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စာရင််းဝငရ်န ်ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ၂၀၂၀ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၂၈ရြေ်ကန    

 

ဤစာတမ််းသည ် အရရ်းကက ်းရသာ စာတမ််းဖြစပ်ါသည။်   လကူက ်းမင််း အရေဖြငို့ ်အချကအ်လကမ်ျာ်းအာ်း တစ်စံုံတစ်ရာ သသံယ ရ ှိလျှင ် မညသ်ှိုံ ို့ ရ ာငရွ်ကသ်ငို့ရ် ကာင််း လကူက ်းမင််း၏ ဥပရေ  ှိုံငရ်ာ၊ 

ဘဏ္ဍာရရ်း  ှိုံငရ်ာ၊ အခွေ်  ှိုံငရ်ာ သှိုံ ို့မဟုံတ ်အဖခာ်း  ကျွမ််းကျငပ်ညာရ င ်အ ကရံပ်းပုံဂ္ှိိုလန် ငို့ ်ရ ်ွးရန်ွးတှိုံငပ်ငသ်င်ို့ပ်ါသည။် 

 

ဤစာရင််းဝငြ်ေမုပဏဖီဖစ်ရနဖ်ွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းြေ  ု  အမတဟ ်ုး(လ)်ဒင််းအမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ုငက်သာြေမုပဏလီမီ တြေ ် (''ြေမုပဏ"ီ) ြေ ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ ပ်ခ  န််း ("YSX") တငွ ် မ မ တ ု  ၏ ထတုက်ဝ၊ 

ထည ဝ်ငပ်ပီ်းကသာ အစရုှယယ်ာ မတညက်ငရွင််း ("အစုရှယယ်ာမ ာ်း") ၏ ၁၀၀ % စာရင််းဝငဖ်ခင််း နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ထတုက်ဝသည ်("စာရင််းဝငဖ်ခင််း")။  

 

စာရင််းမဝငမ်ီြေ အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွဖ်ဖစ်ကစ၊  အဖခာ်းကနရာတငွဖ်ဖစ်ကစ မညသ်ည  ် စကတာ အ တခ်  န််း သ ု  မဟတု ် ကငကွခ ်းသြေက်သခံလြေမ်ှတမ် ာ်းဆ ုငရ်ာ အ တခ်  န််း တစ်ခုခုတငွ ်

စာရင််းဝငထ်ာ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ် ကစ ်းနှုန််းကဖာ်ဖပဖခင််းမဖပြုခ  ပါ။ ြေမုပဏသီည ် ၂၀၁၈ခုနစှ ် ဩဂုတလ် ၁၈ရြေက်န   တငွ ် အလာ်းအလာညွှန််းတမ််း တစ်ကစာင ် (၂၀၁၈ ခုနစှ် ဩဂုတလ် ၂၀ရြေက်န   တငွ ်

ဖဖည စ်ွြေခ် ြေစ်ာတမ််းဖဖင်  ဖပငဆ်ငထ်ာ်းသည အ်တ ငု််း) ထတုဖ်ပနခ်  ပပီ်း ယင််းအရ အစုရှယယ်ာအသ်ီးသ်ီးအတြွေ ်  ြေမ််းလမှ််းတနဖ် ု်း ၅,၀၀၀ ြေ ပ်  ဖဖင  ် ဖမနမ်ာန ငုင်ရံှ  ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူ ၅၉၆ ဦ်း ြေ 

အစုရှယယ်ာ ၄၉၇,၅၉၈ စုြေ  ုကအာငဖ်မငစ်ွာဝယယ်ထူာ်းပပီ်း ဖဖစ်ပါသည။် ြေမုပဏ၏ီ အစရုှယယ်ာအာ်းလံ်ုးြေ ု အမ  ြု်းအစာ်းခွ မထာ်းဘ  ထပ်တညူကီသာ အခွင အ်ကရ်းနငှ  ်အြေ  ြု်းခံစာ်းခွင မ် ာ်းရှ ပါသည။်  

 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းတငွ ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှရံာ၌ ဆံု်းရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းရှ ပပီ်း ယင််းတ ု  ြေ  ု စာမ ြေန်ာှ [ ၂၃ ] မှစတငက်သာ "အပှိုံင််း ၂ စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လက ် - 

 ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့အ်ရ ကာင််းရင််းမျာ်း" တငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

မှိမှိတှိုံ ို့၏ ရ ယယ်ာမျာ်းကှိုံ  (၁) ဖမေ်မာနှိုံငင်သံာ်းဥပရေ ပုံေမ် ၂ (င)  အရ  နှိုံငင်သံာ်း သှိုံ ို့မဟုံတ ်ဧညို့န်ှိုံငင်သံာ်း သှိုံ ို့မဟုံတ ်နှိုံငင်သံာ်းဖပိုခွငို့ရ်သ ူမဟုံတသ်ညို့ ်ပုံဂ္ှိိုလတ်စ်ဥ ်းဥ ်း၊ သှိုံ ို့မဟုံတ ်(၂) ဖပညရ် ာငစ်ုံ 

သမမတဖမေ်မာနှိုံငင်၏ံ တည ်ဥဲပရေတစ်ရပ်ရပ်အရ  "နှိုံငင်ဖံခာ်းကုံမပဏ " အဖြစ် သင်ို့ရလျာ်စာွြဲွွဲ့စည််း ရူ ာင ်ာ်းသည်ို့ ကုံမပဏ  သှိုံ ို့မဟုံတ ် အစုံအြဲွွဲ့ တစ်ခုံ န ငို့ ် နှိုံငင်ဖံခာ်းစ ရငပ်ှိုံငခွ်ငို့တ်စ်ခုံရ ှိ 

ဥပရေမျာ်းအပါအဝင ် အဖခာ်းဥပရေတစ်ရပ်ရပ်အရ ြဲွွဲ့စည််း ရူ ာင ်ာ်းသည်ို့ ကုံမပဏ  သှိုံ ို့မဟုံတ ် အစုံအြဲွွဲ့တစ်ခုံခုံ (စုံရပါင််း၍  "ဖမေ်မာနှိုံငင်သံာ်းမဟုံတရ်သာ ရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န သံမူျာ်း")    ံ

ရောကပ်ှိုံင််းတငွ ် ုံတရ်ဝမ  သှိုံ ို့မဟုံတ ်လွှရဲဖပာင််းမ  သှိုံ ို့မဟုံတ ်အဖခာ်းေည််း စေ်ွ ို့လွှတမ်  တစ်ရပ်ရပ်သည ်ဖမေ်မာနှိုံငင်သံာ်းမဟုံတရ်သာရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န သံမူျာ်းက တှိုံကရ်ှိုံကက်ှိုံငရ် ာင ်ာ်းရသာ အစုံရ ယယ်ာ 

စုံစုံရပါင််းရာခှိုံငန်  ေ််း မ ာ ၃၅ %  က ် ေည််းမ သာလျှင ် ("သတမ် တပ်မာဏ(Threshold)") သကရ်ရာကမ် ရ ှိနှိုံငမ်ညဖ်ြစ်ပပ ်း သတမ် တပ်မာဏ န ငို့ ် စပ်လျဉ်း၍ ဖမေ်မာအစှိုံ်းရ သှိုံ ို့မဟုံတ ် YSX က 

ရောကပ်ှိုံင််း  ုံတဖ်ပေ်သညို့ ်  ေည််းဥပရေမျာ်း၊ အမှိေ် ို့ရ ကာ်ဖငာစာမျာ်း၊ ညွှေ် ကာ်းချကမ်ျာ်း သှိုံ ို့မဟုံတ ် ရ ကညာချက ် မျာ်း န ငို့အ်ည ဖြစ်ရစရမည။်  ှိုံ ို့ဖပင ် ဖမေ်မာနှိုံငင်သံာ်းမဟုံတသ်ညို့ ်

ရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န သံမူျာ်းက တှိုံကရ်ှိုံကက်ှိုံငရ် ာင ်ာ်းရသာ အစုံရ ယယ်ာ စုံစုံရပါင််း ရာခှိုံငန်  ေ််းမ ာ သတမ် တပ်မာဏ သှိုံ ို့မဟုံတ ် ကုံမပဏ က YSX   ံအသှိရပ်း ာ်းသည်ို့ အတှိုံင််း သှိုံ ို့မဟုံတ ်YSX က 

.သတမ် တရ်ပ်း ာ်းသညို့အ်တှိုံင််း ကုံမပဏ က သတမ် တန်ှိုံငရ်သာ အဖခာ်းရသာ သတမ် တပ်မာဏ တစ်ရပ်ရပ် ကှိုံ ရကျာ်လေ်ွသာွ်းပါက မှိမှိတှိုံ ို့၏ အစုံရ ယယ်ာမျာ်းကှိုံ ဖမေ်မာနှိုံငင်သံာ်းမဟုံတရ်သာ 

ရင််းေ ်းဖမ ိုပ်န သံမူျာ်း  ံရောကပ်ှိုံင််းတငွ ် ုံတရ်ဝမ  သှိုံ ို့မဟုံတ ်လွှရဲဖပာင််းမ  သှိုံ ို့မဟုံတ ်အဖခာ်းေည််းစွေ် ို့လွှတမ်  တစ်ရပ်ရပ်ကှိုံ ကေ် ို့သတန်ှိုံငသ်ည။် အစုံရ ယယ်ာ အရရာင််းအဝယ ်န ငို့ ် ရငရွပ်းရချမ မျာ်း 

အာ်းလံုံ်းကှိုံ ဖမေ်မာကျပ်ဖြငို့သ်ာ ဖပိုလုံပ်ပါမည။်  
 

 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းမှာ ဖမနမ်ာန ငုင်ဖံပငပ်တငွ ် ဖဖန်  ခ  ရန ် မဟတုဘ်  ဤတငွလ်ွှမ််းဖခံြုကဖာ်ဖပကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်းအကရာင််းအဝယဖ်ပြုခငွ မ်ှာ ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွသ်ာနငှ  ် ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမ ာ်း၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွဖ်ွ ွဲ့စည််းထကူထာငက်သာ ဖပညတ်ငွ််း ြေမုပဏမီ ာ်း (ဆ ုလ သုညမ်ှာ (ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒတငွ ် အဓ ပပာယဖ်ွင ဆ် ုထာ်းသည အ်တ ငု််း) န ငုင်ဖံခာ်းြေမုပဏတီစ်ခုမဟတုသ်ည  ် ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒအရ 

မှတပံ်ုတငထ်ာ်းသည  ်ြေမုပဏတီစ်ခုခု) နငှ  ် ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူမ ာ်း ထ ံကရာင််းဝယန် ငုသ်ည ် (ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုသ်ည  ်ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူမ ာ်း ထ ံကနာြေပ် ုင််းတငွ ်ထတုက်ဝမှု 

သ ု  မဟတု ်လွှ ကဖပာင််းမှု သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းနည််း စွန်  လွှတမ်ှု ဖဖစ်စဉတစ်ရပ်ရပ်တငွ ်ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူမ ာ်း ြေ တ ြုေရ် ုြေြ်ေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာ စုစုကပါင််းရာခ ုငန် ှုန််း 

မှာ သတမ်ှတပ်မာဏ သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏြီေ YSX ထ ံအသ ကပ်းထာ်းသည်  အတ ငု််း သ ု  မဟတု ်YSX ြေ သတမ်ှတက်ပ်းထာ်းသည အ်တ ငု််း ြေမုပဏြီေ သတမ်ှတန် ငုက်သာ အဖခာ်းကသာ သတမ်ှတပ်မာဏ 

တစ်ရပ်ရပ် ထြေ ် နည််းမသှာလျှင ် သြေက်ရာြေမ်ှုရှ န ငုသ်ည။် ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူ တစ်ဦ်းအကနဖဖင  ် အစုရှယယ်ာမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ လကူြေ်ီးမင််း၏ အခွင အ်ကရ်း မ ာ်းြေ  ု

စွန်  လွှတရ်န ် သ ု  မဟတု ် ြေ င သ်ံု်းရန ် လကူြေ်ီးမင််း၏ လပ်ုကဆာငန် ငုစ်မွ််းနငှ ပ်တသ်ြေ၍် သသံယတစ်စံတုစ်ရာရှ ပါြေ  ဥပကဒကရ်းရာ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းရာ၊ အခနွက်ရ်းရာ နငှ  ် အဖခာ်းသြေက်မွ်းပညာရှင ်

အ ြေကံပ်းပုဂ္ ြုလမ် ာ်းနငှ  ် ကဆွ်းကန်ွးတ ငုပ်ငသ်င ပ်ါသည။်  "အပ ုင််း ၂ စာရင််းဝငဖ်ခင််းဆ ုငရ်ာ သတင််းအခ ြေအ်လြေ်မ ာ်း - အလာ်းအလာရှ ကသာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူမ ာ်းအတြွေ ်အကရ်းပါကသာအခ ြေမ် ာ်း" 

ြေ  ုြေည ပ်ါ)။ 

 

 

 
 

(ြေမုပဏမီှတပံ်ုတငအ်မှတ ်၁၀၀၄၅၆၁၂၅) 

 

(ဖပညက်ထာငစ်ုသမမတဖမနမ်ာန ငုင်ကံတာ်၌ ၂၀၁၇ခုနစှ် ဇွနလ် ၂၇ ရြေက်န  တငွ ်ကပ်းရနတ်ာဝန ်ြေန  သ်တထ်ာ်းလျှြေ ်ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငသ်ည)် 

 

 

 

စာရင််းဝငဖ်ခင််းဆ ုငရ်ာ ဘဏ္ဍာကရ်းအ ြေကံပ်း 

Myanmar Securities Exchange Centre 
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သ ု   

ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းဖြေစ်ပ်ြေမုပဏလီမီ တြေ ်

ဖပညက်ထာငစ်ု သမမတ ဖမနမ်ာန ငုင်ကံတာ်။ 

 

အစရုှယ်ယာမ ာ်းထတု်ကဝသည ်ြေုမပဏ၏ီ 

အမည် 

: အမတဟ ု်း(လ်)ဒင််း အမ ာ်းနငှ  ်သြေ်ဆ ုငက်သာ ြေုမပဏလီီမ တြေ် 

ြေ ုယ်စာ်းဖပြုသူ၏အမည်နငှ  ်ရာထ်ူး : ဦ်းဝင််းကအာင ်

ဥြေက ဌ 

 

ကလျှာြေ်လွှာတငသ်ွင််းသည  ်ကန  စွ  :  ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၃၀ရြေ် 

မတှ်ပံတုငထ်ာ်းသည ရုံ််းလ ပ်စာ : အမတှ်၁၀၊အင််းယာ်းရ ပ်သာလမ််း၊ြေမဘာကအ်းဘုရာ်းလမ််း၊                     

မရမ််းြေုန််း ပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

ဆြေ်သွယ်ရန ်လ ပ်စာ : အထြေ်ကဖာ်ဖပပါ ရုံ်းလ ပ်စာ အတ ုင််းဖဖစ်ပါသည။် 

 

ဖုန််းနပံါတ် : +၉၅-၉-၈၉၉၀၄၄၀၇၇၊ +၉၅-၉-၈၉၉၀၄၄၀၈၈၊ +၉၅-၉-

၈၉၉၀၄၄၀၉၉ 

ဖြေ်စ် : +၉၅-၁-၆၅၇၆၉၀ 

အ်ီးကမ်း )လ်(  : info@amataholding.com 
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ြေုမပဏ၏ီ  ဘဏ္ဍာကရ်း အ ြေံကပ်း အမည်  : ဖမနမ်ာကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်မ ာ်းလ လှယ်ကရာင််းဝယ်ကရ်းြေုမပဏီလီ 

မ တြေ်  

၂၁-၂၅ ၊ ဆူ်းကလဘုရာ်းလမ််း၊ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ ်(MEB) ပထမ ထပ် 

၊)ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်းရုံ်း(  ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ြေုမပဏ၏ီ ဥပကဒအ ြေံကပ်းအမည ်                                     : Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd 

Junction City Tower၊ အမတှ် ၁၈-၀၁၊ ဗ ုလ်ခ ြုပ်ကအာငဆ်န််းလမ််း၊  

ပန််းဘ တန််းပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

ြေုမပဏ၏ီ စာရင််းစစ်အမည် : Khin Su Htay & Associates Limited 

အခန််းအမတှ် ၅၊ တ ုြေ်အမတှ် ဂ/၁၊ ကဖမညထီပ်၊ နငှ််းဆလီမ််း၊  

Yuzana Highway Complex၊နာနတ်ကတာလမ််း၊ 

ြေမာရွတ်ပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

အစရုှယ်ယာမ ာ်းထတု်ကဝသည ်ြေုမပဏ၏ီအပမ  

အသံု်းဖပြုမည ဘ်ဏ ်

: ြေကမဘာဇဘဏ ်လီမ တြေ် 

အမတှ် (၃၃၊၃၉)၊ ဘဏလ်မ််းနငှ ် မဟာဗ နဓြုလလမ််း ကထာင် ၊  

ကြေ ာြေ်တံတာ်း ပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ဖမဝတီဘဏလ်ီမ တြေ် 

အမတှ် (၁၅၁)၊ ဝါ်းတန််းလမ််း၊ Myawaddy Luxury Complex၊ လမ််းမကတာ်ပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

 

 

   

 

စာရင််းဝငဖ်ခင််း 

တငသ်ွင််းမည  ်အစရုှယ်ယာ အမ  ြု်းအစာ်း  : သာမနအ်စရုှယ်ယာ 

တငသ်ွင််းမည  ်စကတာ အ ပ်ခ  န််း : ရနြ်ေုနစ်ကတာ အ ပ်ခ  န််း 

 

ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအာ်း အမ ာ်းဖပညသ် ူြေည ရ်ှုန ငုမ်ည က်နရာ 
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ြေုမပဏရုံီ်းခန််း အမည် : အမတဟ ု်း )လ်( ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေ်ဆ ုငက်သာ ြေုမပဏလီီမ တြေ် ်

အမတှ် ၁၀၊ အင််းယာ်းရ ပ်သာလမ််း၊ ြေမဘာကအ်းဘုရာ်းလမ််း၊ 

 မရမ််းြေုနပ်မ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ဖမနမ်ာကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်မ ာ်းလ လှယ်ကရာင််းဝယ်ကရ်းြေုမပဏီလီမ တြေ် 

၂၁-၂၅ ၊ ဆူ်းကလဘုရာ်းလမ််း၊ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ ်(MEB) ပထမထပ်    

၊)ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်းရုံ်း( ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ဤစာရင််းဝငရ်န ်ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အရ မညသ်ည အ်စုရှယယ်ာြေ မုျှ ဝယယ်ရူန ်သ ု  မဟတု ်ကရာင််းခ ရန ်

ြေမ််းလမှ််းထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ 
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အက ြောင််းအရာ မာတ ြော စာမ ြေ်နာှ 

အပ ငု််း ၁။ စာရင််းဝငဖ်ခင််းဆ ုငရ်ာ အြေ ဉ်းခ ြုပ် ၆ 

အပ ငု််း ၂။ စာရင််းဝငဖ်ခင််းဆ ုငရ်ာ သတင််းအခ ြေ်အလြေ်မ ာ်း ၂၀ 

အပ ငု််း ၃။ အစရုှယ်ယာထတု်ကဝသည  ်ြေုမပဏ၏ီ သတင််းအခ ြေ်အလြေ်မ ာ်း ၅၈ 

အပ ငု််း ၄။ အစရုှယ်ယာထတု်ကဝသည ြ်ေုမပဏ၏ီ စီမံအုပ်ခ ြုပ်မှုအဖွ ွဲ့၊ အစရုှယ်ယာရှငမ် ာ်း၊ 

အစရုှယ်ယာမ ာ်းဆ ုငရ်ာ သတင််းအခ ြေ်အလြေ်မ ာ်း 

၁၃၄ 

အပ ငု််း ၅။ ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်ကနသည် ပဂု္ ြုလ်၊ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း နငှ  ် ဆြေ်သွယ ်

ကဆာငရွ်ြေ်ခ ြေ်မ ာ်း   

၁၆၄ 

အပ ငု််း ၆။ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ုငရ်ာ သတင််းအခ ြေ်အလြေ်မ ာ်း 

 

၁၈၉ 

အပ ငု််း ၇။ 

 

ဖပညက်ထာငစ်သုမမတဖမနမ်ာန ငုင်ကံတာ် 

 

၁၉၁ 

အပ ငု််း ၈။ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်က ်းြေွြေ် ၁၉၂ 

အပ ငု််း ၉။ 

 

လုပ်ငန််းနငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည  ်ဖမနမ်ာန ငုင် ံဥပကဒမ ာ်းနငှ  ်စည််းမ ဉ်းမ ာ်း အြေ ဉ်းခ ြုပ် ၁၉၉ 

အပ ငု််း ၁၀။ 

 

အခွနဆ် ုငရ်ာ ြေ စစရပ်မ ာ်း ၂၀၅ 

အပ ငု််း ၁၁။ အဖခာ်းသတင််းအခ ြေ်အလြေ်မ ာ်း ၂၀၇ 

အပ ငု််း ၁၂။ အမတဟ ု်း(လ်)ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေ်ဆ ုငက်သာ ြေုမပဏလီီမ တြေ်၏ 

ဒါရ ုြေ်တာမ ာ်း၏လြေ်မတှ်မ ာ်း 

၂၀၉ 
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အပှိုံင််း ၁။  စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ အကျဉ်းချိုပ် 

၁-၁။ ရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န လံှိုံသမူျာ်း သတှိဖပိုရမညို့အ်ချကမ်ျာ်း  

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းြေ  ု ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းရှ  မ မ တ ု  ၏ ရှ ရင််းစွ အလံ်ုးစံ ု ထတုက်ဝ၊ ထည ဝ်င ်

ကရာင််းခ ပပီ်းကသာ အစုရယှယ်ာ မတညက်ငရွင််းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး စာရင််းဝငဖ်ခင််းအတြွေ ် ရညရွ်ယ၍် 

ဖပြုစုထာ်းဖခင််းဖဖစပ်ပီ်း ြေမုပဏ၏ီအစုရှယယ်ာသစ်မ ာ်း ဝယယ်ရူန ်အမ ာ်းဖပညသ်ြူေ  ုဖ တက်ခေါ် ဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ြေမ််းလမှ််းဖခင််းအတြွေဖ်ပြုစထုာ်းဖခင််း မဟတုပ်ါ။ ြေမုပဏ၏ီ အစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမ ာ်း၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွဖွ် ွဲ့စည််းထကူထာငက်သာ ဖပညတ်ငွ််းြေမုပဏမီ ာ်း (ဆ လု သုညမ်ှာ (ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒတငွ ်

အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ထုာ်းသည အ်တ ငု််း) န ငုင်ဖံခာ်းြေမုပဏတီစ်ခမုဟတုသ်ည  ် ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒအရ 

မှတပုံ်တငထ်ာ်းသည  ် ြေမုပဏတီစ်ခခု)ု နငှ  ် ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း 

(ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုသ်ည  ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း ထ ံ ကနာြေပ် ုင််းတငွ ် ထတုက်ဝမှု သ ု  မဟတု ် လွှ ကဖပာင််းမှု 

သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းနည််း စွန်  လွှတမ်ှု ဖဖစ်စဉတစ်ရပ်ရပ်တငွ ်ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း ြေ 

တ ြုေရ် ုြေြ်ေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာ စုစုကပါင််းရာခ ငုန် ှုန််းမှာ သတမ်ှတပ်မာဏ (Threshold) 

သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏြီေ YSX ထ ံ အသ ကပ်းထာ်းသည်  အတ ငု််း သ ု  မဟတု ် YSX ြေ 

သတမ်ှတက်ပ်းထာ်းသည အ်တ ငု််း ြေမုပဏြီေ သတမ်ှတန် ငုက်သာ အဖခာ်းကသာ သတမ်ှတပ်မာဏ 

တစ်ရပ်ရပ်ထြေ ် နည််းမသှာလျှင ် သြေက်ရာြေမ်ှုရှ န ငုသ်ည်) ြေ သာ ဝယယ်နူ ငုသ်ည။်  ထ ု  ဖပင ် 

ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုသ်ည  ်ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်းြေ တ ြုေရ် ုြေြ်ေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာ စုစုကပါင််း 

ရာခ ငုန် ှုန််းမှာ သတမ်ှတပ်မာဏ သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏြီေ YSX ထ ံအသ ကပ်းထာ်းသည်  အတ ငု််း သ ု  မဟတု ်YSX 

ြေ သတမ်ှတက်ပ်းထာ်းသည အ်တ ငု််း ြေမုပဏြီေ သတမ်ှတန် ငုက်သာ အဖခာ်းကသာ သတမ်တှပ်မာဏ တစရ်ပ်ရပ် 

ြေ  ု ကြေ ာ်လနွသ်ာွ်းပါြေ မ မ တ ု  ၏ အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာ ရင််းန်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း ထ ံ

ကနာြေပ် ုင််းတငွ ် ထတုက်ဝမှု သ ု  မဟတု ် လွှ ကဖပာင််းမှု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းနည််းစွန်  လွှတမ်ှု တစ်ရပ်ရပ်ြေ  ု

ြေန်  သတန် ငုသ်ည။် အစုရယှယ်ာမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ လကူြေ်ီးမင််း၏ အခငွ အ်ကရ်း မ ာ်းြေ  ု စွန်  လွှတရ်န ်

သ ု  မဟတု ် ြေ င သ်ံ်ုးရန ် လကူြေ်ီးမင််း၏ လပ်ုကဆာငန် ငုစွ်မ််းနငှ ပ်တသ်ြေ၍် သသံယတစ်စုံတစ်ရာရှ ပါြေ၊  

ဥပကဒကရ်းရာ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းရာ၊ အခနွက်ရ်းရာ နငှ  ် အဖခာ်းသြေက်မွ်းပညာရငှ ် အ ြေကံပ်းပုဂ္ ြုလမ် ာ်းနငှ  ်

ကဆ်ွးကန်ွးတ ငုပ်ငသ်င ပ်ါသည်(၁)။ 

 

မ တခ်ျက ်- 

၁။ ကနာြေထ်ပ်သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်တြွေ၊် စမီြံေ န််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနငှ စ်ြေမ်ှုဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမ်တှလ်ပ်ုငန််း 

ကြေ်ီး ြေပ်ကရ်းကြော်မရှင ်ြေ ထတုဖ်ပနခ်  ကသာ ၁၃၈၁ ခနုစှ၊် တကပါင််းလဆန််း ၁၃ ရြေ ် ( ၂၀၂၀ ဖပည န်စှ၊် မတလ် ၆ ရြေ)် ရြေစ်ွ ပါ 

အမ န်  က ြော်ဖငာစာအမတှ ် ၁/၂၀၂၀ ြေ  ု ရညည်ွှန််းပါသည။် ယင််းတငွ ် အဖခာ်းအရာမ ာ်းနငှ အ်တ ူ အခ  ြု ွဲ့ကသာ အကဖခအကနမ ာ်းတငွ ်

ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမဟတုက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း၏ မ ကပ်းပ ငုခ်ငွ မ် ာ်းြေ  ုြေန်  သတထ်ာ်းန ငုသ်ည  ်အခ ြေလ်ည််းပါဝငပ်ါသည။် 
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စာရင််းဝငရ်နအ်တြွေ ် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းြေ  ု ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ အတညဖ်ပြုပါသည။် ဤတငွ ်

ပါဝငက်သာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း၏ တ ြေ မှုနငှ  ် ဖပည စုံ်မှုအတြွေ ်ဒါရ ုြေတ်ာအသ်ီးသ်ီးြေ အဖပည အ်ဝ 

တာဝနယ်ပူါသည။်  ြေ  ြု်းက ြောင််းဆကီလ ာ်ကသာ စံုစမ််းကမ်းဖမနက်မ်းဖမန််းမှုမ ာ်း ဖပြုလပ်ုပပီ်း သူ၊သမူ၏ 

အကြောင််းဆံ်ုး အသ ပညာဗဟသုတု နငှ  ် ယံ ုြေညမ်ှု အရ ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် မှာ်းယငွ််းကသာ 

သ ု  မဟတု ် လညှ ဖ် ာ်းထာ်းကသာ ထတုဖ်ပနခ် ြေမ်  ြု်း မရှ က ြောင််း သ ု  မဟတု ် ထတုဖ်ပနခ် ြေ ် တစ်ရပ်ရပ်ြေ  ု

မှာ်းယငွ််းကစကသာ သ ု  မဟတု ် လညှ ဖ် ာ်းရာကရာြေက်စကသာ  အဖခာ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း 

ခ နလ်ပ်ှထာ်းဖခင််းမ  ြု်းမရှ က ြောင််း ဒါရ ုြေတ်ာအသ်ီးသ်ီးြေ အာမခပံါသည။် 

 

ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းြေ ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းြေ  ု မှတပုံ်တငဖ်ခင််း နငှ  ် အတညဖ်ပြုဖခင််းသည ်

စာရင််းဝငရ်နအ်တြွေ ် ဥပကဒအရ သ ု  မဟတု ် စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းအရ သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု  လ ြုေန်ာ 

ကဆာငရွ်ြေပ်ပီ်းဖဖစ်သညဟ် ုညွှနဖ်ပရာမကရာြေက်စရသြေ  သ ု   ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းြေ (ြေ) ြေမ််းလမှ််းကသာ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ဝယယ်ရူန ် ကထာြေခ်ကံပ်းဖခင််း၊ (ခ) ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါဝငက်သာ 

သတင််းအခ ြေအ်လြေ၊် ယဆူလြေခ်ထံာ်းမှုမ ာ်း နငှ  ် ထတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်း၏ တ ြေ မှနြ်ေနမ်ှုအတြွေ ်

တာဝနယ်ဖူခင််း၊ သ ု  မဟတု ် (ဂ) ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါဝငက်သာ သတင််းအခ ြေအ်လြေ ်

နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း  ြေြံုလာရန ငုက်သာ ဆံ်ုးရှု ံ်းမှုတစ်ရပ်ရပ်အတြွေတ်ာဝနယ်ဖူခင််း ဟ ုညွှနဖ်ပရာ 

မကရာြေက်စရ။ 

စာရင််းဝငဖ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ တ ြေ မှု နငှ  ် ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းြေ  ု အြေ ဖဖတရ်န ်  စာရင််းဝငဖ်ခင််း၏ 

ရညရွ်ယခ် ြေ၊် ဆံရုှု ံ်းန ငုက်ဖခ ပုံကဖာ်မှု (risk profile)၊ လကူြေ်ီးမင််း၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအကနအထာ်း အစရှ သညတ် ု  ြေ  ု

ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းပပီ်း လကူြေ်ီးမင််း၏ ြေ ယုပ် ုငတ်နဖ် ်ုးဖဖတမ်ှုဖဖင သ်ာ မီှခ သုင် ပါသည။် ဤဖွင ဟ်က ြေညာ 

စာတမ််း သ ု  မဟတု ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ လကူြေ်ီးမင််းထတံငွ ် သသံယတစ်စုံတစ်ရာရှ ပါြေ 

လကူြေ်ီးမင််း၏ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုဆ ငုရ်ာ အ ြေကံပ်းပုဂ္ ြုလမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် အတ ငုပ်ငခ်မံ ာ်း၊ ကငကွခ ်းသြေက်သခ ံ

လြေမှ်တ ်လပ်ုငန််းမ ာ်း နငှ  ်အဖခာ်းသြေက်မွ်းပညာရငှ ်အ ြေကံပ်းမ ာ်းနငှ  ်တ ငုပ်ငသ်င ပ်ါသည။် 

 

ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း တငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းဖခင််းမရှ ကသာ၊ ပါဝငဖ်ခင််းမရှ ကသာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း 

နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုတငဖ်ပခ ြေတ်စ်စံတုစ်ရာလပ်ုကဆာငရ်နအ်တြွေ ် အဖခာ်း မညသ် ူ

တစ်ဦ်းတစ်ကယာြေြ်ေ မုျှ အခငွ အ်ာဏာအပ်နငှ််းထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။   ထ ု  ဖပင ် ယင််းသ ု   ပါဝငဖ်ခင််းမရှ ကသာ 

မညသ်ည  ် သတင််းအခ ြေအ်လြေ ် သ ု  မဟတု ် မညသ်ည ြ်ေ ယုစ်ာ်းဖပြုတငဖ်ပခ ြေြ်ေ မုျှ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေ ယုတ် ငု ်

သ ု  မဟတု ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ ယုစ်ာ်း သကဘာတခူငွ ဖ်ပြု ထာ်းသညဟ် ု မှတယ်ဖူခင််းမဖပြုရပါ။   ဤ 

ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အာ်း ကပ်းပ ု  ဖခင််းသည ်လည််းကြောင််း၊ ဤစာတမ််းအတငွ််းတစ်စံတုစ်ရာ ြေမ််းလမှ််းမှု၊ 

ကရာင််းခ မှု သ ု  မဟတု ် လွှ ကဖပာင််းမှု လပ်ုကဆာငဖ်ခင််းသည ် လည််းကြောင််း၊ ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာ စာတမ််း 

ထတုဖ်ပနသ်ည က်န  ကနာြေပ် ုင််း မညသ်ည က်န  ရြေတ်ငွမ်ဆ  ု ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အတငွ််း ပါရှ ကသာ 

သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်ာ်း မှနြ်ေနက် ြောင််း တငဖ်ပဖခင််း ဖဖစ်သညဟ် ု ဖဖစ်ကစ၊  ဤစာတမ််း၏ ရြေစ်ွ  
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ကနာြေပ် ုင််း၌ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေ စစမ ာ်း၊ အကဖခအကနမ ာ်း၊ ကမျှာ်မှန််းခ ြေမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း အကပေါ် မလ လုာ်းအပ်ကသာ အကရ်းကြေ်ီးသည  ် ကဖပာင််းလ မှု ဖဖစ်ကစရန ်

ြေ  ြု်းက ြောင််းသင က်လ ာ်သည  ် အခငွ အ်လမ််း ရှ ကသာ အကဖပာင််းအလ  သ ု  မဟတု ် တ ်ုးတြေမ်ှု တစ်စုံတစ်ရာ 

ဖဖစ်ကပေါ်ထာ်းဖခင််း မရှ က ြောင််း တငဖ်ပဖခင််း ဖဖစ်သညဟ် ုဖဖစ်ကစ၊ မညသ်ည  ်အကဖခအကနတငွမ်ျှ မမှတယ်ရူပါ။   

ထ သု ု  ကသာ အကရ်းကြေ်ီးသည  ် အကဖပာင််းအလ မ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ် ဖခင််း ရှ ပပီ်း၊  သြေဆ် ငုရ်ာဥပကဒမ ာ်း အရ 

နငှ /်သ ု  မဟတု ်အာဏာပ ုင ်တစ်ရပ်ရပ်၏ သတမှ်တခ် ြေ ်အရ ဖွင ဟ်က ြေညာရန ်လ အုပ် လျှင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်

ထ အုကဖပာင််းအလ မ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ က ြေညာခ ြေထ်တုဖ်ပနမ်ညဖ်ဖစ်ပါသည။်   ရင််းနှ်ီး ဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း 

အကနဖဖင  ်ထ သု ု  ကသာ က ြေညာခ ြေတ် ု  ြေ  ု  သတ ဖဖင  ် ကစာင  ်ြေည က်နသင ပ်ပီ်း အဆ ပုါ က ြေညာခ ြေမ် ာ်းြေ  ု

ထတုဖ်ပနဖ်ခင််းဖဖင  ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံတူ ု  အာ်း အက ြောင််း ြော်းပပီ်း ဖဖစ်သညဟ် ု မှတယ်ရူပါမည။် 

သြေဆ် ငုရ်ာဥပကဒမ ာ်းတငွ ် အဖခာ်းနည််း  ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းသညမ်ှအပ ဤစာတမ််းအတငွ််း ပါရှ ကသာ 

သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း၏ တ ြေ မှနြ်ေနမ်ှု သ ု  မဟတု ် ဖပည စုံ်မှုဖဖင  ် စပ်လ ဉ်း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြ်ေ 

ကသာ်လည််းကြောင််း၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ မညသ်ည  ် တွ ဖြေအ်ဖွ ွဲ့အစည််း၊ ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အရာရှ ၊ ဝနထ်မ််း၊ ကအ်းဂ င ၊် 

ြေ ယုစ်ာ်းလယှ ်သ ု  မဟတု ်အ ြေကံပ်းပုဂ္ ြုလြ်ေ ကသာ်လည််းကြောင််း   မညသ်ည  ်ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုတငဖ်ပမှု၊ အာမခမံှု 

