာ္မွန္းထားေသာ

အရင္းအနွီးအတြက္

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အတြက္

အနာဂတ္တြင္ေငြေၾကးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို

လိုခ်င္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ(သို့မဟုတ္)လံုးဝဥႆံုရရွိေအာင္

စြမ္းေဆာင္နိုင္မည္

မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဟိုတယ္နွင့္ Resort အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ၿခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္
တည္ေထာင္ၿခင္းတို႔

အိုရီယမ္တယ္မိုးပ်ံပူေဖာင္းစီးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈ

ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္

တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေသာ

အေၾကြးမ်ားစြာ

(Oriental

Ballooning

တင္လ်ွက္ရွိေနပါသည္။

ဟိုတယ္အသစ္မ်ား၊

Service)

အနာဂတ္တြင္

အပန္းေၿဖစခန္းအသစ္မ်ား၊

တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပေငြတိုးေခ်းငွားသူမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိနိုင္ရန္လည္း မ်ားစြာခက္ခဲပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး၊
အာမခံပစၥည္းၿဖင့္
အေနၿဖင့္လည္း

ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားမွာ

ၿပန္လည္ေပးဆပ္ရန္
စိတ္ဝင္စားမွဳနည္းပါးၿပီး

ေငြၿဖစ္လြယ္မွဳနွဳန္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္

သေဘာတူညီခ်က္ထားသည့္တိုင္ေအာင္
လက္ခံနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထို့ေၾကာင့္

ယင္းတို့ကို

ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ား

လိုအပ္ေနေသာ

ေငြပမာဏကို

ထိုကဲသ
့ ို႕ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အေၿခအေနၿဖင္ ့(သို့မဟုတ္) လံုးဝဥႆံုမရရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔့စီးပြားေရး
လည္ပတ္နိုင္မွဳအတြက္ေရာ
ရံပံုေငြကိုရရွိနိုင္လိမ့္မည္
အေၿခအေန၊

မဟုတ္ေပ၊

လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ပါ
ထိုအရာအားလံုးသည္

အၿမတ္အစြန္းရရွိနိုင္မွဳ၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔

လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မွဳ

လံုေလာက္ေသာ

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၊

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ရလဒ္ရရွိမွဳ၊

စီးပြားေရးဖြ႕ံ ျဖိဳးမွဳ

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလံုးအေပၚတြင္လည္း သိသိသာသာ ေၿပာင္းၿပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။

54

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဆံုးရံႈးနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ
ခံရႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (ေငြေရးေၾကးေရး က႑ႏွင့္ စာရင္းကိုင္စံနစ္တို႔ အပါအဝင္) စီးပြားေရး စနစ္သည္ ေျပာင္းလဲေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ျခင္း အဆင္ေျပ

ေခ်ာေမြ႔မႈႏွင့္ စရိတ္စကတို႔အား ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
အျခား

အေျခခံ

အေဆာက္အအုံမ်ား၊

အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခား

မရွိမျဖစ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား

လက္ရွိ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္

လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္သြားေနမည္ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ားသည္ ဆက္လက္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ား

ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔အား ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား
ရွိေနျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ေဖာက္သည္ေလာင္းတို႔အား ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ
မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စနစ္ကို ျပည္စံုမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ

စည္္းမ်ဥ္းမ်ားအား

မွန္ကန္စြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို က်င့္သံုးရန္လိုအပ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္က
ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔က
ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားအား ေခတ္မီ အားေကာင္း ေစသည့္ ျမန္မာ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုင္ရာ
အေျပာင္းအလဲမ်ား လတ္တေလာ အခ်ိန္မ်ား အတြင္း၌ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ
အစုိးရ အေနျဖင့္ ၎၏ တရားေရး စနစ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ အတြက္
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပး ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ ဖြ႔ၿံ ဖဳိးေစေရး
ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ၊ လက္ရွိ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားတြင္
သက္ေရာက္ျခင္း

ရွိမရွိ၊

သက္ေရာက္ပါက

မည္သို႔

သက္ေရာက္မည္

ဆိုသည္တို႔ျဖင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

မေသခ်ာ

မေရရာမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒပိုင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးပိုင္းတို႔အား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္ အားလုံးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ ရွိရန္ မေသခ်ာသည့္
အျပင္၊

အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနျခင္း၊

အဓိပၸာယ္ မထင္ရွားျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး

ကြျဲ ပားေနျခင္းတို႔ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
ထိုျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အလြတ္သေဘာျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဌာနတြင္း ျဖစ္ေသာ လမ္းၫႊန္
ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ ရွိေနႏိုင္သည့္ အျပင္၊
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အဆိုပါ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိမႈ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက မရရွိႏိုင္မႈႏွင့္
တသမတ္တည္း က်င့္သုံးျခင္းမရွိမႈတို႔ျဖင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ တရား႐ုံးမ်ားမွ စီရင္ခ်က္ မခ်ဖူးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး က႑မွ မျပ႒ာန္းဖူးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျပင္၊ ႀကဳိတင္
အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ

သို႔မဟုတ္

လုံေလာက္စြာ

အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ

ေျပာင္းလဲသြားျခင္းလည္း

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွတစ္ပါးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ စည္းၾကပ္က်င့္သုံးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕မွ စီရင္ထုံး သာဓကမ်ားတြင္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ား
ရွိေနပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္

အသုံးခ်ျခင္းတို႔တြင္

ေနာက္ထပ္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စီရင္ထုံးျပဳဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ စနစ္မ်ားအား ေရာယွက္ကာ လက္ခံ
က်င့္သုံးေသာ္လည္း၊ ဥပေဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိုးရ ေပၚလစီမ်ားက လႊမ္းမိုးပါသည္။
ထို႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားကို

စည္းၾကပ္က်င့္သုံးရာတြင္

အာဏာပိုင္မ်ား၏

သေဘာအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္း အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ပါရွိေနႏိုင္ၿပီး၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရ၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပုံ ကြျဲ ပားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တရား႐ုံးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အႏုညာတနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ျပည္တြင္း အႏုညာတခုံ႐ုံးမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ
ရွိပါသည္။

အႏုညာတနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒျဖင့္ အညီ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား

ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႔အႀကဳံ သိသိသာသာ နည္းပါးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အျငင္းပြားမႈမ်ား

အတြက္

ခုံသမာဓိ

နာယက

ေဒသခံတို႔မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိၿပီး၊

အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ

အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္

ကၽြမ္းက်င္သူ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ဥပေဒကို ၂၀၁၆

ဇန္နဝါရီလတြင္မွသာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသးသျဖင့္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ အညီ အႏုညာတနည္းျဖင့္ စီရင္
ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ဖူးျခင္း မရွိေသးပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တရားေရးစနစ္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား

အဓိပၸာယ္

အတြင္းရွိ
ဖြင့္ဆို

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားသည္

က်င့္သုံးရာ၌

လည္းေကာင္း၊

မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လည္းေကာင္း၊

ဥပေဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ထိုမွ

တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ (liquidity) ႏွင့္
ဘ႑ာေရး အေနအထားတို႔အေပၚသို႔လည္း မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ေသာ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ဤကုမၸဏီ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ

ခံရႏိုင္ပါသည္။

အေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေပၚ

ခ်မွတ္ေသာ

တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏

သက္ေရာက္မႈကို

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈ (အားလုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း) အခ်ဳိ႕ကို ယာယီ

ဆိုင္းင့ံျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္းငံ့ထားမႈမ်ားအား
သက္တမ္း တိုးေပးရန္ မေသခ်ာပါ။

ယင္း တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေနာက္ဆုံးတြင္ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားျခင္း ျပဳမျပဳ၊

သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳမျပဳ မေသခ်ာပါ။

ထိုသို႔ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည့္ တားဆီး

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား သက္တမ္းတိုး မေပးျခင္းသည္
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လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ဖြ႔ၿံ ဖဳိးတိုးတက္မႈကို အေႏွာက္္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏

အလားလာရွိေသာ

သံုးစြသ
ဲ ူ တို႔အား ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ား၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ (liquidity) ႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အေနအထား တို႔အေပၚသို႔လည္း မလိုလား အပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပေရာဂ်က္တို႔ အတြက္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာက႑မွ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာ က႑မွလည္းေကာင္း ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းႏိုင္မႈ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီက

ျပဌာန္းသည့္

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသို႔

ဥပေဒအရ

ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔အား

ႏိုင္ငံျခားေငြ

ကိုင္တြယ္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္မ်ား လိုင္စင္ခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း

ပေရာဂ်က္တို႔ အတြက္ ဘ႑ာေငြ ရရွိႏိုင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ ရွိဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္၍လည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ၎တို႔က လိုင္စင္ ရယူ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားမွ
တစ္ဆင့္သာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အျပင္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတို႔သို႔သာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးခြင့္ ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အစား ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔မွ

ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းရန္ ႀကဳိးစားၾကည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္တို႔မွေခ်းေငြရယူသည့္ စရိတ္မွာ ျမင့္မားလွ
ပါသည္္။ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြ ရယူသည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု ရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းမွာ CBM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမႈ အေပၚ
မူတည္ပါသည္။

ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ နည္းပါးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ

ဇစ္ျမစ္ အသီးသီးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အုပ္စုအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈတို႔ အရ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အုပ္စု သည္ အနာဂတ္
တိုးခ်ဲ႕ဲ ေရး အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ဘ႑ာေငြ လုံေလာက္စြာ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မေပးနိုင္ပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန အရ ျပည္တြင္းရိွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ၏ စာရင္းဇယားမ်ား ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ကိုရရွိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။
ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ား

လံု

ေလာက္စြာ

မရရွိသည့္

အတြက္

အစုရွယ္ယာ

မ်ားကို

လံု

ေလာက္စြာေစ်းႏွဳန္း မသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ မိမိတို ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို တုိင္းတာ ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္
ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသည့္ အတြက္ မိမိတို႕ထံသို႕ အခါ အားေလ်ာ္စြာ
ေရာက္ရွိလာ ေသာ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္း မ်ား ၏လားရာႏွင့္ အလားအလာ ကို သံုးသပ္တြက္ခ်က္ ရန္
ခက္ခဲသျဖင့္

မိမိတို႕အေန

ျဖင့္

မိမိတို႕

လုပ္ငန္းမ်ား၏ရလဒ္

ႏွင့္

ဘ႑ာေရး

အေျခအေန

မ်ား

ကို

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မိျခင္း မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာမ်ား

အတြက္

ေဈးကြက္

တစ္ရပ္

ႀကဳိတင္

ရွိမေနခဲ့သည့္

အျပင္၊

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ေၾကာင့္ သြက္လက္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ေဈးကြက္
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အာမခံခ်က္ မရွိပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းသည္လည္း အတက္အက်

အေျပာင္းအလဲမ်ားႏိုင္ပါသည္။
ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ မတိုင္မီက
မရွိခဲ့ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား သြက္လက္စြာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳႏိုင္သည့္
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ေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊

မျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ ပတ္သက္၍
လည္းေကာင္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရွိပါ။

ထို႔ျပင္၊ ေဈးကြက္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏

ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးသည္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့က်မသြားပါဟုလည္း မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မရွိပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

အစုရွယ္ယာမ်ား၏

ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘ႑ာေရး

ရလဒ္မ်ားျဖင့္

အခ်ိဳးက်

ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိသည့္ ျပင္ပ အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ မရွိေသာ၊ သိသာထင္ရွားေသာ အတက္အက်မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္အတြင္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္ အမွန္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ား အၾကား
ကြာျခားမႈ၊ ေဈးကြက္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚသည့္
အေျပာင္းအလဲတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္

မိမိတို႕ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ မ်ား ကို အမ်ိဳးသား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ ေရး တြင္ စာရင္း၀င္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဟု အာမခံခ်က္မရွိပါ။ အကယ္၍ မိမိတို႕၏ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္ အဖြ႕ဲ က မိမိတို႕ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ
မ်ားကို

စာရင္း၀င္

ျပဳလုပ္ရန္

ႏွင့္

ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက

လည္း

မိမိတို႕

ကုမၸဏီ

အေန

ျဖင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုး ျပည့္စံု ျပီး စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာ မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ႏွင့္ မိမိတို႕ ကုမၸဏီ ၏
အစုရွယ္ယာမ်ား ကိုစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ ျခင္းမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ က ခြင့္ျပဳမည္ မျပဳ မည္
ဆိုသည္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တိ႔က
ု
သင့္္ေတာ္သည္္ဟု ထင္ေသာ
အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ရင္းႏွီးေငြ အေပၚ ျပန္ရမႈ ရွိရန္ မေသခ်ာျခင္း
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔က သင့္္ေတာ္သည္္ဟု ထင္ေသာ
အခ်ိန္ကာလအတြင္း

ရင္းႏွီးထားေသာေငြ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတို႔သည္

ျပန္ရလိမ့္မည္ဟု

ေရတိုရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအတြက္

ေမွ်ာ္လင့္

မထားသင့္ပါ။

မဆီေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္

အေျခအေနမ်ားအရ

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္း မရရွိသည့္ အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္း ရရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ အခ်ိန္
ပိုမို လိုအပ္သည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ အျမတ္ေဝစု မရျခင္း သို႔မဟုတ္
ရင္းႏွီးေငြရင္းကို ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္

သိသာထင္ရွားေသာ

အတိုင္းအတာျဖင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။
ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ ေနာက္ပိုင္း မၾကာမီကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေသာ
အစုရွယ္ယာ စုစုေပါင္းမွာ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ ကုမၸဏ၏
ီ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူ

ရရွိႏိုင္မႈ (ေရာင္းလိုအား) တစ္စုံတစ္ရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကို က်ဆင္းေစမည့္
တြန္းအား

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္

ေနာက္ပိုင္း

ကာလတြင္

အစုရွယ္ယာမ်ား၏

သိသာထင္ရွားေသာ အေရအတြက္ တစ္ခုခုကို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈး အေပၚ အေရးပါသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းသည္ အတက္အက် မ်ားႏိုင္သည့္ အတြက္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အစုရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ယူေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆုံး႐ႈံးနုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ေဈးကြက္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေပါက္ေဈးသည္ အျခား အေၾကာင္းရင္းတို႔ အပါအဝင္ ေအာက္ပါ
အေၾကာင္းရင္းတို႔ေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အတိုင္းတာျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ အတက္အက် ရွိႏိုင္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္အမွန္တို႔ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊

ေလ့လာဆန္းစစ္ သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္တို႔ အၾကား ကြာျခားမႈမ်ား၊


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား အေပၚ ထင္ျမင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊



ဤကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမႈမ်ား၊



ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္သူတို႔ကျပဳလုပ္ေသာ

ဤကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရး

စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊


အလားတူ ကုမၸဏီတို႔၏ ေဈးကြက္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈ တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊



အဓိကက်သည့္ ဝန္ထမ္း ေနာက္ထပ္ ခန္႔ထားျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွဳတ္ထြက္ျခင္းမ်ား၊



အေထြေထြ စီးပြားေရးႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရွိတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေကာင္းသတင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရွိ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ သတင္း
သို႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္ တစ္္စုံတစ္ရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ မေကာင္းေသာ သတင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာ
အမႈမ်ား (insolvency proceedings)၊ တရားဆိုင္မႈမ်ား (legal disputes)၊ အျခားကုမၸဏီကို၀ယ္ယူျခင္း (takeovers)
ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား (joint ventures) ၌ က်႐ႈံးမႈမ်ားစသည္တို ့ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အျမတ္ေဝစု မေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက အျမတ္ေဝစု ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခား ခြေ
ဲ ဝေပးမႈတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြႏွင့္
ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ မူတည္ႏိုင္သည့္ အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီက တာဝန္ခံထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရွိရန္
မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ေသာ ေငြရင္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ မေသခ်ာပါ။

အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား

အမ်ားျပည္သူထံ

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းကို

ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရိွ

အျခားနိုင္ငံ၏

စီရင္ပိုင္ခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး မျဖစ္ေစရ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔
ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္
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ဆက္စပ္ေသာ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ေသာ ရွယ္ယာမ်ားအား လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊
ျဖန္႔ေ၀မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ဳိး ရွိၿပီးမျဖစ္ေစရ သို႔မဟုတ္ ရွိမလာေစရ။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္
တစ္ခုခုတြင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ခုခုမွ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၏ သက္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္
မွတစ္ပါး ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို၊ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သြယ၀
္ ုိက္၍ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
မျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔ ဤစာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားတစ္ပါးေသာ
ကမ္းလွမ္းေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ။
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း (သို႔မဟုတ္) ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အစုရွယ္ယာမ်ားအားကမ္းလွမ္းျခင္း၊

အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္

ဥပေဒအရကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား

ေရာင္းခ်ျခင္း
ရွိႏိုင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္
သို႔ျဖစ္ပါ၍

ေပးပို႔ျခင္းတို႔ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို

လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေရးၾကီး အခ်က္အလက္
မ်ားရွိပါက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို မည္သည့္အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္တြင္မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္
မရွိဘဲကမ္းလွမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖိတ္ေခၚရန္အလို႔ငွာ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေစရ။
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အပိုင္း ၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

၃-၁။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
၃-၁-၁။ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို အမတဟိုး(လ္) ဒင္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Amata Holding Public
Company Limited) အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇြန္လ၂၇ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ (ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္သည္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ျပီး
ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးသြားမည္ျဖစ္သည္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္ ။ “Amata” အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္
ဟိုတယ္အပန္းေျဖအနားယူစခန္းမ်ား

ႏွင့္

စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို

အဓိကအေလးထား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ယူႏိုက္တက္ အင္တာေနရွင္နယ္ ဂရု(ပ္) လီမိတက္ (United International Group
Limited) ကို (၁၉၉၃)ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
“Amata” အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ “Amata Resort & Spa” (Ngapali Beach)
၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္

ယင္းအပန္းေျဖစခန္းကို

အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္

ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ရာ

စတင္

၂၀၁၁

လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခုႏွစ္တြင္

“My

Bagan

Residence

ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
ယင္းမွ
By

ဆက္လက္၍

Amata”

ကို

ပုဂံ၌ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦး အပန္းေျဖစခန္း ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ ရရွိထားေသာ မိမိတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကို
အသံုးခ်လ်က္ "Amata Garden Resort (Inle Lake)" ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အင္းေလးကန္၌ တည္ေထာင္
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ အုပ္စုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး မိ်ဳးကို ခ်ဲ႕ထြင္၍ ပိုမိုစံုလင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ "Oriental Ballooning Service" အမည္ျဖင့္ "မိုးပ်ံပူေဖာင္း" လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ Myanmar
Ballooning ကုမၸဏီမွတဆင့္

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ IFC

၏ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈျဖင့္ ပုဂံႏွင့္အင္းေလးတို႔တြင္

အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ IFC ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆
လက္မွတ္ေရးထိုး

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အရ

အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၃.၅)

ခုႏွစ္တြင္
သန္းကို

သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေခ်းေငြ
(Convertible loan)အျဖစ္ ႏွစ္ပိုင္းခြ၍
ဲ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ IFC ကသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ (ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
အျခား သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို "အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊

-

အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား"

တြင္

ၾကည့္ပါ။)ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ United International Group Limited
အေနျဖင့္ IFC ၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅
သန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအသုတ္အေနအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္း တိတိကို
IFC ထံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" (ျပင္ဆင္ခ်က္) အရ
စုစုေပါင္း

ေခ်းေငြပမာဏသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး
ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

၁၁.၅

သန္း
၃.၀

၂.၂

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

သို႔မဟုတ္

ထိုထက္နည္းေသာ

ျဖစ္ၿပီး

ယင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ

သန္းျဖစ္ပါသည္။
သန္း

ထုတ္ေပးမည့္

ဒုတိယအသုတ္၏

ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ
အေမရိကန္ေဒၚလာ
ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း

သို႔မဟုတ္
၀.၈

သန္း
သေဘာ

တူညီထားပါသည္။္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊
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အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG က ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ က်န္ရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈
သန္းကို လည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဧည့္သည္မ်ားသုိ႔ မိမိတို႔၏
တံခါးကို ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ "Amata Garden Resort (Bagan)" သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဟိုတယ္ႏွင့္
အပန္းေျဖလုပ္ငန္းတြင္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ပါ၀င္လာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပရီမီယံ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ Spa မ်ားကို
ျမန္မာျပည္တြင္ တည္ေဆာက္ ထူေထာင္၍ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္၏
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံခန္႔ခြဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ဤဟိုတယ္မ်ားႏွင့္

အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာ

ေျမကြက္မ်ားကို

သည့္ျပင္ ယင္းတို႔ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ပံုမွန္အားျဖင့္

အခန္း၅၀

သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္

၁၀၀

အလယ္အလတ္ႏွင့္

အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားကို

ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။

သာမန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

ဘစ္ထရို(bistro)

ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း(၃)ခု

မွ

တို႔မွတဆင့္

ႀကားရွိႀကၿပီး

အဆင့္ျမင့္တန္းအတိုင္းအတာအတြင္းရွိေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
မ်ားႏွင့္Spasတို႔ျဖင့္
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္

ယင္းတို႔တည္ရွိေသာ

အဆင့္ျမင့္
ေပါင္းစပ္

အပန္းေျဖခရီးသြား

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊

ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အေတြ႕ႀကံဳတို႔ကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသို႔ အမ်ိဳးအမည္၊ ရသ ႏွင့္ က႑စံုစြာ ကမ္းလွမ္းေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ေပၚတြင္
စီးနင္းလိုက္ပါ၍ ေကာင္းကင္ျမင္ကြင္းျဖင့္ ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့သဘာ၀ကို တစ္၀ႀကီးႀကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ " Oriental
Ballooning

Service

"

ကို

ျမန္မာျပည္ရွိၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ႕တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္

၁၀

လံုး

ျဖင့္

ၿပီးၿပည့္စံုေအာင္
အထိ

ျပဳစုထားေသာ

(Latest

Practicable Date) စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဟုိတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း ၄ ခုတြင္ရွိေသာ အခန္းမ်ားမွာ
စုစုေပါင္း ၃၂၈ ခန္းရွိေသာ္လည္း IFC၏ ဘ႑ာေငြ ထုတ္ေခ်း ေပးမႈအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေခ်းေငြကို
သံုးစြ၍
ဲ
တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ အခန္းေပါင္း၄၂၁ထိ တိုးတက္
မ်ားၿပားလာပါမည္။ အဆိုပါေခ်းေငြ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ပထမပိုင္းျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၈.၅သန္းကို
၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ရက္ေန႔တြင္
"အပိုင္း

၃။

ထုတ္ယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္
အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ကုမၸဏီ၏

အျခား

အခ်က္အလက္မ်ား

-

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား " တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ား (Awards and Accolades)
“Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)”ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ကတည္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အနားယူအပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ Spa မ်ား ကို TripAdvisor အပါအ၀င္ ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးေသာ
ခရီးသြားမ်ား ၀က္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကို ဖတ္ရႈသူမ်ားက
ျမန္မာ့အေကာင္းဆံုးမ်ားထဲတင
ြ ္

ပါ၀င္သည္ဟု

၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား)
ဆုတံဆိပ္မ်ားကို

က႑ေပါင္းစံုတြင္

(hospitality

မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ႀကပါသည္။
services)ႏွင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ထားသည့္ျပင္

ေနရာကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ ရရွိထားေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ-
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(ခရီးသြားႏွင့္ဧည့္သည္
အမွတ္တံဆိပ္တို႔အတြက္

အဖိုးထိုက္လွေသာ

ထိပ္ဆံုး

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္


Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)သည္ ျမန္မာ့ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(Myanmar
Hotelier Association) မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ “ASEAN Green Hotel Award” ကို လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္


ခရီးသည္ (၈၀)ခန္႔စီးနင္းလိုက္ပါရွိေသာ ငပလီ ကမ္းေျခတြင္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားလာသည့္ ပထမဦးဆံုး
ဇိမ္ခံသေဘၤာ

“The

World

ResidenSea”

အတြက္

ဂုဏ္ထူးေဆာင္

ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္


ျမန္မာ့ေရေႀကာင္းခရီး

(Myanmar

Voyages)မွ

မိမိတို႔အုပ္စု/အဖြဲ႕ကို

"အေကာင္းဆံုး

၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏိုင္သူ" (Best Service Provider) အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း


ႏိုင္ငံတကာမွ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ဦးေဆာင္သူမ်ား

ႏွင့္

၄င္းတို႔၏မိသားစု၀င္မ်ား

ညတာမွ်လာေရာက္ေနထိုင္ႀကစဥ္"Young President Organization"မွ

ဦးေရ

၃၀၀

ခန္႔

၃

"Amata Resort (Ngapali

Beach)" ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးေထာပဏာျပဳမႈကို ရရွိခဲ့ျခင္း။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္


၂၀၁၄တြင္ "ခရီးသြားမ်ား ၏ေရြးခ်ယ္သူ" "Traveller's Choice"အျဖစ္ "Amata Resort & Spa (Ngapali
Beach)" ကို " TripAdvisor" က အသိမွတ္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း



"Oriental Ballooning" ကို ပုဂံႏွင့္မႏၱေလးေဒသတြင္ လုပ္ေဆာင္စရာ နံပါတ္တစ္ အျဖစ္ "TripAdvisor" မွ
မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္


"Certificate of excellence" "ထူးကဲသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈလက္မွတ္" ဆုကို ၂၀၁၁ မွ
၂၀၁၅

ထိ

ငါးၾကိမ္တိုင္တိုင္

ခ်ီးျမွင့္ခံထားရျခင္းေၾကာင့္

"TripAdvisor"

မွ

"Hall

of

Fame"

"ထူးကဲသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွု ဆုတံဆိပ္မ်ားထားရွိရာခမ္းမ" ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခံထားရျခင္း။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္


" ခရီးသြားမ်ား ၏ေရြးခ်ယ္သူ " "Traveller's Choice"အျဖစ္ " "Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)"
ကို "TripAdvisor" က အသိမွတ္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း။



"TripAdvisor"

မွ

ခ်ီးျမွင့္ေသာ

"Certificate

of

excellence

2016"

"

ထူးကဲသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈလက္မွတ္၂၀၁၆" ဆုကို "Amata Resort & Spa (Ngapali
Beach)" ႏွင့္ "Amata Garden Resrot (Inle Lake)" တို႔ကရရွိခဲ့ျခင္း။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ အထိ


"Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)"၊ "Amata Garden Resrot (Inle Lake)" ႏွင့္ "My Bagan
Residence

By

Amata"တို႔ကို

"TripAdvisor"

က

ႀကယ္ငါးပြင့္ရွိသည့္အနက္မွ

ႀကယ္ေလးပြင့္

အျဖစ္သတ္မွတ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ျခင္း။

အမွတ္တံဆိပ္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္
အမွတ္တံဆိပ္အေပၚတြင္

ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ "Amata"

အဓိကထား၍

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ

လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမႀကာေသာကာလတစ္ခုတြင္ "Awinka" ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ တစ္ခုျဖင့္ (ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ဧည့္
၀န္ေဆာင္မႈက႑၏)

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ

အဖိုးနည္းပါးသက္သာသည့္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပိုင္းသို႔လည္း

အုပ္စုအေနျဖင့္ခ်ဲ႕ထြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
"Amata"

ႏွင့္

"

Awinka"

၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစသျဖင့္
ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ

အမွတ္တံဆိပ္တို႔က

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အေပၚတြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ကုမၸဏီ၏

အျခား

အခ်က္အလက္မ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းသံုးစြဲသူမ်ားသို႔

ယုတ္ေလ်ာ့့ေစျခင္း၊

သံုးစြသ
ဲ ူ(ပမာဏ)ကို

အခြင့္အေရးရရွိပါမည္။(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

မတူညီေသာ

ပ်က္ျပားေစျခင္း

တိုးတက္မ်ားျပားေအာင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
-

ခ်ဲ႕ထြင္
စသည္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
"

အပိုင္း

၃။

အားသာခ်က္မ်ား/မဟာဗ်ဴဟာမ်ား-မဟာဗ်ဴဟာ-

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေရြးစင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ (အဓိက)ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မွတဆင့္
တိုးတက္ႀကီး ပြားးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အပိုင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။"
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈစြမ္းပကားက

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား

ျမန္မာၿပည္မွ

ထင္ရွားေသာအဓိကခရီးသြား ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အြန္လိုင္းဘြတ္ကင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ IFC
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

ႏိုင္ငံတကာမွ

ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားေသာ

ဘ႑ာေရး

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လက္တလ
ြဲ ုပ္ကိုင္ လာႏိုင္ေစရန္
အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပူးေပါင္း၍

စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ (ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

"အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
ဤကဲ့သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား" တြင္ ၾကည့္ပါ။ "

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေပၚက်ယ္ျပန္႔စြာသတိျပဳလာေစျပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္တေ
ြဲ ဖၚမ်ား၏ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား (customers) ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ (data base)
မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ ႏိုင္မႈ ျမင့္တက္ေစလာခဲ့ပါသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ (ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း) (EIA “Environmental Impact
Assessment”)၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကနဦး (အကဲျဖတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ)စစ္ေဆးမႈ IEE(Initial Impact
Assessment)ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္

စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ

(Environment

လိုက္နာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍

Management
ပတ္၀န္းက်င္ကို

Plan)

ပါ

ကာကြယ္ရန္

ခိုင္မာသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သံႏၷိွဌာန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈတာ၀န္ ထမ္းရြက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား (corporate social
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responsibility) ကို တာ၀န္သိစြာျဖင့္ အထူးအေလးထား ထမ္းရြက္မႈမ်ား ကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏
ပံုရိပ္ႏွင့္

ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္မႈကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

သက္ဆိုင္ရာ

မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

စစ္တမ္းမ်ားကို

ဤကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေကာက္ယူေဆာင္ရြက္ထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန့္ခမ
ြဲ ႈေကာင္းမြန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (Environmental Compliance Certificate /ECC)ကို ရရွိရန္
ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါသျဖင့္ ယင္းလက္မွတ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မႀကာ ေသာကာလတြင္
ရရွိႏိုင္မည္ဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္

သယံဇာတႏွင့္
၂၀၁၈

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန

ဇန္န၀ါရီလတြင္

ECC

ကို

ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

သည္

ECC

ကို

ျမန္မာကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္း ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန

သည္လည္း

အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို “အပိုင္း ၉။ အေရးပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ
၂၀၁၂ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းဥပေဒ၂၀၁၄”တြင္ ၾကည့္ပါ)
အေရးပါေသာ မတည္အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပန္လည္ေရာင္းထုတ္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားသည္

စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍

ေရာင္းထုတ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ မတည္အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ဥယ်ာဥ္အပန္းေျဖစခန္းကို
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

မရမီ

၊

ပရိေဘာဂႏွင့္

အလားတူပင္
စက္ကရိယာ

မတည္အသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုးသည္

ျပန္လည္

ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ေဖာ္ျပထားေသာ

အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

အင္းေလးကန္ႏွင့္

ျမိတ္တြင္
ပစၥည္းမ်ား

ပုဂံတြင္

Amata

ဟိုတယ္အသစ္ေဆာက္လုပ္ျ ခင္းႏွင့္
၀ယ္ယူရျခင္း

တို႔ပါ၀င္ပါသည္။IFC

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွရရွိေသာ

ေငြသားမ်ားျဖင့္

ေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ မတည္အသံုးစရိတ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၉လစာရင္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၉လစာရင္း

၂,၃၀၂.၇

၄,၀၅၁.၂

၁၁,၈၅၈.၉

မတည္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္
အခ်က္အလက္မ်ား
လုပ္ငန္းမွရရွိေသာ

အစီအစဥ္ကို

”အပိုင္း၂။

အမ်ားျပည္သူသို့ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ

-အသံုးျပဳရန္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္”တြင္ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။
ေငြသားကို

အသံုးျပဳ၍

Amataဟိုတယ္(ျမိတ္)ကို

AWinka
၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဟိုတယ္အမည္မွအပ
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ျပီးစီးမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံကိန္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ စီးပြားေရး
၊ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ (သို႔) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပုလုပ္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ တည္ေနရာ အေျခအေနမ်ား(သို႔)
ဟိုတယ္ႏွင့္

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းအေပၚ

အပန္းေျဖစခန္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

စသည့္မ်ားစြာေသာ

သိသာစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚမႈတည္ေနေၾကာင္း

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္

ရည္ရြယ္ထားေသာ

ေငြေၾကးပမာဏအတြင္း ျပီးစီးမည္ဟုအာမ မခံပါ။
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အခ်ိန္ႏွင့္

၄င္းေဒသရွိ

သတိျပဳသင့္ပါသည္။
ခန္ ႔မွန္းထားေသာ

လြယ္လင့္တကူ

ရည္ညြန္းကိုကားႏိုင္ေစရန္အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

အျခားသတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပထားပါသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုက္:

http://www.amatahotelgroup.com

ဖုန္းနံပါတ္:

၉၅ ၁ - ၆၆၅၁၂၆

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္႐ုံးခန္းလိပ္စာ: အမွတ္ (၁၀)၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

၃-၁-၂။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအားသာခ်က္မ်ား/ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈအရ အားသာခ်က္ (Competitive Strengths)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈအရ

ေအာက္ပါ

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ

အားသာခ်က္မ်ားအေပၚတြင္

အရင္းအႏွီးျပဳ

အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုႀကည္ထားပါသည္။



ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးျမင့္ Resorts ၊ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္

Spa

မ်ားကို တည္ေဆာက္ထူေထာင္၍

စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံခန္႔ခ၍
ြဲ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ Resort ၄ ခု ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္
အရည္အေသြးျမင့္ဟိုတယ္မ်ား၊

Resorts

ႏွင့္

Spas

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြ(Convertible

ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
အမွတ္တံဆိပ္ကို

အစုရွယ္ယာအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းခြင့္ရွိေသာ

loan)ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို

လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးထြားတိုးတက္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

IFC

လာေစရန္အတြက္

ႏွင့္ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆို၍

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မ်ားစြာေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္

ယခုလတ္တေလာတြင္လည္း

ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

"Awinka"

"Amata"

အမွတ္တံဆိပ္ကို

ႏိုင္ငံတကာဟိုတယ္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္

ညွိႏႈိင္းေဆြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ "အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊
- အားသာခ်က္မ်ား/မဟာဗ်ဴဟာမ်ား-မဟာဗ်ဴဟာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကိုလက္ေရြးစင္ Hotels ႏွင့္ Resorts
မ်ားတြင္

(အဓိက)ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားမွတဆင့္တိုးတက္ႀကီးပြား

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြင္

ၾကည့္

ပါ။"

ပထမဦးဆံုးေသာ "Amata Resort (Ngapali Beach)" ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္ကတည္းက
ကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာ

Hotels

၊

Resorts

ႏွင့္

ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ႀကပါသည္။

Spa

မ်ားအတြက္

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ

ယခုအခါကၽြႏ္ုပ္တို ႔၏မ်ားစြာေသာ

Hotels

ႏွင့္

Resorts မ်ား၌ ေပၚလြင္သည့္ အမွတ္သေကၤတမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ ကၽြန္း၊ ၀ါး၊
ႀကိမ္ႏွင့္

ယြန္းထည္ပရိေဘာဂအသံုးအေဆာင္မ်ားကို

အသံုးျပဳ၍ျမန္မာဆန္ဆန္

အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဦးစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ႀကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေရွ ့ေဆာင္တည္ေထာင္သူ
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္မွာ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းပိုင္းဒီဇိုင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
အဖြ႔မ
ဲ ်ားအျပင္

ဗဟိုျပဳေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မ်ားကပါ

66

ညီညႊတ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည့္

လုပ္ငန္းပံုစံေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု

ယံုႀကည္ထားပါသည္။

ညီညြတ္စြာေပါင္းစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မိမိတို႔အေနျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

မိမိတို႕အမွတ္တံဆိပ္၏အဆင့္အတန္းကို

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္း လ်င္ျမန္တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း
ခ်ျပႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

Resort

မ်ား၊

ေဒသတြင္းအရည္အေသြးျမင့္

ဟိုတယ္မ်ား၊

Spa

မ်ားမွ

ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ

မိမိတို႔၏

အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာရပ္တည္ေနႏိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။



ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခံထားရေသာ "Amata" အမွတ္တံဆိပ္ ကို ပိုင္ဆိုင္
မဟာဗ်ဴဟာကို

ေမာင္းႏွင္တြန္းအားေပးမည့္

၍

"Awinka"

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ႀကီးထြားမႈ

အမွတ္တံဆိပ္

ကိုလည္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း
အဓိကအျဖစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္

လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားသည့္

"Amata"

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို

အမွတ္တံဆိပ္မွာ

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ

ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံဟိုတယ္မ်ား

ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြ႕ဲ က "Amata Resort (Ngapali Beach)" အား
‘‘ASEAN Green Hotel Award’’ ဆု

ကို ၂၀၀၉

ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ TripAdvisor ကမူ

"Amata" တံဆိပ္အား "ခရီးသြားမ်ား ေရြးခ်ယ္သူ" ("Traveller's Choice") ဆု၊ "Certificate of Excellence"
"ထူးကဲသာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈလက္မွတ္" ဆု၊ " “Hall of Fame Winner for Certificate of
Excellence " "ထူးကဲသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွုလက္မွတ္မ်ား ထားရွိသည့္ခန္းမ"
ခုႏွစ္ကတည္းက

ခ်ီးျမွင့္ထားခဲ့ပါသည္။

ေစ်းကြက္တြင္

ခိုင္မာစြာရပ္တည္ႏိုင္၍

ဆုတို႔ကို ၂၀၁၄

လက္ခံအသိမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို

ရရွိထားရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Resorts ၊ Hotels ႏွင့္ Spas မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အလယ္အလတ္တန္းမွသည္
အဆင့္ျမင့္တန္းအတြင္းရွိသည့္
ဟိုတယ္မ်ားအားလံုးမွာ

ႏႈန္းထားမ်ားကို

ရရွိႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။

လူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္

"Amata"

ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္

အမွတ္တံဆိပ္

သြားရာက္ရာေနရာမ်ားတြင္

တည္ရွိႀကသည့္ျပင္ တည္ေနရာ အလွအပ မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည္အစံုပါ၀င္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း၍
ထူးျခားစြာ

ရပ္တည္ႏိုင္မႈႀကာင့္

ပြထ
ဲ ုတ္ျခင္းခံႀကရပါသည္။

ျမန္မာ့

ခရီးသြားဧည့္၀တ္လုပ္ငန္း၏

အမွတ္တံဆိပ္၏

မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားအျဖစ္

ခိုင္မာအားေကာင္းမႈမွတဆင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေစ်းကြက္တင္
ထုတ္ကုန္မ်ားကို

လ်င္ျမန္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ေဈးႏႈန္းပိုမိုခ်ိဳသာေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း
ေစ်းကြက္

အပိုင္းက႑တစ္ခုကို

အဓိကပစ္မွတ္ထားသည့္အေနျဖင့္

ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီရာတြင္

"Awinka"

ဟုေခၚေသာ ညီအစ္မအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ စီစဥ္ထားပါသည္။ မတူညီသည့္
အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာက ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အားေပ်ာ့လာေစျခင္း၊
ေသဆံုးျခင္းမ်ား(ပ်က္ျပားေစျခင္း)(၀ါးမ်ိဳခံရျခင္း)မ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ မတူညီေသာ ဧည့္သည္ မ်ား ေစ်းကြက္ကို
ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစပါမည္။ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ၿပီးသည့္ အတိုင္းပင္
ဆက္လက္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္

ႏွင့္

"Awinka"

အမွတ္တံဆိပ္ကို

"Amata" အမွတ္တံဆိပ္

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ႏုိုင္ငံတကာမွ ထင္ရွားေသာ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခလ
ြဲ ုပ္ကိုင္သူမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရြက္ေရး
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါ၀င္၊

ယခုလက္ရွိ
အလားအလာရွိေသာ

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းလက္တေ
ြဲ ဖာ္

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ "Amata"
အမွတ္တံဆိပ္၏ အင္အားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခဲ့ပါသည္။
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ကၽြန္ုပ္တို႕၏ အဓိက အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္ မ်ား မွာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕ ဟို တယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာ ေျမေနရာ
မ်ား ၏ အမ်ား စု ကို ပိုင္ ဆိုင္ၾက ပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို႕

ဟိိုတယ္

လုပ္ငန္းဖြင့္

လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ

ေျမေနရာ

အမ်ား

စု

ကို

ကၽြန္ုပ္တို႕

၏

အဓိကအစုရွယ္ ယာ ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦး ၀င္းေအာင္ သို႕ မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္ ႏွင့္ ဒါရိုက္တာ
မ်ားျဖစ္ၾက သူ

ဦး၀င္းေအာင္ ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူ ေအာင္ တို႕မွ အလံုး စံု ပိုင္ဆိုင္ေသာ AIC ကုမၸဏီ က

ပိုင္ဆိုင္ၾက ပါသည္။ ေျမယာ ႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ား ကို ပို မို သိရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္
ေအာက္ တြင္ ေဖၚျပထား ေသာ “ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား”
ႏွင့္ “အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ား ” အပိုင္းတြင္ ၾကည့္ ပါ။ ထို ေျမမ်ား အားလံုး ကို မိိမိ တို႕
၏ အဓိကအစု ရွယ္ ယာ ပိုင္ရွင္ သို႕ မဟုတ္ AIC ကုမၸဏီ ႏွစ္ဦးထဲ မွ တစ္ဦးဦး က ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ ေၾကာင့္
လုပ္ ငန္းစုၾကီး အေန ျဖင့္ အဆို ပါ ေျမ မ်ား ကို ငွား ရမ္းကာ သင့္ တင့္ ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ကာ လ ႏွင့္ စည္း
ကမ္းခ်က္ မ်ား အလိုက္ လုပ္ ငန္း လုပ္ ကိုင္ ႏိုင္ျပီး ၊ စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းေစ့ေသာ အခါသက္တမ္း မတိုး ေတာ့
သျဖင့္ ဆံုးရွံဳး ရႏိုင္ေခ်မ်ားမွာ လည္း ကန္႕သတ္ ခ်က္ ျဖင့္ သာ ရွိေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။ ဒါရိုက္တာ အဖြ႕ဲ အေန
ျဖင့္ လည္း အဆို ပါ ေျမ ငွာ ရမ္းမႈ ကို တည္ ျငိမ္စြာ ႏွင့္ ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္ သြား ႏိုင္ပါက ထို ေျမ ကြက္
ေနရာ မ်ား ကို အလား တူ ပံု စံ ျဖင့္ သာ ေရွ႕ ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ သံုး သပ္ ထား ၾက ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ
အေန အထား မ်ား ေၾကာင့္ မိမိတို႕ လုပ္ငန္းစု အေန ျဖင့္ လုပ္ ငန္းလုပ္ ေဆာင္ရသည့္ စားရိတ္မ်ား သက္သာ ျပီး
ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ မွ တဆင့္ အက်ိဳး အျမတ္ အမ်ား ဆံုး အေန အထား အထိ တိုး တက္ လာ ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။



ကၽြန္ပ္တို႕၏ ထပ္ ပိုး ေရာင္းခ် ေပးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ စီးပြား ေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္
မိမိတို႕၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လြယ္ကူ မႈ ကို အကဲသာ ေစပါသည္
မိမိတို႕ေရာင္းခ်ေပး ေန ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ခ်င္းစီ ၏ ရည္ရြယ္ထား ရာ စားသံုး သူ အပိုင္း အျခား ႏွင့္
ေဖာက္သည္ မ်ား အေပၚ အလံုး စံု အေျခ ခံမႈကို ဆက္တိုက္ တိုးခ်ဲ ့ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို ႕ ၏
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလြယ္ကူ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈပံု စံမွာ မိမိတို ႕ ၏ အမွတ္ တံ ဆိပ္ ႏွင့္ အတူ
စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ေန ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႕၏ မ်ား ျပားလွေသာ ၀န္ဆာင္မႈမ်ား မွာ resorts မ်ား၊
ဟိုတယ္မ်ား၊ Spas မ်ား ၊အျပင္ အျခား ခရီးသြား မ်ား ကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ေသာ လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဥပမာ Oriental Ballooning မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကဲ့ သို႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွာ လူမ်ိဳးမေရြး ခရီးသြားရင္း
အပန္းေျဖ ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေရာင္း ခ်ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေစ ျပီး ၊ ထို ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳး အစား အားလံုး ကို
လည္း တစ္ေနရာ မွ တစ္ေနရာ အျပန္အလွန္ ေရာင္းခ် ႏိုင္စြမ္း ရွိေစပါသည္။

မိမိတို႕ အေန ျဖင့္ ျပင္ပမွ

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဥပမာ - ကမာၻ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာ မ်ား ႏွင့္ ဥေရာ ပ တလႊားတြင္
လတ္တေလာ ျဖစ္ပြား ခဲ့ ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေပါက္ကြမ
ဲ ႈမ်ား စသည္ တို ႕ အျပင္ ေဒသတြင္း
အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္ၾကသာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ မ်ား၊ ေရြ႕ေျပာင္းခိုး၀င္ျပႆနာ မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္
မႈကို ကို လည္း နည္းႏိုင္သမွ် နည္း ပါးေအာင္ ေလွ်ာ့ ခ် ႏိုင္ပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို ႕၏
အပန္းေျဖ စခန္း၊ဟိုတယ္၊ Spa မ်ား မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင့္ ဖြင့္ လွစ္ထား
ျပီးေရေျမေဒသ

မတူညီေသာ

စားသံုးသူမ်ား

အေပၚ

အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႕၏

ညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ (လုပ္ငန္းအတြင္း ပိုင္း -ပံုစံ၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႕ခြဲ မႈႏွင့္ ၊ ဗဟို ျပဳထားေသာ အေရာင္းျမွင့္
တင္ေရးစနစ္ တို႕ အပါအ၀င္ )က ကၽြန္ုပ္တို႕ ကို ဆန္းသစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေစျပီး
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၊၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တစ္ခု စတင္ ရန္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ရမႈ နည္းပါးကာ ကုန္က်စားရိတ္ မ်ား ကို ထိေရာက္စြာ
စီမံခန္႕ခြေ
ဲ စႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခု ထက္ ပိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ား က

မိမိတို႕၏

လုပ္ငန္းတစ္ခု ကို သက္္ေရာက္မႈရွိေန ခ်ိန္တြင္ အျခား သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ ေဒသ သို႕မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ
နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ား မွ ဧည့္သည္ မ်ား ကို ဗဟို ျပဳထား ေသာ ေစ်းကြက္ရွာ ေဖြေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ား စြာ မွ
တစ္ဆင့္ ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္ ေန မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ထို ဗဟိုျပဳထား ေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး စနစ္မွတဆင့္ မ်ားစြာေသာ အေရာင္းျမွင့္ တင္ ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမရွိေသာ ေဒသ ႏွင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈနည္းေသာ ေဒသမွ စားသုံးသူ မ်ား ကို ရည္ရြယ္ကာ
ေစ်းကြက္ရွာေဖြခဲ့ သျဖင့္

၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႕တြင္ ရခိုင္ေဒသတြင္ မတည္ ျငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္စဥ္က

မိမိတို႕၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို မထိခိုက္ေစခဲ့ ပါ။



ကၽြန္ပ္တို႕ စီမံခန္႕ခြဲ ေနေသာ ဟို တယ္ ႏွင့္ Resorts မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ စြမ္းေဆာင္မႈရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္
လာ ခဲ့ ပါသည္။
ေဒသတစ္ခု တည္းတြင္ရွိေသာ အျခား ဟိုတယ္မ်ား ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့အထိ
တစ္ႏွစ္တာ

လံုး

ကၽြန္ုပ္တို႕

စီမံခန္႕ခြေ
ဲ သာ

အခန္းေရာင္းရေငြႏွင့္စုစုေပါင္းအခန္းအခ်ိဳး

Amata

(Revenue

Par

ဟိုတယ္ႏွင့္

resorts

Available

Room)

မ်ား

အားလံုး

REVPAR

ရွိ

(လစ္လပ္

အခန္းအေရအတြက္ ႏွင့္ ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ )ႏွင့္ ပ်မ္းမွ် အခန္းေစ်းႏွဳန္း ကို အတည္ ျငိမ္ ဆံုး ျဖစ္ေအာင္
ကၽြန္ုပ္တို႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့

သည့္ အခ်က္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႕ တြင္ အလြန္ အား ေကာင္းေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္

မွတ္တမ္း ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္ တို႕ စီမံ ကြပ္ကဲေသာ Amata ဟိုတယ္ႏွင္ ့ Amata
Resorts မ်ား အားလံုး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ တြင္ ကုန္ ဆံုး ေသာ ႏွစ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်
အခန္းေစ်းႏွဳန္းမွာ ၁၇၁,၈၁၃ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး ၊ ပ်မ္းမွ် အခန္းတြင္းဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္ရွိမႈႏွဳန္း မွာ ၅၃.၈ %
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ အမတ လုပ္ငန္းစုတစ္ခု လံုး တြင္ရွိေသာ REVPAR အေန
ျဖင့္

တစ္ခန္းလွ်င္

၉၂,၄၂၁.၄

က်ပ္

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႕

အေန

ျဖင့္

၂၀၁၇

တစ္ေလွ်ာက္လံုး

အစိုးရအကူးအေျပာင္း ကာလ အတြင္း ႏွင့္ ခိုး၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း မ်ား ၏ စစ္ေသြးၾကြမႈ ေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသ ၏
အပန္းေျဖ

ခရီးသြား

လုပ္

ငန္းတစ္ခု

လံုး

ထိခိုက္

သက္ေရာက္

မႈ

ျဖစ္ေစသည့္

ျဖစ္ရပ္ေပါင္း

ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္ အနက္ အမတ ဟိုတယ္ လုပ္ ငန္းစုၾကီး တစ္ခု လံုး ၏ REVPAR စံခ်ိန္ ကို အတည္ ျငိမ္
ဆံုး ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ အထိ ခရီးသြား အ၀င္နည္းပါေသာ
ရာသီ ၆ လႏွင့္ ခရီးသည္ အ၀င္ မ်ား ေသာ ရာသီ ၃ လ အပါအ၀င္ ၉ လ စာ စာရင္း ထဲတြင္ ပွ်မ္းမွ် အခန္းခ
ႏွဳန္းထား အေန ျဖင့္ ၁၅၉,၆၂၁.၂ က်ပ္ အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ရျပီး ပ်မ္းမွ် အခန္းဧည့္ ၀င္မႈႏွဳန္းမွာ ၄၂.၆ %
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေန႕ တြင္ မူ မိမိတို႕ အေန႕ ျဖင့္ ပ်မ္းမွ် အခန္းေစ်းႏွဳန္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်
ဧည့္ သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ႏွဳန္း အသီးသီး ကို ၁၇၄,၀၁၂.၈ က်ပ္ ႏွင့္ ၄၀.၃ % အထိ ထိန္းသိမ္းထား

