
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
၁၇.၆.၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ၏ အစုုရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းနွင့္ 
အစုုရွယ္ယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍  ေနာက္ဆုုံး အေျခအေနအား ထုုတ္ျပန္ျခင္း 
 
 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မ့ဲ(န္) အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏  လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခဲြမ်ား 
စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) ၏ ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုုျဖစ္ေသာ ရုုိးမဘဏ္ 
လီမိတက္ (“ရုုိးမဘဏ္”) ၏ အဆုုိျပဳထားေသာ အစုုရွယ္ယာ ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ ရွယ္ယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ အေျပာင္းအလဲ  
ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနအား အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။  

ဤ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အသုုံးျပဳထားေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ အျခား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုုိခ်က္ မရိွပါက အဆုုိျပဳထားေသာ 
ရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းနွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီက ထုုတ္ျပန္ေသာ ယခင္ 
ေၾကျငာခ်က္ပါ (“ယခင္ ေၾကျငာခ်က္” ) ပါ စကားရပ္မ်ားအတုုိင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုုိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

၁။ ရုုိးမဘဏ္၏ ရွယ္ယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ အေျပာင္းအလဲ  နွင့္ ရွယ္ယာ ဝယ္ယူျခင္း ကိစၥ 

၁.၁။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) 

လက္ရိွကာလတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရွယ္ယာအလဲအထပ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္နုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာလုုိပါသည္။  

ယခင္ ေၾကျငာခ်က္နွင့္ ဆက္စပ္၍ ရွယ္ယာအလဲအထပ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ကုမၸဏီနွင့္ Yangon Land တုုိ႔သည္ သေဘာတူညီခ်က္ျပင္ဆင္မႈ စာခ်ဳပ္ (“သေဘာ 
တူညီခ်က္ျပင္ဆင္မႈ စာခ်ဳပ္”) ကုုိ ခ်ဳပ္ဆုုိခ့ဲပါသည္။ ထုုိျပင္ဆင္သည့္ စာခ်ဳပ္အရ ကုမၸဏီက Yangon Land ထံမွ 
ရယူမည့္ ႐ုုိးမဘဏ္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္သည္  ၆၅၁,၉၅၂ စုသုုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ ကုမၸဏီမွ ထုုတ္ေဝေပးမည့္ 
သာမန္အစုုရွယ္ယာ အေရအတြက္သည္ ၅,၉၉၆,၉၄၇ စုုသုုိ႔ ေလ်ာ့နည္းျပီး (“FMI ရွယ္ယာ 
အလဲအထပ္ျပဳလုုပ္ျခင္း”) ေငြသားေပးေခ်မႈ အေနျဖင့္ က်ပ္ ၉,၈၆၂,၀၀၀,၀၀၀ (“ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မႈ”) 
သုုိ႔ ေလ်ာ့က်မည္  ျဖစ္သည္။ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) အေနျဖင့္ မတည္ရင္းနီွးေငြ တုုိးခ ဲ်႕ ျခင္း ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးသြားပါက  ကုမၸဏီ၏ ရုုိးမဘဏ္ 
တြင္ အစုုရွယ္ယာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ (“အဆုုိျပဳထားေသာ အစုုရွယ္ယာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ”) အေျခအေနမွာ  ေအာက္ပါအတုုိင္း  
ျဖစ္လာပါမည္။   

 ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ မတ္လ 
၃၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ပုုိင္ဆုုိင္မႈ  

လက္ရိွ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္  (၂) နွင့္ 
မတည္ရင္းနီွးေငြ ထပ္ 
တုုိးျခင္း ျပီးစီးသည့္ေနာက္ 
အဆုုိျပဳထားေသာ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ 

FMI ကုမၸဏီ လီမိတက္ ၅၁% ၄၈.၃၉% ၆၁.၉၉%  
 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အစုရွယ္ယာအလဲအထပ္စာခ်ဳပ္ပါ က်န္သေဘာတူညီခ်က္ 
အားလုုံးသည္ ဤ သေဘာတူညီခ်က္ျပင္ဆင္မႈ ေၾကာင့္ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမွ်မွ မရိွဘဲ ဆက္လက္ အသက္ဝင္ေန 
မည္ ျဖစ္သည္။ 



 
 

 
 

 
 
၂။ သတိျပဳရန္ ေၾကျငာခ်က္ 
 
ဒါရုုိက္တာ အဖြ႔ဲသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အၾကံျပဳလိုုသည့္ အခ်က္မွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  ျပီးစီးရန္ 
အေရးသည္ ၾကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပီးစီးမႈ ရိွမရိွ အေပၚမူတည္ျပီး သက္ဆုုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ လည္း လိုုအပ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
 ျပီးစီးလိမ့္မည္ဟုု ေၾကျငာခ်က္ ထုုတ္ျပန္သည့္ ေန႔အထိ အတိအက် အာမခံခ်က္ မေပးနုုိင္ေသးပါ။  
 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုုိ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အထူး သတိျပဳၾကပါ 
ရန္ အၾကံျပဳလုုိပါသည္။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ကုုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈျပီး အဆုုိျပဳထား 
 ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုမၸဏီမွ  ေနာက္ထပ္ထုုတ္ျပန္မည့္ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားကုုိလည္း  
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၾကရန္ အၾကံျပဳလုုိပါသည္။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားကုုိ 
သံသယ တစုုံတရာရိွ၍ အကူအညီလုိအပ္ပါက အစုုရွယ္ယာပြဲစားမ်ား၊ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အျခားကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္ အၾကံေပးမ်ားနွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 
 
 
 
ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕၏အမိန္႔အရ 
 
 
 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ 
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ နုုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ 
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