သ ု  မဟတု ် ြေတ ြေဝတြ်ေ မုျှ အတ အလင််း ဖဖစ်ကစ၊ သကဘာသြေက်ရာြေက်စကသာသကဘာဖဖင  ် ဖဖစ်ကစ 

လပ်ုကဆာငဖ်ခင််း မရှ ပါ။   ထ ု  ဖပင ်ဤစာတမ််းပါ အက ြောင််းအခ ြေတ် ု  သည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ ကသာ်လည််းကြောင််း၊ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏  တွ ဖြေအ်ဖွ ွဲ့အစည််း၊ ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အရာရှ ၊ ဝနထ်မ််း၊ ကအ်းဂ င ၊် ြေ ယုစ်ာ်းလယှ ် သ ု  မဟတု ်

အ ြေကံပ်းပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းြေကသာ်လည််းကြောင််း ဖပြုလပ်ုကသာ ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုတငဖ်ပခ ြေ ် သ ု  မဟတု ် 

ြေတ ြေဝတ ် မဟတုပ်ါ။   ထ သု ု  ကသာ ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုတငဖ်ပခ ြေ ်သ ု  မဟတု ်  ြေတ ြေဝတ ်အဖဖစ် ယံ ုြေည ်

အာ်းထာ်းဖခင််း မဖပြုရပါ။ 

 

မသက ်ှိုံငရ် ကာင််းရ င််းလင််းချက ်

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ အက ြောင််းအရာမ ာ်းသည ်ြေမုပဏ ီ နငှ  ် ြေမုပဏြီေ စ တခ် အာ်းထာ်းရသညဟ် ု

ယံ ုြေညက်သာ  အဖခာ်းရင််းဖမစ်မ ာ်းြေ ပံ ပ ု်းသည  ်သတင််းအခ ြေအ်လြေ ်နငှ  ်အခ ြေအ်လြေြ်ေနု ်ြေမ််းမ ာ်း 

အကပေါ် အကဖခခပံါသည။်  ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် ဥပကဒကရ်းရာအ ြေကံပ်းမ ာ်းသည ်ယင််းသတင််းအခ ြေ ်

အလြေ ်နငှ  ်အခ ြေအ်လြေြ်ေနု ်ြေမ််းမ ာ်း၏ တ ြေ မှု သ ု  မဟတု ်ဖပည စုံ်မှုအကပေါ် ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုဖခင််း သ ု  မဟတု ်

အာမခဖံခင််း၊ ကဖာ်ဖပဖခင််း သ ု  မဟတု ်ညွှနဖ်ပဖခင််း မဖပြုသြေ  သ ု     ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါဝငက်သာ 

မညသ်ည အ်ခ ြေြ်ေ မုျှ ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်းနငှ  ် ဥပကဒကရ်းရာအ ြေကံပ်းမ ာ်း၏ ြေတ ြေဝတ၊် 

ြေတ အာမခခံ ြေ ် သ ု  မဟတု ် ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုမှု တစ်ခအုဖဖစ် မီှခ  ု အာ်းထာ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ် အနြေအ်ဓ ပပာယ ်

ကြောြေယ်ဖူခင််းမဖပြုရ။ ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါဝငက်သာ သ ု  မဟတု ် ရညည်ွှန််းကသာ သတင််း 

အခ ြေအ်လြေ ် နငှ  ် အခ ြေအ်လြေြ်ေနု ်ြေမ််းမ ာ်း ၏ တ ြေ မှု သ ု  မဟတု ် ဖပည စုံ်မှုအတြွေ ် မညသ်ည  ်

ဘဏ္ဍာကရ်း သ ု  မဟတု ်ဥပကဒကရ်းရာ အ ြေကံပ်းမ ာ်းတငွမှ်  တာဝနရ်ှ မှု သ ု  မဟတု ်ကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှု တစ်ရပ်ရပ် 

မရှ ကစရ။ 
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ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းြေ  ု လြေခ်ရံရှ ကသာ သ ု  မဟတု ်  ြေည ရ်ှုကသာ ပုဂ္ ြုလအ်သ်ီးသ်ီးသည ်  ၎င််း၏ 

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှု ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေ ်သ ု  မဟတု ် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ်ပါဝငက်သာ သတင််းအခ ြေအ်လြေ ်

သ ု  မဟတု ်အခ ြေအ်လြေြ်ေနု ်ြေမ််း ၏ တ ြေ မှု သ ု  မဟတု ် ဖပည စုံ်မှုြေ  ု စုံစမ််းစစ်ကဆ်းဖခင််း နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍  

ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် ဥပကဒကရ်းရာအတ ငုပ်ငခ်မံ ာ်း  သ ု  မဟတု ် ယင််းတ ု  နငှ အ်လာ်းတ ူ ဆြေန် ွှယ ်

ပါဝငက်သာ ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်း အကပေါ် မှီခ အုာ်းထာ်းဖခင််းမဖပြုက ြောင််း လြေခ်အံသ အမှတဖ်ပြုရပါမည။် ြေမုပဏ၏ီ 

ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် ဥပကဒကရ်းရာအတ ငုပ်ငခ်မံ ာ်းသည ် အထြေက်ဖာ်ဖပပါပုဂ္ ြုလ၏် အစရုှယယ်ာ 

မ ာ်းတငွရ်င််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှဖံခင််း၊ အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ ဝုယယ်ဖူခင််း၊ တရာ်းဝငက်စ ်းနှုန််းအဆ ဖုပြုဖခင််းတ ု  နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ 

အဆ ပုါ ပုဂ္ ြုလတ် ု  နငှ  ်မညသ်ည် ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းမျှမရှ ပါ။  

 

၁-၂။ ကကှိိုတငရ်မျှာမ် ေ််း ာ်းသညို့ ်အရ ကာင််းအရာမျာ်း 

ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါရှ ကသာ ကဖာ်ဖပခ ြေမ် ာ်း၊ သတင််းမီဒယီာက ြော်ဖငာမ ာ်းတငွ ် ပါရှ ကသာ 

ကဖာ်ဖပခ ြေမ် ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ဤြေမုပဏြီေ သ ု  မဟတု ် ယင််း၏ြေ ယုစ်ာ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၊ 

အမှုကဆာငအ်ရာရှ မ ာ်း သ ု  မဟတု ်ဝနထ်မ််းမ ာ်းြေဖပြုလပ်ုကသာ  ထတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်း နငှ  ်ကဖပာဆ ခု ြေမ် ာ်းတငွ ်

ယခငြ်ေဖဖစ်ပ ြေခ်  သည ြ်ေ စစမ ာ်းမဟတုဘ်  ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်း သည  ်အက ြောင််းအရာမ ာ်း ပါဝငပ်ါသည။် 

လကူြေ်ီးမင််းအကနဖဖင  ် ယင််းြေ  သ ု  ကသာ ထတုဖ်ပနခ် ြေအ်ခ  ြုွဲ့ြေ  ု “ယဆူသည”် ၊ “ကြေ ြုတငတ်ြွေခ် ြေသ်ည”်၊ 

“ခန  မှ်န််းသည”် ၊ “ကမျှာ်လင သ်ည”် ၊ “ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းသည”် ၊ “ယံ ုြေညသ်ည”် ၊ “စီစဉထာ်းသည”် ၊ 

“ရညရွ်ယသ်ည"် ၊ “(ဖဖစ)်န ငုသ်ည”် ၊ “(ဖဖစ)်န ငုက်ဖခရှ သည”် ၊ “(ဖဖစ)်လာလ မ ်မည”် ၊ “(ဖဖစ်လာ)န ငုသ်ည”် ၊ 

“(ဖဖစ်သာွ်း)န ငုသ်ည”် ၊ “(ဖဖစ်)သင သ်ည”်  သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းအလာ်းတ ူ အနာဂတအ်တြွေ ် ကမျှာ်မှန််းဖခင််း 

စြော်းရပ်အသံ်ုးအနှုန််းမ ာ်းအရ ကဖာ်ထတုသ် ရှ န ငုပ်ါသည။် သ ု  ရာတငွ၊် ထ စုြော်းရပ် အသံ်ုးအနှုန််းမ ာ်းမှာ 

အနာဂတက်မျှာ်ဖမငထ်တုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်းအာ်း ကဖာထ်တုသ် ရှ န ငုက်ရ်းအတြွေ ် တစ်ခတုည််း 

ကသာနည််းလမ််းမဟတုက် ြောင််း လကူြေ်ီးမင််းသတ ဖပြုရပါမည။်   ဤြေမုပဏ၏ီ ကမျှာ်မှန််းထာ်းသည  ်ဘဏ္ဍာကရ်း 

အကနအထာ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း ဆ ငုရ်ာ မဟာဗ ျူဟာ၊ အစီအစဉမ ာ်း၊ အခငွ အ်လမ််းမ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ 

ထတုဖ်ပနခ် ြေအ်ာ်းလံ်ုးသည ် ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် အက ြောင််းအရာမ ာ်း ဖဖစ် ြေပါသည။် 

ကအာြေပ်ါတ ု  နငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ကဖာ်ဖပခ ြေမ် ာ်းအပါအဝင ် ယင််းကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ်

အက ြောင််းအရာမ ာ်းသည ် အမှနတ်ြေယ ် ဖဖစ်လာလ မ ်မညဟ် ု အာမခထံာ်းသည ြ်ေ စစမ ာ်း မဟတုဘ်  

ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းကသာြေ စစရပ်မ ာ်းသာ ဖဖစ ်ြေပါသည ်-  

• ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဝငက်ငနွငှ  ်အဖမတရ်ရှ န ငုစွ်မ််း၊ 

• ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အဖမတက်ဝစု ကပေါ်လစီ၊  

• ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေမ်ှု ကမျှာ်မှန််းခ ြေ၊်  

• လပ်ုငန််းြေဏ္ဍ အမ  ြု်းအစာ်းအလ ြုေ ်ကမျှာ်မှန််း အလာ်းအလာမ ာ်း၊  

• ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အခငွ အ်လမ််း အလာ်းအလာမ ာ်း နငှ  ်
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• ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ပါဝငက်ဆ်ွးကန်ွးတငဖ်ပထာ်းသည  ် အတ တြ်ောလတငွ ် ဖဖစ်ပွာ်းခ   

ပပီ်းကသာြေ စစမ ာ်းမဟတုသ်ည  ်အဖခာ်းအက ြောင််းအရာမ ာ်း။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အနာဂတ၌် အမှနတ်ြေယ ် ဖဖစ်ကပေါ်ရရှ မည  ်ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းသည ်ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွပ်ါဝငသ်ည  ်ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည ် အခ ြေတ် ု  တငွ ်

တငဖ်ပခ ြေမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် ထငက် ြေ်းကပ်းမှုမ ာ်းတ ု  နငှ  ် မ ာ်းစွာြောွဟဖခာ်းနာ်းန ငုက် ြောင််း 

သတ ကပ်းအပ်ပါသည။်  ထ သု ု  ြောွဟဖခာ်းနာ်းရဖခင််းမှာ သ ထာ်းပပီ်းဖဖစ်ကသာ၊ မသ ရကသ်းကသာ မကသခ ာ 

မကရရာမှုမ ာ်း၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း နငှ  ် အဖခာ်းအက ြောင််းရင််းမ ာ်းက ြောင  ်ဖဖစ်န ငုပ်ါသည။် ထ သု ု  ကသာ မကသခ ာ 

မကရရာမှုမ ာ်း၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခ နငှ  ်အဖခာ်းအက ြောင််းရင််းမ ာ်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အတငွ််း 

အထ်ူးသဖဖင  ်  "အပှိုံင််း ၂။  စာရင််းဝငဖ်ခင််း  ှိုံငရ်ာသတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  - ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့ ်

အချကမ်ျာ်း" အပ ုင််းတငွ ် အကသ်းစ တ ် ကဆ်ွးကန်ွး တငဖ်ပထာ်းပါသည။်    သ ု  ရာတငွ ်

ယင််းကဆ်ွးကန်ွးခ ြေမ် ာ်းသည ်  ပပီ်းဖပည စ်ံုသညမ်ဟတုဘ်   ဤဖွင ဟ် က ြေညာစာတမ််းပါ 

အဖခာ်းအပ ုဒမ် ာ်းတငွလ်ည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းအကပေါ် 

မလ လုာ်းအပ်ကသာ သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုသ်ည ် အဖခာ်း ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း၊ မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်း 

နငှ  ် အဖခာ်းအက ြောင််းရင််း မ ာ်းြေ  ု ရငှ််းလင််း တငဖ်ပထာ်းမှုမ ာ်းပါရှ န ငုပ်ါသည။်   အခ  ြုွဲ့ကသာ 

ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခတ ု  အက ြောင််း ြေျွန်ပ်ုတ ု   မသ ရှ ရကသ်းသည အ်ဖပင ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ အကရ်းမကြေ်ီးဟ ုယခအုခ  နတ်ငွ ်

ယံ ုြေညထ်ာ်းကသာ်လည််း ကနာငတ်စ်ခ  နတ်ငွ ် အကရ်းကြေ်ီးလာန ငုသ်ည  ် အဖခာ်းဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းလည််း 

ရှ န ငုပ်ါသည။်   ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏြီေ ဖပြုလပ်ုကသာ သ ု  မဟတု ် ဖပြုလပ်ုသညဟ် ု ဆ နု ငုက်သာ သ ု  မဟတု ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏြီေ ယုစ်ာ်း တစ်စုံတစ်ကယာြေြ်ေ ဖပြုလပ်ုကသာ ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွပ်ါရှ ကသာ 

ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် အက ြောင််းအရာမ ာ်းအာ်းလံ်ုးသည ် ယင််းြေ  သ ု   ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း၊ 

မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်း နငှ  ် အဖခာ်းအက ြောင််းရင််းမ ာ်း အာ်းလံ်ုးတ ု  အကပေါ် မူတညပ်ါသည။်   

ယင််းကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် အက ြောင််းအရာမ ာ်းသည် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ဖပြုစုသည က်န  ရှ  

အကဖခအကနသာဖဖစပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီ အနာဂတ၌် အမှနတ်ြေယဖ်ဖစ်ကပေါ်ရရှ မည  ် ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းအကနဖဖင  ် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ်

အက ြောင််းအရာမ ာ်းအကနဖဖင  ်ကမျှာ်မှန််းထာ်းကသာ၊ အတ အလင််း သ ု  မဟတု ်အရ ပ်အမမြေ ်ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းမှ မ ာ်းစွာြောွဖခာ်းရဖခင််း၏ အက ြောင််းရင််း 

ဖဖစက်စသည  ်မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်း၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း နငှ  ်အဖခာ်းအက ြောင််းရင််းမ ာ်းရှ န ငုသ်ည  ်အာ်းကလ ာ်စွာ  

ထ ထုတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်းအကပေါ် ယံ ုြေညြ်ေ ်ုးစာ်းမှု မထာ်းရှ ရန ် လကူြေ်ီးမင််းအာ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု   အ ြေဖံပြုပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီအနာဂတ၌် အမှနတ်ြေယ ် ဖဖစ်ကပေါ်ရရှ မည  ် ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းသည ်  ထ ထုတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်းတငွ ် ကဆ်ွးကန်ွး တငဖ်ပထာ်း သည အ်တ ငု််းဖဖစ်လ မ ်မညဟ် ု

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏြီေဖဖစ်ကစ၊ အဖခာ်းမညသ်ည  ် ပုဂ္ ြုလ်တ ု  ြေဖဖစ်ကစ လကူြေ်ီးမင််းထ ံ ဝနခ်ြံေတ ဖပြုဖခင််းမရှ ပါ။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အနာဂတ၌် အမှနတ်ြေယ ် ဖဖစ်ကပေါ်ရရှ မည  ်ရလဒမ် ာ်း၊ စွမ််းကဆာငရ်ညမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းအကနဖဖင  ် ထ ကုြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် ထတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်းဖဖင  ် ကမျှာ်မှန််းထာ်းသညတ် ု  မှ 
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မ ာ်းစွာ ြောွဖခာ်းန ငုပ်ါသည။် ထ ု  ဖပင ်သတင််းအခ ြေအ်လြေ ်အသစ်မ ာ်း ရရှ လာဖခင််း သ ု  မဟတု ်အနာဂတတ်ငွ ်

အဖခာ်းဖဖစ်ရပ်မ ာ်း ကပေါ်ကပါြေဖ်ခင််းတ ု   ရှ ပငရ်ှ ဖငာ်းလည််း အဆ ပုါ ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ်

အက ြောင််းအရာမ ာ်းအာ်း အခ  နန်ငှ တ်စ်ကဖပ်းည ီ ဖဖစ်ကစကရ်းအတြွေ ် ဖပြုဖပငက်ဖပာင််းလ ရန ်

ကသာ်လည််းကြောင််း၊ မညသ်ည  ် အက ြောင််းရင််းက ြောင  ် ဖဖစ်ကစ ကနာငဖ်ဖစ်ကပေါ်လာမည  ် တ ်ုးတြေမ်ှုမ ာ်း၊ 

ဖဖစ်ရပ်မ ာ်း သ ု  မဟတု ် အကဖခအကနမ ာ်းအာ်း ထငဟ်ပ် ကပေါ်လငွက်စကရ်းအတြွေ ် အဆ ပုါ 

ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် ထတုဖ်ပနခ် ြေမ် ာ်းအကပေါ် တစ်စံုတစ်ရာ ဖပြုဖပငက်ဖပာင််းလ ဖခင််းမ ာ်းအာ်း 

အမ ာ်းဖပညသ်သူ ု   ထတုဖ်ပနက် ြေညာရနက်သာ်လည််းကြောင််း တာဝနယ်သူညဟ် ုမမှတယ်ရူပါ။ 

 

တှိကျရသာ အဓှိပပာယ ်သတမ် တ ်ာ်းသညို့် စကာ်းရပ်မျာ်းန ငို့ ်အသံုံ်းအန ေ််းမျာ်း 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း၌ "ြေ ပ်" သ ု  မဟတု ် "Ks" ဟကူသာ အသံ်ုးအနှုန််းသည ် ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ တရာ်းဝင ်

ကငကွ ြေ်း အမ  ြု်းအစာ်းြေ  ု ရညည်ွှန််းပါသည။်   "US$" ဟကူသာ အသံ်ုးအနှုန််းတ ု  သည ် အကမရ ြေန ်

ဖပညက်ထာငစ်ု၏ တရာ်းဝင ်ကငကွ ြေ်း အမ  ြု်းအစာ်းြေ  ုရညည်ွှန််းပါသည။် 

 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း၌ ကရှ ွဲ့ကနာြေ ် စြော်းအဆြေအ်စပ်အရ အဖခာ်းနည််း လ အုပ်သညမ်အှပ၊ 

"ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏ"ီ၊ "ဤြေမုပဏ"ီ ၊ "ြေျွန်ပ်ုတ ု  " ၊ "ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ  ု/ ြေျွန်ပ်ုတ ု  အာ်း" "ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏" "ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ြေ ယုတ် ငု"် ဟ ု သံ်ုးနှုန််းကဖာ်ဖပမှုမ ာ်းသည ် အမတဟ ်ုး(လ)်ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာ ြေမုပဏလီမီ တြေ ်

အာ်း ရညည်ွှန််း ပါသည။်   ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီမံအပ်ုခ ြုပ်သမူ ာ်း နငှ  ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းဟ ုသံ်ုးနှုန််းကဖာ်ဖပမှုမ ာ်းသည ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ စီမံအုပ်ခ ြုပ်သမူ ာ်းနငှ  ်ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအာ်း ရညည်ွှန််းပါသည။် 

 

တစ်ခ၊ု တစ်ကယာြေ ်ြေ  သ ု   ဧြေဝုစ်ြေ န််း အနြေအ်ဓ ပပာယ ်ရှ သည  ်အသံ်ုးအနှုန််းတငွ ်သင က်လ ာ်ပါြေ အမ ာ်း၊ 

ဗဟဝုုစ် ြေ န််းဟကူသာ အနြေအ်ဓ ပပာယလ်ည််း ပါဝငက်စရမည အ်ဖပင၊် အဖပနအ်လနှအ်ာ်းဖဖင လ်ည််း 

အဓ ပပာယသ်ြေ ်ကရာြေမ်ှုရှ ကစရမညဖ်ဖစ်သည။်   အမ  ြု်းသာ်း၊ ကယာြေ ်ာ်း၊ ပုလလ  င ်အနြေ ်အဓ ပပာယ ်ရှ သည  ်

အသံ်ုးအနှုန််းတငွ ်  အမ  ြု်းသမ်ီး၊ မ န််းမ၊ ဣတထ  လ င ် နငှ  ် (လ ငမ်ထငရ်ှာ်း) နပုန််းပဏ္ဍြုြေအ်နြေ ်

အဓ ပပာယလ်ည််းပါဝငက်စရမည အ်ဖပင ်အဖပနအ်လနှအ်ာ်းဖဖင လ်ည််း အဓ ပပာယသ်ြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကစရမည။် 

 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအတငွ််း ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒ သ ု  မဟတု ် ဥပကဒဖပဋ္ဌာန််းခ ြေ ် တစ်စုံတစ်ရာအာ်း 

ရညည်ွှန််းခ ြေသ်ည ် အခါအာ်းကလ ာ်စွာ ဖပငဆ်င၊် ဖဖည စ်ွြေ၊် ပယဖ် ြေဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ် ဖပနလ်ည ်

ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းသည  ်ထ ဖုပဋ္ဌာန််းဥပကဒ သ ု  မဟတု ်ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေအ်ာ်း ရညည်ွှန််းဖခင််းဖဖစ်သည။် ြေမုပဏမီ ာ်း ဥပကဒ 

သ ု  မဟတု ် ယင််း ြေ  ု  ဖပငဆ်ငထ်ာ်းပါြေ ဖပငဆ်ငသ်ည် ဥပကဒတငွ ် ပါရှ သည် အဓ ပပာယ ် အသံ်ုးအနှုန််း 

တစ်စံုတစ်ရာ ြေ  ု ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အတငွ််း အသံ်ုးဖပြုရာတငွ ် သင က်လ ာ်ပါြေ ယင််းြေမုပဏမီ ာ်း 

ဥပကဒ သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏမီ ာ်း ဥပကဒြေ  ု ဖပငဆ်ငသ်ည် ဥပကဒတငွ ်  ကဖာ်ဖပပါရှ သည အ်တ ငု််း အဓ ပပာယ ်

သြေက်ရာြေက်စရမည။် 
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ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအတငွ််း ကန  ရြေ ် တစ်ရြေရ်ှ  အခ  န ် တစ်စုံတစ်ရာြေ  ု ရညည်ွှန််းရာ၌ 

သ်ီးဖခာ်းကဖာ်ဖပသညမ်ှ လွ ၍ ဖမနမ်ာစံကတာ်ခ  နြ်ေ  ုဆ လု သုည။် 

 

ဖမနမ်ာအြေခရာစာလံ်ုးမ ာ်းဖဖင  ် ကရ်းသာ်းသည  ် အမညအ်ခ  ြုွဲ့ြေ  ု အဂဂလ ပ်စာဖဖင  ် ကရ်းသာ်းသည  ် အမညမ် ာ်း 

အဖဖစ်ဘာသာဖပနထ်ာ်းပါသည။်   ယင််းသ ု  ကသာ ဘာသာဖပနခ် ြေမ် ာ်းသည ်လကူြေ်ီးမင််းမ ာ်း အဆငက်ဖပကစရန ်

အတြွေသ်ာဖဖစပ်ပီ်း ဖမနမ်ာအာဏာပ ုငမ် ာ်းထတံငွ ် မှတပုံ်တငထ်ာ်းဖခင််း ရှ ခ ငမှ် ရှ မည ် ဖဖစ်ပါသည။်   ထ ု  ဖပင ် 

အဂဂလ ပ်စာဖဖင  ်ကရ်းသာ်းသည  ်အမညမ် ာ်းသည ်သြေဆ် ငုရ်ာ ဖမနမ်ာအြေခရာတ ု  အာ်း ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုပါသညဟ် ု

မမှတယ်သူင ပ်ါ။ 

 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ ဇယာ်းမ ာ်း၊ ဂရပ်ပုံမ ာ်း၊ ရုပ်ပုံြော်းခ ပ်မ ာ်းတငွ ် ယဉှတွ ဖပထာ်းကသာ 

တနဖ် ု်းမ ာ်းနငှ  ် ယင််းတ ု  ၏ စုစုကပါင််းတနဖ် ု်းတ ု   အ ြော်း ြေွ လွ မှု တစ်စုံတစ်ရာသည ် ြေ န််းဖပည အ်ဖဖစ် 

ကဖပာင််းလ မှုက ြောင သ်ာ ဖဖစ်ပါသည။်   ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း၌ ြေ န််းဖပည က်ဖပာင််းမှု နည််းနာ အခ  ြုွဲ့ြေ  ု

အသံ်ုးဖပြုထာ်းပါသည။်   သ ု  ဖဖစ်၍ အခ  ြုွဲ့ ကသာ ဇယာ်း၊ ဂရပ်ပုံ သ ု  မဟတု ် ရုပ်ပုံြော်းခ ပ်တ ု  တငွ ်

ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ စုစုကပါင််း ြေ န််းဂဏန််း တနဖ် ်ုးသည ်ယင််းတ ု   ကရှ ွဲ့တငွ ် ရှ ကသာ ြေ န််းဂဏန််း တနဖ် ု်းမ ာ်း၏ 

သခဂ ာနည််း အတ ငု််း ကပါင််းလဒဖ်ဖင  ်ထပ်တ ူညခီ ငမှ် ညမီည ်ဖဖစ်ပါသည။် 

 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ အကသ်းစ တအ်ခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု "အပှိုံင််း ၁။ စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ 

အကျဉ်းချိုပ်- အဓှိပပာယ ်ြွငို့ ်ှိုံချကမ်ျာ်း" အပ ဒုတ်ငွ ် ြေည ရ်ှုပါရန။် 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း မ တတ ျူမ ာ်းြေ  ု ကအာြေပ်ါကနရာဌာနမ ာ်းတငွ ် ရုံ်းခ  နအ်တငွ််း စံုစမ််း ကတာင််းခ ံ

ရယနူ ငုပ်ါသည-် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏မ တပံ်ုံတင ်ရံုံ ်းခေ််း 

အမှတ ် (၁၀)၊ အင််းယာ်းရ ပ်သာလမ််း၊ ြေမဘာကအ်းဘရုာ်းလမ််း၊ မရမ််းြေနု််းပမ ြုွဲ့နယ၊် ရနြ်ေနုတ် ငု််းကဒသကြေ်ီး၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ဘဏ္ဍာရရ်းအ ကရံပ်း 

ဖမေ်မာရငရွချ်းသကရ်သခံလကမ် တမ်ျာ်းလလဲ ယရ်ရာင််းဝယရ်ရ်းကုံမပဏ လ မှိတက ်

၂၁-၂၅ ၊ ဆ်ူးကလဘရုာ်းလမ််း၊ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ ်(MEB) ပထမထပ်၊ (ရနြ်ေနုတ် ငု််းကဒသကြေ်ီးရုံ်း)၊ 

ရနြ်ေနုတ် ငု််းကဒသကြေ်ီး၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 
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၁-၃။ အဓှိပပာယ ်ြွငို့ ်ှိုံချကမ်ျာ်း 

ရအအှိုံငစ်  (“AIC”) 

 

 ဖမနမ်ာန ငုင်တံွငဖ်ွ ွဲ့စည််းထကူထာငထ်ာ်းပပီ်း (ြေုမပဏ၏ီ ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းဖဖစ်သြေ  သ ု   

ဒါရ ုြေ်တာမ ာ်းပါ ဖဖစ် ြေကသာ)  ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတ်သူကအာင ်တ ု  ြေ 

အလံု်းစံု ပ ငုဆ် ုငက်သာ Amata International Co., Ltd. 

 

"အကျံို်းဝငဥ်ပရေမျာ်း

" (“Applicable 

Laws”) 

 အာဏာပ ုင ် တစ်ရပ်ရပ်၏ အမ န  က် ြော်ဖငာစာ၊ ညွှန ်ြော်းခ ြေ်၊ 

လုပ်ထံ်ုးလုပ်နည််းနငှ  ် မဝူါဒမ ာ်း အပါအဝင ် အခါအာ်းကလ ာ်စွာ အာဏာတည ်

သြေ်ကရာြေ်လ ြေ် ရှ ကသာ ဥပကဒမ ာ်း၊ ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒမ ာ်း၊ နည််းဥပကဒမ ာ်း၊ 

စည််းမ ဉ်းမ ာ်းနငှ  ်စည််းြေမ််းမ ာ်း  

 

“ဘုံတအ်ြဲွွဲ့" သှိုံ ို့မဟုံတ ်

"ေါရှိုံက်တာအြဲွွဲ့" 

 အမတဟ ု်း(လ်)ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေ်ဆ ုငက်သာ ြေုမပဏလီီမ တြေ် ၏ ဘုတ်အဖွ ွဲ့ 

သ ု  မဟုတ် ဒါရ ုြေ်တာအဖွ ွဲ့ 

 

လုံပ်ငေ််း (“Business”)  အပန််းကဖဖဟ ုတယ်ဝနက်ဆာငမ်ှုလုပ်ငန််း နငှ  ်Oriental Ballooning အမတှ်တံဆ ပ်ပါ 

လူစီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ ဝနက်ဆာငမ်ှု လုပ်ငန််း 

 

"ကုံမပဏ မျာ်း 

အကဥ်ပရေ" 

  (အခါအာ်းကလ ာ်စာွ ဖပငဆ်ငဖ်ပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ်) ၂၀၁၇-ခုနစ်ှ၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံ

ြေုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒ  

"ကုံမပဏ " 

(“Company”) 

 အမတဟ ု်း(လ်)ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေ်ဆ ုငက်သာ ြေုမပဏလီီမ တြေ်  

"ြေျွန်ပ်ုတ ု  " ၊ "ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏" ၊ "ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေုမပဏ"ီ စကသာ စြော်းရပ်မ ာ်းတွင ်

ဆြေ်စပ်ရာ အဓ ပပာယ် ရှ  ြေသည။် 

 

ြဲွွဲ့စည််းပံုံအရဖခခံစည််း

မျဉ်း 

 ြေုမပဏ၏ီဖွ ွဲ့စည််းပံအုကဖခခံစည််းမ ဉ်း 

“DICA” 

 

 ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုနငှ  ်ြေုမပဏမီ ာ်းညွှန ်ြော်းမှု ဦ်းစီ်းဌာန 

(Directorate of Investment and Company Administration) 

 

ြွငို့ဟ်ရ ကညာစာတမ််း   ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ  ၂၈ ရြေ်စွ   ပါ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း  

"ေါရှိုံက်တာမျာ်း" 

(“Directors”) 

 "အပှိုံင််း၄။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၊ 

အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၊ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း " 

တွင ် ကဖာ်ဖပထာ်းသည်  ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါကန  ရြေ်တွင ်ကဖာ်ဖပပါရှ သည ် 

ြေျွန်ပ်ု တ ု  ြေုမပဏ၏ီ ဒါရ ုြေ်တာမ ာ်း 

 

"အမ ရ ာင ်

အရာရ ှိမျာ်း"                       

(“Executive 

Officers”) 

 “အပှိုံင််း၄။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၊ 

အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၊ အစုံရ ယ်ယာမျာ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချက်အလကမ်ျာ်း’’ တွင ်

ကဖာ်ဖပထာ်းသည်  ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါကန  ရြေ်တွင ် ကဖာ်ဖပပါရှ သည ် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေုမပဏ၏ီ အလုပ်အမှုကဆာင ်အရာရှ မ ာ်း 
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ဘဏ္ဍာရရ်းအ ကံရပ်း(

“Financial Adviser” 

) 

 

 ဖမနမ်ာကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်မ ာ်းလ လှယ်ကရာင််းဝယ်ကရ်းြေုမပဏီလီမ တ

ြေ ်

 “FY” / 

"ဘဏ္ဍာရရ်းန စ်" 

 မတ်လ ၃၁-ရြေ်ကန   တွင ်ြေုနဆ်ံု်းသည  ်သ ု  မဟုတ် ြေုနဆ်ံု်းမည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  

 

 ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ကအာြေ်တ ုဘာလ ၁ ရြေ် မှစတင၍် ဖမနမ်ာြေုမပဏမီ ာ်းအာ်းလံု်း၏ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှသည ်စြေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရြေ် တွင ်ြေုနဆ်ံု်းရမည။် 

"အစှိုံ်းရ၊အာဏာပှိုံင"် 

(“Governmental 

Authority”) 

 ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ စည််းြေမ််းခ ြေ်မ ာ်းအရ လ ုအပ်သည ်အတ ုင််း 

ဖပညတ်ွင််း၊ ဖပည်ပ၊ ဖပညက်ထာငစ်အုဆင ၊် န ငုင်ကံတာ် အဆင ၊် 

ဖပညန်ယ်၊တ ုင််းကဒသကြေီ်း အဆင ၊် နယ်ကဖမလ ုြေ် အဆင  ် သ ု  မဟုတ် ကဒသနတရ 

အဆင ရ်ှ  အစ ်ုးရ အာဏာပ ုင၊် အစ ်ုးရသကဘာကဆာင ်အာဏာပ ငု၊် တရာ်းရုံ်း၊ အစ ်ုးရ 

အဖွ ွဲ့အစည််း သ ု  မဟုတ် ြေ ုယ်ပ ငုစ်ည််းမ ဉ်းခံ အဖွ ွဲ့အစည််း၊ ကြော်မရှင၊် 

ဖွ ွဲ့စည််းပံအုကဖခခံဥပကဒဆ ုငရ်ာခံုရုံ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည််း သ ု  တည််းမဟုတ်  ြေပ်မတ် ် 

ြေွပ်ြေ ကရ်း သ ု  မဟုတ် အုပ်ခ ြုပ်ကရ်းဆ ုငရ်ာ သ ု  မဟုတ် အဖခာ်း ကအဂ ငစီ်၊  

သ ု  တည််းမဟုတ်  န ငုင်ကံရ်းအဖွ ွဲ့ ခွ  သ ု  မဟုတ် အဖခာ်း အဖွ ွဲ့ ခွ ၊ သ ု  မဟုတ် 

အထြေ်ပါအာဏာပ ုငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းတ ု  ၏ ဌာနခွ  သ ု  မဟုတ် ဌာန တစ်ရပ်ရပ်။  

အုံပ်စုံ၊ လုံပ်ငေ််းစုံ 

(“Group”) 

 ြေုမပဏနီငှ  ်၄င််း၏ လြေ်ကအာြေ်ခံ ြေုမပဏမီ ာ်း 

ဟှိုံတယ ် ဝေ်ရ ာငမ်  

(“Hotel Service”) 

 

 အပှိုံင််း ၃။ “အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််း အရ ကာင််းအရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချကမ်ျာ်း - လုံပ်ငေ််းသဘာဝ 

ရြာ်ဖပချက်”  တွင ်အဓ ပပါယ် ဖွင  ်ဆ ု ထာ်း သည အ်တ ုင််း 

အှိုံငအ်က်ြ်စ  (“IFC”) 

 

 အဖပညဖ်ပညဆ် ုငရ်ာ ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်းအဖွ ွဲ့အစည််း (International Finance 

Corporation) 

 

IFC 

ရချ်းရငဝွေ်ရ ာငမ်  

 ၂၀၁၆ ခုနစ်ှ၊ ကအာြေ်တ ုဘာလ ၂၂ ရြေ်ကန  စွ ဖဖင  ် United International Group 

Limited (“UIG”) (ကခ ်းကငရွယူသူ)၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတ်သူကအာင ်

(ကထာြေ်ခံသူမ ာ်း) နငှ  ်IFC (ကငကွခ ်းကပ်းသူ) တ ု  အ ြော်း ခ ြုပ်ဆ ုကသာ ပထမအရစ် 

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန််း နငှ  ် ဒတု ယအရစ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၅.၀ 

သန််းအထ ၊ စစုကုပါင််းအကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၁၃.၅ သန််းအထ  ကခ ်းကပ်းမည ် 

အသွငက်ဖပာင််းလ န ငုက်သာ ကခ ်းကငစွာခ ြုပ်။ 
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IFC ထမံှ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ ရြေ်ကန   ရြေ်စွ ဖဖင  ် "ဒတု ယ 

အရစြ်ေတ ြေဝတ်ဖပြုစာ" (ဖပငဆ်ငခ် ြေ်) အရ စစုကုပါင််း ကခ ်းကငပွမာဏ သည် 

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၁၁.၅ သန််း ဖဖစ်ပပီ်း ယင််းမှ နစ်ှကြေ မ်ခွ ၍ ထတု်ကပ်းမည ် 

ဒတု ယအရစပ်မာဏသည် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၃.၀ သန််းဖဖစ်ပါသည။် 