ႏိုင္ခဲ့

ပါသည္။



ကၽြန္ုပ္တို႕ တြင္ အား ေကာင္းေသာ ဘ႑ာေရး ေဆာင္ရြက္မွတ္ တမ္း ရွိပါသည္
ကၽြန္ုပ္တို႕ ၏ ဘ႑ာေရး အေန အထား မွာ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊ ျမတ္စြန္း ႏိုင္ေခ် ၊လုပ္ ငန္းလည္ ပတ္မႈ
ပမာဏမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္း လည္ ပတ္မႈ အား ျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႕ ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္ စည္ ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္မႈ ၊
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“Awinka ” ကဲ့ သို႕ ေသာ တစ္ခ်ိန္ တြင္ အမည္ ရလာ သည္ ႏွင့္ အမွ် အနာဂတ္ အခြင့္ အလမ္း မ်ား ေပၚတြင္
အရင္း အႏွီး ျဖစ္ လာ မည့္ အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးအစား အသစ္မိတ္ဆက္ ေပး ႏိုင္မႈ မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစ
ခဲ့ ပါသည္။ ေစ်းႏွဳန္း နည္းေသာ ေဒသတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႕ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး အရည္
အေသြး ျမင့္ ေသာ ကုန္ ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို မိမိတို႕ ေရာင္း ခ် သည္ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မိမိတို႕အ ေန
ျဖင့္ လုပ္ငန္း လည္ ပတ္ လုပ္ေဆာင္ မႈ ပမာဏ ကို အားေကာင္းလာ ေစမည္ျဖစ္ပါသည္ အထူး သျဖင့္
ရခိုင္ေဒသ ရွိ ငပလီ ကမ္းေျခ resorts မ်ားႏွင့္ ပုဂံေဒသ မွ မိုးပံ်ပူေဖာင္း စီး ပြား ေရး လုပ္ ငန္း တို႕ ပင္
ျဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြန္ုပ္တို႕ လုပ္ငန္းစု၏ အက်ိဳး အျမတ္အေန ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီ ဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္ ေန႕ အထိ ၉
လစာ စာရင္း ခ်ဳပ္ ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ေငြ ၃.၉ ဘီလီယံ ျဖင့္ ၂၀.၁% ရွိေနရာ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္ေန႕
အထိ ၉ လ စာ စာရင္း ခ်ဳပ္ ခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံ ေရး အကူးအေျပာင္း ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္ နယ္ အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ လုပ္ ငန္းခက္ခဲ ေသာ အခ်ိန္ မ်ား အတြင္းတြင္ ပင္ ၀င္ေငြ က်ပ္ ၄.၇ ဘီလီယံ အထိ ၾကီးထြား လာ ခဲ့
ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ ပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အၾကမ္း အျမတ္ အစြန္း အေန ျဖင့္ ၁၁.၇ % တိုးတက္ခဲ့
ျပီး ယင္းအခ်က္မွာ ပင္ မိမိတို႕ အေန ျဖင့္၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အက် ဘက္သို႕
ေရာက္ ေန စဥ္ အခ်ိန္မွာ ပင္ အတက္ ဘက္ သို႕ ေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ ဆယ္တင္ ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ျပန္လည္
ဦးေမာ့ လာေသာ လုပ္ငန္း ကို ဆက္လက္ ကာ ျမင့္ တက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ကို ျပသေနျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ ငန္းစတင္ လည္ ပတ္ ခဲ့ မႈမွာ လြန္ ခဲ့ ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု အၾကာ က ပင္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္
ေအာက္ ခံ ကုမၸဏီ မ်ား အေန ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ တိုးတက္ လာ ျခင္း ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ဖူး သည္
ျဖစ္ျပီး ယင္းအခ်က္ မ်ား ကို လုပ္ ငန္း ခြမ
ဲ ်ား အလိုက္ ေအာက္တြင္ ရွင္း လင္း ေပးသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ (က်ပ္)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂,၅၀၆,၈၇၀,၂၂၆.၁

၁,၃၀၀,၀၆၃,၃၈၃.၅

၁,၄၆၃,၈၆၇,၈၆၅.၅

“My Bagan Residence By Amata”
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ (က်ပ္)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၈၄၄,၀၁၅,၂၃၁.၂

၄၈၃,၀၂၄,၇၁၄.၀

၄၃၄,၂၁၇,၈၁၆.၅

Amata Garden Resort (Inle Lake)
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ(က်ပ္)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၁,၃၃၆,၆၂၆,၂၆၉.၂

၇၂၁,၀၇၇,၈၆၃.၉

၇၆၉,၆၈၅,၂၈၁.၅

Amata Garden Resort (Bagan)
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ (က်ပ္)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

-

-

၂၁၃,၃၄၉,၀၅၀.၀
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Hot Air Balloon Business
စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ (က်ပ္)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၉လ)

၃,၁၇၈,၁၂၄,၈၆၁.၂

၁,၄၄၁,၈၀၂,၉၆၄.၂

၁,၈၅၆,၃၈၃,၉၁၆.၆

 ကၽြန္ုပ္တို ့ထံတြင္အေတြ႕အၾကံဳ ၾကြယ္၀ေသာ စီမံခန္႕ခြေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ ရိွျခင္း။
ကၽြန္ုပ္တို ့ထံတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႕ လုပ္ငန္းကို စီမံခန္႕ခြေ
ဲ သာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၌ ေအာင္ျမင္ ေသာ
မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခုရွိသည့္ အရည္ အခ်င္း ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ ၾကြယ္၀ေသာ အဖြဲ႕ တစ္ဖြ႕ဲ ရွိပါသည္။ ထို
အေတြ႕အၾကံဳရင့္ စီမံခန္႕ခြ႕ဲ မႈအဖြဲ႕၏ အဓိ က အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား မွာ ၂၀၀၁ ခု ႏွစ္ တြင္ Amata အမွတ္ တံဆိပ္စတင္
ထူေထာင္ စဥ္အခ်ိန္အခါ က ပင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ ၀င္ခဲ့ ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို အဖြ႕ဲ အေန ျဖင့္
အမွတ္တံဆိပ္ ထူေထာင္ေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ား မ်ား ၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ေဆြဖြ႕ဲ မႈမ်ား၊ အျပင္ လြန္ ခဲ့ ျပီး ေသာ ၁၅
ႏွစ္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အခက္ခဲဆံုး အခ်ိန္မ်ား တြင္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႕ခြဲ ျပီး မိမိတို႕၏
လုပ္ငန္းတစ္ခု လံုး ကို ၾကီးမား လာေစသူ မ်ား လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႕ လုပ္ငန္းစုၾကီး တစ္ခု လံုး ကို
ကၽြန္ုပ္တို႕ လုပ္ငန္းစု ၾကီး ၏ တည္ ေထာင္ သူ၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား လာ ေရး နယ္ပယ္ တြင္ လုပ္
သက္သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူ ျဖစ္သည့္ ဥကၠဌ ၾကီး ဦး ၀င္းေအာင္ က ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလ်က္
ရွိပါသည္။ ဦး၀င္းေအာင္ ကို အေထာက္ အကူ ျပဳေန သည္ မွာ ကၽြန္ုပ္တို႕ ၏ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္ သန္လွေသာ၊
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိခဲ့ ျပီးျဖစ္ေသာ
ျဖစ္ပါသည္။ (အျခား အသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္
ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ

့၏

အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္

အၾကီး တန္း စီ မံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ အဖြဲ႕ ပင္

- အပိုင္း ၄။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ား

-

အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ၾကည့္ ပါ ။) ကၽြန္ပ္တို႕ ၏
အၾကီးတန္းစီမံခန္႕ခြ႕ဲ မႈအဖြဲ႕အေန

ျဖင့္

အေထြေထြ-စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ

အပိုင္းႏွင့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ တို႕တြင္စြယ္စံု ရ သည့္ အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အမွတ္ တံဆိပ္ တစ္ခု ထူ ေထာင္ရာ
၌လည္း ေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား ဆန္းသစ္တီထြင္ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ resorts
အျပင္ အဆင္ ဒီဇိုင္း မ်ား ေရးဆြရ
ဲ ာ တြင္ လည္း ေကာင္း ၊ တည္ ေဆာက္ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ဟိုတယ္ လုပ္
ငန္း လုပ္ ကိုင္ရာ တြင္ လည္း ေကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႕ အေန ျဖင့္ ယံု ၾကည္ပါသည္။



ကၽြန္ုပ္တို႕ထံတြင္ ၾကီးထြားလ်က္ရိွေသာ သစၥာရွိဧည့္သည္ မ်ား ၏အျခခံအင္အား
လုပ္ငန္းစု၏ အဓိက ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ဧည့္သည္မ်ား ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ား ၏
အလို ဆႏၵ အတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လာ ခဲ့

ျခင္း ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား အေပၚတြင္သာလြန္

ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ သျဖင့္ လုပ္ ငန္းစုအေန ျဖင့္ ၄င္းအား စားသံုးသူမ်ား ကအလံုး စံု
ျခံဳငံု အကဲျဖတ္ မႈ အေန အထား မ်ား တြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း အဆင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္ မ်ား ရွိခဲ့ ျပီး
ထို အခ်က္ မွာ လည္း တစ္ႏွစ္ ျပီး တစ္ႏွစ္ အေထြေထြ ၀င္ေငြတိုး တက္ လာ မႈအေပၚတြင္ ထင္ ဟပ္ေနျပီး
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း လုပ္ ငန္းစုမွ ရရွိခဲ့ ေသာ ဆု မ်ား စြာ မွာ လုပ္ငန္းစု အေန ျဖင့္ ယင္း၏ ဧည့္သည္
မ်ား ကို သာလြန္ အရည္ အေသြး ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးေၾကာင္း အတြက္ သက္ေသ မ်ား ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာ
ကၽြန္ုပ္တို႕၏ အဓိက ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ ခ်က္ မ်ား မွာ “Amata” ႏွင့္ ”Awinka” အမွတ္ တံဆိပ္ ႏွစ္ခု ကို
ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား၏ ဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေနရာ ေဒသမ်ား တြင္ မတူ ကြဲျပား ေသာ
အရည္အေသြး ျမင့္ resorts မ်ား ႏွင့္ ဟို တယ္ မ်ား ကို ျဖန္႕က်က္ တည္ ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းဟို တယ္ မ်ား
ႏွင့္ resorts မ်ားတြင္ ျမတ္စြန္းႏိုင္ေခ် ျမင့္ မား လာ ျပီး လည္ ပတ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အရင္းအႏွီး ပမာဏမ်ား ျပား
လာ သည့္ အခါ မိမိတို႕၏ ရသံုး မွ်ေခ် ကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ မိမိတို ႕၏ Spa မ်ား ႏွင့္ Oriental
Ballooning မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ျဖင့္ အားျဖည့္ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိအက် ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ုပ္တို ႕
အေန ျဖင့္ -



လက္ေရြးစင္

Resorts ႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ အဓိကထား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို

ၾကီးထြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
ကၽြန္ုပ္တို႕ စီးပြားေရး ကို ၾကီးထြားလာေစရန္အတြက္

ကၽြန္ုပ္တို႕စီမံခန္႕ခြေ
ဲ သာ ဟိုတယ္ ႏွင့္ resorts မ်ား

အေရအတြက္ ကို တိုးျမွင့္ သြားရန္ ရည္ ရြယ္ပါသည္။ ေနာက္ ၃ ႏွစ္ အတြင္းတြင္ “Awinka” ဟိုတယ္ ငါးလံုး
အထိ တိုးျမွင့္ ဖြင့္ လွစ္သြား မည္ ျဖစ္ျပီး အားလံုး ကို မိ မိတို႕ လုပ္ငန္းစုကပင္ ပိုင္ဆိုင္ ျပီး မိမိတို႕ က ပင္ စီမံ
ခန္႕ခြဲ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႕ယံု ၾကည္သည္ မွာ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ အားေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းလည္

ပတ္မႈ မွတ္တမ္းေကာင္း ၊ ကၽြန္ုပ္တို႕ အမွတ္တံဆိပ္ ၏ ခိုင္မာမႈ၊ လုပ္ငန္းတြင္း ဖြဲြ႕စည္း

ပံု ႏွင့္ တီထြင္

ဆန္းသစ္မႈ၊ ဗဟို ျပဳ တည္ ေဆာက္ထား ေသာ အေရာင္းျမွင့္ တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရွာ ေဖြေရး စနစ္ တို ႕မွာ
မိမိတို႕ ဟို တယ္ မ်ား သို႕ ဧည့္ သည္ မ်ားလာေရာက္ေစရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မ ည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရင္းႏွီးေန
ၿပီးသား ျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္ အေန ထားမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ မ်ား တြင္ရွိေသာ
“Awinka” အမွတ္ တံဆိပ္ဟိုတယ္တစ္ခု အတြက္ဆို လွ်င္ မိမိတို႕ အေန ျဖင့္အနည္းဆံုး အေန အထား တြင္ ဟို
တယ္ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈမ်ား ကို ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ျပန္လည္ ရရွိမႈ ကို ျမွင့္ တင္ ႏိုင္ေစရန္
အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ား အျပား ကို ရယူ ထား မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာ မ်ား တြက္ မႈ မိမိတို႕ ဟို
တယ္ မ်ား ကို စီမံခန္႕ခြဲ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဟို တယ္ ေအာ္ပေရတာ မ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆ္ို
ငွားရမ္းသြား မည္ ျဖစ္ျပီး ထို သို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ဟိုတယ္ စီမံခန္႕ခြေ
ဲ ၾကး ၀င္ေငြမ်ား ရရွိမည္
ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ုပ္တို႕၏ အမွတ္တံဆိပ္ ကို လူ အမ်ားက လွ်င္ ျမန္စြာ သတိျပဳမိသြား ႏိုင္ ျပီး၊ မတည္ ေငြရင္း
ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕စိုက္ ထည့္ ရမႈမရွိေတာ့ ဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေန မ်ား ကို တိုးခ်ဲ ႕ သြားႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ၀င္ေငြမ်ား ကို Spa မ်ား အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္

ေနရာသစ္မ်ား

သို႕ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ကိုင္ သြားျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း၊ ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
မွ တစ္ဆင့္ တိုးျမွင့္ သြားေစရန္ ရည္ ရြယ္ထား ပါသည္။“Awinka” ဟိုတယ္မ်ား အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႕ အေန ျဖင့္
“Amata” အမွတ္တံဆိပ္ ျဖင့္ ဟိုတယ္ အသစ္ တစ္လံုး ကို ပုဂံေဒသတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
လတ္တေလာ

တြင္

ေဆာက္လုပ္

ျပီးစီးသြား

ျပီ

အသစ္တစ္လံုး တည္ေဆာင္လက္စရွိေနသည့္ အျပင္

ျဖစ္သည္။

ျမိတ္ကၽြန္းစုေဒသတြင္

လည္း

ဟိုတယ္

Amata Garden Resort ဟို တယ္ အင္းေလး

ေဒသအတြက္ လည္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတြင္ ထပ္မံကာ အခန္း ၉၃ ခန္းတိုး ခ်ဲ႕ ေပါင္းထည္ ့ သြား
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာေဒသအသစ္မ်ား တြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ resort လုပ္ငန္းမ်ား တို႕ခ်ဲ႕ကာ ေဒသအလိုက္
မိမိတို႕၏ တည္ ရွိေန မႈကို တိုးျမွင့္ ရန္ ။
ကၽြန္ုပ္တို႕ အေန ျဖင့္ ကုမၸဏီ ၏ ဟိုတယ္ ႏွင့္ resort လုပ္ငန္းမ်ား တို႕ခ်ဲ႕ကာ ျပည္တြင္း ၌ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ား ကို
ဖြ႕ံ ျဖိဳးေစရန္ ႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ အေျခ ခံေကာင္းမ်ား ကို ျခား နား မႈရွိေစရန္ ရည္ ရြယ္ပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို႕၏ အဓိက

ဧည့္သည္မ်ား ၏ ေစ်းကြက္ အေန အထား ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေန ရာ မ်ား တြင္

စားရိတ္သက္သာ ေသာ ေနရာ မ်ား ကို ခ်ဲ႕ထြင္ မႈမ်ား မွ တစ္ဆင့္ မိမိတို႕

၏လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ မွ

ဧည့္သည္မ်ားကို အလြယ္ တကူ လက္ လွမ္းမီေစရန္ အျပင္ ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေဒသတြင္းမွ ခရီးသြားမ်ား
၊ အလုပ္ကိစၥ ခရီးထြက္ရသူ မ်ား ကိုလည္း အလြယ္ တကူ လက္လွမ္း မီေစ ရန္ရည္ ရြယ္ပါသည္။
နယ္ေျမသစ္မ်ား သို႕ ခ်ဲ႕ထြင္ လွဳပ္ရွား ရာ တြင္ အခန္းခ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို တည္ ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းထား
ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း ကအဓိက က်ေသာ တန္ဖိုး တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု ယံု ၾကည္ ပါသည္။

ဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရ

ေဒသအသစ္မ်ား တြင္ မိမိတို႕ လုပ္ ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း မိမိတို ႕ လုပ္
ငန္း မ်ား ရာသီ အလိုက္သက္ေရာက္မႈရွိေန ျခင္းမ်ား ကို ေလ်ာ့ ခ် ႏိုင္မည့္ အျပင္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား
ေနရာ

ေဒသအလိုက္

ကြဲျပားေန

သည့္

အတြက္

ေနရာေဒသႏွင့္

သက္ေရာက္မႈမတူညီေသာ

ဧည့္သည္အသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အျပင္ လုပ္ငန္းအခြမ
ဲ ်ား အၾကား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အျပန္
အလွန္ ေရာင္းခ် ႏိုင္မည္ ့ အခြင့္ အလမ္း ကို ရရွိ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Resort ႏွင့္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈ
စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႕ အေန ျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳ ေသာ အခါ ကၽြန္ုပ္တို ႕ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ ႏွံလိုက္ေသာ
မတည္ေငြ ၏ ၂၀.၀ % အထက္ ေက်ာ္ လြန္ေသာ ၀င္ေငြျပန္လည္ ရရွိမႈကို ရည္ရြယ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား
ခရီးသြားမ်ား အလည္ အပတ္မ်ား သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လူၾကိဳက္မ်ားေသာေနရာမ်ား ၏ျပင္ပ တြင္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံ ျခင္း မွာ အဆို ပါေဒသမ်ားရွိ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးမ်ားနွင့္ အစုအဖြဲ ့လိုက္ခရီးထြက္ ၾက သူ မ်ား
(corporate travel customer) အတြက္ ရည္ ရြယ္ ကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ မတူညီေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ဗ်ဴဟာ မ်ား မွ တစ္ဆင့္ ေပၚထြက္ လာ မည့္ ေစ်းကြက္ အသစ္ကို ရည္
ရြယ္ ျခင္း။
ကၽြန္ုပ္တို႕ လုပ္ငန္းစု အေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ ပ ရွိ အဆင့္ ျမင့္ စားသံုး သူ မ်ား ကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ဆုတံဆိပ္ မ်ားစြာ ရရွိကာ ခိုင္မာေသာအသိအမွတ္ ျပဳ ျခင္း မ်ား စြာ ရရွိထား ေသာ “Amata” အမွတ္တံဆိပ္ ကို
ထပ္မံ အရင္းအႏွီး မတည္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို ႕ ေပးအပ္ေန ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွာ ျမန္မာ့ ရိုး ရာ
ႏွင့္ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေသာ အထက္ တန္းစား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) တြင္ အခန္းငွားရမ္းခ အေန ျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
ေမလမွ စက္တင္ဘာ လအထိ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ ကာလတြင္ တစ္ည တာ တည္းခိုခ မ်ား ကို အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၇၀ မွ ၁၀၀ အထိ ရွိျပီး၊ ေအာက္တိုဘာမွ ဧျပီ လ အထိ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္း အျမင့္ ဆံုး
အခ်ိန္တြင္ တစ္ည တာ တည္းခို ခ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ မွ ၁၈၀ အထိ သတ္မွတ္ ထား ရွိပါသည္။ Amata
Garden Resort (Inle Lake and Bagan) တြင္ ပ်မ္းမွ်အခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ
ကာလတြင္ တစ္ည တာ တည္းခိုခ မ်ား ကို

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ ရွိျပီး၊ ခရီးသြား

၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္း အျမင့္ ဆံုး အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀

မွ ၁၄၀ အထိ ရွိပါသည္။ “My Bagan

Residence By Amata” တြင္ ပ်မ္းမွ်အခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္း အျမင့္ ဆံုး
အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ မွ ၁၀၀ ေဒၚလာအထိ ရွိျပီး ၊ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ ကာလတြင္ တစ္ည
တာ တည္းခိုခ မ်ား ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ ရွိပါသည္။ “Awinka” အမွတ္တံဆိပ္ ေအာက္မွ
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ကၽြန္ုပ္တို႕ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ထား ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား မွာ လတ္ဆတ္သစ္လြင္ျပီး ေခတ္မီေသာ ၀န္းက်င္
ဖန္တီးမႈ မ်ား အမတ အမွတ္တံဆိပ္ ကရည္ရြယ္ထား ေသာ ဧည့္သည္ မ်ား ထက္ငယ္ရြယ္ ေသာ ဧည့္သည္ မ်ား
ကို ရည္ရြယ္ျပီး စံႏွဳန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ ရန္ ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ယံု ၾကည္ မႈရရွိေစရန္ ရည္
ရြယ္ပါသည္။ ထိုကဲ့ သို႕ အဆင္ေျပ သက္သာ ေသာ ခရီးသြားလာမႈမ်ိဳး အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စြန္႕စားမႈ ကို
ရွာေဖြတတ္ေသာ
ေစ်းကြက္အတြင္း

ခရီးသြား

ဧည့္သည္

လွဳပ္ရွားမႈျမန္ဆန္ျခင္း

အမ်ိဳးအစား

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္အတြက္၊
ထိုကဲ့

သို႕

ေသာ

ကၽြန္ုပ္တို ႕ထံတြင္

ဧည့္သည္မ်ားအတြက္

ေစ်းသက္သာေသာ အခန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ယံု ၾကည္ပါသည္။ “AWINKA” အမွတ္ တံဆိပ္ပါ
ဟိုတယ္မ်ား ၏ အခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ည လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀ မွ ၆၀ ၾကား ရွိမည္ ဟု
ခန္႕မွန္းထား ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို အသံုး ျပဳ လာ ေသာ စားသံုး သူ အသစ္မ်ား ကို ကၽြႏ္ုပ္တို ႕ အေန
ျဖင့္ လုပ္ငန္းစု အတြင္းရွိ အျခား ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ product မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပး ကာ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္
ႏိုင္သည္ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မတူညီေသာ ၀န္ဆာင္မႈမ်ား ကို အျပန္ အလွန္ ေရာင္းခ် သြား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


၀င္ေငြျပန္လည္ ရရွိမႈတိုးျမင့္ လာ ေစရန္ အတြက္ လက္ရွိ resort မ်ား ကို တိုးခ်ဲ႕ ရန္ ႏွင့္ အဆင့္ ျမင့္ရန္
လက္၀ယ္ရွိထား ျပီး ျဖစ္ေသာ အပန္းေျဖ ဟိုတယ္

မ်ား ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ ျမွင့္ တင္

ျခင္းတို႕မွာ ဟိုတယ္ ၏ ၀င္ေငြ ကို ျမင့္ တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရာ တြင္ စရိတ္အသက္သာဆံုး နည္း လမ္း
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိရွိျပီး အပန္းေျဖ ဟိုတယ္ မ်ား တြင္ အခန္းသစ္မ်ား တည္ ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ဗီလာ
(villas) ပံု စံေလးမ်ားတိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္ျခင္း ျဖင့္ တိုးပြား လာေသာ ၾကီးမား ေသာေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား
၊ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္မႈ စရိတ္အသစ္မ်ား က်ခံရမႈမရွိဘဲ ၀င္ေငြ ရလမ္းမ်ား ကို ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကၽြန္ုပ္တို႕ အေန ျဖင့္ Amata Garden Resort ဟိုတယ္ အင္းေလး ကို Villa
လံုခ်င္း အေဆာင္ငယ္ ၂၀

ထပ္မံ တည္ ေဆာက္ကာ တိုးခ်ဲ႕ ေန ျပီး လတ္တေလာ ကာလ အတြင္းမွာပင္

Amata Garden Resort ဟိုတယ္ (ပုဂံ)တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၂၂ ခန္း အထိ တိုးခ်ဲ႕ ၿပီးစီး သြား ၿပီျဖစ္ပါသည္။
IFC Credit Facility ကို ရရွိခဲ့ ပါက လက္က်န္ ေခ်းေငြမ်ား ကို Amata Garden Resort ဟို တယ္ အင္းေလး
တြင္ အခန္း အသစ္ ၉၃ ခန္း ထပ္မံေပါင္းထည့္ ရန္အတြက္ အသံုး ျပဳသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၃-၁-၃။ ကုမၸဏီ၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံႏွင့္ ယင္းကုမၸဏီအုပ္စု၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
ကၽြန္ုပ္တို႕၏က်င္လည္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အထဲ ပါ၀င္လ်က္ရွိေနေသာ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္
အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား မွာ ေအာက္ပါ ဇယားအတိုင္း ျဖစ္သည္။

အမတဟိုး(လ္္) ဒင္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏလ
ီ ီမိတက္(္ Amata Holding Public Co., Ltd)

ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

မိုးပံ်ပူေဖာင္းလုပ္ငန္း

ယူႏိုက္တက္ အင္တာေနရွင္နယ္ ဂရု

ျမန္မာ ဘလြန္းနင္း ကုမၸဏီ

ကုမၸဏီလီမိတက္ (၁၀၀%)

လီမိတက္ (၅၁%)

အမတ
အမတ ငပလီ
အမတ အင္းေလး
အမတ ပုဂံ

အ၀ကၤ ပင္းတယ
အ၀ကၤ ကေလာ
အ၀ကၤ ဖားအံ
အ၀ကၤ ေမာ္လျမိဳင္
အ၀ကၤ ျပင္ဦးလြင္

မွတ္ခ်က္:
(၁)

ရာခိုင္ႏွဳန္းအားလံုးမွာ အနီးစပ္ဆံုးနံပါတ္ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီက
အမွန္တကယ္

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ား

အတြက္

ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခန္႔မန
ွ ္း တန္ဖိုးျဖတ္မႈမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လက္ေအာက္ခက
ံ ုမၸဏီအမည္

ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ယူႏိုက္တက္ အင္တာေနရွင္နယ္ လုပ္ငန္းစု ကုမၸဏီ

သန္းေပါင္း ၃၂.၉ မွ သန္းေပါင္း ၅၀.၅ အၾကား

Myanmar Ballooning ကုမၸဏီလီမိတက္

သန္းေပါင္း ၁၅.၀ မွ သန္းေပါင္း ၂၀.၀ အၾကား
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UIG အတြက္ ခန္႔မွန္းတန္းဖိုးျဖတ္ထားေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၂.၉ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ

သန္းေပါင္း ၅၀.၅ အၾကား သည္ လြတ္လပ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္တန္ဖိုးျဖတ္သူ(ITPV) ၏ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ
၃၁ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေသာ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ITPV သည္
(Discounted Cash Flow Method) ႏွင့္depreciated replacement cost method ကို အသံုးျပဳျပီး

UIG

ပိုင္

ေျမမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္ထား၍ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တန္းဖိုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ITPV
သည္

အေမရိကန္အေျခစိုက္

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

ကမၻာ႔တိုင္ပင္ခံအဖြ႔အ
ဲ စည္း

လြတ္လပ္ေသာ

လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းစုရွိ

ျဖစ္ျပီး

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို
ဟိုတယ္

တစ္ခုျခင္းစီ၏

ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ
သီးျခားတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းကို

ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဟိုတယ္

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း( Discounted Cash

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း( Depreciated

Flow Method)(အေမရိကန္ေဒၚလာ

Replacement Cost Approach)

သန္းေပါင္း)

(အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

Amata အပန္းေျဖစခန္း (ငပလီကမ္းေျခ)

၁၁.၁

၁၄.၅

Amata ဥယ်ာဥ္အပန္းေျဖစခန္း

၉.၁

၁၆.၃

Amata ဥယ်ာဥ္အပန္းေျဖစခန္း (ပုဂံ)

၉.၄

၁၂.၅

Amata ပိုင္ My Bagan Residence

၃.၃

၇.၂

စုစုေပါင္း

၃၂.၉

၅၀.၅

(အင္းေလးကန္)

Myanmar

Ballooning

ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

သန္းေပါင္း ၁၅.၀ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၀.၀ အၾကားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍
ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္
စာရင္း၀င္ထားေသာ

(၁)

ခိုင္မာေသာ

ခရီးသြားလာေရးႏွင့္

ေငြသားစီးဆင္းမႈွႏွင့္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း

အျမတ္ေငြ

ကုမၸဏီမ်ား၏

တိုးပြားမႈ ၊(၂)

ေဒသတြင္း

စံခ်ိန္သက္မွတ္ခ်က္အရ

ပ်မ္းမွ်

ကုမၸဏီတန္ဖိုး/တန္းဖိုးေလ်ာ့ခ်ျခင္းမျပဳမီ၊ အတိုးမေပးမီ၊အခြန္မေဆာင္မီ ၀င္ေငြသည္ ၁၀ဆ မွ ၁၅ ဆအထိရွိျခင္း၊ (၃)
လက္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတူ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးမွ ျပဳလုပ္ လိုက္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္တြင္
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းဆင္တူျခင္း၊ (၄) discounted cash flow ျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္း။

၃-၁-၄။ မိခင္ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခႏ
ြဲ ွင့္ တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီတို ့၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား ကို ေအာက္ ပါ ဇယား တြင္ ၾကည့္ ပါ။
စဥ္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ
အမည္

၁။

ကုမၸဏီတည္
ေထာင္သည့္ႏိုင္ငံ

ယူႏိုက္တက္

ျမန္မာ

အဓိကလုပ္ငန္း

အဓိက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာပိုင္ဆို

လုပ္ကိုင္ရာေဒသ

လုပ္ငန္းမ်ား

င္မႈအခ်ိဳး

ျမန္မာ

ဟိုတယ္

(၉၉.၉၉%) [Comment

စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ

Pending –Share

အင္တာေနရွင္နယ္

Transfer]

ဂရုပ္(ပ္) လီမိတက္
၂။

ျမန္မာ

ဘလြန္းနင္း

ျမန္မာ

ျမန္မာ

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေအာ္ပေရတာ

(၅၁.၀၀%)
[Comment

Pending –

Share Transfer]
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ယူႏိုက္တက္ အင္တာေနရွင္နယ္ ဂရုပ္(ပ္) လီမိတက္ ကို ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး
ျမန္မာ

ဘလြန္းနင္း

ကုမၸဏီ

လီမိတက္

ကို

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းကို

ဧျပီလ

၂၆ရက္ေန႔တြင္

“အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား - ထုတ္ေ၀သူ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃-၁-၅။ ခန့္အပ္ထားသည့္၀န္ထမ္းမ်ား၏အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ Latest Practicable Date အရ အမႈေဆာင္အရာရွိ (Executive Officers) မ်ား မွ
အပ မိမိတို႕ ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၆၂၀ ရွိေနျပီး ၄င္း တို႕ မွာ အေထြေထြစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊
အခန္းၾကိဳတင္ စာရင္းသြင္း ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန ႏွင့္ ၊ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ လုပ္ ငန္း
လည္ ပတ္လုပ္ေဆာင္ေရး စသည့္ ဌာန အသီးသီး တြင္ တာ ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ ရွိၾက ပါသည္။ ကုမၸဏီရွိ
၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ တြင္ ၅၆၃ဦး ရွိျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ
၃၁ရက္ေန႔တြင္ ၅၈၄ဦး ရွိပါသည္။ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္မွာ သိသာစြာေျပာင္းလဲမႈမရွိသလို လုပ္ငန္းစု၏စီမံခန္ ႔ခႏ
ြဲ ွင့္
အလုပ္သမားအဖြဲ တို ့အၾကားတြင္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈမရွိပါ။
အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္ အလိုက္ ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ထမ္း ဦးေရစုစုေပါင္း
အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္

ဝန္ထမ္း ဦးေရ

အေထြေထြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကိစၥရပ္မ်ား

၁၉

ဘ႑ာေရး

၂၄

အေရာင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းျခင္း

၁၁

အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း

၃

လူသားအရင္းအျမစ္

၃

တည္ေဆာက္ေရး

၅၀

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရး

၅၁၀

စုစုေပါင္း

၆၂၀

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္ (Latest Practicable Date) ရွိ အေနအထားအရ)

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈအား ခြျဲ ခားျပျခင္း
ပထဝီအေနအထားအရ (Geographic location)

ဝန္ထမ္း ဦးေရ

ရန္ကုန္

၈၁

အင္းေလး

၁၃၂

ငပလီ

၁၇၆

ပုဂံ

၂၃၁

စုစုေပါင္း

၆၂၀

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္ (Latest Practicable Date) ရွိ အေနအထားအရ)
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ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းတို႔၏ ပညာအရည္အခ်င္း
ပညာ အရည္အခ်င္း

ဝန္ထမ္း ဦးေရ

တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ရ

၂၈၉

အထက္တန္းေအာင္

၂၁၀

အလယ္တန္းေအာင္

၉၀

မႈလတန္းေအာင္

၃၁

စုစုေပါင္း

၆၂၀

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္ (Latest Practicable Date) ရွိ အေနအထားအရ)
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္အရြယ္
ဝန္ထမ္း၏ အသက္အရြယ္ (ႏွစ္ေပါင္း)

ဝန္ထမ္း ဦးေရ

၁၈-၂၈

၃၂၀

၂၉-၄၀

၂၁၂

၄၁-၆၅

၈၈

စုစုေပါင္း

၆၂၀

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန့ရက္ (Latest Practicable Date) ရွိ အေနအထားအရ)
၃-၂။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္

၃-၂-၁။ လုပ္ငန္း သဘာဝေဖာ္ျပခ်က္
ကြ်ႏ္ုပ္တို့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု ရိွပါသည္။
၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဧည့္၀တ္ေက်ျပြန္ေရး က႑တစ္ခု အတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း စားသံုးသူ အပိုင္း
အျခား ကို အဓိက ရည္ ရြယ္ လ်က္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ဟိုတယ္လ္ မ်ားမွာ •

Amata Resort & Spa (ငပလီ ကမ္းေျခ)

•

Amata ၏ My Bagan Residence By Amata

•

Amata Garden Resort (Inle Lake)

•

Amata Garden Resort (ပုဂံ)

(၁)

(၂)

တစ္ေပါင္းတည္ ဆိုရလွ်င္ ဟုိတယ္၀န္ေဆာင္မႈ
မွတ္ ခ်က္
(၁)

Amata

မွ

ဖြင့္လွစ္သည့္My

တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို
အဆိုပါေနရာတြင္

Bagan

Residence

ကၽႊႏု္ပ္တို့မွ

ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ျပီး

ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း

ဟိုတယ္မ်ားအတြက္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္

သိရွိနားလည္ပါသည္။

ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္

အစိုးရအေနျဖင့္
ပုဂံေဒသအတြင္းရွိ

တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္

အသစ္ထုတ္ေပးမည္

ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္
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မရရွိေသးပါ။

ျပဳလုပ္ျပီးသည္အထိ

ထို႔အတြက္

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္
လိုင္စင္

လုပ္ငန္းစတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

အဆိုပါဧရိယာတြင္
မဟုတ္ဟု

အတြက္

အစိုးရမွ

ဇုန္ျပန္လည္သက္မွတ္ျခင္း

လိုင္စင္ရရွိသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု

ကၽႊႏု္ပ္တို့

(၂)

ပုဂံတြင္

ရွိေသာ

Amata

Garden

Resort

hotel

အတြက္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္

တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ကၽႊႏု္ပ္တို့မွ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ျပီး လိုင္စင္ မရရွိေသးပါ။ အဆိုပါေနရာတြင္
လုပ္ငန္းစတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါဧရိယာတြင္ ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ျပီးသည္အထိ ပုဂံေဒသအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္
အသစ္ထုတ္ေပးမည္

မဟုတ္ဟု

ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္

သိရွိနားလည္ပါသည္။

ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္
ထို႔အတြက္

အစိုးရမွ

ဇုန္ျပန္လည္သက္မွတ္ျခင္း

လိုင္စင္ရရွိသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု

ကၽႊႏု္ပ္တို့

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

၂။

ပုဂံ၊ မႏၱလး၊ အင္းေလး ႏွင့္ ငပလီ မ်ား တြင္ Oriental Ballooning မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ အမည္ ျဖင့္
သီးသန္႕စင္းလံုး ငွား မွ အစ အဆင္ ့ျမင့္ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ပ်ံသန္းျခင္း ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား

ကို လုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ

လုပ္ငန္း ပံု စံ မွာ ဟိုတယ္စီမံခန္ ႕ခြသ
ဲ ည့္ ဌာန၊ ရံုးတြင္း-အခန္းတြင္း ပံုစံႏွင့္

စီမံကိန္း စီမြခန္႕ခြမ
ဲ ႈ ဌာန၊ ဗဟို ျပဳစုစည္း ထား ေသာ ေစ်း ကြက္ရွာ ေဖြေရးဌာန တို ႕ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့ သို႕ ရံုး
တြင္းစြမ္း ေဆာင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခု ၏ ညီညြတ္မႈ၊ ဆနး္သစ္တီထြင္ ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္
အတြင္း သို႕ လွ်င္ ျမန္စြာ ကမ္းလွမ္း ေပးႏိုင္မႈ ၊ resort ၊ spa မ်ား ႏွင့္ ဟို တယ္ မ်ား ၏ အရည္ အေသြး ကို
ထိန္းသိမ္း ထား ႏိုင္မႈ မွာ ကၽြန္ပ္ တို႕ စီမံ လုပ္ ေဆာင္ ေနေသာ လုပ္ ငန္းမ်ား ျဖစ္ ျပီး ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးအပ္ႏိုင္ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား လည္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏

လုပ္ငန္း လုပ္ ေဆာင္မႈပံုစံ၊

မိမိတို႕ ျဖည့္ ဆည္းေပးေနေသာ

၀န္ဆာင္မႈ မ်ား ႏွင့္ ေရျမ ေနရာ ေဒသ ကြျဲ ပား ေန မႈမ်ား က ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို ႕ စီးပြားေရး လုပ္ ေဆာင္မႈ ျပဳ လြယ္ ျပင္
လြယ္ေျပာင္း လြယ္ ျဖစ္မႈတိုး တက္လာ ခဲ့ ေစပါသည္။

ေရွ႕တြင္ ရွင္း ျပခဲ့ သည့္ အတိုင္း မိမိတို႕ စီးပြား ေရး မွာ ရာ သီ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ ငန္း ျဖစ္ျပီး
မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား ကို ဘို ကင္ ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ ေတာ္ ေသာ အခ်ိန္ကာ လ မွာ အနည္း ငယ္ သာ ရွိျပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇
ခုႏွစ္ အတြက္ ဘို ကင္ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂံ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧ ျပီ
လ ၁၀ ရက္

မႏၱေလး

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ
၃၁ ရက္

အင္းေလးေဒသ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ - ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀
ရက္

ငပလီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅
ရက္

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈ အတြက္ လည္း ရာသီ ဥတု အေပၚ မွီခို ေန ေသာ သေဘာ ရွိျပီ ရာသီဥတု ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ား ကို သက္ဆိ္ုင္ရာ ဟို တယ္ အခ်က္ အလက္ မ်ား အလိုက္ ေအာက္တြင္
ေဖၚျပပါမည္။
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မိမိတို႕ ၏ စီးပြား ေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ မ်ား အတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီၾကမ္း / သို႕မဟုတ္ သတၳဳ မ်ား ကို
ကၽြန္ုပ္တို႕ အသံုးမျပဳပါ။
ေနာက္ ဆံုး ရ အခ်က္ အလက္ မ်ား အေန ျဖင့္ Amata လုပ္ ငန္:စု ၾကီး အေန ျဖင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ တည္း ခို ခန္း မ်ား
လိုင္စင္ ကို ရယူ ျပီး အမ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ ဟို တယ္ ၀န္ဆာင္မႈ မ်ား ကို ေပးအပ္ လုပ္ ကိုင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ (ခၽြင္းခ်က္
အေန ျဖင့္ ပုဂံတြင္ ရွိေသာ Amata ၏ “My Bagan Residence” by Amata” ႏွင့္ Amata Garden Resort (Bagan)
ဟိုတယ္ တို႕ အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို အစိုးရမွ ဇုန္ျပန္လည္သက္မွတ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္

ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ထို လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး

လိုင္စင္ရရွိသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု

ကၽႊႏု္ပ္တို့

ျပည္ပခရီးသြား မ်ား သယ္ယူ ပို ့ေဆာင္ေရးလိုင္စင္၊

မိုးပ်ံပူေဖာင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္၊ ဟိုတယ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အေရာင္း ဆိုင္မ်ား
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ကို ေနာက္ ဘ႑ာႏွစ္
အကုန္ တြင္ အဆို ပါ လိုင္စင္ မ်ား ကို ရရွိလိမ့္ မည္ ဟု ယံု ၾကည္ ထား ပါသည္။

၃-၂-၂။ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုျခင္းအလိုက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) (ငပလီ ကမ္းေျခ)
Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) သည္ အက်ယ္အ၀န္း ၆.၃၄ ဧက ရွိေသာ အကြက္ အမွတ္ ၂၀၁၇
ျမျပင္ေက်းရြာ၊ သံတြဲ ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္ တြင္ တည္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး ကမ္းေျခ မ်ား ထဲမွ
တစ္ခု ျဖစ္သည့္ အျပင္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း တြင္ ဒုတိယ အၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ေသာ ငပလီကမ္းေျခ

၏ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္တည္ ရွိေနေသာ

အမတ ငပလီ အပန္းေျဖဟိုတယ္ သည္ လက္ရွိ ငပလီ ကမ္းေျခရွိ

အပန္းေျဖဟိုတယ္ မ်ား အနက္ အၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ျပီး ငပလီ ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိေနေသာ အလယ္အလတ္ႏွင့္
အဆင့္ ျမင့္ ဟိုတယ္ အတန္းအစားမ်ား အၾကား ေစ်းကြက္ေ ၀စု 2 ၁၂.၆ % ကို လည္း ရယူထား ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ အပန္းေျဖ အနား ယူရန္ျဖစ္ေစ လာ ေရာက္လည္ ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားမ်ား အတြက္
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းေနေသာ ေျမဧကမ်ားစြာႏွင့္ အတူ အာရွတိုက္၏
ရိုးရာ အေငြ႕အသက္ အျပင္အဆင္ မ်ား ျဖင့္ တည္ ျငိမ္ေသာ အလွတရား ကို ရရွိေစရန္ ပံုစံျပဳလုပ္ ထား ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဘန္ဂလိုမ်ား၊ ကၽြန္း၊ ၀ါး၊ ႀကိမ္ ႏွင့္ အထက္သား မ်ားျဖင့္ အခန္းဖြ႕ဲ
တည္ေဆာက္ထားေသာ

အခန္းေပါင္း

ပင္လယ္ျပင္ရွဳ႕ခင္းဘက္သို႕မ်က္ႏွာမူကာ

၉၂

ခန္းတြင္

ေတာ္၀င္ဆန္ဆန္

တည္းခိုႏိုင္ပါသည္။

အခန္းဖြဲ႕ျပင္ဆင္ထား

ေသာ

အခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အဆင့္

ျမင့္

ဇိမ္ခံ

အခန္းမ်ားအျပင္ ကမ္းေျခ ဘန္ဂလိုပံုစံ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးျဖင့္ အခန္းဖြဲ ႕တည္ ေဆာက္ထား ေသာ ပရိေဘာဂ
အျပည့္ ထည့္သြင္းထားေသာ အဆင့္ ျမင့္ အခန္းမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံအခန္းမ်ား အထိ ပါ၀င္ပါသည္။

တစ္ည တာ

တည္းခိုခႏွဳန္းထား မ်ား အေန ျဖင့္ ေမလ မွ စက္တင္ဘာ လအတြင္း ဧည့္ ပါးေသာ ရာသီ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇၀ မွ ၁၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ မွ ဧျပီ လ အထိ ဧည့္ သည္ အ၀င္အမ်ား ဆံုး ကာ လ မ်ား တြင္
တစ္ ည လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ မွ ၄၀၀ အထိ လည္းေကာင္းရွိပါသည္။ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္ေစ ေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ အျပင္အဆင္ မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာ မ်ား ကို

2

သံုးေဆာင္ခံႏိုင္ေသာ ဒြာရာ၀တီ

ေစ်းကြက္ေ၀စုကို ငပလီကမ္းေျခရွိ အခန္းအေရအတြက္ကို အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ Collier ငပလီကမ္းေျခ

ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ေစ်းကြက္ အစီရင္ခံစာအရ၊ငပလီတြင္ အလယ္အလပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အထိဟိုတယ္ ၁၇ခုတြင္ အခန္းစုစုေပါင္း
၇၂၀ ခန္းရွိပါသည္။

80

စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ ကစၥပနဒီ စားေသာက္ခန္းမမ်ား က ဧည့္ သည္ မ်ား၏ အစားအေသာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ လို အပ္ခ်က္
မ်ား ကို ေကာင္းစြာ ျဖည့္ ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ား ၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီ
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ခန္းမ အတြင္း ရွိ သီးသန္႕အခန္းမ်ားစြာတြင္ မ်ား ျပားလွစြာေသာ အႏွိပ္ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္
ကုထံုး မ်ား အျပင္ ရိုးရာ ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အႏွိပ္ နည္းပညာ ပံုစံမ်ား ျဖင့္

အႏွိပ္ပို င္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အပန္းေျဖဟိုတယ္တြင္ ဧည့္သည္မ်ား တည္းခို ေနထိုင္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ အတြင္း ေအးခ်မ္း
ျငိမ့္ေညာင္းသာယာစြာ ေနထိုင္သြား ႏိုင္ၾက မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Amata Hotel တည္ ရွိေနရာ သံတြဲျမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အေနာက္ ဘက္ အစြန္ဆံုး အနား ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္
နယ္ သံတြဲျမိဳ႕ ၌ ျဖစ္ျပီး အဓိက ဆိပ္ ကမ္းတည္ ရွိရာ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သံတြဲခရိုင္ တစ္ခုလံုး၏
ေျမဧရိယာ အက်ယ္ မွာ မွာ စတုရန္းကီလို မီတာ ၉၈၀၀ ရွိျပီး ရပ္ကြယ္ ၾကီး ငါးခု ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား ျခင္း လည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ ၏ ေျမယာ အမ်ား စု ကို စပါး စိုက္ ပ်ိဳး ေရး လုပ္ကိုင္ ၾကျပီး အဓိက စီးပြား ေရး လုပ္ ငန္းမွာ
လယ္ ယာ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သံတြဲ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အပူပိုင္းမုတ္သံုရာသီဥတုရွိျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

အပူခ်ိန္မွာ ေႏြးေထြးေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ႏို၀င္ဘာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ လအထိ ေသြ႕ေျခာက္ ေသာေဆာင္း ရာသီ ရွိျပီး
မတ္လ မွ

ေမလ အထိ ပူေႏြးစိုစြတ္ေသာ ရာသီ ရွိပါသည္။ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလ အထိ မိုးသည္းထန္စြာ

ရြာသြန္းျပီး

ထိုကာလ

အတြင္းတြင္

သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

ေဒသအေန

အထား

ႏွင့္

ဧည့္သည္

၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္းမွာ

မ်ားစြာ

သံတြဲျမိဳ႕ႏွင့္ ၇ ကီလို မီတာ အကြာ တြင္ တည္ ရွိျပီး ငပလီ ကမ္းေျခ မွာ ျမိဳ ႕နယ္တစ္ ခု

လံုး တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ား ကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ ႏိုင္ေသာ အထင္ ရွားဆံုးလည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။
အဓိက ကမ္းေျခ မ်က္ႏွာစာ မွာ ငပလီကမ္းေျခ ၏ ေတာင္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ သို႕ သြယ္တန္းတည္
ရွိေနျပီး ၾကည္ လင္ေသာ ေရျပင္ ႏွင့္ ျဖဴလြေသာ သဲေသာင္ျပင္ မ်ားျဖင့္ ၾကြယ္ ၀လွေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

Amata Garden Resort (Bagan) (ပုဂံ)
ေညာင္ဦးေလဆိပ္မွ ၉.၇ ကီလိုမိတာအကြာတြင္ တည္ ရွိျပီး လွပစြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ ထားေသာ ၅.၉ ဧက အက်ယ္ရွိ
ဥယ်ာဥ္မ်ား ၏ အလယ္တြင္ တည္ရွိေနေသာ Amata Garden Resort ဟိုတယ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အနားယူရန္
ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေသာ အရာ မ်ား ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ထင္ရွားလွေသာ ပုဂံ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ား သို ႕
လြယ္လင့္ တကူ သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ အပန္းေျဖ ဟို တယ္အတြင္း တြင္ ခမ္းနားစြာ ပံု
စံထုတ္

တည္ ေဆာက္ ထားေသာ အဆင့္ ျမင့္ ဇိမ္ခံတည္းခိုေဆာင္ ၁၂၂ ေဆာင္ ရွိျပီး ေရွးေဟာင္းနယ္

ေျမမွေခတ္မီကမာၻ တစ္ခု ၏ သာယာ ျငိမ့္ေညာင္းမႈမ်ိဳးကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ ၿပီးျပည္စံု ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို
ေပးအပ္လ်က္

ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္

၏ေျမညီထပ္ႏွင့္

အထပ္

ျမင့္

အလႊာမ်ား

တြင္

တည္

ရွိေနေသာ

သီးသန္႕ဆိတ္ျငိမ္ေသာ အဆင့္ ျမင့္ ဇိမ္ခံ တည္းခို ေဆာင္မ်ားတြင္ ျပင္ပ ဥယ်ာဥ္ ရွဳ ႕ခင္း ကို ၾကည့္ရွဳ႕ခံစားႏိုင္ေသာ
၀ရံတာမ်ား

လည္း

ပါ၀င္ပါသည္။

Nibbana

Spa

မွ

လည္း

ျမန္မာ

ရိုးရာ

အႏွိပ္

နည္းပညာ

မ်ား

အျပင္ဆန္းျပားေခတ္မီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာအနင္းအႏွိပ္မ်ား ႏွင့္ ခႏၶာလံုးျပည့္ ကုထံုးမ်ား
စြာ ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ျမန္မာရိုးရာ အိမ္ခ်က္ အရသာမွ အစ အေရွ ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အာရွတိုက္
အရသာမ်ား ကို ၀န္ေဆာင္မႈအျပည့္ ေပးထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တြင္ တစ္ေန႕လံုး ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၀န္းက်င္
တစ္ခြင္၌ တစ္ေန႕တာ လံုး လွည့္ လွည္ ၾကည့္ ရွဳ႕ ျပီး ေနာက္ အပန္းေျဖ အနားယူႏိုင္ရန္ အတြက္ေရကူးကန္ ေဘးရွိ
ခံုတန္းကေလးမ်ား၌ အဆာေျပစားေသာက္ရန္အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ္လည္း အရသာ ရွိလွေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ
မ်ား ၊ ၀ိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယမကာအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ေကာက္ေတးမ်ားစြာ ႏွင့္ အျခား အေဖ်ာ္ ယမကာမ်ိဳးစံု ကို လည္း သံုး
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ေဆာင္ခံစား ႏိုင္ပါသည္။ တည္းခို ခအေန ျဖင့္ ေမလမွ စက္တင္ဘာ လအထိ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ ကာလတြင္
တစ္ည တာ တည္းခို ခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ ရွိျပီး၊ ေအာက္တိုဘာမွ ဧျပီ လ အထိ ခရီးသြား ႏွဳန္း
အျမင့္ ဆံုး အခ်ိန္တြင္ တစ္ည တာ တည္းခို ခ အေန ရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ မွ ၁၂၀ အထိ သတ္မွတ္ ထား ရွိပါသည္။

Amata ပိုင္ “My Bagan Residence By Amata”
“My Bagan Residence By Amata” အိမ္ရာ သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ သီရိပစၥယာ
ေက်းရြာ ယာဥ္မင္းပိုက္ (အေနာက္ရပ္)၊ အမွတ္ ၂၅၊ ဘေလာက္ အမွတ္ ၁ တြင္တည္ ရွိျပီး ေျမဧရိယာ အက်ယ္
၀.၉၁၈ ဧက ရွိပါသည္။ အမတ ပိုင္ “My Bagan Residence By Amata” ကို Amata ၏ စားေသာက္ဆိုင္၊
ေစ်း၀ယ္ရန္ေနရာ ႏွင့္ Spa မ်ား အတြက္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ ထူေထာင္ထား ျပီး ျဖစ္ေသာ
Boutique House Bagan ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ တည္ ေထာင္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Amata ပိုင္ “My Bagan Residence
By Amata” တြင္ ဥယာဥ္ ျခံထဲတြင္ ကိုယ္ ပိုင္ သီးသန္႕အိမ္ မ်ား ပံုစံ ဟိုတယ္ အျပင္ အဆင္ ျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၃၂
ခန္းပါ၀င္ပါသည္။ အခန္းငွားရမ္းခအေန ျဖင့္ ေမလမွ စက္တင္ဘာ လအထိ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ ကာလတြင္
တစ္ည တာ တည္းခိုခ မ်ား ကို အဆင့္ ျမင့္ အခန္း၊ ဇိမ္ခံ အခန္းႏွင့္ အထူး အခန္းမ်ား အလိုက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၄၀ မွ ၆၀ အထိ ရွိျပီး၊ ေအာက္တိုဘာမွ ဧျပီ လ အထိ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္း အျမင့္ ဆံုး အခ်ိန္တြင္ တစ္ည တာ
တည္းခို ခ အေန ရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ မွ ၁၀၀ အထိ သတ္မွတ္ ထား ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ စာရင္း မ်ားအရ Amata
Garden Resort ဟိုတယ္ ႏွင့္ Amata ပိုင္ “My Bagan Residence By Amata” ကို တေပါင္းတည္း စာရင္းသြင္းပါက
ပုဂံေဒသ၏ ရရွိႏုိင္ေသာ ဟိုတယ္ အခန္းမ်ား အားလံုး ၏ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၅.၃3 ရာခိုင္ႏွဳန္း ကို ရရွိထားပါသည္။
Amata Botique House ရွိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွာစားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ား ကို ဧရာ၀တီ စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ “The
Roasted Bean” စားေတာ္ဆက္၌ လည္းေကာင္း၊ ေသာက္စရာ မ်ား ႏွင့္ ေကာက္ေတးလ္ အမ်ိးမ်ိးအတြက္ “The
City Bar” ၌လည္းေကာင္း၊ ႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ အနားယူျခင္းမ်ားအတြက္ “Nibbana Spa” ၌လည္းေကာင္း၊ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္
အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား အတြက္

“My Bagan ” ၌ လည္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။“ဧရာ၀တီ” စားေတာ္ဆက္သို႕လာေရာက္ၾကေသာဧည့္သည္မ်ား အေန ျဖင့္ ဥေရာပ ၊
တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ဟင္းလ်ာ မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ သံုး ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ညေန ခင္းမ်ား တြင္ ဧည့္သည္မ်ား အေန ျဖင့္ ညေန စာသံုးေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အစီအရီရွိေနေသာပုဂံ
ပုထိုးေတာ္မ်ား ၏ ေရွ႕တြင္ရွိေသာ စင္ျမင့္ ေပၚတြင္ ည စဥ္ က ျပေဖ်ာ္ ေျဖေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား ကို
တြဖ
ဲ က္ ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆို ပါ ေဖ်ာ္ ေျဖမႈတြင္ မွန္ စီေရႊခ် တစ္လက္လက္ ေတာက္ ပေနေသာ ျမန္မာ့
ရိုးရာ ပတ္၀ိုင္း၊ဆိုင္း၀ိုင္မ်ား ကို ဂီတ ႏုတ္စ္ မ်ား မပါဘဲအလြတ္ တီးခတ္ ျခင္း မ်ား၊ က်က္သေရရွိလွေသာ ပုဂံေခတ္
ရိုးရာ အက မ်ား ႏွင့္ အေရာင္ အေသြးစံု လင္ လွေသာ ရုပ္ေသး အႏုပညာ ေဖ်ာ္ ေျဖမႈမ်ား ပါ၀င္ ပါမည္။ “The
Roasted Bean” ဆိုင္အေန

ျဖင့္ လည္း ျပည္ တြင္းျဖစ္ လတ္ဆတ္စြာ ေလွာ္ ထား ေသာ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား အျပင္

ႏိုင္ငံတကာ မွ လူသိမ်ား ထင္ရွား ေက်ာ္ ၾကား လွေသာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ိဳးအစား မ်ား ျပားလွေသာ
ေကာ္ဖီ မ်ား ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

3

ေစ်းကြက္ေ၀စုကို ပုဂံေဒသရွိ အခန္းအေရအတြက္ကို အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး

စာရင္းဇယားမ်ား အစီရင္ခံစာ အရ၊ပုဂံေဒသတြင္ ဟိုတယ္ ၈၄ခု မွတ္ပံုတင္ထားျပီး အခန္းစုစုေပါင္း ၂,၈၅၅ ခန္းရွိပါသည္။
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Amata ၏ မုန္႕ဖုတ္ ဖို မွ လည္း လတ္ဆတ္စြာ ျပဳ လုပ္ ထား ေသာPastriesမ်ား ၊ ေပါင္မုန္႕မ်ား၊မုန္႕အခ်ိဳ ႏွင့္
သားေရစာ မ်ား၊ ခရင္မ္ ပါ၀င္ေသာ ကိတ္မုန္႕မ်ား အပါအ၀င္ အရသာ ရွိလွေသာ အိမ္တြင္းလုပ္ ေရခဲမုန္႕ အမ်ိဳး မ်ိဳး
ႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီး ေကာက္ေတးလ္ မ်ား အထိ ရရွိ ႏိုင္ပါသည္။ “The City Bar” ဆုိသည္မွာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

၀ိုင္မ်ားႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အရည္အေသြးျမင့္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ ဘားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ မိမိတို ႔၏အေဖ်ာ္ယမကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဧရာ၀တီမင္းသမီး၊
ပုဂံ၏အိုေအစစ္၊

Today

Tree

အျပင္(၁၁)ရာစု

‘သူရဲေကာင္းေလးဦးႏွင့္ဓားသမား’

ပုဂံေခတ္မွ

သူရဲေကာင္း

စေသာထူးကဲလွသည့္

ေလးဦးကို

ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္

ေကာက္ေတးလ္

အမ်ိဳးမ်ိဳး

မ်ားကိုေဖ်ာ္စပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
‘Nibbana Spa’ အေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ သစ္သီးသစ္ဖုမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမပါ၀င္ေသာ အေမႊးနံ႔သာဆီျဖင့္
သုတ္လိမ္းႏွိပ္နယ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ၾကည္လင္သင္းျပန္႔ေသာ မ်က္ႏွာအသားအေရကုထံုး မ်ား အထိ မ်ားျပားလွေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

၄င္းေနရာတြင္

ဧည့္သည္မ်ားက

အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ

Jacuzzi

တစ္ခုလဲရွိပါသည္။
အမွတ္တရလက္ေဆာင္

ပစၥည္းဆိုင္ျဖစ္ေသာ

‘My

Bagan’တြင္

အႏုပညာတူရိယာ

ပစၥည္းမ်ား

၊လက္ျဖင့္

ယက္လုပ္ထားေသာ ခ်ည္ထည္ႏွင့္ ပိုးထည္မ်ား ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ၀ါႏွင့္၀ါရြက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ
ေသတၱာမ်ား၊

ေငြႏွင့္ေၾကးျဖင့္သြန္းလုပ္ထားေသာ

အရုပ္မ်ား

ေတာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပန္းပုရုပ္မ်ား

ယြန္းထည္ခြက္

အမ်ိဳးမ်ိဴးအျပင္ လက္၀တ္ရတနာကဲ့သို႔ေသာ ေဒသျဖင့္ လက္မႈထုတ္ကုန္အမ်ားအျပားကို ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။
ထိုပစၥည္းမ်ားကို မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္လုပ္ေပးထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Amata Garden Resort (အင္းေလးကန္)
Amata

Garden

Resort

(အင္းေလးကန္)သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

၊အင္ၾကင္းကုန္းေက်းရြာ တြင္ တည္ ရွိျပီးဧရိယာ စုစုေပါင္းမွာ

၊

ရွမ္းျပည္နယ္

၊

ေညာင္ေရႊ

ျမိဳ ႕နယ္

၁၇.၄၈ ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ အင္းေလး ကန္မွာ

ရွမ္းကုန္းေျမ ျမင့္ ၏ အထက္ တြင္ တည္ ရွိေသာ ေရခ်ိဳ ကန္ၾကီး ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အၾကီး ဆံုး ကန္ၾကီး
လည္း ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ား ကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ရာေဒသတစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။
Amata Garden Resort (အင္းေလးကန္) ကုိ ေလေၾကာင္းခရီး ျဖင့္ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိႏိုင္ျပီး ဟဲဟိုးေလ ဆိပ္ မွ
ကားျဖင့္

တစ္နာရီခြဲ ခန္႕ သာ ေမာင္းႏွင္ ရပါသည္။ ဧည့္ သည္ မ်ား အေန ျဖင့္ Amata Garden Resort

(အင္းေလးကန္) ကို ေညာင္ေရႊ ရွိ စက္ေလွ ဆိပ္ မွ မိနစ္ ၅၀ ခန္႕ စက္ေလွ စီး လာ လွ်င္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဟဲဟိုး
ေလ ဆိပ္ မွ ေညာင္ ေရႊစက္ေလွ ဆိပ္ သို႕ ကား ျဖင့္ လာ လွ်င္ မိနစ္ ၅၀ ခန္႕သာ ေမာင္းရန္ လို အပ္ပါသည္။
ေညာင္ ေရႊ မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ အေရွ ႕ ပိုင္း ၊ ေတာင္ ၾကီး ခရိုင္ အတြင္း ရွိ ေညာင္ေရႊ ျမိဳ ႕နယ္ ၏ အဓိ
က ေန ရာ တစ္ ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို ရြာ မွာ အင္း ေလး ကန္ သို႕ လည္ ပတ္ရန္ လာ ေရာက္ ေသာ ခရီးသြား ဧည့္
သည္ မ်ား၏ တစ္ ေထာက္ နား ရာ ေနရာ ျဖစ္ပီး တည္းခိုေဆာင္ ငယ္ မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ ႏွက္ ေန ၿပီး လူ စည္ ကား
ေသာ ေက်းရြာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို ၿမိဳ႕ ငယ္ကေလး မွာ ခရီးသြား မ်ား ကို အင္းေလး ကန္ သို ႕ သယ္ ယူပို႕ေဆာင္
ေပး ေသာ ေျမာက္ မ်ား လွစြာ ေသာ ေလွ ရွည္ ႀကီးမ်ား၏ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး
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၏ အဓိက ေနရာ လည္း

ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ ငယ္ကေလး မွာ ကန္ ႀကီး ၏ ေျမာက္ဘက္ ကီ လို မီတာ အနည္း ငယ္ အေ၀းတြင္ တည္ ရွိျပီး
ျမစ္ေၾကာင္းတူးေျမာင္း တစ္ခု ျဖတ္သန္းသြားရေသာ ေနရာ တြင္ တည္ ရွိ ပါသည္။ အင္းေလး ကန္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏
ဒုတိယ အၾကီး ဆံုး ေရခ်ိဳ ကန္ၾကီး ျဖစ္ျပီး

ဧရိယာ စတုရန္း ကီ လို မီတာ ၁၁၆ ကီလို မီတာ ခန္႕ရွိပါသည္။

ကန္ထဲတြင္ ကၽြန္းေမ်ာ မ်ားစြာ ရွိျပီး ၄င္းတို႕မွာ အင္းသူအင္းသားမ်ား ႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ မ်ားစြာ တို ႕
အတြက္ ဇာ တိေျမ လည္း ျဖစ္ပါသည္။အထင္ရွား ဆံုး ဘုရားပုထိုး မွာ ေဖာင္ ေတာ္ ဦး ေစတီေတာ္ ျဖစ္ျပီး ပြေ
ဲ တာ္ ရာ
သီ အတြင္း ဆို လွ်င္ ေဒသခံ မ်ားစြာ တို႕အတြက္ လာ ေရာက္ လည္ ပတ္စရာ ေနရာ တစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။
အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီးသြားစရာ ေန ရာ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ လည္းရရွိႏိုင္ေသာ

ခရီး သြား ၀န္ဆာင္ မႈမ်ား မွာ

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ရွိေန ပါေသးသည္။ အင္းေလးကန္ ၏ရာသီဥတု မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္ လံုး သာယာ ေသာ ရာသီ ဥတု
ရွိကာ ဒီ ဇင္ ဘာ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ မ်ား တြင္း ညပိုင္း၌ အေအး ကဲ လ်က္ ရာသီ ဥတု မွာ မုတ္သံရာသီဥတု ဟု ဆို
ႏိုင္ပါသည္ ။ ေမလ မွ ေအာက္ တို ဘာ အထိ စို စြတ္ ေနတတ္ ျပီး မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာ ခ်ိန္ မ်ား တြင္ မူ ခရီးသြား
လုပ္ ငန္း အေျခ အေန ကို ထိ ခိုက္ ေစ ျပီး ခရီးသည္ မ်ား အတြက္ လည္း သြား ေရာက္ ရန္ သင့္ ေတာ္ ျခင္း မရွိေပ။

၂၀၁၆ ခု တြင္ Amata Garden Resort (အင္းေလးကန္) အေန ျဖင့္ အင္း ေလးကန္ တ၀ိုက္ရွိ ရရွိႏိုင္ေသာ အခန္း
အား လံုး ၏ ေစ်းကြက္ ေ၀စု 4၂.၉ ရာ ခိုင္ ႏွဳန္း ကို ရရွိ ထား ပါသည္။

Amata Garden Resort (အင္းေလးကန္) မွာ အထပ္ ၃ ထပ္ ျဖင့္ တစ္ခု တည္ းေသာ အထပ္ ျမင့္ ဟို တယ္ ျဖစ္ျပီး
အဆင့္ ျမင့္ ျပင္ ဆင္ ထား ေသာ Deluxe အခန္းေပါင္း ၆၀၊ အဆင့္ ျမင့္ Deluxe အခန္းၾကီး ႏွစ္ ခန္း ၊ အထူး ဇိမ္ခံ
အခန္း ၾကီး ၂၀ ရွိေသာ အမတ (နိဗၺာန္ဘံု) ေခၚ တဲစု ေလးရွိျပီး စားေတာ္ ဆက္တစ္ ခု ၊ ဘားတစ္ခု ၊ ေရကူးကန္
တစ္ခု ၊ ကန္ နေဘး မွ ဘားတစ္ခု အျပင္ အေၾကာျပင္ အႏွိပ္ စင္တာ မ်ား လည္းရွိပါသည္။ တည္းခို ေဆာင္မ်ား တြင္
လည္း သီးသန္႕ ၀ရံတာ မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္ တစ္ခု စီ ၊ အလုပ္ စားပြဲ ၊ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား ၊
ျဂိဳဟ္တု တီဗီ၊ ဘားအေသးစား၊ အခန္းတြင္း အာမခံေသတၱာ ၊ အခန္းသန္ ႕ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ၊ ေရပူေရေအး ႏွင့္
ေရခ်ိဳးခန္း ႏွင့္ ညေနခင္း အိပ္ရာ ျပင္ေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ပါ ပါ၀င္ပါသည္။
IFC မွ ရရွိခဲ့ ေသာ ဘ႑ာေရး အကူအညီ ျဖင့္ အခန္း သစ္ေပါင္း ၉၃ ခန္း ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား
လည္း ရွိေန ပါသည္။ အခန္းငွားရမ္းခအေန ျဖင့္ ေမလမွ စက္တင္ဘာ လအထိ ခရီးသည္ အ၀င္ပါးေသာ ကာလတြင္
တစ္ည တာ တည္းခိုခ မ်ား ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ ရွိျပီး၊ ေအာက္တိုဘာမွ ဧျပီ လ အထိ ခရီးသြား
၀င္ေရာက္မႈႏွဳန္း အျမင့္ ဆံုး အခ်ိန္တြင္ တစ္ညတာ တည္းခို ခန္းခမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ မွ ၁၄၀ အထိ
သတ္မွတ္ ထား ရွိပါသည္။

ပုဂံ ၊ အင္းေလး ၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ငပလီ ကမ္းေျခတြင္ ရွိေသာ မိုးပံ်ပူေဖာင္း၀န္ေဆာင္မႈ
Amataလုပ္ငန္းစု ၏ မိုးပံ်ပူေဖာင္း၀န္ေဆာင္ မႈ မ်ား ကို Myanmar Ballooning Company Limited မွ ၀န္ေဆာင္ မႈ
ေပးအပ္ ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၄င္း မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ မိုးပံ်ပူေဖာင္းပ်ံ သန္း သူ ေအာ္ ပေရ တာ သံုး ခု အနက္ မွ တစ္ ခု လည္း

4

ေစ်းကြက္ေ၀စုကို အင္းေလးကန္ရွိ အခန္းအေရအတြက္ကို အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

ထုတ္ေ၀ေသာ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား စာရင္းဇယားမ်ား အစီရင္ခံစာ အရ၊ ေညာင္ေရႊတြင္ ဟိုတယ္ ၉၀ခု မွတ္ပံုတင္ထားျပီး

အခန္းစုစုေပါင္း ၂,၈၀၄ ခန္းရွိပါသည္။
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ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Ballooning Co. Limited အေန ျဖင့္ တစ္စင္းလွ်င္ ခရီးသည္ ၁၂ ဦး စီ လိုက္ ပါ စီးနင္း
ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ မိုးပံ်ပူေဖာင္း၁၀ စင္း ကို ေမာင္း ႏွင္ ေပး ေန ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆို ပါ မိုးပံ်ပူေဖာင္း မ်ား ကိုအဂၤလန္
တြင္ ရွိေသာ ကမာၻ႕ အၾကီး ဆံုး မိုးပံ်ပူေဖာင္းထုတ္ လုပ္ သူ(Camerron Ballons Co. Ltd., ) မွ ထုတ္ လုပ္ ထား
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ တို႕၏ ေဘာလံုး ပ်ံသန္း ေမာင္းႏွင္ သူ မ်ားႏွင့္ နည္း ပညာ ရွင္ မ်ား မွာ ဥေရာ ပမွ

ကၽြမ္းက်င္ ပညာ ရွင္မ်ား ျဖစ္ျပီး အဂၤလန္ တြင္ ေလ့က်င့္ ကာ မွတ္ ပံု တင္ ထား ၾကသူမ်ား လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕
အျပင္

Myanmar Ballooning Company Limited အေန ျဖင့္ လည္း ေလရူးသုန္သုန္ လီမိတက္ ႏွင့္

အၾကံေပးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ထား ျပီး ၊ ေလ ရူးသုန္သုန္ လီမိတက္ (Gone With the Wind limited ) အေန ျဖင့္
Myanmar Ballooning Company Limited အား ျမန္မာျပည္ အတြင္း ေကာင္းစြာ အေျခ တက် ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္
စီးပြား ျဖစ္ မိုးပံ်ပူေဖာင္းခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းအျဖစ္ လည္ ပတ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္ အထိ ကူညီ ရန္
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ သူ မ်ား ကို ေစလႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

Myanmar Ballooning Company Limited မွ ေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ စီးနင္း မည့္ ခရီး သည္ ကို
ယင္း ၏ ဟို တယ္ မွ သြားေရာက္ ႀကိဳဆို ေပးသည့္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ မိုးပံ်ပူေဖာင္း
စီးနင္းလိုက္ပါ သူမ်ားအတြက္ အဆာေျပ မနက္စာႏွင့္ ေရကို ေထာက္ ပ့ံေပးပါသည္။ မိုးပံ်ပူေဖာင္းေမာင္းႏွင္သူမွ
စီးနင္းလိုက္ပါသူမ်ား၏

လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

မိုးပံ်ပူေဖာင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏

သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ပါသည္။စီးနင္းခမွာ

အခ်က္မ်ားကို

မိုးပံ်ပူေဖာင္းမစီးမီေျပာၾကားေပးပါသည္။

လူအေရအတြက္မွာကြျဲ ပားျပီး

ေနရာေဒသအလိုက္ကြျဲပားျပီး

တစ္ဦးလွ်င္

၄၊၆၊၈၊၁၂
USD

ေယာက္အထိ

၂၇၀

မွ

၃၉၅

အထိက်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“Awinka” အမွတ္ တံဆိပ္ အသစ္
မိမိ တို႕ အေန ျဖင့္ “Awinka” အမွတ္ တံဆိပ္အမည္ အသစ္မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေရအတြက္ ၾကီးထြား လာ
ေန ေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥ ျဖင့္ ခရီးသြားသူ မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ ကာေစ်းႏွဳန္း သက္သာ ေသာ ဟိုတယ္မ်ား ကို
ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ ေဆာင္ ရန္ အတြက္ စီမံကိန္း ခ် မွတ္ ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ျခင္း လုပ္ ငန္း မ်ား ကို
လက္ရွိတြင္ ေဆြး ေႏြး လ်က္ ရွိၾက ပါသည္။ အားလပ္ရက္ မ်ား တြင္ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာစြာ ခရီးသြားလို သူ ခရီး သြား
မ်ားႏွင့္ လုပ္ ငန္း ကိစၥ ခရီး ထြက္ ေန ၾက ရေသာ ခရီးသြား မ်ား ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္

ထို “Awinka”

အမည္ ျဖင့္ ဟိုတယ္ အမ်ား အျပား ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ ႕ အျပား တြင္ ရွိေသာ ဒုတိယ တန္းစားျမိဳ႕ ေတာ္ မ်ား ႏွင့္
ျမိဳ႕ နယ္ မ်ား တြင္ တည္ ေဆာက္ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ “အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား/ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား - မဟာဗ်ဴဟာ- ေရြးခ်ယ္ ထား ေသာ အပန္း ေျဖစခန္း မ်ား ႏွင့္
ဟိုတယ္ ရင္ႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၏ စီးပြား ေရး တိုး တက္ လာေန မႈ ကို စီစစ္ေလ့လာ ျခင္း” အပိုဒ္ ကို ၾကည့္ ပါ။
၃-၂-၃။ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြႏိုင္မႈအေျခအေန
ေစ်းကြက္အတြင္း ေနရာယူ ျခင္း ႏွင့္ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ ထူေထာင္ ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ Amata
လုပ္ ငန္းစု အေန ျဖင့္ အဆင့္ ျမင့္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ လုပ္ ငန္း အ ျဖစ္ေနရာယူထား
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ အရွည္တည္တံ့ ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး အ ေလ့ အထ မ်ား ကို
ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာ ပင္ ဧည့္ သည္ ေတာ္ မ်ား အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ဟိုတယ္ေနရာထိုင္ခင္း ႏွင့္
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ထူးကဲေသာဧည့္ ၀တ္ေက်ပြန္မႈ တို႕အျပင္ စိတ္အပန္း ေျပျခင္း ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာ အေတြ ႕အၾကံဳ တို႕ ကိုရရွိေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ မိမိ တို႕ထံ

လက္ရွိ တြင္ လာ ေရာက္တည္းခိုၾက ေသာ ဧည့္ သည္ မ်ား မွာ မတူညီေသာ

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ စရိုက္မ်ား ကို စူူးစမ္းေလ့ လာရန္ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ဧည့္ သည္
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ ဦးတည္ ထား ေသာ ဧည့္သည္ အမ်ိဳးအစားမ်ား မွာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ထူးကဲေသာ
ရိုးရာ ျပယုဒ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ၊ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္း မႈမ်ား ကို တန္ဖိုး
ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက ျပီး အသက္အရြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာခရီးသြား မ်ား ျဖစ္ကာ ၀င္ေငြရွာေဖြမႈ အလယ္အလတ္ မွ
ျမင့္ မားေသာ လူတန္းစား မ်ား အထိ ပါ၀င္ပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ ခရီးသြား အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား အတြက္ ျမင့္
မားလာ မည္ ေတာင္းဆို မႈမ်ား ကို မလြတ္တမ္းဖမ္းဆုပ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ မိမိတို ႕၏ လုပ္ ငန္းစု မ်ား ကို ေကာင္းစြာ
ေနရာ ခ် ထား ေပးျပီး လည္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို ႕ ပိုင္ ဟိုတယ္မ်ား မွာ ခရီးသြား မ်ား ကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေသာ

အဓိက အရာ မ်ား ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ ရွိေန ၾက သျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ဆာင္မႈမ်ား ကိုအျပန္ အလွန္ေရာင္းခ်
ေပးႏိုင္မႈ အတြက္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။ ဥပမာ- မိမိတို႕ ဟို တယ္ မ်ား တြင္ တည္း ခို ေန ထိုင္သူ
ဧည့္သည္ မ်ား အဖို႕ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစီးနင္း မႈ ကိစၥ မ်ား အတြက္ အေရာင္းျမွင့္ တင္ မႈဆိုင္ရာ ခံစား ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္သကဲ့ သို႕ ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဟိုတယ္ မ်ား ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ကိုရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေန
အထား မွာ မိမိတို႕ အတြက္ မိမိတို႕ ၏ ေဖာက္ သည္ မ်ား ကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား ကို
အျမင့္ ဆံုး အေန အထား အထိ လုပ္ ေဆာင္သြား ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္ အကူ လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို အျပင္ မိမိတို႕
လုပ္ငန္းစု ႀကီး တစ္ခု လံုး ၏ ေဖာက္သည္ မ်ား ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ စီမံေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ေပါင္းတည္း
ျဖစ္ ေသာ နည္း ပညာ အေျခခံ မ်ား (ေဆာ့ဖ္၀ဲ)တစ္ ခု ကို ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြား ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေန ျပီ
ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႕၏ ဟိုတယ္ခန္း မ်ား ကို ၾကိဳတင္ ဘိုကင္ ျပဳလုပ္ ျခင္း မ်ားစြာကို ျမန္မာ ျပည္ ရွိ အဓိက ခရီးသြား ေအ ဂ်င္
စီမ်ားႏွင့္ အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာ ဘိုကင္ ၀က္္ဆိုဒ္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ ျပဳ လုပ္ ေနၾက ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္ ရွိ
အဓိက ခရီးသြား ေအ ဂ်င္ စီမ်ားႏွင့္ အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာ အြန္လိုင္း ဘိုကင္ ၀က္္ဆိုဒ္မ်ား ကို ေပးေခ် မႈ ျပဳ လုပ္
ရေသာ အခ်ိန္ ကာလမ်ား မွာ လည္း မတူ ညီ ၾကပါ။ ျပည္ တြင္းရွိ အဓိက ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ မ်ား အတြက္ အခ်ိန္
တစ္ လ အထိ ေပးေခ်မႈ ဆိုင္းငံ့ ခြင့္ ျပဳ ထားေသာ္ လည္း အျခား ကိစၥမ်ား တြင္ မူ ဧည့္ သည္ မေရာက္မီ ေငြ အျပည့္
ေပးေခ် မႈ ကို ၂ ပတ္ ၾကိဳတင္ကာ ျပဳလုပ္ ေပးေစရန္ ေတာင္းဆို ထား ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ကာ မွ အြန္လိုင္း ဘို ကင္
ျပဳလုပ္ သည့္ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ား အေန ျဖင့္ လစဥ္ေငြေပးေခ် မႈကို ပံု မွန္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းခရီးသြား
ေအဂ်င္စီမ်ား

ႏွင့္

ခ်ဳပ္ဆို

ထား

ေသာ

စာခ်ဳပ္မ်ား

၏

သတင္း

အခ်က္

အလက္မ်ား

ကို

အပိုင္း

၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား) တြင္ ၾကည့္ပါ။
မိမိတို႕ လုပ္ငန္းစု၏ အေရာင္း ျမွင့္ တင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို အဓိက အား ျဖင့္ ဧည့္ သည့္ မ်ား ၏ ျပန္လည္
သံုး သပ္ခ်က္ မ်ား ကို ေရးသား ေလ့ ရွိေသာ Trip Advisor ၀က္ဆိုဒ္အပါအ၀င္ လူအခ်င္းခ်င္း ႏွဳတ္အား ျဖင့္
ေၾကာ္ျငာ ၾက သည့္ နည္း လမ္း တို႕ ျဖင့္ သာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိပါသည္။ မိမိတို႕ လုပ္ ငန္း စု အေန ျဖင့္ ဥေရာပ
ဘက္တြင္ အေရာင္း ျမွင့္ တင္ ေရး ႏွင့္ အေရာင္း ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေထာက္ အကူ
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ျပဳႏိုင္ေစရန္ အၾကံ ေပး လုပ္ ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Hannalee M. Vanmable (Asset Management &
Consultancy) ကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆို ငွား ရမ္းထား ပါသည္။
အၾကံေပးကုမၸဏီအေန ျဖင့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ထဲမွ မိမိတုိ ႕၏ လုပ္ငန္းစု၏ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္ ကို
ျပန္လည္ သံုး သပ္ ျခင္း ႏွင့္အေရာင္းျမွင့္ တင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္း စုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ၄င္း၏
အဓိက ေဖါက္သည္ မ်ား ထံသို႕ အီးေမးလ္ ေပးပို႕ ျခင္း လွဳပ္ရွားမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္း
ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာ

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား

ကို

(အပိုင္း ၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား) တြင္
ၾကည့္ ရွဳ႔ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ မိမိတို႕ စားသံုးသူ မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္း ထား ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို
ျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ရန္ အတြက္ စံႏွဳန္းျမင့္ မား ေသာ စားသံုးသူ ၀န္ဆာင္မႈ ကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
စားသံုး သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၏ အဆင့္ အတန္း ျမင့္ မားေနေစေရး အတြက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခု လံုး တြင္ ရွိေသာ
မိမိတို႕၏ အေရာင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာ ေဖြေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ကို စနစ္က်နစြာ သင္တန္းေပး မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ထား ရွိပါသည္။
ဧည့္ သည္မ်ား ၏ အလို ဆႏၵမ်ား ကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဧည့္ သည္ မ်ား က မိမိတို ႕ဟိုတယ္မ်ား တြင္
တည္းခို ေန ထိုင္စဥ္အေတာအတြင္း သို႕မဟုတ္ ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ ေပးထား ေသာ ထင္ ျမင္ ယူဆ ခ်က္
မ်ားအတိုင္း စီမံေဆာင္ရြက္ ေပး ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား လည္း ထားရွိပါသည္။ အကယ္ ၍ ဤအကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ ျပဳ
ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ၏ ဧည့္ သည္ မ်ား က အေၾကာင္းၾကီးငယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား လာ
ပါက ထို ကိစၥမ်ား ကို ေျဖရွင္း ရန္ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ ရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ လံု ေလာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္
အေရးယူ ဆာင္ရြက္ မႈ ကို လုပ္ ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကဲျ ဖတ္ မွတ္ ခ်က္ ရယူ ျခင္း ဆို သည္ မွာ ဧည့္
သည္ မ်ား အား ေမးခြန္း မ်ား ပါ ၀င္သည့္ ပံု စံ တစ္ ခု ကို ေျဖေပးရန္ ေတာင္း ဆိုျခင္း သို ႕မဟုတ္ ဟိုတယ္
အသီးသီးရွိ စီမံခန္႕ခြဲ မႈအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးႏွင့္ စကားစျမည္း ေျပာဆိုျခင္း တစ္ခုခု ပါ၀င္ပါသည္။
၃-၂-၄။ ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆိုင္မႈအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေျဖေလွ်ာ့ မႈ မ်ားျမန္ဆန္လာျခင္း ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူး
ေျပာင္မႈမ်ားျပဳလ်က္ရွိျခင္းေႀကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာ ေဒသ မ်ား တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ ပ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ား က ဟိုတယ္ ႏွင့္ အပန္းေျဖ လုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုထူေထာင္ လုပ္ကိုင္လာ ၾကျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာ
ေစႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း နယ္ပယ္မွာ ျပန္႕က်ဲလ်က္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈ နယ္ပယ္ အတြင္း တစ္ဦးတည္းထြန္းေပါက္စြာ

လႊမ္းမိုး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သူ

မရွိေသးသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။
ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား အေန ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ ပ မွ ဟို တယ္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၏ ယွဥ္ ျပိဳင္ မႈ
မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္သူ မ်ား မွာ ဟိုတယ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ကို စီမံခန္ ႕ခြရ
ဲ ာ ၌ ပိုမို က်င္
လည္ ေကာင္း က်င္ လည္ ႏိုင္သည္ သို႕မဟုတ္ ပိုင္

ဆိုင္မႈအသစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္အတြက္ ေျမယာ ၀ယ္ယူ

မႈအတြက္ အေန အထား ပို မို ေကာင္းမြန္ ႏိုင္ သည္ သို႕မဟုတ္ ဟိုတယ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုး တက္ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရာ
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တြင္ ပိုမို အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္သန္ ေနမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းသို႕ စီး၀င္လာေသာျပည္ပဟိုတယ္လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သူ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ Shangri-La (၁) ၊ Kempinski (၂ )၊ Pan Pacific(၂) ၊ Hilton (၃) ၊ Novotel (၃ ) ၊
Best Western (၃) ၊ Dusit International (၁) ၊ Melia (၁) ၊ Ibis (၁)၊ Belmond (၁) ၊ Park Royal (၂) စသည္
ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္ ျပီးသား အမည္ တစ္ခု ခု ၏ ေအာက္ မွ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏွဳန္း မ်ား
အတိုင္း လုပ္ ကိုင္ ျခင္း (Franchise Agreement) ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေပး ႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို လုပ္
ကိုင္ျခင္း ပံု စံ မ်ား ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လာ ၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါဇယား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ တူညီေသာေဒသ ႏွင့္ တူညီေသာ ဧည့္သည္အပိုင္းအျခား ကိုရည္ရြယ္ကာ
၀န္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိေသာ ၊ အနည္းဆံုး ၄င္း တို႕ လက္ ေအာက္ တြင္ ဟို တယ္ ၃ ခု အထိ လည္ ပတ္လုပ္
ေဆာင္ေနေသာ

ျပည္

တြင္းလုပ္ငန္းစုမ်ားကို

ေဖၚျပထားပါသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတိုးပြားလာေနေသာ္လည္း

မိမိတို႕လုပ္ငန္းစုအ ေနျဖင့္လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ သက္ေသ ျပခဲ့ျပီး
ျဖစ္ ေသာ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ မ်ား အရ ေျခလွမ္း ျမန္ဆန္ ျခင္း ၏ အက်ိဳး ေက်း ဇူး ကို ခံစား ေနရဆဲ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစု အေန ျဖင့္အဓိ က ရရွိေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခြင့္ အေရး တစ္ ခု မွာ ေဒသတြင္း မိမိ တို႕
အေျခစိုက္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဓိက ျပိဳင္ဆိုင္သူ မ်ား ေရာက္ရွိမလာေသးခင္ အခ်ိ္န္တြင္
အမတ အေန ျဖင့္ အရည္ အေသြး ျမင့္ မားေသာ ေနရာ ထိုင္ခင္း အျပင္ အဆင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ မ်ား
ေၾကာင့္ မိမိတို႕ ၏ ကိုယ္ ပိုင္ အမွတ္ တံဆိပ္ ကို ထူေထာင္ သြား ႏိုင္ျခင္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

ထူးကဲေသာ ေနရာ

ေဒသမ်ား ကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထို ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျဖင့္ ျပည့္ ၀ေနေသာ ေနရာေဒသတစ္၀ိုက္
ကိုလည္ ပတ္ သြားလာ ျပီး

စူးစမ္းေလ့လာ လိုေသာ ခရီးသြား မ်ား ကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း က မိမိတို႕ အေန ျဖင့္ ဆြတ္ခူး ႏိုင္ခဲ့ သည့္ ဆု တံဆိပ္ မ်ား စြာမွာ မိမိတို ႕၏
အျပစ္ကင္းစင္ေခ်ာေမြ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ရလဒ္မ်ား ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ

တည္ေနရာ

စုစုေပါင္းအခန္း

Amata

ပုဂံ၊ ငပလီ၊ အင္းေလး

ဟိုတယ္ အတန္းအစား

၄၃၈ ခန္း (Latest

ၾကယ္ေလးပြင့္

(Amata)

Practicable Date

ၾကယ္သံုးပြင့္ (Awinka)

အရ)
ထူး ေဟာ္စပစ္

ရန္ကုန္

၊

ပူတာအို၊

ပုဂံ၊

အင္းေလး၊

တယ္လတီ (Htoo

ေနျပည္ေတာ္၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ ပုပၸါး၊ ျမိတ္၊

Hospitality)

ပုသိမ္၊ ျပင္ဦးလြင္

KMA Hotels Group

ရန္ကုန္ ၊ ေတာင္ငူ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ အင္းေလး၊

၉၇၈

ၾကယ္ ၅ ပြင့္ ဟိုတယ္မ်ား
၂၂၂

ပဲခူး၊ သံေတာင္ ႏွင့္ ေရႊျပည္
အေမးဇင္း

ဟိုတယ္မ်ား

လုပ္ငန္းစု

(Amazing

ၾကယ္ ၃ ပြင့္၊ ၄ပြင့္ ႏွင့္

ၾကယ္

၃

ပြင့္

လုပ္ငန္းစု

(Tharaha Group)

၄

ပြင့္ဟိုတယ္မ်ား

ငပလီ၊ပုဂံ၊ေခ်ာင္းသာ၊မႏၱေလး၊ေညာင္ေရႊ၊

၅၇၅

အင္းေလး၊ေတာင္ငူ ၊ပုသိမ္၊ ႏွင့္ က်ိုဳင္းတုံ

ၾကယ္ ၃ ပြင့္ ႏွင့္ ၄ ပြင့္
ဟိုတယ္မ်ား

Hotels Group)
သရဟာ

ႏွင့္

ရန္ကုန္၊ အင္းေလး၊ ငပလီ၊ မႏၱေလး၊

၆၉၉

ၾကယ္ ၁ပြင့္ ၊

ေျမာက္ဦး၊ ပုဂံ၊ ဖားအံ၊ ကေလာ၊ ပင္းဒယ၊

၂ ပြင့္ ႏွင့္

ေတာင္ငူ၊ ျပင္ဦးလြင္ ၊ သီေပါ ၊ ေမာ္ လျမိဳင္၊

၃ ပြင့္ ဟိုတယ္မ်ား

ေကာ့ေသာင္း ႏွင့္ ျမိတ္
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ေရွ႕တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အတိုင္းအားလပ္ရက္ မ်ား တြင္ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာစြာ ခရီးသြားလို သူ ခရီး သြား မ်ားႏွင့္ လုပ္
ငန္း ကိစၥ ခရီး ထြက္ ေန ၾက ရေသာ ခရီးသြား မ်ား ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္

“Awinka” အမည္ ျဖင့္

ဟိုတယ္ အမ်ား အျပား ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ ႕ အျပား တြင္ ရွိေသာ ဒုတိယ တန္းစားၿမိဳ႕ ေတာ္ မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္ မ်ား
တြင္ တည္ ေဆာက္ သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕ငယ္ ကေလးမ်ား တြင္ သင့္တင့္ ေသာ ဧည့္
၀တ္ေက်ျပြန္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မွာ သိသာစြာ နည္းပါးလ်က္ ရွိၿပီး မိမိတို႕ အေန ျဖင့္ ထို ကဲ့ သို႕ ေဒသမ်ားရွိလုပ္
ငန္းနယ္ပယ္ အသစ္ကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ရန္ အတြက္ေဒသဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိျပီး ေနာက္လာ
မည့္ယွဥ္ျပိဳင္သူ မ်ား မွာလည္း ထို အရပ္ေဒသမ်ား တြင္ ေျမေနရာ ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႕ အေန
ျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ား သို႕တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ ရန္ေမွ်ာ္လင့္ မထား ပါ။

Oriental

Ballooning

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

၀န္ေဆာင္မႈ

ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းျပီး

လက္ရွိ

အခ်ိန္

တြင္

ပုဂံ

ေဒသ၌

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ေအာ္ ပေရတာ ၂ ဦးရွိျပီး အင္းေလးေဒသတြင္ လည္း ေအာ္ ပေရတာ
တစ္ဦးရွိပါသည္။ မႏၱေလးႏွင့္ ငပလီ ၌မူ မိမိတို႕ မွာ တစ္ဦးတည္း ေသာ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ပါသည္။
မည္ သို႕ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းသို႕ ၀င္ေရာက္ မည္ ဆိုပါက မ်ားစြာေသာ
အစိုးရဌာန ႏွင့္ ရံုးဌာနမ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား အပါအ၀င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လိုင္စင္မ်ား ႏွင့္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ မ်ား
ရယူရန္ လိုအပ္ျပီး ေအာ္ပေရတာ အသစ္အတြက္ သိသာေသာ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

ပုဂံေဒသတြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

မ်ားအတြက္

ေလထဲသို႕

တစ္ၾကိမ္ပ်ံတက္တိုင္း အေရအတြက္ ကို ကန္႕သတ္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးသိရေသာသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား
အရဆိုလွ်င္ ပုဂံေဒသတြင္ ေလထဲသို႕ မိုးပံ်ပူေဖာင္း ၂၁ လံုးသာ အမ်ား ဆံုး ပ်ံသန္းခြင့္ ရွိပါမည္။
၃-၂-၅။ အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား (MATERIAL CONTRACTS)
ရက္စြဲ

ပဋိညာဥ္ျပဳ

စာခ်ဳပ္၏ ေယဘုယ်

သူ/

သေဘာသဘာဝ

အဓိက စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စာခ်ဳပ္ တန္ဖိုး

စာခ်ဳပ္ဝင္
မ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Hannalee

အေရာင္း

ျမွင့္

Hannalee

ဇန္န၀ါရီလ ၂၉

M.

တင္ေရး

ႏွင့္

Hotel Group ႏွင့္ Oriental Ballooning

Vanmaeleသည္

ရက္ (၂၀၁၆

Vanmaele

ေစ်းကြက္

လုပ္ငန္းတိ႔၏
ု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

လုပ္ငန္းစုထံမွ retainer

ခုႏွစ္

and

ရွာေဖြေရး သေဘာ

ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးျခင္း၊

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

United

တူညီခ်က္

လုပ္ငန္းစုကိုယ္စားအေရာင္းျမွင့္တင္ေ၇းႏွင့္

ဇန္န၀ါရီ

၁ ရက္မွ ၂၀၁၈

Internatio

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခ

အထိ)

ခုႏွစ္

nal Group

င္းႏွင့္

ယူရို၁၄၀၀ေတာင္းခံမည္

ဇန္နဝါရီလ ၃၁

Limited

ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္းျဖစ္သ

ျဖစ္ျပီး(၂၀၁၇ခုႏွစ္

ည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ

၁ရက္ေန႔မွ

သက္တမ္းျဖစ္ၿပီ

၂၀၁၈ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ

း၊

၃၁

သက္တမ္းမကု

တစ္လလွ်င္ ယူရို၁၅၀၀

န္ဆံုးမီတင
ြ ္ျဖစ္ေ

၊

စ

ေဖေဖာ္၀ါရီ

ရက္အထိ

M.

Vanmaeleသည္

Amata

အၾကံျပဳျခင္း၊

emailေပးပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
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Hannalee

M.

fee အျဖစ္ ( ၂၀၁၇ခုႏွစ္
၃၁ရက္ေန႔
တစ္လလွ်င္

ရက္ေန႔

အထိ)

(၂၀၁၈ခုႏွစ္
၁ရက္ေန႔မွ

တစ္ဖက္ဖက္က

၂၀၁၉ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ

သက္တမ္းတိုးျခ

၃၁)အထိယူရို၂၀၀၀ႏွင့္

င္းမျပဳမီတင
ြ ္ျဖစ္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

ေစ၊ ရက္ေပါင္း

တိုးျမင့္မႈအျဖစ္

၉၀ ႀကိဳတင္

မွ၁၀%အထိ

အေၾကာင္းၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

စာျဖင့္ရပ္စဲျခင္ း

ခုႏွစ္

မျပဳလွ်င္ အလို

ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္
၅%
၁

ရက္
၂၀၁၉

မွစတင္

အေလ်ာက္
သက္တမ္းတိုးမ
ည္ျဖစ္သည္။)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

United

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ

UIG

ေအာက္တိုဘာ

Internatio

ေခ်းေငြသေဘာတူ

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ျဖင့္

လ ၂၂ ရက္

nal Group

ညီခ်က္

ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္မ်ား

Limited,

$ ၁၃.၅သန္းအထိ(

(ဆိုလိုသည္မွာ

U

Win

၊US

သည္

IFC
IFC

သို႔

ျပဳလုပ္ထားသည္
UIG

၏
IFC

အား

US

$

၁၃.၅သန္းအထိ(ႏွစ္ၾကိ
မ္ခက
ြဲ ာေခ်းယူမည္ျဖစ္
သည္)

ႏွစ္ၾကိမ္ခက
ြဲ ာေခ်း

လုပ္ငန္းဧရိယာမ်ားအတြင္းသို႔

Aung,

ယူမည္ျဖစ္သည္)

ဝင္ထက
ြ ္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊

ည္ေပးဆပ္ျခင္းကို

Daw Nay

ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်

Convertible

Myat Thu

UIG၏

ား၊

Agreement

Aung,

အင္းေလးႏွင့္ပုဂံဟို

ႏွစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာသတ္မွတ္

တြင္ပါ၀င္ေသာ

and IFC

တယ္မ်ားေဆာင္လု

ခ်က္မ်ားအား

အေျခအေနႏွင့္

ပ္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာအာမခံမ်ားထားရွိျခင္း၊

အခ်ိန္အခါတြင္

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သ

အျခားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္

သေဘာတူထားသည့္အ

ည္။

အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ

တိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္တကြျပဳ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

လုိက္နာျခင္း၊

ေခ်းေငြမွရရွိေငြမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း)။
ယင္းတို႔အနက္၊

၎သည္

အင္းေလးထိန္းသိမ္းေရးေျမ

(၁)

(သယံဇာတႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ
သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
ထုတ္ေပးေသာအခါ)

(၂)

ငပလီစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမ

(ယင္းေျမမ်ားကို

အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္အတြက္
ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္) (၃) ငပလီရွိ အေပါင္ေျမ
(လက္ရွိေပါင္ႏွံထားရွိမႈကို

ယတိျပတ္၊

ႁခြင္းခ်က္မရွိ

ေပးဆပ္၍၊

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ)

တိ႔ႏ
ု ွင့္ဆက္ႏႊယ္၍

AIC ႏွင့္ ေျမအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုပါမည္ဟု
UIG က IFC သိ႔ု ပဋိညာဥ္ျပဳထားပါသည္။
IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ

ခြင့္ျပဳထားသည္မွအပ၊
အကန္႔အသတ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို
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ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီးျပန္လ
Facility

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေပးျခင္း၊
ပံုေသ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျခားလက္ငင္းမဟုတ္ေသာ
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္တစ္ရပ္ရပ္

က်ခံျခင္း၊

ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရးေႂကြးၿမီမ်ား

က်ခံျခင္း၊

အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊
အာမခံလက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္မ်ားဖန္တီးျခင္း၊
ေခ်းေငြတစ္ရပ္ရပ္

ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အေရာင္းႏွင့္
ေရာင္းခ်ၿပီးျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း၊

တစ္စုတစ္စည္းတည္းေပါင္းစည္းျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္
အမ်ားစုအား

စီမံရွင္းထုတ္ျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစရွိသည္တ႔က
ို ို
မလုပ္ေဆာင္ပါဟု

UIG

က

IFC

သို႔

ပဋိညာဥ္ျပဳပါသည္။
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္

ဥပေဒေရးရာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ
အေပၚမူတည္၍

ျပင္ဆင္မႈ

လုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ျခင္း၊

ေပါင္းစည္းျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

တိ႔မ
ု လုပ္ေဆာင္ရန္

ပဋိညာဥ္ခံခ်က္ႏွင့္ (၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉
ရက္ေန

့

တြင္

သံုးလႏွင့္

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္

(၂)

အစုရွယ္ယာ

ကမ္းလွမ္းမႈ

မတိုင္မီ

အေပါင္ထားရွိမႈအသစ္မ်ား

ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔
အပါအဝင္

IFC

Credit

အခ်ိဳ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို

Facility

ပါ

UIG

က

လိုက္နာမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ IFC သည္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန ့ တြင္
သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

EPG

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂

Travel &

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Travel & Tour Co.l Ltd ကို အမတ မွ

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ရက္

Tour Co.,

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထား

reservation

Ltd.