ဒတု ယအရစ၏် ပထမအကြေ မ်ထတု်ကပ်းမှုသည် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန််း 

နငှ ည်မီျှကသာပမာဏ သ ု  မဟုတ် ထ ထုြေ်နည််းကသာပမာဏဖဖစ်ရမည ် ဖဖစ်ပပီ်း 

ဒတု ယအကြေ မ်ထတု်ကပ်းမှုသည် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၀.၈ သန််း 

နငှ ည်မီျှကသာပမာဏ သ ု  မဟုတ် ထ ထုြေ်နည််းကသာ ပမာဏဖဖစ်ရမညဖ်ဖစ် 

က ြောင််း သကဘာတူညထီာ်းပါသည။် 

 

ရဖမ (“Land”) 

 

 အပှိုံင််း ၃။ “အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််း အရ ကာင််းအရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချကမ်ျာ်း - ကုံမပဏ ၏ 

အရ ာက်အအံုံ၊ စကပ်စစည််း န ငို့ ်  လုံပ်ငေ််းသံုံ်း စကပ်စစည််းကှိရှိယာမျာ်း”  တွင ်

ကဖာ်ဖပထာ်းသည ် လုပ်ငန််းကဆာငရွ်ြေ်ရန ် ရညရွ်ယ်ခ ြေ်ဖဖင  ် လုပ်ငန််းစမုှ 

ငာှ်းရမ််းထာ်းကသာ ကဖမ။ 

 

ရောက ်ံုံ်းတငသ်ငွ််းသ

ညို့ရ်ေ ို့ရက ် (“Latest 

Practicable Date”) 

 ၂၀၂၀  ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၃၁ ရြေ်ကန  သည ် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း အာ်း  

တငသ်ွင််းသည ် ကန  ရြေ်အဖဖစ် သတ်မတှ်သည။်  

“MB”  Myanmar Ballooning Co., Ltd, ြေုမပဏမီတှ်ပံတုငအ်မတှ် (၁၁၇၅၂၅၇၇၅) 

နငှ မ်တှ်ပံတုငထ်ာ်းသည ် လုပ်ငန််းစတုစ်ခု၏ လြေ်ကအာြေ်ခံြေုမပဏ ီ

လစူ ်းမ ်းပံုံ်းပျ ံ

ဝေ်ရ ာငမ် လုံပ်ငေ််း 

(“Oriental 

Ballooning Service”) 

 

 “အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့်ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း အရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချကမ်ျာ်း - လုံပ်ငေ််း 

သဘာဝရြာ်ဖပချက်” တွင ်အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ုထာ်းသည ်အတ ုင််း 

 

အာမခံရပါငန်  ံာ်း

ရသာ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း 

“Pledged Shares” 

 “အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့်ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း အရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချကမ်ျာ်း - Material 

Contracts” တွင ်အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ုထာ်းသည အ်တ ုင််း 

ယခငအ်စုံရ ယယ်ာက

မ််းလ မ််းရရာင််းချမ  

“Previous Offering” 

 ရှယ်ယာတစ်စလုျှင ်၅,၀၀၀ ြေ ပ်နှုန််းဖဖင  ် ၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ ဇူလ ုငလ် 

၁၈ ရြေ်  ရြေ်စွ ပါ အလာ်းအလာညွှန််းတမ််းအရစာရင််းသွင််းထာ်းကသာ ရှယ်ယာ 

အစု ၂,၀၀၀,၀၀၀ အာ်း ြေမ််းလှမ််းဖခင််း (၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊  ဩဂတု်လ ၂၀ ရြေ် ရြေ်စွ ပါ

အစာ်းထ ်ုးစာရွြေ်စာတမ််းပါ ဖပငဆ်ငခ် ြေ်အရ) ြေုမပဏသီည် 

အစရုှယ်ယာ ၄၉၇,၅၉ 

၈ စအုာ်း ဖမနမ်ာန ငုင်မံှ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူ ၅၉၆ ဦ်းမှ ရှယ်ယာတစ်စ ု

လျှင ်၅၀၀၀ ြေ ပ် နှုန််းဖဖင  ်ကအာငဖ်မငစ်ွာ စာရင််းသွင််းခ  ပပီ်းဖဖစ်သည။် 

 

 “REVPAR”  ငာှ်းရမ််းလုပ်ြေ ုငန် ငုက်သာအခန််းမ ာ်းမှ ရရှ ကသာ ငာှ်းရမ််းခဝငက်င(ွRevenue Par 

Available Room)  
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“SECM”  ဖမနမ်ာန ငုင် ံကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်လုပ်ငန််း ကြေီ်း ြေပ်ကရ်း ကြော်မရှင ်

 

ရငရွချ်းသက်ရသခံလ

ကမ် တမ်ျာ်း 

လလဲ ယရ်ရာင််းဝယ်

ရရ်းဥပရေ 

(“Securities 

Exchange Law” ) 

  

(အခါအာ်းကလ ာ်စာွ ဖပငဆ်င ် ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းသည ်) ၂၀၁၃ခုံန စ်၊ ရငရွချ်းသကရ်သခံ 

လကမ် တမ်ျာ်း လလဲ ယရ်ရာင််းဝယရ်ရ်းဥပရေ (The Securities Exchange Law, 

2013) 

 

"အစုံရ ငမ်ျာ်း" 

(“Shareholders”  ) 

 အစရုှယ်ယာမ ာ်း၏ စာရင််းဝင ်ပ ငုရ်ှငမ် ာ်း 

"အစုံရ ယယ်ာမျာ်း" 

(“Shares”  ) 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေုမပဏ၏ီ မတညက်ငရွင််းပါ သာမနအ်စရုှယ်ယာမ ာ်း 

“UIG”  United International Group Limited, ြေုမပဏမီတှ်ပံတုငအ်မတှ် 

(၁၂၂၁၅၃၇၉၇) နငှ မ်တှ်ပံတုငထ်ာ်းသည ် လုပ်ငန််းစတုစ်ခု၏ လြေ်ကအာြေ်ခံ 

ြေုမပဏ ီ

“YSX”  ရနြ်ေုနစ်ကတာ အ တ်ခ  န််း 

ရငရွ က်း အမျှိို်းအစာ်းမျာ်း၊ ရရတကွပံ်ုံမျာ်းန ငို့ ်အဖခာ်း  

"ကျပ်" သှိုံ ို့မဟုံတ ်

“Ks” 

 ဖပညက်ထာငစ်ု သမမတ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ တရာ်းဝင ်ကငကွ ြေ်း 

"ရာခှိုံငန် ေ််း" သှိုံ ို့မဟုံတ ်

"%" 

 ရာခ ုငန်ှုန််း 

 “US$”  အကမရ ြေန ်ဖပညက်ထာငစ်၏ု တရာ်းဝင ်ကငကွ ြေ်း 

 

 

၁-၄။ တာဝေ်မရ ှိရ ကာင််းရြာ်ဖပချက ်

ဤြွငို့ဟ်ရ ကညာစာတမ််း ကှိုံ ရသချာစွာ ြတရ် သငို့ပ်ပ ်း၊ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ န ငို့/်သှိုံ ို့မဟုံတ ် စာရင််းဝငဖ်ခင််း န ငို့ ်

 ကန် ွှယ၍် ရ ာင််းပါ်းမျာ်း သှိုံ ို့မဟုံတ ် အဖခာ်းမ ေ ယာမျာ်းပါ သတင််းအချကအ်လက ် တစရ်ပ်ရပ်အရပေါ် 

အမ  ဖပိုအာ်း ာ်းဖခင််း မဖပိုရေ် အရလ်းအေက ်သတှိရပ်းအပ်ပါသည။် 

ဖမနမ်ာန ငုင်ရံှ  သတင််းစာ နငှ  ် စာကစာင ် အခ  ြုွဲ့တငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏမှီ အမ ာ်းဖပညသ်သူ ု   စာရင််းဝငဖ်ခင််း 

နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းသတင််းအခ ြေအ်လြေ၊် အြေ  ြု်းအဖမတခ်န  မှ်န််းခ ြေမ် ာ်း၊ 

လပ်ုငန််းလညပ်တက်ဆာငရွ်ြေမ်ှုဆ ငုရ်ာခန  မှ်န််းကဖခမ ာ်း၊ လပ်ုငန််းတနဖ် ်ုးဖဖတမ်ှုမ ာ်း နငှ  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  နငှ ပ်တသ်ြေ ်

ကသာ အဖခာ်းသတင််းအခ ြေအ်လြေ ် (“သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း”) အခ  ြုွဲ့ြေ  ု ကဖာ်ဖပထာ်းသညမ် ာ်းရှ  

ပါသည။်   အဆ ပုါသတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ အကထာြေအ်ထာ်းကပ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ခငွ ဖ်ပြုခ ြေအ်ရ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း မဟတုသ်ည် အတြွေ ်

အဆ ပုါသတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း၏ မှနြ်ေနတ် ြေ မှု သ ု  မဟတု ် ဖပည စုံ်မှုတ ု  အတြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ထတံငွ ်

မညသ်ည  ် တာဝနယ်မူှုမျှရှ မညမ်ဟတုက် ြောင််း နငှ်  ယင််းသတင််းအခ ြေအ်လြေတ်စ်ရပ်ရပ်နငှ  ် ယင််းတ ု  ြေ  ု

အကဖခခကံသာ ယဆူခ ြေမ် ာ်း၏ သင က်လ ာ်မှု၊ မှနြ်ေနတ် ြေ မှု သ ု  မဟတု ် ဖပည စုံ်မှုတ ု  အတြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ 
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မညသ်ည ြ်ေ ယုစ်ာ်းဖပြုမှုမျှမရှ ပါ။ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ထတံငွ ် မညသ်ည တ်ာဝနယ်မူှုမျှ မရှ က ြောင််းြေ  ု  ယင််းသတင််း 

အခ ြေအ်လြေ ် တစ်ရပ်ရပ်နငှ  ် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း သတင််းအခ ြေအ်လြေတ် ု   ြော်း မြေ ြုေည်မီှု 

သ ု  မဟတု ်ြေွ လွ မှုတစ်စုံတစ်ရာရှ လျှင ်ယင််းတ ု  ြေ  ု ဖငင််းဆ အုပ်ပါသည။် ယင််းနငှ ပ်တသ်ြေ၍် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှု 

ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေခ် ရာတငွ ်ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ သတင််းအခ ြေအ်လြေတ် ု  ြေ သုာ အကဖခခသံင က် ြောင််း 

နငှ  ် အဖခာ်းမညသ်ည သ်တင််းအခ ြေအ်လြေြ်ေ မုျှ အာ်းထာ်းဖခင််း မဖပြု ြေပါရန ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်းြေ  ု

သတ ကပ်းအပ်ပါသည။်
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၁-၅။ ကုံမပဏ ၏ အန စခ်ျိုပ်ရရွ်းချယ ်ာ်းရသာ ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျာ်း 

ဘဏ္ဍာရရ်းရခါင််းစဥအ်ကျဉ်းချိုပ် ၂၀၁၈ ခုံန စ်၊ မတလ် ၃၁ရက်ရေ ို့ 

တငွ ်ကုံေ် ံုံ်းရသာ ဘဏ္ဍာရရ်းန စ်  

(၁၂ လ) 

၂၀၁၉ ခုံန စ်၊ မတလ် 

၃၁ရကရ်ေ ို့တငွ ် ကုံေ် ံုံ်းရသာ  

ဘဏ္ဍာရရ်းန စ် 

(၁၂ လ) 

(ကျပ် သေ််းရပါင််း)  ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရရ်းန စ် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရရ်းန စ် 

လကက်ျေ်ရ င််းတမ််း   

လြေ်ငင််း ရပ ငုခ်ွင မ် ာ်း ၅,၂၀၀ ၁၃,၁၂၁ 

လြေ်ငင််း မဟုတ်ကသာရပ ငုခ်ွင မ် ာ်း ၄၉,၂၁၃ ၄၅,၅၇၈ 

စုံစုံရပါင််းရပှိုံငခွ်ငို့မ်ျာ်း ၅၄,၄၁၄ ၅၈,၆၉၉ 

လြေ်ငင််းကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း ၂,၆၇၅ ၄,၁၉၈ 

လြေ်ငင််း မဟုတ်ကသာ 

ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း 

၁၇,၃၂၄ ၁၈,၅၉၃ 

စုံစုံရပါင််း ရပ်းရေ်တာဝေ်မျာ်း ၂၀,၀၀၀ ၂၂,၇၉၁ 

ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ 

စုံစုံရပါင််းပှိုံင ်ှိုံငခွ်ငို့မ်ျာ်း (Total 

Equity) 

၃၄,၄၁၄ ၃၅,၉၀၉ 

အရ ံ်းအဖမတစ်ာရင််း    

စုံစုံရပါင််းရရာင််းရရင ွ ၈,၄၁၉ ၉,၀၄၆ 

အခန််း /လူစီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ  ၆,၃၆၅ ၇,၀၀၁ 

အစာ်းအကသာြေ်နငှ  ်အကဖ ာ်ယမြော 

 

၁,၅၇၂ ၁,၅၉၇ 

အဖခာ်း 

 

၄၈၃ ၄၄၈ 

ရရာင််းချမ အတကွက်ုံေ်ကျစရှိတ ် ၃,၃၉၂ ၂,၉၂၁ 

အ ကမ််းအဖမတ ်

 

၅,၀၂၈ ၆,၁၂၅ 

အဖခာ်းဝငရ်င ွ

 

၃၁,၂၁၀ ၃၁,၃၁၂ 

အဖခာ်းကုံေ်ကျစရှိတ ်

 

၂,၉၀၄ ၂,၇၇၂ 

EBITDA 

 
၃၃,၃၃၄ ၃၄,၆၆၄ 

EBIT 

 
၃၁,၆၄၅ ၃၃,၃၁၃ 

အတ ု်းစရ တ်  ၂၂၆ ၉၃၆ 

န စ်တစ်န စ်အတကွ ် စုံစုံရပါင််း 

အသာ်းတငအ်ဖမတ ်(အရ ံ်း) 

၃၃,၁၆၉ ၃၂,၁၈၅ 
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မ တခ်ျက။်  ဇယာ်းပါ ကှိေ််းဂဏေ််းမျာ်းမ ာ  အေ ်း ံုံ်း သေ််းဂဏေ််းအဖပညို့ဖ်ြငို့ ်ရြာ်ဖပ ာ်းဖခင််းဖြစသ်ည။်  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏမှီာ ၂၀၁၇ ခနုစှ် ဇွနလ် ၂၇ ရြေက်န   တငွမ်ှ ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငထ်ာ်းဖခင််းဖဖစရ်ာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ်(ဆ လု သုညမ်ှာ ၂၀၁၈ ခနုစှ် မတလ် ၃၁ ရြေက်န   တငွ ်အဆံ်ုးသတက်သာ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်) အတြွေ ်

စာရင််းစစ်အစီရငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစြ်ေ သံ်ုးသပ်ကပ်းထာ်းသည  ်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း (unaudited reviewed pro forma consolidated financials)  ပုံစံဖဖင သ်ာ  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏  ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု တငဖ်ပန ငုပ်ါသည။် 

(ကနာြေထ်ပ်သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်တြွေ ်"အပှိုံင််း ၆ - ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း" 

ြေ  ုြေည ပ်ါ။) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် အတြွေ ် စာရင််းစစ်အစရီငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစ်ြေ သံ်ုးသပ် 

ကပ်းထာ်းသည  ်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း (unaudited reviewed pro forma 

consolidated financials) ြေ  ု၁၂ လတာ ပုံမှန ်ဘဏ္ဍာကရ်းအစီရငခ်ြံောလအကပေါ် အကဖခခပံပီ်း တစ်သမတတ်ည််း 

ဖွင ဟ်က ြေညာမှုတစ်ရပ် ကပ်းန ငုရ်န ်ရညရွ်ယခ် ြေဖ်ဖင  ်ထည သ်ငွ််းကပ်းထာ်းဖခင််းဖဖစ်သြေ  သ ု    မ မ တ ု  ြေမုပဏ ီြေ 

၂၀၁၇ခနုစှ ် ဧပပီလ ၁ ရြေက်န   တငွ ် ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငပ်ါြေ နငှ  ် မ မ တ ု  ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငအ်ပပီ်းတငွ ် မ မ တ ု   

ြေမုပဏလီပ်ုငန််းစုနငှ  ် ကပါင််းစည််းလ ြုေပ်ါြေ မ မ တ ု  ၏ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအကနနငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု 

ရလဒမ် ာ်း မညသ် ု   မညပုံ်ရှ မညြ်ေ  ု ကဖာ်ဖပရန ်အလ ု  ငာှ ထည သ်ငွ််းကပ်းထာ်းဖခင််းလည််းဖဖစ်ပါသည။်  

ပုံကဆာင ် သရုပ်ဖပရညရွ်ယခ် ြေ ် သြေသ်ြေအ်တြွေသ်ာ ဖပငဆ်ငထ်ာ်းဖခင််းဖဖစ်ပပီ်း ဘဏ္ဍာကရ်း ရငှ််းတမ််း  

ကပါင််းခ ြုပ် သ ု  မဟတု ် အနာဂတြ်ောလမ ာ်း၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်း ရလဒ ် ြေ  ု

ညွှနဖ်ပသည် သကဘာမဟတုပ်ါ။ "အပှိုံင််း ၆ - ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း"  တငွ ် ၂၀၁၉ 

ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် အတြွေ ် စာရင််းစစ်ထာ်းကသာ မ ခငြ်ေမုပဏ ီ နငှ  ် လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်း 

ကပါင််းစည််းတငဖ်ပထာ်းကသာဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အခ ြေအ်လြေမ် ာ်းလည််း ပါဝငပ်ါသည။် သ ု  ရာတငွ ် ၂၀၁၉ 

ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် သည ်၂၀၁၉ ခနုစှ် ဧပပီလ ၁ ရြေက်န   မှ ၂၀၁၉ခနုစှ ်စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၁ ရြေက်န   အထ  ၆ 

လသာ လွှမ််းဖခြံုမှုရှ ပပီ်း ယင််းြောလမှာလည််း တ ြုေတ် ြုေဆ် ငုဆ် ငုပ်င ် မ မ တ ု  လပ်ုငန််း၏ 

အလပ်ုပါ်းသည ရ်ာသနီငှ လ်ည််း တ ြုေဆ် ငုက်နသညြ်ေ  ု အထ်ူးတလည ် သတ ဖပြုမ ကစလ ပုါသည။် 

စီမံြေ န််းနငှ ဘ်ဏ္ဍာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ ဖပညတ်ငွ််းအခနွမ် ာ်းဦ်းစီ်းဌာနြေ ၂၀၁၉ ခနုစှ် ကမလ ၁၅ ရြေက်န   ရြေစွ် ဖဖင  ်

ထတုဖ်ပနက်သာ စာအမှတ ် ၄(၁)/ဥစ-၂/ပတခ/၂၀၁၉)၅၂၂၉) အရ၊ ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းအာ်းလံ်ုး၏ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှသ်ည ်စြေတ်ငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရြေသ် ု   ကဖပာင််းလ  လ ြုေပ်ပီ်း ၂၀၁၉ခနုစှ ်ကအာြေတ် ဘုာလ ၁ ရြေက်န   

မှ စတငသ်ြေက်ရာြေပ်ါသည။် 
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အပှိုံင််း ၂။ စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း 

၂-၁။ လကရ် ှိ အစုံရ ယယ်ာမတညရ်ငရွင််း 

 

ဤြေမုပဏြီေ  ု ၁၉၁၄ခနုစှ်၊ ြေမုပဏမီ ာ်းအြေဥ်ပကဒ (ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒဖဖင  ် အစာ်းထ ်ုး 

ဖ ြေသ် မ််းပပီ်းဖဖစသ်ည )် အရ အမတဟ ်ုး(လ)်ဒင််း အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာြေမုပဏလီမီ တြေ ်   ဟသူည  ်

အမညဖ်ဖင  ် အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာ ကပ်းရနတ်ာဝနြ်ေန်  သတထ်ာ်းသည  ် ြေမုပဏတီစ်ခအုဖဖစ် ၂၀၁၇ ခနုစှ ်

ဇွနလ် ၂၇ ရြေက်န  တငွ ်ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငပ်ပီ်း စာရင််းမဝငမ်ီတငွ ်အစုရှယယ်ာ ၁၀,၄၉၇,၅၉၈ စုြေ  ုထတုက်ဝ၊ 

ခွ ကဝထာ်းပပီ်းဖဖစ်သည။် 

 

ရအာကတ်ငွရ်ြာ်ဖပ ာ်းသညမ် ာ ြွငို့ဟ်ရ ကညာစာတမ််း ုံတဖ်ပေ်သညို့ရ်ကစွ်နဲ ငို့က်ပ်ရပ် တစ ်ကတ်ည််း 

ရရ ွဲ့အလျငက်ျရသာ န စန် စတ်ာကာလအတငွ််း  ုံတရ်ဝခဲို့ရသာ အစုံရ ယယ်ာအရရအတကွန် ငို့ ်တေ်ြှိုံ်းပမာဏ 

ကှိုံ ရြာ်ဖပရသာ ဇယာ်းဖြစသ်ည။် 

 

ရကစ်ွဲ အစုံရ ယယ်ာရ င ် အစုံရ ယယ်ာ 

အရရအတကွ် 

အစုံရ ယယ်ာတေ်ြှိုံ်း 

ပမာဏ (ကျပ်) 

အြှိုံ်းစာ်းော်း )ကျပ်(  

၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ 

န ဝုငဘ်ာလ ၁ရြေ် 

ယခငအ်စရုှယ်ယာ

ြေမ််းလှမ််း 

ကရာင််းခ မှုမ ှ

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံူ 

၅၉၆ ဦ်း  

၄၉၇,၅၉၈ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

စုံစုံရပါင််း ၄၉၇,၅၉၈ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

 

၂-၂။ ဘဏ္ဍာရရ်းအ ကရံပ်းပုံဂ္ှိိုလအ်ြဲွွဲ့အစည််း၏ အရသ်းစှိတအ်ချကအ်လက ်

 

အမည် : ဖမနမ်ာကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မတှ်မ ာ်းလ လှယ်ကရာင််းဝယ်ကရ်းြေုမပဏီလီမ တ

ြေ ်

မတှ်ပံတုငထ်ာ်းသည်  

လ ပ်စာ 

: ၂၁-၂၅ ၊ ဆူ်းကလဘုရာ်းလမ််း၊ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ ်(MEB)  ပထမထပ် 

(ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်းရုံ်း)၊ ရနြ်ေုနတ် ုင််းကဒသကြေီ်း၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

ြေုမပဏမီတှ်ပံတုငအ်မတှ် : ၁၅၅၁၇၃၇၄၂ 

MIC ပါမစ်နပံါတ် : ၁၇၄ /၉၆  

ကငကွခ ်းသြေ်ကသခံလြေ်မှ

တ် လ ုငစ်ငန်ပံါတ် 

: ၀၀၂ 
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တယ်လီဖုန််းနပံါတ် :  +၉၅-၁-၃၇၈၆၄၇၊ ၃၈၇၀၃၁ 

ဖြေ်စ်နပံါတ် :  +၉၅-၁-၃၈၇၀၃၂ 

ဝြေ်ဘဆ် ုြေ် :  http://www.msecmyanmar.com 

 

၂-၃။ ရငရွချ်းသကရ်သခံလကမ် တမ်ျာ်းရပ်းအပ်မ  

 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ုရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းတငွ ်စာရင််းဝငရ်ာ၌  အာမခကံပါငန်ှထံာ်းကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်း 

(Pledged Shares) မှလွ ၍ ြေ နအ်စုရယှယ်ာမ ာ်းသည ်စာရင််းဝငပ်ပီ်းကနာြေပ် ုင််း၌ ထ ကတွွဲ့ြေ ငုတ်ယွန် ငုက်သာ 

အစုရှယယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်း ရှ မညမ်ဟတုဘ် ၊ အစရုှယယ်ာရှငမ် ာ်းတငွ ်  စာရင််းဝငသ်ည က်န  ရြေ၌် ြေမုပဏ ီ

တငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းမှတပုံ်တငစ်ာရင််းတငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသည အ်တ ငု််း စာရင််းဝငသ်ည က်န  ရြေ၏် ၈:၀၀နာရီ 

ထြေက်နာြေမ်ြေ ကစဘ  ၎င််းတ ု  ၏ ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမှ်တစ်ာရင််းတငွ ် ထည သ်ငွ််းထာ်းသည်  

အစုရှယယ်ာအကရအတြွေ ်အတ ငု််း ရှ မညဖ်ဖစ်သည။် သ ု  ရာတငွ ်အာမခကံပါငန်ှထံာ်းကသာ အစရုှယယ်ာမ ာ်း 

(Pledged Shares)  ြေ  ုြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်းသည ်၎င််းတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ုScrip 

ပုံစံ ဖဖင  ် ဆြေလ်ြေ ် ြေ ငုက်ဆာငသ်ာွ်းရမညဖ်ဖစ်ပပီ်း ၎င််းတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာြေ ငုက်ဆာငမ်ှုြေ  ု YSX 

အထ်ူးကငစွာရင််း တငွ ် ထငဟ်ပ်ကဖာ်ဖပသာွ်းမညဖ်ဖစသ်ည။် သသံယြေင််းရငှ််းကစရန ် ကဖာ်ဖပရလျှင ်

အာမခကံပါငန်ှထံာ်းကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်းမ ာ်းြေ  ု ြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်းသည ်

အာမခကံပါငန်ှထံာ်းကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်းအကပေါ် ရှ  အာမခြံေ  ု ကပ်းဆပ်ရှင််းလင််းဖခင််းမဖပြုရကသ်းမီအထ  

ဖမနမ်ာန ငုင်ရံှ  ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမှ်တြ်ေမုပဏမီ ာ်းအနြေမှ် တစ်ရပ်ရပ်နငှ  ်

ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမှ်တက်ငစွာရင််းမ ာ်း ဖွင လ်စ်ှန ငုဖ်ခင််းမရှ ကစရဘ  ယင််းအာမခကံပါငန်ှထံာ်းကသာ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ုြေ ယုစ်ာ်းဖပြုကသာ အစရုှယယ်ာ  လြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုမှနြ်ေနက် ြောင််း စ စစ်အတညဖ်ပြုရန ်

ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမ်ှတြ်ေမုပဏမီ ာ်းထ ံ ထ ကတွွဲ့ြေ ငုတ်ယွန် ငုက်သာ အကဖခအကနဖဖင  ် တငဖ်ပရမည။် 

ကနာြေထ်ပ်သတင််းအခ ြေ ် အလြေအ်တြွေ ် "အပှိုံင််း ၃ - အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသအူချကအ်လက ် - 

လုံပ်ငေ််းရြာ်ဖပချက ်- အဓှိကကျရသာပဋှိညာဉမျာ်း - IFC ရချ်းရငဝွေ်ရ ာငမ်  "  ြေ  ု ြေည ပ်ါ၊ 

 

၂-၄။ စာရင််းဝငဖ်ခင််း 

 

ြေမုပဏသီည ် ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းတငွ ် အစုရှယယ်ာမ ာ်း စာရင််းဝငရ်န ် ကလျှာြေထ်ာ်းဖခင််းဖဖစ်သည။်  

အတညဖ်ပြုပပီ်းကနာြေ ် ခန်  မှန််းကဖခတစ်လခန်  အ ြောတငွ ် အစုရှယယ်ာမ ာ်း ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််းတငွ ်

စာရင််းဝငပ်ပီ်း ကရာင််းဝယန် ငုရ်န ် ြေမုပဏြီေ ကမျှာ်လင် ပါသည။် ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအရ မညသ်ည  ်

အစုရှယယ်ာြေ မုျှ ဝယယ်ရူန ် သ ု  မဟတု ် ကရာင််းခ ရန ် ြေမ််းလမ်ှ်းထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ ြေမုပဏသီည ်

ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ တခ်  န််း၏ သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းနငှ  ် စည််းမ ဉ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ု လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေက်ရ်း 

ကသခ ာကစရန ်ဒါရ ုြေတ်ာဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေကဆာငရွ်ြေပ်ါမည။် 
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စာရင််းဝငပ်ပီ်းကနာြေ၊် အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်းနငှ  ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်းသည ် YSX မှတစ်ဆင  ် မ မ တ ု  ၏ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ကရာင််းဝယ ်ြေလ မ် မညဟ် ု လတတ်ကလာကမျှာ်လင ထ်ာ်းပါသည။် သ ု  ရာတငွ ် မ မ တ ု  ၏ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း ကရာင််းဝယရ်န ်သြေဝ်ငလ်ှုပ်ရှာ်းကသာ ကစ ်းြေြွေတ်စ်ရပ် ရှ လ မ် မညဟ် ုအာမခခံ ြေမ်ရှ ပါ။ 

ထပ်မံသ ရှ လ သုည  ် သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်တွြေ ် "အပှိုံင််း ၄ - ဖမေ်မာ ရငရွချ်းသကရ်သခံလကမ် တ ်

ရစျ်းကကွ"်  အခန််းြေ  ု ြေည ပ်ါ။ 

 

၂-၅။  စာရင််းဝငရ်ေ် ခေ် ို့မ ေ််းကုံေ်ကျစရှိတမ်ျာ်း 

 

စာရင််းဝငဖ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မ မ တ ု   ကပ်းကခ ရန ငုက်သာ  စုစုကပါင််းအသံ်ုးစရ တမှ်ာ ခန်  မှန််းကဖခအာ်းဖဖင  ်ြေ ပ် 

၂၆၆,၀၀၀,၀၀၀ ဝန််းြေ ငဖ်ဖစပ်ပီ်း ကအာြေပ်ါအတ ငု််း ခွ ဖခမ််းဖပထာ်းသည ်- 

 

 ကျပ် 

ပညာရှင ်ဝနက်ဆာငခ်မ ာ်း ၂၄၅,၀၀၀,၀၀၀ 

အကထကွထအွသံု်းစရ တ်မ ာ်း ၈,၀၀၀,၀၀၀ 

ပံနု ှ ပ်နငှ  ်က ြော်ဖငာခမ ာ်း ၁၃,၀၀၀,၀၀၀ 

စစုကုပါင််းခန်  မနှ််းြေုနြ်ေ စရ တ်မ ာ်း ၂၆၆,၀၀၀,၀၀၀ 

 

၂-၆။  ုံတရ်ဝ ာ်းသညို့ ်ရ ယယ်ာအာ်းလံုံ်း၏ လကရ် ှိတေ်ြှိုံ်း  

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည  ်ကန  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏ၏ီ ထတုက်ဝထာ်းသည  ်ရှယယ်ာအာ်းလံ်ုး၏ လြေရ်ှ တနဖ် ု်း မှာ 

ကအာြေပ်ါအတ ငု််းဖဖစ်သည ်- 

 

 

 ရောက ်ံုံ်းတငသ်ငွ််းသညို့်ရေ ို့ရကအ် ှိ 

အစရုှယ်ယာ 

(သာမနအ်စရုှယ်ယာ အကရအတွြေ်) 

၁၀,၄၉၇,၅၉၈ 

အစရုှယ်ယာတနဖ် ု်း စစုကုပါင််း )ြေ ပ်(  ၃,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

ြောလတ ု က ြေ်းပမကီပါင််း ၁,၃၄၂,၄၅၆,၆၄၃ 

ြောလရှည ်က ြေ်းပမကီပါင််း ၁၈,၅၉၂,၅၉၂,၉၅၄ 

က ြေ်းပမစီစုကုပါင််း )က(  ၁၉,၉၃၅,၀၄၉,၅၉၇ 

အစရုှယ်ယာ တနဖ် ု်း ၃,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

ထ န််းသ မ််းထာ်းရှ ကသာ ဝငက်ငမွ ာ်း ၃၀,၉၇၈,၈၆၇,၄၁၈ 
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ကငကွ ြေ်းအမ  ြု်းအစာ်းကဖပာင််းလ မှုက ြောင  ်

ဖဖစ်ကပေါ်လာကသာ အရနက်င ွ

-၂,၆၁၉,၆၃၇ 

ထ န််းခ ြုပ်န ငုစ်ွမ််း မရှ ကသာ အြေ  ြု်းစီ်းပာွ်း ၁,၄၄၄,၃၆၀,၈၈၄ 

ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ စုံစုံရပါင််းပှိုံင ်ှိုံငခွ်ငို့မ်ျာ်း (ခ) 

 

၃၅,၉၀၈,၅၉၈,၆၆၅ 

 ုံတရ်ဝ ာ်းသညို့ ်ရ ယယ်ာအာ်းလံုံ်း၏ လကရ် ှိတေ်ြှိုံ်း 

(က+ခ) 

၅၅,၈၄၃,၆၄၈,၂၆၂ 

 

အထြေပ်ါ ဇယာ်းတငွ ်  ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  မ မ တ ု  ၏ ထတုက်ဝထာ်းသည  ်

ရှယယ်ာအာ်းလံ်ုး၏ လြေရ်ှ တနဖ် ု်း ြေ  ုကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် ယင််းမှာ မ မ တ ု  ၏ ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ မတ ်လ ၃၁ ရြေ ်

ကန  စွ ပါ စာရင််းစစ်လြေြ်ေ နရ်ှင််းတမ််းမ ှ ထတုန်ှုတက်ဖာ်ဖပထာ်းဖခင််းဖဖစပ်ါသည။် 

အထြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်းသညမ်ှလွ ၍ ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ မတ ်လ ၃၁ ရြေ ်ကနာြေပ် ငု််း မ မ တ ု  ၏ ထတုက်ဝထာ်းသည  ်

ရှယယ်ာအာ်းလံ်ုး၏ လြေရ်ှ တနဖ် ု်း တငွ ် အဓ ြေြေ ကသာ အကဖပာင််းအလ တစ်စံုတစရ်ာမရှ ပါ။ 

အထြေပ်ါဇယာ်းရှ  အခ ြေအ်လြေြ်ေ  ုဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ်ပါရှ ကသာ ဘဏ္ဍာကရ်းရငှ််းတမ််းမ ာ်းနငှ  ်

ဆြေစ်ပ်မှတတ်မ််းမ ာ်းဖဖင  ်အတယူဉှတွ   ြေည သ်င ပ်ါသည။် 

 

၂-၇။  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့ ်အချကမ်ျာ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာမ ာ်း၌ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှဖံခင််းတငွ ်သ သ သာသာ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း ပါဝငပ်တသ်ြေလ် ြေ ်

ရှ သဖဖင  ်ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအတငွ််း အကလ်းထာ်းကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ သည အ်ခ ြေမ် ာ်းြေ  ု

နာ်းလညသ်ကဘာ ကပါြေသ်ည  ် ပုဂ္ ြုလမ် ာ်း အတြွေသ်ာ သင က်လ ာ်ပါသည။်  လကူြေ်ီးမင််းအကနဖဖင  ်  

ဤအပ ငု််းအတငွ််း ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ကအာြေပ်ါ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခ တစ်ခခု င််းြေ  ု လည််းကြောင််း၊ 

ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းအတငွ််း ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ အဖခာ်း သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်ာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု

လည််းကြောင််း ဂရုတစ ြုေ ် စဉ်းစာ်းသံ်ုးသပ်ပပီ်းမှသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာ မ ာ်းတငွ ်

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှဖံခင််းဆ ငုရ်ာ အဆံ်ုးအဖဖတြ်ေ  ု ဖပြုလပ်ုသင ပ်ါသည။်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် ဤစာတမ််းတငွ ်

ကဖာ်ဖပထာ်းသညတ် ု  ထြေမ်ြေကသာ  ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းြေ  ု ရငဆ် ငု ်ြေြံုကတွွဲ့ရန ငုပ်ါသည။်  

အခ  ြုွဲ့ကသာဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခတ ု  ြေ  ုလြေရ်ှ အခ  နတ်ငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  မသ ကသ်းပါ။  လြေရ်ှ အခ  နတ်ငွ ်အကရ်းမကြေ်ီးဟ ု

မ မ တ ု  ြေ ထငမှ်တက်သာ်လည််း ကနာငတ်ငွ ် အကရ်းကြေ်ီးသည  ် ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းအဖဖစ် ကဖပာင််းလ သာွ်းသည  ်

အရာမ ာ်းလည််း ရှ န ငုပ်ါသည။် ကဖာ်ဖပပါ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခတ ု   အနြေ ်တစ်ရပ်ရပ် အမှနတ်ြေယ ်ဖဖစ်ပွာ်းဖခင််းသည ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်း အကဖခအကန၊  လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှု  ရလဒမ် ာ်း၊ ကငသွာ်းစ်ီးဆင််းမှု၊ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း၊ ကမျှာ်မှန််းခ ြေမ် ာ်း နငှ  ်   အစုရယှယ်ာမ ာ်း၌ တစ်စုံတစ်ရာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှထံာ်းမှုအာ်း 