အတြက္

Ballooning

and

ပဋိဥာဏ္

ဘ႑ာႏွစ္

အတြက္

ေသာ

Service

၏

EPG

Oriental
မိုးပ်ံပူေဖာင္း

EPG Travel & Tour က

ျပဳလုပ္

request

သည္

ႏွင့္

Myanmar

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Balloonin

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္

လုပ္ရ ပါသည္။

g
Ltd.

Co.,

ခ်ဳပ္ဆို

ထား

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္ မႈရယူ
ျခင္း

၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

reservation

ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း ၊
မိုးပ်ံပူေဖာင္း
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ဘို

ကင္

ျပန္လည္

ပယ္

ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္

E-asia

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ E-Asia

E-Asia

ဒီဇင္ဘာလ

Travel

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Travel

မွ

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

၁၃ရက္

Co., Ltd.

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထား

Oriental

reservation

and

အတြက္

Ballooning

Myanmar

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Balloonin

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္

လုပ္ရ ပါသည္။

g

ပဋိဥာဏ္

Co.,

Co.

Ltd

ကို

Amata

ေသာ

Service
ခ်ဳပ္ဆို

၏

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ထား

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

ျပဳလုပ္

Travel

က

request

သည္

ႏွင့္

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္ မႈရယူ
ျခင္း

Ltd.

၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

reservation

ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း ၊
မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ဘို

ကင္

ျပန္လည္

ပယ္

ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

EXO

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄

Travel

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Travel Myanmar Co. Ltd., ကို Amata မွ

Co.

ရက္

Myanmar

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထား

Oriental

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Co., Ltd.

အတြက္

Ballooning

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

reservation

and

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ

ျပဳလုပ္

Myanmar

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

ပဋိဥာဏ္

ဘ႑ာႏွစ္

အတြက္

ေသာ

Service
ခ်ဳပ္ဆို

၏

ထား

ျခင္း

EXO

ျဖစ္ျပီး

Balloonin

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္ မႈရယူ

g

ျခင္း

Co.,

၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

EXO Travel Myanmar
Ltd.,

က
request

သည္

ႏွင့္

လုပ္ရ ပါသည္။

reservation

ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း ၊

Ltd.

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ဘို

ကင္

ျပန္လည္

ပယ္

ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Diethelm

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ Diethelm

Diethelm

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁

Travel

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Travel

အမတမွ

Ltd.က

ရက္

Ltd

Oriental

reservation

ကို

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထားေသာ

Myanmar

အတြက္

ပဋိဥာဏ္

Ballooning

Service

Balloonin

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ

ႏွဳန္းထားမ်ား

g

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

Ltd.

and

Ltd

Co.,

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္
မႈရယူျခင္း၊

၏မိုးပ်ံပူေဖာင္း
ကိုသေဘာ
ထားျခင္းျဖစ္ျပီး

စင္းလံုးငွား၀န္ေဆာင္
အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

reservation ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္
ေပးျခင္း ၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္း ဘို ကင္ ျပန္လည္
ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
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ျပဳလုပ္

Travel
မိုးပ်ံပူေဖာင္း
request

သည္

ႏွင့္

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ
လုပ္ရ ပါသည္။

အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Tour

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀

Mandalay

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Mandalay

ရက္

Co., Ltd.

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထား

and

အတြက္

Ballooning

Myanmar

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Balloonin

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္

လုပ္ရ ပါသည္။

g

ပဋိဥာဏ္

Co.,

ဘ႑ာႏွစ္
Co.

Ltd

အတြက္
ကို

အမတ

ေသာ

Service
ခ်ဳပ္ဆို

Tor

Tour Mandalay Co.,

မွ

Ltd. က မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Oriental

၏

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ထား

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

reservation
ျပဳလုပ္

request

သည္

ႏွင့္

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္ မႈရယူ
ျခင္း

Ltd.

၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

reservation

ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း ၊
မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ဘို

ကင္

ျပန္လည္

ပယ္

ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇

ICS

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ

Travel

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Travel

၂ ရက္

Group

၀န္ေဆာင္မႈ

ကမ္းလွမ္းေပးထား

Myanmar

အတြက္

ပဋိဥာဏ္

Ballooning Service ၏ မီးပံုး ပ်ံ၀န္ေဆာင္မႈ

ျပဳလုပ္

and

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

ထား ျခင္း ျဖစ္ျပီး စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား

လုပ္ရ ပါသည္။

Myanmar

ဘ႑ာႏွစ္

Group

အတြက္

ကို

Amata
ေသာ

ICS
မွ

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Oriental

reservation

Balloonin

၀န္ေဆာင္ မႈရယူ ျခင္း ၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

g

reservation ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္

Co.,

ေပးျခင္း ၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္း

Ltd.

ICS Travel Group က
request

သည္

ႏွင့္

ဘို ကင္ ျပန္လည္

ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Asian

Oriental

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကို အမတ

Asian

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂

Trails

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

မွ Asian Trails Tour Co. Ltd., Amata

Ltd.က

ရက္

Tour Ltd.

၀န္ေဆာင္မႈ

မွကမ္းလွမ္းေပးထား

reservation

and

အတြက္

Ballooning

Myanmar

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို

၀န္ေဆာင္မႈ ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Balloonin

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္း

တူစာခ်ဳပ္

လုပ္ရ ပါသည္။

g

ပဋိဥာဏ္

Co.,

ေသာ

Service
ခ်ဳပ္ဆို

Oriental

၏

ထား

မိုးပ်ံပူေဖာင္း
ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

ျပဳလုပ္

Trails

Tour

မိုးပ်ံပူေဖာင္း
request

သည္

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စင္းလံုး ငွား ၀န္ေဆာင္ မႈရယူ
ျခင္း

Ltd.

၊အထူး၀န္ေဆာင္မႈရယူ

reservation

ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း ၊
မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ဘို

ကင္

ျပန္လည္

ပယ္

ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ လုပ္ထား ျပီး
ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္

E-asia

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

E-Asia Travel Co. Ltd., ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

Travel

မႈမ်ားအတြက္

ဘ႑ာႏွစ္
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အတြက္

ဟိုတယ္

၀န္ေဆာင္

မသက္ဆိုင္ပါ “N/A”

ႏွင့္

မတ္လ ၁၅ရက္

Co., Ltd.

ႏွဳန္းထားမ်ား

မႈဆိုင္ရာ

ႏွဳန္းထား

မ်ား

ကို

သေဘာ

ႏွင့္

သေဘာတူ ညီခ်က္

တူစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆို

ထား

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

E-Asia

Travel

Ltd.,

Co.

ကအခန္း

United

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္

Internatio

အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊

ျပဳလုပ္

nal Group

ျဖည့္စြက္

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Limited

အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊ အခန္းဘို ကင္

ထည့္

သြင္းထား

ေသာ

reservation

request

သည္

ႏွင့္

လုပ္ရ ပါသည္။

ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ
လုပ္ထား ျပီး ခရီးသည္ေရာက္မလာ ေသာ
အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္

မူ၀ါဒ

မ်ား

နွင့္

ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား
ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ICS

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

မတ္လ ၁၆

Travel

မႈမ်ားအတြက္

Travel

ဘ႑ာႏွစ္

ရက္

Group

ႏွဳန္းထားမ်ား

ကမ္းလွမ္းေပးထား ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား

request ျပဳလုပ္ သည္

Myanmar

သေဘာတူ ညီခ်က္

မ်ား ႏွင့္

ႏွင့္ ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Group.

အတြက္

ကို

ICS

Amata

မွ

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ

and

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

United

ထား

Internatio

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

nal Group

ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ထည့္

Limited

သြင္းထား ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

ICS Travel Group က
ဟိုတယ္

reservation

လုပ္ရ ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္
အတည္

ျပဳခ်က္

အခန္းဘို ကင္ ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္
ဘို

ကင္ျပဳ

လုပ္ထား

ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

ျပီး

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Asian

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္

မတ္လ ၂၄

Trails

မႈမ်ားအတြက္

Trails

ရက္

Tour Ltd.

ႏွဳန္းထားမ်ား

ကမ္းလွမ္းေပးထား ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား

and

သေဘာတူ ညီခ်က္

မ်ား ႏွင့္

Tour

Ltd.

ကို

Asian

Amata

မွ

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ

United

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

Internatio

ထား

nal Group

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

Limited

ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ထည့္

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္
အတည္

ျပဳခ်က္

Asian Trails Tour Ltd.
က ဟိုတယ္
reservation
ျပဳလုပ္

request

သည္

ႏွင့္

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ
လုပ္ရ ပါသည္။

သြင္းထား ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊
အခန္းဘို ကင္ ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္
ဘို

ကင္ျပဳ

လုပ္ထား

ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

အခါ

ျပီး
က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

EPG

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

EPG

EPG Travel & Tour

ဧၿပီလ ၄ ရက္

Travel &

မႈမ်ားအတြက္

Travel & Tour Co., Ltd. ကို အမတ မွ

Co. Ltd., က ဟိုတယ္

Tour Co.,

ႏွဳန္းထားမ်ား

ကမ္းလွမ္းေပးထား ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား

reservation

Ltd.

သေဘာတူ ညီခ်က္

မ်ား ႏွင့္

ျပဳလုပ္

and

ဘ႑ာႏွစ္

အတြက္

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ

United

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

Internatio

ထား

ျခင္း
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ျဖစ္ျပီး

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္

request

သည္

ႏွင့္

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

nal Group

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

အတည္

ျပဳခ်က္

Limited

ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ ထည့္

လုပ္ရ ပါသည္။

သြင္းထား ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊
အခန္းဘို ကင္ ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္
ဘို

ကင္ျပဳ

လုပ္ထား

ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

ျပီး

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

EXO

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

EXO

EXO Travel Myanmar

ဧၿပီလ ၄ ရက္

Travel

မႈမ်ားအတြက္

Travel Myanmar Co., Ltd. ကို Amata မွ

ဘ႑ာႏွစ္

အတြက္

Co. Ltd., က ဟိုတယ္

Myanmar

ႏွဳန္းထားမ်ား

ကမ္းလွမ္းေပးထား ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား

reservation

Co., Ltd.

သေဘာတူ ညီခ်က္

မ်ား ႏွင့္

ျပဳလုပ္

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ

request

သည္

ႏွင့္

and

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

United

ထား

လုပ္ရ ပါသည္။

Internatio

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

nal Group

ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ ထည့္

Limited

သြင္းထား ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္
အတည္

ျပဳခ်က္

အခန္းဘို ကင္ ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္
ဘို

ကင္ျပဳ

လုပ္ထား

ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

ျပီး

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Tour

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘ႑ာႏွစ္

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္

Mandalay

မႈမ်ားအတြက္

Mandalay

Co., Ltd.

ႏွဳန္းထားမ်ား

ကမ္းလွမ္းေပးထား ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား

reservation

and

သေဘာတူ ညီခ်က္

မ်ား ႏွင့္

ျပဳလုပ္

Co.

Ltd.,

အတြက္
ကို

Tour

Amata

မွ

ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ

Tour Mandalay Co.,
Ltd.

က

ဟိုတယ္
request

သည္

ႏွင့္

United

ႏွဳန္းထား မ်ား ကို သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

ေငြေပးေခ် မႈ ကို ျပဳ

Internatio

ထား

လုပ္ရ ပါသည္။

nal Group

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

Limited

ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ ထည့္

ျခင္း

ျဖစ္ျပီး

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္
အတည္

ျပဳခ်က္

သြင္းထား ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊
အခန္းဘို ကင္ ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္
ဘို

ကင္ျပဳ

လုပ္ထား

ခရီးသည္ေရာက္မလာ

ေသာ

ျပီး

အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ား နွင့္ ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Diethelm

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ Diethelm

Diethelm Travel Ltd.,

ေမလ ၁၉ ရက္

Travel

မႈမ်ားအတြက္

Travel Ltd ကို Amata မွ ကမ္းလွမ္းေပးထား

က

Ltd

ႏွဳန္းထားမ်ား

ေသာ ပဋိဥာဏ္ ႏွဳန္းထား မ်ား ႏွင့္ ဟိုတယ္

reservation

သေဘာတူ ညီခ်က္

၀န္ေဆာင္

ျပဳလုပ္သည့္

and

United

မႈဆိုင္ရာ

ႏွဳန္းထား

မ်ား

ကို

ဟိုတယ္

Internatio

သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ထား ျခင္း ျဖစ္ျပီး

ေငြေပးေခ်

nal Group

စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ င
ြ ္

ျပဳလုပ္ရပါသည္။

Limited

အတည္ ျပဳခ်က္ ေပးျခင္ အတြက္ မူ၀ါဒ မ်ား ၊
ျဖည့္စြက္

အခန္းဘိုကင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ထဲ့

သြင္းထား

ေသာ

အရာမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ၊ အခန္းဘို ကင္

95

ႏွင့္
မႈ

ျပန္လည္ ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဘို ကင္ျပဳ
လုပ္ထား ျပီး ခရီးသည္ေရာက္မလာ ေသာ
အခါ

က်င့္

သံုးရမည့္

မူ၀ါဒ

မ်ား

နွင့္

ေငြေပးေခ် မႈဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား
ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Gonewith

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

GWTW ဆိုသည္ မွာ Amata လုပ္ငန္းစု အား

GWTW ႏိုင္ငံ အတြင္း

ဇြန္လ ၂ ရက္

thewind

စစ္ေဆးေရး

ခရီးသည္

ရက္

Ltd

၀န္ေဆာင္မႈ

မိုးပ်ံပူေဖာင္း လုပ္ ငန္းထူေထာင္ ႏိုင္ရန္ ကူညီ

(“GWTW”

အတြက္

ျခင္း

)

တူညီခ်က္

and

သေဘာ

သယ္ယူ
၊

ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ႏွစ္စဥ္

စစ္ေဆးေပးျခင္း၊

ပစၥည္းေရြးခ်ယ္ ျခင္း၊ လဲလွယ္ ျခင္း ၊ အာမခံ

Myanmar

ကိစၥမ်ား မွ အစ ပါ၀င္သည္။

၃၀

လာေရာက္

စစ္ေဆးေပးရန္
အၾကံျပဳခ
အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၅,၀၀၀ တစ္ၾကိမ္ လာ

Balloonin

ေရာက္တိုင္း

g Co., Ltd

ေဒၚလာ

၇၅၀၀ ေပးရန္
ထပ္ေဆာင္းေနရေသာ
ရက္မ်ား

အတြက္

တစ္ရက္ လွ်င္ ေဒၚလာ
၅၀၀

ေပးရန္

ႏွစ္ဦး

သေဘာတူ

IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္
IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၅.၀

ပထမအသုတ္

သန္းအပါအဝင္

(IFC

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထံမွ

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

၈.၅

ဇန္နဝါရီလ

သန္းႏွင့္
၁၈

ဒုတိယအသုတ္

ရက္ေန႔

ရက္စျြဲ ဖင့္

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" (ျပင္ဆင္ခ်က္) အရ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅
သန္း

ျဖစ္ၿပီး

ယင္းမွ

သန္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ

ထုတ္ေပးမည့္

ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္

ဒုတိယအသုတ္၏ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

သို႔မဟုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး

၂.၂

၃.၀
သန္း

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ
တူညီထားပါသည္။)
သို႔ေသာ္

UIG

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၅ သန္းပမာဏအထိ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သည္

IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ

အဆိုပါအသုတ္တစ္ခုစီတြင္

ေငြထုတ္ယူမႈတစ္ရပ္ထက္ပို၍ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရပါ။ UIG အေနျဖင့္ IFC ၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ
ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္
ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး။ ဒုတိယအသုတ္အေနၿဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈
ခုနွစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၂

ရက္ေန

့တြင္ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ

့ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

UIG

မွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို ထုတ္ယူရရွိပါမည္ ။ IFC
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသည့္ ေႂကြးၿမီသက္တမ္းအရ၊ UIG သည္ ဒုတိယအသုတ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၀ သန္းမွ က်န္ရွိေသာေခ်းေငြပံ့ပိုးမႈကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထက္
ေနာက္မက်ေစရဘဲ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက၊ IFC သည္ UIG ထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍ IFC
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG ၏ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ သည္။
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IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ ေပးေဆာင္ရမည့္အတိုးမွာမူ၊ IFC ထံမွ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ
ေငြထုတ္ယူရန္ ေတာင္းခံသည့္အခါ UIG အေနျဖင့္ ပံုေသႏႈန္းျဖင့္ထုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းထားအရွင္ျဖင့္
ထုတ္ယူျခင္းေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပံုေသႏႈန္းျဖင့္ထုတ္ယူသည္ဆိုလွ်င္၊ IFC သို႔ ေပးပို႔မည့္ ေငြထုတ္ယူမႈအေၾကာင္းၾကားစာ၌ UIG က ေပးလိုသည့္
အေလ်ာက္ လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖင့္ ပံုေသအတိုးႏႈန္းကို ေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ၊ IFC
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ ေငြထုတ္ယူမႈအတြက္ အရစ္က်ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအစီအစဥ္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍၊
UIG က သတ္မွတ္ေသာ လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖင့္ ပံုေသအတိုးႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ေစရဘဲ
ေပးေဆာင္ရမည့္ ပံုေသအတိုးႏႈန္းကို IFC က ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ UIG က သတ္မွတ္ေသာ
လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖင့္ ပံုေသအတိုးႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ေသာ ပံုေသအတိုးႏႈန္းကို IFC က
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက၊ IFC မွ UIG ထံ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ UIG အေနျဖင့္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္
ထိုထက္ပိုေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေငြထုတ္ယူမႈ အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာအသီးသီး
တြင္ အျခားပံုေသအတိုးႏႈန္းထားတို႔ကို ေဖာ္ျပရမည္။
ႏႈန္းထားအရွင္ျဖင့္ေငြထုတ္ယူသည္ဆိုလွ်င္၊ အဆိုပါ ႏႈန္းထားအရွင္သည္ (၁) တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆.၅% အေပါင္း (၂)
ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစားမ်ားအရ သတ္မွတ္သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၂.၅ သန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ UIG ၏ EBITDA အၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို စတင္သည့္ အတိုးကာလ
တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁% အေပါင္း၊ (၃) LIBOR တို႔စုစုေပါင္း၍ အတိုးႏႈန္းအရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ

၈.၅

သန္းပမာဏထိရွိေသာ

IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္၏

ပထမအသုတ္တြင္၊

ႏႈန္းထားအရွင္ျဖင့္ ေငြထုတ္ယူရန္ UIG က ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ေပးေဆာင္ရမည့္အတိုးသည္ အထက္ပါစာပိုဒ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂.၂

သန္းပမာဏထိရွိေသာ

IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈ

အစီအစဥ္၏ ဒုတိယအသုတ္တြင္၊ ႏႈန္းထားအရွင္ျဖင့္ ေငြထုတ္ယူရန္ UIG က ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ေပးေဆာင္ရမည့္အတိုး
သည္ အထက္ပါစာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။
IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အတိုးႏႈန္းေပးေခ်မႈေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါပမာဏအသီးသီးျဖင့္ ပံုေသႏႈန္းထားအတိုးႏႈန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈန္းထားအရွင္
အတိုးႏႈန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ (သက္ဆိုင္သည့္အေလ်ာက္) ေပးဆပ္မႈအျပင္၊ UIG သည္ ပထမအသုတ္ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္
အသီးသီးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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အတိုးေပးေခ်မႈ ေန႔ရက္

ပထမအသုတ္

အတြက္

ေပးေခ်ရမည့္ အရင္း (US$)
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

ဒုတိယအသုတ္

အတြက္

ေပးေခ်ရမည့္ အရင္း (US$)

ေစ့ေရာက္သည့္
အရင္းေငြပမာဏ (US$)

၂၅၅,၀၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၄၃၅,၀၀၀

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၂၅၅,၀၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၄၃၅,၀၀၀

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၄၂၅,၀၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၆၀၅,၀၀၀

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၁၅ ရက္

၄၂၅,၀၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၆၀၅,၀၀၀

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၆၃၇,၅၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၈၁၇,၅၀၀

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၆၃၇,၅၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၈၁၇,၅၀၀

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၆၃၇,၅၀၀

၁၈၀,၀၀၀

၈၁၇,၅၀၀

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၆၃၇,၅၀၀

၁၉၅,၀၀၀

၈၃၂,၅၀၀

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၆၃၇,၅၀၀

၁၉၅,၀၀၀

၈၃၂,၅၀၀

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၆၃၇,၅၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၈၆၂,၅၀၀

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၆၃၇,၅၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၈၆၂,၅၀၀

၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၆၃၇,၅၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၈၆၂,၅၀၀

၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၆၃၇,၅၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၈၆၂,၅၀၀

၂၀၂၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၆၃၇,၅၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၈၆၂,၅၀၀

၂၀၂၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

၇၆၅,၀၀၀

၂၂၅,၀၀၀

၉၉၀,၀၀၀

၈,၅၀၀,၀၀၀

၃,၀၀၀,၀၀၀

၁၁,၅၀၀,၀၀၀

ရက္

ရက္

ရက္

ရက္

ရက္

ရက္

ရက္

ရက္

စုစုေပါင္း

ထို႔အျပင္၊ IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ၊ IFC သည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ (“CO”) ရရွိၿပီး၊ ေခ်းေငြတစ္စိတ္
တစ္ေဒသႏွင့္တူညီေသာ ပမာဏ အားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၀ သန္း
(“ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ”) အထိအား UIG သို႔မဟုတ္ UIG ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၀% ထက္ပို၍ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ
ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ (the “Parent
Entity”)

(အဆိုပါ

ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းတြင္

ကုမၸဏီလည္းပါဝင္သည္)

၏

အစုရွယ္ယာမ်ား

(“ေျပာင္းလဲေသာအစုရွယ္ယာမ်ား”) အျဖစ္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာျဖစ္ရပ္ (ေအာက္တြင္သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
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တစ္ခု

စတင္ျဖစ္လာသည့္ေန႔မွစျပီး

ယင္းေန႔မွ

ရက္ေပါင္း၉၀အတြင္း

ေျပာင္းလဲခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဟုဆိုရာတြင္(၁)UIG ၏ ရွယ္ယာ အမ်ားျပည္သူသို႔ကနဦးကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔)
အျခားအေရာင္းအ၀ယ္

ျပဳျခင္းတစ္ခုခု

အပါအ၀င္(မကန္႔သတ္ထားပါ)

UIG(သို႔)ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ တို႔မွအပ မိခင္ကုမၸဏီတြင္ပါ၀င္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔၏
ရွယ္ယာအရင္းအႏွီး ၁၀% ထက္ပို၍ ထုတ္ေ၀ျခင္း (၂)

UIG၏ ရွယ္ယာမ်ားအမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းျခင္း (သို႔)

အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ကိုဆိုလိုပါသည္။
IFC

သို႔

ထုတ္ေပးသည့္

ေျပာင္းလဲေသာအစုရွယ္ယာမ်ား

အစုရွယ္ယာမ်ားရာခိုင္ႏႈန္း

(“X”)

ပါဝင္ၿပီး

(“Y”)

(IFC

အေရအတြက္တြင္

သို႔

ထုတ္ေဝမည့္

ကုမၸဏီ၏

အဆိုပါ

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္)၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏွင့္ ညီမွ်ေသာပမာဏျဖစ္သည္။
“X” = (ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ x 100) / (ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုးႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ ေပါင္းျခင္း)
“ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုး” ဟုဆိုရာတြင္၊ သက္ဆုိင္ရာေငြသားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရပ္သည္ ပထမအသုတ္ေငြထုတ္မႈေန႔ရက္
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္) ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လွ်င္၊ UIG ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးကို သက္ဆုိင္
ရာေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းထားအား သုည ဒသမ ရွစ္ (၀.၈) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုေန႔ရက္ၿပီးေနာက္တြင္မွ ေပၚေပါက္လွ်င္
သုည ဒသမ ခုနစ္ (၀.၇) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
X = (Y x ၁၀၀) / (Y ႏွင့္ CO က်င့္သံုး၍ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ကုမၸဏီ၏
စုစုေပါင္းအစုရွယ္ယာမ်ား ေပါင္းျခင္း)
ေယဘုယ်အားျဖင့္ IFC သည္ ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၅%မွ ၂၀%ၾကား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ
ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းအတြက္

လုပ္ငန္းစု၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

အပိုင္း၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား - ေငြသားစီးဆင္းမႈတြင္ၾကည့္ပါ။
UIG မွ IFC သို႕ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည့္ အေပၚတြင္ မိမိတို႕အေန ျဖင့္ UIG ႏွင့္ သက္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်ိဳးအစား (ratios) မ်ားကို ထုတ္ႏွဳတ္တင္ျပလိုပါသည္။ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ အတြင္း UIG
သို႕ ထုတ္ေပးေသာ

ေခ်ေငြမႈမ်ား ၏ ပမာဏ မ်ား အျပင္ UIG မွ ရယူထား ေသာအျခား

ေျကြးျမီ မ်ား ႏွင့္ IFC

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူ ရန္ အလို႕ငွာ ေနာက္ဆံုး UIG မွ IFC ထံ တင္ျပခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေနာက္ပိုင္း
UIG ထံသို႕ ထုတ္ေပး ထား ေသာ မည္သည့္ ပမာဏကို မဆို ထဲ့သြင္းတြက္ ခ်က္ ျပီး ေနာက္ေအာက္ပါ
အခ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ အၾကိမ္ အေရအတြက္မ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ထားရန္:
(၁)

အခ်ိန္တိုင္း

အတြက္

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ရွိေသာလႊမ္းျခံဳ

ေၾကြးျမီ၀န္ေဆာင္မႈ

အခ်ိဳးအစား

(၁:၀)

ထက္

မနည္းေစဘဲ
(၂)

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ထက္ မနည္းေသာ
အသားတင္

တန္ဖိုး

(UIG

၏

ထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ

အသားတင္

တန္ဖိုး

ႏွင့္

ဦး၀င္းေအာင္

၊ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ တို႕ ႏွင့္ UIG အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ အရ ရယူထားေသာ
ဘ႑ာေရးေၾကြးျမီ တို႕ ကို တစ္ေပါင္းတည္း အျဖစ္သတ္မွတ္ ျပီး )
(၃)

အမတ

အင္းေလး

အပန္းေျဖ

ဟိုတယ္ရွိ

တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ

အခန္း

၅၅

ခန္းႏွင့္

အမတပုဂံအပန္းေျဖဟိုတယ္ရွိ က်န္ရွိေနေသးေသာ တည္ေဆာက္ဆဲ အခန္း ၇၂ ခန္း အျပင္ ဆက္စပ္
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ျဖည့္ဆည္း

တည္ေဆာက္မႈ

စီမံကိန္းမ်ား

အပါအ၀င္

စီမံကိန္းမ်ား

ျပီးေျမာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ဘ႑ာေရးေၾကြးျမီႏွင့္ EBITDA အခ်ိဳး (၅:၀)
ထို႕ အျပင္ UIG အေန ျဖင့္ ေအာက္ပါတို႕ မွ တပါး အျခား ဘ႑ာေရးေၾကြးျမီ မ်ား ထပ္မံရယူ မည္ မဟုတ္ ပါ။
(၁)

IFC ေၾကြးျမီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေအာက္ရွိေခ်းေငြ;

(၂)

IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ စာခ်ဳပ္ ေအာက္မွ ထပ္ဆင့္ ေခ်းေပးေသာ တစ္ဆင့္ ခံIFC ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ အရ
ရယူေသာ ေခ်းေငြမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ (က) ဦး၀င္းေအာင္ ၊ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ တို႕ ႏွင့္ UIG
အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္ အရ ရယူထားေသာ ေခ်းေငြ ႏွင့္ (ခ)

ဦး၀င္းေအာင္ ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ တို႕၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တစ္ခု ႏွင့္ UIG အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္
အရ ရယူထားေသာ ေခ်းေငြ ႏွင့္
(၃)

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္ရန္

မတည္ရင္ႏွီးေငြအတြက္

ရည္ရြယ္၍

UIG

အေပၚတြင္

တင္ရွိေနေသာ

ေႀကြးၿမီပမာဏ၏ စုစုေပါင္းမွာ မည္သည့္အခ်ိန္ ၌မဆို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀,၀၀၀/ ထက္ မေက်ာ္ ေသာ
လက္ရွိ ေၾကြးျမီ ။
ဘုတ္အဖြဲ႕ အေန ျဖင့္ လည္း IFC ေခ်းေငြ သေဘာ တူညီခ်က္ ပါ ကတိက၀တ္မ်ား ေၾကာင့္ အမတ လုပ္ငန္းစုၾကီး၏
ဘ႑ာေရးအေန အထား ကို ထိခိုက္ သက္ေရာက္စရာ မရွိဟု သံုးသပ္ထား ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
IFC မွေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြအတြက္ လိုအပ္ေသာ UIG ၏ တာဝန္ႏွင့္ေပးရန္တာဝန္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစုမွ
ေအာက္ပါ ပို္င္ဆိုင္မႈမ်ားကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ IFC သို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။
(၁)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္မွ onshore security agent အျဖစ္လည္းေကာင္း အာမခံပစၥည္းရယူလက္ခံသူ

(Chargee) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

UIG မွ အာမခံပစၥည္းမ်ားကို ထားရွိသူ (Chargor) အျဖစ္လည္းေကာင္း

ထားရွိေသာ သီးသန္႔ျဖစ္သည့္ ပံုေသႏွင့္ပံုေသမဟုတ္ေသာ အာမခံပစၥည္းမ်ားဟုဆုိရာတြင္ (က) ပိုင္ဆုိင္ၿပီးသား
သို႔မဟုတ္

ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းေနစဥ္ျဖစ္ေသာ

ေျမငွားရမ္းမႈမ်ား၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊

စာရင္းရွိေႂကြးၿမီမ်ား၊

မည္သည့္အေျခအေနမဆိုျဖစ္ေသာ

အေရးၾကီးေသာ

မထည့္ဝင္ရေသးေသာ

စာခ်ဳပ္မ်ား၊

မတည္ရင္းႏွီးေငြ၊

UIG

ဘဏ္စာရင္းမ်ား၊

စက္ပစၥည္းမ်ား၊

၏

ပံုေသပစၥည္းမ်ား၊

မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊

စက္ယႏၲရားမ်ား၊

အာမခံ၊
ကိရိယာ၊

တန္ဆာပလာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကားမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား
(ေရာင္းဝယ္ေနေသာ

ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

သိုေလွာင္ထားေသာ

ကုန္ပစၥည္းမ်ား

အပါအဝင္)

အေပၚ

အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ၏
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ UIG ၏ ပထမဆံုးပံုေသအာမခံပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံထားရွိ၍ ပစၥည္းျပေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္
(ခ)

UIG

၏

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္

အထက္ပါ

အပိုဒ္

(က)

တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္တို႔မွတစ္ပါး လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလံုးကို ပထမဆံုးေသာ ပံုေသမဟုတ္ေသာ
အာမခံပစၥည္းမ်ားအေနျခင့္ အာမခံထားရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
(၂)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

onshore

security

agent

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

အျဖစ္လည္းေကာင္း

အေပါင္ခံသူ

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က

(Pledgee)

အေပါင္ထားသူ

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္ UIG ၏ အစုရွယ္ယာ
၁၀၀%

ကို

ပိုင္ဆုိင္ပါသည္)

သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊

အျဖစ္လည္းေကာင္း

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္

100

(က)

UIG

တြင္

ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္

အနာဂတ္တြင္

ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ

ရွယ္ယာမ်ားကို

ပထမဦးစားေပး

အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ UIG တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC
ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ (ခ) UIG တြင္ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔
သက္ဆိုင္ေသာ

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး

ျပန္အမ္းေငြ၊

အပိုဆုေၾကး၊

သို႔မဟုတ္

ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ

အျမတ္ေဝစု

သို႔မဟုတ္

အျခားရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊ ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔ရက္နွင့္ ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊

ေပၚေပါက္လာေသာ

ေကာင္းက်ိဳး၊

မဲေပးပိုင္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

အာမခံအျဖစ္

ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္

သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္

အားလံုးတို႔ကို

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံတြင္ အေပါင္ထားရွိ၊ အာမခံထားရွိ၍
အေပါင္ထားရန္ႏွင့္ အာမခံထားရန္ သေဘာတူညီပါသည္။
(၃)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

onshore

security

agent

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

အျဖစ္လည္းေကာင္း

အေပါင္ခံသူ

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က

(Pledgee)

အေပါင္ထားသူ

(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္ AIC ၏ အစုရွယ္ယာ
၁၀၀%

ကို

ပိုင္ဆုိင္ပါသည္)

သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊

အျဖစ္လည္းေကာင္း

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္

အနာဂတ္တြင္

ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ

(က)

ရွယ္ယာမ်ားကို

AIC

တြင္

ပထမဦးစားေပး

အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ AIC တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC
ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ (ခ) AIC တြင္ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔
သက္ဆိုင္ေသာ

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

ျပန္အမ္းေငြ၊

အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး
အပိုဆုေၾကး၊

သို႔မဟုတ္

ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ

အျမတ္ေဝစု

သို႔မဟုတ္

အျခားရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊ ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔ရက္နွင့္ ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊

ေပၚေပါက္လာေသာ

ေကာင္းက်ိဳး၊

မဲေပးပိုင္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

အာမခံအျဖစ္

ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္

သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္

အားလံုးတို႔ကို

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံတြင္ အေပါင္ထားရွိ၊ အာမခံထားရွိ၍
အေပါင္ထားရန္ႏွင့္ အာမခံထားရန္ သေဘာတူညီပါသည္။
(၄)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္

onshore

security

agent

အျဖစ္လည္းေကာင္း

အေပါင္ခံသူ

(Pledgee)

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးဝင္းေအာင္က အေပါင္ထားသူ (ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ဦးဝင္းေအာင္သည္
Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁% ကို ပိုင္ဆုိင္ပါသည္) အျဖစ္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္ဆိုေသာ
အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္ သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္
(က) Myanmar Ballooning Co., Ltd. တြင္ ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ
ရွယ္ယာမ်ား (ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ဦးဝင္းေအာင္သည္ Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏
အစုရွယ္ယာ ၅၁% ကို ပိုင္ဆုိင္ပါသည္) ကို ပထမဦးစားေပး အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ Myanmar Ballooning Co.,
Ltd. တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore
Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ (ခ) Myanmar Ballooning Co., Ltd. တြင္ ဦးဝင္းေအာင္
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး

သို႔မဟုတ္

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ

သက္ဆိုင္ေသာ

ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

ျပန္အမ္းေငြ၊ အပိုဆုေၾကး၊ ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊ အျမတ္ေဝစု သို႔မဟုတ္ အျခားရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊
ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔ရက္နွင့္ ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ အာမခံအျဖစ္ ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္ ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ
မဲေပးပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္ အားလံုးတို႔ကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore
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အျဖစ္)

ထံတြင္

အေပါင္ထားရွိ၊

အာမခံထားရွိ၍

အေပါင္ထားရန္ႏွင့္

အာမခံထားရန္

သေဘာတူညီပါသည္။
(၅) သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ပထမဆံုးရယူခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအာမခံထား၍ ေပါင္ႏွံမႈအျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေသာေျမကြက္မ်ား
("အပိုင္း ၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား - ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကိရိယာမ်ား"
တြင္

ၾကည့္ရန္)

၏

ပိုင္ဆုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(“ပိုင္ဆုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား”)

အား

အပ္ႏွံရာတြင္၊

ယင္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္)
သို႔

လက္ေရာက္ေပးအပ္၍

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္မွလည္း

ပိုင္ဆုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

လက္ခံထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ မူတည္၍၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အပိုဒ္ (၂) ႏွင့္ (၄) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ားအား စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳျခင္း၊
(၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန ့ တြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္ သံုးလႏွင့္ (၂) ကမ္းလွမ္းမႈ မတိုင္မီ
အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈ အသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ IFC Credit
Facility ပါ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို UIG က လိုက္နာမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ IFC သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉
ရက္ေန

တြင္

သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူညီသည့္အေလ်ာက္၊

Group

၂၀၁၈
မွ

ခုႏွစ္

ဇြန္လ

ေပးအပ္မည့္

၁၉

ရက္ေန

အစုရွယ္ယာ

တြင္

IFC က

စြန္႔လႊတ္ရန္

အေပါင္ထားရွိမႈ

အသစ္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ onshore security agent အျဖစ္လည္းေကာင္း အေပါင္ခံသူ (Pledgee)
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ကုမၸဏီႏွင့္

ဦးဝင္းေအာင္တို႔က

အေပါင္ထားသူ

(ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းကို

တင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ကုမၸဏီႏွင့္ ဦးဝင္းေအာင္ တို႔သည္ UIG ၏ အစုရွယ္ယာ ၁၀၀% ကို
ပိုင္ဆုိင္ပါသည္)

အျဖစ္လည္းေကာင္း

သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊

ကုမၸဏီႏွင့္

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ
ဦးဝင္းေအာင္

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္
တို႔သည္

(က)

UIG

တြင္

ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ ရွယ္ယာမ်ားကို ပထမဦးစားေပး
အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္

UIG

တြင္

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။
(ခ) UIG တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဦးဝင္းေအာင္တို႔က ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး သို႔မဟုတ္
တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ
အျမတ္ေဝစု

သက္ဆိုင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

အျခားရရန္ရွိေသာ

ျပန္အမ္းေငြ၊

ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊

အပိုဆုေၾကး၊

ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေန႔ရက္နွင့္

ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
ေကာင္းက်ိဳး၊ အာမခံအျဖစ္ ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္ ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္
သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္ အားလံုးတို႔ကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security
Agent

အျဖစ္)

ထံတြင္

အေပါင္ထားရွိ၊

အာမခံထားရွိ၍

သေဘာတူညီပါသည္။
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အေပါင္ထားရန္ႏွင့္

အာမခံထားရန္

(၂)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ onshore security agent အျဖစ္လည္းေကာင္း အေပါင္ခံသူ (Pledgee)
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ကုမၸဏီက

အေပါင္ထားသူ

(ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းကို

တင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ကုမၸဏီ သည္ Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁% ကို
ပိုင္ဆုိင္ပါသည္)

အျဖစ္လည္းေကာင္း

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္

သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔သည္ (က) Myanmar Ballooning
Co., Ltd. တြင္ ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ ရွယ္ယာမ်ား
(ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ ဦးဝင္းေအာင္သည္ Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏
အစုရွယ္ယာ ၅၁% ကို ပိုင္ဆုိင္ပါသည္) ကို ပထမဦးစားေပး အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ Myanmar
Ballooning Co., Ltd. တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC
ကိုယ္စား Onshore Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ (ခ) Myanmar Ballooning Co.,
Ltd.

တြင္

ကုမၸဏီက

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး

သို႔မဟုတ္

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ

သက္ဆိုင္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပန္အမ္းေငြ၊ အပိုဆုေၾကး၊ ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊ အျမတ္ေဝစု သို႔မဟုတ္
အျခားရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊ ေဖာ္ျပထားေသာ ေန႔ရက္နွင့္ ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊

ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
ေပၚေပါက္လာေသာ

ေကာင္းက်ိဳး၊

အာမခံအျဖစ္

မဲေပးပိုင္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္ အားလံုးတို႔ကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security Agent
အျဖစ္) ထံတြင္ အေပါင္ထားရွိ၊ အာမခံထားရွိ၍ အေပါင္ထားရန္ႏွင့္ အာမခံထားရန္ သေဘာတူညီပါသည္။
(၃)

ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ onshore security agent အျဖစ္လည္းေကာင္း အေပါင္ခံသူ (Pledgee)
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

AIC၊

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က

အေပါင္ထားသူ

(ကမ္းလွမ္းျခင္းမတိုင္မွီ ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းကို တင္သြင္းသည့္ေန ့ရက္အထိ AIC၊ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို့သည္ ကုမၸဏီ ၏ အစုရွယ္ယာ ၈၇.၂% ကို ပိုင္ဆုိင္ပါသည္) အျဖစ္လည္းေကာင္း
ခ်ဳပ္ဆိုေသာ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားမႈအေနျဖင့္

သီးသန္႔အာမခံထားရွိမႈတြင္၊

AIC၊

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ တို႔သည္ (က) ကုမၸဏီ တြင္ ယခုပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္ အနာဂတ္တြင္
ပိုင္ဆိုင္ရန္ရွိေသာ

ရွယ္ယာမ်ားကို

ပထမဦးစားေပး

အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္

ကုမၸဏီ

တြင္

ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore
Security Agent အျဖစ္) ထံသို႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ (ခ) AIC၊ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္
တို့က

ကမ္းလွမ္းျခင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း

ကုမၸဏီ၏မတည္အစုရွယ္ယာ

၆၀%

သို့မဟုတ္

ထိုထက္ပိုေသာ

ပမာဏကို ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဤကုမၸဏီ တြင္ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုး
သို႔မဟုတ္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပန္အမ္းေငြ၊ အပိုဆုေၾကး၊ ဦးစားေပးရပိုင္ခြင့္၊
အျမတ္ေဝစု

သို႔မဟုတ္

အျခားရရန္ရွိေသာ

ေငြေၾကးမ်ားအားလံုး၊

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေန႔ရက္နွင့္

ယင္းေန႔ရက္ေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
ေကာင္းက်ိဳး၊ အာမခံအျဖစ္ ထားရွိေသာေန႔ရက္နွင့္ ေန႕ရက္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္
သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီပိုင္ခြင့္ အားလံုးတို႔ကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္ (IFC ကိုယ္စား Onshore Security
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Agent

အျဖစ္)

ထံတြင္

အေပါင္ထားရွိ၊

အာမခံထားရွိ၍

အေပါင္ထားရန္ႏွင့္

အာမခံထားရန္

သေဘာတူညီပါသည္။
အထက္ပါအပိုဒ္

(၂)

ႏွင့္

(၄)

ကင္းလြတ္ၿပီးေနာက္တြင္လည္းေကာင္း၊

တို႔တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

လက္ရွိအစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ား

ကမ္းလွမ္းမႈမတိုင္မီတြင္လည္းေကာင္း

သံုးလထက္

ေနာက္မက်ေစရဘဲ

အထက္ပါ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ားကို ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ားကို
ၿပီးျပည့္စံုေစရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းပ်က္ကြက္လွ်င္၊

IFC

Credit

Facility

အရ

ပ်က္ကြက္မႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္

သတ္မွတ္ပါမည္။
အပိုင္း ၁၁။ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား – စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား” ကိုလည္း ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။
၃-၂-၆။ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အရ မိမိတို႕ အုပ္စု ၏ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းမ်ား
တြင္ ငွားရမ္းထားေသာ ေျမမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ အသံုး ျပဳခြင့္ ရေသာ အရာ မ်ား ပါ၀င္ေန ျပီး ယင္းတို႕မွာ ေအာက္ပါ
ဇယား တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနရာ

အငွားသက္တမ္း

ခန္႔မွန္းအက်ယ္အ

အသုံးျပဳပုံ

အငွားခ်ထားသူ

အငွားယူသူ

Amata ပိုင္ My

ဦး၀င္းေအာင္1

UIG 12

Resort

AIC2

UIG 12

Resort

AIC3

UIG 12

Resort

AIC4

UIG 12

Resort

AIC5

UIG 12

Resort

AIC6

UIG 12

Resort

AIC7

UIG 12

ဝန္း (စတုရန္းေပ)
ေျမကြက္အမွတ(္ ၁)၊ ဦးပိုင္အမွတ္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

၂၅၊ရင္မင္းပိုက(္ အေနာက္)

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ပုဂံၿမိဳ႕သစ္၊သီရီပစၥယာရပ္ကြက္၊

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

၀.၉၁၈ ဧက

၁၇

Bagan
Residance

ေညာင္ဦးျမိဳ႕၊ေညာင္ဦးခရိုင္၊
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၃၊ ကြင္းအမွတ္ ၂၀၇၊

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၈ ႏွင့္ ၁၅၉/ ၂၊

၂၀၁၇

ကြင္းအမွတ္ ၂၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ေျမတိုင္းအမွတ္ ၁၅၅/၂၅၁၊ ကြင္းအမွတ္

၂၀၁၇

၂၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ေျမတိုင္းအမွတ္

၂၀၁၇

၁၄၆/၂၅၂၊ကြင္းအမွတ၂
္ ၀၇၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

၀.၀၅ ဧက

၁၇
ခုႏွစ္
၁၇

ခုႏွစ္

(Ngapali
Beach)
၀.၁၁ ဧက (၀.၀၂

Amata

+၀.၀၉)

(Ngapali
Beach)

၀.၀၄ ဧက

၁၇

ခုႏွစ္

Amata

Amata
(Ngapali
Beach)

၀.၀၅ ဧက

၁၇

Amata
(Ngapali
Beach)

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
ေျမတိုင္းအမွတ္ ၁၅၇/၂၄၉၊ကြင္းအမွတ္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

၂၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ေျမတိုင္းအမွတ္ ၆၁/၂၅၄၊ ကြင္းအမွတ္

၂၀၁၇

၂၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

၀.၀၈ ဧက

၁၇

ခုႏွစ္

Amata
(Ngapali
Beach)

၀.၁၅ ဧက

၁၇

Amata
(Ngapali
Beach)
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ေျမတိုင္းအမွတ္ ၁၅၄/၂၅၃၊

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ကြင္းအမွတ၂
္ ၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ေျမတိုင္းအမွတ္ ၁၅၆/၂၅၀၊ကြင္းအမွတ္

၂၀၁၇

၂၀၇၊ ျမျပင္ႀကီးေက်းရြာ၊

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

ေျမကြက္အမွတ(္ ၉)၊ေျမတိုင္းအမွတ္၉၇၊

၂၀၁၇

သမုတ္ဒရစ္ရပ္ကြက္၊ ပုဂ၊ံ

ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ေညာင္ဦးခရိုင္၊ မႏ ၱေလး

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

၀.၂၆ ဧက

Resort

AIC8

UIG 12

Resort

AIC9

UIG 12

ဦး၀င္းေအာင္10

UIG 12

ဦး၀င္းေအာင္ 11

UIG

Amata

သစ္ေတာႏွင့္

UIG

ဥယ်ာဥ္အပန္းေျဖ

သဘာ၀ပတ္၀န္

Amata

၁၇

(Ngapali
Beach)

ခုႏွစ္

၀.၅၇ ဧက

Amata

၁၇

(Ngapali
Beach)

ခုႏွစ္

၀.၁၆၁ ဧက

Amata Garden

၂၇

Resort (Bagan)

တိုင္းေဒသႀကီး။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊သံတြခ
ဲ ရိုင္၊ ငပလီၿမိဳ႕နယ္၊

၂၀၁၇

ျမျပင္ေက်းရြာရွိ

စက္တင္ဘာလ ၂၉

(Ngapali

ရက္ေန႔မွ ၁၅ ႏွစ္

Beach)

ေျမကြက္အမွတ္၂၀၇၊

ျမျပင္လယ္ေျမ၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၂၁၆/၂၁၇၊

ခုႏွစ္

၁.၀၇ ဧက

Amata

Resort

ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၆၊ ၁၅၇/၂၊ ဦးပိုင္အမွတ္
၆၂/၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၅၃/၁ ၊
အင္းေလးကန္

သဘာ၀

၂၀၁၄

ခုႏွစ္

၁၇.၄၈ ဧက

ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ သလဲဦး

ႏို၀င္ဘာလ

ေက်းရြာ၊

ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ ၅၀

စခန္း(အင္းေလး

းက်င္

(တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၁၀

ကန္)

ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေညာင္ေရႊ-နမ္ပန္ကားလမ္း

အေနာက္ဘက္ ၁၇.၄၈ ဧကရွိေျမ

ႏွစ္စီ

၂၁

သက္တမ္း

ေရွာက္ေရး

ႏွစ္ၾကိမ္တိုးႏိုင္ပါသ

၀န္ၾကီးဌာန၊

ည္)

သစ္ေတာဌာန

Note: မွတ္ခ်က္
၁။ ဦး၀င္းေအာင္သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၀၇

ခုႏွစ္

မတ္လ

၂၇ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၂။ AIC ကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ပါ ပံုစံ၁၀၅ႏွင့္၁၀၆တြင္ ေျမပိုင္ရွင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃။ AIC ကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ပါ ပံုစံ၁၀၅ႏွင့္၁၀၆တြင္ ေျမပိုင္ရွင္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၄။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၆ခုနွစ္

မတ္လ

၂၈ရက္

မတ္လ

၂၈ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၅။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မွစ၍

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၆။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၆ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

၂၀၁၆ခုႏွစ္

မတ္လ

၁ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

၂၈ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၇။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၈။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၆ခုႏွစ္

မတ္လ

၂၈ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

၁ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

၂ရက္

မွစ၍

ႏွစ္ေပါင္း

၃၀အထိ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၉။ AIC

သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၆ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
၁၀။ ဦး၀င္းေအာင္သည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ

၂၀၁၂ခုႏွစ္

ၿမိဳ ့ေျမကိုငွားရမ္းထားပါသည္။
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ဧျပီလ

၁၁။ ဦး၀င္းေအာင္(AIC)သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရထံမွ(ပံုစံ၁၅ (က)) ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားပါသည္။
၁၂။ IFC Credit Facility အရ UIG ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ားကို အာမခံခ်က္ရွိေစရန္အတြက္၊ IFC
၏ အက်ိဳးငွာ၊ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားသည္၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ေသာ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
အျခားပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားရွိ

အခြင့္အေရးမ်ား၊

အမည္ေပါက္ပိုင္ဆုိင္မႈ၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္အတူ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မႈစာခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွံကာ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေပးအပ္၍ ေပါင္ႏွံျခင္း
(Equitable Mortgage) အားျဖင့္ သီးသန္႔အေပါင္တစ္ရပ္ (Exclusive Charge) ေအာက္တြင္ ရွိသည္။
ေနရာ

ခန့္မွန္းဧရိယာ

Use

of

Right to use holder အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားသူ

Property
အသံုးျပဳပံု
ေျမကြက္အမွတ္၁၅၄၄၊

Amata

UIG (အသံုးျပဳခြင့္/ဆက္ခံခြင့္ကို

ေျမတိုင္းအမွတ္၇/၇၊သူေဌးကန္၊

၁.၅၅ ဧက

Garden

ဦး၀င္းေအာင္(ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ထံမွအလားတူအခြင့္အေရးရရွိ

ပုဂံၿမိဳ႕သစ္၊ေညာင္ဦးခရိုင္၊မႏၲေ

Resort

ခဲ့ေသာ )ထံမွရရွိထားျပီး- UIG သည္

လးတိုင္း။

(ပုဂံ)

ဂရန္ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။)

Amata

UIG( အသံုးျပဳခြင့္/ဆက္ခံခြင့္ကို

Garden

ဦး၀င္းေအာင္(ဦးခင္ေမာင္ေမာင္ထံမွအလားတူအခြင့္အေရးရရွိ

Resort

ခဲ့ေသာ )ထံမွရရွိထားျပီး- UIG သည္

(ပုဂံ)

ဂရန္ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။)

ေျမကြက္အမွတ္

၁၅၄၄၊

ေျမတိုင္းအမွတ္

၇/၆၊

သူေဌးကန္၊

၅.၀၀ ဧက

ပုဂံျမိဳ႕သစ္၊

ေညာင္ဦးခရိုင္၊ မႏၱေလးတိုင္း

အထက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ဦး၀င္းေအာင္(သို႔)AIC က ပိုင္ဆိုင္ျပီး AIC အား ဦးဝင္းေအာင္
နွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ (ယင္းတို႔မွာ ကုမဏ
ၸ ီ၏ အစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ားနွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္) တို႔က
ပိုင္ဆိုင္ၾကသျဖင့္ ဘုတ္ဒါရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဦးဝင္းေအာင္ နွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔ AIC ၏
ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားနိုင္သေရြ႕ ထိုေျမမ်ားကို အလားတူ နည္းလမ္းအတိုင္းအသံုးျပဳနိုင္ရန္ ႏွင့္/သို႔
အလားတူ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္းအငွားသက္တမ္းတိုးရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားၾကပါသည္။
၃-၂-၇။ သုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား(RESEARCH AND DEVELOPMENT)
လြန္ခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ႏွစ္အျပင္ ယခု လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မိမိတို႕ အေန ျဖင့္ သိသာထင္ရွား ေသာ သုေတသန
ႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ မႈမရွိပါ။
၃-၃။

ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ ၉ လစာ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ေရးႏွစ္
အတြက္

ကိုက္ညွိျပင္ဆင္အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား ႏွင့္

ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေနအထား၊

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ေရးႏွစ္အတြက္ အျခားဘ႑ာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို

“အပိုင္း၆။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” တင္ျပထားပါသည္။ ယခင္ကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အျပင္ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေခ်မ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တြင္
“အပိုင္း၆။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ယူဆခ်က္မ်ား၊

မေရရာမႈမ်ားအျပင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား”

သို႕မဟုတ္

အလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရလဒ္အား ျဖင့္ကုမၸဏီ၏ အမွန္တကယ္
ရလဒ္မ်ားမွာ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားခ်က္မ်ား ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ႀကီးမားစြာလြဲေခ်ာ္ျခင္း မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။
၃-၃-၁။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို့ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ အတြက္ ၉လစာ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘ႑ာေရးနွစ္

မ်ားအတြက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္

မွဳစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို
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ေအာက္ပါဇယားတြင္

ေဖၚၿပထားပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို့၏ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားကိုတည္ေထာင္လည္ပတ္ခဲ့သည္မွာနွစ္အေတာ္အတန္ၾကာၿပီၿဖစ္ေသာ္လ
ည္းကုမၸဏီတည္ေထာင္မွဳမွာ၂၀၁၇ခုနွစ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးနွစ္သည္သာ

တစ္နွစ္လံုး၏

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မွဳ ရလဒ္ကို ေဖၚၿပနိုင္ေသာနွစ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္

တို့အေနၿဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္

တို့ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ ၉ လစာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ရလဒ္နွင့္၊၂၀၁၇၂၀၁၈

ဘ႑ာေရးနွစ္

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္မွဳ

တစ္ခုအေနၿဖင့္နွိဳင္းယွဥ္ထည့္သြင္းေဖၚၿပရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္နိုင္မွဳတြင္အဓိကပြင့္လင္းရာသီ

၃

တစ္နွစ္လံုးစာအတြက္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္

သို့ရာတြင္

စုစုေပါင္း

လစြမ္းေဆာင္ခ်က္ရလဒ္ကို

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွ

၉

ခ်က္ကို ပံုစံ
လလုပ္ငန္းစြမ္း

သာေဖၚၿပထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး
သည္ကိုမွတ္သားထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆

(၂၀၁၇ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ

ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

၂၀၁၇ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

ကုန္ဆံုးေသာ

ကုန္ဆံုးေသာ

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ခန္႔မွန္း၉လစာစာရင္း ၂၀၁၆-

ခန္႔မွန္း၉လစာစာရင္း

၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၆,၁၁၆.၅

၂,၉၃၂.၆

၃,၆၁၄.၀

အျခားေရာင္းရေငြ

၁,၇၄၉.၁

၁,၀၁၃.၄

၁,၁၂၃.၅

ေရာင္းရကုန္တန္ဖိုး (Cost of

၃,၀၀၃.၄

၁,၇၈၄.၉

၂,၃၂၃.၉

-

-

၂၃၇.၉

၁,၂၂၇.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

မိုးပ်ံပူေဖာင္းဆိုင္ရာ ေရာင္းရေငြ

Sales)
အတိုး (Finance Cost)
အသားတင္အျမတ္(အရႈံး) (Net
Profit (Loss))

ကုမၸဏီ၏အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာဟိုတယ္မ်ားနွင့္
စီမံခန့္ခြလ
ဲ ုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

မိုးပ်ံပူေဖာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို့ကုမၸဏီ၏

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ဟိုတယ္နွင့္

ဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္မွဳရလဒ္ရွိ/မရွိဆိုၿခင္းမွာ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိ/

မရွိဆိုသည့္အေပၚတြင္

အလြန္ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ကြ်ႏု္ပ္တို့ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြအၿမတ္အစြန္းမွာကြ်ႏု္ပ္တို့၏ အစုရွယ္ယာ
၉၉.၉၉% ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ UIG နွင့္ အစုရွယ္ယာ ၅၁% ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ (Myanmar Ballooning Co.,Ltd.,)
စသည့္ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား မွဆင္း သက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဝင္ေငြကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ လည္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမွဝင္ေငြ၊
မိုးပ်ံပူေဖာင္းလုပ္ငန္းမွ

ဝင္ေငြနွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားမွဝင္ေငြဟူ၍ခြၿဲ ခား
ရက္ေန့တြင္ကုန္ဆံုးေသာ

အစားအေသာက္အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမွဝင္ေငြ

သတ္မွတ္ထား

ပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၉လအတြက္စုစုေပါင္းနွင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘ႑ာေရး

ဘ႑ာေရးနွစ္

၊

SPA

ဒီဇင္ဘာ

၃၁

နွစ္အတြက္ေၿပာရလ်ွင္

စုစုေပါင္း

ဝင္ေငြအေနၿဖင့္၂၀.၁% အထိတိုးတက္ လာခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာဟိုတယ္နွင့္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းလုပ္ငန္းမွ ၂၃.၃%
တိုးတက္မွဳနွင့္တစ္ၿခားဝင္ေငြမွ ၁၀.၉% တိုးလာၿခင္း ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ထိုဝင္ေငြကိုလိုက္၍ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း
၃၀.၂% အထိၿမင့္တက္လာၿပီး စုစုေပါင္းအျမတ္ေငြသည္လည္း အဆိုပါကာလတြင္ ၁၁.၇% အထိတက္လာရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မွာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္နွင့္လည္းဆက္စပ္ ေနပါသည္။
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ေခ်းယူထားေသာ

IFC

၏

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးနွစ္

မွ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာေရးနွစ္အထိ

၉လတာ

ကာလအတြင္း

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လာမွဳမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုၿမင့္မားလာသည္ကိုလည္း သိရွိ ေလ့လာ
နိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားမွာ ကုန္က်စရိတ္အေသးစိတ္ကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

Pro Forma FY

အေရာင္း၊အေထြေထြႏွင့္

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆

(၂၀၁၇ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇

2016-2017

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ စာရင္း

၉လစာ စာရင္း

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၁,၆၃၆.၇

၁,၂၉၅.၃

၁,၄၀၈.၁

၂၆၅.၃

၄၉၃.၃

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စရိတ္
(Selling, General and
Administrative
Expenses)
ေျမဌားခႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ကုန္က်စရိတ္ (Lease and

၄၃၇.၆

Property Related
Expenses)

ဝန္ထမ္းလစာ၊ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ား၊အၿခားအသံုးအေဆာင္မ်ားအပါအဝင္အေရာင္း၊

အေထြေထြနွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆို္င္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန့တြင္ကုန္ဆံုးးေသာ
၉လ

အတြက္

စုစုေပါင္းနွင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးနွစ္

အတြက္ေၿပာရလ်ွင္၈.၇%

ထိတိုးၿမင့္လာခဲ့ပါသည္။

ငွားရမ္းခႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေသာ အသံုး စားရိတ္ႏွင့္ ့ အခြန္ အခ မ်ား ၊ ငွား ရမ္း ခ မ်ား ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခမ်ား
မွာ ၈၅.၉% အထိ တက္ သြား ခဲ့ ရျပီး အဓိ က အေၾကာင္းမွာ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံေသာ PROPERTY TAX ႏွင့္ အျခား
ထိန္း သိမ္းခမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသစ္

ေဆာက္လုပ္ ေသာ ဟိုတယ္ အခန္းမ်ား လည္း အမတ (အင္းေလး)

ႏွင့္ (ပုဂံ)တြင္ တည္ ေဆာက္ ျပီး စီးသြား ျပီး ျဖစ္သည္။ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
တြင္ အခြန္ ေဆာင္ ျပီး သြား ျပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ကုမၸဏီ အေန ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ား
ေပးေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႕ အေန ျဖင့္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီး သြားလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္
တြင္ LOW SEASON အပါအ၀င္ ၉လ စာရင္း ခ်ဳပ္ အခ်က္ အလက္မ်ား တြင္ ကုမၸဏီ အေန ျဖင့္ အသားတင္ ဆံုး
ရွံဳး မႈ မ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ၉ လ ခ်ဳပ္ စာရင္းပါ အရွံဳး မွာ ၉၉.၃ % ျဖစ္ျပီး
အသားတင္ ဆံုး ရွံဳး မႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုႏွိဳင္း ယွဥ္ ပါက ေလ်ာ့ က် လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပို မို ျပီး
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက အပိုင္း၆။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ၾကည့္ ပါ။
၃-၃-၂။ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရး အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္
ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား
မိမိတို႕ ကုမၸဏီ၏ ယာယီမဟုတ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား မွာ ဟို တယ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ၊ ကိရိယာ
တန္ဆာ ပလာ မ်ား ျဖစ္ျပီး ၄င္းအရာ မ်ား ထဲမွ ျမိတ္ေဒသရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ အပန္းေျဖ ဟို တယ္ မွာ
အေန

အထား

တြင္

ပင္

ရွိေနပါေသးသည္။

ေငြသားမပါ၀င္ေသာ တန္ဖိုး ေလွ်ာ့ က် မႈ

လက္ရွိ

စာရင္းေဖၚျပျပီးသား

ကုမၸဏီပိုင္

ေဆာက္လက္စ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

မွာ

မ်ား အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ထား ျပီး တန္ဖိုး ေလွ်ာ့ ေပါ့ တြက္ ျခင္း

( Depreciation) နည္း လမ္း ကို တြက္ ခ်က္ရာ တြင္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ ထား ေသာ တန္ ဖိုး အေပၚမွာ မ်ဥ္းေျဖာင့္
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ဆြန
ဲ ည္း (Straight-line method) ကို သံုး ကာ တြက္ ခ်က္ ျခင္း ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ အား ျဖင့္ အေဆာက္ အဦး မ်ား အေပၚ
တြင္ ၄၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၊ ပရိေဘာဂ၊ ႏွင့္ စက္ပစၥည္း စေသာ အရာ မ်ား အေပၚတြင္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ပံုေသပိုင္
ပစၥည္း မ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ၃၃.၀% တိုး လာ ခဲ့ ျပီး အဓိက အေၾကာင္း အခ်က္ မ်ား မွာ ပုဂံႏွင့္ အျခား
Amata Garden Resort ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား မွာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
တို႕တြင္ ၿပီးစီးသြား ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

Pro Forma

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ

(၂၀၁၇ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇

FY 2016-2017

၂၀၁၆ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ စာရင္း

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ စာရင္း

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဟိုတယ္အေဆာက္အဦးမ်ား

၂၉,၁၄၁.၀

၂၈,၉၁၃.၁

၄၃,၈၃၆.၄

၁၅၈.၄

၂၁၃.၇

၁၇၀.၀

၃,၀၃၀.၂

၃,၈၉၇.၂

(၉၅.၅)

(Hotel Buildings and
Properties)
လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကရိယာမ်ား
(Operational Equipment)
ေဆာက္လုပ္ဆလ
ဲ ုပ္ငန္းမ်ား
(Work-in-Progress)

လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ Resort တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေငြသားႏွင့္ ေငြသားႏွင့္ တန္ဖိုးတူ (Cash
Equivalent)

မ်ား၊

ရရန္ရွိေငြမ်ား၊

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းကုန္၊

ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈႏွင့္

ႀကိဳတင္ေပးေခ်ေငြမ်ားႏွင့္

စာရင္းရွင္အပ္ေငြမ်ား ပါ၀င္သည္။ ေငြသားႏွင့္ ေငြသားႏွင့္တန္ဖိုးတူမ်ားတြင္ လက္ဝယ္ရွိေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားရွိ
က်ပ္ေငြ၊

အေမရိကန္ေဒၚလာ၊

အစားအစာမ်ား၊

ယူ႐ိုေငြေၾကးမ်ားအားလံုး

သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊

ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၊

အႏွိပ္ဆီမ်ား၊

စာေရးကိရိယာမ်ား၊

မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

ပါဝင္သည္။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းကုန္ဆိုသည္မွာ

၀န္ထမ္းယူနီေဖာင္းမ်ား၊

စသည့္တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

ဟိုတယ္၊

ဧည့္သည္အတြက္

အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္

Spa

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၉ လခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈

ဘ႑ာႏွစ္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက၊ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးကန္ရွိ Amata Garden Resort တို႔တြင္ အခန္း ၂၂၂ ခန္း
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြလက္က်န္တြင္ အႏုတ္လကၡဏာျပ၍၊ လက္ငင္းရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ေလ်ာ့က်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ေငြႏွင့္ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ

Pro Forma

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆

(၂၀၁၇ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇

FY 2016-2017

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ စာရင္း

ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ စာရင္း

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၁,၁၂၆.၅

၇၉၁.၃

၁,၀၆၈.၂

၈၂.၅

၁၆၂.၈

၈၈၆.၀

၁,၃၉၄.၂

၁,၅၀၉.၀

၃၀၉.၂

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (Cash and
Cash Equivalents)
ၾကိဳတင္ေပးေငြမ်ား (Advance
and prepayment)
ရရန္ရွိေငြမ်ား (Account
Receivables)
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လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းမ်ား

(၆၇၄.၃)

၇၀၃.၉

၀.၀

၁၃၄.၀

၁၃၃.၃

၁၉၀.၈

ခ်ိတ္ဆက္သည္စ
့ ာရင္း
(Current Accounts)
စတိုလက္က်န္ (Inventory)

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား
လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ မိမိတို႔က ေပးရန္ရွိမ်ား၊ ေပးရန္ရွိမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေရးဆြထ
ဲ ားသည္မ်ားႏွင့္၊
ေပးေခ်ရမည့္

(ဝင္ေငြ၊

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ဝန္ထမ္း)

အခြန္မ်ား၊

လူမႈဖူလံုေရး

ထည့္၀င္မႈမ်ား၊

လွ်ပ္စစ္၊

စာရင္းစစ္အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြစရိတ္မ်ားပါဝင္ေသာ အျခားေပးရန္ရွိမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္
ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားျခင္းအတြက္ လက္ခံရရွိထားေသာ ေငြမ်ားျဖစ္သည့္ စေပၚ
ေပးေခ်မႈမ်ားလည္း

ပါဝင္သည္။

အျခားေပးရန္ရွိမ်ားတြင္

ေကာ္မရွင္ခမ်ား၊

ေနရာငွားရမ္းမႈမ်ားႏွင့္

အျခားတို႔ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၉ လခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက
လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ားတြင္
စာရင္းေရးဆြထ
ဲ ားသည္မ်ားႏွင့္

၂၈.၁%

တိုးလာျခင္းမွာ

အဓိကအားျဖင့္

အျခားေပးရန္ရွိသည္မ်ားတို႔

ေပးရန္ရွိမ်ားအျဖစ္

တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊

ယင္းသည္

အခန္းအေရအတြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ

(၂၀၁၇ဧျပီ ၁ရက္ေန႕မွ

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ

၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ

၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ

ခန္႔မွန္း၉လစာ စာရင္း

ခန္႔မွန္း၉လစာ စာရင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘ႑ာေရးႏွစ္

ေပးရန္ရွိ စာရင္း

၂၈၃.၈

၂၄၉.၅

၁၁၇.၂

အျခားေပးရန္က်န္ စာရင္းမ်ား

၉၅၈.၂

၉၁၂.၂

၂,၂၆၈.၅

ၾကိဳတင္လက္ခံရရွိသည့္ ေငြမ်ား

၇၈၀.၅

၁,၂၆၇.၅

၈၂၃.၀

အျခားေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၇၂.၀

၁၅၅.၇

၁၀၃.၅

အေၾကြးတင္ရွိမႈအေျခအေန
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔.ရက္ (Latest Practicable Date ) အရ လုပ္ငန္းစုစာရင္းဇယားေပၚတြင္အေျခခံ၍ IFC
ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈမွ

ေရရွည္ေခ်းေငြသည္

ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း

သန္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏အျမင္အရ

ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္ဟိုတယ္အသစ္

ခ်ဲ႕ထြင္ေသာစီမံခ်က္မ်ားမွ

၁၄,၄၁၅.၈

လက္ရွိဟိုတယ္မ်ား၏
၈ႏွစ္စာ

IFC

ခိုင္မာေသာ

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

အေပၚႏွစ္စဥ္အရစ္က်ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာေပးဆပ္ႏိုင္မည္ဟု အျမင္ရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္

IFC

သည္

ေခ်းေငြအားလံုး

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

၂.၀

ကုမၸဏီေရရွည္အေၾကြးတင္ရွိမႈကို
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

“

သို႕

အပိုင္း၃။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား

ကုမၸဏီ

သို႔

အထိေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသည္။

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ “ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။
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UIG၏အစုရွယ္ယာ

အျဖစ္

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လည္း
IFC

သို႔

ေရရွည္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား

ကုမၸဏီ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

-

IFC

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမတည္ေငြရင္း
မိမိတို႕၏ equity

တြင္ ထုတ္ ေ၀ထား ေသာ မတည္ ေငြရင္း ႏွင့္ ေပးသြင္းထားၿပီးေသာ အစုရွယ္ယာ မတည္

ေငြရင္း၊ ၾကိဳတင္ ေပးသြင္းရေသာ မတည္ ေငြ ရင္း ၊ တန္ဖိုး ျဖတ္ရန္ သီးျခား ရန္ပံု ေငြ ႏွင့္ အျမတ္လက္က်န္ ဟု
ေတြ႔ရသည္။ မတည္ ေငြထည့္ ၀င္မႈ ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ ၾကိဳတင္ ရင္ႏွီး ေငြအား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား
ညႊန္ၾကား မႈ ဦးစီး ဌာန ထံသို ႕

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ မ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ကာ စနစ္တက်

စာရင္း သြင္း ျခင္း မ်ား မျပဳ ရေသးပါ။ မိမိတို႕ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ ျပဳ ခ်က္ရထား ေသာ မတည္ ေငြပမာဏမွာ ျမန္မာ
က်ပ္္ေငြ ဘီလီယံ ၅၀ ျဖစ္ျပီး အစုရွယ္ယာ တစ္ခု လွ်င္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၁၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ေ၀ထား ေသာ
အစုရွယ္ယာ အားလံုး အတြက္ အျပည့္ အ၀ ထည့္၀င္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ ရာျဖတ္ မ်ား က လြတ္လပ္စြာ
တန္ဖိုး တြက္ခ်က္ မႈအရ လုပ္ငန္းစု၏ တန္ဖိုး မွာ ၁၈.၆ ဘီလီယံ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၏ ၉
လ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ တို႕ႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည့္ ပါက စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုး ၃.၉% ေလ်ာ့
က်ေၾကာင္း ေတြ႕ရျပီး အဓိ က အခ်က္မွာ ၾကိဳတင္ မတည္ ထည့္သြင္းေငြမ်ား ျပန္ ထုတ္ေပး ျခင္း ႏွင့္ ယခင္ အျမတ္
လက္က်န္ မ်ား တိုးလာ ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား
မၾကာေသးမီက

အင္းေလးႏွင့္

ပုဂံတြင္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ရ႔ပ္ကို

ဟိုတယ္အခန္းသစ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္

ညႊန္းျပသည့္အဓိကအခ်ိဳးမ်ားကို

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

ကုမၸဏီ၏ေငြေၾကးျဖစ္လြယ္မႈ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားထဲတြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

ၾကီးမားေသာ
အေျခအေနကို

ဇယားအရ

၂၀၁၇-

၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ၏ေနာက္ဆံုး ၉ လ အတြင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ေငြေၾကးျဖစ္လြယ္မႈအခ်ိဳး ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို

အေၾကြးျဖင့္၀ယ္ယူထားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္

ေႂကြးၿမီပမာဏသည္ အလြယ္တကူ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

(Kyats million)

Pro Forma

Pro Forma (၂၀၁၆ ဧျပီ

Pro Forma (၂၀၁၇ဧျပီ

၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ

၁ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ

၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ ၉လစာ

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၉လစာ စာရင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇

စာရင္း

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

Quick ratio

၁.၁၅

၀.၈၉

၀.၄၂

Debt to equity ratio

၀.၀၇

၀.၁၁

၀.၄၇

Debt to asset ratio

၀.၀၆

၀.၁၀

၀.၃၂

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ႏွစ္စဥ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွျပန္လည္ရရွိေသာ၀င္ေငြမ်ားအျပင္

ျပင္ပ

အရင္းအျမစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အထူးသျဖင့္အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ထည့္၀င္မႈမ်ားႏွင့္ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ
ထံမွ ထည့္၀င္ရန္က်န္ရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၀.၈ သန္း အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏အတြင္းပိုင္းရင္းျမစ္မ်ားမွတဆင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ၾကီးထြားမႈႏွင့္

ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲပါ

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔.ရက္ (Latest Practicable Date ) တြင္
ကုမၸဏီ၏

လက္ရွိေငြသားလက္က်န္စာရင္းႏွင့္

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ

အသားတင္လည္ပတ္ေနေသာ
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သည္။

ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

ရန္ပံုေငြတို႔ကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက

ကုမၸဏီတြင္

လံုေလာက္ေသာ

မတည္ရင္းႏွီးေငြရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
၃-၄။

CASH FLOW ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္

ကၽြႏု္ပ္

တို႔၏

အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ေငြသားစီးဆင္းမႈကို

ႏွစ္ကာလအလိုက္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“အပိုင္း၆။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။
(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

၂၀၁၆-၂၀၁၇

(၂၀၁၆ ဧျပီ ၁ ရက္ေန႕မွ

(၂၀၁၇ ဧျပီ ၁ ရက္ေန႕မွ

ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ခန္႔မွန္း)

၂၀၁၆

၂၀၁၇

ဒီဇင္ဘာ

၃၁ရက္ေန႔) ကုန္ဆံုးေသာ

ရက္ေန႔)

၉လစာ

၉လစာ

စာရင္း

၂၀၁၆-

ဒီဇင္ဘာ

၃၁

ကုန္ဆံုးေသာ
စာရင္း

၂၀၁၇-

၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂,၅၃၉.၀

၃,၉၅၂.၁

၃၀၈.၆

(၂,၃၀၂.၇)

(၄,၀၅၁.၂)

(၁၁,၈၅၈.၉)

၀.၀

၀.၀

၁၁,၄၉၂.၀

၂၃၆.၃

(၉၉.၀)

(၅၈.၃)

၈၉၀.၃

၈၉၀.၃

၁,၁၂၆.၅

၁,၁၂၆.၅

၇၉၁.၃

၁,၀၆၈.၂

အတြကအ
္ သံုးျပဳေသာေငြသား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အသံုးျပဳေသာ ေငြသား
ေငြေရးေၾကးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ
ရရွိေသာ ေငြသား
ေငြသားႏွင့္

ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

အသားတင္

တိုးလာျခင္း/(ေလ်ာ့လာျခင္း)
ဘ႑ာေရးႏွစ္စရွိ

ေငြသားႏွင့္

ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆံုးရွိ

ေငြသားႏွင့္

ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

ေငြေရးေၾကးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ရရွိေသာေငြသားသည္ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မွ ရရွိေသာ
ပထမအရစ္ထုတ္ေပးေငြ ကို ဆိုလိုပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို “အပိုင္း၃။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား -IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ” တြင္ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္
၉ လစာ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေငြသား သည္
၁၉၂.၇% တိုးလားခဲ့ျခင္းမွာ Amata ဥယ်ဥ္အပန္းေျဖစခန္းအမည္ျဖင့္ အင္းေလးႏွင့္ ပုဂံတြင္ ဟိုတယ္အခန္း ၂၂၂ ခန္း
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇
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ဘ႑ာေရးႏွစ္

၉လစာ

စာရင္းတြင္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

အတြက္အသံုးျပဳေသာေငြသားသည္

ေငြက်ပ္သန္း

၃,၉၅၂.၁

ျဖစ္ျပီး

အဆိုပါကာလအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္လိုအပ္ေသာေငြ မေျပာင္းလဲမီ လုပ္ငန္းအျမတ္သည္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း
၃,၁၄၇.၅ျဖစ္သည္။ အဓိကကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားမွာ

စတိုလက္က်န္ေလ်ာ့ေငြ ေငြက်ပ္သန္း ၃၂.၇;



အျခားရရန္ရွိစာရင္းမ်ားတိုးလာျခင္း ေငြက်ပ္ သန္း ၈၅၀.၄;



လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့လာေသာေငြက်ပ္သန္း ၄၁၇.၉;



လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ တိုးလာေသာေငြက်ပ္သန္း ၉၂၈.၇; ႏွင့္



အျခားေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ တိုးလာေသာ ေငြက်ပ္ သန္း ၃၄၁.၂.

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘ႑ာေရးႏွစ္

၉လစာ

အတြက္အသံုးျပဳေသာေငြသားသည္

စာရင္းတြင္

ေငြက်ပ္သန္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္လိုအပ္ေသာေငြ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

၃၀၈.၆

မေျပာင္းလဲမီ

ျဖစ္ျပီး

အဆိုပါကာလအတြက္

လုပ္ငန္းအျမတ္မွာ

အရံႈးျပေနပါသည္။

အဓိကကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားမွာ

စတိုလက္က်န္ေၾကာင့္ ေလ်ာ့လာေသာေငြက်ပ္သန္း ၅၆.၈;



အျခားရရန္ရွိစာရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့လာေသာ ေငြက်ပ္ သန္း ၂၈၁.၄;



လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ တိုးလာေသာေငြက်ပ္သန္း ၄၂.၅;



လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ တိုးလာေသာေငြက်ပ္သန္း ၉၂၈.၇; ႏွင့္



အျခားေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ တိုးလာေသာ ေငြက်ပ္ သန္း ၁,၀၇၇.၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

(၇)ႏွစ္တာကာလ

ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ရခိုင္ေဒသတြင္း

စတင္ခဲ့သည္မွာ

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

သတင္းဌာနမ်ား၏ အဆိုးျမင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးႏွင့္ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား

အေနျဖင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးေသာ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္

က႑တစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု

ေရရွည္တြင္
ယံုၾကည္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားအရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူ
၂.၉သန္း

ရွိခဲ့ရာမွ

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္

၃.၄သန္းရွိခဲ့ျပီး

၁၈%ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္

မွတ္တမ္းအရ

လည္ပတ္သူ ၄.၇သန္းရွိခဲ့သျဖင့္ လည္ပတ္သူေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း ပုဂံဘုရားပုထိုးမ်ား၊ အင္းေလး ေရေပၚဥယ်ာဥ္
ႏွင့္

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း

ခရီးစဥ္မ်ားသို႔

လည္ပတ္ရန္

လိုလားလ်က္ပင္ရွိသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား

မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈက်ဆင္းျခင္းကို ကာမိေစႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းေျပးဆြျဲ ခင္းကို တိုးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ အာရွေဒသတြင္လည္ပတ္ရန္
ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္

အိမ္နီးခ်င္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားသို႔

ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

တိုးျမွင့္စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင့္

ေဒသတြင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပို၍ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံေစ်းကြက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၂၅%သို႔တိုးတက္သြားႏိုင္ျပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္

113

အေနာက္နိုင္ငံမ်ားတြင္
Development

Bank

၂၀%နီးပါးအထိ
အရ

ခရီးသြားလာမႈက်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင့္

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္

ပို၍၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈအသစ္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္
အဆိုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း

ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္ေပါင္း

သိရပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္

မူ၀ါဒတစ္ခုခ်မွတ္ျပီး

သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
အနာဂတ္အတြက္

ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ား

Asian

၇.၅သန္းထက္

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ႏွင့္
ျမွင့္တင္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

တိုးျမွင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

၅ႏွစ္စာ

ေငြသားစီးဆင္းမႈ ခန္မွန္းခ်က္အေသးစိတ္ကို “ အပိုင္း ၆။ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္” တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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အပိုင္း ၄။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ ့၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား

၄-၁။

ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြ႔က
ဲ ို တာဝန္
အပ္ႏွင္းထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြ႔သ
ဲ ည္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း

လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထား
ၿပီး ဒါရိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။

ေမြးေန႔သကၠရာ
အမည္

ဇ္/ က်ား မ /
လူမ်ိဳး

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ရာထူ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

း၊တာ၀န္ (ပညာေရးႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ

အျခားကုမၸဏီတင
ြ ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန

(၁) (၂)

လုပ္သက္

ပါက
တာ၀န္ကိုေဖာ္ျပရမည္)

ဦးဝင္းေအာင္

(၃)

၁၆.၉.၁၉၆၆/

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

က်ား/

ပါသည္။

၂၂ ရက္ ေန ့က

ျမန္မာ

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

ေဒၚေနျမတ္သူေအာ

၂.၉.၁၉၇၂/

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

င္

မ/

ပါသည္။

၂၂ ရက္ ေန ့က

ျမန္မာ
ေဒၚနီလာဝင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

မ/

ပါသည္။

၂၂ ရက္ ေန ့က

ျမန္မာ

၄၀၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

၂၆.၁၀.၁၉၄၅ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

င္

မ/

ပါသည္။

၂၂ ရက္ ေန ့က

ျမန္မာ

၄၀၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

၄.၁၀.၁၉၇၁ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

မ/

ပါသည္။

၂၂ ရက္ ေန ့က

ျမန္မာ

မွတ္ခ်က္။

၄၀၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

၆.၅.၁၉၇၁ /

ေဒၚသန္းသန္းေအာ

ေဒၚခင္စုစုဟန္

၄,၃၆၀,၀၀၀

၄၀၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

(၁)အထက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္

တိုက္ရုိက္ထည့္ဝင္ထားေသာ

ရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ားကိုသာ

ထည့္သြင္းထားၿပီး ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔၏ Amata International Company
Limited

မွတဆင့္

ထည့္ဝင္ထားေသာ

သြယ္ဝိုက္ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားမႈမ်ားကို

ထည့္သြင္း

တြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိပါ။
(၂) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန့ ပါ DICA မွထုတ္ေပးေသာ CRD အေထာက္အထားမ်ားအရ
ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးသည္ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀က်ပ္သို႕
ေလ်ာ့က်သြားျပီး ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။
(၃) ဦးဝင္းေအာင္သည္ Amata International Co., Ltd ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဒါရိုက္တာလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
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ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမွ် (၁)

၎

အေပၚသို႔

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၎က

ဒါ႐ိုက္တာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ

သို႔မဟုတ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အေပၚသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒဝါလီခံျခင္း
(bankruptcy) ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ခံရမႈ မရွိခဲ့ပါ။
(၂)

ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ
ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း မရွိပါ။

(၃)

ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ အရည္အခ်င္း
ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိခဲ့ပါ။

(၄)

အက်ဳံးဝင္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ စုံစမ္း
စစ္ေဆးျခင္း ခံရသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခုတြင္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း
မရွိခဲ့ပါ။

၄-၂။

အုပ္ခ်ုဳပ္မွဳဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မွဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဇယားတြင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အမည္

ေမြးေန႔သကၠရာဇ္/
က်ား

မ

လူမ်ိဳး

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ရာထူး၊
/

တာ၀န္

လုပ္သက္္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွ
တ္ပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ (၁)

(ပညာေရးႏွင့္

အျခားကုမၸဏီတြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါ
က တာ၀န္ကိုေဖာ္ျပရမည္)

ေဒၚသီရိခိုင္

၁၉.၁.၁၉၆၄ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁

(အေရာင္းႏွင့္

မ/

သည္။

ရက္ေန့ က

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး

ျမန္မာ

၄၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

ဒါရိုက္တာ)
ဦးညြန္႕ဝင္းထြန္း

၃၀.၁၀.၁၉၆၂ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁

(ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္)

က်ား/

သည္။

ရက္ေန့ က

ျမန္မာ

၄၀,၀၀၀

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

Mr Vorana Pierre-

၃.၁၀.၁၉၆၈ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Arnaud Na

က်ား /

သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၁

Champassak

ျပင္သစ္

မရွိ

ရက္ေန ့က

အုပ္စု

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊
Amata Garden Bagan
and Amata Boutique
House
ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳး (Group

၁၅.၂.၁၉၆၅ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ

၂၀၀၃ ခုႏွစ္

Operations Manager)

မ/

သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃

ျမန္မာ

မရွိ

ရက္ေန့ က
ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။

ေဒၚသီတာ (ဘ႑ာေရး

၂၈.၁၁.၁၉၇၀ /

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁

အရာရွ)ိ

မ/

သည္။

ရက္ေန့ က

ျမန္မာ

ခန္႔အပ္ခဲ ့ပါသည္။
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မရွိ

မွတ္ခ်က္ (၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန့ ပါ DICA မွထုတ္ေပးေသာ CRD အေထာက္အထားမ်ားအရ
ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးသည္ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀ က်ပ္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားျပီး
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ားမွ် (၁)

၎

အေပၚသို႔

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၎က

ဒါ႐ိုက္တာ၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ

သို႔မဟုတ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အေပၚသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒဝါလီခံျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ခံရမႈ မရွိခဲ့ပါ။
(၂)

ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ
ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း မရွိပါ။

(၃)

ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ အရည္အခ်င္း
ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိခဲ့ပါ။

(၄)

အက်ဳံးဝင္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အတြက္ စုံစမ္း

စစ္ေဆးျခင္း ခံရသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခုတြင္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
၄-၃။

အေရးႀကီးေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္

ဘုတ္အဖြ႔၀
ဲ င္ ဒါရိုက္တာမ်ား
ဦး၀င္းေအာင္
ဦး၀င္းေအာင္သည္ Amataဟိုတယ္လုပ္ငန္းစု၏ တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး
City University of New York မွ BBA (International Marketing) ကို၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္သည္

လုပ္ငန္းစု၏

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈဴး၊

အမတ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီလီမိတက္၏

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလက္စတစ္ ပံုသြင္းျခင္းစက္ရံုလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ)
ပလက္စတစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါသည္။ ဦး၀င္ေအာင္သည္ ယခင္က ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိ
ယူႏိုက္တက္ ဟုမ္းစင္တာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (အိမ္တြင္းႏွင့္အိမ္ျပင္ ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ) ႏွင့္
(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္သားစက္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ) ယူႏိုက္တက္ အင္တာနယ္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းစု
၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ရာထူး

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေဆာင္ႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း

ဥကၠဠ

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြ႔၀
ဲ င္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြ႔၀
ဲ င္
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ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္
ေဒၚေနၿမတ္သူေအာင္ သည္ သခ်ာၤဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (BSc.)ကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ
ရရွိခဲ့ျပီး ၂၀၀၀ မွစ၍ Amata ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစု၏ ဒါရိုက္တာ အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က Green Cross
Specialist

Centerတြင္လည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

အၿဖစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးအေနျဖင့္

ေဆးကုသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အစီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

ညႊန္ၾကားျခင္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖင့္

လုပ္ငန္း၏

ႏွင့္

၁၉၉၈

မွ

၂၀၀၀

အထိ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကို

စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥရပ္မ်ားကို

လိုအပ္သလို

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လည္ပတ္ေစႏိုင္ရန္

ထိုသို႔

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေဒၚနီလာ၀င္း
ေဒၚနီလာဝင္းသည္ ရႈပေဗဒဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ (BSc.)ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့ျပီး
လုပ္ငန္းစု၏ ဒါရိုက္တာ အျဖစ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ စတင္တာဝန္ယူခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ယူႏိုက္တက္
ဟုမ္းစင္တာ

ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္

ဒါရိုက္တာ

အျဖစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္

ခဲ႔ပါသည္။

လုပ္ငန္းစု၏

လုပ္ငန္းဌာနစုအသီးသီးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိျပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျခင္း/တင္သြင္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း၏
အေရာင္းအဝယ္ နွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓိက
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေဒၚသန္းသန္းေအာင္
ေဒၚသန္းသန္းေအာင္ကို ကုမၸဏီ၏ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။
ေဒၚသန္းသန္းေအာင္ သည္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာေရးဘြဲ႔ကို ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္(ရန္ကုန္)မွ
ရရွိခဲ့ျပီး အထက္တန္းျပဆရာမအျဖစ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ေဒၚခင္စုစုဟန္
ေဒၚခင္စုစုဟန္ကို

ကုမၸဏီ၏

ေဒၚခင္စုစုဟန္သည္
မဟာသိပၸံဘြဲ႔ကို

ဒါရိုက္တာအျဖစ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္

သတၱေဗဒဘာသာအထူးျပဳျဖင့္

၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္

သိပၸံဘြဲ႔

ၾသဂုတ္လ

၂၂

(BSc.(Hons:))

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွရရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ရက္ေန႔တြင္
ကို

ခန္အပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ျပီး

၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္

ရန္ကုန္စီးပြားေရး

တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး မဟာဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ငြ႔ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ နီလာရိုးမ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ လိမီတက္တြင္ Executive Assistant

(လက္ေထာက္

အမႈေဆာင္အရာရွိ)အျဖစ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ စတင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္သက္တမ္းကာလ
လက္ရွိတြင္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္

ကာလသက္တမ္းကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။

သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ည္းအရ ဒါရိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ ပထမႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းပြတ
ဲ ြင္
အနားယူၾကရျပီး

ေနာက္ဆက္တက
ြဲ ်င္းပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းပြတ
ဲ ြင္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏

သံုးပံုတစ္ပံုက(သံုးပံုတစ္ပံုမျပည့္လွ်င္ ၄င္းႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးေသာ အေရအတြက္အတိုင္း) အလွည့္ၾက အနားယူၾက
ရပါသည္။
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တစ္ႏွစ္ျခင္းစီအလိုက္ အလွည့္က်အနားယူရမည့္ ဒါရိုက္တာမ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ ခံရေသာ အခ်ိန္မွစတင္ကာ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အၾကာျမင့္ဆံုး သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ၄င္းတို႕ႏွင့္ အတူ တစ္ေန႕တည္းတြင္
ဒါရိုက္တာ ျဖစ္လာ သူမ်ားအၾကားတြင္ မူ အနားယူရမည့္ သူ ကို မဲခြဆ
ဲ ံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အနားယူထားေသာ ဒါရိုက္တာမ်ား ျပန္လည္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရွိပါသည္။

အမႈေဆာငိအရာရွိမ်ား
ေဒၚသီရီခိုင္
ေဒၚသီရိခိုင္သည္

၂၀၀၉ခုႏွစ္

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး

ဇြန္လ

ဒါရိုက္တာ

တြင္

အျဖစ္

လုပ္ငန္းစုထဲသို႔

စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိတြင္

မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ

အေရာင္းႏွင့္

၁၉၈၇ခုႏွစ္တြင္

အဂၤလိပ္ဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ ၀ိဇၨာဘြ႔၊ဲ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးတန္း ၀ိဇၨာဘြဲ႔ ႏွင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာ ၀ိဇၨာဘြ႔က
ဲ ို
ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေဒၚသီရီခိုင္သည္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္
ၾကာ

လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး

အေရာင္းမန္ေနဂ်ာမွ

ဒါရိုက္တာသို႔

တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစုတြင္

အလုပ္မလုပ္ကိုင္မီ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဟိုတယ္မ်ားျဖစ္သည့္ Novotel Mandalay၊
The Grand Meeyahtar Residences (Yangon)၊ Mandalay Hill Resort Hotel Mandalay ႏွင့္ Hotel Yangon
တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္း
ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္း

သည္

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

စတင္

ထူးလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီ၏
လုပ္ငန္းစုႏွင့္ျပန္လည္

United

International

Group

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး
ဘ႑ာေရးအရာရွိအျဖစ္
လက္တခ
ြဲ ဲ့ျပီး

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဦးညြန့္၀င္းထြန္း

Limited

၂၀၁၅ခုႏွစ္

၏

ဘ႑ာေရးအရာရွိ

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
လက္ရွိတြင္
သည္

လုပ္ငန္းစု၏
၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္

၂၀၁၇ခုႏွစ္

အျဖစ္

ဇူလိႈင္လ

အလုပ္မွထြက္ျပီး
ဇန္န၀ါရီလတြင္

ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္
ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ

ရႈပေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ သိပၸံဘြ႔က
ဲ ို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္းသည္ M.A.T. Professional Training & Services မွ
ၾကီးမႈဴးက်င္းပေသာ

Internal Audit and Risk Management and Financial Management သင္တန္းကို ၂၀၁၁

ခုႏွစ္ တြင္ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ Stamford City Business Institute မွ ျပဳလုပ္ေသာ
“Train the Trainer” ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ British
Council ႏွင့္ ၂၀၀၀ -၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ Renaissance Inya Lake Hotelတြင္ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေငြစာရင္းဌာနတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ
ရွိျပီး Clerk ၊ Cost Accountant၊ Cost Controller ၊ Chief Accountant၊ Financial Controller၊ General Manager
ႏွင့္ Chief Financial Officer စသည့္ျဖင့္ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳးထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းစုတြင္ အလုပ္မလုပ္ကိုင္မီ
ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဟိုတယ္မ်ားျဖစ္သည့္ New World Inya Lake Hotel, Dusit
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Inya Lake Resort, Inya Lake Hotel (Marriott Group ၏ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေအာက္တြင္ရွိေသာ) ႏွင့္ the Htoo Group
of Companies (Hotel Business Unit) တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
Mr Vorana Pierre- Arnaud Na Champassak
Mr Vorana သည္ သိပၸံဘြဲ႔ကို University of Wales, United Kingdom မွ ရရွိခဲ့ၿပီး ၊ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ Centre
International

de

Glion,

Switzerland

မွ

Tourism

and

Hospitalityဘြ႔က
ဲ ို

ရရွိခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းစု

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
Mr Vorana သည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဧည့္ျကိဳမန္ေနဂ်ာ၊ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္
အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ဒါရိုက္တာ အျဖစ္မွ ဟိုတယ္အတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနရာ အျဖစ္သို႔
တက္လွမ္းနိုင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ျပည့္၀သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အပါအ၀င္ ကေမာၻဒီယား၊ ထိုင္း၊ စပိန္၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅
ေက်ာ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ Mr Vorana သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍
၆ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚလြင္လြင္ျပံဳး
ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳးသည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ Executive Housekeeper အေနျဖင့္ စတင္
၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းစု၏ Operation Manager အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳး သည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀
ေအာက္တိုဘာလတြင္

Operation

Manager

အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလတြင္

လုပ္ငန္းစု၏ Operation Manager အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ စာရင္းအင္းပညာစီးပြားေရးဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳးသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ coordinator, floor supervisor ႏွင့္ operation
Manager အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ Popa Mountain Resort ႏွင့္ Ramada Hotel
တြင္လည္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေဒၚသီတာ
ေဒၚသီတာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလတြင္ လက္ေထာက္ ဘ႑ာေရးအရာရွိအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဘ႑ာေရးအရာရွိအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမင့္ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
တြင္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ

စီးပြားေရးဘြဲ႔ရရွိခဲ့ျပီး

၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းစစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ

ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္လက္မွတ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေဒၚသီတာသည္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏
လက္ေထာက္ဘ႑ာေရးအရာရွိ၊

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

M.G.M

Hotel၊

ေငြေရးေၾကးေရးနယ္ပယ္တြင္
ဘ႑ာေရးအရာရွိ
Pansea

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
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Hotel

လက္ေထာက္စာရင္းကိုင္၊

စသည္ျဖင့္
ႏွင့္

Ngapali

၁၅
Hotel

ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
တြင္လည္း

၄-၄။

ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား ၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

ဒါရိုက္တာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားၿပီး ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေနရက္အထိ
မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ် ၾကားကာလတြင္ ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။
လတ္တေလာ
ေပးခဲ့သည့္

ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား အသီးသီးအတြက္ အခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအျဖစ္
စုစုေပါင္းပမာဏႏွင့္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေပးရမည့္ အခေၾကးေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၏
ခန္႔မွန္းစုစုေပါင္းပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ဲ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ခန္႔မွန္း)

မရွိ

မရွိ

စုစုေပါင္းအခေၾကးေငြႏွင့္
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္
(ခန္႔မွန္း)

စုစုေပါင္းအခေၾကးေငြႏွင့္

၁၉၉,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

-၅။

၂၁၅,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္

ကုမၸဏီခန္ ့ခမ
ြဲ ႈ အစီရင္ခံျခင္းပံုစံ
ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ဒါရိုက္တာမ်ား

အမတဟိုးလ္ဒင္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ လီမိတက္္ (Amata Holding

ဦး၀င္းေအာင္ (MD)
ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္ (ဒါရိုက္တာ)

Public Co., Ltd)

ေဒၚနီလာ၀င္း (ဒါရိုက္တာ)
ေဒၚသန္းသန္းေအာင္ (ဒါရိုက္တာ)
ေဒၚခင္စုစုဟန္ (ဒါရိုက္တာ)

အမႈေဆာင္အရာရွိရံုးမန္ေနဂ်ာ ္

ဥကၠဌ/အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

ေဒၚေ၀ေ၀ခင္

လုပ္ငန္းစုဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္

ဦး၀င္းေအာင္

ဦးညႊန္႔၀င္းထြန္း

ႈဥ
လုပ္ငန္းစုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(လစ္လပ္)

အေရာင္းႏွင့္booking
လက္ခံဌာနေဒၚသီရီခိုင္
(DOS)

ေဒသဆိုင္ရာအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ေဒသဆိုင္ရာအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

Mr. Vorona Na Champassak

(လစ္လဝ္)

လစ္လပ္

လစ္လပ္

လူသားအရင္းအျမစ္

လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဦးေဇာင္၀င္းလိႈင္

ေဒၚနီလာ၀င္း (DOA
Admin)

တည္ေဆာက္ေရး
ဦးေက်ာ္ေဇက် (CE)
ေဒၚျမတ္မြန္ (Finance
Manager)
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ဟိုတယ္ႏွင့္မိုးပ်ံပူေဖာင္း

စီးပြားဖြ႔ျံ ဖိဳးေရး

ဘ႑ာေရး

ေဒၚလြင္လြင္ၿပံဳး

(လစ္လဝ္)

ေဒၚသီတာ (GFC)

ဦးေအာင္ဆန္း (AGOM)
ေဒၚနီနီ (GM-OB)

ေဒၚတင္တင္ေ၀
(GCA)

၄-၆။ ေကာ္ပုိရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္(CORPORATE GOVERNANCE)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္

လည္းေကာင္း၊

ကုမၸဏီအဖြ႔အ
ဲ စည္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေပၚ တာဝန္ခံမႈ စံႏႈန္းမ်ား

အေရးႀကီးပုံကိုလည္းေကာင္း

အေရးႀကီးပုံကို

ျမင့္မားစြာ ထားရွိက်င့္သုံးရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ရွိ လက္ခံ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေသာ အေျခခံ

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေကာ္ပုိရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း
အေျခအေနမ်ားအား

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားၿပီး

ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ

အတိုင္းအတာ

အထိ

လက္ခံ

က်င့္သုံးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုတ္အဖြ႕ဲ သို႔ လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ (၃) ဦး ခန္႔ထားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းလြတ္လပ္ေသာ
ဒါရိုက္တာမ်ားမွာ

ခို္င္မာလြတ္လပ္ေသာအျမင္ျဖင့္

အစုရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ေသာ

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္မႈကို

ေကာင္းမြန္ေသာအျမင္ျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီး လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္
အေရးၾကီးသည္ဟု ဘုတ္အဖြဲ႕ကယူဆျခင္းမွာ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အထိ
ခန္႔ထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ အဆိုျပဳထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔သည္
လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာမ်ား

ခန္႔အပ္ေရးအတြက္

သင့္ေတာ္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို

ရွာေဖြေနဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုတ္အဖြ႕ဲ က မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ေကာ္မတီ(၃)ရပ္ကို ဖြ႕ဲ စည္းၿပီးျဖစ္ရာ (က) စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ (ခ)
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ (ဂ) အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္သည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္၊

ဥကၠဌမွာ

ေဒၚနီလာဝင္း

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

ေဒၚခင္စုစုဟန္တို႔
ေနာင္တြင္

ပါဝင္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုတ္အဖြဲ႕က

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌကို လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ အတြင္း ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကို
တည္ေဆာက္ကာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ၎၏ တာဝန္မ်ား
ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လုံေလာက္သည့္ စာရင္းမ်ား ထားရွိ
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္း ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရးစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက အေထာက္အကူျပဳပါမည္။
စာရင္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အလို႔ငွာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႔တို႔ အၾကား
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္

ေအာက္ပါ

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

စည္းေဝးၾကရပါမည္ -
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ေဆာင္ရြက္ရန္

အလို႔ငွာ

အခ်ိန္မွန္မွန္

ေတြ႔ဆုံ

(၁)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မ်ား (ရွိလွ်င္) ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္း
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရး စနစ္ အေပၚ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ထားမႈ အပါအဝင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း
စာရင္းစစ္မ်ား (ရွိလွ်င္) ႏွင့္ ျပင္္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း။

(၂)

ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏
အစီရင္ခံစာအား လည္းေကာင္း စိစစ္သုံးသပ္ကာ၊

စာရင္းစစ္မ်ားက ေဆြးေႏြးလိုေသာ ထူးျခားသည့္

စာရင္းၫႇိျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ား၊ အဓိက ဆံုးရံႈးနိုင္ေျခရိွ နယ္ပယ္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မူ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊
ဘ႑ာေရး

အစီရင္ခံစာ

ဆိုင္ရာ

အက်ဳံးဝင္သည့္

စံႏႈန္းမ်ားအား

လိုက္နာမႈ၊

စာရင္းစစ္ရာမွ

ေပၚေပါက္လာသည့္ အေလးဂ႐ုျပဳဖြယ္ အေရးကိစၥတို႔ အပါအဝင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို မဆို
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔ထ
ဲ ံ

မတင္ျပမီ

လိုအပ္လွ်င္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔

မပါဝင္ေစဘဲ

ေဆြးေႏြးျခင္း၊
(၃)

အ႐ႈံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းမ်ား၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ အရ လိုအပ္ေသာ အျခား အလားတူ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကာလ အလိုက္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ထံ မတင္ျပမီ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊

(၄)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား အေပၚ ျဖစ္ေစ၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ ျဖစ္ေစ၊ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္
လိမ္လည္ထားေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ အမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းလမ္းမက်မႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈ တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္

ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ကုမၸဏီဝန္ထမ္း စာရင္းစစ္မ်ား (ရွိလွ်င္) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္

လည္းေကာင္း

စိစစ္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊
(၅)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊

(၆)

ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား ခန္႔ထားမႈ၊ ျပန္လည္ ခန္႔ထားမႈတို႔အား စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္း၊

(၇)

အျခားကုမၸဏီ

ႏွင့္

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားအား

IPT

Procedures

အရ

စိစစ္သုံးသပ္

အတည္ျပဳေပးျခင္း၊
(၈)

အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊

(၉)

ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ကိစၥမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား ရွိႏိုင္ျခင္းအား
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒ထံ

ဤကုမၸဏီ၏

ဝန္ထမ္းမ်ားက

လွ်ိဳ႕ဝွက္

သတင္းေပးႏိုင္ေစမည့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ကာ၊ ထုိသို႔ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အတြက္ ေသခ်ာေသာအစီအစဥ္မ်ား စီမံထားရွိ
ေစျခင္း၊
(၁၀)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က

ေတာင္းဆိုေသာ

အျခား

စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပေရာဂ်က္မ်ားကို

တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္သည့္
ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊
(၁၁)

ဥပေဒ အရ လိုအပ္ႏိုင္သည့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ၊ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ထံမွ
လြတ္လပ္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ရန္

အခြင့္အာဏာသည္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံတြင္

ရွိသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းအရ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕တို႔၏
အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္

ရရွိရန္အလို႔ငွာ၊
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ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရးႏွင့္

စာရင္းအင္း

မွတ္တမ္းမ်ား

သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္မႈႏွင့္

စည္းစနစ္တက်ျဖစ္မႈတို႔

ရရွိေရးအတြက္

အခြင့္အာဏာသည္

ေကာ္မတီထံတြင္ ရွိသည္။
အထက္ ေဖာ္ျပပါ တာဝန္မ်ား အျပင္၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား အေပၚ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ေစ၊
နည္းလမ္းမက်မႈ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီတြင္း ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊
စည္းမ်ဥ္း တစ္စုံတစ္ရာအား ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ေစ စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မသကၤာဖြယ္ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာ အေပၚ
ကုမၸဏီတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား အမိန္႔ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္သည္။
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီဝင္တိုင္းသည္ ၎ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ
မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဆို ပါဝင္မဲေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏

အစည္းအေဝးမ်ားကို

လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသာအခါတြင္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က

က်င္းပသည္။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏

လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ႏွင့္

အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

“အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးလွ်င္မဲတစ္မဲစနစ္ (One Member One Vote System)” ျဖင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
မဲတူညီေနျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မဲ ေပးရမည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီတြင္
ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဦးဝင္းေအာင္၊

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးးေကာ္မတီဥကၠဌမွာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုတ္အဖြ႕ဲ က

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ

ႏွင့္

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္တို႔

ဦးဝင္းေအာင္ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠဌကို

ေနာင္တြင္

လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာတစ္ဦးကို

ခန္႔အပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္ (က) သက္ဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ မူတည္လ်က္
၎အား ျပန္လည္ အမည္ တင္သြင္းျခင္း၊

(ခ)

ထားရန္ မထားရန္ ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္

ဒါ႐ိုက္တာ ေနရာ တစ္ခုကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ

(ဂ) ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎၏ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ

ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို

သတ္မွတ္ထားေသာ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ကာလရွည္
ၾကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေသာ
ဒါ႐ိုက္တာ

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏

လြတ္ကင္းစြာျဖင့္

အကဲျဖတ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔
တစ္ခုလုံး၏

တစ္ခုလုံး၏

ထိေရာက္မႈ

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၏

သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ထိုစံႏႈန္းမ်ားသည္

တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းအစရွိသည့္

စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီက

လႊမ္းမိုးမႈမွ

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ
ထိေရာက္မႈကို

အလို႔ငွာ

ပါဝင္

လည္းေကာင္း၊

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို

လည္းေကာင္း၊ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီက က်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အား
ခ်မွတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ထားရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီီဝင္တိုင္းသည္
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏

မိမိကို

ဒါ႐ိုက္တာ

အျဖစ္

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတြင္
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မိမိ

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က
အေပၚ

အမည္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ

စြမ္းေဆာင္ရည္
ပတ္သက္ေသာ
လည္းေကာင္း၊

ယင္းတို႔အတြက္ အႀကံျပဳျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခု အလို႔ငွာ မဲေပးျခင္းမွ
လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၏

ျပန္လည္အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း

အစုရွင္မ်ား၏အေထြေထြအစည္းအေဝးမွ

ႏွင့္
ခ်မွတ္ေသာ

အတည္ျပဳခ်က္ ကိုရယူရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ အခြင့္အာဏာရိွ သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။
အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၏

အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

မဲအမ်ားစုျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

မဲအေရအတြက္တူညီေနပါက ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မဲ ေပးရမည္။

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ
အခေၾကးေငြေကာ္မတီတြင္

ဦးဝင္းေအာင္၊

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ဥကၠဌမွာ

ေဒၚနီလာဝင္း

ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔

ဦးဝင္းေအာင္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္တြင္

ပါဝင္ၾကပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုတ္အဖြဲ႕က

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ ဥကၠဌကို လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

အခေၾကးေငြေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အတြက္ အခေၾကးေငြ ဆိုင္ရာ
မူေဘာင္

တစ္ရပ္အား

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔သို႔ အႀကံျပဳ တင္ျပရန္ လည္းေကာင္း၊

ဒါ႐ိုက္တာ

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္

အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အတြက္ အခေၾကးေငြ အတိအက်တို႔အား သတ္မွတ္ေပးရန္ လည္းေကာင္း တာဝန္
ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္တို႔ အခေၾကးေငြေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ အေပၚ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ တစ္ခုလုံး၏

အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။
ပစၥည္းအားျဖင့္

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏အခေၾကးေငြ၊ လစာ၊ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊

အက်ဳိးခံစားခြင့္

အပါအဝင္

အခေၾကးေငြ

အခေၾကးေငြေကာ္မတီက ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။

ဆိုင္ရာ

႐ႈေထာင့္

ဆုေၾကး၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
အားလုံးကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

အခေၾကးေငြ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မိမိ၏

အခေၾကးေငြစု (remuneration package) ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာ အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အႀကံျပဳျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ယင္း ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
တစ္ခုခု အလို႔ငွာ မဲေပးျခင္းမွ လည္းေကာင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခေၾကးေငြေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို “အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးလွ်င္မဲတစ္မဲစနစ္ (One Member One
Vote System)” ျဖင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မဲတူညီေနျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယမဲ
သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္မဲ ေပးရမည္။

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္း
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္
စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံ
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ

ကုမၸဏီ၏

ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ

တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံရမည္။
ကုမၸဏီကို

လြတ္လပ္စြာ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္
စာရင္းစစ္ေဆးရမည္။

၎၏

တာဝန္ရွိၿပီး၊
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္

၎၏

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပ၍ ဘုတ္အဖြဲ ့ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီထံ လစဥ္
အစီရင္ခံရမည္။
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအဆင့္မ်ား ကြျဲ ပားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္သည္

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခကို

ေဖာ္ထုတ္၍၊

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခအဆင့္အလိုက္

ျမင့္မားေသာအဆင့္၊

အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ဟူ၍ သတ္မွတ္ရမည္။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၄-၇။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ (မွတ္ပံုတင္အမွတ္1563 of 2017-2018 (YGN))

ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၼဏီလီမိတက္အမည္ျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ ၂၇
ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ႔ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date)

အထိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း မွာ က်ပ္ေငြ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အစု
ခြေ
ဲ ဝထားပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္

(Latest

Practicable

Date)

အထိ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

ထုတ္ေဝႏွင့္

ထည့္ဝင္မတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္ေငြ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အစု ခြေ
ဲ ဝထားပါသည္။
ယခုကမ္းလွမ္းမႈတြင္

အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း

၂,၀၀၀,၀၀၀

ကို

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည္

ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date)

ရွိ အေနအထား အရ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၌

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စဥ္
၁။

အမည္

ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္

ေနရပ္လိပ္စာ

United International

၁၀၅/၁၉၉၃-၁၉၉၄

အမွတ္ ၇- က၊

Group Limited (၁) (၂)

ျမန္မာ

ကန္ရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀)

အစုရွယ္ယာ
အေရအတြက္

အစုရွယ္
ယာ
ရာခိုင္ႏႈန္း

၃၉၆၀၀၀၀

၃၉.၆

၃၉၆၀၀၀၀

၃၉.၆

၄၀၀၀၀၀

၄.၀

၄၀၀၀၀၀

၄.၀

၄၀၀၀၀၀

၄.၀

၄၀၀၀၀၀

၄.၀

ရပ္ကက
ြ ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္။
၂။

Amata International

၃၇၉၇/၂၀၁၂-၁၃

အမွတ္ ၇- က၊

Company Limited (၂)

ျမန္မာ

ကန္ရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀)
ရပ္ကက
ြ ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္။

၃။

ဦးဝင္းေအာင္

(၁) (၂)

၁၂/ပဇတ (ႏိုင္) ၀၂၈၇၃၂

အမွတ္ ၇- က၊

ျမန္မာ

ကန္ရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀)
ရပ္ကက
ြ ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္။

၄။

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္(၂)

၁၂/ဒဂန (ႏိုင္) ၀၂၆၇၀၀

အမွတ္ ၇- က၊

ျမန္မာ

ကန္ရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀)
ရပ္ကက
ြ ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္။

၅။

ေဒၚနီလာဝင္း

၁၂/မဂဒ (ႏိုင္) ၀၅၇၂၈၆

အမွတ္ ၄၈၃/၄၈၅၊ ၅

ျမန္မာ

ရပ္ကက
ြ ္၊
ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕႔နယ္၊ ရန္ကုန္။

၆။

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္

၉/ မထလ (ႏိုင္) ၀၇၉၀၃၁

အမွတ္ ၂၃၊ ေရႊဥေဒါင္းလမ္း၊
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ျမန္မာ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕သစ္
(ဃ)ရပ္ကက
ြ ္၊ ဘုရင့္ေနာင္၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၇။

ေဒၚခင္စုစုဟန္

၁၂/ဗတထ(ႏိုင္) ၀၀၉၉၂၉

အမွတ္ ၁၁၁- ခ၊

ျမန္မာ

ႏွင္းဆီၿခံလမ္း၊ ေအာင္ဆန္း၊

၄၀၀၀၀၀

၄.၀

၄၀၀၀၀

၀.၄

၄၀၀၀၀

၀.၄

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၈။

ေဒၚသီရိခုိင္ (ခ) Gillian

၉/မရမ(ႏိုင္) ၀၃၃၀၅၅

အမွတ္ ၂၊

Johnstone

ျမန္မာ

ဦးလွထြန္းလြင္လမ္း၊
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကက
ြ ္၊
သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၉။

ဦးညြန္႔ဝင္းထြန္း

၁၂/သဃက(ႏိုင္)

အမွတ္ ၅၅၈၊ မာဃ ၁၀

၀၂၂၆၄၅

လမ္း၊ ၁၂ ရပ္ကက
ြ ္၊
ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္။ (၁) United International Group Limited သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ရက္ေန႔ တြင္ ကုမၸဏီရွိ အစုရွယ္ယာ ၃,၉၆၀,၀၀၀ ခုကို
ဦးဝင္းေအာင္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲလုိက္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လက္က်န္အစုရွယ္ယာမ်ားအနက္ ၄၃.၆%
ပမာဏရွိ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၄,၃၆၀,၀၀၀ ခုကို ဦးဝင္းေအာင္က ပိုင္ဆုိင္သည္။
(၂) IFC Credit Facility အရ ျပဌာန္းထားေသာ ပဋိညာဥ္ခံခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္၊ ကုမၸဏီအစုေအာက္ရွိ United International
Group Limited ႏွင့္ Myanmar Ballooning Co., Ltd. တိ႔က
ု ို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ IFC ၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိ႔အ
ု တြက္ေၾကာင့္ IFC က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ AIC၊ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က ၎တိ႔ပ
ု ိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို
အစုရွယ္ယာအေပါင္ ထားရွိရန္ သေဘာတူပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို "အပိုင္း ၃။. အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား - IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ " အပိုဒ္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါရန္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီတြင္

သာမန္အစုရွယ္ယာ

ကမကထျပဳသူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ

အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးသာရွိၿပီး

အစုရွယ္ယာႏွင့္

တစ္စုလွ်င္

၁၀၀

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားပိုင္ေသာ

က်ပ္

ျဖစ္ပါသည္။

အစုရွယ္ယာတို႔၏

မဲေပးပိုင္ခြင့္သည္ ကြျဲ ပားျခားနားျခင္း မရွိပါ။
၄-၈။ အျမတ္ေဝစုမ်ား ၊ အျမတ္ေ၀စုေပးမည့္ အစီအစဥ္
ဤ “အျမတ္ေဝစုမ်ား ၊ အျမတ္ေ၀စုေပးမည့္ အစီအစဥ္” အပိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ အနက္ အတိတ္ကာလ
ဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အဆိုပါ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

အၾကား

အမွန္တကယ္

ျဖစ္ေပၚသည့္

ရလဒ္မ်ားႏွင့္

ၾကိဳတင္ခန့္မွန္းထားသည့္

ရလဒ္တို႔

အေရးပါသည့္ ကြာျခားျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ပါရွိေနႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္

အျခားသူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

ထိုသို႔ေသာ

ယူဆခ်က္၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ျပဳလုပ္ေသာ

တင္ျပျခင္း

ၾကိဳတင္ခန့္မွန္းျခင္းမ်ားအျဖစ္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ် မယူဆသင့္ပါ။

သို႔မဟုတ္

ကတိျပဳျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ရက္စြရ
ဲ ွိ

အေနအထားတြင္ မူတည္လ်က္သာ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဆိုပါ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္
ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ မထားၾကရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အား သတိေပးအပ္ပါသည္။

“အပိုင္း ၁။ အမ်ားျပည္သူသို႔

ကမ္းလွမ္းခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား” တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကၽြနု္ပ္တို႔ကုမၸဏီကို ၂၇ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္
ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ကုမၸဏီကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာရက္မွ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest
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Practicable

Date)

အထိ

အျမတ္ေဝစုနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေၾကျငာျခင္း

မရွိပါ။

လုပ္ငန္းစုသည္

Myanmar

Ballooning ကုမၸဏီလီမိတက္မွ အျမတ္ေ၀စု စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀,၀၀၀.၀ ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
သံုးႀကိမ္

ခြေ
ဲ ၀ေပးခဲ့ျခင္းမွအပ

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္

သံုးႏွစ္အတြင္း

မည္သည့္

အျမတ္ေ၀စုမွ

ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို အေထာက္အထားျပဳလ်က္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အစုရွင္မ်ား၏ အေထြေထြ
အစည္းအေဝးျဖင့္

အတည္ျပဳခ်က္

ေၾကညာႏိုင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အျမတ္ေဝစုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ေထာက္ခံသည့္ ေငြပမာဏထက္

မေက်ာ္လြန္ေစရပါ။

အရ

အစုရွင္မ်ားအား

ထုတ္ေပးမည့္

အျမတ္ေဝစုကို

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြမ်ား အရ ၎တို႔ သင့္သည္ ထင္သည့္

အတိုင္း ၾကားျဖတ္ အျမတ္ေဝစု ကို ေၾကညာႏိုင္သည္။

အျမတ္ေဝစုခြေ
ဲ ဝျခင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဘုတ္အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ

အက်ိဳးရွိမည့္

ျဖစ္သည္။

ေနာင္တြင္

အျမတ္ေဝစုခေ
ြဲ ဝျခင္းမူဝါဒတစ္ခုကို

သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အထိ ၎မူဝါဒကို
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျမတ္ေဝစု ထုတ္ေပးခဲ့ပါက က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ထုတ္ေပးပါမည္။
အျမတ္ေဝစုအေပၚ

စည္းၾကပ္သည့္အခြန္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

“အပိုင္း

၁၀။

အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား’’

တြင္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၄-၉။ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေၾကာင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန ့ ႏွင့္
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့အသီးသီးအတြက္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္
ပမာဏတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေန႔ရက္
၂၂.၈.၂၀၁၇

အစုရွယ္ယာရွင္

အစုရွယ္ယာ
အေရအတြက္

United International Group

အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုး

ထည့္ဝင္ေငြ (က်ပ္)

(က်ပ္)

၁၉၈၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀

၁၉၈၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀

၁၉,၈၀၀,၀၀၀

Limited
၂၂.၈.၂၀၁၇

Amata International
Company Limited

၂၂.၈.၂၀၁၇

ဦးဝင္းေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚနီလာဝင္း

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚခင္စုစုဟန္

၂၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၂.၈.၂၀၁၇

ေဒၚသီရိခိုင္(ခ) Gillian

၂၀

၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀

Johnstone
၂၂.၈.၂၀၁၇

ဦးညႊန္႔ဝင္းထြန္း

၂၀

၂၀၀,၀၀၀

၂၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

United International Group

၃၇,၆၂၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀

Limited
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၂၆.၁၀.၂၀၁၇

Amata International

၃၇,၆၂၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀

၃၇၆,၂၀၀,၀၀၀

Company Limited
၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ဦးဝင္းေအာင္

၃၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္

၃၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚနီလာဝင္း

၃၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚသန္းသန္းေအာင္

၃၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚခင္စုစုဟန္

၃၈၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၃၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ေဒၚသီရိခိုင္(ခ) Gillian

၃၈၀

၃,၈၀၀,၀၀၀

၃,၈၀၀,၀၀၀

၃၈၀

၃,၈၀၀,၀၀၀

၃,၈၀၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀

Johnstone
၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ဦးညႊန္႔ဝင္းထြန္း

စုစုေပါင္း
(1)

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးအစုရွယ္ယာတန္ဖိုး

မွတ္ခ်က္(၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန့ ပါ DICA မွထုတ္ေပးေသာ CRD အေထာက္အထားမ်ားအရ
ကုမၸဏ၏
ီ အစုရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖိုးသည္

အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

၁၀၀၀၀က်ပ္မွ

၁၀၀က်ပ္သို႕

ေလ်ာ့က်သြားျပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏အစုရွယ္ယာအေရအတြက္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။

မတည္ေငြရင္း
ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းပါရက္စရ
ြဲ ွိ

အေနအထားအရ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

မူရင္းတန္ဖိုး အရ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး
(က)

ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း (AUTHORISED SHARE CAPITAL)
၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀ က်ပ္

(ခ)

ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿ႔ပီး မတည္ေငြရင္း (ISSUED SUBSCRIBED AND
PAID-UP SHARE CAPITAL)
အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္(၁၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာ

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀က်ပ္

(၁၀,၀၀၀,၀၀၀) စု

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
မဟုတ္ပါ။

ကုမၸဏီ၏

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္

အျပည့္အစံုကုိ

မတည္ရင္းႏွီးေငြအေျခအေနမ်ားသည္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

သင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္
ကုမၸဏီ၏ရံုးခန္းတြင္

သင္းဖြ႕ဲ မွတ္တမ္းႏွင့္

အေျခအေနတိုင္းျဖစ္သည္။

သင္းဖြ႕ဲ မွတ္တမ္း
ေပးရန္တာဝန္ ကန့္သတ္ျခင္း
ကုမၸဏီအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ ေပးရန္တာဝန္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
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သင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းနွင့္

သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းမ်ားမွ

သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းအျပည့္အစံု
ရယူၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ား
ကုမၸဏီ၏မတည္ေငြရင္းမွာ

က်ပ္

၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ျဖစ္ၿပီး

က်ပ္

၁၀၀

တန္ဖိုးရွိ

အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း

၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ စု ခြေ
ဲ ဝထားပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား



ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား



ခရီးသြားလုပ္ငန္း

သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏အရည္အခ်င္း၊ ခန့္အပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း တို ့ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
စည္းမ်ဥ္း-၇၇။ “က”အစုရွယ္ယာမ်ားပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္သည့္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ရန္
သတ္မွတ္ ထားေသာအစုရွယ္ယာ (၂၀)စုကိုအနည္းဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၈၅။

သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ

မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္

ဒါရိုက္တာအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း စာျဖင့္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္သြင္းသူမဟုတ္လွ်င္ သင္းဖြ့စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းတြင္
ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ခန့္အပ္ျခင္း မျပဳရ။
စည္းမ်ဥ္း-၈၆။

ဒါရိုက္တာရာထူးသည္ ဒါရိုက္တာ သို့မဟုတ္ ယင္းကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြ့သ
ဲ ို့မဟုတ္ အဖြ့အ
ဲ စည္းႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ခုခုေပၚေပါက္လွ်င္ လစ္လပ္ေစရမည္ -

(က)

ခန့္္ထားျပီး ႏွစ္လအတြင္း ရာထူးရယူရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို့ေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို
မိမိအား ဒါရိုက္တာရာထူးခန့္ထားရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုေစေရးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ
အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား (ရွိလွ်င္)ကို မိမိက ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမွရပ္စဲလွ်င္၊

(ခ)

စိတ္ေပ့ါသြပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတရားရံုးမွေတြ ့ရွိလွ်င္၊

(ဂ)

လူမအ
ြဲ ျဖစ္စီရင္ခံရလွ်င္၊

(ဃ)

မိမိ သို့မဟုတ္ မိမိကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြ့တ
ဲ စ္ခုခု သို့မဟုတ္ အဖြ့အ
ဲ စည္းပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ေတာင္းေခၚျပီးသည့္ေန ့မွ ေျခာက္လအတြင္း ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္၊

(င)

ကုမၼဏီအေထြေထြအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ သို့မဟုတ္
မန္ေနဂ်ာ သို့မဟုတ္ ဥပေဒ သို့မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အၾကံေပး သို ့မဟုတ္ ေငြထိန္းမွတစ္ပါး
ကုမၼဏီထံမွ အျခားအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိနိုင္ေသာ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို လက္ခံျခင္း သို့မဟုတ္
တာ၀န္ယူျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊

(စ)

ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ထံ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ခြင့္ပန္ျခင္းမရွိဘဲ ဒါရိုက္တာမ်ား အစည္းအေ၀း
သို့သံုးၾကိမ္ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို့မဟုတ္ ဒါရိုက္တာမ်ား အစည္းအေ၀း
အားလံုးကို

တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ

သံုးလအထိ

တက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတို့အနက္

အခ်ိန္ပို၍ၾကာရွည္ေသာ ကိစၥကိုက်ဴးလြန္လွ်င္၊
(ဆ)

ကုမၼဏီမွ ေခ်းေငြ သို့မဟုတ္ အာမခံတစ္ခုလက္ခံရယူလွ်င္၊

(ဇ)

ကုမၼဏီႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကန္ထရိုက္တစ္ခုခု၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္ သို့မဟုတ္
ပါ၀င္ခံစားျခင္း ရွိလာလွ်င္၊
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(စ်)
(ည)

ေျခာက္လထက္ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရလွ်င္၊
သင္းဖြ့စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းအပုိဒ္၇၆(၂) အပိုဒ္ခြဲ(၁)(၂) ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏိုင္ငံသားမ်ား
(သို့မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖြ့စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ထားသည့္

အဖြ့အ
ဲ စည္းတစ္ခုခုတုိ့မွ ကိုယ္စားျပဳ

ေရြးခ်ယ္သျဖင့္ ဒါရိုက္တာလူၾကီး ျဖစ္လာသူမ်ားသည္ မိမိထမ္းေဆာင္ေနသည္ရာထူးမွရပ္စဲလွ်င္
သို့မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳအဖြ့အ
ဲ စည္းမွ ေျပာင္းေရႊ့သြားလွ်င္ သို့မဟုတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ၀င္
အျဖစ္မွ ရပ္စဲလွ်င္၊
သို့ရာတြင္

မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

ကုမၼဏီႏွင့္

ကန္ထရိုက္

ဒါရိုက္တာတစ္ဦးသည္

လုပ္ေသာ

သို့မဟုတ္

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

လုပ္ငန္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္မႈျပဳၾကေသာ

အျခားမည္သည့္ကုမၼဏီ သို့မဟုတ္ အစုစပ္လုပ္ငန္း၏ အစု၀င္ သို့မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္
စပ္တူလုပ္ေသာလုပ္ငန္းတြင္မဆို အဖြ့၀
ဲ င္တစ္ဦး ျဖစ္ေနယံုမွ် ႏွင့္ အဆိုပါသူ၏ ရာထူးေနရာ
လစ္လပ္

ေစရမည္ဟု

မျဖစ္ေစရ။

ဒါရိုက္တာသည္ယင္း

ကန္ထရိုက္

သို

့မဟုတ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သူမည္၍မည္မွ် ပါ၀င္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ သို ့ေသာ္ ယင္းကိစၥ
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မဲေပးမႈမ်ားတြင္သာမဲ ေပးခြင့္ မရွိေစရ။ အကယ္၍ မဲေပးမိလွ်င္ ယင္းမဲကို
ေရတြက္ျခင္းမျပဳရ။
စည္းမ်ဥ္း-၈၇။

ကုမၼဏီ၏

ပထမဦးဆံုးေသာ

ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။
ယင္းကာလ၌

သာမန္အစည္းအေ၀းတြင္

ယင္းေနာက္

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ားအားလံုး

သာမန္အစည္းအေ၀းတိုင္းတြင္

ဒါရိုက္တာမ်ား၏သံုးပံုတစ္ပံု

သို့မဟုတ္

အကယ္၍

အေရအတြက္သည္ သံုးဦး မဟုတ္လွ်င္ သို့မဟုတ္ သံုးႏွင့္ စား၍မျပတ္လွ်င္ အနီးစပ္ဆံုး သံုးပံု
တစ္ပံုျဖစ္ေသာ ဒါရိုက္တာမ်ား အေရအတြက္သည္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၈၈။

ထိုသို့ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒါရို္က္တာရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည့္ကိစၥရပ္၌ ထိုရာထူးတြင္အၾကာရွည္ဆံုး
တည္ရွိ ေနသူ ဒါရိုက္တာမ်ားျဖစ္လာသူမ်ားအနက္မွ မည္သူႏႈတ္ထြက္ေပး ရမည္နည္းဟူေသာကိစၥ
ေပၚေပါက္ ခဲ့လွ်င္ (အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူခ်က္အရမွတစ္ပါး) မဲႏႈိက္၍ဆံုးျဖတ္ရမည္။

စည္းမ်ဥ္း-၈၉။
စည္းမ်ဥ္း-၉၁။

ႏႈတ္ထြက္အနားယူသြားေသာ ဒါရုိ္က္တာတိုင္းသည္ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
အကယ္၍

ဒါရိုက္တာမ်ား

ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ

မည္သည့္အစည္းအေ၀း၌မဆို

လစ္လပ္သြားေသာ ဒါရိုက္တာရာထူးေနရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျဖည့္ဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက၊
ထိုအစည္းအေ၀းကို

ေနာက္ရက္သတၱပတ္သို့ထိုေနရာတူ၊

ထိုေန့တူ

ထိုအခ်ိန္တူအတိုင္း

ေရႊ့ဆိုင္းအစည္းအေ၀း ဆက္လက္ က်င္းပေပး၍ ယင္းအစည္းအေ၀း၌လည္း လစ္လပ္ရာထူး
ျဖည့္ဆည္းျခင္း မေအာင္ျမင္ေသးပါက အဆိုပါ လစ္လပ္သြားေသာရာထူးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
ဒါရို္က္တာမ်ားကိုပင္လွ်င္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၉၂။

ဒါရိုက္တာမ်ားအေရအတြက္ကို

ျမန္မာကုမၼဏီအက္ဥပေဒပုဒ္မ

၈၃(က)

ႏွင့္

၈၃(ခ)ပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာလွ်က္ ကုမၼဏီသည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဒါရို္က္တာမ်ား
အေရအတြက္

တိုးျမွင့္ျခင္း

ထိုသို့တိုးျမွင့္ျခင္း

သို့မဟုတ္

အေရအတြက္ကိုလည္း
အစုရွင္မ်ားအေနျဖင့္

သို့မဟုတ္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌

မည္ကဲ့သို့အလွည့္က်

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။
ေရြးခ်ယ္ရမည့္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

အမ်ားဆံုးႏွင့္

ထိုသို့တိုးျမွင့္
အနည္းဆံုး

ျပဳျပင္ခြင့္ရွိျပီး
ႏႈတ္ထြက္ရမည့္

ျခင္း

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌

ဒါရိုက္တာဦးေရကို

သတ္မွတ္သည့္စည္းမ်ဥ္း ၇၆ ႏွင့္မည္သို ့ မဆန္က်င္ေစရ။
စည္းမ်ဥ္း-၉၃။

မည္သည့္

ေရွာင္တခင္

ေပၚေပါက္လာေသာ

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြ့ဲ၀င္ရာထူးေနရာလစ္လပ္ျခင္း

တစ္ခုခု အတြက္မဆို ဒါရိုက္တာမ်ားက ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို့ေသာ္ ထိုသို့ျဖည့္ဆည္း
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ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ဒါရိုက္တာသည္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအလို့ငွာ ထိုသူေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေနရာတြင္
မူလဒါရိုက္တာေဟာင္းရွိခဲ့လွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည့္ကာလအတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၉၄။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္မဆို အခါအားေလ်ာ္စြာ တြဖ
ဲ က္ဒါရိုက္တာအျဖစ္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အား ခန့္ထားပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိရမည္။ ထိုတြဲဖက္ဒါရိုက္တာသည္ေနာက္တစ္ၾကိမ္
ဆက္လက္

က်ေရာက္ေသာ

သာမန္အေထြေထြအစည္း

အေ၀းၾကီး၌

ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။

သို့ေသာ္ ထိုအစည္းအေ၀း၌ တြဖ
ဲ က္ဒါရိုက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ ကုမၼဏီက ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားပိုင္ခြင့္
ရွိေစရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၉၅။

ကုမၼဏီသည္

မည္သည့္ဒါရုိက္တာ

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္

ျဖင့္

သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

တစ္ဦးကိုမဆို

ထုတ္ပယ္ႏုိင္ျပီး

ထိုသူအစား

ခန့္ထား

ထိုသူ၏

ရာထူးသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ

ထိုရာထူးအတြက္
ႏိုင္သည္။

အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို

သို့ေသာ္

ထိုသို့ခန့္ထားျခင္းခံရသူ

ဒါရိုက္တာ၏ရာထူးသက္တမ္းသည္ မိမိအစား ၀င္ေရာက္ လာေသာေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
ဒါရိုက္တာ၏ ရာထူးသက္တမ္းအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

သဘာပတိ ကိုဒါရိုက္တာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၉၉။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

မိမိတို့၏

အစည္းအေ၀းသဘာပတိကို

သတ္မွတ္ထားေသာ

အရည္အခ်င္းျပည့္

တင္ေျမွာက္သည့္

ဒါရိုက္တာ

လက္ရွိထားရန္ျဖစ္ေသာ

အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီတြင္

အစုရွယ္ယာမ်ားထည့္၀င္သူ

မ်ားအနက္မွ

ကာလအပိုင္းအျခားကို

ဒါရိုက္တာမ်ားက

ေရြးခ်ယ္ရမည့္အျပင္

ထုိရာထူး

သတ္မွတ္ရမည္။

သို့ရာတြင္

အဆိုပါသဘာပတိကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္ မဟုတ္လွ်င္ သို့မဟုတ္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုခုတြင္
က်င္းပရန္

သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္

သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေရာက္ရွိျပီး

မေရာက္လွ်င္၊

ငါးမိနစ္အတြင္း

တက္ေရာက္ေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အလွည့္က်သဘာပတိကို အစည္းေ၀း၏ သဘာပတိအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေစရမည္။ သဘာပတိႏွင့္
အလွည့္က်သဘာပတိသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ဒါရိုက္တာမ်ားထဲမွ မည္သူမဆိုျဖစ္ရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၀။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏မည္သည့္ အာဏာမ်ားကိုမဆို မိမိတို႔သင့္ေလ်ာ္သည္ထင္ျမင္သည့္
အဖဲ႕ြ ၀င္

သို႔မဟုတ္

ထိုသို႔လႊဲအပ္ထားေသာ
မည္သည့္

အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ
အာဏာမ်ားကို

ေကာ္မတီမဆို

သံုးစြဲ

ဒါရိုက္တာမ်ားက

ေကာ္မတီမ်ားသို႕

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ထိုသူတို႔

လႊဲအပ္ႏိုင္သည္။

ထိုသို႔

အေပၚတြင္

ဖြ႕ဲ စည္းထားသည့္

တာ၀န္ေပးထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ထုတ္ေ၀ျပီးမတည္ေငြရင္းထက္ ပိုလြန္ေသာေခ်းယူထားသည့္ေၾကြးျမီ
စည္းမ်ဥ္း-၈၁။

ယခုလတ္တစ္ေလာအခ်ိန္တြင္
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

ကုမၼဏီအတြက္

အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေခ်းငွားယူျခင္း

(အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္း

ထုတ္ေ၀ျခင္းအျပင္) ရရွိထားေသာ ေငြေၾကး အနက္ မရွင္းလင္းရေသးသျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္
ေငြပမာဏသည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို ကုမၼဏီ၏ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
ထုတ္ေ၀ျပီးေသာအစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းထက္ ပိုလြန္ ျခင္း မရွိေစရ။
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အဖြ့၀
ဲ င္မ်ား၏မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ား
စည္းမ်ဥ္း-၆၅။

လက္မ်ားျပ၍မဲေပးျခင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ေနေသာ အဖြ့၀
ဲ င္တုိင္းသည္ မဲတစ္မဲေပးခြင့္
ရွိသည္။ မဲေပးသူစာရင္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ အဖြ့၀
ဲ င္တိုင္းသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာ
တစ္ခုစီအတြက္မဲ တစ္မဲ စီေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

စည္းမ်ဥ္း-၆၆။

ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္သူမ်ားကိစၥ၌ ၀ါအရင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးေသာ
မဲတစ္မဲကို က်န္ရွိေသာ ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္ သူမ်ား၏မဲမ်ားအား ထုတ္ပယ္လွ်င္ လက္ခံရမည္။ အဆိုပါ
၀ါရင့္မႈကိစၥအလို့ငွာ ကုမၼဏီမွတ္ပုံတင္စာအုပ္ပါ အမည္နာမရပ္တည္မႈ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္
ရမည္။

စည္းမ်ဥ္း-၆၇။

စိတ္မမွန္သူအဖြ့ဲ၀င္တစ္ဦး

သို့မဟုတ္

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ

မည္သည့္တရားရံုးကမဆို

ရူးသြပ္ေၾကာင္း အမိန့္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခံရျပီးသူအဖြ့ဲ၀င္အတြက္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ ေကာ္မတီကျဖစ္ေစ၊
အျခားတရား
မဲေပးသူ

၀င္အုပ္ထိန္းသူကျဖစ္ေစ

စာရင္းေကာက္ယူ

လက္မ်ားျပ၍

မဲေပးျခင္းစနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း

မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္းနည္းျဖင့္မဲ

ေပးရာတြင္

အဆုိပါ

မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
မည္သည့္ေကာ္မတီ

ထို့ျပင္
သို့မဟုတ္

တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမဆို ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ သည္။
စည္းမ်ဥ္း-၆၈။

မည္သည့္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္မဆို ကုမၼဏီတြင္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းေခၚမႈအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာေငြေၾကးမ်ားကို ေလာေလာဆယ္
ေပးေခ်ရန္ရွိေနျခင္းမ်ား ကိုျဖစ္ေစ ေပးေခ်ျခင္းမျပဳရေသးေသာ အဖြဲ ့၀င္သည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

စည္းမ်ဥ္း-၆၉။

မဲေပးသူစာရင္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
သို့ေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၼဏီမ်ား

တည္လ်က္ရွိေသာကုမၼဏီ၏

အက္ဥပေဒပုဒ္မ

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

၈၀

ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရွိေနသမွ်

အာဏာ

ကာလပတ္လံုး

ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းကို မည္သည့္ ကုမၼဏီကမွ် ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေစရ။
စည္းမ်ဥ္း-၇၀။

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ခန့္ထားရာတြင္ လႊဲအပ္သူကိုယ္တိုင္
လက္ေရး

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

လႊဲအပ္သူက

အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္

ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူက

ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးျဖင့္ နည္းလမ္းတက်ေရးသာ၍ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ခန့္အပ္ထားရမည္။ အကယ္၍
လႊဲအပ္သူ သည္ အသင္း သို့မဟုတ္ အဖြ့အ
ဲ စည္းတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ ယင္း၏အသံုးျပဳျမဲ ရံုးတံဆိပ္
ခတ္ႏွိပ္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကိုယ္စား

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

အခြင့္အာဏာ

ရွိသူက

ေပးထားသည့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အရာရွိတစ္ဦး

လက္ေရးျဖင့္

သို့မဟုတ္

ေရးသားလွ်က္

လႊဲအပ္ခန္႕ထားရမည္။ စည္းမ်ဥ္း ၇၃ ပါ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ အဖြ့အ
ဲ စည္း၊ အသင္းအဖြ့ဲ
စသည္တို့၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မွတစ္ပါး

ကုမၼဏီ၏

အဖြ့၀
ဲ င္တစ္ဦးမဟုတ္သူမည္သူကိုမွ်

မဲေပးခြင့္လႊဲအပ္ခန့္ ထားျခင္းခံရသူ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္မရွိေစရ။
စည္းမ်ဥ္း-၇၁။

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူႏွင့္

အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရသူ

သို့မဟုတ္

အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ ျခင္းခံရသူ (ရွိလွ်င္) တစ္ဦးကိုခန့္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေအာက္တြင္
ခန့္ထားသူက လက္မွတ္ေရးထိုး ထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါအာဏာ သို့မဟုတ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္

ေပးအပ္ထားျခင္း

အတြက္

ႏိုၾတီျဖင့္

မွန္ကန္ေၾကာင္း

သက္ေသခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း
ျပဳလုပ္လ်က္ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အမည္ေဖာ္ျပထားသူက မဲေပးရန္ၾကံရြယ္ေသာ အစည္း
အေ၀းက်င္းပမည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္နာရီေအာက္ မနည္းေစဘဲ ကုမၼဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ရံုး
တြင္တင္သြင္းျပီး ျဖစ္ေစရမည္။ ထို့အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူအား ခန့္ထားသည့္
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စာခ်ဳပ္ စာတမ္း ျပဳလုပ္တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ယင္းကို တရား၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း
မခံထုိက္ေစရ။
စည္းမ်ဥ္း-၇၂။

ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ေစာင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ပံုစံအတုိင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား လက္ခံႏုိင္ေသာ အျခားမည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆို
ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ ေစရမည္ မဲေပးခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းပုံစံ

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီ၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ေန႔၊ ကၽြႏု္ပ္ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ သည္ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ေန႔ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ က်င္းပမည္
ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ (သာမန္ သို႔မဟုတ္ အထူး၊ ဆိုင္သင့္ရာရာ) အထြေထြအစည္းအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊
ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူကိုယ္စား လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္စား
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ေန၊
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ အား ခန္႔ထားလုိက္သည္။
_ _ _ _ _ _ ခုႏွစ္၊ _ _ _ _ _ _ လ _ _ _ _ _ _ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးပါသည္။
စည္းမ်ဥ္း-၆။

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီက

မူလကတည္းက

ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ

ေပးထားေသာ

ေဝစုခံစားခြင့္ကိစၥ၊

ပါရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းတို႔ကို လိုက္နာလ်က္
အစုရွယ္ယာပါ

မဲေပးခြင့္ကိစၥ၊

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို

တန္ဖိုးရင္းျပန္ရခြင့္ကိစၥ

သို႔မဟုတ္

အျခားေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီသည္ အခါကာလ အားေလ်ာ္စြာ အထူးစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္လ်က္ အဆိုပါ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ေရႊ႕ဆိုင္း ထားေသာ အခြင့္အေရးပါ
အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
မည္သည့္အစုရွယ္ယာကိုမဆုိ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
ေရြးႏႈတ္ႏုိင္သည့္

အခြင့္အေရး

ထို႔ျပင္ ဤကုမၸဏီ၏ သေဘာအတိုင္း

သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

ဦးစားေပး

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
စည္းမ်ဥ္း-၇။

အကယ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းကို အစုရွယ္ယာ အတန္းအစား
အမ်ဳိးမ်ဳိး

ျဖစ္ေအာင္

ခြစ
ဲ ိတ္လွ်င္

မည္သည့္အတန္းအစားကိုမဆို

ပူးတြပ
ဲ ါရွိသည့္

အခြင့္အေရးမ်ားအား (ယင္းထုတ္ ေပးေသာ ရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊
အျခားနည္း စီစဥ္ထားၿပီးမဟုတ္လွ်င္) ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆-က ပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာလ်က္

ေလးပုံသံုးပံုပိုင္ဆိုင္ထားသူတို႔၏
သို႔မဟုတ္

အစုရွယ္ယာ

အထူးသေဘာတူ
လည္းေကာင္း

အဆိုပါ

စာအားျဖင့္

အမ်ိဳးအစား

စည္းကမ္း

အစုရွယ္ယာ

သေဘာ

ပိုင္ရွင္မ်ား၏

တူညီခ်က္ျဖင့္ေသာ္
သီးျခားအေထြေထြ

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္

ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အဆိုပါ

အမ်ိဳးအစား

သီးျခားအေထြေထြ

၏

လည္းေကာင္း၊
အစည္းအေဝး၌

ခြင္ျ့ပဳခ်က္အရေသာ္
အစည္းအေဝး

တိုင္း၌

အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍

အသံုးျပဳရမည္။

သို႔ေသာ္

အစည္းအေဝး

အထေျမာက္ေစရန္အတြက္

ထုတ္ေပး ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အမ်ိဳးအစား ပိုင္ဆိုင္သူ အနည္းဆံုး သံုးဦးက ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊
သံုးပံုတစ္ပံုက ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တက္ေရာက္ရမည္။
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သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၉။

ကုမၸဏီအဖြ့ဲ၀င္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းပီးေသာ

အဖြ့၀
ဲ င္တိုင္းသည္

အစုရွယ္ယာ သို့မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ယင္းပုဂၢိဳလ္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေသာ
တန္ဖိုးႏွင့္

ေပးသြင္းျပီးေသာ

အျမဲသံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ထားသည့္

ေငြပမာဏကို

ေဖာ္ျပလ်က္

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို

ရပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

သို့ရာတြင္

ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္သူမ်ား

ကိစၥအလို့ငွာ

အစုရွယ္ယာတစ္စု
ယင္းသို့ပူးတြဲ

ကုမၼဏီ၏

ေငြေပးေခ်ရန္

သို့မဟုတ္

မလိုဘဲ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ပိုင္ဆိုင္သူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို့

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း

သက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ထက္ပို၍ ထုတ္ေပးခြင့္ မရွိေစရ။ ထို့အျပင္ အစုရွယ္ယာတစ္စုကို
ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္သူမ်ားအနက္တစ္ဦးကို သက္ေသခံ လက္မွတ္

တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္လွ်င္

က်န္အားလံုးကိုပါ ထုတ္ေပးျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၀။

အကယ္၍အစုရွယ္ယာ

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ေစာင္သည္

ပံုသ႑ာန္ပ်က္လွ်င္၊

ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ သို့မဟုတ္ ပ်က္စီးလွ်င္ အေထာက္အထားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ (ရွိလွ်င္)
ယင္းတို့ကို

လိုက္နာျပီး

ေငြက်ပ္ငါးဆယ္

ထက္မပိုေသာ

ဒဏ္ေၾကးကိုေပးေဆာင္ေစလ်က္

အစုရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ဒါရိုက္တာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္အတုိင္း
အသစ္လဲလွယ္ေပးႏိုင္သည္။
မတည္ေငြရင္း ကိုတိုးျမွင့္ျခင္းအာဏာ
စည္းမ်ဥ္း-၄၅။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အေထြေထြအစည္းအေ၀းၾကီးတြင္

ကုမၼဏီ၏အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ

တင္ျပရရွိ ေသာ အထူးဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ရပ္ကို လိုက္နာ၍ မတည္ေငြရင္းကို တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစု ရွယ္ယာမ်ား အျဖစ္ခစ
ြဲ ိတ္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ေပးသည့္
ပမာဏအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္။
စည္းမ်ဥ္း-၄၆။

မတည္ေငြရင္းတိုးျမွင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရာတြင္ ဆန္ ့က်င္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုခုပါရွိ
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မွတစ္ပါး အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ အေထြေထြအစည္းအေ၀း
ဖိတ္စာ ရထိုက္ သူမ်ားသို့အဆိုပါသူတို့ပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား အခ်ိဳးအဆႏွင့္
အနီးဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေသာ

အေျခ

၀ယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း

အသိေပးေသာ

ထုတ္ေပးရန္

အေနအတိုင္း

ကမ္းလွမ္းေသာ

အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား

နို့တစ္စာ

အေရအတြက္မည္မွ်

မ်ားရရွိခြင့္ရွိသည္။

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ႏွင့္

အဆိုပါႏို့တစ္စာတြင္

ထုတ္ေပးသည့္

အခ်ိန္ကာလ

သတ္မွတ္ရက္ ပါရွိေစလ်က္ ထုိရက္အတြင္း လက္ခံေၾကာင္းအတည္မျပဳပါက လက္မခံလိုေၾကာင္း
မွတ္ယူမည္ျဖစ္္ေၾကာင္း
အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား
အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။
မယူလိုေၾကာင္း

ကုမၼဏီအတြက္

ထိုသို့သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည္ျဖစ္ေစ၊
အေၾကာင္းျပန္ၾကား၍ျဖစ္ေစ

အက်ိဳးရွိဆံုးျဖစ္မည္

ယူဆေသာ

က်န္ရွိေသာ

နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း

ဒါရိုက္တာမ်ား စီမံခန့္ခန
ြဲ ိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ (ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာ
မ်ားအခ်ိဳးက်အတိုင္း ကမ္းလွမ္းရန္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို့
အခ်ိဳးက်ခြေ
ဲ ၀ရာတြင္) ဤအသင္းဖြ့စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းအရ ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အဆင္ေျပစြာ
ႏိုင္မည္

မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ျမင္လွ်င္

မည္သည့္အစုရွယ္ယာ

စီမံခန္ ့ခႏ
ြဲ ိုင္ခြင့္ရွိသည္။

135

သစ္ကိုမဆို

ေဆာင္ရြက္

အထက္ပါအတိုင္း

အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၂၁။

အစုရွယ္ယာတစ္စုစု၏

လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာစာတမ္းကို

လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္

လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ

ႏွစ္ဦးစလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရမည့္အျပင္၊ လႊဲေျပာင္းသူသည္ အဖြ့၀
ဲ င္မ်ား မွတ္ပံုတင္
စာအုပ္တြင္ အစုရွယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ၏အမည္ကို ေရးသြင္းျပီးသည္အထိ
အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူ အျဖစ္ တည္ရွိသည္ဟုမွတ္ယူရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၂၃။

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္

အျပည့္အ၀ေပးေခ်ျခင္းမရွိေသးေသာ

၄င္းတို့မလိုလားသူသို့လႊဲေျပာင္းျခင္း
တရား၀င္သိမ္းထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ကို
အစုရွယ္ယာမ်ား

ျငင္းဆိုႏိုင္သကဲ့သို့ကုမၼဏီ၌
လႊဲေျပာင္း

ျခင္းကိုလဲ

ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ႏွစ္စဥ္သာမန္အေထြေထြ အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီတစ္ဆယ့္ေလးရက္ ကာလ
အတြင္းတြင္

လႊဲေျပာင္းျခင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ကိုလည္း

လႊဲေျပာင္းျခင္း

ဆိုင္ရာ

ဆိုင္းငံ့ထားႏုိင္သည္။

မည္သည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းတုိ့ကိုမဆို

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနႏိုင္သည္ -

(က)

အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းေပးေဆာင္ျခင္း။

လႊဲေျပာင္းျခင္းမွတ္ပံုတင္ရန္

မွတ္ပံုတင္ခ

သံုးဆယ္က်ပ္ ထက္မပိုေသာ အခေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ရန္။

(ခ)

အစုရွယ္ယာသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္အတူ လႊဲေျပာင္းျခင္းစာတမ္းကို ပူးတြတ
ဲ င္ျပျခင္း။
လႊဲေျပာင္းေပးသူသည္ အမွန္တကယ္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းကို လႊဲေျပာင္းျခင္း
စာတမ္း

ႏွင့္အတူပူးတြ၍
ဲ

လက္မွတ္အျပင္

ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ဒါရိုက္တာမ်ားထံ

အစုရွယ္ယာမ်ား၏

တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္

အျခား

သက္ေသခံ

သက္ေသခံမ်ား

ကိုလည္းတင္ျပရန္။

(ဂ)

လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ျငင္းပယ္သည့္ကိစၥ။ အကယ္၍ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းျခင္း
တစ္ခုကို

မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ျငင္းပယ္လွ်င္ ကုမၼဏီသို့အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းျခင္းကို