အကရ်းပါကသာ အတ ငု််းအတာဖဖင  ်တ ြုေရ် ုြေ ်သ ု  မဟတု ်သယွဝ် ုြေ၍် ထ ခ ြုေ ်နစ်နာကစန ငုပ်ါသည။်  ထ အုခါ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း အကရာင််းအဝယ ်ဖပြုသည  ် က ်းနှုန််း မတညပ်င မ်ဖခင််း သ ု  မဟတု ်ြေ ဆင််းဖခင််း ဖဖစ်လာန ငုပ်ပီ်း၊ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းတငွ ် လကူြေ်ီးမင််း ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှထံာ်းမှု တစ်စ တတ်စ်ကဒသြေ  ု ဖဖစ်ကစ၊ အာ်းလံ်ုးြေ ဖုဖစ်ကစ 

ဆံ်ုးရှု ံ်းရန ငု ်ပါသည။် 
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ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းတငွ ် ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း၊ မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်းနငှ  ် ပတသ်ြေက်သာ  

ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည  ် အက ြောင််းအရာမ ာ်းလည််း ပါရှ ပါသည။်  ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း၏ 

ဤအပ ငု််းနငှ  ်အဖခာ်းကနရာ တ ု  တငွ ်တငဖ်ပထာ်းကသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ရငဆ် ငုရ်သည  ်ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းအပါအဝင ် 

အခ  ြုွဲ့ကသာအက ြောင််းရင််းတ ု  က ြောင  ် ြေျွန်ပ်ု တ ု  ြေမုပဏြီေ အမှနတ်ြေယရ်ရှ ကသာရလဒမ် ာ်းသည ် အဆ ပုါ 

ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည အ်က ြောင််းအရာမ ာ်းအပ ငု််းတငွ ် ပါရှ ကသာ ခန  မှ်န််းရလဒမ် ာ်းနငှ  ်

အတ ငု််းအတာတစ်ရပ်အထ ြောွဖခာ်းန ငုပ်ါသည။် လကူြေ်ီးမင််းအကနဖဖင  ်ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း “အပှိုံင််း ၁။  

စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ အကျဉ်းချိုပ် - ကကှိိုတငရ်မျှာမ် ေ််း ာ်းသညို့် အရ ကာင််းအရာမျာ်း”  

အပ ုဒတ်ငွပ်ါရှ သည  ် ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည အ်က ြောင််းအရာမ ာ်းဆ ငုရ်ာ သတ ကပ်းခ ြေြ်ေ လုည််း 

ထည သ်ငွ််းစဉစာ်း သင ပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီ အစုရယှယ်ာမ ာ်းတငွ ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှဖံခင််း မဖပြုမီ လကူြေ်ီးမင််း၏ ြေျွမ််းြေ ငပ်ညာရှင ်

အ ြေကံပ်း ပုဂ္ ြုလမ် ာ်းထမံှ လကူြေ်ီးမင််းြေ ယုတ် ငုန်ငှ  ် သြေဆ် ငုက်သာ အခ ြေအ်လြေ၊် 

အကဖခအကနမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အ ြေဖံပြုခ ြေ ်ရယသူင ပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််း၊ လုံပ်ငေ််း လညပ်တလ်ုံပ်ကှိုံငမ် မျာ်းန ငို့ ်သက ်ှိုံငရ်သာ  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့ ်

အချကမ်ျာ်း 

 

ဟှိုံတယ ် န ငို့ ် ဧညို့ဝ်ေ်ရ ာငမ် လုံပ်ငေ််းသည ်ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ှိေ််းချိုပ်နှိုံင၍်မရနှိုံငရ်သာ မကခ်ရှိုံစ ်းပွာ်းရရ်း ှိုံငရ်ာ 

အရ ကာင််းရင််းမျာ်း၊ န စစ်ဉရာသ အလှိုံကသ်ာလုံပ်ငေ််းလညပ်တရ်ဖခင််း န ငို့ ် အဖခာ်းလွှမ််းမှိုံ်းရသာ 

အရ ကာင််းရင််းမျာ်းရ ှိဖခင််းရ ကာငို့ ် ဟှိုံတယန် ငို့ဧ်ညို့ဝ်ေ်ရ ာငမ်  ှိုံငရ်ာ ရ ်းကကွဝ်ယလ်ှိုံအာ်း 

ကျ င််းရစကာ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရပေါ်  ှိုံ်းရွာ်းစွာ အကျှိို်းသကရ်ရာက ်ရစနှိုံငပ်ါသည။် 

 

ဟ တုယန်ငှ ဧ်ည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းသည ် အခန််းငာှ်းရမ််းခ ြေ ဆင််းဖခင််း နငှ  ်

အခန််းဖပည ဧ်ည သ်ညလ်ာကရာြေတ်ည််းခ နု ငုမ်ှုြေ ဆင််းဖခင််း ဖဖစ်လာသညန်ငှ အ်မျှ စီ်းပွာ်းကရ်းအရ 

တြွေက်ဖခမြေ ြုေမ်ှုမ ာ်းဖဖစ်လာြော သသံရာလညက်နတတပ်ါသည။် န ငုင်စံီ်းပွာ်းကရ်း ြေ ဆင််းခ  နတ်ငွ ်

ဟ တုယအ်သစ်မ ာ်း ကဆာြေလ်ပ်ုဖခင််းက ြောင  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  လပ်ုငန််းြေ  ုြေ ပု ုမ ဆု ်ုးဝါ်းကစန ငုပ်ါသည။် ဟ တုယန်ငှ  ်

ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းသည ် စီ်းပွာ်းကရ်း ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေမ်ှုအကဖခအကနကပေါ်လ ြုေ၍် ရာသအီလ ြုေ ်

အခန််းမ ာ်းငာှ်းလ အုာ်းအကပေါ်တငွသ်ာ မူတညက်သာ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းဖဖစ်ပါသည။် ဤစ်ီးပွာ်းကရ်း 

လပ်ုငန််း၏အဓ ြေကသာ ခ ြေမှ်ာ အခန််းမ ာ်း ဧည သ်ညမ် ာ်းနငှ ဖ်ပည န်ြှေက်နမှု၊ အခန််းခနှုန််းထာ်း 

သတမ်ှတထ်ာ်းန ငုမ်ှု စသည  ်ကတာင််းဆ ခု ြေအ်ကပေါ်မတူည၍် ငာှ်းရမ််းလပ်ုြေ ငုန် ငုက်သာအခန််းမ ာ်းမှ ရရှ ကသာ 

ငာှ်းရမ််းခဝငက်င(ွREVPAR) ဆ သုည က်သာ ခ ြေဖ်ဖစ်သည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာဟ တုယအ်ကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း၏ ဝငက်ငကွြောင််းကသာြောလအပ ငု််းအဖခာ်းမှာ 

ဟ တုယတ်စ်လံ်ုးနငှ တ်စ်လံ်ုး၊ ကနရာကဒသတစ်ကနရာ နငှ တ်စ်ကနရာ၊ ရာသခီ  နတ်စ်ခ  နန်ငှ တ်စ်ခ  န၊် 
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သံ်ုးစွ သဧူည သ်ညတ်စ်ဦ်းခ င််းစီအကပေါ်တငွ ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းန ငုမ်ှုအကနအထာ်း စသညတ် ု  ကပေါ် မူတည၍် 

ြေွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းမှုရှ ပါသည။် ကယဘယု အာ်းဖဖင  ် ခရီ်းသာွ်းရာသမီဟတုက်သာ ကမလမှ 

စြေတ်ငဘ်ာလအတငွ််းတငွ ် အခန််းငာှ်းရမ််းရဝငက်င ွ အနည််းဆံ်ုးဖဖစ်ကလ ရှ ပပီ်း ပွင လ်င််းရာသဖီဖစ်ကသာ 

ကအာြေတ် ဘုာလမှ ဧပပီလအတငွ််းတငွ ် အခန််းငာှ်းရမ််းမှုနှုန််းဖမင ပ်ပီ်း ဝငက်ငအွကြောင််းဆံ်ုးဖဖစ်သညဟ် ု

ကမျှာ်မှန််းန ငုပ်ါသည။် ထ ု  အဖပင ် ဟ တုယန်ငှ  ် ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းသည ် အမ ာ်းအာ်းဖဖင  ် အကထကွထ ွ

စီ်းပွာ်းကရ်းအကဖခအကနအလ ြုေ ် က ်းြေြွေဝ်ယလ် အုာ်း ကနာှင က်န်ှးမှု ရှ တတပ်ါသည။် ထ သု ု  ကသာ 

က ်းြေြွေရ်ာသအီကပေါ် မှီခ ရုသည  ် အက ြောင််းအရာတ ု  က ြောင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုနငှ  ်

ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအကနဆ ငုရ်ာ ရလဒမ် ာ်းြေ  ုအတြေအ်ြေ ဖဖစ်ကစပါသည။် 

မြေခ်ရ ု  စီ်းပွာ်းကရ်း နငှ  ် အဖခာ်းြေျွန်ပ်ုတ ု  လြေလ်မ်ှ်းမီှထ န််းခ ြုပ်၍မရန ငုက်သာ အခ ြေမ် ာ်းက ြောင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ၊ စီမံခန  ခ်ွ ကနကသာ၊ လပ်ုငန််းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေရ်နတ်ည်ကဆာြေဆ် ဖဖစ်ကသာ 

အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းမှ အခန််းမ ာ်း ဝယလ် အုာ်းအပါအဝင ် ဟ တုယန်ငှ ဧ်ည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း၏ 

ဝနက်ဆာငမ်ှုထြွေြ်ေနုမ် ာ်းြေ ပုါ ဝယလ် အုာ်းြေ ဆင််းကစပါသည။် ထ အုခ ြေမ် ာ်းမှာ 

 ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းနငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်းက ်းြေြွေမ် ာ်း ဆ ်ုးဝါ်းဖခင််းနငှ  ် ြေ ဆင််းဖခင််း 

အခ ြုေအ်တန  ြ်ောလအပါအဝင ် အကထကွထစွ်ီးပွာ်းကရ်းအကဖခအကနမ ာ်း ကဖပာင််းလ လာဖခင််း၊ 

မတညမ်ပင မ်ဖဖစ်ဖခင််းနငှ  ်အတြေအ်ြေ ဖဖစ်ဖခင််း၊ 

 န ငုင်တံငွ််း၌ စစ်မြေန်ငှ ပ်ဋ ပြေခဖဖစ်ပွာ်းဖခင််း၊ အ ြေမ််းဖြေလ်ှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း သ ု  မဟတု ်

ပခ မ််းကဖခာြေမ်ှုမ ာ်းနငှ  ် ထ အု ြေမ််းဖြေမ်ှုမ ာ်းအာ်း ြောြေယွတ်ာ်းဆ်ီးန ငုရ်န ် ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာ 

လံဖုခြံုကရ်းအစီအမံမ ာ်းနငှ  ်ကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းြေ  ုတင််းြေ ပ်စွာဖပြုလပ်ုထာ်းဖခင််း၊  

 အကရှွဲ့အလယပ် ငု််းတငွဖ်ဖစ်ပွါ်းခ  ကသာ အသြေရ်ှျူလမ််းက ြောင််းဆ ငုရ်ာ ြေ်ူးစြေက်ရာဂါမ ာ်း၊ H5N1၊ 

H7N9၊  ြေြေင်ြှေတ်တုက်ြေ်ွး၊ ဇီြောဗ ုင််းရပ်စ် နငှ  ် Covid-19 ြေ်ူးစြေခ်ရံဖခင််းြေ  သ ု   

ြေ်ူးစြေဖ်မနက်ရာဂါမ ာ်း နငှ  ်ြေပ်ကရာဂါမ ာ်း ဖဖစ်ပွာ်းဖခင််း၊ 

 ငလ ငလ်ှုပ်ဖခင််းမ ာ်း၊ ဆနူာမီဖဖစ်ကပေါ် ဖခင််းမ ာ်း၊ ကလဆငန်ာှကမာင််းမ ာ်း၊ ဟာရီြေ န််းမ ာ်းစသည  ်

မုနတ် ငု််းကြေ်ီးမ ာ်းနငှ  ်ကရလွှမ််းမ ု်းမှုမ ာ်း ဖဖစ်ပွာ်းဖခင််း၊ 

 ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းအကနဖဖင  ် ယင််းတ ု  စ တဝ်ငတ်စာ်းရှ ကသာ အဖခာ်းသ်ီးသန  က်နရာမ ာ်းသ ု   

သာွ်းလာလညပ်တရ်နဆ်နဒရှ လာဖခင််း၊ လ အုပ်ခ ြေက်ဖပာင််းလ လာဖခင််း၊ ခရီ်းသာွ်းဖခင််းဆ ငုရ်ာ 

အက ြောင််းရင််းမ ာ်း ဥပမာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေ စစအလ ု  ငာှ၊ အပန််းကဖဖခရီ်းထြွေရ်နအ်လ ု  ငာှ 

ယင််းတ ု  ၏ခရီ်းသာွ်းမှုပုံစံ (Travel Pattern) ကဖပာင််းလ သာွ်းဖခင််း၊ 

 န ငုင်စံီ်းပွာ်းကရ်းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေမ်ှုနငှ  ်သံ်ုးစွ သဖူပညသ်တူစ်ဦ်းခ င််းစီ၏ စုကဆာင််းကင၊ွ သံ်ုးကငြွောွဟခ ြေ ်

မ ာ်းက ြောင  ်သံ်ုးစွ သဖူပညသ်မူ ာ်း မ မ ြေ ယုမ် မ  ယံ ုြေညခ် ြေြ်ေ ဆင််းဖခင််း၊ 

 အ မ်ဖခကံဖမအကရာင််းအဝယဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းမ ာ်း ြေ ဆင််းဖခင််းနငှ  ် အငာှ်းက ်းနှုန််းမ ာ်း ြေ ဆင််း 

ဖခင််း၊ 
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 ကလက ြောင််းလ ငု််းမ ာ်း၊ ဘြေစ််ြော်းလ ငု််းမ ာ်းနငှ  ် အဖခာ်းသယယ်ပူ ု  ကဆာငက်ရ်းနငှ  ်

ဆြေစ်ပ်သည လ်ပ်ုငန််းမ ာ်း၏ ဘဏ္ဍာကရ်းနငှ  ် ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာအကဖခအကနနငှ  ် ယင််းတ ု  ြေ 

ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းအကပေါ် ရ ုြေခ်တမ်ှု၊ 

 ကလ ြောင််းလ ငု််းမ ာ်းအရှု ံ်းကပေါ် ဖခင််း နငှ  ်ခရီ်းစဉမ ာ်းကလ ာ ခ ဖခင််း၊ 

 ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း နငှ  ်ဆြေစ်ပ်သည  ်မကတာ်တဆထ ခ ြုေက်သဆံ်ုးဒဏရ်ာရမှုမ ာ်း၊ 

 ကရနကံ ်း နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာမှုစရ တမ် ာ်း၊ 

 ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ သြေဆ် ငုရ်ာအစ ်ုးရ၏ မူဝါဒမ ာ်း၊ အမ န  မ် ာ်း၊ 

ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းနငှ  ်အစီအမံမ ာ်းက ြောင  ်ထ ခုရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းအကပေါ် အမ ာ်းဖပညသ် ူရှု ဖမငက်သာ 

အနှုတလ်ြေခဏာကဆာငက်သာ အဖမငမ် ာ်း၊ 

 ဖပညတ်ငွ််းနငှ  ်န ငုင်တံြောဆ ငုရ်ာ န ငုင်ကံရ်းအကဖခအကနနငှ  ်ပထဝီန ငုင်ကံရ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကနမ ာ်း၊ 

 အလပ်ုသမာ်းဆ ငုရ်ာ အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း၊ ည  နှု င််းဖ နက်ဖဖမှုမ ာ်းတငွ ် ပါဝငက်သာ ဟ တုယမ် ာ်းမှ 

အလပ်ုသမာ်းမ ာ်း စုကပါင််းဆနဒကဖေါ်ထတုမ်ှုမ ာ်းက ြောင  ် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း၊ 

အစုစပ်စ်ီးပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းအာ်း ထ ခ ြုေပ် ြေစ််ီးဆံ်ုးရှု ံ်းကစဖခင််း၊ 

 

ဤအခ ြေမ် ာ်းသည ် တစ်သ်ီးပဂု္လပ ုငစ်ီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းြေ ဖုဖစက်စ၊ ကဒသတစ်ခခု၏ု 

စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဖုဖစ်ကစ၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းကြေ်ီးတစ်ခလုံ်ုးြေ ဖုဖစ်ကစ၊ အခါအာ်းကလ ာစ်ွာ 

ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စခ  သြေ  သ ု   ကနာငတ်ငွလ်ည််း ဆ ်ုးဝါ်းကသာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှု ရှ ကနန ငုပ်ါသည။် 

အထြေပ်ါအခ ြေတ်စ်ခ ု (သ ု  မဟတု)် ထ ု  ထြေပ် ုမ ာ်းကသာ လွှမ််းမ ်ုးန ငုက်သာ အခ ြေမ် ာ်းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ကငကွ ြေ်းအြေ  ြု်းအဖမတ၊် လပ်ုငန််းကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒြ်ေ  ုဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေအ်ြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စြော ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ပ ုငဆ် ငုက်သာ အကဆာြေအ်ဦ်းရှ  အခန််းငာှ်းရမ််းခနငှ  ် ဝနက်ဆာငခ်နှုန််းထာ်းမ ာ်းြေ  ု ကလ ာ ြေ ကစပပီ်း 

ြေန  သ်တပ် တပ်င ်တာ်းဆ်ီးကစပါသည။် 

 

ကှိုံဗစ-်၁၉ ကပ်ရရာဂါန ငို့ ် ကမ္ာို့စ ်းပွာ်းရရ်းကျ င််းမ တှိုံ ို့  ကလ်က ် ဖြစရ်ပေါ်ရေပါက သှိုံ ို့မဟုံတ ်

ပှိုံမှိုံ ှိုံ်းရွာ်းလာပါက မှိမှိတှိုံ ို့၏ ဝငရ်ငနွ ငို့ ်အကျှိို်းအဖမတမ်ျာ်းသည ်ယခုံ ကပ်ှိုံမှိုံ ကျ င််းလာနှိုံငပ်ါသည။်  

ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ ြေမဘာအနှံ  ဖဖစ်ပွာ်းပ ံွဲ့ နှံ  မှုက ြောင် ၊ ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းသည ်ရုတတ်ရြေ ်မကမျှာ်မှန််းန ငုက်သာ 

စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှုနငှ ရ်ငဆ် ငုက်နရပပီ်း လအူကဖမာြေအ်မ ာ်းအလပ်ုလြေမ်  ဖဖစ်ခ  ရသြေ  သ ု   

ကယဘယု အာ်းဖဖင  ် သာွ်းလာလှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းအကပေါ်တငွလ်ည််း 

ြေန်  သတမ်ှုမ ာ်းစွာ ရှ လာခ  ပါသည။် ယင််းအြေန်  အသတမ် ာ်းသည ် အခ  နြ်ောလတစ်ခအုထ  

ဆြေလ်ြေရ်ှ ကနဦ်းမညဟ် ု ကမျှာ်မှန််းထာ်းပပီ်း ယင််းြေန်  သတမ်ှု အစီအမံမ ာ်း ကဖဖကလျှာ မှုမှာ  

တစ်ြေမဘာလံ်ုးအတ ငု််းအတာဖဖင  ် ြေ ဗုစ်-၁၉ ဖဖစ်ပွာ်းြေ်ူးစြေမ်ှုအကဖခအကနနငှ  ် ြေ ဗုစ်-၁၉ အတြွေ် 

ြောြေယွက်ဆ်းနငှ  ် ြေသုမှု ရှာကဖွကတွွဲ့ ရှ န ငုဖ်ခင််းအကပေါ် မီှတညက်နပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနသည ်

ြေမဘာ စီ်းပွာ်းြေ ြေပ် ဆသီ ု  ဦ်းတညသ်ာွ်းန ငုပ်ပီ်း အထ်ူးသဖဖင  ် ြောလတ အုတငွ််း  (ခရီ်းသာွ်းလာမှုအပါအဝင)် 

လ အုပ်သကလာြေသ်ာကချွတာသံ်ုးစွ မှုဖဖင  ်သ သ သာသာကလ ာ ြေ သာွ်းန ငုပ်ါသည။်  
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ဤအကဖခအကနနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မ မ တ ု  လပ်ုငန််းစုသညလ်ည််း ဆ ခု  ပါြေန်  သတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု

လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေခ်  ရပပီ်း ဘာ်းအ၊ံ အင််းကလ်းနငှ  ် ပုဂံ ရှ  ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု မတလ်ြေနုမှ်စပပီ်း 

ပ တခ်  ရသြေ  သ ု   ငပလမီ ှ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းမ ာ်းြေ လုည််း ဧပပီလြေနုတ်ငွ ် ပ တခ်  ရပါသည။် 

ယင််းသ ု  ဟ တုယမ် ာ်းပ တထ်ာ်းရမှုသည ် ပ တထ်ာ်းရသည  ် ြောလအတြွေ ် မ မ တ ု  ဝငက်ငအွကပေါ်သ သ သာသာ 

သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ခ  ကသာ်လည််း ခရီ်းသာွ်းအလာနည််းသည ြ်ောလနငှ  ် တ ြုေဆ် ငုက်နကသာက ြောင်  

နစ်ှပတလ်ညအ်ကဖခခအံာ်းဖဖင  ် အကြေ်ီးအြေ ယသ်ြေက်ရာြေမ်ှုမရှ ခ  ပါ။ သ ု  ကသာ်လည််း၊ 

ပ တထ်ာ်းရသည် ြောလသည ် ထ ု  ထြေပ် ုမ ုရှည ်ြောမညဆ် ပုါြေ မ မ တ ု  ၏ ဝငက်ငအွကပေါ် သ သ သာသာ 

ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေ ် လာန ငုပ်ပီ်း အလာ်းတပူင ် မ မ တ ု  ၏ အြေ  ြု်းအဖမတဖ်ဖစ်ထနွ််းမှုအကပေါ် 

သြေက်ရာြေလ်ာန ငုပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း၊ ထြွေြ်ေနုမ် ာ်းအကပေါ်တငွ ် စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်း၏ ဝယလ် အုာ်းအတြေအ်ြေ သည ်

ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းစွမ််းကဆာငမ်ှုကြောင််းဖခင််း၊ မကြောင််းဖခင််းအကပေါ် အန်ီးြေပ်ဆြေစ်ပ်လျှြေရ်ှ ကနပပီ်း 

လပူုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းတစ်ကယာြေခ် င််းစ၏ီ ကငကွ ြေ်းသံ်ုးစွ န ငုမ်ှုကပေါ်လည််း မူတညက်သာက ြောင  ် စီ်းပွာ်းကရ်းအကပေါ် 

အြေ ဆတလ်ပှါသည။် အကထကွထစွီ်းပွာ်းကရ်း အကဖခအကနမ ာ်း ဆန  ြ်ေ ငဖ်ြေအ်ကဖခအကန 

ကရာြေလ်ာဖခင််းက ြောင လ်ည််းကြောင််း၊ ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ကနရာကဒသအလ ြုေ ်

ခရီ်းသာွ်းလာရဖခင််းအက ြောင််းရင််းမ ာ်း ကဖပာင််းလ လာရဖခင််းက ြောင လ်ည််းကြောင််း၊ 

ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်း မ မ ြေ ယု ် မ မ ယံ ုြေညခ် ြေမ် ာ်း ြေ ဆင််းဖခင််းက ြောင လ်ည််းကြောင််း၊ 

န ငုင်ကံရ်းဆ ငုရ်ာ ဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေအ်ြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်းက ြောင  ် ဖဖစ်ကပေါ်လာရကသာ မထငမ်ှတဘ်  

ကတွွဲ့  ြေြံုရမည  ် အခြေအ်ခ အနတရာယမ် ာ်းက ြောင လ်ည််းကြောင််း ဖဖစ်ကပေါ်လာရကသာ 

ဝယလ် အုာ်းြေ ဆင််းမှုသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   ပ ုငဆ် ငုက်သာ စီ်းပွာ်းကရ်း၏ ဝငက်ငနွငှ  ် အြေ  ြု်းအဖမတြ်ေ  ု မ ာ်းစွာ 

ကလ ာ ြေ ကစန ငုပ်ါသည။် 

 

ထ ု  အတ ူ လြေရ်ှ  ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ နငှ  ် ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှု က ြောင  ် ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှု နငှ  ်

စပ်လ ဥ််းသည  ် ထတုြ်ေနုမ် ာ်း နငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းမ ာ်းအကပေါ် ဝယလ် အုာ်း (သံ်ုးစွ လ အုာ်း) 

သ သ သာသာြေ ဆင််းလာရုံသာမြေ၊ ဟ တုယအ်ခန််းငာှ်းရမ််းရမှုပမာဏ (ဖမနမ်ာန ငုင် ံ အစ ်ုးရ၏ 

သတမ်ှတခ် ြေအ်ရ ပ တထ်ာ်းရသည ြ်ောလတငွ ် တည််းခ  ု ကနထ ငုမ်ှုသညုအထ ) ပါြေ ဆင််းခ   သည အ်တြွေ ်  

အခန််းငာှ်းခမ ာ်း သ သ သာသာနည််းပါ်းသာွ်းခ  သဖဖင်  မ မ တ ု  ၏ ဝငက်ငြွေ ဆင််းလာကစန ငုသ်ြေ  သ ု   မ မ တ ု  ၏ 

အြေ  ြု်းအဖမတဖ်ဖစ်ထနွ််းန ငုစ်မွ််းအကပေါ် လည််း အနှုတ ်လြေခဏာ သြေက်ရာြေက်စန ငုပ်ါသည။် 

ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါနငှ  ် ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှုြေ  ု ရငဆ် ငုန် ငုရ်နအ်တြွေ၊် မ မ တ ု  အကနဖဖင  ်

စရ တသ်ြေသ်ာကစကရ်း ြောလတ စီုမံခ ြေတ်စ်ရပ်ခ မှတထ်ာ်းပပီ်း လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု သင က်လ ာ် 

ထ ကရာြေမ်ှုရှ ရနအ်တြွေ ် ဝနက်ဆာငမ်ှု စရ တမ် ာ်းနငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုစရ တမ် ာ်းြေ  ု အန မ် ဆံ်ုးဖဖစ်ရန ်

စီမံထာ်းရှ ပါသည။်  ထ ု  ဖပင ် မဖဖစ်မကနလ အုပ်ကသာဝနထ်မ််းမ ာ်းြေ သုာ လပ်ုငန််းခငွ ် လညပ်တမ်ှုမ ာ်းတငွ ်

ထာ်းရှ ပပီ်း ယာယလီစာကလျှာ ခ ထာ်းသည  ် ပုံစံဖဖင  ် ြေ နဝ်နထ်မ််းမ ာ်းြေ  ု ဖဖစ်န ငုသ်မျှ 
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ကနအ မ်မှလပ်ုြေ ငုက်စသည  ်အစီအမံခ မှတထ်ာ်းဖခင််းဖဖင  ်လပ်ုငန််းစု၏ လစာစရ တြ်ေ  ု ကလ ာ ြေ ကစပါသည။် 

လပ်ုငန််းစ၏ု ပ ငုဆ် ငုက်သာ ဟ တုယမ် ာ်းနငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း ဖပနလ်ညဖွ်င လ်စ်ှန ငုက်ရ်းဖပငဆ်ငရ်ာတငွ ်

ြေ န််းမာကရ်းဆ ငုရ်ာ တစ်ြေ ယုက်ရအြောြေယွပ်စစည််းမ ာ်းနငှ  ် အဖခာ်းြေ န််းမာကရ်းသံ်ုး 

သန်  ရှင််းကရ်းဆ ငုရ်ာပစစည််းမ ာ်း ဝယယ်ထူာ်းပါသည။် ြေ န််းမာကရ်းနငှ အ်ာ်းြေစာ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန၏ ြေ ဗုစ်-၁၉ 

ြောြေယွက်ရ်းအစီအမံမ ာ်းနငှ အ်ည ီကန  စဉလမူှုဘဝတငွ ်ခပ်ခာွခာွကနထ ငုဖ်ခင််း (Social distancing measures) 

မ ာ်း  စီမံထာ်းရှ ပါသည။် န ငုင်ဖံခာ်းသာ်းမ ာ်းထမံ ှ ကြေ ြုတငအ်ခန််းငာှ်းရမ််းမှာယမူှု ြေ ဆင််းလာကသာက ြောင  ်

လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ် ကြေ ြုတငအ်ခန််းငာှ်းရမ််းမှာယမူှု ဖမ င တ်ငရ်နန်ငှ  ် ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါက ြောင  ်

ြေ ဆင််းကန်ှးကြေ်ွးမှုြေ  ု ကထမ ကစရန၊် ယခအုခါ ဖပညတ်ငွ််းခရီ်းသာွ်းလာမှုြေ  ု အဓ ြေ အာရုံစ ုြေထ်ာ်းပါသည။် 

ြေမုပဏစီီမံခန်  ခွ ကရ်းအဖွ ွဲ့အကနဖဖင  ် ယင််းနငှ် စပ်လ ဉ်း၍ အကရာင််းဖမ င တ်ငက်ရ်းနငှ  ်

ကစ ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်းအစီအမံမ ာ်း ကဆ်ွးကန်ွးည  နှု င််းလ ြေရ်ှ ပါသည။် 

ဟ တုယန်ငှ  ် ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းမ ာ်း၏ ထြွေြ်ေနုမ် ာ်းဝယလ် အုာ်း ဖပနလ်ညဦ််းကမာ လာန ငုဖ်ခင််းသည ်

ြေမဘာ  ြေ န််းမာကရ်းနငှ  ် စီ်းပွာ်းကရ်းအကဖခအကန တ ်ုးတြေဖ်ဖစ်ကပေါ်မှုကနာြေတ်ငွ ် ြေ နရ်စ်ကနလ မ ်မညဟ် ု

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် ခန်  မှန််းရပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ နငှ  ် ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှုသည ်

မညမ်ျှ ြော ြောအထ  မညြ်ေ  သ ု   ဖပင််းထနစ်ွာ ဖဖစ်ကပေါ်ကနလ မ ်မညဆ် သုညြ်ေ  ု မခန  မှ်န််းန ငုပ်ါ။ ထ ု  အဖပင ်

လြေရ်ှ ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းအကဖခအကနမှာလည််း  ဝနက်ဆာငမ်ှု အသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်း၏ မ မ ြေ ယုမ် မ ယံ ုြေညခ် ြေန်ငှ  ်

အမူအြေ င မ် ာ်းြေ  ု သ သာထ်ူးြေ စွာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကနသည အ်တြွေ ်

အခန််းခငာှ်းရန််းနှုန််းထာ်းမ ာ်းအာ်း ဖမ င တ်ငန် ငုရ်နန်ငှ  ် ငာှ်းရမ််းလပ်ုြေ ငုန် ငုက်သာအခန််းမ ာ်းမရှရှ ကသာ 

ငာှ်းရမ််းခဝငက်င(ွREVPAR) ြေ လုည််း ဖမ င တ်ငရ်န ် ကသခ ာစွာ မခန  မှ်န််းန ငုက်သ်းကပ။ န ငုင်တံငွ််းသ ု   

န ငုင်ဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း ဝငက်ရာြေမ်ှုအကပေါ် ြေန်  သတထ်ာ်းပပီ်း န ငုင်တံငွ််း ဝငက်ရာြေသ်ည  ် မညသ်ြူေ မုဆ  ု

အကဆာြေအ်အံုမ ာ်းနငှ  ် ကနအ မ်တငွ ် သ်ီးသန   ် ခွ ဖခာ်းကနထ ငုက်စဖခင််း (facility and home quarantine)  

ြေန်  သတမ်ှုမ ာ်း ခ မှတထ်ာ်းသည ြ်ောလအတငွ််း ြေမဘာလညှ ခ်ရီ်းသာွ်း လာကရာြေမ်ှု ကလ ာ ြေ မညဖ်ဖစ်ပပီ်း၊ 

မ မ တ ု  ဟ တုယမ် ာ်းတငွ ် တည််းခ ကုနထ ငုမ်ှု ကလ ာ နည််းမညမ်ှာ  သသံယဖဖစ်ဖွယမ်ရှ သြေ  သ ု   ယင််းက ြောင  ်

မ မ တ ု  ဝငက်င ွ ြေ ဆင််း၍ အြေ  ြု်းအဖမတအ်ကပေါ် ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ညမ်ှာလည််း သသံယဖဖစ်ဖွယမ်ရှ ပါ။ 

ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှု အခ  န ်ြောဖမင ဖ်ခင််းြေလည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဝငက်င ွ နငှ  ် အဖမတရ်န ငုမ်ှုအကပေါ် 

အနှုတလ်ြေခဏာကဆာငက်သာ သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ရှ ကစပါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့အရေဖြငို့ ် Resort အသစမ်ျာ်း၊ ရ ်းန ေ််းသကသ်ာဟှိုံတယမ်ျာ်း (Budget Hotel)၊ Spaမျာ်း၊ 

ဝေ်ရ ာငမ် ပါရသာ တည််းခှိုံရေ ှိုံငစ်ရာအှိမ်ရာမျာ်း န ငို့ ် (သှိုံ ို့မဟုံတ)် ကမ္ာလ ညို့ခ်ရ ်းသာွ်း လုံပ်ငေ််း ှိုံငရ်ာ 

 ပ် ငို့တ်ှိုံ်းချဲွဲ့ရ ာငရွ်ကရ်ရ်း လုံပ်ငေ််းမျာ်းကှိုံ ရအာငဖ်မငစွ်ာ အရကာငအ် ညရ်ြေါ် ရ ာငရွ်ကန်ှိုံင ်

လှိမို့်မညမ်ဟုံတပ်ါ။ 

အနာဂတတ်ငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် resort အသစ်မ ာ်း၊ ၊ ဟ တုယမ် ာ်း၊ Spaမ ာ်း၊ ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းရာ တည််းခ  ု

ကနထ ငုစ်ရာအ မ်ရာမ ာ်းနငှ  ်(သ ု  မဟတု)် ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း ဆ ငုရ်ာထပ်ဆင တ် ်ုးခ  ွဲ့လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ုကအာငဖ်မငစ်ွာ 
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အကြောငအ်ထညက်ဖေါ် ကဆာငရွ်ြေန် ငုက်အာင ် ကြေ ြု်းစာ်း အာ်းထတုက်နပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ထ  ု

Resortအသစ်မ ာ်း၊ ဟ တုယမ် ာ်း၊ Spa မ ာ်း၊ ဝနက်ဆာငမ်ှုပါကသာ တည််းခ ကုနထ ငုစ်ရာအ မ်ရာမ ာ်း၊ 

က ်းနှုန််းသင တ်င က်သာ ဟ တုယမ် ာ်း (Budget Hotel) နငှ  ် (သ ု  မဟတု)် ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာ 

ထပ်ဆင တ် ်ုးခ  ွဲ့လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု ကမျှာ်မှန််းထာ်းကသာ ပထဝီကနရာကဒသရှ  ကနရာသစ်အကတာ်မ ာ်းမ ာ်းတငွ ်

လပ်ုကဆာငရ်န ် ကြေ ြု်းပမ််းအာ်းထတုက်နပါသည။် ထ သု ု  လပ်ုကဆာငရ်ာ၌ ထ ကုဒသမ ာ်းတငွ ်လြေရ်ှ ဟ တုယ ်နငှ  ်

ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းမှာ အြေန  အ်သတဖ်ဖင သ်ာတညရ်ှ ဖခင််း၊ ကဖမကနရာ ရရှ န ငုမ်ှုနငှ  ် သ ု  မဟတု ် ထ ကုဒသရှ  

လြေရ်ှ ဟ တုယ ် နငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းအမ ာ်းစုသည ် မ မ တ ု   လပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေက်နဆ ကဒသမ ာ်းရှ  

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းနငှ  ် နှု င််းယဉှလျှင ်လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ်လည််းကြောင််း၊ က ်းြေြွေရ်ှာကဖွရာတငွ ်

လည််းကြောင််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် ဥပကဒပ ုင််းဆ ငုရ်ာ စ နက်ခေါ်မှုမ ာ်းနငှ  ်  ြေြံုကတွွဲ့ကနရသည  ်