တင္ျပသည့္ေန့မွ

ႏွစ္လအတြင္း

လႊဲေျပာင္းေပးသူႏွင့္

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရသူတို့ထံျငင္းပယ္ေၾကာင္း ႏို့တစ္စာ ေပးပို ့ရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၂၄။

အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္

မွတ္ပံုတင္ျပီးသူကိုသာ

ကုမၼဏီအစုရွယ္ယာအေပၚ

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳရမည္။
အျမတ္ေဝစုမ်ားေပးျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၄။

ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ေၾကျငာႏိုင္သည္။ သို့ရာတြင္
ဒါရုိက္တာ မ်ားက ေထာက္ခံေသာပမာဏထက္ မည္သည့္ အျမတ္ေ၀စုကမွ် မပိုေစရ။

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၅။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားက မွ်တသည္ဟု ယူဆေသာ
အဆိုပါ ၾကားျဖတ္အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အဖြဲ ့၀င္မ်ားသို ့ေပးႏိုင္သည္။

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၆။

မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုကိုမွ် ထိုႏွစ္ အျမတ္အစြန္းထဲမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖန္ ့ေ၀ေပးျပီးျခင္း
မရွိေသးေသာ မည္သည့္ အျခားအျမတ္အစြန္းထဲမွေသာ္လည္းေကာင္း မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း
မေပးေ၀ေစရ။

စည္းမ်ဥ္း-၁၀၇။

အျမတ္ေဝစုမ်ားႏွင့္
ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏

စပ္လ်ဥ္း၍
အထူး

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရွိသည့္

အခြင့္အေရးမ်ား

(ရွိလွ်င္)

အဆုိပါတို့ႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို
မဆန့္က်င္ေစဘဲ

အျမတ္ေ၀စုအားလံုးကို ေၾကျငာ ရမည့္အျပင္၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္ ေပးသြင္းျပီးျဖစ္ေသာ
ေငြပမာဏအတုိင္း

ခြေ
ဲ ၀ေပးရမည္။

သို့ေသာ္

မည္သည့္

ေငြေၾကးမွ်

ကုမၼဏီသို့မည္သည့္

အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္မဆို မေပးသြင္းခဲ့ေသးလွ်င္၊ ၄င္းမေပးသြင္း သည့္အထိ ၄င္းအျမတ္
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ေ၀စုကို

ေၾကျငာႏိုင္သည့္အျပင္

အစုရွယ္ယာမ်ား၏ပမာဏအတိုင္း

ေပးႏို္င္သည္။

ၾကိဳတင္

ေတာင္းေခၚျခင္းအတြက္ မည္သည့္ပမာဏမွ် ေပးသြင္းျခင္းမရွိေသးေသာ ရွယ္ယာတစ္စုကို အတိုး
ရရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း

ဤစည္းမ်ဥ္းပါကိစၥအလို့ငွာ

အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္

ေပးသြင္းျပီး

ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၈။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ မည္သည့္
မ်ားထဲမွ

အျမတ္ေ၀စုကိုမဆို မေကာက္ခံမီ ကုမၼဏီ၏ အျမတ္အစြန္း

မိမိတို့သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု

ထင္ျမင္ေသာေငြကို

သီးသန့္ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္

သို့မဟုတ္

သီးသန့္ရန္ပံုေငြမ်ား အျဖစ္ဖယ္ထုတ္လ်က္ အဆိုပါတစ္ခုခုကို ဒါရိုက္တာမ်ား၏ သေဘာအတုိင္း
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အသံုးစရိတ္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ေ၀စုညီမွ်ေရး အတြက္ ျဖစ္ေစ ကုမၼဏီ၏
အျမတ္အစြန္းကို မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အျခားမည္သည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ အတြက္မဆိုျဖစ္ေစ
အသံုးျပဳရမည္။

ထိုသို့ေခတၱ

ဖယ္ထုတ္

ထားေသာေငြမ်ားကို

ဒါရိုက္တာမ်ား

သည္

အလားတူသေဘာအတိုင္း အဆိုပါေငြတစ္ခုခုကို ကုမၼဏီ၏ လုပ္ငန္းတြင္သံုးစြျဲ ခင္း သို့မဟုတ္
အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သင့္ေလ်ာ္သည္ ထင္ျမင္ေသာ (ကုမၼဏီ၏ အစု ရွယ္ယာမ်ား မွလြ၍
ဲ )
ေငြရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေငြရင္းျမွပ္ႏွံႏိုင္သည္။

ႏွစ္စဥ္အစည္းအေ၀းက

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ယင္းအစည္းအေ၀းေန့တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အဖြ့၀
ဲ င္
တို့အားသီးသန့္ေငြထမ
ဲ ွ မိမိတို့အစုပါ၀င္ထားေသာ အခ်ိဳးအတိုင္း "ဆု" အစုရွယ္ယာထုတ္ေပးရန္
ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၀၉။

မည္သည့္အစုရွယ္ယာ၏
မွတ္ပံုတင္ထားသည္
အျမတ္ေ၀စုတြက္မဆို

ပူးတြပ
ဲ ိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္

ျဖစ္လွ်င္၊

တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားကို

အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္

ေရာက္ေသာ

ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ

လက္ခံေျပစာမ်ားကို

မည္သည့္

အဆုိပါသူတို့အနက္

တစ္ဦးဦးက ေပးႏုိင္သည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၀။

ေၾကညာျခင္းျပဳခဲ့ျပီးႏိုင္ေသာအျမတ္ေ၀စုဆိုင္ရာႏို့တစ္စာကို

ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

နည္းလမ္းအတိုင္း အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္ပါရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသို ့ေပးပို ့ရမည္။
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၁။
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၂။

ကုမၼဏီ၏ အက်ုိဳးဆန့္က်င္လွ်င္ မည္သည့္အျမတ္ေ၀စုအေပၚမွ် အတိုးေပးရန္ တာ၀န္မရွိေစရ။
ကုမၼဏီ၏

သီးသန့္စာရင္း

မတည္ေငြရင္း

(သတ္မွတ္တန္ဖိုးထက္

ေရြးႏႈတ္ရန္အတြက္

ပိုရရွိသည့္

သီးသန့္ထားရန္ပံုေငြလည္း

အစုရွယ္ယာႏွင့္
ပါ၀င္သည္)ႏွင့္

မည္သည့္
အျမတ္အရႈံး

စာရင္း၏ ရေငြဖက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ေငြသုိ့မဟုတ္ ေ၀ငွရန္အတြက္ အျခားနည္းျဖင့္
ရရွိရန္ေငြမ်ားကို ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ သာမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ေထာက္ခံလွ်င္ ကုမၼဏီသည္

ယင္းေငြမ်ားကို မတည္ေငြရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္
စုပံုေနသည့္

သာ၍ဦးစားျပဳေသာ

အျမတ္

ေ၀စုရရွိႏုိင္သည့္

မည္သည့္

အစုရွယ္ယာမ်ား

အတြက္ေပးရန္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အတြက္ ေငြမ်ား မဟုတ္ေစရ။ သို့ျဖစ္၍ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္
မတည္ေငြရင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြမ်ားကို အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားအားေပးရန္သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေရး
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျပီး ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား

အျမတ္ေ၀စု မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ အျပင္ ထိုေငြမ်ားကို အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားက
ေပးရန္ရွိခဲ့ေသာ္

ေပးရန္မေပးေခ်ေသးသည့္

အစုရွယ္ယာအတြက္

၄င္းတို႕

ေပးရန္

လတ္တေလာ
အက်ိဳးအတြက္

ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ သုိ့မဟုတ္ ကုမၼဏီကမထုတ္ေပးရေသးသည့္ အစုရွယ္ယာ
သုိ့မဟုတ္

၀န္ခံစာတမ္းမ်ားအတြက္

သာမန္ညီမွ်

ေသာေငြ

ပမာဏအတြက္

အေျပေပး

ေခ်ႏိုင္သည္။ ယင္းအစုရွယ္ယာႏွင့္ ၀န္ခံစာတမ္းမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ ၍ေ၀ငွျပီး အဖြ့ဲ၀င္မ်ား
အခ်င္းခ်င္း
ရေငြဖက္တြင္

အထက္

ေဖာ္ျပပါအတိုင္း

ေရးသြင္းႏုိင္သည္။

အစုရွယ္ယာစာရင္းႏွင့္

တစ္နည္းမဟုတ္
သို့ရာတြင္

မတည္ေငြရင္းအတြက္
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တစ္နည္း

သတ္မွတ္တန္ဖိုး
သတ္မွတ္

အေျပေပးအပ္ျပီးဟု
ထက္ပိုရရွိသည့္
ထားသည့္ရန္ပံုေငြကို

အဖြ့၀
ဲ င္မ်ားအားထုတ္ေပးမည့္၊

မထုတ္ေပးရေသး

ေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္

အျပည့္ေပးျပီးေရး အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္ရာ ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားထားရွိရျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၄။

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ေအာက္ပါတို့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာေငြစာရင္း

စာအုပ္မ်ားထားရွိေစရ မည္ (က)

ကုမၸဏီက ရရွိေသာေငြမ်ားအားလံုးႏွင့္ သံုးစြသ
ဲ ည့္ေငြမ်ားအားလံုး၊ ထုိ့အျပင္ရရွိျခင္း ႏွင့္ သံုးစြျဲ ခင္း
အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုး၊

(ခ)

ကုမၸဏီက ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝယ္ယူျခင္း အားလုံး၊

(ဂ)

ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတာ၀န္မ်ား။

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ဒါရုိက္တာမ်ားကစစ္ေဆးျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၅။

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒါရိုက္တာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ထင္ျမင္ ယူဆေသာအျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထားရွိရန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဒါရိုက္တာမ်ား စစ္ေဆး
ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အတြက္ အသင့္ရွိေစရန္အတြက္ အသင့္ရွိေစရမည္။

ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို အဖြဲ ့၀င္မ်ားကစစ္ေဆးျခင္း
စည္းမ်ဥ္း-၁၁၆။

ဒါရုိက္တာမ်ားသည္
စည္းကမ္း

ခ်က္မ်ား

မည္၍မည္မွ်ထိလည္းေကာင္း၊
သုိ့မဟုတ္

မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း

မည္သည့္

ကုမၼဏီ၏ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္

စာအုပ္မ်ားကို သုိ့မဟုတ္ အဆိုပါတို့အနက္တစ္ခုခုကို ဒါရို္က္တာမ်ားမဟုတ္သည့္အဖြ့ဲ၀င္မ်ားက

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္

ရွိေစရမည္ဟု

(ဒါရိုက္တာမဟုတ္ေသာ)မည္သည့္

အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ရမည္။
အဖြ့ဲ၀င္တို့မွ

ကုမၼဏီ၏

ထို့အျပင္

ေငြစာရင္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊

စာအုပ္တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ စာတမ္းအမွတ္ အသား တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္
အတိုင္း

မွတစ္ပါး

သုိ့မဟုတ္

ဒါရိုက္တာမ်ားက

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အေထြေထြ

အစည္းအေ၀းတြင္ ကုမၼဏီကေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ အတိုင္းမွတစ္ပါး
စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈႏုိင္ခြင့္မရွိ။
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အပိုင္း ၅။
၅-၁။

အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ား

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေရးၾကီးသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥရပ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အစုရွယ္ယာထည္႔ဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းေနေသာ္လည္း လတ္တေလာ
အေျခအေနတြင္

မည္သည့္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္မွ

မည္သည့္စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စာရင္းသြင္းမည္

ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီတစ္ခု

မဟုတ္ေသးပါ။

ကန္႕သတ္မထားပါ။

သို႔မဟုတ္

ထို႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို

ေနာက္ဆံုးတင္ျပရက္အထိ

၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားၾကား

ႏွင့္

ဒါရိုက္တာမ်ား (သို ့မဟုတ္) အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္သူမ်ားၾကားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေရးၾကီးသည့္
ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိေသးပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈထည့္ဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္း
ထားသည့္အေလ်ာက္

ရွယ္ယာအနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား

ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါရိုက္တာမ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္ဟအသိေပးရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

စဥ္

အက်ိဳးဆိုင္ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁။

ဦးဝင္ေအာင္ (အငွားခ်ထားသူ၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္) နွင့္ United International Group Limited
(ငွားရမ္းသူ)

တိ႔ၾု ကားတြင္

၂၇

ေဖေဖာ္ဝါရီ

၂၀၁၇

ရက္စြပ
ဲ ါအေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျဖင့္

ေျမကြက္အမွတ္ ၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၂၅၊ ရင္မင္းပိုက္ (အေနာက္) ပုဂံၿမိဳ႕သစ္၊ သီရိပစၥယာရပ္ကက
ြ ္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊
မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရွိ ေျမကြက္ကုိ သေဘာတူ ငွားရမ္းၾကသည္။
ငွားရမ္းရာတြင္

ေရာင္းသူနွင့္

ဝယ္သူ

ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈျဖင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း

ငွားရမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၂။

ဦးဝင္ေအာင္ (အငွားခ်ထားသူ၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္) နွင့္ United International Group Limited
(ငွားရမ္းသူ) တိ႔ၾု ကားတြင္ ၂၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇ ရက္စြပ
ဲ ါအေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ျဖင္႔
ေအာက္ပါေျမမ်ားကို သေဘာတူ ငွားရမ္းၾကသည္။
(၁) ေျမကြက္ အမွတ္ ၉၊ ေျမတိုင္းအမွတ္ ၉၇၊ သမုဒရာဇ္ ရပ္ကက
ြ ္၊ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး
(၂) အမွတ္ ၁၅၄၄၊ ေျမတိုင္းအမွတ္ ၇/၇၊ သူေဌးကန္၊ ပုဂံျမိဳ႕သစ္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး
(၃) အမွတ္ ၁၅၄၄၊ ေျမတိုင္းအမွတ္ ၇/၆၊ သူေဌးကန္၊ ပုဂံျမိဳ႕သစ္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး
ငွားရမ္းရာတြင္

ေရာင္းသူနွင့္

ဝယ္သူ

ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈျဖင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း

ငွားရမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၃။

Amata International Company Limited (အငွားထားခ်သူ) နွင့္ United International Group Limited
(ငွားရမ္းသူ) တိ႔ၾု ကားတြင္ ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇ ရက္စြပ
ဲ ါအေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ျဖင္႔
ေအာက္ပါေျမမ်ားကို သေဘာတူ ငွားရမ္းၾကသည္။
ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၆/၂၅၀၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၄၆/၂၅၂၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၇/၂၄၉၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၈/၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္
၁၅၉/၂၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၆၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၆၂/၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၃၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၄/၂၅၃၊ ဦးပိုင္အမွတ္
၁၅၅/၂၅၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၆၁/၂၅၄၊ အကြက္အမွတ္ ၂၀၇/ျမျပင္ရပ္၊ ျမျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ငပလီၿမိဳ႕၊ သံတဲခ
ြ ရိုင္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္။
ငွားရမ္းရာတြင္ ေရာင္းသူနွင့္ ဝယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ငွားရမ္း ၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။
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၄။

ဦးဝင္းေအာင္ (အငွားထားခ်သူ) နွင့္ United International Group Limited (ငွားရမ္းသူ) တိ႔ၾု ကားတြင္ ၂၉
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ရက္စြပ
ဲ ါအေဆာက္အအံုႏွင့္ေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေအာက္ပါေျမမ်ားကို သေဘာတူ
ငွားရမ္းၾကသည္။
ဦးပိုင္အမွတ္၂၁၆/၂၁၇၊ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၆၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၅၇/၂၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၆၂/၁၊ ဦးပိုင္အမွတ္၅၃/၁၊
အကြက္အမွတ္ ၂၀၇/ျမျပင္ရပ္၊ ျမျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ငပလီၿမိဳ႕၊ သံတြဲခရိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
ငွားရမ္းရာတြင္

ေရာင္းသူနွင့္

ဝယ္သူ

ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈျဖင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း

ငွားရမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အထိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွအပ
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါ။
အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (IPT Procedures)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကုမၸဏီတြင္

အစုရွယ္ယာ

အနည္းစုသာ

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အစုရွင္မ်ား၏

အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။
အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္

ႏွင့္

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေရး၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

သို႔ျဖစ္ပါ၍
သာမန္

ၾကားလူ/သူတစ္ပါး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္

အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္အား ပိုမို မ်က္ႏွာသာ ေပးသည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အရ မဟုတ္ဘဲ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္ အစုရွင္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို မနစ္နာေစဘဲ အျပန္အလွန္
အက်ဳိးစီးပြားမထိခိုက္ေစသည့္ အေျခခံမူျဖင့့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ ၎တို႔၏
ဆႏၵအေလ်ာက္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေရွ႕ေနာက္

စကားစပ္

အရ

အျခားနည္း

လိုအပ္လွ်င္

မွအပ၊

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အလို႔ငွာ "ဆက္ႏြယ္ေနသူ" ဆိုသည္မွာ
(က)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ/ အဓိက က်ေသာ
အစုရွယ္ယာရွင္ (လူပုဂၢဳိလ္) တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း စပ္လ်ဥ္း၍ (၁) ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မ်ား၊
(၂) ၎ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ အျဖစ္ ရွိေသာ
ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔ (trust) တစ္ရပ္ရပ္၏ trustees လူႀကီးမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎ကိုယ္တိုင္
သို႔မဟုတ္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစုက (discretionary object)

အျဖစ္

ရွိေသာ လြတ္လပ္စြာ

ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔ (discretionary trust) တစ္ရပ္ရပ္၏ trustees
လူႀကီးမ်ား၊
(၃) ၎ႏွင့္ ၎၏ အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္တကြ တို႔က (တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ)
အက်ဳိးစီးပြား၏ ၃၀% ႏွင့္ အထက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခု၊
(ခ)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္ (ကုမၸဏီ) တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

-

ယင္းအစုရွယ္ယာရွင္ကုမၸဏီ၏ မိခင္ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ အျခားကုမၸဏီ
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တစ္ခုခုကို

လည္းေကာင္း၊

အထက္အား

အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခုမွ

ယင္းအစုရွယ္ယာရွင္ကုမၸဏီ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈ၏

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

အထက္တို႔က (တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍)

အျခား

အလားတူ

ကုမၸဏီ

၃၀%ႏွင့္
တစ္ခုႏွင့္

အက်ဳိးစီးပြား ပိုင္ဆိုင္လွ်င္၊ ထို အျခားကုမၸဏီ

တစ္ခုခုကို ဆိုလိုသည္။
"ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုမၸဏီ" ဆိုသည္မွာ အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုခု၏ ၂၀% ထက္ မနည္း၊ ၅၀% ထက္ မမ်ားေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ သို့မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို့၏ အဖြ့အ
ဲ စည္းက

ပိုင္ဆုိင္သည့္ အျခားကုမၸဏီကို

ဆိုလိုသည္။
ကုမၸဏီ

တစ္ခုခုႏွင့္

ပတ္သက္၍

"ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ”

ဆိုသည္မွာ

၎ကုမၸဏီ၏

ဘ႑ေရးဆိုင္ရာႏွင့္

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ဩဇာ
လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
"ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ/အဓိက အစုရွယ္ယာရွင္" ဆိုသည္မွာ (က)

ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ/အဓိကက်ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္
မဟုတ္ေၾကာင္း

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က

က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္လွ်င္မွအပ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဝ ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း၏ ၁၅% ႏွင့္ အထက္အား တိုက္႐ိုက္
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပိုင္ဆိုင္သူ၊
(ခ)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ အေပၚ အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ

"ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခရွိသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း" ဆိုသည္မွာ (က) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ၊

(ခ) ဤကိစၥ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔က
ဲ
အသိအမွတ္ ျပဳေသာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ တင္သြင္း မထားေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊

(ဂ)

ဤကိစၥအလို႔ငွာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က

အသိအမွတ္ျပဳေသာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သြင္းမထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြ့အ
ဲ စည္းႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္

ကုမၸဏီ

(သို႔ရာတြင္၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီႏွင့္

၎၏အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္(မ်ား)သည္

ထိုဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကုမၸဏီအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
မႈရွိရမည္) ကိုဆိုလိုသည္။
"အနီးစပ္ဆုံး မိသားစု၀င္" ဆိုသည္မွာ

လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ မိဘ၊ ၎၏ေမာင္ႏွမမ်ား၊

၎၏

အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊ ေမြးစားသားသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ပါ သားသမီးတို႔ကို ဆိုလိုသည္။
"အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္" ဆိုသည္မွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ (ခ) ထိုသို႔ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိေသာ အစုရွင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူကို ဆိုလိုသည္။
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"အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္" ဆိုသည္မွာ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခရွိသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုႏွင့္
အက်ဳိးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတို႔အၾကား ျပဳလုပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကို ဆိုလို သည္။
"ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္" ဆိုရာ၌ ပုံမွန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအရ ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊မျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊
တိုက္႐ိုက္ ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ (ဥပမာ၊တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္း) သြယ္ဝိုက္၍
ျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုသည္ (က)

ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊

(ခ)

ရပိုင္ခြင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရယူျခင္း၊ ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း၊

(ဂ)

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊

(ဃ)

ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၌ ထည့္ဝင္ျခင္း၊

(င)

သက္ဆိုင္ရာ ရရန္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခုအား သေဘာတူထားသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ သို႔မဟုတ္
ယင္းမတိုင္မီ ေရာင္း/ဝယ္ခြင့္ (option) ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊

(စ)

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးတြရ
ဲ င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း။

အေထြေထြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယေ
္ ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးသြားပါမည္ (က)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူေသာ
အခါ၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြ့အ
ဲ စည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္

ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္

အစုရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔

မနစ္နာေစေရး အတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မဟုတ္သူမ်ားထံမွ ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာ
ႏွစ္ခု ေတာင္းခံရပါမည္။

ဝယ္ေဈး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္သူ

မ်ားထံမွ ေနာက္ထပ္ အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာ ႏွစ္ခုတြင္ ပါရွိသည့္အနက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပိုမို မမ်ားျပားေစရပါ။
အရည္အေသြး၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ႏိႈင္းယွဥ္ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခအား ဆုံးျဖတ္ရာတြင္

စံႏႈန္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

ေပးပို႔ရန္

ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္

လုပ္ငန္း

အေတြ႔အႀကဳံတို႔ အပါအဝင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ မကဘဲ အျခား သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားပါမည္။
(ခ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသို႔ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္
အခါတြငက
္ ၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြ့အ
ဲ စည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္

ရွယ္ယာအနည္းစုပိုင္

အစုရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔

မနစ္နာေစေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္သူမ်ား ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
အျခား အလားတူ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း
သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္
ေအာင္ျမင္စြာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္တို႔ အနက္ အနည္းဆုံးျဖစ္သည့္

ဝန္ေဆာင္ခသည္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

အျခား

ဆက္သြယ္

ေရာင္းေဈး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ ထက္ ပိုမို

ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွိေစရပါ။
(ဂ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ထံသို႔/ထံမွ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေသာ အခါတြင္
သက္ဆိုင္ရာ

ငွားရမ္းခသည္

မႈရွိေစရန္အတြက္
နည္းလမ္းမ်ား

ဆိုရာ၌

ေဈးကြက္

သင့္ေတာ္ေသာ
အလားတူ

အတြင္း

လက္ရွိ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေပါက္ေဈး

စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၏

142

ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီ

သင့္ေတာ္ေသာ

ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔

ဆီေလ်ာ္စြာ

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း၊

(လိုအပ္သည္

ဟုယူဆလွ်င္္

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းဆိုင္ရာ

ရာျဖတ္ထံမွ

သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ ရာျဖတ္အစီရင္ခံစာ အပါအဝင္) မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊
ေအးဂ်င့္မ်ား

ထုတ္ျပန္ထားေသာ

သင့္ေတာ္သည့္

ရယူျခင္းကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
အေျခခံလ်က္၊

ေပးရမည့္တန္ဖိုးေငြကို

အစီရင္ခံစာမ်ား

သို႔မဟုတ္

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္း ထားရွိမႈတို႔၏ ရလဒ္တို႔တြင္

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၏

အရြယ္အစား၊

အသုံးျပဳမည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ငွားရမ္းခ အေပၚ အေျချပဳလ်က္ ဆုံးျဖတ္ေစပါမည္။
(ဃ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွသာ
တို႔ကိုရရွိႏိုင္ၿပီး

သက္ဆိုင္ရာ

ကုန္ပစၥည္း

အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိသည့္သူတို႔ထံမွ

ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ႏႈိင္းယွဥ္၍

သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

မရႏိုင္ေသာကိစၥရပ္တို႔အတြက္၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔

လက္ရွိ

က်င့္သံုးေနေသာ စီးပြားေရးအေလ့အထ၊ မူဝါဒတို႔ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠ႒တြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ မရွိလွ်င္) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠ႒
ဦး၀င္းေအာင္၊ (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠ႒တြင္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနလွ်င္)
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီမွ

သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္

သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ ေပးရမည့္

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေဈးႏႈန္းကို

ဆုံးျဖတ္ရာ၌ အေရအတြက္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား အပါအဝင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာ
မကသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။

စိစစ္္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
(က)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြ့အ
ဲ စည္းမွ ျပဳလုပ္မည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မွန္သမွ်ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အမ်ဳိးအစား ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ပါမည္ -

(၁)

အမ်ဳိးအစား-၁။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြ့အ
ဲ စည္းမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ ေနာက္ဆုံး စာရင္းစစ္ အတည္ျပဳၿပီး အသားတင္

ထိ၍ကိုင္၍ရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္၏ ၃.၀% ႏွင့္ အထက္ တန္ဖိုးရွိသည့္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

ဆက္သြယေ
္ ဆာင္ရြက္ခ်က္၊
(၂)

အမ်ဳိးအစား-၂။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အဖြ့အ
ဲ စည္းမွ

ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊

ေနာက္ဆုံးစာရင္းစစ္

အတည္ျပဳၿပီး

အသားတင္ထိ၍ကိုင္၍ရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္၏ ၃.၀% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း ေသာ္လည္း၊ က်ပ္၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ႏွင့္အထက္တန္ဖိုးရွိသည့္အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယေ
္ ဆာင္ရြက္ခ်က္၊
(၃)

အမ်ဳိးအစား-၃။

က်ပ္

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ေအာက္

ေလ်ာ့နည္းသည့္

တန္ဖိုးရွိေသာ၊

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊
(ခ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္
အကန္႔အသတ္

တို႔အား

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစား အသီးသီး ဆိုင္ရာ တန္ဖိုး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ယူဆသည့္အတိုင္း

အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
(ဂ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္

ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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အမ်ဳိးအစား-၁

အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

(ဃ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္

ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

အမ်ဳိးအစား-၂

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊
ႀကဳိတင္ခြင့္ျပဳခ်က္

ရယူရန္လိုအပ္ၿပီး၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္၏

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမွ

သုံးလတစ္ႀကိမ္

စိစစ္သုံးသပ္ပါမည္။
(င)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္

ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ႀကဳိတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အမ်ဳိးအစား-၃

အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္၏ ႀကဳိတင္

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း မလိုအပ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမွ သုံးလ တစ္ႀကိမ္
စိစစ္ သုံးသပ္ပါမည္။
(စ)

အျပန္အလွန္

အက်ဳိးစီးပြား

မထိခိုက္ေစသည့္

အေျခခံျဖင့္

လုပ္ေဆာင္မႈ

ေသခ်ာေစေရး

အတြက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရွိသမွ်
အားလုံးကို သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ပါမည္။
ကိန္းဂဏန္း

အရ

မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္

အခ်က္အလက္မ်ား

အားလုံးကို

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။
(ဆ)

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ

အေနျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏

ျပန္လည္

စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္

အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို အဆင္သင့္ ျပဳစုေပးမည္
ျဖစ္ၿပီး၊

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံးကို မွတ္ပုံတင္စာရင္း

တစ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထားပါမည္။ အေရာင္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား

ျပဳလုပ္ရန္

ဆုံးျဖတ္ရာ၌

အေျခခံခဲ့သည့္

အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း

မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္း ထည့္သြင္းထားပါမည္။
(ဇ)

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္

ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

အမ်ဳိးအစား

အားလုံး၏

ျပန္လည္

စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္တို႔ အက်ဳံးဝင္ပါသည္ (၁)

သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ
ရွိေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဥကၠ႒သည္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္က

အခါအားေလ်ာ္စြာ အမည္တင္သြင္းထားသူ ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္
ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က
အဆိုပါကိစၥအတြက္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
ဆက္သြယ္

ၫႊန္ၾကားသည့္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္

တစ္ဦးဦးက

ျဖစ္ေစ

(သို႔ရာတြင္၊ ထိုသို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္

အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ

မရွိေစ

ရမည့္အျပင္၊

သက္ဆိုင္ရာ

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္မွ အမည္တင္သြင္း ထားသူလည္း မျဖစ္ေစရ ပါ။)
(၂)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးသည္

အက်ဳိးစပ္ဆိုင္မႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေလ်ာ္စြာ

အမည္

တင္သြင္းထားသူ

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥရပ္

တစ္ခုတြင္

သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္က အခါအား

ျဖစ္ေနလွ်င္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သက္ဆိုင္ရာ

ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ ျပန္လည္ စိစစ္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အဆိုပါ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဝင္မွ မပါဝင္ရပါ။
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ဖြင့္ဟေၾကညာျခင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို ဖြင့္ဟေၾကညာပါမည္။
(ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔က ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္သည့္ အတိုင္း) အက်ိဳးသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္္
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး အသီးသီးကိုလည္း ဖြင့္ဟေၾကညာပါမည္။
၅-၂။

အျခား အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား

ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အေျခအေန အနည္းအက်ဥ္းတြင္ မွအပ၊ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္မႈ
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡ
ရွိေနႏိုင္မႈမ်ားအား ဖြင့္ဟေၾကျငာေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္ တစ္စုံတစ္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိေသးပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊

ဝယ္ယူမည့္

အစုရွယ္ယာရွင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေသာ၊

အနည္းစုသာရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္၊

ေကာ္ပုိရိတ္

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေကာင္း (Good Corporate Governance) တစ္ရပ္ကို ျပသျခင္းငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ကို မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္

ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔

သည္

ကုမၸဏီ၏

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေနျမတ္သူေအာင္တို႔က အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္
ထားသည့္ Amata International Co. Ltd ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Amata
International Co. Ltd. သည္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ္ျငား၊ ယင္းသည္
ဟိုတယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲ ေျမယာအေဆာက္အအံုကုမၸဏီျဖစ္သည့္
အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘုတ္အဖြ႕ဲ က ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။
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အပိုင္း၆။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၆-၁။ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ေန ့အထိ ( Latest Practicable Date)

ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းစုအတြက္

စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ မရွိပါ။ ပထမဆံုးေသာ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို
ပထမဆံုး ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္
အေထြေထြ အစည္းအေဝးပြက
ဲ ို ကုမၸဏီစတင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ၁၈လအတြင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအလို႔ငွာ လုပ္ငန္းစု၏ စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔၏ (၉)လစာ ေငြလက္္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္
ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေငြလက္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္
အေျခခံ၍ျပင္ဆင္ခဲ႔ျခင္းမဟုတ္ဘဲဤ

ဝင္ေငြရွင္းတမ္းမ်ားကို
အလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္

စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ
ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း

တင္ျပခ်က္အေနျဖင့္သာ

ထည့္သြင္းထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ႏွစ္တာ ဘ႑ာေရးႏွစ္( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္)အတြက္ စာရင္းစစ္မ်ား၏
ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏စာရင္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြျဲ ခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ အကုန္
ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏

လက္က်န္၀င္ေငြ

အစႏွင့္အဆံုးတို႔တြင္

သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္အရ ကုမၸဏီသည္ စာရင္းျခားနားခ်က္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ အကုန္
ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ညိႈႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစု၏

(စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ)

ၾကိဳတင္တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေဖာ္ျပေသာ

၀င္ေငြ၊အသံုးစရိတ္

ႏွင့္

အျမတ္ေငြရလဒ္
ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
က်ပ္သန္းေပါင္း

မတ္လ ၃၁ ရက္

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ကုန္ဆံုးေသာ (၉)လစာ စာရင္း

ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္
၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

တည္းခိုခန္း၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္း

၆,၁၁၆.၅

၂,၉၃၂.၆

၃,၆၁၄.၀

အစားအေသာက္

၁,၅၅၈.၂

၉၀၂.၇

၉၆၆.၄

၁၉၀.၉

၁၁၀.၇

၁၅၇.၁

၇,၈၆၅.၆

၃,၉၄၆.၀

၄,၇၃၇.၅

ဝင္ေငြ

အျခား
စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ

ေရာင္းရကုန္တန္ဖိုး
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တည္းခိုခန္း၊ မိုးပ်ံပူေဖာင္း

၂,၀၄၈.၉

၁,၁၉၄.၃

၁,၆၀၉.၅

၉၀၇.၃

၅၅၉.၅

၆၆၉.၇

၄၇.၁

၃၁.၁

၄၄.၆

၃,၀၀၃.၄

၁,၇၈၄.၉

၂,၃၂၃.၉

အၾကမ္းအျမတ္

၄,၈၆၂.၃

၂,၁၆၁.၁

၂,၄၁၃.၇

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အေထြေထြစရိတ္

၁,၂၁၀.၇

၁,၀၀၀.၅

၁,၀၉၃.၅

အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး စရိတ္

၂၀၀.၀

၁၄၂.၅

၂၇၃.၁

အေဆာက္အဦးနွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္

၃၃၁.၂

၁၇၆.၅

၄၀၀.၇

စည္ပင္ခြန္

၂၂၆.၀

၁၅၂.၃

၄၁.၆

ေျမငွားရမ္းခ

၁၄၁.၄

၈၈.၈

၆၈.၁

အေျခပစၥည္းခြန္ ႏွင့္ အျခား

(၃၅.၁)

-

၂၄.၄

စုစုေပါင္း စရိတ္

၂,၀၇၄.၃

၁,၅၆၀.၅

၁,၉၀၁.၄

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ ႏွင့္ အျမတ္ခြန္မႏႈတ္မီ

၂,၇၈၈.၀

၆၀၀.၆

၅၁၂.၃

၅၆.၀

၄၂.၀

၁၄.၅

၁,၃၁၅.၀

၉၈၆.၃

၂၆၂.၉

-

-

၂၃၇.၉

အျမတ္ခြန္မႏႈတ္မီ အျမတ္

၁,၄၁၇.၀

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

အတိုးမေပးမီ၊ အၿမတ္ခြန္မေဆာင္မီ ၀င္ေငြ
အတိုးမေပးမီ၊အျမတ္ခြန္မေဆာင္မီ၀င္ေငြ

၁,၄၁၇.၀
၁,၄၁၇.၀

(၄၂၇.၇)
(၄၂၇.၇)

၂၃၄.၈
၂၃၄.၈

၁၈၉.၄

-

-

အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး အသားတင္အျမတ္

၁,၂၂၇.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ျခင္းမွ ကြာျခားခ်က္

၆,၄၉၅.၃

-

-

စုစုေပါင္း ျပည့္စံုေသာ ဝင္ေငြ

၇,၇၂၂.၉

(၄၂၇.၇)

၇,၃၇၃.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

၃၄၉.၃

၂၆၂.၀

၂၄၉.၅

၇,၇၂၂.၉

(၁၆၅.၇)

(၂၄၆.၄)

အစားေသာက္
အျခား

အျမတ္
တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ (လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း)
တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ(္ ပံုေသပိုင္ပစၥည္း)
အတိုး

အျမတ္ခြန္

(၃.၁)

ခြေ
ဲ ဝေပးျခင္း
ဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔
ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာလုပ္ငန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ
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လုပ္ငန္းစု၏ (စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ) PRO FORMA လက္က်န္ရွင္းတမ္းစာရင္းခ်ဳပ္္
လက္က်န္ရွင္းတမ္း
က်ပ္သန္းေပါင္း

မတ္လ ၃၁ ရက္

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ကုန္ဆံုးေသာ (၉)လစာ စာရင္း

ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္
၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား

၃၁,၆၆၀.၉

၃၁,၂၁၃.၉

၄၆,၆၁၄.၀

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္

(၂,၅၁၉.၉)

(၂,၃၀၀.၈)

(၂,၇၇၇.၅)

၄၆၂.၁

၄၃၂.၃

၄၇၃.၇

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္

(၃၀၃.၇)

(၂၁၈.၅)

(၃၀၃.၇)

ေဆာက္လုပ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား

၃,၀၃၀.၂

၃,၈၉၇.၂

(၉၅.၅)

စုစုေပါင္း ပံုေသပိုင္ဆိုင္ခြင့္

၃၂,၃၂၉.၅

၃၃,၀၂၄.၀

၄၃,၉၁၁.၀

၁,၁၂၆.၅

၇၉၁.၃

၁,၀၆၈.၂

ရရန္ရွိေငြမ်ား

၁,၃၉၄.၂

၁,၅၀၉.၀

၃၀၉.၂

စတိုလက္က်န္

၁၃၄.၀

၁၃၃.၃

၁၉၀.၈

ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ား

၈၂.၅

၁၆၂.၈

၈၈၆.၀

ေငြစာရင္း

(၆၇၄.၃)

၇၀၃.၉

၀.၀

စုစုေပါင္း လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

၂,၀၆၂.၉

၃,၃၀၀.၂

၂,၄၅၄.၂

ေပးရန္ရွိ စာရင္း

၂၈၃.၈

၂၄၉.၅

၁၁၇.၂

အျခားေပးရန္က်န္ စာရင္းမ်ား

၉၅၈.၂

၉၁၂.၂

၂,၂၆၈.၅

ၾကိဳတင္ေကာက္ခံေငြမ်ား

၇၈၀.၅

၁,၂၆၇.၅

၈၂၃.၀

အျခားေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၇၂.၀

၁၅၅.၇

၁၀၃.၅

၂,၁၉၄.၅

၂,၅၈၄.၉

၃,၃၁၂.၂

၂၅.၁

၉၄၂.၈

၂၇.၆

-

-

၁၁,၄၉၂.၀

ပံုေသပိုင္ဆိုင္ခြင့္

လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

လက္ငင္းရပိုင္ခြငမ
့္ ်ား
ေငြသားႏွင့္ ေငြသားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

စုစုေပါင္း လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား
ဆက္စပ္ေနသူမ်ားသို႔ ေပးရန္က်န္ေငြ
IFC ေခ်းေငြ
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စုစုေပါင္း လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ

၂၅.၁

၉၄၂.၈

၁၁,၅၁၉.၆

အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ေငြ

၇၅၅.၀

၁,၀၀၀.၀

၁,၀၀၀.၀

ႀကိဳတင္ ထည့္ဝင္ေငြရင္း

၆၃၆.၃

၂,၃၈၉.၆

-

တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ရံပံုေငြ

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

ယခုနွစ္ အသားတင္အျမတ္ေငြ

၁,၂၂၇.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

အျမတ္လက္က်န္မ်ား

၁၀,၁၃၄.၇

၁၀,၆၁၉.၇

၁၁,၀၇၂.၀

၈၁၆.၅

၆၁၂.၃

၈၆၁.၈

စုစုေပါင္း မတည္ရင္းႏွီးေငြ

၃၂,၁၇၂.၈

၃၂,၇၉၆.၆

၃၁,၅၃၃.၄

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္

၃၄,၃၉၂.၄

၃၆,၃၂၄.၂

၄၆,၃၆၅.၂

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

မတည္ရင္းႏွီးေငြ

ထိန္းခ်ဳပ္၍မရေသာေပးရန္တာ၀န္မ်ား

မတည္ရင္းႏွီးေငြ

လုပ္ငန္းစု၏ (စာရင္းမစစ္ရေသးေသာ) Pro-Forma ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရွင္းတမ္း

ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း

မတ္လ ၃၁ ရက္

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္

ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္

ကုန္ဆံုးေသာ (၉)လစာ
စာရင္း

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး အသားတင္အျမတ္

၂၀၁၆-

၂၀၁၇-

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၁,၂၂၇.၆

(၄၂၇.၇)

(၃.၁)

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္/ တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ (လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း)/ အျခား

၃,၃၉၂.၂

၃,၅၇၅.၂

(၁၂.၉)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါဝင္ေသးေသာ

၄,၆၁၉.၈

၃,၁၄၇.၅

(၁၅.၉)

(၃၃.၅)

(၃၂.၇)

(၅၆.၈)

(၆၅၅.၀)

(၇၆၉.၉)

၁,၀၈၅.၀

(၀.၂)

(၈၀.၅)

(၈၀၃.၆)

(၁,၂၀၃.၉)

၄၁၇.၉

(၁,၀၂၀.၃)

ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အျမတ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေငြသားစီးဆင္းမႈ
စတိုလက္က်န္ တိုးလာျခင္း/ (ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
ရရန္ရွိစာရင္း တိုးလာျခင္း/ (ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
အျခားရရန္ရွိစာရင္းမ်ား တိုးလာျခင္း/ (ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွ ရရန္ရွိမ်ား တိုးလာျခင္း/ (ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
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ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ား (တိုးလာျခင္း)/ေလ်ာ့သာြ းျခင္း

၄၃၇.၈

၃၄၁.၂

၁,၀၇၇.၇

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေပးရန္ရွိမ်ား (တိုးလာျခင္း)/ေလ်ာ့သာြ းျခင္း

(၆၂၅.၉)

၉၂၈.၇

၄၂.၅

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

၂,၅၃၉.၀

၃,၉၅၂.၁

၃၀၈.၆

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေငြသားစီးဆင္းမႈ
ေခ်းေငြရယူျခင္း

-

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

၁၁,၄၉၂.၀

-

၁၁,၄၉၂.၀

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

(၂,၃၀၂.၇)

(၄,၀၅၁.၂)

(၁၁,၈၅၈.၉)

ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦးနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း

(၂,၃၀၂.၇)

(၄,၀၅၁.၂)

(၁၁,၈၅၈.၉)

ေငြႏွင့္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

၂၃၆.၃

(၉၉.၀)

(၅၈.၃)

ႏွစ္စရွိ ေငြလက္က်န္

၈၉၀.၃

၈၉၀.၃

၁၁၂၆.၅

၁,၁၂၆.၆

၇၉၁.၃

၁,၀၆၈.၂

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ႏွစ္ဆံုးရွိ ေငြလက္က်န္

၅ႏွစ္စာဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္

ဆံုးရံႈးနိုင္မႈမ်ားႏွင့္

မေသခ်ာမႈမ်ားပါဝင္ေသာ

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ၿပီး “ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား’’ ႏွင့္ “ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား’’
တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္
ဤဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပါရလဒ္မ်ားႏွင့္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၏
သိသာေသာကြာျခားမႈ

အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ားသည္

ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕လုပ္ငန္းစု၏

ဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၅ ႏွစ္စာ ခန္႔မွန္းေရးဆြဲထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း
၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘ႑ာေရးနွစ္အထိ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ
ရသံုးမွန္းေျချပကၡဒိန္အရ

ဧၿပီလ

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ

၁

ရက္ေန႔မွ

မတ္လ

ဘ႑ာေရးတင္ျပခ်က္မ်ားကို

၃၁ရက္ေန႔ထိ

ရရွိမည္

(သို႔မဟုတ္)

ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္

ရရွိရန္အလားအလာရွိသည္ဟု

မည္သို႔ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္တြင္မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊
အာမခံမႈ

(သုိ႔မဟုတ္)

ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္

ဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္မည္ဟု

အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း

ယူဆ၍မရပါ။
မရွိပါ။

ကၽြန္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္

ဤဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွပ္နွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အခိုင္အမာယံုၾကည္ျခင္းမျပဳပဲ သတိျဖင့္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

၅ႏွစ္စာ

ဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

အေျခခံမွန္းဆခ်က္မ်ားကို

၎တို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏စာရင္းစစ္ ခင္စုေဌးနွင့္အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။
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ပူးတြေ
ဲ ဖာ္ျပေပးထားၿပီး

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ဘ႑ာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

အေျခခံမ်ားႏွင့္

မွန္းဆခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၏ အဓိကတြန္းအားမွာ
ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ေယဘူယ်အခန္းငွားခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊
အခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္း

ႏွင့္

အခန္းအေရအတြက္မ်ားျပားလာျခင္းတို ႔

ပါဝင္သည္။

စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္သည္

ဟုိတယ္ေနရာေပၚမူတည္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါက စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၂၀-၃၅%ခန္႔
ရွိမည္ဟု

ခန္႔မွန္းပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္မ်ား၏

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

လာမည့္၅ႏွစ္အတြက္ မိုးပ်ံပူေဖာင္း ၁၀ လံုးထက္ေက်ာ္လြန္၍ မိုးပ်ံပူေဖာင္း လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။
# အခန္းမ်ား

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

Amata Ngapali

၉၂

၉၂

၉၂

၉၂

၉၂

Amata Inle

၈၂

၁၇၂

၁၇၂

၁၇၂

၁၇၂

My Bagan Residence

၃၂

၃၂

၃၂

၃၂

၃၂

၁၂၂

၁၂၂

၁၂၂

၁၂၂

၁၂၂

-

၁၀၀

၂၀၀

၂၅၀

၂၅၀

Amata Myeik

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

Ballooning

၁၀

၁၀

၁၀

၁၀

၁၀

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

Amata Ngapali

၅၅.၃%

၅၇.၀%

၅၈.၅%

၆၀.၂%

၆၁.၉%

Amata Inle

၄၇.၃%

၄၅.၅%

၄၂.၃%

၄၃.၆%

၄၅.၂%

My Bagan Residence

၅၈.၆%

၆၀.၀%

၆၁.၂%

၆၂.၆%

၆၄.၁%

Amata Bagan

၄၀.၁%

၄၂.၀%

၄၃.၇%

၄၅.၃%

၄၆.၇%

-

၄၈.၅%

၄၉.၅%

၅၁.၀%

၅၃.၀%

Amata Myeik

၃၂.၃%

၃၃.၆%

၃၅.၆%

၃၈.၁%

၄၀.၁%

Ballooning

၆၅.၈%

၆၇.၇%

၆၉.၈%

၇၁.၉%

၇၄.၀%

Amata Bagan
Awinka

ဧည့္၀င္ေရာက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း

Awinka

ပွ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္အခန္းႏႈန္းထားမ်ား

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

Amata Ngapali

၁၅၃,၀၃၇

၁၅၅,၆၇၈

၁၅၈,၇၄၆

၁၆၁,၅၃၄

၁၆၄,၂၆၄

Amata Inle

၉၅,၄၁၈

၁၀၆,၀၀၈

၁၀၉,၄၁၇

၁၁၃,၃၇၃

၁၁၆,၄၅၅

My Bagan Residence

၇၆,၇၈၁

၇၉,၄၈၅

၈၂,၀၂၉

၈၄,၆၉၈

၈၇,၄၉၅

Amata Bagan

၉၉,၇၆၉

၁၀၅,၇၈၇

၁၀၉,၀၅၅

၁၁၁,၄၁၀

၁၁၃,၅၂၇

Awinka

-

၅၂,၁၉၄

၅၂,၇၉၆

၅၃,၆၅၄

၅၅,၁၅၁

Amata Myeik

၃၈၉,၆၄၅

၄၀၆,၉၁၈

၄၂၅,၁၉၃

၄၃၆,၉၀၉

၄၄၈,၆၂၉

Ballooning

၄၀၂,၅၄၂

၄၀၆,၅၀၂

၄၁၀,၄၆၂

၄၁၄,၄၂၉

၄၁၈,၃၉၂

(က်ပ္)
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၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

Amata Ngapali

၈၄,၆၉၅

၈၈,၈၀၂

၉၂,၉၄၁

၉၂,၂၆၇

၁၀၁,၇၃၈

Amata Inle

၄၅,၁၀၆

၄၈,၂၇၇

၄၆,၂၈၆

၄၉,၄၆၀

၅၂,၆၆၆

My Bagan Residence

၄၄,၉၉၀

၄၇,၆၇၈

၅၀,၂၃၅

၅၃,၀၀၁

၅၆,၀၇၀

Amata Bagan

၄၀,၀၆၀

၄၄,၄၁၃

၄၇,၆၃၆

၅၀,၄၆၈

၅၂,၉၉၈

Awinka

-

၂၅,၂၉၃

၂၆,၁၃၅

၂၇,၃၄၁

၂၉,၂၃၄

Amata Myeik

၁၂၆,၀၃၃

၁၃၆,၆၉၄

၁၅၁,၃၃၇

၁၆၆,၄၂၁

၁၇၉,၈၅၈

Ballooning

၂၆၄,၇၁၀

၂၇၅,၃၃၃

၂၈၆,၃၅၆

၂၉၇,၇၉၇

၃၀၉,၆၆၄

ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
က်ပ္သန္းေပါင္း

မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ ႏွစ္အတြက္
၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၁၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

အခန္းငွားခ၊ ေဘာလံုး

၈,၄၉၈.၂

၁၂,၁၇၁.၁

၁၄,၄၅၁.၀

၁၆,၁၄၄.၄

၁၇,၄၇၈.၁

အစားအေသာက္

၂,၅၆၁.၂

၄,၄၂၆.၃

၅,၆၅၄.၈

၆,၅၃၀.၄

၇,၁၈၀.၈

၇၀၇.၀

၁,၃၁၉.၃

၁,၈၁၇.၉

၂,၃၄၀.၁

၂,၈၇၀.၀

၁၁,၇၆၆.၄

၁၇,၉၁၆.၆

၂၁,၉၂၃.၇

၂၅,၀၁၅.၀

၂၇, ၅၂ ၈.၉

အခန္း၊ ေဘာလံုး

၂,၇၈၈. ၉

၃,၃၅၇.၄

၃,၇၃၀.၆

၄,၀၀၀.၁

၄,၂၁၈.၉

အစားေသာက္

၁,၅၁၇. ၃

၂, ၅၇၉.၀

၃,၂၄၂.၀

၃,၇၂၀.၂

၄,၀၇၀.၁

၂၄ ၃. ၃

၄၈၁.၉

၇၀၉.၇

၉၅၆.၈

၁,၂၀၈.၆

၄,၅၄ ၉.၅

၆,၄၁၈.၃

၇,၆၈၂.၃

၈,၆၇၇.၁

၉,၄၉၇.၆

၇,၂၁ ၆. ၉

၁၁,၄၉၈.၃

၁၄,၂၄၁.၅

၁၆,၃၃၇.၉

၁၈,၀၃၁.၃

ဝင္ေငြ

အျခား
စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ

ေရာင္းရကုန္တန္ဖိုး

အျခား

အၾကမ္းအျမတ္
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စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

၁,၇၀၀.၉

၂,၁၉၃.၈

၂,၅၀၇.၂

၂,၇၇၇.၇

၂,၉၇၁.၆

၄၂၀.၁

၅၃၃.၃

၆၆၁.၀

၇၈၀.၂

၈၈၅.၃

၄၁၃.၀

၆၃၃.၉

၈၁၆.၀

၉၉၀.၉

၁,၁၂၆.၇

စည္ပင္ခြန္

၃၆၇.၁

၅၄၇.၁

၇၀၄.၉

၇၇၁.၂

၈၁၂.၁

ေျမငွားရမ္းခ

၃၄၁.၃

၃၄၈.၀

၃၅၅.၁

၃၆၂.၅

၃၇၀.၃

၁.၅

၁.၅

၁.၅

၂. ၁

၁.၅

၃, ၂၄၃.၈

၄,၂၅၇.၇

၅,၀၄၅.၇

၅,၆၈၄.၆

၆,၁၆၇.၅

၃,၉၇၃.၁

၇,၂၄၀.၆

၉,၁၉၅.၈

၁၀,၆၅၃.၃

၁၁,၈၆၃.၉

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ (ျဒပ္မဲ႔)

၈၀.၁

၂၀၄.၈

၂၂၄.၆

၃၀၆.၂

၃၀၆.၂

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ (ျဒပ္ရွိ)

၁,၅၁၇.၂

၂,၁၂၆.၁

၂,၈၂၁.၃

၂,၉၃၃.၆

၂,၉၀၅.၉

၂၃၇.၉

၈၁၃.၇

၁,၁၀၃.၈

၁,၀၄၄.၀

၉၁၅.၇

အျမတ္ခြန္မႏႈတ္မီ အျမတ္

၂,၁၃၈.၀

၄,၀၉၆.၀

၅,၀၄၆.၁

၆,၃၆၉.၅

၇,၇၃၆.၀

အျမတ္ခြန္

၂,၃၇၅.၈

၄,၉၀၉.၇

၆,၁၄၉.၉

၇,၄၁၃.၅

၈,၆၅၁.၇

၄၆၀.၅

၈၁၉.၂

၁,၀၀၉.၂

၁,၂၇၃.၉

၁,၅၄၇.၂

၁,၆၇၇.၄

၃,၂၇၆.၈

၄,၀၃၆.၉

၅,၀၉၅.၆

၆,၁၈၈.၈

-

-

-

-

-

၁,၆၇၇.၄

၃,၂၇၆.၈

၄,၀၃၆.၉

၅,၀၉၅.၆

၆,၁၈၈.၈

အေထြေထြစရိတ္
အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး
စရိတ္
အေဆာက္အဦးနွင့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္

အေျခပစၥည္းခြန္ ႏွင့္ အျခား

စုစုေပါင္း စရိတ္

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္ ႏွင့္
အျမတ္ခြန္မႏႈတ္မီ အျမတ္

အတိုး

အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး

အသားတင္အျမတ္

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ျခင္းမွ
ကြာျခားခ်က္
စုစုေပါင္း ျပည့္စံုေသာ ဝင္ေငြ

ခြေ
ဲ ဝေပးျခင္း
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ဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ၏

၁,၃၄၄.၈

၂,၉၁၂.၅

၃,၆၃၅.၀

၄,၆၅၃.၀

၅,၆၆၅.၈

၃၃၂.၆

၃၆၄.၃

၄၀၁.၉

၄၄၂.၆

၅၂၃.၀

၁,၆၇၇.၄

၃,၂၇၆.၈

၄,၀၃၆.၉

၅,၀၉၅.၆

၆,၁၈၈.၈

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔
ထိန္းခ်ဳပ္ရွယ္ယာရွင္
မဟုတ္သူမ်ားသုိ႔

လက္က်န္ရွင္းတမ္း
က်ပ္သန္းေပါင္း

မတ္လ ၃၁ ရက္ ကုန္ဆံုးေသာႏွစ္
၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား

၅၀,၃၇၃.၆

၆၄,၀၅၆.၂

၆၈,၈၁၈.၉

၇၂,၄၃၇.၀

၇၄,၈၈၁.၈

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္

(၄,၀၄၃.၇)

(၆,၁၆၉.၇)

(၈,၉၉၁.၀)

(၁၁,၉၂၄.၆)

(၁၄,၈၃၀. ၅)

၄၆၂.၁

၂,၁၂၇.၀

၂,၃၆၃.၁

၂,၅၇၆.၂

၂,၅၇၆.၂

စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္

(၃၇၇.၂)

(၅၇၄.၇)

(၇၉၂.၁)

(၉၂၉.၇)

(၁,၂၂၈.၆)

ေဆာက္လုပ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား

၃,၀၃၀.၂

၂,၃၀၈.၅

၂,၃၀၈.၅

၂,၃၀၈.၅

၂,၃၀၈.၅

၄၉,၄၄၅.၀

၆၁,၇၄၇. ၂

၆၃,၇၀၇. ၄

၆၄,၄၆၇.၃

၆၃,၇၀၇.၃

၃,၆၇၉.၂

၆,၆၀၂.၀

၉,၉၅၀.၂

၁၂,၆၆၉.၃

၁၃,၆၁၂.၈

ရရန္ရွိေငြမ်ား

၃၇၆.၇

၄၅၇.၂

၅၄၂.၇

၆၂၈.၈

၇၀၈.၉

စတိုလက္က်န္

၂၄၁.၄

၃၈၉.၄

၄၃၂.၀

၄၉၇.၅

၅၄၇.၃

၉၅.၀

၁၁၇.၄

၁၂၄.၄

၁၂၅.၁

၁၂၇.၉

-

-

-

-

၀.၀-

၄, ၃၉၂.၃

၇,၅၆၆.၀

၁၁,၀၄၉.၂

၁၃,၉၂၀.၇

၁၄,၉၉၆.၉

ပံုေသပိုင္ဆိုင္ခြင့္

လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

စုစုေပါင္း ပံုေသပိုင္ဆိုင္ခြင့္

လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္
ေငြသားႏွင့္ ေငြသားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ား
စာရင္းရွင္ အပ္ေငြ
စုစုေပါင္း လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား
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ေပးရန္ရွိ စာရင္း

၄၃၁.၁

၅၈၀.၉

၈၀၈.၇

၇၃၄.၃

၈၆၂.၅

၁,၃၂၃.၃

၁,၉၄၅.၈

၂,၃၆၁.၇

၃,၁၁၉.၉

၃,၇၃၄.၂

အပ္ေငြမ်ား

၅၉၇.၄

၆၁၂.၉

၆၁၈.၅

၆၁၈.၉

၆၁၆.၄

အျခားေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၁၅.၅

၁၈၉.၃

၂၆၅.၈

၃၄၈.၁

၄၃၆.၂

၂,၄၆၇.၃

၃,၃၂၈.၉

၄,၀၅၄.၈

၄,၈၂၁.၁

၅,၆၄၉.၃

-

-

-

-

-

IFC ေခ်းေငြ

၁၄,၄၁၅.၈

၁၄,၄၁၅.၈

၁၃,၈၆၉.၁

၁၂,၄၁၁.၁

၁၀,၁၃၂.၉

စုစုေပါင္း ပံုေသ ေပးရန္တာဝန္မ်ား

၁၄,၄၁၅.၈

၁၄,၄၁၅.၈

၁၃,၈၆၉.၁

၁၂,၄၁၁.၁

၁၀,၁၃၂.၉

အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ေငြ

၁,၇၅၅.၀

၁,၈၆၅.၀

၁၁,၈၆၅.၀

၁၁,၈၆၅.၀

၁၁,၈၆၅.၀

ႀကိဳတင္ ထည့္ဝင္ေငြရင္း

၂,၇၄၀.၂

၃,၉၆၇.၇

၅,၁၉၅.၂

၄,၄၂၂.၇

-

-

၁၀,၀၀၀.၀

-

-

-

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

၁၈,၆၀၂.၇

၂,၁၃၈.၀

၄,၀၉၆.၀

၅,၀၄၆.၁

၆,၃၆၉.၅

၇,၇၃၆.၀

၁၀,၅၆၉.၂

၁၁,၅၂၃. ၇

၁၄,၂၀၈.၆

၁၇,၅၃၈.၂

၂၁,၈၃၇.၅

၁,၁၄၉.၁

၁,၅၁၃.၄

၁,၉၁၅.၂

၂,၃၅၇.၈

၂,၈၈၀.၈

စုစုေပါင္း မတည္ရင္းႏွီးေငြ

၃၆,၉၅၄.၂

၅၁,၅၆၈.၅

၅၆,၈၃၂.၈

၆၁,၁၅၅.၉

၆၂,၉၂၂.၀

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ

၅၃,၈၃၇.၃

၆၉,၃၁၃.၂

၇၄,၇၅၆.၆

၇၈,၃၈၈.၁

၇၈,၇၀၄.၂

အျခားေပးရန္က်န္ စာရင္းမ်ား

စုစုေပါင္း လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

ပံုေသ ေပးရန္တာဝန္မ်ား
ဆက္စပ္ေနသူမ်ားသို႔ ေပးရန္က်န္ေငြ

မတည္ရင္းႏွီးေငြ

အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာကမ္းလွမ္းျခင္းမွ
ဝင္ေငြ
တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ရံပံုေငြ
ယခုနွစ္ အသားတင္အျမတ္ေငြ

အျမတ္လက္က်န္မ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ရွယ္ယာရွင္ မဟုတ္သူမ်ားသုိ႔
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ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း

မတ္လ၃၁ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေ
သာ ႏွစ္အလိုက္
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

က်ပ္ သန္းေပါင္း
၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၂၁

၂၀၂၂

၁,၆၇၇.၄

၃,၂၇၆.၈

၄,၀၃၆.၉

၅,၀၉၅.၆

၆,၁၈၈.၈

တန္ဖိုးေလ်ာ့စရိတ္

၁,၅၉၇.၃

၂,၃၃၀.၈

၃,၀၄၅.၉

၃,၂၃၉.၈

၃,၂၁၂.၁

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြ

၃,၂၇၄.၇

၅,၆၀၇.၇

၇,၀၈၂.၈

၈,၃၃၅.၄

၉,၄၀၀.၉

(၁၀၇.၄)

(၁၄၈.၀)

(၄၂.၆)

(၆၅.၅)

(၄၉.၈)

၁,၀၁၇.၅

(၈၀.၅)

(၈၅.၅)

(၈၆.၁)

(၈၀.၁)

(၁၂.၆)

(၂၂.၄)

(၇.၀)

(၀.၇)

၂.၈

၂,၄၂၉.၆

၁,၃၃၇.၅

၁,၂၂၇.၅

(၇၇၂.၅)

၄,၄ ၂၂.၇

၂,၄၇.၇

၈၆၁.၆

၇၂၅.၈

၇၆၆.၃

၈၂၈.၂

-

-

-

-

-

၆,၈၄၉.၆

၇,၅၅၅.၉

၈,၉၀၁.၀

၈,၁၇၆.၉

၅,၆၇၃.၇

-

၁၀,၀၀၀.၀

-

-

-

အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီး
အသားတင္အျမတ္
စာရင္းညိွျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ
ေငြသားစီးဆင္းမႈ
စတိုလက္က်န္ တိုးလာျခင္း/
(ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
ရရန္ရွိစာရင္း တိုးလာျခင္း/
(ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
အျခားရရန္ရွိစာရင္းမ်ား
တိုးလာျခင္း/ (ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွ
ရရန္ရွိမ်ား တိုးလာျခင္း/
(ေလ်ာ့သာြ းျခင္း)
ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ား
(တိုးလာျခင္း)/ေလ်ာ့သာြ းျခင္း
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားသို႔
ေပးရန္ရွိမ်ား
(တိုးလာျခင္း)/ေလ်ာ့သာြ းျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ
အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ာ
းမွ ေငြသားစီးဆင္းမႈ
အစုရွယ္ယာမ်ား
ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္း
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ေခ်းေငြရယူျခင္း

၁၄,၄၁၅.၈

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ာ

၁၄,၄၁၅.၈

-

(၅၄၆.၈)

၁၀,၀၀၀.၀

(၁,၄၅၈.၀

(၂,၂၇၈.၁

)

)

(၁,၄၅၈.၀

(၂,၂၇၈.၁

)

)

(၅,၀၀၆.၀

(၃,၉၉၉.၇

(၂,၄၅၂.၁

)

)

)

(၅,၀၀၆.၀

(၃,၉၉၉.၇

(၂,၄၅၂.၁

)

)

)

(၅၄၆.၈)

းမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ
ေငြသားစီးဆင္းမႈ
ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦးနွင့္

(၁၈,၇၁၂.၇)

(၁၄,၆၃၃.၁)

စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

(၁၈,၇၁၂.၇)

(၁၄,၆၃၃.၁)

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အသားတင္
ေငြသားစီးဆင္းမႈ

ေငြႏွင့္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ

၂,၅၅၂.၇

၂,၉၉၂. ၈

၃,၃၄၈.၂

၂,၇၁၉.၂

၉,၄၃. ၄

၁,၁၂၆.၅

၃,၆၇၉.၂

၆,၆၀၂.၀

၉,၉၅၀.၂

၁၂,၆၆၉.

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ႏွစ္စရွိ ေငြလက္က်န္

၃

ႏွစ္ဆံုးရွိ ေငြလက္က်န္

၆-၂။

၃,၆၇၉.၂

၆,၆၀၂.၀

၉,၉၅၀.၂

၁၂,၆၆၉.

၁၃,၆၁၂.

၄

၈

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ေန ့အထိ ( Latest Practicable Date) ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းစုအတြက္
စာရင္းစစ္ထားေသာ

ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ

လြတ္လပ္ေသာစာရင္းစစ္မ်ား

သို

မရွိပါ။

့မဟုတ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏
စာရင္းကိုင္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ စာရင္းစစ္ေဆးပါသည္။
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လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ား

မွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၆-၃။

ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရိွေနသည့္ကိစၥမ်ား

အလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ေန႔ရက္ထက္ အလ်င္က်ေရာက္ေသာ ၁၂ လ အတြင္း ထုတ္ေဝသူ၏ အေနအထား
သို႔မဟုတ္

အျမတ္အစြန္း

ရွိႏိုင္မႈအေပၚ

ထိုသို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ

သိသိသာသာ

လူမစ
ြဲ ာရင္းေၾကညာခံရျခင္း၊

အက်ိဳးသက္ေရာက္ဖြယ္ရွိႏိုင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

ပစၥည္းထိန္း၏လက္ဝယ္ျဖစ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အလားတူအမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းမရွိပါ။
၆-၄။

ေနာက္ဆက္တျြဲ ဖစ္ရပ္မ်ား

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

ပါဝင္ေသာ

ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတို႔၏ ေန႔ရက္ကတည္းက စတင္၍ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္
အလက္အရ ရက္စြ၊ဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ
သို႔မဟုတ္ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။
IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္ (Credit Facility Agreement) အရ ဒုတိယအရစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃သန္းမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ
အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂.၂သန္းကို

၂၀၁၈ခုႏွစ္

၀.၈သန္းကိုUIG

မွ

ေဖေေဖာ္၀ါရီလ

၂ရက္ေန႔တြင္ေပးေခ်ခဲ့ျပီးက်န္ရွိေနေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ျပည့္စံုစြာေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္

ထုတ္ေပးသြားမည့္ျဖစ္ပါသည္။

Amata ႏွင့္ Amata Garden Resort (Bagan) မွ ဖြင့္လွစ္မည္ My Bagan Residence အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္
တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို လုပ္ငန္းစုမွ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ျပီး လိုင္စင္ မရရွိေသးပါ။ အဆိုပါေနရာတြင္
လုပ္ငန္းစတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါဧရိယာတြင္ ဇုန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ျပီးသည္အထိ ပုဂံေဒသအတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္
အသစ္ထုတ္ေပးမည္

မဟုတ္ဟု

သိရွိနားလည္ပါသည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္
ထို႔အတြက္

အစိုးရမွ

ဇုန္ျပန္လည္သက္မွတ္ျခင္း

ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လိုင္စင္ရရွိသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
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အပိုင္း ၇။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေစ်းကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ “အပိုင္း
၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္” ကို ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ “အပိုင္း ၂။ အမ်ားျပည္သူသို့
ကမ္းလွမ္းေေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုး႐ႈံး
ႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား”ကို

ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ “အပိုင္း ၉။ လုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ” ကို ရည္ၫႊန္းအပ္ပါသည္။
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အပိုင္း ၈။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္း အာဏာ သက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး
ဥပေဒအရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇
ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္
ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈတြင္ အဆင့္နိမ့္ ပံုစံ တစ္မ်ိဳး) ကိုလည္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ဆက္လက္၍လည္း ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းေႏွာင္မႈရွိေစျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ႐ွင္ကို
ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေငြေခ်း

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လတြင္

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ

အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ မ်ား (Capital Markets) ၏ အဓိက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႕ဲ အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္တြင္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး
ဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၿပီး

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံ
အမ်ားျပည္သူသို႔

လက္မွတ္

တစ္ရပ္ရပ္ကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

လိုင္စင္

သို႔မဟုတ္ ေကာင္တာေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းမ်ားကို

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္

တစ္ရပ္ကို

အတည္ျပဳ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ

ကို

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရန္အတြက္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန) (“MOPF”) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်း သက္ေသခံ
လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္
ေငြေခ်းသက္ေသခံ

ပူးတြဲ၍

နည္းဥပေဒ

ျပ႒ာန္းေရး

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္

လက္မွတ္မ်ား

ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္

ႏွင့္

ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္စီမံကိန္းႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

အျခားေသာ

ဘ႑ာေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ့၏
ဲ

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ဆိုင္ရာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

၀န္ၾကီးဌာန

ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ တို႔သည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားရွိၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေငြေခ်း
သက္ေသခံလက္မွတ္

ေစ်းကြက္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ထင္႐ွားေပၚလြင္စြာ

တည္ေထာင္ၿပီးစီး၍

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန

တြင္

စနစ္တက်

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

အေျပာင္းအလဲကာလ

အတြင္း

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ေငြေခ်း

ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံ

စီမံကိန္းႏွင့္

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း

မျပဳမီ

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမည္ ျဖစ္ၿပီး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ သီးသန္႔ အာဏာတစ္ရပ္ လည္း
၎ထံတြင္ ရွိပါသည္။ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည့္ က႑တြင္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း စသည့္
စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး ဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အရ ေငြဒဏ္
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ႐ွင္
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အား အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းတရားရွိလွ်င္
ဆက္စပ္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ သက္ေသခံ အေထာက္အထား ရယူခြင့္၊ စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ ဆင့္ေခၚခြင့္တို႔
လည္းျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္တြင္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္

ထိုသုိ႔

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ျပည္္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (BSI)
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခြင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုမူ ေပးမထားပါ။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒျဖင့္
သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္

ေငြေခ်း

ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အတြက္

တာဝန္ခံ၍

အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း

တစ္ဆင့္

ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

စသည္တို႔

အပ္ႏွံမႈ

လက္ခံျခင္းႏွင့္

ပါဝင္ပါသည္။

ယင္းစကားရပ္

မ်ားကိုေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒတြင္ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္

ထပ္ေပါင္း

ထည့္ရန္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား[သစ္]တစ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ခ်င္းစီကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္
အတြက္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

သီးျခား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း
ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ

လိုင္စင္တစ္ခုစီ

တစ္ရပ္ရပ္ကို

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက

လိုအပ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပစ္မႈေၾကာင္း

မည္သူမဆို
မျပဳၾကရန္

အရ

လိုင္စင္

မရွိဘဲ

တားျမစ္ထားပါသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း

ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးေဆာင္
သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

တာဝန္ခံ၍

တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီကသာလွ်င္ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္
ေပးရန္တာဝန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ရပ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ တစ္ခသ
ု ည္
ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အနည္းဆံုး
ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား ရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီက
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

နည္းဥပေဒမ်ား

တြင္

အတိုင္းအတာသည္

ျပ႒ာန္းထားသည့္

အတိုင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ လိုင္စင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ပါး အျခားသူ
တစ္ဦးဦးကို
ခ်ိဳးေဖာက္ပါက

၎၏

အမည္ျဖင့္

ျပစ္မႈေၾကာင္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း
အရ

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

မိမိတို႔

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား

ခံရမည္
ကုမၸဏီ
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ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္

ျဖစ္ပါသည္။
အတြက္

မျပဳႏုိင္ပါ။

သို႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

၎၏

အရာထမ္းမ်ားႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လိုင္စင္ရယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္ ျဖစ္သည္။
သီးျခားအေနျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကုမၸဏီမွ

တာဝန္ခံ

သို႔မဟုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ႐ွင္၏

ဝန္ထမ္း

တစ္ဦးဦးသည္

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ

အျခား

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ အျခား ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေစ အျခား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တစ္ရပ္ရပ္တြင္

ျဖစ္ေစ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

တားျမစ္ထားပါသည္။

လုိင္စင္ရ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီသည္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း
လုပ္ငန္းကို

သီးျခားလိုင္စင္မရွိဘဲ

ေဆာင္ရြက္

လုပ္ကိုင္

ႏုိင္သည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လိုသူ အျခားသူ တစ္ဦးဦးသည္ လုိင္စင္ရယူရန္
လိုအပ္ပါသည္။

လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ ဥပမာအားျဖင့္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္
ျဖစ္ေစ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္
ျဖစ္ေစ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ျဖစ္ေစ
ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

လုိင္စင္

႐ုပ္သိမ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

လိုင္စင္

ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔

ျပဳလုပ္ခြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္ ထံတြင္ ရွိသည္။

ဖြင့္ဟေၾကျငာျခင္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ အရ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခသ
ု ည္
၎၏

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္း

အပါအဝင္

အမ်ားျပည္သူသို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

အတြက္

အမ်ားျပည္သူသို့ကမ္းလွမ္း

ေရာင္းခ်ျခင္း

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ

သို႔

ဆိုင္ရာ

မျပဳမီတြင္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

တင္ျပရမည္

ျဖစ္ၿပီး

ထိုသ႔ို

လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ထံမွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ေတာင္းခံရမည္။ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခသ
ု ည္ ကုမၸဏီမ်ား
အက္ဥပေဒ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား အရ ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းသည့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

လုိက္နာရမည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္သည္

စပ္လ်ဥ္း၍

၂၀၁၆-ခုႏွစ္

ဧျပီလ

ျမန္မာႏိုင္ငံ
၇

ရက္ေန႔စျြဲ ဖင့္

ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၅/၂၀၁၆ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
သိလ်က္ႏွင့္

မလုိက္နာျခင္း

သို႔မဟုတ္

အလားအလာၫႊန္းတမ္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း

ထုတ္ျပန္မႈတြင္

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

တာဝန္ရွိသူသည္

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး

နည္းဥပေဒမ်ား

ေငြဒဏ္
ပါ

စပ္လ်ဥ္း၍

သက္ဆိုင္ရာ

ေပးေဆာင္ရမည္။

တားျမစ္ခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္ကို

ခ်ိဳးေဖာက္သူ တစ္ဦးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ပါ အလားအလာၫႊန္းတမ္း သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားကို မလိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္
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ျခင္းခံရမည္။ ထို႔ျပင္ အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ရွိပါက ကုမၸဏီမ်ား
အက္ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္သည့္

သီးျခား

အေၾကာင္းအရာ

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္

ထုိသို႔

မွားယြင္းေသာ

ေရးသားတင္ျပခ်က္ကို တမင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြဒဏ္
ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည့္ အျပင္ ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒ အပိုင္း(၉) အရ တားျမစ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥ အတြက္
တာဝန္ရွိသူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။ တရားမေၾကာင္း
အရ

တာဝန္ရွိမႈ

ျပ႒ာန္းထားျခင္း

မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မရွိေသာ္

လည္း

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒတြင္

အလားအလာ

ၫႊန္းတမ္းတြင္

အဓိပၸါယ္

လြမ
ဲ ွားေစႏုိင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

မမွန္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ရွိလွ်င္ အလားအလာၫႊန္းတမ္း ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ [တာဝန္ယူထားသည့္]
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ယင္းအလားအလာ ၫႊန္းတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ယင္း
အလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ယံုၾကည္၍ အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူထားသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဆံု႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္

ထိခိုက္နစ္နာမ်ား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အားလံုး

အတြက္

လဲလွယ္

အတန္အသင့္

ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားျဖင့္

ေရာင္းဝယ္ေရး

နည္းဥပေဒမ်ား

တာဝန္ရွိေစရမည္။
အရ

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီသည္ ဆင့္ပြားေဈးကြက္တြင္ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳေနၾကေသာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏
ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာ

အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာ

တို႔ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ

အထူး

အစီရင္ခံစာမ်ား၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ထံ

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴျပဳလုပ္၍ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ႐ံုးတြင္
ျဖစ္ေစ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျဖစ္ေစ ထားရွိေစရမည္။
တားျမစ္ထားသည့္ မမွန္မကန္ လိမ္လည္ျပဳလုပ္မႈ
တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ အပိုင္း (၉) တြင္
ေဖာ္ျပထားၿပီး

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

အကာအကြယ္ေပးမႈကို

ထိခိုက္ေစေသာ

ျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီသာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ တစ္ရပ္တို႔ အပါအဝင္ မည္သူမဆို တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ
တားျမစ္ထားၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ၁၀ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္
ႏွစ္ရပ္လံုး ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ခံရမည္။ တားျမစ္ထားသည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွာ –


ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္
ေဈးကြက္တို႔ေပၚတြင္

ဆက္ႏြယ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ႀကီးေလးေသာ

လိမ္လည္

လွည့္ဖ်ားမႈ

သို႔မဟုတ္

သက္ေရာက္မႈ

ရွိေစသည့္

လိမ္လည္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈ၊ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပမႈ သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထိမ္ခ်န္မႈ စသည္တုိ႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္း။


ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ရန္ အတြက္ အျခားသူမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္

ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း

ျပဳရန္အလုိ႔ငွာ

မမွန္ကန္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ အတြင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းကို ႀကီးေလးစြာ
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သက္ေရာက္ေစသည့္ မျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း။


မိမိ အတြက္ ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေစ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းရန္
သို႔မဟုတ္

ဝယ္ရန္

အလုိ႔ငွာ

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားျခင္း

ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း

မရွိေသာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ေရာင္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

အသံုးျပဳျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သို႔မဟုတ္

ဝယ္ျခင္း

ဆုိင္ရာ

အေျခခံ၍

အၾကံဉာဏ္မ်ားကို

အျခားသူမ်ားထံ ေပးျခင္း။


မမွန္ကန္ေသာ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို ဖန္တီး၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း
သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔တြင္

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၏

ေဈးႏႈန္းကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္အလုိ႔ငွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္၍ ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားကို
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍

ျဖစ္ေစ

စဥ္ဆက္မျပတ္ဝယ္ယူျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အေရာင္းအဝယ္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ကို ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ Daiwa
Institute of Research ႏွင့္ Japan Exchange Group တုိ႔က

ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Yangon Stock Exchange

Joint-Venture Company Limited တို ့က ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း တြင္
First Myanmar Investment Co. Ltd. ၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd. ၊ Myanmar Citizens
Bank Limited ၊ First Private Bank Limited ႏွင့္ TMH Telecom Public Co.Ltd ဟူ၍ စာရင္းတင္သြင္း ထားသည့္
ကုမၸဏီ ငါးခု ရွိပါသည္။
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံၿဖဳိးေစရန္ အတြက္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္
ဂ်ပန္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Daiwa Securities Group Inc တို႔ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းကာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ MSEC သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

မတည္ေထာင္နိုင္မီ

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂-ခု၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ကတည္းက စတင္၍
ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

အျပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒတြင္ ေကာင္တာေဈးကြက္ သို႔မဟုတ္ စာရင္း မဝင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း အတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းထားသည့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ သံုးခုထက္မနည္းေစရဘဲ ယင္းေဈးကြက္ကို ဖြ႕ဲ စည္းႏုိင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရရွိရန္အတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္
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ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

၎၏လုပ္ငန္း

ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေဈးကြက္၏ မ႑ိဳင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို
ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ

ေပးရန္တာဝန္ကန္႔သတ္ထားေသာကုမၸဏီ

ဖြ႕ဲ စည္းႏုိင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္

အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ႐ွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏
ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္ အပါအဝင္ ၎၏ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အာဏာကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္
ျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒ

တြင္

အေသးစိတ္တုိ႔ကို

ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း သည္ ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အပါအဝင္ ၎ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ခြင့္ရွိပါသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ လက္ခံျခင္းႏွင့္
စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္ ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ရမည္။ စာရင္းဝင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေရးသြင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္ (Book-Entry Transfer
System)

ကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

စတင္

အသံုးျပဳေနၿပီ

ျဖစ္ၿပီး

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

သည္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံမႈ လက္ခံျခင္း ဆုိင္ရာ ဗဟိုဌာန ျဖစ္လာမည္။ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒတြင္
အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အီလက္ထေရာနစ္

နည္းျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္

စာရင္းေရးသြင္း

လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္တို႔တြင္

ကြာဟခ်က္

က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ အတြက္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇-ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂၀၁၅ ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မ႐ွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

မတ္လ

၂၈-ရက္စျြဲ ဖင့္

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္

တြင္

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
စာရင္း

မွတ္မ်ားႏွင့္၊

အမွတ္

၈၆/၂၀၁၆

တင္သြင္းထားေသာ
ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ကို

MOPF

က

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အီလက္ထေရာနစ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနထံတြင္မွတ္ပံုတင္ရန္ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာက ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

အပိုင္း ၉။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား က်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွၾကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲလ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္ (Latest Practicable Date) အထိ လုပ္ငန္းစုသည္
ဟိုတယ္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ဟိုတယ္ႏွင့္

တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္း လိုင္စင္၊(Amata ႏွင့္ Amata Garden Resort (ပုဂံ)တို႔ ပိုင္ My Bagan Residence မွအပ
ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရမွ ဇုန္ျပန္လည္သက္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္
လိုင္စင္

ရရွိရန္

တက္ႏိုင္သမွ်

အတြက္ႏိုင္ငံျခားသား

ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ဧည့္သည္မ်ားအား

ျဖစ္ပါသည္။)

သယ္ယူ

မိုးပ်ံပူေဖါင္းလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ပို႔ေဆာင္ေပးေရး

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ

စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္

လုပ္ငန္းႏွင့္ဆင္စပ္ေသာ

လိုအပ္ေသာ

အျခားေသာ

ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္

ႏွင့္/သို႔

ေစ်းဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေရးၾကီး

လိုင္စင္ႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို

ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ ၁၉၉၃
မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း (သို႔) တည္းခိုးရိပ္သာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး
သြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာကို တင္သြင္းၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္

တင္သြင္းလာေသာ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(က) ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ။
(ခ) အနာဂါတ္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းရွိ /မရွိ။
(ဂ) ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေနရာသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းရွိ/မရွိ။
ထို႕ေနာက္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္၊

မွတ္ခ်က္မ်ားေပး၍

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးလွ်င္

တင္သြင္းလာေသာ

ျပင္ဆင္ရန္

(သို႔)

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္

(သို႔)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး

ျငင္းဆိုရန္

လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္ကို
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္
သြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

သို႔

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၃ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္အညီ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခု
လုပ္ကိုင္လိုေသာမည္သူမဆို

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

လိုင္စင္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ လိုင္စင္မထုတ္ေပးမီ ဤေလွ်ာက္လႊာသည္

ေဖာ္ျပထားေသာ

လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ႀကီးၾကပ္ကြက္ကဲမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္
လိုင္စင္ပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာေဆာင္ရြက္ရန္၊

လိုင္စင္တြင္

လိုက္နာရန္၊

ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
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ေဖာ္ျပထားေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဖြဲ႔၏

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

ေတာင္းဆိုေသာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

စာရင္းမ်ားကို ေပးပို႕ရန္ လိုက္နာရမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
သည္ လိုင္စင္ကို ရုတ္သိမ္းျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်တ္ခြင့္ရွိသည္။
(က) လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ လိုင္စင္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း။
(ခ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္
ထားသူမွ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
(ဂ) လိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမွ လိုင္စင္အားေရာင္းခ်ျခင္း။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္(၁.၉.၂၀၁၁)ေန႔တြင္
တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာအမိန္႔

အမွတ္

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ

၂/၂၀၁၁

တြင္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအတြက္

အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ တည္ ေနရာ၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ ဧည္ႀကိဳေကာင္တာ၊
အိပ္ခန္း၊ ေရခိ်ဳးခန္း ႏွင့္ အိမ္သာ၊ ဟိုတယ္စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ စားေသာက္ခန္း၊ မီးဖိုခန္း၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလားတူပင္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းအတြက္ကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
တရား၀င္လိုင္စင္မရွိဘဲ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက
ေငြဒဏ္

ငါးေသာင္းက်ပ္

(၅၀,၀၀၀)

သို႕

ဤေဖာ္ျပပါတားျမစ္ခ်က္မ်ား ကိုဆန္႔က်င္ျပီး

၃ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ သို႔

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးစသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ခ်မွတ္

ႏိုင္ပါသည္။

လိုင္စင္မရရွိဘဲ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါက

ထိုသူအားဆန္႔က်င္သည့္ ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေငြဒဏ္ ငါးေထာင္က်ပ္ (၅,၀၀၀)ခ်မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အမိန္ ့( အမိန္႔ အမွတ္ ၄/၂၀၁၁)
၁၉၉၃ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ အရ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အမိန္ ့( အမိန္႔ အမွတ္ ၄/၂၀၁၁) ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
၁ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ႔ဲပါသည္။
(က)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမည့္သည္ေဒသမဆို

(သို႔)

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ

တစ္ၿမိဳ႕သို႔

(သို႔)

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြင္း

စက္တပ္ယာဥ္ ျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။
(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမည့္သည္ေဒသမဆို (သို႔) ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ၿမိဳ႕သို႔ (သို႔) ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြင္း ေရယာဥ္ျဖင့္
ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

(ဂ)

ေဒသတစ္ခုအတြင္း မိုးပ်ံပူေဖာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

(ယ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပင္လယ္ေရပိုင္နက္အတြင္း ရြက္ေလွျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

ဤဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔၄/၂၀၁၁တြင္ ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ထားေသာ

လိုင္စင္ေၾကးႏွင့္
ယာဥ္ဌားရမ္းခ

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
ႏႈန္းထားမ်ားအပါအ၀င္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

ခရီးသည္ပို့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္၏

၁၉၉၃ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ အရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုခု လုပ္ကိုင္ရန္
လိုင္စင္ရယူ ရမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းတြင္ ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း လည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ား
၂၀၁၂ခုႏွစ္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးမႈ၀ါဒ’ကို
ကိစၥရပ္မ်ားကို

ေရးဥပေဒ၏

‘ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္၊အေျခခံမႈ၀ါဒႏွင့္

စနစ္တက်စုစည္းျပီး

ေနာင္အနာဂတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

စဥ္ဆက္မျပတ္

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊

သန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ

ဖန္တီးေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္
အတြက္လည္းေကာင္း၊

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္

ပစၥပၸဳန္အက်ိဳးအတြက္

ပတ္၀န္းက်င္

မ်ားကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ရန္

ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ထုတ္ယူ

သံုးစြျဲ ခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအက်ိဳးအတြက္ မႈ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ ထိန္းသိမ္းရန္ေပးရန္ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ

အႀကံညဏ္မ်ား

အမ်ားျပည္သူသို႔

ေ၀မွ်ရန္အတြက္လည္းေကာင္း

ပညာေပး

အသိပညာျဖန္႔ေ၀ျခင္းျမင့္တင္ရန္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို

ျပည္တြင္းျပည္ပ

ႏွင့္

အစီစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္း

ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

ပတ္၀န္းက်င္

ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔

အစည္းမ်ား၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အစိုးရဌာနမ်ားၾကား

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၄ အရ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း

ေရးေကာ္မတီကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ႔ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း

ေရး ေကာ္မတီသည္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

သဘာပတ္၀န္းက်င္ကို

ထိခိုက္ေစေသာအျပဳအမႈ

ျဖစ္ပါက

တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမႈ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္
တို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္းထိမ္းသိမ္းေရး
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ

၀န္ႀကီးဌာနသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရ
ပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္အေရးအေသြးကိုထိခိုက္ေစပါက ၄င္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခု မစတင္မီ ႀကိဳတင္
ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္ႏွင့္

/

အဆိုပါလုပ္ငန္းကို

တားျမစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

၀န္ၾကီးဌာနသည္

အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) ျငင္းပယ္ျခင္းကို ၄င္းတို႔၏ဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
မည္သူမဆို

၀န္ၾကီးဌာန၏

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္

မရွိဘဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို

အေရးအေသြးကုိထိခိုက္ေစပါကထိုသူအား

၃ႏွစ္ထက္

လုပ္ကိုင္ၿပီး

ထိုလုပ္ငန္းသည္

မပိုေသာေထာင္ဒဏ္

ေငြဒဏ္အနည္းဆံုးေငြက်ပ္ တစ္သိန္းမွ ေငြက်ပ္တစ္သန္းအထိ ျဖစ္ေစဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
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ျဖစ္ေစ

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ (လူသားမ်ိဳးႏြယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

အေရးအေသြးအတြက္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ) မူ၀ါဒအား ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၄င္းမူ၀ါဒအရပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း
သက္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (EIAP)
စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(EIAP)

အေနျဖင့္လုပ္ငန္းတြင္

(တင္ျပလာေသာ

စီမံကိန္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဂဟစနစ္၊လူသားႏွင့္ အျခားသက္ရွိမ်ား (က်န္းမာ
ေရးကိုထိခိုက္ေစျခင္း သို႔ လူေနမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ားအပါအ၀င္)ကို သိသာထင္ရွားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္း
ရွိ/မရွိ

ႏွင့္

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား၊

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသင့္/

မေပးသင့္ကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
ဆံုးျဖတ္ရန္

၀န္ေဆာင္မႈ

သို႔

စနစ္တက်စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ပါ၀င္ပါသည္။)

EIPA

အရ

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကနဦးအကဲျဖတ္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ(IEE) (သို့) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (EIA) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ္ EIPA ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား၁တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ အဆင့္ဆင့္ထိခိုက္မႈရွိေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ IEE သို႔ EIA လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ရရွိလာေသာ စီစစ္မႈရလဒ္အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္
ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္အတြက္ အဆိုပါ စီမံကိန္း(သို႔) လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ကို
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

အေကာင္

၀န္ႀကီးဌာနမွ

အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

သို႔

၄င္းစီမံကိန္း

အစိုးရအာဏာပိုင္ မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ
၀န္ႀကီးဌာနမွ

ပထမဦးစြာ

IEE

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

မထုတ္ျပန္ေပးမီ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အညီ

သို႔

EIA

လိုအပ္ေသာ

အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရသည့္

သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအသိအမွတ္ျပဳလႊာ

ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ
၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ တြင္ အရက္တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပို႔မႈ၊ သယ္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊
လက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈတုိ႔ကို ျပဌာန္းထားပါသည္။
၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာျခင္းမွအပ
အရက္ပုလင္းကို ျဖစ္ေစ ယစ္မ်ိဳးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။
၁၉၁၇

ခုႏွစ္

အနည္းဆံုး

ျမန္မာႏုိင္ငံယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒပါ
ေျခာက္လမွ

အမ်ားဆံုး

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ႏွစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊

ေငြဒဏ္

ခ်ိဳးေဖာက္သူ
အနည္းဆံုး

မည္သူမဆို

ေထာင္ဒဏ္

တစ္သန္းက်ပ္မွ

အမ်ားဆံုး

ႏွစ္သန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
ျမန္မာနို္င္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုသစ္ကို

၂၀၁၆ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တြင္

ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာ

ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတို႔ကိုေပါင္းစည္းထားေသာဥပေဒျဖစ္ပါသည္။

ထိုဥပေဒသစ္တြင္

က႑

၄ခုခြ၍
ဲ ကန္႕သတ္ထားၿပီး က႑(၁)တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏို္င္ေၾကာင္း
တားျမစ္ခ်က္ပါရွိျပီး၊

က႑

(၂)တြင္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို
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တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊က႑(၃)တြင္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦး

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ

ျဖစ္ျဖစ္

ျဖင့္

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ျဖစ္

က႑

(၄)တြင္

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္

လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ( MIC) ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္းျပဌာန္းထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအေနျဖင့္

ကန္႕သတ္ထားေသာ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

ေလးခုထဲမွ

တစ္ခုခုအား

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုပါက MIC ထံမွသီးျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ႏို္င္ငံျခားသားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူသည္ MIC
ခြင့္ျပဳခ်က္

မရွိဘဲလည္း

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္

တင္သြင္းျခင္းကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။
မ်ားအတြက္

MIC

မွ

တားျမစ္ထားေသာ

က႑တြင္

ခြင့္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MIC

ေထာက္ခံခ်က္

မပါ၀င္ေသာ
မွ

ေလွ်ာက္လႊာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္း

ခြင့္ျပဳေပးေသာ

ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ
MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူသာ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ေျမ ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတခ
္ ြင့္မ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးေသာ

ေဒသႏွင့္

ေ၀းလွမ္းေသာေဒသမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက

ေျမဌားရမ္းခြင့္အား ႏွစ္ေပါင္း၅၀ (ေနာက္ထပ္ႏွစ္၂၀အပါအ၀င္) ကာလရွည္ဌားရမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တြင္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈနည္းေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအတြင္
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
မွတ္သားစရာမ်ားမွာ

၇

ႏွစ္အထိ

ႏိုင္ငံသားႏွင့္

ေပးအပ္ထားပါသည္။ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္

ႏိုင္ငံျခားသား

မ်ားကို

ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္

ပါရွိေသာ

အျခား

တန္းတူဆက္ဆံျခင္း၊

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္သို႔အျမတ္

ျပဌာန္းခ်က္အသစ္တြင္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၼဏီမ်ားအားလံုးသည္ ၁၉၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ (အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ထား
ေသာ) ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္
အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ (အခါအားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ထားေသာ) ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္
သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အသစ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လတြင္မွ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားအာားလံုးသည္

DICAတြင္

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး

DICA

မွထုတ္ျပန္ေသာ

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားစာမ်ား ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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အပိုင္း ၁၀။

အခြနဆ
္ ိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ

ခ်မွတ္ထားေသာ

ေကာ္ပိုရိတ္၀င္ေငြခြန္၊

အေျချပဳပစၥည္းမွ

ျမတ္စြန္းေငြေပၚ

ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏွင့္တံဆိပ္ေခါင္းအခြန္တို႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊
၀ယ္ယူမႈ

ႏွင့္

ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းတို႕မွ

အေၾကာင္းတို႕ကို

ေအာက္တြင္

ေပၚေပါက္လာမည့္အခြန္အခဆိုင္ရာ

ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

ထုိ

အေရးပါေသာ

တင္ျပခ်က္သည္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာရိွေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္

အားလုံးကို အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စုံစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အျဖစ္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မဟုတ္သလို၊
ဥပေဒေရးရာ

အႀကံျပဳခ်က္

သို႔မဟုတ္

အခြန္အခ

ဆိုင္ရာ

အႀကံျပဳခ်က္လည္း

မဟုတ္ပါ။

ဤေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိသည့္ ရက္စြရ
ဲ ွိ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား အေပၚ
မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေၾကာင္း မွတ္ယူေသာ္လည္း၊ ထို ဥပေဒမ်ားအား က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ ရွိေသာ တရား႐ုံး
သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး အာဏာပိုင္တို႔ အေနျဖင့္ ယခု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အတိုင္း သေဘာ တူညီၾကလိမ့္မည္ဟု
၍လည္းေကာင္း၊ ထုိ ဥပေဒမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေပၚဟု၍ လည္းေကာင္း အာမခံႏိုင္ျခင္း
မရွိပါ။ ျပဌာန္းျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ မထားေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အမ်ားျပည္သူက မသိရွိႏိုင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ အျခား နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္
အမိန႔ေ
္ ၾကာ္ျငာစာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ ႐ုံးတြင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ၿပီး၊
ယင္းတို႔က ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။
သို႔မဟုတ္

အျခား

ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္

အခြန္အခတို႔ေၾကာင့္
အခြန္အခ

အစုရွယ္ယာမ်ားအား

ဆိုင္ရာ

အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အခတို႔ႏွင့္

ပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ

ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကုမၸဏီ၏

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ဝယ္ယူျခင္း၊

ပိုင္ဆုိင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းမွ

ေပၚေပါက္လာနိုင္ေသာ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ ေပးရန္တာဝန္ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ကုမၸဏီ၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ယခု စာရင္းတင္သြင္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အျခား
မည္သူကမွ် တာဝန္ မယူပါ။
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဆိုင္ရာ ဝင္ေငြခြန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ အရ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရ ျဖစ္ေစ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ
မတည္ေငြရင္း အားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကသာ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြခြန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား
အလို႔ငွာ ယင္းကုမၸဏီကို ျမန္မာ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မွတ္ယူသည္။ ဤကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားဟု
သေဘာထားလ်က္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အေပၚ အေျခခံျပီး အခြန္ စည္းၾကပ္ပါသည္။

ထို အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ

စုစုေပါင္း ဝင္ေငြတင
ြ ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ အျခား ရလမ္းမ်ားမွ ရေသာ
ဝင္ေငြတို႔ အားလုံး ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွတ္ပုံတင္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကို ၎၏ အခြန္

စည္းၾကပ္ထုိက္သည့္ အသားတင္ ဝင္ေငြ အေပၚ အခြန္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၅%) စည္းၾကပ္ပါသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္

၂၀၁၇

၇၆/၂၀၁၇

ခုႏွစ္
အရ၊

ဇူလိုင္လ

၂၆

ရက္ေန႔

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

ရက္စျြဲ ဖင့္
တြင္

ထုတ္ျပန္ထားေသာ
စာရင္းတင္သြင္းေသာ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားကို ၂၅% မွ ၂၀% အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားပါသည္။
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အျမတ္ေဝစု ခြေ
ဲ ဝျခင္း
ျပည္တြင္း

အေျခစိုက္

ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ

ခြေ
ဲ ဝေပးေသာ

အျမတ္ေဝစု

ရရွိသည့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္

၄င္းတို႕ရရွိသည့္ ထိုအျမတ္ေဝစု အေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါသည္။
အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား
ကုမၸဏီမ်ားအား

ႁခြင္းခ်က္ျပဳ၍)

ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ အေပၚ (ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑ရွိ

အေျခပစၥည္းမွ

ျမတ္စြန္းေငြ

အျဖစ္

အခြန္

တစ္ဆယ္

ရာခိုင္ႏႈန္း

(၁၀%)

ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းရေငြမွ အစုရွယ္ယာ မ်ား အတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည့္ စရိတ္ကို
ႏုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္ေသာ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြကို တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူသူ အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ တန္ဖိုး အေပၚ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၀.၁%) ျဖင့္
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
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အပိုင္း ၁၁။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏

ဥပေဒအႀကံေပး

ျဖစ္သည့္

Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd အေနျဖင့္ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္
ပုံသဏၭာန္၊ စကားစပ္ အေနအထားတို႔ အတိုင္း ၎၏ အမည္ႏွင့္ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းလ်က္ ဤ
အလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ထုတ္ေဝရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္း အလို႔ငွာ
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခန္းက႑မွ

ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၎၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းလည္း မရွိပါ။
၂။

ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာ ဥပေဒမ်ား ဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႕၊ Principal Bankers ႏွင့္ the Securities Compaines
တို႕အသီးသီးအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ကိုးကားခ်က္ႏွင့္
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုမွ်

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္း၌

ေဖာ္ျပျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္၄င္း

လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိပါ။

ကိုးကားခ်က္ ကိုမွ် ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ မထားပါ၊

ေဖာ္ျပျပဳလုပ္ရန္
သို႕ျဖစ္ပါ၍

ရည္ရြယ္၍ေသာ္၄င္း

၄င္းတို႕အေနျဖင့္

မည္သည့္

ျပဳလုပ္ရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။

ထို႔ျပင္၊

ဤစာတမ္းပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား

ႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚလာမည့္

မည္သည့္အကိ်ဳးဆက္ကိုမွ်

တာ၀န္ယူမည္

မဟုတ္ပါေၾကာင္းအား

ဥပေဒႏွင့္အညီျငင္းပယ္အပ္ပါသည္။
ဘာသာစကား
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ဤအလားအလာ

ၫႊန္းတမ္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာမူႏွင့္ ျမန္မာဘာသာမူတို႔အၾကား ကြလ
ဲ ြမ
ဲ ႈတစ္စုံတစ္ရာ (သို႕)ေရွ႕ေနာက္မညီညႊတ္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာရွိလွ်င္ ဤအလားအလာ ၫႊန္းတမ္း၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူက လႊမ္းမိုးေစရမည္္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ /တာ၀န္ခံမႈေဖာ္ျပခ်က္
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ ၾကည့္ရႈ

အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္၍၊ ၎တို႔

တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အားလုံး စုေပါင္းလ်က္ လည္းေကာင္း၊ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ
ေဖာ္ျပခ်က္ တို႔၏ တိက်မွန္ကန္မႈ အေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈ
အားလုံး လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အေကာင္းဆုံး သိရွိရမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ အရ ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္
ေဖာ္ျပ

ပါရွိေသာ

မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္၊
မည္သည့္္

အခ်က္အလက္မွန္မ်ားႏွင့္၊

ထင္္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္

ညီညႊတ္၍မွ်တမႈ

ရွိၿပီး

တိက်

ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုခု အေပၚ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္

အေရးႀကီး

အခ်က္အလက္ကိုမွ်

ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္

ထိန္ခ်န္ထားျခင္း

ေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ ႕မွာ

ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မရွိေၾကာင္း
အမ်ားျပည္သူ

အဆိုပါေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္တို ႕သည္

ကုမၸဏီ၏ဒါရိုက္တာမ်ားမွ တာ၀န္ယူပါသည္။
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တာ၀န္ယူပါသည္။
ထံမွ

ရယူ၍

မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းအား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနွင္႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ထံ တင္သြင္းသည့္
ေန႔ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ ႐ုံးခန္း၌ ပုံမွန္ ႐ုံးခ်ိန္မ်ားအတြင္း

ေအာက္ပါ

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၏ မိတၱဴမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္ (က)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြ႔မ
ဲ ွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

(ခ)

" အပိုင္း၃။

ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား - ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား " အပုိဒ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ အေရးပါေသာ
ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား။
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