လပ်ုငန််းမ ာ်းလည််းဖဖစ်ပါသည။် ထ အုသစ်အသစ်ကသာ ပထဝီက ်းြေြွေအ်တငွ််းသ ု   က ်းြေြွေခ်  ွဲ့ထငွပ်ပီ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အဓ ြေစာ်းသံ်ုးသအူလွှာမ ာ်း လြေလ်မ်ှ်းမီှြော သံ်ုးစွ လာန ငုက်အာငအ်ထ  စီမံကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုရှ န ငုမ်ည ် မရှ န ငုမ်ညဆ် သုညမ်ှာ လံ်ုးဝမကသခ ာကပ။ အြေယ၍် ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်

ထ သု ု  လပ်ုလ ြုေပ်ပီ်းမှ ကအာငဖ်မငမ်ှုမရခ  လျှင ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းအာ်း ထပ်မံ 

ခ  ွဲ့ထငွရ်န ် ကငနွငှ အ်ြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း ထပ်မံတ ်ုးတြေလ်ာကအာငလ်ည််း ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ည ် မဟတုက်တာ ကပ။ 

(အပှိုံင််း၃။  ုံတရ်ဝသသူတင််းအချကအ်လက ် အာ်းသာချက/်ေည််းဗျျူဟာမျာ်း-ေည််းဗျျူဟာ ကျရသာ 

ရေရာရေသမျာ်းသှိုံ ို့ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ Resort မျာ်း၊ ဟှိုံတယလ်ုံပ်ငေ််းမျာ်း တှိုံ်းချဲွဲ့ရ ာငရွ်က ်  ာ်းမ ရ ကာငို့ ်

ပ ဝ ရေသအချှိို ွဲ့တငွ ် ှိုံလုံပ်ငေ််းမျာ်းရရာကရ် ှိရေပံုံ) 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လြေရ်ှ  စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းအာ်း ခ  ွဲ့ထငွန် ငုရ်န ် နငှ  ် စီ်းပွာ်းကရ်းအခငွ အ်လမ််းကြောင််းမ ာ်း 

ကဖာထ်တုြ်ော လပ်ုငန််းတ ်ုးတြေက်ြေ်ီးပွာ်းလာကစရန ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏လပ်ုကဆာငန် ငုစွ်မ််းမှာ ကအာြေပ်ါအခ ြေမ် ာ်း 

ကပေါ်မူတညက်နပါသည။် 

 သင က်တာ်ကသာကဖမကနရာ ရှာကဖွကဖေါ်ထတုသ်တမှ်တန် ငုမ်ှု နငှ  ် လပ်ုငန််းခ  ွဲ့ထငွန် ငုသ်ည  ် အခငွ  ်

အလမ််းမ ာ်းရှ မှု၊ 

 လပ်ုငန််းလပ်ုြေ ငုရ်န ် ကဖမလတွက်ဖမရ ုင််းမ ာ်း ဝယယ်ဖူခင််း နငှ  ် (သ ု  မဟတု)် လြေရ်ှ  ဟ တုယ ် resort 

အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း၊ ကဆာြေလ်ပ်ုဆ အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းအာ်း ဝယယ်နူ ငုက်အာင ် ည  နှု င််း 

ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ှု အကဖခအကန၊ 

 ဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်း၊ Spa မ ာ်း၊ resort မ ာ်းနငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းကသာ အ မ်ရာအခန််းမ ာ်းြေ  ု ကြေ နပ် 

လြေခ်ကံလာြေက်သာ သကဘာတညူခီ ြေမ် ာ်းဖဖင  ် ဖပနလ်ညဖ်ပြုဖပငမွ်န််းမံကဆာငရွ်ြေသ်ည  ်

လပ်ုငန််းမ ာ်း ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ှု အကဖခအကန၊ 

 အခ  နြ်ောလတစ်ခထု   စည််းြေမ််းသတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းနငှ အ်ည ီ လ အုပ်ကသာ ကငကွ ြေ်းအကထာြေ ်

အပံ မ ာ်း ရယကူဆာငရွ်ြေန် ငုဖ်ခင််း၊ 

 ဥပကဒက ြောင််းအရ မရှ မဖဖစ်လ အုပ်ကသာအစ ု်းရ နငှ  ် (သ ု  မဟတု)် ဥပကဒအာ်း စီမထံ န််းကြေ ာင််း 

ြေပ်ွြေ  သမူ ာ်းထမှံခငွ ဖ်ပြုခ ြေ၊် သကဘာတညူခီ ြေမ် ာ်းရရှ န ငုမ်ှုအကဖခအကန၊ 
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 လြေရ်ှ စီ်းပွာ်းကရ်းကဆာငရွ်ြေလ်ျှြေရ်ှ ကသာကဒသမ ာ်းတငွ ် အကဆာြေအ်ဦ်းအသစ်မ ာ်း ထပ်ဆင  ်

ကဆာြေလ်ပ်ုခငွ က်ပ်းဖခင််းအကဖခအကန၊ 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ ဟှိုံတယ ် န ငို့ ် ဧညို့ဝ်ေ်ရ ာငမ်  စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းရ ကာငို့ ် စ ်းပွာ်းရရ်းြံွွဲ့ ပြှိို်းတှိုံ်းတကမ်  န ငို့ ်

အဖမတအ်စွေ််း ရရ ှိနှိုံငမ် ကှိုံ စ ်းပွာ်းရရ်း၊ ဘဏ္ဍာရရ်းန ငို့ ် ရငရွ က်း၊ လုံပ်ငေ််းလညပ်တဖ်ခင််းတှိုံ ို့အရ 

ပခှိမ််းရဖခာကရ်ေရသာ ရမျှာ်လငို့မ် ာ်းရသာ  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခ ရ ှိသညို့  ် အနတရာယအ်မျှိို်းမျှိို်းန ငို့ ်

ရင ်ှိုံငရ်တတပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် ဟ တုယ ် နငှ  ် ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှု စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းက ြောင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

စီ်းပွာ်းကရ်းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေမ်ှုနငှ  ် အဖမတအ်စွန််း ရရှ န ငုမ်ှုြေ  ု စီ်းပွာ်းကရ်း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနငှ  ် ကငကွ ြေ်း၊ 

လပ်ုငန််းလညပ်တဖ်ခင််းတ ု  အရ ပခ မ််းကဖခာြေက်နကသာ ကမျှာ်လင မ်ထာ်းသည  ် 

ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ ကသာအနတရာယအ်မ  ြု်းမ  ြု်းနငှ  ်ရငဆ် ငုရ်တတပ်ါသည။် ယင််းတ ု  မှာ - 

 ကရာင််းလ အုာ်းနငှ  ် ဝယလ် အုာ်း ြော်းတငွ ် အကဖပာင််းအလ မ ာ်းဖဖစ်ကပေါ်မှု (အခန််း၊ အစာ်းအစာ၊ 

အကဖ ာ်ယမြော၊ တစ်ဖခာ်းဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း နငှ  ်ထြွေြ်ေနုမ် ာ်းအပါအဝင)်၊ 

 ဖမနမ်ာန ငုင်အံတငွ််း ဟ တုယန်ငှ ဧ်ည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း နငှ ပ်တသ်ြေ၍် အဖခာ်းမ ာ်းဖပာ်းကသာ 

ပပ ြုငဖ်ြေမ် ာ်း နငှ  ်သ သ သာသာပပ ြုငဆ် ငုရ်န ငုဖ်ခင််း၊ 

 က ်းနှုန််းနငှ  ် အဖ ု်းအခတ ်ုးဖမ င က်သာ်လည််း ကငကွ ြေ်းကဖာင််းပွမှုက ြောင  ် လပ်ုငန််းြေနုြ်ေ စရ တ ်

ဖမင တ်ြေ ်လာဖခင််းအကပေါ် မြောမ ဖခင််း၊ 

 အစ ု်းရ၏ကဖမယာအသံ်ုးခ မှုဆ ငုရ်ာနငှ စ်ပ်လ ဥ််း၍ အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းသတမ်ှတရ်ာ၌ ဥပကဒ နငှ  ် 

နည််းဥပကဒမ ာ်း အကဖပာင််းအလ ရှ ဖခင််း၊ ဇုနဥ်ပကဒအသစ်မ ာ်းဖပဌာန််းဖခင််း၊ 

 တစ်ကန  လပ်ုအာ်းခ၊ က ်းနှုန််း၊ အတ ်ုးနှုန််း၊ ကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းဆ ငုရ်ာနငှ  ် အကဆာြေအ်ဦ်း 

မွမ််းမံထ န််းသ န််းမှု ဆ ငုရ်ာ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်း နငှ  ် ြေနုြ်ေ စရ တအ်ဖ ု်းအခမ ာ်းြေ  ု ထ န််းခ ြုပ် 

လွှမ််းမ ်ုးန ငုက်သာ အစ ်ုးရ၏ဥပကဒမ ာ်း၊ နည််းဥပကဒမ ာ်း ဖပငဆ်ငက်ဖပာင််းလ ဖခင််း၊ အခနွအ်ခနငှ  ် 

စပ်လ ဉ်း ၍ ကဖပာင််းလ မှုရှ ဖခင််း၊ 

 တညဆ် ဥပကဒ၊ နည််းဥပကဒမ ာ်းနငှ အ်ည ီ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေန် ငုက်အာင ် လပ်ုကဆာငရ်ာ၌ 

ြေနုြ်ေ စရ တ ်နငှ  ်စီမံအုပ်ခ ြုပ်မှုဆ ငုရ်ာမ ာ်းတငွ ်မလ အုပ်ဘ ဝနထ်တုဝ်နပ် ု်းဖဖစ်ကနဖခင််း၊ 

 ကဒသနငှ ြ်ေ ြုေည်ကီသာ အကလ အြေ င မ် ာ်း၊ ထံ်ုးထမ််းစဉလာမ ာ်းနငှ  ် ြေ ြုေည်ကီအာငလ်ပ်ုကဆာငရ်ာ 

တငွ ်လ အုပ်ခ ြေမ် ာ်းက ြောင  ်ြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်းဖပာ်းဖခင််း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  နငှ  ် အလာ်းအလာရှ ကသာဟ တုယလ်ပ်ုငန််းရှငမ် ာ်းအာ်း ရင််းနှ်ီးမတညက်ငမွ ာ်းြေ  ု

ကငလွံ်ုးကငရွင််း အသံ်ုးစရ တမ် ာ်း၊ လပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာက ြေ်းပမီနငှ ပ်တသ်ြေ၍် တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်း 

ပီဖပငက်အာငက်ဖာ်ကဆာငရ်ာတငွ ် ထ မုတညရ်င််းနှ်ီးကငရွရှ န ငုမ်ှု အလာ်းအလာနငှ  ် ထ ကုငရွရှ ကအာင ်

ကဆာငရွ်ြေရ်ာ၌ ြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်း၊ 

 ကနာြေထ်ပ်ကဆာြေလ်ပ်ုမည  ် ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းကရ်းစီမံြေ န််းမ ာ်း ကနာှင က်န်ှးကနဖခင််း သ ု  မဟတု ်လံ်ုးဝ ဖ ြေသ် မ််း 

ပစ်ဖခင််း၊ 
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 န ငုင်ဖံခာ်းကငလွ လယှန်ှုန််း အတြေအ်ြေ  မတညမ်ပင မ်ဖဖစဖ်ခင််း၊ 

 ကလာငစ်ာစွမ််းအင၊် အစာ်းအစာ၊ အလပ်ုသမာ်းမ ာ်း၏လပ်ုခလစာ၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ ၊် အာမခ ံ နငှ  ်

မီ်းကဘ်း၊ ကလကဘ်း စသညတ် ု  က ြောင ဖ်ဖစ်ကပေါ်လာကသာ အဖခာ်းမကမျှာ်မှန််းန ငုသ်ည  ်လပ်ုငန််းလညပ်တ ်

ြေနုြ်ေ စရ တ ်ကဖပာင််းလ မှု ရှ ဖခင််း၊ 

 အလပ်ုသမာ်းမ ာ်းရှာ်းပါ်းဖခင််း နငှ  ်အလပ်ုသမာ်းအဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းရှ ဖခင််း၊ 

 စီ်းပွာ်းကရ်းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေလ်ာန ငုရ်နအ်တြွေ ်လပ်ုကဆာငလ် ကုသာ ကနရာကဒသနည််းပါ်းဖခင််း၊ 

 အြေ  ြု်းတ ူဖြေစ်ပ်ပ်ူးကပါင််းလပ်ုြေ ငုက်သာ လပ်ုကဖေါ်ြေ ငုဖ်ြေြ်ေမုပဏမီ ာ်းနငှ ဆ်ြေဆ်ကံရ်း နငှ  ်

 အဖခာ်းလပ်ုငန််းဘြေ ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းဖဖစ်ကသာ အငတ်ာနြေြ်ေ  ု အကဖခခသံည  ်

အဖခာ်းခရီ်းသာွ်းဝနက်ဆာငမ်ှုြေမုပဏမီ ာ်းအကနဖဖင  ် ၎င််းတ ု  ၏   ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်း အကပေါ် 

ဆွ ကဆာငန် ငုမ်ှု၊ ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုမ်ှု၊ 

 

ဟ တုယမ် ာ်း၏အခန််းခ အပါအဝင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   ဟ တုယ ်နငှ  ်ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း၊ 

ထတုြ်ေနုမ် ာ်း စသညတ် ု  နငှ စ်ပ်လ ဥ််း၍  ကြောြေခ်နံ ငုက်သာ က ်းနှုန််းမ ာ်းြေ  ု အထြေက်ဖာ်ဖပပါ 

မညသ်ည အ်ခ ြေြ်ေမဆ  ုြေန  သ်တ ် (သ ု  မဟတု)် ကလ ာ ြေ ကစန ငုပ်ါသည။် ယင််းအက ြောင််းဖခင််းရာမ ာ်းသည ်

မ မ တ ု  ၏ြေနုြ်ေ စရ တြ်ေ လုည််း ဖမင တ်ြေ ် ကစန ငုသ်ြေ  သ ု   ပစစည််းဥစစာ အသစ်မ ာ်း တ ်ုးပွာ်းရန ် သ ု  မဟတု ်

ရှ ရင််းစွ  ပစစည််းဥစစာမ ာ်းြေ  ု ထ န််းသ မ််း လညပ်တရ်န ် မ မ တ ု  ၏စွမ််းကဆာငရ်ညအ်ကပေါ် 

သြေက်ရာြေမ်ှုရှ န ငုပ်ါသည။် ရလဒအ်ဖဖစ် ဤအက ြောင််းဖခင််းရာမ ာ်းအနြေမ်ှ တစရ်ပ်ရပ်သည ် မ မ တ ု  ၏ 

အဖမတအ်စွန််းြေ  ု ကလ ာ ြေ ကစန ငုသ်ြေ  သ ု   မ မ တ ု  ၏ တ ်ုးတြေရ်နအ်ခငွ အ်လမ််းမ ာ်းြေ လုည််း 

အြေန်  အသတဖ်ဖစ်ကစန ငုပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းရအာငဖ်မငမ်  ရ ှိ/မရ ှိ ှိုံသညမ် ာ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ လညပ်တ ် ရ ာငရွ်ကရ်ေရသာ 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ရ ာငခ်ျကမ်ျာ်းအာ်း  ေ ို့်ကျငဘ်ကအ်ကျှိို်းသကရ်ရာကရ်စသညို့ ်အစှိုံ်းရ၏စည််းမျည််းဥပရေ 

အသစမ်ျာ်း၊လှိုံအပ်ချကမ်ျာ်း အရပေါ်တငွလ်ည််းမူတညပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် န ငုင်ဖံခာ်းကငလွ လယှမ်ှုဆ ငုရ်ာ၊ လပ်ုငန််းခငွြ်ေ န််းမာကရ်း နငှ  ် ကဘ်းအနတရာယ ်

ြေင််းရှင််းကရ်းဆ ငုရ်ာ၊ အကထကွထအွကဆာြေအ်ဦ်းကဆာြေလ်ပ်ုဖခင််း နငှ  ် ဇုနဥ်ပကဒဆ ငုရ်ာလ အုပ်ခ ြေ၊် 

အစာ်းအကသာြေ ်နငှ  ်အကဖ ာ်ယမြောထတုလ်ပ်ုဖခင််း၊ ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ကရာင််းခ ဖခင််းဆ ငုရ်ာ၊ ဟ တုယန်ငှ  ်resort 

မ ာ်း တညက်ထာငထ် န််းသ မ််းဖခင််းဆ ငုရ်ာ၊ သဘာဝပါတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ ဥပကဒ၊ နည််းဥပကဒမ ာ်းအပါအဝင ်

အမ  ြု်းမ  ြု်းကသာ ဖပညက်ထာငစ်ုအဆင  ် နငှ  ် တ ငု််းကဒသကြေ်ီးအဆင ြ်ေ ဖပဌာန််းသည်  ဥပကဒ၊ 

နည််းဥပကဒမ ာ်းြေ လုည််း လ ြုေန်ာ ကဆာငရွ်ြေရ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ Spa မ ာ်းတငွ ် အသံ်ုးဖပြုကသာ 

ထတုြ်ေနုပ်စစည််းမ ာ်းမှာလည််း စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုကဆာငက်သာ ကနရာကဒသြေ လု ြုေ၍် 

ကဒသနတရြေ န််းမာကရ်းဥပကဒမ ာ်းနငှ အ်ည ီ ကဆာငရွ်ြေရ်ပါသည။် အလပ်ုရငှ၊် အလပ်ုသမာ်းဆြေဆ်ကံရ်း၊ 

အနည််းဆံ်ုးအခက ြေ်းကင၊ွ အခ  နပ် ုခ ငု််းကစဖခင််းနငှ  ် လပ်ုအာ်းခ၊ လပ်ုငန််းခငွအ်ကဖခအကနနငှ  ်

အလပ်ုပါမစ်လ အုပ်ခ ြေဆ် ငုရ်ာ ြေ စစမ ာ်းြေ လုည််း ဥပကဒ၊ နည််းဥပကဒမ ာ်းနငှ အ်ည ီ ကဆာငရွ်ြေရ်ပါသည။် 
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လပ်ုငန််းသစ်မ ာ်းခ  ွဲ့ထငွဖ်ခင််းနငှ  ် သ ု  မဟတု ် လြေရ်ှ  အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းအာ်း တ ်ုးခ  ွဲ့ မွမ််းမဖံခင််းစသည  ်

လပ်ုငန််းစမီံခ ြေမ် ာ်း ကအာငဖ်မငန် ငုမ်ှုအလာ်းအလာမှာ ကဒသဆ ငုရ်ာ အစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းထမံှ လ အုပ်ကသာ 

အကဆာြေအ်ဦ်းကဆာြေလ်ပ်ုခငွ ပ်ါမစ် သ ု  မဟတု ် ဇုနသ်တမှ်တက်ဖေါ်ထတုမ်ှုဆ ငုရ်ာ 

ြေွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းသတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု ရရှ ဖခင််းအကပေါ်တငွ ် မ ာ်းစွာမူတညပ်ါသည။် ဤဥပကဒ၊ 

နည််းဥပကဒမ ာ်းအာ်းလံ်ုးနငှ အ်ည ီလပ်ုကဆာငရ်ာတငွ ်ြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်း ဖမင တ်ြေက်စြော ထ အုပန််းကဖဖစခန််း၊ 

ဟ တုယ၊် Spa စသည ဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းမ ာ်းမှ ရရှ သည ဝ်ငက်ငနွငှ  ် အြေ  ြု်းအဖမတြ်ေ  ု ကလ ာ ြေ ကစသည ်

သ ု  မဟတု ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွါ်းကရ်းလပ်ုကဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေအ်ြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စပါသည။် (အပှိုံင််း 

၉။ လုံပ်ငေ််းန ငို့စ်ပ်လျဥ််းသညို့ ်ဖမေ်မာနှိုံငင်ဥံပရေမျာ်းန ငို့ ်စည််းမျဉ်းမျာ်း အကျဉ်းချိုပ်တငွ ် ကညို့ပ်ါ။) 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအာ်း  ကလ်ကလ်ုံပ်ရ ာငန်ှိုံငမ် စွမ််းရညမ် ာ တစခ်ါတစရံ်တငွ ်

တည ်ဥဲပရေမျာ်းန ငို့ ် ည ညွတမ် မရ ှိဟုံ ှိုံကာ ဖငင််းပယဖ်ခင််းခရံနှိုံငြွ်ယရ် ှိရသာ သက ်ှိုံငရ်ာရေသ 

အာဏာပှိုံငမ်ျာ်း မံ  ခွငို့ဖ်ပိုချက၊် ခွငို့ဖ်ပိုမှိေ ို့်ရယဖူခင််း (သှိုံ ို့မဟုံတ)်  ှိေ််းသှိမ််း ာ်းဖခင််းအရပေါ်တငွလ်ည််း 

မျာ်းစွာမ  တယွရ်ေပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းအာ်း ကြောင််းစွာစမီလံညပ်တဖံွ်ွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေလ်ာကအာင ် လပ်ုကဆာင ်

န ငုမ်ှုစွမ််းရညမ်ှာ (အဖခာ်းအက ြောင််းမ ာ်းစွာအတငွ််းမှ) ကဒသဆ ငုရ်ာ အာဏာပ ငုမ် ာ်းမ ှထ လုပ်ုငန််းမ ာ်းအတြွေ ်

လ အုပ်ခ ြေအ်ရ ထတုက်ပ်းကသာ လ ငုစ်ငမ် ာ်းနငှ  ်သ ု  မဟတု ်ပါမစ်မ ာ်း၊ ခငွ ဖ်ပြုမ န  မ် ာ်း စသညတ် ု  အာ်း ရယဖူခင််း၊ 

ထ န််းသ န််းထာ်းဖခင််း၊ သြေတ်မ််းတ ်ုးဖခင််း၊ အသစ်ကလျှာြေထ်ာ်းဖခင််းတ ု   လပ်ုကဆာငန် ငုမ်ှုအကပေါ်တငွ ်

မူတညပ်ါသည။် 

 

Amata Garden Resort (ပုဂံ)  

မ မ တ ု  အကနဖဖင်  Amata Garden Resort (ပုဂံ) အတြွေ ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် မရရှ ကသ်းပါ၊ သ ု  ရာတငွ ်

ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   ကလျှာြေလ်ွှာမ ာ်းတငသ်ငွ််းထာ်းပပီ်းဖဖစ် သြေ  သ ု   ၂၀၂၀ခနုစှ၊် မတလ် 

၁၃ ရြေက်န   တငွ ်Amata Garden Resort (ပုဂံ) ၏ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငန်ငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကညာငဦ််းခရ ုင ်

ခရ ုငစီ်မံခန်  ခွ ကရ်းကြော်မတြီေ ြေန်  ြေြွေရ်နမ်ရှ က ြောင််း အက ြောင််း ြော်းစာြေ  ုဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလာကရ်း 

ဝနက်ြေ်ီးဌာန ထ ံကပ်းပ ု  ပပီ်းဖဖစ်ပါသည။်  သ ု  ရာတငွ ် Amata Garden Resort (ပုဂံ) လပ်ုြေ ငုက်နကသာကဖမကပေါ်တငွ ်

အစ ု်းရြေ ဇုနဖ်ပနလ်ညသ်တမှ်တမ်ှု မ ြောကသ်းမီြေ ပပီ်းစီ်းသာွ်းပပီဖဖစ်ကသာက ြောင်  Amata Garden Resort 

(ပုဂံ) အတြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငြ်ေ  ု စဉ်းစာ်းသံ်ုးသပ်ကနပပီ်း ယခအုခါ 

ဆြေလ်ြေက်ဆာငရွ်ြေက်နပပီဖဖစ်က ြောင််း ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနနငှ  ် နှုတဖ်ဖင  ်

ကဖပာဆ ဆုြေသ်ယွမ်ှုအရ မ မ တ ု  သ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် ၂၀၂၀ နစ်ှြေနု ်သ ု  မဟတု ်လာမည ဘ်ဏ္ဍာကရ်းနစှ် 

တငွ ် လ ငုစ်ငရ်န ငုက်ဖခရှ သညဟ် ု မ မ တ ု  ကမျှာ်မှန််း ထာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည  ် ကန  ရြေထ်  

မ မ တ ု  သ ရှ ရသမျှဆ လုျှင ် လ ငုစ်ငရ်ရှ ကရ်း အထြေဆ် ခု  ပါအခ  နြ်ောလမှန််းကဖခအကပေါ် သြေက်ရာြေန် ငုသ်ည  ်

အဓ ြေြေ ကသာ ြေ စစကြေ်ီးကြေ်ီးမာ်းမာ်း မရှ ပါ။ ထ ု  ဖပင ် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ်
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သြေဆ် ငုရ်ာအစ ်ုးရအာဏာပ ငုမ် ာ်းထမံှ ယင််းဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်မရန ငုဆ် ကုသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေ်၊ 

လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း ြေမုပဏအီကနဖဖင  ် လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် ပ ြေြ်ေြွေ၍် 

သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ုငမ် ာ်းြေ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှုမ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

 

လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ်Amata Garden Resort (ပုဂံ) တငွ ်အကဖ ာ်ယမြော ဝနက်ဆာငက်ပ်းန ငုရ်န ်ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ်

မရရှ ကသ်းပါ။  လြေရ်ှ တငွက်လျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစ်ပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနမ ာ်းက ြောင်  ကလျှာြေထ်ာ်းမှု 

 ြေန်   ြောကနကသာ်လည််း ကနာြေလ်ာမည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တငွ ် ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်ငရ်ရှ မညဟ်ု 

နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည  ်  ကန  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ် သြေဆ် ငုရ်ာ အစ ်ုးရ 

အာဏာပ ငုမ် ာ်းထမံ ှ ယစမ်  ြု်းလ ငုစ်င ် မရန ငုဟ်ကူသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေမ်  ြု်း လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း 

ြေမုပဏအီကနဖဖင  ် လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် ပ ြေြ်ေြွေ၍် သြေဆ် ငုရ်ာ 

အာဏာပ ငုမ် ာ်းြေ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

 

ထ ု  ဖပင၂်၀၁၉ခနုစှ်၊ ဇူလ ငုလ် ၆ရြေ ် တငွ ် ပုဂံသည ် ြေမဘာ အကမွအနစ်ှတစ်ခအုဖဖစ် UNESCO ၏ 

တရာ်းဝငသ်တမ်ှတဖ်ခင််းခခံ  ရသညဟ် ု မ မ တ ု  သ ရှ ထာ်းပါသည။် ယင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ သာသနာကရ်း နငှ  ်

ယဉကြေ ်းမှုဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ ကရှ်းကဟာင််းသကုတသန၊ အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေ် နငှ  ်စာ ြေည တ် ြုေ ်ဦ်းစီ်းဌာနြေ ပုဂံတငွ ်

အထ မ််းအမှတဇု်နအ်တငွ််း ြေ ကရာြေသ်ညဟ် ု သတမ်တှသ်ည  ် ဟ တုယမ် ာ်းမှာ ကနရာကရွှွဲ့ကဖပာင််းရန ်

လ အုပ်န ငုပ်ါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည  ် ကန  ရြေ ် အထ  ြေမုပဏသီည ် ၎င််း၏ ပုဂံရှ  ဟ တုယမ် ာ်းမှာ 

ဖပနလ်ညက်နရာခ ထာ်းကရ်း အစီအစဉမ ာ်း အတငွ််း သြေက်ရာြေမ်ှုရှ က ြောင််း သ ု  မဟတု ်

အထ မ််းအမှတဇု်နအ်တငွ််း ြေ ကရာြေသ်ညဟ် ု သတမှ်တခ်ရံက ြောင််း သာသနာကရ်းနငှ ယ်ဉကြေ ်းမှု 

ဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ ကရ်ှးကဟာင််းသကုတသန၊ အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေ် နငှ  ် စာ ြေည တ် ြုေဦ််းစ်ီးဌာနတ ု  ထမံှ 

အက ြောင််း ြော်းဖခင််း သ ု  မဟတု ်ညွှန ်ြော်းဖခင််းမ  ြု်း လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််း မရှ ကသ်းပါ။   

 

ထ ု  ဖပင ်ယဉကြေ ်းမှုအကမအွနစှ်ကဒသမ ာ်းြောြေယွထ် န််းသ မ််းကရ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၃ တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသညမ်ှာ 

ဟ တုယ၊် မ ုတယ၊် ဧည် ကဂဟာ၊ တည််းခ ရု ပ်သာ သ ု  မဟတု ်စြေမ်ှုလပ်ုငန််းအကဆာြေအ်အံု တညက်ဆာြေဖ်ခင််း၊ 

တ ်ုးခ  ွဲ့ ဖခင််း သ ု  မဟတု ် ဖပငဆ်ငဖ်ခင််းသ ု  မဟတု ် ၎င််း၏ ဝင််းဖခနံယန် မ တြ်ေ  ုတ ်ုးခ  ွဲ့ ဖပြုဖပငဖ်ခင််း ဖပြုလပ်ုလ ပုါြေ 

တညဆ် ဥပကဒဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်းနငှ အ်ည ီ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်မညဖ်ဖစ်ပပီ်း ကြေ ြုတငခ်ငွ ဖ်ပြုခ ြေရ်ရှ ရန ်

ကရှ်းကဟာင််းသကုတသနဦ်းစီ်းဌာန (ယခအုခါ ကရ်ှးကဟာင််းသကုတသန၊ အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေန်ငှ  ်  စာ ြေည တ် ြုေ ်

ဦ်းစီ်းဌာန) သ ု   ကလျှာြေထ်ာ်းရမညဟ် ု ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းပါသည။် လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ် စာဖဖင  ် ကြေ ြုတငခ်ငွ ဖ်ပြုခ ြေ ်

မရရှ ကသ်းကသာ်လည််း Amata Garden Resort (ပုဂံ) ကဆာြေလ်ပ်ုမှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုအက ြောင််း 

ကရှ်းကဟာင််းသကုတသန၊ အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေ ် နငှ  ် စာ ြေည တ် ြုေဦ််းစီ်းဌာနထ ံ နှုတအ်ာ်းဖဖင  ်

တငဖ်ပထာ်းပပီ်းဖဖစ်သြေ  သ ု   သင က်လ ာ်စွာ လြေခ်အံတညဖ်ပြုကပ်းထာ်းပပီ်း ြေန်  ြေြွေထ်ာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ 

နှုတအ်ာ်းဖဖင  ် ကဖပာဆ ဆုြေသ်ယွမ်ှုအရ လြေက်တွွဲ့အာ်းဖဖင  ် ကရှ်းကဟာင််းသကုတသန၊ အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေ ်  နငှ  ် 
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စာ ြေည တ် ြုေ ် ဦ်းစီ်းဌာနသည ် ယင််းသ ု  ကသာ ကြေ ြုတငစ်ာဖဖင  ် ကရ်းသာ်းခငွ ဖ်ပြုခ ြေမ်  ြု်း ထတုက်ပ်းဖခင််းမရှ ဟ ု

မ မ တ ု   နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် နှု င််းခ င် ခ  နက်သာအာ်းဖဖင  ် ၂၀၂၀ နစ်ှြေနုတ်ငွ ် Amata Garden Resort (ပုဂံ) 

ကဆာြေလ်ပ်ုမှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလည််းပတမ်ှုတ ု  နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကရှ်းကဟာင််းသကုတသန၊ 

အမ  ြု်းသာ်းဖပတ ြုေန်ငှ စ်ာ ြေည တ် ြုေဦ််းစီ်းဌာနသ ု   စာဖဖင  ်တရာ်းဝငက်ရ်းသာ်းအသ ကပ်းသာွ်းပါမည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး 

တငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ် သြေဆ် ငုရ်ာအစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းထမှံ 

ယင််းသ ု  ကြေ ြုတငခ်ငွ ဖ်ပြုခ ြေမ်  ြု်းမရန ငုဆ် ကုသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေ၊် လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း 

လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ်ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု ရှ သညဆ် ၍ု သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ုငမ် ာ်းြေ 

ထတုဖ်ပနက်သာ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််း မရှ ပါ။ 

 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငမ်ှာ ၂၀၁၈ခနုစှ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၇ရြေ ်

တငွ ် သြေတ်မ််းြေနုဆ်ံ်ုးသာွ်းပပီ်း အသစ်တ ်ုးခ  ွဲ့ကသာ ဟ တုယ ် တည််းခ ခုန််းမ ာ်း အပါအဝင ် ဟ တုယ ် နငှ  ်

ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   သြေတ်မ််းတ ်ုးရန ် ကလျှာြေထ်ာ်းပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် လြေရ်ှ တငွ ် ဟ တုယ် နငှ  ်

ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနြေ ဤစခန််းရှ  အခန််းသစ်မ ာ်း တညက်ဆာြေမ်ှုအတြွေ ်

အသံ်ုးဖပြုသည က်ငကွ ြေ်းမ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ပစစည််း(အ မ်၊ဖခ၊ံကဖမ) အခနွ ် ရငှ််းလင််းမှု ရှ ၊ မရှ ြေ  ု စ စစ်ကနသည  ်

အဆင သ် ု  ကရာြေရ်ှ ကနပပီဖဖစ်ပါသည။်  ယခငြ်ေလည််း လ ငုစ်ငသ်ြေတ်မ််းတ ်ုးမှုအတြွေ ် ပစစည််း(အ မ်၊ဖခ၊ံကဖမ) 

အခနွ ် ြေင််းရှင််းမှု ရှ ၊ မရှ  စ စစ်ရာတငွ ် ဖပဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မရှ ခ  ပါ။ ြေင််းရငှ််းမှုရှ ပါြေ ကနာြေလ်ာမည  ်

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် တငွ ် Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်

သြေတ်မ််းတ ်ုးန ငုမ်ညဟ် ု ကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  မ မ တ ု  သ ရှ  

ရသမျှဆ လုျှင ် သြေတ်မ််းတ ်ုး လ ငုစ်ငရ်ရှ ကရ်း အထြေဆ် ခု  ပါအခ  နြ်ောလမှန််းကဖခအကပေါ် 

သြေက်ရာြေန် ငုသ်ည  ် အဓ ြေြေ ကသာ ြေ စစကြေ်ီးကြေ်ီးမာ်းမာ်းမရှ ပါ။ ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  

ြေမုပဏသီည ် သြေဆ် ငုရ်ာအစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းထမှံ ယင််းသ ု  လ ငုစ်ငသ်ြေတ်မ််းတ ်ုးမှုမ  ြု်းမရန ငုဆ် ကုသာ 

အက ြောင််း ြော်း ခ ြေ၊် လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု 

ရှ သညဆ် ၍ု သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ုငမ် ာ်းြေ ထတုဖ်ပနက်သာ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

 

Amata Resort  (ငပလြီေမ််းကဖခ) 

Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ) အတြွေ ် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် မှာ ၂၀၂၀ခနုစှ ် မတလ် ၁၈ရြေ ် တငွ ်

သြေတ်မ််းြေနုဆ်ံ်ုးသာွ်းကသာ်လည််း ဟ တုယန်ငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   သြေတ်မ််းတ ်ုးရန ်

ကလျှာြေထ်ာ်းပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနက ြောင်  သြေတ်မ််းတ ်ုးလပ်ုငန််းစဉတငွ ် ကနာှင က်န်ှးမှု 

 ြေြံုကနရကသာ်လည််း ကနာြေလ်ာမည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် တငွ ် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် သြေတ်မ််းတ ်ုး 

ရရှ န ငုမ်ညဟ် ု ြေျွန်ပ်ုတ ု  ကမျှာ်လင ထ်ာ်းပါသည။်  Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ) အတြွေ ်

ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်သြေတ်မ််းတ ်ုးရာတငွ ်လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ်ယခငြ်ေလည််း ဖပဿနာတစ်စုံ တစ်ရာ 
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မရှ ခ  ဖူ်းပါ။ ထ ု  ဖပင ်ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ်သြေဆ် ငုရ်ာအစ ု်းရ အာဏာပ ုငမ် ာ်း 

ထမှံ ယင််းသ ု  လ ငုစ်ငသ်ြေတ်မ််းတ ်ုးမှုမ  ြု်းမရန ငုဟ်ကူသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေ၊် လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း 

ရရှ ဖခင််းမရှ ပါ။  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ်ပ ြေြ်ေြွေသ်ည်ဟ၍ူ သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ုင ်မ ာ်းြေ ထတုဖ်ပနက်သာ 

အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

 

“My Bagan Residence” by Amata 

လပ်ုငန််းစသုည ် “My Bagan Residence” by Amata အတြွေ ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း လပ်ုြေ ငုရ်န ်လ အုပ်ကသာ 

ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် ရရှ ထာ်းပပီ်းဖဖစ်ြော လြေရ်ှ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငအ်ရ ခငွ ဖ်ပြုထာ်းသည  ်

အခန််းထြေ ် အခန််းအကရအတြွေတ် ်ုးဖမ င ရ်နအ်တြွေ ်အတညဖ်ပြုခ ြေရ်ယရူန ်ဟ တုယ ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာကရ်း 

ဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   အသ ကပ်းကလျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစ်ပပီ်း ကနာြေလ်ာမည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် တငွ ် ရရှ မညဟ် ု

ကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် 

လပ်ုငန််းစု အကနဖဖင  ် “My Bagan Residence”  by Amata တငွ ် အကဖ ာ်ယမြော ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းန ငုရ်န ်

ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ်မရရှ ကသ်းပါ။ လြေရ်ှ တငွက်လျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစ်ပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနမ ာ်းက ြောင်  

ကလျှာြေထ်ာ်းမှုတငွ ် ြေန်   ြောကနကသာ်လည််း ကနာြေလ်ာမည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ်ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်ငရ်ရှ မညဟ် ု

နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ်

သြေဆ် ငုရ်ာအစ ်ုးရအာဏာပ ငုမ် ာ်းထမံှ ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ် မရန ငုဆ် ကုသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေ်၊ 

လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း ြေမုပဏအီကနဖဖင  ် လြေခ်ရံရှ  ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု 

ရှ သညဆ် ၍ု သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ုငမ် ာ်းြေ ထတုဖ်ပနက်သာ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

 

“My Hpa An Residence” by Amata 

လပ်ုငန််းစု အကနဖဖင  ်“My Hpa An Residence” တငွ ်အကဖ ာ်ယမြော ဝနက်ဆာငက်ပ်းန ငုရ်န ်ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ်

မရရှ ကသ်းသြေ  သ ု   စညပ်ငသ်ာယာကရ်းနဌာန၏ စာ်းကသာြေဆ် ငုလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်မရရှ ကသ်းပါ၊  လြေရ်ှ တငွ ်

ကလျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစ်ပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနမ ာ်းက ြောင်  ကလျှာြေထ်ာ်းမှုတငွ ်  ြေန်   ြောကနကသာ် 

လည််း ကနာြေလ်ာမည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ် ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ် နငှ  ် စညပ်ငလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် ရရှ မညဟ် ု

နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏသီည ်သြေဆ် ငုရ်ာအစ ု်းရအာဏာပ ုင ်

မ ာ်းထမံှ ယစ်မ  ြု်းလ ငုစ်င ် မရန ငုဆ် ကုသာ အက ြောင််း ြော်းခ ြေ၊် လမ််းညွှနခ် ြေမ်  ြု်း ြေမုပဏအီကနဖဖင  ်

လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ်ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု ရှ သညဆ် ၍ု သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ငုမ် ာ်းြေ 

ထတုဖ်ပနက်သာ အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု မ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

မညသ်မူဆ  ု ဖမနမ်ာန ငုင်ခံရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းဥပကဒ (၂၀၁၈) အရ ဟ တုယ ် နငှ  ်

တည််းခ ရု ပ်သာလပ်ုငန််းလ ငုစ်ငမ်ရှ ဘ  ဟ တုယ ် နငှ  ် တည််းခ ခုန််းစ်ီးပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း နငှ  ်

အဖခာ်း ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း ဆြေစ်ပ်ဝနက်ဆာငမ်ှုတစ်ခခု ု  လပ်ုကဆာငပ်ါြေ ထ သုအူာ်း တရာ်းစွ ဆ နု ငုပ်ပီ်း 
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ကထာငဒ်ဏ ် (၁) နစှ်အထ ဖဖစ်ကစ၊ ဒဏက်င ွ ြေ ပ်(၂၀,၀၀၀,၀၀၀) ဖဖစ်ကစ၊ ဒဏန်စှရ်ပ်လံ်ုးဖဖစ်ကစ 

ခ မှတန် ငုပ်ါသည။်  

ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််း နငှ်  နည််းဥပကဒသစတ် ု  အရ ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွ ် လြေရ်ှ  လ ငုစ်ငအ်ာ်း 

တညူသီည် သတမ်ှတခ် ြေက်အာြေတ်ငွ ်သြေတ်မ််းတ ်ုးရန ်သ ု  မဟတု ်လပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်အသစ်၊ ခငွ ဖ်ပြုမ န  အ်သစ် 

ရရှ ရနမ်ှာ မကသခ ာမကရရာဘ  ရှ န ငုပ်ါသည။် ဤအဖဖစအ်ပ ြေတ်ငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်း၊ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ 

အဖမတအ်စွန််း နငှ  ် ကငကွ ြေ်းနငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကနအကပေါ် ဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေဆ် ်ုးြေ  ြု်း 

သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ဖခင််းတ ု  က ြောင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းတစ်စ တတ်စ်ပ ုင််း သ ု  မဟတု ် ယင််းနငှ  ် ဆြေစ်ပ်ကသာ 

လပ်ုငန််းအာ်းလံ်ုး ရပ်တန  သ်ာွ်းန ငုပ်ါသည။် 

ပုဂံရှ  မ မ တ ု  ဟ တုယမ် ာ်း သည ် ဖပနလ်ညက်နရာခ ထာ်းကရ်း အစီအစဉမ ာ်း အရ သြေက်ရာြေမ်ှုရှ သည ်

သ ု  မဟတု ်အထ မ််းအမှတဇု်နအ်တငွ််း ပါဝငသ်ညဟ် ု စာရင််း သငွ််းခရံမညမ်ဟတု ်ဟ ုအတ အြေ  အာမခ၍ံ  

မကဖပာန ငုပ်ါ။ ယင််းသ ု  ကသာ ဖဖစ်စဉတငွ ် သြေဆ် ငုရ်ာ လပ်ုငန််းတစ်စ တတ်စ်ကဒသ သ ု  မဟတု ် အာ်းလံ်ုး 

ရပ်စ ကြောင််းရပ်စ သာွ်း န ငုပ်ပီ်း ယင််းမှာ မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းကဆာငရွ်ြေမ်ှု နငှ /်သ ု  မဟတု ်

ဘဏ္ဍာကရ်းရပ်တညမ်ှု အကပေါ် ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုရှ လာမညဖ်ဖစ်ပါသည။်  

ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒမ ာ်းအရ လ အုပ်ကသာ မှတတ်မ််းမ ာ်းနငှ်  အဖခာ်းကြော်ပ ုရ တမ်ှတတ်မ််းမ ာ်းသာမြေ 

လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းဆ ငုရ်ာသတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်း၊ ထ န််းသ မ််းထာ်းရှ မှုဆ ငုရ်ာ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေ်ဖခင််း မရှ မှု 

မှတတ်မ််းရာဇဝင ် 

MyCo အလီြေထ်ကရာနစမ်ှတပုံ်တငစ်နစ်တငွ ် DICA ထ ံ တငဖ်ပရကသာ ပုံစံမ ာ်း နငှ  ် စာရွြေ ်

စာတမ််းမ ာ်းြေ  သ ု  ကသာ ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒအရ လ အုပ်ကသာ မှတတ်မ််းမ ာ်း အနြေမ်ှ အခ  ြုွဲ့ြေ  ု ြေမုပဏ၏ီ 

မှတပုံ်တငစ်ာရင််း နငှ  ် အညွှန််းမ ာ်းတငွ ် သင က်လ ာ်စွာ ပူ်းတွ ထ န််းသ မ််းထာ်းဖခင််း မရှ သြေ  သ ု   

အစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းထ ံ  တငသ်ငွ််းရမည် ြေ စစအခ  ြုွဲ့ ဖပြုလပ်ုရာတငွလ်ည််း ကနာှင က်န်ှးမှု မ ာ်း ရှ ခ  ပပီ်း 

(ဥပမာအာ်းဖဖင  ် ပုံမှနတ်ငဖ်ပရမည်  အစီရငခ်စံာမ ာ်း) ၎င််းတ ု  မှာ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒမ ာ်းြေ  ု

ခ  ြု်းကဖာြေပ် ြေြ်ေြွေမ်ှုဖဖစ်ပါသည ်("ယခငရ်ကာ်ပှိုံရှိတမ် တတ်မ််း ှိုံငရ်ာ ပျကက်ကွမ် မျာ်း")။ လပ်ုငန််းစသုည ်

ယခငက်ြော်ပ ုရ တမှ်တတ်မ််းဆ ငုရ်ာ ပ ြေြ်ေြွေမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ဖပြုဖပငလ် ြေရ်ှ ပပီ်း ယင််းသ ု   

ယခငက်ြော်ပ ုရ တမ်ှတတ်မ််းဆ ငုရ်ာ ပ ြေြ်ေြွေမ်ှုမ ာ်းထပ်တလ လ ကပေါ်ကပါြေမ်ှုြေ  ု ကရှာငလ်ွှ န ငုရ်နလ်ည််း 

အစီအမံမ ာ်း ခ မှတက်ဆာငရွ်ြေလ်ျှြေရ်ှ ပါသည။် ယင််းဖပြုဖပငမ်ှုလပ်ုငန််းစဉမှာ ကနာြေလ်ာမည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ်

တငွ ် ပပီ်းစီ်းမညဟ် ုကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် သင က်လ ာ်သည အ်ခ  နတ်ငွ ်လပ်ုငန််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍  ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ 

ဥပကဒမ ာ်း နငှ  ် စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းမ ာ်းအရ လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေက်ရ်းသတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု ကြေ်ီး ြေပ်ရန ် 

လပ်ုငန််းစုအတငွ််း ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ နငှ  ် စာရင််းစစ်ကြော်မတြီေ  ု သတင််းပ ု  မည်  Compliance Officer  တစ်ဦ်း 

ခန်  အပ်သာွ်းမညဖ်ဖစ်ပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစ်ွ အထ  ြေမုပဏသီည ် သြေဆ် ငုရ်ာ 

အစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းထမှံ ယင််းသ ု  လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေမ်ှုမရှ  သ ု  မဟတု ် အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှုမရှ ဟသူည  ်

အက ြောင််း ြော်းခ ြေ ် သ ု  မဟတု၊် လမ််းညွှနခ် ြေတ် ု  ြေ  ု ြေမုပဏအီကနဖဖင  ် လြေခ်ရံရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ၊  
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လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် ပ ြေြ်ေြွေမ်ှုရှ သည် အတြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာ အာဏာပ ငုမ် ာ်းြေ ထတုဖ်ပနက်သာ 

အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှုမ  ြု်းလည််းမရှ ပါ။ 

တညဆ် ဥပကဒအရ (သ ု  မဟတု)် အစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းမ ှြေျွန်ပ်ုတ ု  ထ ံထတုက်ပ်းထာ်းကသာ လ ငုစ်င၊် ပါမစ်၊ 

ခငွ ဖ်ပြုခ ြေမ် ာ်းသည ် သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းနငှ  ် ြေ ြုေည်ဖီခင််းမရှ ဟ ု ကတွွဲ့ ရှ ရပါြေ ဖပစ်ဒဏက်ပ်းဖခင််း၊ 

ဒဏက်ငကွပ်းကဆာငက်စဖခင််း၊ အဖခာ်းစမီံအုပ်ခ ြုပ်မှုဆ ငုရ်ာ ဖပစ်ဒဏမ် ာ်း ကပ်းဖခင််းတ ု   အပါအဝင ် ထ လု ငုစ်င၊် 

ပါမစ ် နငှ  ် ခငွ ဖ်ပြုခ ြေတ် ု  ြေ  ု ထတုက်ပ်းဖခင််းမဖပြုဘ  ဖငင််းပယဖ်ခင််း၊ ဆ ငု််းငံ ဖခင််း နငှ  ် ပယဖ် ြေဖ်ခင််းတ ု   

ဖပြုလပ်ုန ငုပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ဟှိုံတယဝ်ေ်ရ ာငမ် လုံပ်ငေ််း ရ ာငရွ်ကရ်ေရသာ အချှိိုွဲ့ဟှိုံတယမ်ျာ်း၏ ရဖမကကွရ်ေရာမျာ်းကှိုံ 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့မ  ပှိုံင ်ှိုံငဖ်ခင််း မရ ှိသကဲို့သှိုံ ို့ င ာ်းရမ််း ာ်းဖခင််းလည််း မရ ှိပါ ။ 

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းအတြွေ ် လပ်ုငန််းစုြေ ငာှ်းရမ််းထာ်းဖခင််း၊ ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းဖခင််း မရှ ဘ  အသံ်ုးဖပြု၊ 

အသံ်ုးခ ကနသည  ်ကဖမြေြွေ ်အခ  ြုွဲ့ ရှ ပါသည။်  

"My Hpa An Residence” တညရ်ှ ကသာ ကဖမတ ငု််းအမှတ ် ၅/၅၄၊ O.SS.66 တနမ်ကလာြေြ်ေငွ််း၊ 

ကတာ်ပုံကြေ ်းရွာ၊ ဘာ်းအပံမ ြုွဲ့နယ၊် ဘာ်းအခံရ ုင၊် ြေရငဖ်ပညန်ယ ် ရှ  ကဖမြေြွေြ်ေ  ု UIG သည ်

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ   ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ်ငာှ်းရမ််းထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ “My Hpa An 

Residence” သည ် Awinka Holding Company Limited အမညဖ်ဖင  ်  ပုံစံ ၁၅ အမညက်ပါြေက်သာ 

ကဖမြေြွေက်ပေါ်တငွ ် တညရ်ှ ဖခင််းဖဖစ်ပါသည။် လတတ်ကလာတငွ ် UIG သ ု   ထပ်ဆင်  အငာှ်းခ ထာ်းရန ်

ရညရွ်ယပ်ါသည။် သ ု  ကသာ်လည််း ဤထပ်ဆင်  အငာှ်းခ ထာ်းမှုသည ် ဖပညက်ထာငစ်ု အစ ်ုးရအဖွ ွဲ့၏ 

ခငွ ဖ်ပြုခ ြေလ် အုပ်မညဖ်ဖစ်ပပီ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  အုပ်စုအကနဖဖင  ် အဆ ပုါခငွ ဖ်ပြုခ ြေရ်ရန ် ကလျှာြေထ်ာ်းကနပပီ်း 

လာမည ဘ်ဏ္ဍာကရ်းနစ်ှအြေနုတ်ငွ ်ရရှ လ မ ်မညဟ် ုခန  မှ်န််းထာ်းပါသည။်  

ကဖမတ ငု််းအမှတ ် ၅၄၊ ၆၄ ြေ၊  ၅၈ ြေ၊ ၅၉ ြေ၊ ၅၉ ခ၊ ၅၉/၂၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၄၊ ၁၅၅ြေ၊ 

ြေငွ််းအမှတ ် ၂၀၇၊ ဖမဖပငြ်ေငွ််း၊ ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု ငပလပီမ ြုွဲ့နယ၊် သတံွ ခရ ုင၊် ရခ ငုဖ်ပညန်ယရ်ှ  

ကဖမြေြွေတ်ငွ ်AIC သည ်ယင််းကဖမြေြွေြ်ေ  ုအသံ်ုးဖပြုပ ငုခ်ငွ ရ်ှ ကသာ်လည််း ယင််းကဖမြေြွေအ်သံ်ုးဖပြုမှုအတြွေ ်

AIC ြေ  ု လပ်ုငန််းစုြေ ကပ်း ကခ ရဖခင််းမရှ ပါ။ AIC သည ် လပ်ုငန််းစု၏ လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းတစ်ခ ု

မဟတုက်သာ်လည််း ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် (ြေမုပဏ၏ီ အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်း နငှ  ် 

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း ဖဖစ်ပါသည)် တ ု  ြေ အဖပည အ်ဝပ ငုဆ် ငုထ်ာ်းပါသည။် ထ ု  ဖပင ် AIC ၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် (AIC ရှ  ၎င််းတ ု  ၏ ရယှယ်ာပ ုငဆ် ငုမ်ှုအရ) ငာှ်းရမ််းခ အခမ   အကဖခခဖံဖင  ်

ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ  AIC ၏ အစုရှယယ်ာအမ ာ်းစပု ုငဆ် ငုသ်ည်  

အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းအဖဖစ် ဆြေလ်ြေရ်ှ ကနသမျှြောလပတလ်ံ်ုး Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ) အတြွေ ် 

ကဖမတ ငု််း အမှတ ် ၅၄၊ ၆၄ ြေ၊  ၅၈ ြေ၊ ၅၉ ြေ၊ ၅၉ ခ၊ ၅၉/၂၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၄၊ ၁၅၅ြေ၊ 

ြေငွ််းအမှတ ် ၂၀၇၊ ဖမဖပငြ်ေငွ််း၊ ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု ငပလပီမ ြုွဲ့နယ၊် သတံွ ခရ ုင၊် ရခ ငုဖ်ပညန်ယရ်ှ  
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ကဖမြေြွေမ် ာ်းြေ  ု  လပ်ုငန််းစုအာ်း အသံ်ုးဖပြုခငွ က်ပ်းရန ် (ဖမဝတဘီဏမှ် ခငွ ဖ်ပြုခ ြေရ်သညန်ငှ )် ြေမုပဏသီ ု   

ြေတ အာမခခံ ြေတ်စရ်ပ် ဖပြုလပ်ုကပ်းရန ်ရညရွ်ယထ်ာ်းပါသည။် 

ကအာြေပ်ါဇယာ်းတငွ ် ဤကဖမြေြွေ ် တညက်နရာ နငှ  ် ယင််းအကပေါ်တငွ ် ဟ တုယ ် လြေရ်ှ တညရ်ှ ရာကနရာြေ  ု

ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

တညရ်ေရာ ခေ် ို့မ ေ််းဧရှိယာ ပစစည််းအသံုံ်းဖပိုမ  မ တခ်ျက ်

ကဖမတ ငု််းအမှတ ် ၅၄၊ 

၆၄ ြေ၊  ၅၈ ြေ၊ ၅၉ 

ြေ၊ ၅၉ ခ၊ ၅၉/၂၅၉၊ 

၆၀၊ ၆၁၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ 

၁၅၄၊ ၁၅၅ြေ၊ 

ြေငွ််းအမှတ ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေငွ််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလပီမ ြုွဲ့နယ၊် 

သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ငုဖ်ပညန်ယ ်

၃.၇၉ ဧြေ Amata Resort 

(ငပလြီေမ််းကဖခ) 

AIC သည ်

ဤကဖမြေ သုံ်ုးစွ ခငွ ရ်ှ ပါသည ် (AIC 

သည၂်၀၁၇ခနုစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၆ရြေ ်

ရြေစွ် တပ် ပုံစံ ၁၀၅ နငှ  ်ပုံစံ ၁၀၆ အရ  

ကဖမပ ုငရ်ှငဟ် ုကဖာ်ဖပထာ်းပါသည်) 

 

 

မ တခ်ျက ် 

(၁) ၂၀၁၄ခနုစှ ်ကအာြေတ် ဘုာလ ၂၁ရြေ ်ရြေစ်ွ ဖဖင  ်ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ AIC ြေ  ုကဖမယာ အသံ်ုးဖပြုခငွ  ်အပပီ်းအပ ငု ်ကပ်းအပ်သည်  စာခ ြုပ် 

(Deed of Outright) တငွ ် စာပံနု ှ ပ်အမာှ်းတစခ် ု ပါရှ ပါသည။် ြေငွ််းအမတှမ်ာှ ၂၀၇ ဟ ု ကဖာ်ဖပရမည်  အစာ်း "၂၁၇" ဟ ု မတ မြေ  

ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် လြေရ်ှ တငွ ် မ မ တ ု  သည ်ယင််း ပံနု ှ ပ်အမာှ်းြေ  ု ဖပငဆ်ငရ်န ် ကဆာငရွ်ြေက်နပပီ်း ၂၀၂၁ နစှြ်ေနုတ်ငွ ်ယင််းအမာှ်းြေ  ု

ဖပငဆ်ငန် ငုက်ဖခရှ သညဟ် ုကမျှာ်လင ထ်ာ်းပါသည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏လပ်ုငန််းအပ်ုစုအကနဖဖင  ် အထြေက်ဖေါ် ဖပပါကဖမအကပေါ်တငွ ် ကနာြေထ်ပ်ကငကွ ြေ်းတစ်စံ ု တစရ်ာ 

မကပ်းမခ င််း လပ်ုငန််းဆြေလ်ြေလ်ပ်ုကဆာငခ်ငွ  ် (သ ု  မဟတု)် ထ ကုဖမအာ်း အသံ်ုးခ ခငွ ရ်ရနမှ်ာ 

ကသခ ာကရရာမှုမရှ ပါ။ 

သ ု  ရာတငွ ် AIC ြေ  ု ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် (ြေမုပဏ၏ီ အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းနငှ  ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းဖဖစ်ပါသည)် တ ု  ြေသာ အလံ်ုးစုံ ပ ုငဆ် ငုသ်ညဖ်ဖစ်ရာ ငာှ်းရမ််းခအခမ  ဖဖင  ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ  AIC ၏ အစုရယှယ်ာ အမ ာ်းစုပ ငုဆ် ငုသ်ည်  အစရုယှယ်ာရှငမ် ာ်း အဖဖစ ်

ဆြေလ်ြေရ်ှ ကနသမျှြောလပတ ်လံ်ုး Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ) အတြွေ ် ကဖမတ ငု််းအမှတ ်၅၄၊ ၆၄ ြေ၊  

၅၈ ြေ၊ ၅၉ ြေ၊ ၅၉ ခ၊ ၅၉/၂၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၄၊ ၁၅၅ြေ၊ ြေငွ််းအမတှ ် ၂၀၇၊ ဖမဖပငြ်ေငွ််း၊ 
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ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု ငပလပီမ ြုွဲ့နယ၊် သတံွ ခရ ုင၊် ရခ ငုဖ်ပညန်ယ ်ရှ  ကဖမြေြွေ ် အာ်း လပ်ုငန််းစုြေ အသံ်ုးဖပြုရန ်

ြေမုပဏြီေ  ုAIC၊ ဦ်းဝင််းကအာင ်နငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ ြေတ အာမခခံ ြေ ်ကပ်းအပ်ထာ်းန ငုပ်ါသည။် 

သ ု  ရာတငွ ်AIC အာ်း ဦ်းဝင််းကအာင ်နငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ်(ယင််းတ ု  မှာ ြေမုပဏ၏ီ အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းနငှ  ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း ဖဖစ် ြေသည)် တ ု  ြေ ပ ုငဆ် ငု ်ြေသဖဖင  ် ဘတုဒ်ါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအကနဖဖင  ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် AIC ၏ ရှယယ်ာအမ ာ်းစုြေ  ု ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းသကရွွဲ့ ထ ကုဖမြေ  ု အလာ်းတ ူ

အသံ်ုးခ န ငုရ်န ် ကမျှာ်မှန််းထာ်း ြေပါသည။် AIC မှ အစုရှယယ်ာပ ငုဆ် ငုထ်ာ်းကသာက ြောင  ် လည််းကြောင််း၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင် ံ ကဖမယာ [စီမံခန  ခ်ွ ကရ်း] အာဏာပ ငုမ် ာ်းြေ လပ်ုငန််းစတငက်ဆာြေရွ်ြေသ်ည က်န  မှ 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ဤစီမံကဆာငရွ်ြေထ်ာ်းမှုအကပေါ် ြေန  ြ်ေြွေဖ်ခင််းတစ်စုံတစ်ရာ မရှ ကသာ 

က ြောင လ်ည််းကြောင််း၊ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းသည ် ဤကဖမြေြွေြ်ေ  ု အလာ်းတဆူြေလ်ြေအ်သံ်ုးခ န ငုရ်န ်

ကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် 

ထ ု  ဖပင ် အထြေရ်ညည်ွှန််းပါကဖမမှာ ဖမဝတဘီဏထ်မှံ AIC သ ု   ဖမနမ်ာြေ ပ်ကင ွ ၈.၅ ဘလီ ံ ကခ ်းကင ွ

ရယရူနအ်တြွေ ်အာမခအံဖဖစ် ဖမဝတဘီဏ ်ထ ံ စာခ ြုပ်စာတမ််းကပ်းအပ်ကပါငန်ှဖံခင််း (equitable mortgage) 

တစ်ရပ်ဖပြုလပ်ုရာတငွ ် ပါဝငက်သာ ကဖမြေြွေမ် ာ်းအနြေ ် တစ်စ တတ်စ်ကဒသအဖဖစ်ပါဝငပ်ါသည။် AIC ြေ 

ဖမဝတဘီဏန်ငှ  ်ကခ ်းကငသွကဘာတစူာခ ြုပ်အရ ပ ြေြ်ေြွေမ်ှုဖဖစ်စဉတစ်ရပ်ဖဖစ်ကပေါ် ပပီ်း ဖမဝတဘီဏြ်ေ ယင််း 

စာခ ြုပ်စာတမ််းကပ်းအပ်ကပါငန်ှမံှုြေ  ု အတညဖ်ပြုကဆာငရွ်ြေရ်န ် ကြေ ြု်းပမ််းလာပါြေ လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ်

ယင််းကဖမကပေါ်တငွ ် ဆြေလ်ြေလ်ပ်ုြေ ုငက်ဆာငရွ်ြေန် ငုစွ်မ််းမရှ ကတာ သည်  ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ ကသာ အနတရာယ ်

အလာ်းအလာ တစ်ရပ်ရှ ပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစ်ွ အထ  AIC ၏ အစု ရှယယ်ာရငှမ် ာ်း နငှ  ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ် ဖမဝတဘီဏန်ငှ  ် ကခ ်းကငသွကဘာတစူာခ ြုပ်အရ ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု ဖဖစ်စဉတစ်ရပ် ဖဖစ်ပွာ်းမှု 

သ ု  မဟတု ် ဖမဝတဘီဏြ်ေ AIC အကပေါ် အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှု တစ်ရပ်ရပ် ဖဖစ်ပွာ်းသညဟ် ု

ယံ ုြေညရ်ကလာြေဖွ်ယ ် ဖဖစ်စဉတစ်ရပ်ရပ် သ ု  မဟတု ် အခ ြေအ်လြေတ်စ်ခခု ု ြေ  ု

သတ ဖပြုသ ရှ ထာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ကုံမပဏ ကှိုံ တရာ်းစွ ဲှိုံမ  (သှိုံ ို့မဟုံတ)်  အဖခာ်းစည််းမျဉ်းဥပရေ  ကပ်မတရ်ရ်း ှိုံငရ်ာ အရရ်းယမူ တှိုံ ို့ 

အမ ေ်တကယခ်ံရနှိုံငဖ်ခင််း (သှိုံ ို့မဟုံတ)်  ခရံရေ် ပခှိမ််းရဖခာကမ်  ရ ှိနှိုံငဖ်ခင််း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကပေါ် တရာ်းစွ ဆ မုှုမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ်း ဥပကဒ  ြေပ်မတ ်

အကရ်းယမူှုမ ာ်း ရှ လာန ငုပ်ါသည။်   ပုဂ္လ ြေ တရာ်းစွ ဆ မုှုမ ာ်းြေ  ုရငဆ် ငု်ခခုရံဖခင််းသည ်  ကငြွေနုက် ြေ်းြေ  

မ ာ်းဖပာ်းပပီ်း အခ  နြ်ောလ ြောဖမင န် ငုပ်ါသည။်     ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကပေါ် အမ န်  တစ်စုံတစ်ရာခ မှတခ်  ပါြေ 

ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်း ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း သ သာထငရ်ာှ်းစွာ ရှ လာန ငုပ်ါသည။်  အစ ်ုးရဌာနနငှ  ်

အစ ု်းရဌာနသကဘာကဆာင ် အဖွ ွဲ့အစည််းတ ု  ြေလည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကပေါ် အကရ်းယကူဆာငရွ်ြေမ်ှုအမ  ြု်းမ  ြု်း 

ဖပြုလပ်ုလာန ငုပ်ါသည။်    ထ အုကရ်းယ ူ ကဆာငရွ်ြေမ်ှုတ ု  အာ်း ရငဆ် ငုက်ဖဖရှင််းရသဖဖင  ်

ကငြွေနုက် ြေ်းြေ ရှ လာန ငုသ်ည် အဖပင ် အဆ ပုါ အစ ု်းရဌာနနငှ  ် အစ ု်းရဌာနသကဘာကဆာင ် အဖွ ွဲ့အစည််းတ ု  ြေ 
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ဥပကဒ၊ နည််းဥပကဒ သ ု  မဟတု ်စည််းမ ဉ်းမ ာ်း လ ြုေန်ာရနပ် ြေြ်ေြွေက် ြောင််း ဆံ်ုးဖဖတ၍် ဒဏက် ြေ်းမ ာ်းလည််း 

ခ မှတန် ငုပ်ါသည။်  

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့အရေဖြငို့ ်မ ငမ် တရ်သာ မရမျှာ်မ ေ််းနှိုံငရ်သာ သဘာဝပါတဝ်ေ််းကျင ်ှိုံငရ်ာ တာဝေ်မျာ်းရ ှိသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် သ သာထငရ်ာှ်းကသာ သဘာဝပါတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ ဖဖစ်ကပေါ်လာန ငုက်သာ တာဝနယ်မူှုမ ာ်းြေ  ု

လပ်ုကဆာငရ်န ် န ငုင်ကံတာ်အဆင ၊် ကဒသအဆင  ် သဘာဝပါတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ ဥပကဒမ ာ်း၊ အမ န  မ် ာ်း နငှ  ်

နည််းဥပကဒမ ာ်းြေ  ု လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်န ် တာဝနရ်ှ သည။် ယခလုြေရ်ှ တငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ 

အကဆာြေအ်ဦ်းပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းအကပေါ် သဘာဝပတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ ဆန  ြ်ေ ငြ်ေန  ြ်ေြွေက်တာင််းဆ မုှုမ ာ်း 

သ ု  မဟတု ် ပခ မ််းကဖခာြေမ်ှုမ ာ်း ရှ သညဟ် ု မသ ရှ  ြေကသာ်လည််း ကနာငတ်ငွ ် ထ ြုေ  သ ု  ကသာ ကတာင််းဆ မုှုမ ာ်း 

ရှ မလာန ငုဟ် ုတပ်အပ်ကဖပာ၍မရပါ။ လံ်ုးဝဥဿံု တာဝနမ် ာ်း ြေ ကရာြေလ်ာန ငုပ်ါသည။် ကတာင််းဆ မုှုမ ာ်းြေ  ု

ကခ ပရာ၌ ြေနုြ်ေ စရ တ၊် ကငကွပ်းဖခင််းသ ု  မဟတု ်ကဖဖရှင််းဖခင််း၊ တာဝနယ်ရူန ်ပ ြေြ်ေြွေဖ်ခင််း၊ ဖပသနာရှ ကသာ 

အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဖပနလ်ညည်  နှု င််း ဖ နက်ဖဖဖခင််းစသည  ် လပ်ုငန််းရပ်မ ာ်းမှာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း ကအာငဖ်မငန် ငုမ်ှုရလဒြ်ေ  ုမ ာ်းစွာ ဆန  ြ်ေ ငထ် ခ ြုေက်စပါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့အရေဖြငို့ ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ကုံေ်ပစစည််းအမ တတ် ံှိပ်တေ်ြှိုံ်းအာ်း ဖမ ငို့တ်ငရ်ေ်၊  ှိေ််းသှိမ််း ာ်းရေ် 

ပျကက်ကွန်ှိုံင ်သည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်“Amata" နငှ  ်ထပ်တ ်ုးလာမည  ်"Awinka" ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်တ ု  ၏ တနဖ် ု်းြေ  ုပ ုမ ုဖမ င တ်င ်

ကဆာငရွ်ြေလ် ပုါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  လပ်ုကဆာငလ် သုည  ် ဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်း၊ Resort မ ာ်း နငှ  ် Spa မ ာ်းြေ  ု

ကထာြေပံ် န ငုရ်န ်ပ မ််းမျှအခန််းဖပည င်ာှ်းရမ််းန ငုရ်န၊် ပ မ််းမျှအခန််းငာှ်းရမ််းခနှုန််းထာ်းမ ာ်းရရှ န ငုရ်န ်နငှ  ်ယင််းတ ု   

အာ်း ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုရ်နမ်ှာ Amata ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်အာ်း လအူမ ာ်းသ ရှ မှု၊ Amata ၏ ပုံရ ပ်နငှ  ်

သံ်ုးစွ သမူ ာ်းအကပေါ်သစစာရှ မှုတ ု  မှာ အလနွအ်ကရ်းကြေ်ီးသညဟ် ု ြေျွန်ပ်ုတ ု  ယံ ုြေညထ်ာ်းပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

က ်းြေြွေထ် ်ုးကဖါြေ ် ဝငက်ရာြေက်ရ်းအစီအစဉအရ ြေတ ဖပြုထာ်းသည အ်တ ငု််း စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်းအာ်း 

ဝနက်ဆာငမ်ှု ကြောင််းစွာမကပ်းန ငုဖ်ခင််း၊ အဖခာ်းအသံ်ုးအကဆာငဝ်နက်ဆာငမ်ှု နငှ  ်စာ်းသံ်ုးသအူကတွွဲ့အ ြေြံုမ ာ်းြေ  ု

ဖပည ဖ်ပည  ် ဝဝမကပ်းန ငုပ်ါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ ဝငက်င၊ွ အြေ  ြု်း အဖမတ ် နငှ  ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒမ် ာ်းြေ  ု ထ ခ ြုေက်စကသာ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ် တနဖ် ု်းြေ ဆင််းဖခင််းမ  ြု်းြေ  ု

 ြေြံုကတွွဲ့ န ငုပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းမှာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  မသ ဘ ၊ သကဘာတခူငွ ဖ်ပြုခ ြေမ်ရဘ  

အဖခာ်းတတ ယအဖွ ွဲ့တစ်ဖွ ွဲ့ မ ှ တရာ်းမဝင ် အသံ်ုးဖပြုမှုြေ  ု တာ်းဖမစ်ြောြေယွထ်ာ်းန ငုဖ်ခင််းစွမ််းရညန်ငှ  ်

ယင််းတ ု  အာ်း သ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းန ငုမ်ှုကပေါ်လည််း မူတညပ်ါသည။် ဉာဏပစစည််းမူပ ုငခ်ငွ ြ်ေ စစမ ာ်းသည ်

အထ်ူးသဖဖင  ် ဖမနမ်ာဖပညတ်ငွ ် လနွစွ်ာရှုပ်ကထ်ွးပါသည။် အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း မဖဖစ်ကပေါ်ကစရန ်

မညသ်ည အ်ဖငင််းပွာ်းမှုမ  ြု်းမဆ  ု ကဖဖရှင််းရာတငွ ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ဘြေြ်ေ  ု အသာကပ်း၍ကဖဖရှင််းဆံ်ုးဖဖတက်ပ်းရနမ်ှာ 

ကသခ ာသည် ြေ စစမ ာ်း မဟတုက်ပ။ လြေရ်ှ အကနဖဖင  ် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည် ကန  ရြေအ်ထ  

ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ် မှတပုံ်တငဖ်ခင််းစနစ် သ ု  မဟတု ် ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဥပကဒဖပြုမှု 
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ကခါင််းစဉတစ်စုံတစ်ရာ မရှ ကသ်းကပ။ သ ု  ကသာ် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းရငှတ်စ်ဦ်းသည် 

စာခ ြုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတပုံ်တငရုံ််းတငွ ် ယင််းပ ငုဆ် ငုက်သာ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်ြေ  ု မှတပုံ်တငထ်ာ်းန ငုပ်ပီ်း 

မှတပုံ်တငဖ်ခင််းခရံသည က်န  မှစ၍ မ မ ၏မူပ ငုဖ်ဖစ်က ြောင််း ကတာင််းဆ ပု ုငခ်ငွ ရ်ှ သည။် ထ မှုတပုံ်တငဖ်ခင််းမှာ 

ဥပကဒက ြောင််းအရလည််းမဟတုသ်ြေ  သ ု   ထ ြုေနုအ်မတှတ်ဆံ ပ်ြေ  ု ထ လုပ်ုငန််းရှငြ်ေသာ ပ ုငဆ် ငုက် ြောင််း 

ကနာြေဆ်ံ်ုးသြေက်သဖပန ငုသ်ည  ် လပ်ုကဆာငခ် ြေလ်ည််း မဟတုက်ပ။ သ ု  ရာတငွ ် ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်ပ ငုရ်ငှ ်

ဖဖစက် ြောင််းြေ  ုခ  ြု်းကဖာြေသ်အူာ်း ဖပစမ်ှုဆ ငုရ်ာတရာ်းရုံ်း သ ု  မဟတု ်တရာ်းမတရာ်းရုံ်းတ ု  တငွ ်တရာ်းစွ ဆ ရုာ၌ 

ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မတှပုံ်တငြ်ေ  ု သြေက်သခအံဖဖစ်သာ အသံ်ုးဖပြုန ငုပ်ါသည။် ဤမှတပုံ်တငဖ်ခင််းသည ်

ပ ုငဆ် ငုမ်ှုအတြွေ ် အကထာြေအ်ထာ်းသြေက်သခကံြောင််းတစ်ခဖုဖစ်ပပီ်း ပထမဆံ်ုးအသံ်ုးဖပြု၍ရကသာ 

ပ ုမ ုကြောင််းမွနက်သာ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မှတပုံ်တငဖ်ခင််း ဥပကဒတစ်ရပ် သ ု  မဟတု ်

အစီအစဉတစရ်ပ်ကပေါ်လာသညအ်ထ  ပ ုငဆ် ငုမ်ှုသြေက်သခအံဖဖစ ် အသံ်ုးဖပြု၍ရကသာ 

မှတပုံ်တငဖ်ခင််းမ  ြု်းသာဖဖစ်သည။် ကနာြေဆ်ြေတ်ွ အကနဖဖင  ် ဖပစ်မှုြေ ျူ်းလနွသ်အူာ်း တရာ်းစွ ဆ ကုသာ 

အက ြောင််းတရာ်း ကပေါ်မူတည၍် အကရ်းယရူာတငွ ် ရာဇသတက်ြေ်ီးဥပကဒ၊ 

ဖမနမ်ာန ငုင်ြံေနုစ်ညအ်မှတအ်သာ်းမ ာ်းအြေဥ်ပကဒ (The Myanmar Marchandise Marks Act)၊ 

သ်ီးဖခာ်းသြေသ်ာခငွ ဥ်ပကဒ (Specific Relief Act)  အရသာ အကရ်းယပူ ုငခ်ငွ  ် ရှ ပါသည။် ထ သု ု  ဆ ရုာတငွ ်

ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မူပ ုငခ်ငွ ဥ်ပကဒသစ် ြေ  ု ၂၀၁၉ခနုစှ ်တငွ ် ဖပဋ္ဌာန််းခ  ပပီ်း ြေ ယဖ်ပန်  ကသာ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ် 

မှတပုံ်တငဖ်ခင််းနငှ  ်ြောြေယွက်စာင် ကရှာြေဖ်ခင််း စနစ်တစ်ရပ် အတြွေ ်မူကဘာငထ်ကူထာငခ်  ပပီ်းဖဖစ်ကသာ်လည််း 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မူပ ုငခ်ငွ ဥ်ပကဒသစ်သည ်

စတငအ်ာဏာတညဖ်ခင််းမရှ ကသ်းပါ။  

 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ ရအာငဖ်မငမ် မ ာ အမျာ်းအာ်းဖြငို့ ်  ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ စ မံခေ ို့်ခွဲသ ူ အကက ်းအကအဲြဲွွဲ့မျာ်းန ငို့ ်

လုံပ်ငေ််းကျွမ််းကျငမ် ရ ှိရသာ ဝေ် မ််းမျာ်းကှိုံ  ွရဲ ာငစ်ည််းရံုံ ်း ှိေ််းသှိမ််း ာ်းနှိုံငမ် ရပေါ် မူတညသ်ည။် 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့တငွ ်"အဓှိကလပူုံဂ္ှိိုလ”်အာ်း  ှိေ််းသှိမ််း ာ်းရေ် အာမခံမူဝါေမျာ်း မရ ှိပါ။ 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် လပ်ုငန််းစီမံခ ြေမ် ာ်းြေ  ု အကြောငအ်ထညက်ဖေါ်ကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ် အရညအ်ခ င််း 

ဖပည ဝ်ကသာ ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း ဆွ ကဆာငထ်ာ်းရမည။် ကလ ြေ င သ်င ်ြော်းကပ်းရမည။် ထ န််းသ မ််းထာ်းရပါမည။် 

ဝနက်ဆာငမ်ှုြေ  ု ဦ်းစာ်းကပ်းကသာ ြေမုပဏဖီဖစ်ကသာက ြောင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ကအာငဖ်မငမ်ှုသည ် Resort မ ာ်း၊ 

ဟ တုယမ် ာ်း၊ Spa မ ာ်းတငွ ်စီမံခန  ခ်ွ သမူ ာ်း၊ စာ်းသံ်ုးသဝူနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းလပ်ုကဆာငသ်မူ ာ်း၊ အကရာင််း နငှ  ်

က ်းြေြွေလ်ပ်ုငန််းလပ်ုကဆာငသ်ူမ ာ်း အစရှ ကသာ အရညအ်ခ င််းဖပည ဝ်သည  ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း 

အရညအ်ခ င််းဖမင တ်ြေလ်ာကအာင ်သင က်တာ်ကသာ ဘာသာစြော်းြေျွမ််းြေ ငမ်ှု၊ မတြူေွ ဖပာ်းကသာ ယဉကြေ ်းမှု 

ရှ ကသာသမူ ာ်းနငှ  ် ကြောင််းစွာ နာ်းလညက်ဖပာဆ ဆုြေဆ်နံ ငုရ်နအ်တြွေ ် သငတ်န််းကပ်းဖခင််း၊ ထ သုတူ ု  အာ်း 

ခန  ထ်ာ်းဖခင််း၊ ကလ ြေ င ဖ်ခင််း၊ ြေမုပဏ၌ီ အပမ ရှ ကနကအာင ် ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုဖ်ခင််း စသည စွ်မ််းကဆာငရ်ညတ် ု   

အကပေါ်တငွ ် မ ာ်းစွာမူတညက်နပါသည။် ထ အုလပ်ုအြေ ငုက်နရာမ ာ်းတငွရ်ှ ကသာ ြေျွမ််းြေ ငဝ်နထ်မ််းမ ာ်း၊ 
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အထ်ူးသဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းရှ ရာ ကဝ်းလကံသာကဒသမ ာ်းတငွ ် တစ်ခါတစရံ် 

လပ်ုသာ်းမ ာ်းရှာ်းပါ်းဖခင််းြေ  ု  ြေြံုကတွွဲ့ရသည် အတထွ ် အနာဂတတ်ငွ ် ထ ြုေ  သ ု  လပ်ုသာ်းမ ာ်းရှာ်းပါ်းဖခင််း 

ဖဖစ်ကပေါ်ပါြေ လ အုပ်ကသာ ဝနထ်မ််းမ ာ်းရရှ ကရ်းအတြွေ ် ပပ ြုငဆ် ငုမ်ှု မ ာ်းဖပာ်းလာန ငုဖ်ခင််းတ ု   ရှ န ငုပ်ါသည။် 

ထ ု  က ြောင  ် ဝနထ်မ််းမ ာ်း နှုတထ်ြွေမ်ှုမ ာ်းဖခင််း နငှ  ် သ ု  မဟတု ်  ဝနထ်မ််းခန  ထ်ာ်းမှုဆ ငုရ်ာ စရ တစ်ြေနငှ  ်

ြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်း မ ာ်းဖပာ်းလာတတပ်ါသည။် ထ ြုေျွမ််းြေ ငဝ်နထ်မ််းမ ာ်း လံကုလာြေစွ်ာ ခန  မ်ထာ်းန ငုဖ်ခင််း၊ 

ကလ ြေ င သ်င ်ြော်းမကပ်းန ငုဖ်ခင််း၊ ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုရ်န ် စွမ််းရညမ်ရှ ဖခင််းတ ု  သည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

စီ်းပွာ်းကရ်းအကပေါ် အနှုတလ်ြေခဏာကဆာငက်သာ ရ ုြေခ်တမ်ှုမ ာ်းစွာြေ  ု ဖဖစ်ကစပါသည။် (အပှိုံင််း ၃။ 

အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - ခေ ို့်အပ် ာ်းသညို့ ် ဝေ် မ််းမျာ်း၏ 

အရ ကာင််းအရာရြာ်ဖပချကမ်ျာ်းတငွ ် ကညို့ပ်ါ။) 

အဓ ြေစီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း လပ်ုကဆာငရ်ာတငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းအပ်ုစု၏ စွမ််းကဆာငရ်ည ် နငှ  ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်း ရရှ ရနမှ်ာ စီမံခန  ခ်ွ အုပ်ခ ြုပ်သအူဖွ ွဲ့ နငှ  ် ြေျွမ််းြေ ငဝ်နထ်မ််းမ ာ်း၏ စဉဆြေမ်ဖပတ ်

တာဝနထ်မ််းကဆာငန် ငုရ်န ် ခန  ထ်ာ်းန ငုမ်ှု၊ ယင််းတ ု  အာ်း ဖပြုစုပ  ြု်းကထာငသ်င ်ြော်းကပ်းမှုနငှ  ် အလပ်ုတငွ ် ပမ ကန 

ကအာင ်ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုသ်ည စ်ွမ််းရညမ် ာ်းအကပေါ် မ ာ်းစာွတညမ်ှီကနပါသည။် 

အခ  နမ်ြေ ကသ်းဘ ၊ သင က်တာ်ကသာ အစာ်းထ ်ုးကရွ်းခ ယခ်န  အ်ပ်မှု မရှ ကသ်းဘ  အဓ ြေြေ သည်  ဒါရ ုြေတ်ာ 

ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း၊ စီမံခန  ခ်ွ သအူကြေ်ီးအြေ မ ာ်း နှုတထ်ြွေသ်ာွ်းဖခင််း၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းသာွ်းဖခင််းမ  ြု်းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ် ကငကွ ြေ်းအဖမတအ်စွန််းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု၊ လပ်ုငန််းလညပ်တ် 

ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ှုနငှ  ် ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကနနငှ  ် ကမျှာ်လင ခ် ြေမ် ာ်းအကပေါ် မ ာ်းစွာ ထ ခ ြုေန်စ်နာ 

ကစပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွ ် အကြေ်ီးတန််းစီမံခန  ခ်ွ သမူ ာ်း ဆံ်ုးရှု ံ်းမှုြေ  ု ြောြေယွရ်န ် "အဓ ြေလပူုဂ္ ြုလမ် ာ်း” ထ န််းသ မ််း 

ထာ်းန ငုက်ရ်း အာမခမံူဝါဒမ ာ်း မရှ ကသ်းပါ။ ထ ု  အဖပင ် အကတွွဲ့အ ြေြံုရှ ကသာ ဝနထ်မ််းအကြေ်ီးအြေ မ ာ်းအာ်း 

ရရှ ရန၊် ဆွ ကဆာငထ်ာ်းရှ ရန ် နငှ  ် ထ န််းသ မ််းထာ်းရနအ်တြွေ ် လပ်ုကဆာငရ်မှုမ ာ်းမှာ ပပ ြုငဆ် ငုမ်ှု 

ဖပင််းထနပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် အနာဂတတ်ငွ ် အဓ ြေအကရ်းကြေ်ီးကသာ ပုဂ္ ြုလမ် ာ်းြေ  ု ဆွ ကဆာင ်

ထ န််းသ မ််းမထာ်းန ငုပ်ါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွါ်းကရ်း၊ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေလ်ညပ်တမ်ှုမ ာ်း၊ ကငကွ ြေ်း 

ဆ ငုရ်ာစွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှုမ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကနမ ာ်း နငှ  ် ကမျှာ်လင ခ် ြေတ် ု  ြေ  ု ထ ခ ြုေြ်ော 

ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စန ငုပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့သည ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏အကက ်းတေ််းစ မံခေ ို့်ခွဲအုံပ်ချိုပ်သ ူ မေ်ရေဂျာမျာ်းအရပေါ်တငွ ် မျာ်းစွာ 

မ  တယွရ်ေပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ကအာငဖ်မငမ်ှုမှာ စီမံခန  ခ်ွ အုပ်ခ ြုပ်သ ူအကြေ်ီးတန််းအဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း၏ လပ်ုငန််းြေျွမ််းြေ ငမ်ှု၊ အကတွွဲ့အ 

 ြေြံုမ ာ်းမှု၊ လပ်ုငန််းစွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု အထ်ူးသဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဥြေက ဌ ဦ်းဝင််းကအာငအ်ကပေါ်တငွ ် မ ာ်းစွာ 

မူတညပ်ါသည။် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် သ၏ူမ သာ်းစုမှာ ဤြေမုပဏအီုပ်စု၏ အစုရယှယ်ာအမ ာ်းြေ  ု အဓ ြေ 
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ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းသမူ ာ်းဖဖစ်သည အ်တြွေ ် ဦ်းဝင််းကအာငထ်မံ ှ ြေမုပဏလီပ်ုငန််းစဉ တ ်ုးတြေလ်ာကရ်းအတြွေ ်

ြေတ ဝနခ်ခံ ြေမ် ာ်း ရရှ ထာ်းန ငုက်ရ်းမှာ အပ ုကဘာြေဆ််ူးတစ်ခလုည််း ဖဖစ်ကနပါသည။်  (ကနာြေဆ်ြေတ်ွ  

အကသ်းစ တအ်က ြောင််းအရာမ ာ်းြေ  ု အပှိုံင််း ၄။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့်ကုံမပဏ ၏စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၊ 

အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၊ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း  ှိုံငရ်ာသတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း တငွ ်ြေည ပ်ါ) သ ု  ရာတငွ ်

အဖခာ်းစီမံခန  ခ်ွ ကရ်း အဖွ ွဲ့ဝငအ်ကြေ်ီးအြေ မ ာ်းသည ် ဤြေမုပဏ၌ီ ဆြေလ်ြေအ်လပ်ုလပ်ုရန ်

ရှ /မရှ ဆ သုညမ်ှာလည််း ကသခ ာကရရာမှုမရှ ကပ။ အြေယ၍် ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်

ထ အုဓ ြေအကြေ်ီးအြေ ဝနထ်မ််းတစ်ကယာြေ ်သ ု  မဟတု ်ထ ု  ထြေပ် ု၍ ဆံ်ုးရှု ံ်းခ  လျှင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ခ မှတထ်ာ်းကသာ 

ကအာငဖ်မငစ်ွာ အကြောငအ်ထညက်ဖေါ်ရန ် ရညရွ်ယထ်ာ်းကသာ လပ်ုငန််းစီမံခ ြေမ် ာ်း လပ်ုကဆာငန် ငုမ်ည  ်

စွမ််းရညအ်ကပေါ် မ ာ်းစွာထ ခ ြုေက်စပါမည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် ကယဘယူ အာ်းဖဖင  ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းအတြွေ ်

"အဓ ြေလပူုဂ္ ြုလမ် ာ်း” ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုက်ရ်း အာမခမံဝူါဒမ ာ်း မထာ်းရှ ကသ်းပါ။ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အနာဂတ ်

ကအာငဖ်မငမ်ှုမ ာ်းသည ် စီမံခန  ခ်ွ ဖခင််းလပ်ုငန််း၊ က ်းြေြွေလ်ပ်ုငန််း၊ ဒဇီ ုင််း နငှ  ် အကထကွထ ွ

စီမံအုပ်ခ ြုပ်မှုလပ်ုငန််းမ ာ်းတငွ ် လြေရ်ှ အလပ်ုလပ်ုကန ြေကသာ အဓ ြေပုဂ္ ြုလမ် ာ်းအကနဖဖင  ် ဤြေမုပဏတီငွ ်

ဆြေလ်ြေအ်လပ်ုလပ်ုကနဖခင််း ရှ မှု/မရှ မှုအကပေါ်တငွ ် မ ာ်းစွာမူတညပ်ါသည။် ထ ု  အဖပင ် ထ ြုေ  သ ု  ကသာ 

ဆံ်ုးရှု ံ်းမှုမ ာ်းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ရယှယ်ာတနဖ် ု်းမ ာ်းြေ  ု ြေ ဆင််းကစန ငုက်သာက ြောင  ်

ကငကွ ြေ်းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုက ်းြေြွေြ်ေ  ု အနှုတလ်ြေခဏာကဆာငက်သာ အဖမငမ် ာ်း ကပေါ်ကပါြေက်စမည ် ဖဖစ်ပါ 

သည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ လုံပ်ငေ််းစုံ၏ စ ်းပွာ်းရရ်းန င်ို့လုံပ်ငေ််းလညပ်တရ် ာငရွ်ကမ် တှိုံ ို့မ ာ ဖပင််း ေ်ရသာ 

ပပှိိုင ်ှိုံငမ် န ငို့ ်ကိံုရတွွဲ့ရတတသ်ည။် 

 

ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းြေဏ္ဍအာ်း လျှငဖ်မနစွ်ာကဖဖကလျှာ လ ြုေဖ်ခင််းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းြေ  သ ု   

ဖမနမ်ာန ငုင်အံနှံ  တငွရ်ှ ကသာ စီ်းပွာ်းကရ်းအရ မဟာဗ ျူဟာြေ ကသာ ကနရာမ ာ်းနငှ  ် (သ ု  မဟတု)် ကရွ်းခ ယ ်

ခငွ ရ်ှ ကသာကနရာမ ာ်းသ ု   ကဒသတငွ််း နငှ  ်န ငုင်တံြောမှ စီ်းပွာ်းကရ်းလာကရာြေရ်င််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်းြေ  ုဝငက်ရာြေ ်

လာကစပါသည။် ထ ဟု တုယမ် ာ်းနငှ  ်လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ ံဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းတ ု  တငွ ်အပ်ုစု၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းနငှ  ်

လညပ်တမ်ှုမ ာ်းသည ် မ ာ်းစွာပပ ြုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်  ြေြံုကတွွဲ့ရန ငုပ်ပီ်း ပပ ြုငဆ် ငုသ်တူ ု  ြေ အလာ်းအလာရှ ကသာ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းနငှ  ်ဧည သ်ညမ် ာ်းြေ  ုဆွ ကဆာငသ်ာွ်းန ငုက်ပသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်

ယင််းဝငက်ရာြေပ်ပ ြုငဆ် ငုလ်ာသမူ ာ်းနငှ  ်ယဉှပပ ြုငရ်ာတငွ ်ကအာငဖ်မငမ်ှုမရရှ ပါြေ အုပ်စု၏စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းြေ  ု

သ သာစွာ ဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေ ်အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေန် ငုပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် လာကရာြေတ်ည််းခ မုည  ် ဧည သ်ညတ်စ်ဦ်းခ င််းမှသည ် အပ်ုစုလ ြုေက်ြေ ြုတငမှ်ာယ ူ

ထာ်းဖခင််းမ  ြု်းအထ  ပပ ြုငဆ် ငုမ်ှု ရှ ကနတတပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ထ ဝုနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းြေ  ု ရရှ ရန ်

ပပ ြုငဘ်ြေမ် ာ်းနငှ  ် ပပ ြုငဆ် ငုရ်ာ၌ ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်အကပေါ် 

အမှတရ်နစှသ်ြေဖ်ခင််း၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဂုဏသ်တင််း ထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှုရှ ဖခင််းတ ု  အကပေါ်  
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ပပ ြုငဆ် ငုက်လ ရှ ပါသည။် ထ ု  ဖပင ် သံ်ုးစွ သအူဆငက်ဖပမှု၊ သံ်ုးစွ သစူ တက်ြေ နပ်မှု၊ အ ပ်ခန််းဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အရညအ်ကသ်ွး၊ ဟ တုယအ်ကဆာြေအ်ဦ်း အရွယအ်စာ်း နငှ  ် အခန််းမ ာ်း အလယွတ်ြေရူရှ န ငုမ်ှု၊ 

အခန််းခနှုန််းထာ်း နငှ  ် ကနရာကဒသတ ု  ြေ လုည််း ပပ ြုငဆ် ငုရ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ပပ ြုငဖ်ြေမ် ာ်းတငွ ်ယင််းတ ု  ၏ 

ဟ တုယအ်ကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း ပ ုမ ုကြောင််းမွနက်အာင ် တညက်ဆာြေဖ်ခင််း၊ အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းတ ်ုးခ  ွဲ့ ဖခင််း၊ 

က ်းြေြွေရ်ရှ ကအာင ် ကြေ ြု်းစာ်းအာ်းထတုဖ်ခင််း၊ က ်းြေြွေခ်  ွဲ့ထငွဖ်ခင််း စသည  ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းအာ်း အပပ ြုငအ်ဆ ငုဆ်ွ ကဆာငန် ငုက်သာ ကငအွငအ်ာ်း၊ 

က ်းြေြွေထ် ်ုးကဖါြေဝ်ငက်ရာြေန် ငုက်သာ အရင််းအဖမစ် နငှ  ် ပ ု၍သာလနွက်ြောင််းမွနက်သာ နည််းပညာမ ာ်း 

ပ ုငဆ် ငုက်ြောင််းပ ငုဆ် ငုန် ငုပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့တငွ ် ကှိုံယတ်ှိုံငက်ှိုံယက်ျ ပှိုံင ်ှိုံငရ်သာ သှိုံ ို့မဟုံတ ် င ာ်းရမ််း ာ်းရသာ အှိမ်ဖခရံဖမမျာ်းတငွ ်

ပှိုံ၍ရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န ရံေ် သှိသှိသာသာ ရငရွ က်းစှိုံက ်ုံတ ်ာ်းရဖခင််းမျာ်းရ ကာငို့ ် ဤစ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရပေါ် 

တငွ ် မရမျှာ်မ ေ််းနှိုံငရ်သာ  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့်အနတရာယမ်ျာ်းရ ှိပါသည။် ယင််းတှိုံ ို့သည ် ကုံေ်ကျစရှိတ ်

မျာ်းရစပပ ်း အကျှိို်းအဖမတေ်ည််းရစသညသ်ာမက ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ ရ ်းကကွအ်ရဖခအရေမျာ်းကှိုံ တုံေ ို့်ဖပေ်ရာတငွ ်

မျာ်းစွာကေ ို့်သတမ် မျာ်း ဖြစရ်စပါသည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် အ မ်ဖခကံဖမအကဆာြေအ်ဦ်း အကတာ်မ ာ်းမ ာ်းြေ  ု ြေ ယုတ် ငု ် ပ ုငဆ် ငုသ်ြေ  သ ု   

ငာှ်းရမ််းထာ်းဖခင််းမ  ြု်းလည််း ရှ ပါသည။် အ မ်ဖခကံဖမပ ုငဆ် ငုဖ်ခင််း၊ ငာှ်းရမ််းဖခင််းတ ု  မှာ ကအာြေပ်ါ မကမျှာမ်ှန််းန ငု ်

ကသာ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ သည အ်နတရာယမ် ာ်းနငှ လ်ည််း ရငဆ် ငုရ်တတပ်ါသည။် 

 အစ ု်းရ၏ အ မ်ဖခကံဖမပ ုငဆ် ငုမ်ှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလပ်ုကဆာငဖ်ခင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်းကသာ အခနွဆ် ငုရ်ာ၊ 

သဘာဝပါတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ၊ အထ်ူးဇုနဆ် ငုရ်ာ၊ (Eminent domain law) ထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်း 

ဒ မု န််းဆ ငုရ်ာ ဥပကဒ နငှ  ်နည််းဥပကဒမ ာ်း၊ 

 က ်းြေြွေအ်ကဖပာင််းအလ ဖဖစ်ကပေါ် ဖခင််း သ ု  မဟတု ် အ မ်ဖခကံဖမက ်း ြေ ဆင််းကနကသာ ကနရာကဒသ 

ဧရ ယာတငွ ်တညရ်ှ ကနဖခင််း၊ 

 ရင််းနှ်ီးမတညက်င ွ လတတ်ကလာလ ုအပ်ကနဖခင််း နငှ  ် ထ အုကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်းအာ်း အဆင ဖ်မ င တ်ငရ်န ်

သ ု  မဟတု ်ဆြေလ်ြေထ် န််းသ မ််းထာ်းရန ်အသံ်ုးစရ တ ်လ အုပ်ဖခင််း၊ 

 အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း နငှ  ် အသံ်ုးအကဆာငမ် ာ်း ဖပနလ်ညမွ်မ််းမံ ဖပငဆ်ငက်ဆာြေလ်ပ်ုခ  န ် ြောလ 

တစ်ကလျှာြေ ်သ ု  မဟတု ်အခ ြုေအ်တန  အ်ာ်းဖဖင  ်ပ တထ်ာ်းရဖခင််း၊ 

 အ မ်ဖခကံဖမက ်းတနဖ် ု်းမ ာ်း အတြေအ်ြေ ရှ ဖခင််း၊ က ်းနှုန််းမတညပ်င မ်ဖခင််း သ ု  မဟတု ် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ ပ ုငဆ် ငုမ်ှု(Assets)မ ာ်း တနဖ် ု်းကလ ာ ြေ လာန ငုက်ဖခရှ ဖခင််း၊ 

 အ မ်ဖခကံဖမမ ာ်း၏ ကငဖွဖစ်လယွမ်ှုနှုန််းအာ်း အဖခာ်းပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်း၏ ကငဖွဖစ်လယွမ်ှုနှုန််း (Liquidity) နငှ  ်

နှု င််းယဉှဖခင််း၊ 
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အဖမတအ်စွန််းရရှ မှု နည််းပါ်းဖခင််း နငှ  ် ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုနှုန််း (CashFlow) အာ်းဖဖင  ် ဝငက်ငရွရှ မှု နည််းပါ်း 

ဖခင််းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေ ယုပ် ုငအ်ကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း ပ ုငဆ် ငုမ်ှုြေဏ္ဍတငွ ် ပ ၍ုသ သာထငရ်ှာ်းပါသည။် 

အဘယက် ြောင ဆ် ကုသာ်  ပုံကသြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်းကသာ အကဆာြေအ်ဦ်းမ ာ်း (Fixed Cost Structure)အတြွေ ်

ပ ုငရ်ငှတ်ငွ ် မကမျှာ်မှန််းန ငုက်သာ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ သည ် အနတရာယ ် ရှ ကနပါသည။် ကနာြေတ်စ်ဖန ်

စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းခ  နအ်ကတာအတငွ််း ဝယလ် အုာ်းြေ ဆင််းဖခင််း နငှ  ် ဝငက်င ွ ြေ ဆင််းဖခင််းတ ု  မှာ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ ပ ုငဆ် ငုမ်ှုပစစည််းဥစစာမ ာ်းတနဖ် ု်းြေ လုည််း ကလ ာ ြေ သာွ်းကစပါသည။်  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ အ မ်ဖခကံဖမအကဆာြေအ်ဦမ ာ်းြေ  ု မ မ တ ု   ကရာင််းခ လ သုကလာြေ ်

ကရာင််းန ငုမ်ညမ်ဟတုသ်ြေ  သ ု   လံ်ုးဝ ကရာင််းခ ၍မရ န ငုဖ်ခင််းမ  ြု်းလည််းဖဖစ်န ငုပ်ါသည။် ထ ု  က ြောင  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ပ ုငဆ် ငုက်သာ ပစစည််းဥစစာ အဝဝြေ  ုက ်းြေြွေတ်ငွ ် ဖဖစ်ကပေါ်ကနကသာ ကဖပာင််းလ မှုအကဖခအကနမ ာ်း သ ု  မဟတု ်

အဖခာ်းအကဖခအကနတ ု  အကပေါ်လ ြုေ၍် တနု  ဖ်ပနက်ဆာငရွ်ြေရ်ာ၌ ခ ြေခ် င််းဆ သုြေ  သ ု   ထ န််းည   

ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ည ်မဟတုက်ပ။ 

 

မှိမှိတှိုံ ို့ ကုံေ်ပစစည််းအမ တတ် ံှိပ်မျာ်း၏ အရညအ်ရသ်ွး သှိုံ ို့မဟုံတ ် ဂုံဏ်သတင််း ကျ င််းယှိုံယငွ််းမ  

တစရ်ပ်ရပ်သည ် မှိမှိတှိုံ ို့၏  ဂုံဏ်သတင််း၊ လုံပ်ငေ််း၊ ဘဏ္ဍာရရ်းအရဖခအရေ သှိုံ ို့မဟုံတ ် လုံပ်ငေ််း 

လညပ်တမ် ရလေမ်ျာ်းအရပေါ်  ှိုံ်းကျှိို်းသကရ်ရာကမ် ရ ှိလာနှိုံငပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်း နငှ  ်ထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှုမ ာ်းမှာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  အတြွေ ်အလနွအ်ကရ်းပါကသာ 

ပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းဖဖစသ်ည။် အမ ာ်းဖပညသ်မူ ာ်းြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေနုအ်မှတ ် တဆံ ပ်မ ာ်း နငှ  ်

ယင််းနငှ ဆ်ြေန် ွှယက်နကသာ ဂုဏသ်တင််းထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှုမ ာ်းြေ  ု မတှမ်တှရ်ရ ရှ ကနဖခင််းသည ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဧည သ်ညမ် ာ်းြေ  ု ဆွ ကဆာငထ်ာ်းန ငုစွ်မ််း ရှ သညဟ်ကူသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စွမ််းရညြ်ေ  ု

ဖပသဖခင််းလည််းဖဖစ်သည။်  

ယင််းသ ု  ကသာအက ြောင််းက ြောင်  မ မ တ ု  လပ်ုငန််းသည ် အမှတတ်ဆံ ပ် ကခတမ်စာ်းကတာ ဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ဂုဏသ်တင််း ထ ခ ြုေဖ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည်  ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခတ ု  က ြောင  ် ထ ခ ြုေမ်ှုရှ န ငုပ်ါသည။် မ မ တ ု   

အမှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်းသာ ကခတမ်မီကတာ ပါြေ သ ု  မဟတု ် ဖြေရ်ှငမ်ြေ ကတာ ဟ ု ရှုဖမငခ်ရံပါြေ သ ု  မဟတု ်

အရညအ်ကသ်ွးြေ  ု တစသ်မတတ်ည််း ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုဖ်ခင််း မရှ ပါြေ မ မ တ ု  အကနဖဖင  ် ဧည် သညမ် ာ်းြေ  ု

ဆွ ကဆာငန် ငုစ်ွမ််း ရှ ကတာ မညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ထပ်ကလာင််းကဖပာရပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ မညသ်ည ြ်ေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်တစ်ခ ု သ ု  မဟတု ် အုပ်စုတစ်ခလုံ်ုး၏ 

အကထကွထြွေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်တ ု  ၏ ဂုဏသ်တင််းထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှုြေ  ု ဆန  ြ်ေ င ်

ဘြေအ်ြေ  ြု်းသြေက်ရာြေန် ငုက်သာ လွှမ််းမ ်ုးန ငုသ်ည  ်အက ြောင််းရင််းမ ာ်းစွာ ရှ ပါသည။် ပ ုငဆ် ငုမ်ှု အကနအထာ်း  

နငှ  ် စီမံခန  ခ်ွ အုပ်ခ ြုပ်ကရ်းဆ ငုရ်ာ အကလ အြေ င မ် ာ်းကဖပာင််းလ ဖခင််း၊ လပ်ုငန််းခငွတ်ငွ ် မကတာ်တဆမှုမ ာ်း 

သ ု  မဟတု ် ထ ခ ြုေဒ်ဏရ်ာအနာတရမ ာ်းဖဖစ်ကပေါ် ဖခင််း၊ သဘာဝကဘ်းအနတရာယမ် ာ်း၊ ရာဇဝတမ်ှုမ ာ်း 

ဖဖစ်ပွာ်းဖခင််း၊ ဧည သ်ညတ်စ်ဦ်းတစ်ကယာြေြ်ေ မကြောင််းသတင််းဖဖန  က်ဝဖခင််း၊ သ ု  မဟတု ် အလာ်းတ ူ

ဖဖစ်ရပ်မ ာ်းဖဖစ်ကပေါ်ပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှု၊ အမ ာ်းဖပညသ်မူ ာ်း အ ြော်းတငွ ်



 

46 
 

အထငအ်ဖမငလ်ွ မှာ်းမှု နငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းအကပေါ် စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်း ယံ ုြေညမ်ှု ြေ ဆင််း 

လာန ငုသ်ညအ်ထ  မလ လုာ်းအပ်ကသာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေတ်တပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ငုဆ် ငုက်သာ ဟ တုယ ်နငှ  ်

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းအကတာ်မ ာ်းမ ာ်းမှာ ကနရာကဒသအနှံ  တငွ ်ရှ ကနကသာက ြောင  ်တစ်ကနရာတငွ ်ထ ြုေ  သ ု  ကသာ 

အဖဖစ်အပ ြေတ်စ်ခ ု ဖဖစ်ပွာ်းရုံနငှ ပ်င ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏စ်ီးပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း တစ်ခလုံ်ုး နငှ  ်ထငက်ပေါ်ကြေ ာ် ြော်းမှုြေ  ု

ထ ခ ြုေက်စသည အ်ဖပင ် ကအာငဖ်မငက်နကသာ ကနရာကဒသ တစ်ခစုီတငွလ်ည််း ဂုဏသ်တင််း မ ာ်းစွာ 

ြေ ဆင််းကစပါသည။် ထ ု  အဖပင ်မ ြောကသ်းမီနစှ်မ ာ်းအတငွ််း လမူှုြေနွရ်ြေမ်ီဒယီာမ ာ်း အသံ်ုးဖပြုမှုမ ာ်းလာပပီ်း 

ကနရာကဒသအနှံ  တငွ ် ကရာြေရ်ှ  ကပေါ်ကပါြေ ် သံ်ုးစွ ကန ြေကသာက ြောင  ် ထ ြုေ  သ ု  ကသာ အဖဖစ်အပ ြေမ် ာ်း 

ဖဖစ်ပွာ်းခ  ပါြေ ထ  ု အဖဖစ်အပ ြေမ် ာ်းသည ် လမူှုြေနွရ်ြေမ်ီဒယီာမ ာ်းကပေါ် လျှငဖ်မနစ်ွာ ကရာြေရ်ှ သာွ်းန ငုပ်ပီ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကပေါ် အမ ာ်းဖပညသ်တူ ု  ၏ အဖမငမှ်ာ အနှုတလ်ြေခဏာကဆာငက်စန ငုပ်ါသည။်   ထ ြုေ  သ ု  ကသာ 

အကဖခအကန ဖဖစ်ကပေါ် လာပါြေ တရာ်းမျှတမှု ရရှ ကရ်းအတြွေ ် ဥပကဒအရ တရာ်းစွ ဆ မုှုမ ာ်း နငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ရငဆ် ငုရ်န ငုပ်ါသည။် အြေယ၍် အမ ာ်းဖပညသ် ူ မတှယ်ထူာ်းကသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေနုအ်မှတ ် တဆံ ပ်မ ာ်း၏ 

အရညအ်ကသ်ွး ြေ ဆင််းလာပါြေ သ ု  မဟတု ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဂုဏသ်တင််းထငက်ပေါ် ကြေ ာ် ြော်းမှု ထ ခ ြုေပ် ြေစ််ီး 

လာပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်း၊ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်ါတ ် ကဆာငရွ်ြေမ်ှု 

ကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒမ် ာ်း ရရှ မှုတ ု  ြေ  ုဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေအ်ြေ  ြု်း သြေက်ရာြေက်စပါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ရမျှာ်မ ေ််း ာ်းသကဲို့သှိုံ ို့ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်း၊ ရငရွ က်း ှိုံငရ်ာ စွမ််းရ ာငန်ှိုံငမ်  န ငို့ ်

လုံပ်ငေ််းလညပ်ါတရ် ာငရွ်ကမ် ၊ ရအာငဖ်မငမ် ရလေမ်ျာ်း ရရ ှိမ အာ်း  ှိခှိုံက် ပျကစ် ်းလာပါက 

ရောက ်ပ်အောဂတတ်ငွ ်  ုံတလ်ုံပ်ရေ် ရညမ် ေ််း ာ်းရသာ ကုံေ်အမ တတ် ံှိပ် အသစမ်ျာ်းန ငို့ ်

ဝေ်ရ ာငမ် အသစမ်ျာ်းကှိုံ  ုံတလ်ုံပ်ရရာင််းချရာတငွ ်ရအာငဖ်မငန်ှိုံငမ်ည ်မဟုံတပ်ါ။ 

ထ ြုေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်အသစ်မ ာ်း ထတုလ်ပ်ုရာတငွ ် ြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်းဖပနလ်ညြ်ောမ ကရ်း သ ု  မဟတု ်

ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်း၊ ထတုြ်ေနုမ် ာ်း နငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအာ်းလံ်ုး ကအာငဖ်မငမ်ှုရရှ ကရ်း နငှ  ် အုပ်စုမှ 

ထတုလ်ပ်ုကရာင််းခ ကသာ မညသ်ည ြ်ေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်ြေ မုဆ  ု စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်း လြေခ်သံံ်ုးစွ ရနမ်ှာ 

ကသခ ာကရရာကသာအရာ မဟတုက်တာ ကပ။ အြေယ၍်  အသစ်ထတုလ်ပ်ုလ ြုေက်သာ ဟ တုယ ် ထတုြ်ေနု ်

ပစစည််း (သ ု  မဟတု)် ဝနက်ဆာငမ်ှုသည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   ကမျှာ်လင ထ်ာ်းသြေ  သ ု   က ်းြေြွေတ်ငွ ်ကအာငဖ်မငမ်ှုမရရှ ပါြေ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်း၊ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု နငှ  ် လပ်ုငန််း လညပ်ါတက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု 

ကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒမ် ာ်း ရရှ မှုြေ  ုမလ လုာ်းအပ်ကသာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကစပါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းချဲွဲ့ ငွရ်ာတငွ ် စ မံခေ ို့်ခွဲရရ်း ှိုံငရ်ာဝေ် မ််းမျာ်း န ငို့ ် အဓှိကဌာေ မျာ်းတငွ ်

ဝေ် မ််းမျာ်း လှိုံအပ်မ မျာ်းရ ှိသည။် 

Resort မ ာ်း၊ ဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်း၊ Spa မ ာ်းနငှ  ် အကဆာြေအ်အံ ု   ကရာင််းဝယဖ်ခင််း စသည  ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းခ  ွဲ့ထငွလ်ာမှုအတြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာစီမံခန  ခ်ွ ကရ်းဌာန၊ ဗဟ  ု

က ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်းဌာန၊ အကဆာြေအ်ဦ်းဒဇီ ုင််း နငှ  ် စီမံြေ န််းမ ာ်းစီမံခန  ခ်ွ အပ်ုခ ြုပ်ကရ်းဌာန၊ ဘဏ္ဍာကရ်း 
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ဆ ငုရ်ာအစီရငခ်စံာဖပြုစုကရ်းဌာန နငှ  ် သတင််းအခ ြေအ်လြေဌ်ာနတ ု  တငွ ် လပ်ုသာ်းအရင််းအဖမစ်မ ာ်း 

ထပ်မံလ အုပ်မှုမ ာ်း ရှ လာပါသည။် (အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချက ်

အလကမ်ျာ်း၊  အာ်းသာချကမ်ျာ်း/ မဟာဗျျူဟာမျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာ -စေစတ်ကျရရွ်းချယ ်ာ်းရသာ 

ဟှိုံတယန် ငို့ ် အပေ််းရဖြစခေ််းမ တစ ်ငို့ ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််း တှိုံ်းတကလ်ာရအာင ်

အာရံုံစှိုံကလ်ုံပ်ရ ာငဖ်ခင််း ကှိုံ  ကညို့ပ်ါ။) ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ Resort  မ ာ်း၊ ဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်း၊ Spa မ ာ်းနငှ  ်

အကဆာြေအ်ဦ်းပ ုငဆ် ငုမ်ှု ကရာင််းဝယဖ်ခင််းစသည  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း ခ  ွဲ့ထငွလ်ာမှုြေ  ု

ကအာငဖ်မငစ်ွာလပ်ုကဆာငန် ငုရ်န ် နငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းန ငုရ်နအ်လ ု  ငာှ လ အုပ်ကနကသာ 

စီမံခန  ခ်ွ ကရ်းဆ ငုရ်ာရာထ်ူးမ ာ်း၊ အဖခာ်းလ အုပ်ကသာဝနထ်မ််းမ ာ်း လံကုလာြေစွ်ာခန  ထ်ာ်းကပ်းဖခင််း၊ 

ထ န််းသ မ််းထာ်းဖခင််းအစီအစဉ စသညတ် ု  ြေ  ုလပ်ုကဆာငရ်န ်ကသခ ာကရရာမှု မရှ ကသ်းပါ။ 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ Resort တစရ်ေရာရာတငွ ် မ ်းရလာငဖ်ခင််း၊ မရတာတ် မ မျာ်း ဖြစပွ်ာ်းဖခင််း န ငို့ ်

အဖခာ်းရဘ်းအနတရာယ ်ှိုံ်းမျာ်း ဖြစရ်ပေါ် ဖခင််းဖြငို့ ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းကှိုံ မျာ်းစွာ 

 ှိခှိုံကရ်စနှိုံငပ်ါသည။် 

လတတ်ကလာတငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်ဟ တုယန်ငှ  ်Resort အကရအတြွေ ်အြေန  အ်သတဖ်ဖင  ်အနည််းငယသ်ာ 

လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းဖဖစပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ Rresort တစ်ကနရာရာတငွ ် မီ်းကလာငဖ်ခင််း၊ 

အဖခာ်းကဘ်းအနတရာယဆ် ်ုးမ ာ်းဖဖစ်ပွာ်းဖခင််းဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ 

ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာစွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု၊ အဖမတအ်စွန််းရရှ မှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်ါတက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု ကအာငဖ်မငမ်ှု 

ရလဒမ် ာ်း ရရှ မှုြေ  ု မလ လုာ်းအပ်ကသာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကစပါသည။် မီ်းကလာငမ်ှု၊ 

မကတာ်တဆမှုဖဖစ်ပွာ်းမှု နငှ  ် အဖခာ်းကဘ်းအနတရာယဆ် ်ုးမ ာ်း၏ ကနာြေဆ်ြေတ်ွ  ဖပဿနာမ ာ်းမှာ ကြေ်ီးမာ်း 

ဖပင််းထနန် ငုပ်ါသည။် ယင််းသ ု  ဖဖစ်ပွာ်းပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု၊ 

အဖမတအ်စွန််းရရှ မှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်ါတက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု ကအာငဖ်မငမ်ှု ရလဒမ် ာ်းရရှ မှုြေ  ု

မလ လုာ်းအပ်ကသာအြေ  ြု်း သြေက်ရာြေက်စပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ ကနရာကဒသမ ာ်းမှ ဟ တုယ ် နငှ  ်

အပန််းကဖဖလပ်ုငန််းအကပေါ် မညမ်ျှအထ  အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှု ရှ န ငုသ်ည၊် ထ ဖုဖစ်ရပ်မ ာ်းမှာ 

မညသ်ည အ်ခ  နတ်ငွ ် ဖဖစ်မညဆ် သုညြ်ေ  ု ကြေ ြုတငခ်န  မှ်န််း၍မရန ငုပ်ါ။ ထ အုဖဖစ်အပ ြေမ် ာ်း ဖဖစ်ပွာ်းမှုနငှ  ်

စပ်လ ဥ််း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွ ် အာမခမူံဝါဒအရ တစ်ပ ုင််းတစစ် လွှမ််းဖခြံုြောမ ထာ်းမှု ရှ ကသာ်လည််း 

လပ်ုငန််းအုပ်စု၏ စ်ီးပွာ်းကရ်းလညပ်ါတမ်ှုြေ  ုထ ခ ြုေန် ငုပ်ပီ်း က ြေ်းပမီမဆပ်န ငုက်သာ အကဖခအကန (Insolvency) 

အထ ကရာြေသ်ာွ်းန ငုပ်ါသည။် 

 

လုံပ်ငေ််းအုံပ်စုံအတကွ ်အာမခံ  ာ်းရ ှိဖခင််းသည ်မလံုံရလာကန်ှိုံငရ်သ်းပါ။ 

လပ်ုငန််းအုပ်စုအကနဖဖင  ် မီ်းကလာငဖ်ခင််း၊ သခူ ်ုးခ ်ုးခရံဖခင််း၊ ကရကြေ်ီးဖခင််းစသည  ် သဘာဝကဘ်းအနတရာယမ် ာ်း 

က ြောင  ် ယင််းတ ု  ပ ုငဆ် ငုသ်ည  ် ပစစည််းဥစစာမ ာ်း ပ ြေစီ််းဖခင််း၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းဖခင််း စသည မ်ကမျှာမ်ှန််းန ငုက်သာ 

ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ သည အ်နတရာယန်ငှ  ် ရငဆ် ငုရ်တတပ်ါသည။် ထ အုဖဖစ်အပ ြေမ် ာ်းသည ် လပ်ုငန််းအုပ်စ၏ု 
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စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုကဆာငလ်ညပ်တမ်ှုမ ာ်း၊ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု၊ အဖမတအ်စွန််းရရှ မှု နငှ  ် လပ်ုငန််း 

လညပ်ါတက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု ကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒမ် ာ်း ရရှ မှုတ ု  ြေ  ုဆန  ြ်ေ ငဘ်ြေ ်အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စပါသည။် 

လပ်ုငန််းအုပ်စု၏ အာမခကံပေါ်လစီမူဝါဒမ ာ်းအရ ထ ဆုံရုှု ံ်းမှုမ ာ်းအကပေါ် တစ်ပ ုင််းတစ်စ ြောမ န ငုက်သာ်လည််း 

လပ်ုငန််းအုပ်စုပ ုငဆ် ငုက်သာ  ပ ုငဆ် ငုမ်ှု ပစစည််းဥစစာမ ာ်းအာ်းလံ်ုးအတြွေ ်အာမခ ံြောမ န ငုရ်န၊် လွှမ််းဖခြံုန ငုရ်န ်

မလံကုလာြေက်သ်းပါ။ တစခ်ါတစ်ရံတငွ ် ဆံ်ုးရှု ံ်းမှုမ ာ်းမာှ အာမခကံပ်းန ငုသ်ည  ် ကငပွမာဏထြေ ် ပ မု ုဖခင််း 

သ ု  မဟတု ်ထ အုဖဖစ်အပ ြေ ်သ ု  မဟတု ်ဆံ်ုးရှု ံ်းပ ြေစီ််းမှုသည ်လပ်ုငန််းစ၏ု အာမခမံူဝါဒအရ အြေ ံြု်းမဝငဖ်ခင််း 

စသညတ် ု   ဖဖစ်ကပေါ်လာပါြေ အုပ်စု၏ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ှု အကဖခအကနမ ာ်းြေ  ု

မ ာ်းစွာ ထ ခ ြုေက်စပါသည။် 

 

လုံပ်ငေ််းအုံပ်စုံ၏ လကရ် ှိလ ညို့ပ်တသ်ံုံ်းစွရဲေရသာ အသံုံ်းစရှိတက်ုံေ်ကျမ သည ် အောဂတတ်ငွ ် ပှိုံမှိုံ 

မျာ်းလာနှိုံငရ်ဖခရ ှိသည။် လုံပ်ငေ််းအုံပ်စုံအရေဖြငို့ ်  ှိုံရငရွ က်းအသံုံ်းစရှိတ ် ဖမငို့တ်ကလ်ာမ အရပေါ် ၎င််း၏ 

ဝေ်ရ ာငမ် အသံုံ်းဖပိုသမူျာ်း ဧညို့သ်ညမ်ျာ်း သံှိုံ ို့ ကျခရံစဖခင််း မဖပိုလုံပ်နှိုံငရ်ပ။ 

အသံ်ုးစရ တ ် ြေနုြ်ေ ကငမွ ာ်းဖဖစ်ကသာ အသံ်ုးအကဆာငပ်စစည််းမ ာ်း ဝယယ်ဖူခင််း၊ အလပ်ုသမာ်းမ ာ်းအတြွေ ်

လပ်ုခကပ်းကခ ဖခင််း၊ အကဆာြေအ်ဦ်းကဆာြေလ်ပ်ုရန ် ြေနု ်ြေမ််းပစစည််းဝယယ်ဖူခင််း၊ အာမခထံာ်းဖခင််းတ ု  မှာ 

ပုံကသမဟတုဘ်  ကနာငအ်နာဂတတ်ငွ ် စရ တစ်ြေမ ာ်း မ ာ်းဖပာ်းလာန ငုပ်ါသည။် အြေယ၍် အတ အြေ  

သတသ်တမှ်တမှ်တ ် သကဘာတညူမီှုမ ာ်း မလပ်ုထာ်းန ငုခ်  လျှင ် သ ု  မဟတု ် မရှ ခ  လျှင ် ထ စုရ တစ်ြေမ ာ်း 

တြေလ်ာဖခင််းြေ  ု အုပ်စု၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်း၊ ဧည သ်ညမ် ာ်းထ ံ ြေ ခကံစ 

ဖခင််းဖပြုလပ်ုန ငုမ်ညမ်ဟတုက်ပ။ လပ်ုငန််းအုပ်စ၏ု ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းအာ်း   ကြေ်ီးဖမင လ်ာမည  ်

စရ တစ်ြေြေ  ု ြေ ခကံစန ငုဖ်ခင််းမရှ ပါြေ    ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ကငဝွငက်ငထွြွေစီ််းဆင််းမှု (Cash Flow) နငှ်  ်

လပ်ုငန််းလညပ်တက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု  ရလဒမ် ာ်းြေ  ုမ ာ်းစွာ ထ ခ ြုေန်စ်နာကစပါမည။် 

 

လုံပ်ငေ််းအုံပ်စုံ၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််း၊ လုံပ်ငေ််းလညပ်တရ် ာငရွ်ကမ် မျာ်းမ ာ အစှိုံ်းရ သှိုံ ို့မဟုံတ ်

အမျာ်းဖပညသ်၏ူ အသံုံ်းအရ ာင ်အရ ာကအ်ပံို့မျာ်းန င်ို့ဝေ်ရ ာငမ် မျာ်းအရပေါ် မျာ်းစွာမူတညပ်ါသည။် 

အမ ာ်းဖပညသ်မူ ာ်းသံ်ုးစွ သည  ် လျှပ်စစ်မီ်း နငှ  ် ကရမှာ ဤအုပ်စု၏စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း ကြောင််းစွာ 

လညပ်တက်ဆာငရွ်ြေန် ငုရ်န ် လနွစွ်ာအကရ်းပါကပသည။် ထ ဝုနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းရရှ ရန ်  ြေန   ်ြောကနဖခင််း၊ 

လံကုလာြေစွ်ာ မရရှ ဖခင််း၊ ရရှ ပငရ်ရှ ဖငာ်းလည််း အခ  န ်ြောဖမင စွ်ာ ဖပတက်တာြေက်နဖခင််း စသညတ် ု  မှာ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စ်ီးပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း ကြောင််းစွာလညပ်တက်ဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ် မ ာ်းစွာ ထ ခ ြုေ ်

နစ်နာကစပါသည။် အစ ု်းရထမံှ လျှပ်စစ်မ်ီး နငှ  ် ကရ အလံအုကလာြေ ် မရရှ မှု၊ ဖပတက်တာြေမ်ှု တ ု  က ြောင  ်

ဖဖစ်ကပေါ်လာကသာ လတတ်ကလာဖပဿနာမ ာ်းြေ  ု ကဖဖရှင််းရန ် ဒဇီယ ် မီ်းစြေမ် ာ်း အသံ်ုးဖပြုဖခင််း 

စသညတ် ု  က ြောင  ် အုပ်စု၏ ြေနုြ်ေ မှုစရ တြ်ေ  ု ပ ုမ ုဖမင မ်ာ်းကစြော ထ  ု မီ်းစြေမ် ာ်းမှ ထတုလ်ွှတသ်ည  ်

လျှပ်စစ်ဓာတအ်ာ်းပမာဏမှာ မ မ တ ု   ပစစည််းမ ာ်း၊ အသံ်ုးအကဆာငမ် ာ်း လံကုလာြေစွ်ာ သံ်ုးစွ ရကလာြေက်အာင ်
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ဓာတအ်ာ်းဖပည မီှ်မှု မရှ ဖခင််းက ြောင  ် မ မ တ ု  ၏ ပုံမှနလ်ပ်ုငန််း ကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ကြောင််းစာွ 

မကဆာငရွ်ြေန် ငုက်တာ ဘ  မ ာ်းစွာ အခြေအ်ခ ဖဖစ်ကစပါသည။် 

 

နှိုံငင်ဖံခာ်းရငလွလဲ ယမ် န ေ််း အတကအ်ကျရ ှိဖခင််း၊ မတညပ်ငှိမ်ဖခင််းမ ာလည််း မှိမှိတှိုံ ို့၏ ရောက ်ံုံ်း 

အစ ရငခ်ံစာပါ ရရ ှိရသာ ရငရွ က်း ှိုံငရ်ာရလေမ်ျာ်းကှိုံ မလှိုံလာ်းအပ်ရသာအကျှိို်း သကရ်ရာက်မ  

ဖြစရ်စပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အခန််းငာှ်းရမ််းခြေ  ု ပုံမှနအ်ာ်းဖဖင  ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာဖဖင  ် သတမှ်တက်လ ရှ သည။် သ ု  ကသာ် 

တစခ်ါတစ်ရံတငွ ်ဖပငပ်ကငကွ ြေ်းလ လယှန်ှုန််း ကပါြေက် ်းအတ ငု််း ြေ ပ်ကငဖွဖင  ်ကပ်းကခ မှုလည််း  ြေြံုရပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  နငှ  ်ဖပညတ်ငွ််း၊  ဖပညပ် Travel Agent မ ာ်းအ ြော်း ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အခ  ြုွဲ့ စာခ ြုပ်မ ာ်း တငွ ်တစ်ခါတစ်ရံ 

ဥကရာပသံ်ုးကင ွ ယရူ ု ၊ ထ ငု််းဘတက်င ွ နငှ  ် အဖခာ်းကငကွ ြေ်းအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းြေ  ု အသံ်ုးဖပြုကသာ်လည််း 

အမ ာ်းအာ်းဖဖင  ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာြေ သုာ တနဖ် ု်းတစ်ခအုကနနငှ  ် အသံ်ုးမ ာ်းပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ဝငက်ငအွမ ာ်းစသုည ် သံ်ုးစွ သကူဖါြေသ်ညမ် ာ်းထမံှ ရရှ ကသာ ကငအွပါအဝင ် အမ ာ်းစုမှာ အကမရ ြေန ်

ကဒေါ်လာဖဖစ်ကသာ်လည််း ဖမနမ်ာြေ ပ်ဖဖင လ်ည််း ကပ်းကခ န ငုပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ သံ်ုးကင ွ အမ ာ်းစုမှာ 

ဖမနမ်ာြေ ပ်ကငဖွဖစ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  လြေထ် ရှ  အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ နငှ  ် ယရူ ုကငတွ ု   ြေ  ု ဖမနမ်ာြေ ပ်ကငဖွဖင  ်

လ လယှရ်ာတငွ ် တနဖ် ု်းကလ ာ ဖခင််း (Depreciation) နငှ  ်  ြေြံုကတွွဲ့ရပါသည။် ထ ု  ဖပင ် ြေျွန ပ်ုတ ု  ၏ 

ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာရှင််းတမ််း နငှ  ် အစီရငခ်စံာြေ  ု ဖမနမ်ာြေ ပ်ကငဖွဖင သ်ာ ကဖာ်ဖပကလ ရှ ပါသည။် အကမရ ြေန ်

တစ်ကဒေါ်လာ နငှ  ်  ညမီျှကသာ ဖမနမ်ာကငြွေ ပ်တနဖ် ်ုး အကဖပာင််းအလ  မ ာ်းကလကလ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒတ်ငွ ်ကဖပာင််းလ မှု မ ာ်းကလကလဖဖစ်သည။် ထ ု  အဖပင ်မ မ တ ု  ၏ ကနာြေဆ်ံ်ုးစာရင််းပ တ ်

ရရှ ကသာ ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာ ကအာငဖ်မငမ်ှုရလဒမ် ာ်းြေ  ု မလ လုာ်းအပ်ကသာ 

အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုဖဖစက်စပါသည။် မ မ တ ု  အကနဖဖင  ် ထ ကုငကွ ြေ်းလှ လယှန်ှုန််း မတညပ်င မ်မှုအာ်း 

ထ န််းည  ရနက်ြေ ြု်းစာ်းမှုအတြွေ ် ထ အုခန််းခနှုန််းထာ်းမ ာ်းြေ  ု အကမရ ြေန ် ကဒေါ်လာဖဖင  ်

သတမ်ှတက်ပ်းထာ်းကသာ်လည််း အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာအတြေအ်ြေ  ကပေါ်မူတည၍် အခန််းခနှုန််းထာ်းမ ာ်းြေ  ု

အခ  နမ်ီ ဖပနလ်ညသ်တမှ်တလ်ပ်ုကဆာငက်ဖပာင််းလ ရန ် မတတန် ငုက်ပ။ ထ ု  က ြောင  ်

ကငကွ ြေ်းလ လယှန်ှုန််းမတညပ်င မ်ဖခင််းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာရငှ််းတမ််း အစီရငခ်စံာြေ  ု

ကအာြေပ်ါအတ ငု််း အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေန် ငုပ်ါသည။် 

 ကငကွ ြေ်းအမ  ြု်းအစာ်းကဖပာင််းလ ကဖာ်ဖပရာ၌ဖဖစ်ကပေါ်လာန ငုက်သာ (Translation Risk) ဆံ်ုးရှု ံ်း 

န ငုက်ဖခအနတရာယ ်ရှ ပါသည။် ယင််းမှာ သတမ်ှတြ်ောလတစ်ခအုတငွ််း ဝငက်ငထွြွေက်ငအွကပေါ် 

တြွေခ် ြေရ်ာတငွလ်ည််းကြောင််း သ ု  မဟတု ် မညသ်ည ရ်ြေစွ် တစ်ခခုြုေ မုဆ  ု ကနာြေဆ်ံ်ုး 

ထာ်း၍ ဘဏ္ဍာကရ်းရငှ််းတမ််းကရ်းဆွ ထတုဖ်ပနရ်ာတငွလ်ည််းကြောင််း၊ ထ ြုောလအတငွ််း 

ဖဖစ်ပွာ်းကနကသာ ဖမနမ်ာြေ ပ်ကင ွ နငှ  ် န ငုင်ဖံခာ်းကငလွ လယှန်ှုန််းအကပေါ်တငွသ်ာ အကဖခခ ံ

တြွေခ် ြေရ်ဖခင််းက ြောင  ် ဖဖစ်ကပေါ်လာန ငုက်သာ (Translation Risk) ဆံ်ုးရှု ံန ငုက်ဖခ 

အနတရာယရ်ှ ဖခင််း၊  
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 ကငကွပ်းကခ ဖခင််း၊ ကငလွြေခ်ဖံခင််းဖပြုလပ်ုရာတငွ ် (Transaction Risk) ဆံ်ုးရှု ံန ငုက်ဖခ 

အနတရာယရ်ှ ဖခင််း၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဝငက်င ွ နငှ  ် ပ ငုဆ် ငုမ်ှုမ ာ်း (Revenue & Assets) နငှ  ်

ဆြေန် ွှယပ်ပီ်း ြေနုြ်ေ စရ တ ်နငှ  ်ကပ်းရနတ်ာဝန ်(Cost & Liabilities) မ ာ်း ကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ်

ကငကွ ြေ်းတနဖ် ု်းအတြေအ်ြေ  တညပ်င မ်မှု မရှ ဖခင််းပငဖ်ဖစသ်ည။် 

 

ကငကွ ြေ်းအမ  ြု်းအစာ်း ကဖပာင််းလ ကဖာ်ဖပရာ၍ ဖဖစ်ကပေါ်လာန ငုက်သာ (Translation risk) 

ဆံ်ုးရှု ံန ငုက်ဖခအနတရာယရ်ှ ဖခင််းမှာ ြေ ပ်ကငတွနဖ် ု်း အတြေအ်ြေ မ ာ်းစွာ ရှ န ငုပ်ပီ်း ယခငြ်ောလမ ာ်းနငှ  ်

နှု င််းယဉှပါြေ သ သာကသာ ြေွ ဖပာ်းမှုမ ာ်းရှ န ငုက်သာလ်ည််း ဘဏ္ဍာကရ်း အစီရငခ်စံာကရ်းသာ်းရာတငွသ်ာ 

အြေ  ြု်းသြေ ် ကရာြေမ်ှုရှ ပါသည။် ယင််းမှာ ကငလွြေခ်ဖံခင််း၊ ကငကွပ်းကခ ဖခင််း ဖပြုလပ်ုသည  ် ဆံ်ုးရှု ံန ငုက်ဖခ 

အနတရာယ ်ရှ ဖခင််း (Transaction Risk)ကလာြေ ်အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှု မမ ာ်းဘ  လပ်ုငန််းကအာငဖ်မငမ်ှု ရလဒ ်

တစ်စံုတစ်ရာြေ  ုမ ာ်းစွာမထ ခ ြုေန် ငုပ်ါ။ 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့သည ်က်ူးစကဖ်မေ်ရရာဂါမျာ်း ဖြစပွ်ာ်းမ န ငို့ ် ကိံုရတွွဲ့ရနှိုံငြွ်ယ ်ရ ှိသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် စီ်းပွာကရ်း နငှ  ် လမူှုကရ်းရာ မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်းြေ  ု ဖဖစ်ကစကသာ အတ တ ် ြောလြေ 

အကရှွဲ့အလယပ် ငု််းကဒသတငွ ် ဖဖစ်ပွာ်းခ  သည  ် အသြေရ်ှုလမ််းက ြောင််းဆ ငုရ်ာ ကရာဂါမ ာ်း၊ ဖပင််းထန ် ကသာ 

H5N1၊ H7N1၊  ြေြေင်ြှေတ်တုက်ြေ်ွး နငှ  ် အကရှွဲ့ကတာငအ်ာရတှငွ ် ဖဖစ်ပွာ်းကသာ ဇီြောဗ ုင််းရပ်စ် သ ု  မဟတု ်

Covid-19 ြေ်ူးစြေခ်ရံမှုြေ  သ ု  ကသာ ြေ်ူးစြေက်ရာဂါမ ာ်းဖဖစ်ပွာ်းမှုနငှ  ်  ြေြံုကတွွဲ့ရန ငုပ်ါသည။် ဖမနမ်ာဖပည၌် 

အနာဂတတ်ငွ ် ထ ြုေ  သ ု  ကသာကရာဂါဆ ်ုးမ ာ်း မဖဖစ်န ငုဟ် ု တပ်အပ် ကဖပာ၍မရကပ။ အြေယ၍်ထ န််းခ ြုပ်၍ 

မရန ငုက်သာ ထ ြုေ်ူးစြေက်ရာဂါမ ာ်း ဖမနမ်ာဖပညတ်ငွဖ်ဖစ်ပွာ်းပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ထသံ ု   

လာကရာြေလ်ညပ်တန် ငုက်ဖခရှ ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းြေ  ု ဆွ ကဆာငန် ငုက်တာ မညမ်ဟတုဘ်  

မလ လုာ်းအပ်ကသာ အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စန ငုပ်ါသည။် 

 

နှိုံငင်တံကာရငရွ က်းရကာ်ပှိုံရရ်းရ င််းမ  ရချ်းရငရွရ ှိနှိုံငမ် အာ်း စစံည််းကမ််းမျာ်းဖြငို့ ် ဟေ ို့်တာ်း ာ်းပပ ်း 

စစံည််းကမ််းမျာ်းကှိုံ မလှိုံကေ်ာသညို့ ်ဖြစစ်ဉတငွ ်ပျကက်ကွမ် အနတရာယရ် ှိဖခင််း (Default Risks) 

IFC ၏ ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုပဋ ညာဉပါ စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းအရ ြေျွန်ပ်ုတ ု  နငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်းအကပေါ် စံစည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းဖဖင  ် ြေန  သ်တထ် န််းခ ြုပ်မှုမ ာ်းဖပြုလပ်ုထာ်းပါသည။် 

ထ ြုေန  သ်တထ်ာ်းကသာ ပဋ ညာဉြေ  ု လ ြုေန်ာရန ် ပ ြေြ်ေြွေပ်ါြေ ယင််းြေ သုြေည် ာမှုကထာြေထ်ာ်းဖခင််း 

သ ု  မဟတု ် ြေစုာ်းဖခင််း မဟတုလ်ျှင ် IFC ကခ ်းကင ွ အစီအစဉကအာြေရ်ှ  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ကပ်းရနြ်ေ နက်နသည  ်

အက ြေ်းပမာဏအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်သ သာကသာပမာဏတစ်ရပ်ရပ်ြေ  ု ကစာလျှငစ်ွာ ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်န ငုရ်န ်

ဖဖစ်သည။် 

ထ ု  အဖပင ် အပ်ုစုအကနဖဖင  ် တငရ်ှ ကနကသာ က ြေ်းပမ ီ ကပ်းဆပ်န ငုရ်နအ်တြွေန်ငှ  ် ကြေ ြုတငစီ်မံထာ်းကသာ 

ကငအွလံ်ုးအရင််းလ ြုေ ် အသံ်ုးဖပြုမှုမ ာ်းြေ  ု လပ်ုကဆာငန် ငုရ်န ် အနာဂတတ်ငွ ် ကငအွကဖမာြေအ်ဖမာ်း 
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ရရှ ရနလ် အုပ်ပါသည။် အတ ငု််းအတာပမာဏတစ်ခအုထ  ြေျွန်ပ်ုတ ု   လြေလ်မ်ှ်းမီ ထ န််းခ ြုပ်န ငုစ်ွမ််း မရှ ကသာ 

အကထကွထစွီ်းပွာ်း်းကရ်း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း၊ ပပ ြုငဆ် ငုမ်ှု၊ ဥပကဒဖပြုကရ်း၊ ဥပကဒြေ ကုလ်းစာ်းလ ြုေန်ာကရ်းနငှ  ် အဖခာ်း 

လွှမ််းမ ်ုးန ငုက်သာ အက ြောင််းအရာမ ာ်းစသညတ် ု  နငှ  ်  ြေြံုကတွွဲ့ရတတသ်ည။် အုပ်စုအကနဖဖင  ် ယင််းတငွ ်

တငရ်ှ ကနကသာ က ြေ်းပမီြေ  ု ကဖဖရှင််းန ငုရ်န ် နငှ  ် အဖခာ်းြေတ ြေဝတမ် ာ်းြေ  ု လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေန် ငုရ်န ်

လံကုလာြေက်သာ ဝငက်ငထွြွေက်ငလွညပ်တစ််ီးဆင််းမှုရှ ရန ် လ အုပ်ပါသည။် အုပ်စု အကနဖဖင  ်

က ြေ်းပမမီ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်ယင််း၏တစ်စ တတ်စ်ပ ငု််းအာ်း ဖပနလ်ည ်ကပ်းဆပ်န ငုရ်န ်မ မ တ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ 

ပစစည််းဥစစာမ ာ်းသ ု  မဟတု ် လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ ကုရာင််းခ ဖခင််း သ ု  မဟတု ် ကနာြေထ်ပ်ကခ ်းကငရွယဖူခင််း သ ု  မဟတု ်

လပ်ုငန််းစ ုြေထ်တုမ်တညက်ငထွည ်ဝငဖ်ခင််းတ ု   လပ်ုကဆာငန် ငုပ်ါသည။် သ ု  ရာတငွစီ််းပွာ်းကရ်းအရ 

ြေ  ြု်းက ြောင််းခ ငုလ်ံကုသာစည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းအကပေါ်အကဖခခ၍ံ သ ု  မဟတု ် လံ်ုးဝအကနဖဖင  ် ယင််းတ ု  အနြေ ်

မညသ်ည  ် အခ ြေတ်စ်ခ ြေခ် ြေြ်ေ မုဆ  ု အခ  နမီ်လပ်ုကဆာငန် ငုမ်ည ် မဟတုက်ပ။  

ထ ကုဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းအာ်းလံ်ုးသည ် အုပ်စ၏ုကငကွ ြေ်းအရင််းအနှ်ီးလ အုပ်ခ ြေြ်ေ  ု ဖဖည စ်ွမ််းန ငုမ်ည ်

မဟတုက်ပ။ ထ ု  အဖပင ် လပ်ုငန််းစ၏ု လြေရ်ှ  သ ု  မဟတု ် အနာဂတတ်ငွ ် က ြေ်းပမီအစီအစဉနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ 

ပါဝငက်သာအခ ြေအ်လြေ၊် အသံ်ုးအနှုန််း ကဖေါ် ဖပခ ြေမ် ာ်းသည ် လပ်ုငန််းစအုာ်း အထြေက်ဖေါ် ဖပပါ အဖခာ်း 

မညသ်ည က်ရွ်းခ ယမ်ှုမ ာ်းအကပေါ်တငွမ်ဆ  ု ြေန  သ်တထ် န််းခ ြုပ်ထာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ် 

(Latest Practicable Date) အရ United International Group Limited အကနဖဖင  ် IFC ၏ 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉမှ ပထမအရစအ်ကနဖဖင  ် ကခ ်းကငစုွစုကပါင််း အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၈.၅ သန််းြေ  ု

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရြေက်န  တငွ ်ကခ ်းယခူ  ပပီ်း ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ ရြေက်န   ကန  စွ ဖဖင  ် IFC ထမံှ 

"ဒတု ယအရစ်ြေတ ြေဝတဖ်ပြုစာ" နငှ အ်ည ီ ဒတု ယအရစ်အကနဖဖင  ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၃ သန််းအနြေမှ် 

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန််း ြေ  ု ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၂ ရြေ ် ကန  တငွ ် ပထမအကြေ မ် 

ထတုယ်ခူ  ပါသည။်ြေ နရ်ှ သည  ်အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၀.၈ သန််း ြေ  ုနစှ်ဖြေသ်ကဘာ တညူခီ ြေအ်ရ မကခ ်းယဘူ  

ပယဖ် ြေခ်  ပါသည။် 

  

အောဂတတ်ငွ ် ရင််းန  ်းဖမ ပ်န ရံငဖွမ ငို့တ်ငဖ်ခင််းသည ် အစုံရ ယယ်ာပှိုံင ်ှိုံငမ် အရပေါ် 

ပျကဖ်ပယအ်ာ်းရပျာို့ရစနှိုံငဖ်ခင််း သှိုံ ို့မဟုံတ ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ စ ်းပွာ်းရရ်းလညပ်တမ် ကှိုံ 

အဟေ ို့်အတာ်းဖြစဖ်ခင််းရ ှိနှိုံငပ်ါသည။် 

အနာဂတတ်ငွ ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုကငပွမာဏတ ်ုးဖမ င ရ်နန်ငှ  ် လပ်ုငန််းအသံ်ုးစရ တမ် ာ်း တ ်ုးဖမ င အ်သံ်ုးဖပြုန ငုရ်န ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ြေမုပဏခီွ မ ာ်းတငွ ် အစရုှယယ်ာပ ငုဆ် ငုမ်ှုအာ်း တ ်ုးဖမ င န် ငုရ်နအ်လ ု  ငာှ လပ်ုငန််းစု၏ 

ရံပုံကငအွာ်းတ ်ုးဖမ င က်ဆာငရွ်ြေရ်န ် လ အုပ်ကြောင််းလ အုပ်မညဖ်ဖစ်ပါသည။် ယင််းလ အုပ်ကငအွာ်း (Equity 

Securities) အစုရှယယ်ာထတုက်ဝသည န်ည််းဖဖင လ်ပ်ုကဆာငပ်ါြေ အခ  နြ်ောလတစ်ခသု ု   ကရာြေက်သာအခါ 

လြေရ်ှ အစရုှယယ်ာပ ုငရ်ှငမ် ာ်း၏ အစရုှယယ်ာပ ငုဆ် ငုမ်ှု ရာခ ငုန် ှုန််းြေ ဆင််းသာွ်းန ငုပ်ါသည။် 

အဖခာ်းတစ်နည််းမှာ ထ ရုင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှကံငတွ ်ုးဖမ င ဖ်ခင််းအာ်း ထပ်ဆင က်ငကွခ ်းယသူည စ်နစ်ဖဖင  ်

ဖပည မီ်ကအာငက်ဖဖရှင််းပါြေ ထ ကုငကွခ ်းယသူည စ်နစ်မှတစ်ဆင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ  ု ကအာြေပ်ါ အဟန  အ်တာ်းမ ာ်း 

ဖဖစ်ကစပါသည။် 
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 ြေျွန်ပ်ုတ ု  အာ်း အစုရယှယ်ာအဖမတက်ဝစုမ ာ်း ခွ ကဝကပ်းန ငုမ်ှုြေ  ု ြေန  သ်တန် ငုဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ်အဖမတက်ဝစုခွ ကဝကပ်းရာတငွ ်သကဘာတညူမီှု ရရှ ရန ်လ အုပ်ဖခင််း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းနငှ လ်ပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကနအာ်း ကဖပာင််းဖပနဖ်ဖစ်ကစြော အာ်းနည််းခ ြေ ်

သ ု  မဟတု ်ထ လယွရ်ှလယွမ်ှုြေ  ုမ ာ်းစွာကြေ်ီးထာွ်းလာကစဖခင််း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီ်းပွာ်းကရ်းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေလ်ာမှုအတြွေ ် စီမံြေ န််းမ ာ်းလပ်ုကဆာငရ်ာတငွ ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

စွမ််းရညြ်ေ  ုြေန  သ်တထ်ာ်းကစဖခင််း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွ ် ကပ်းရနရ်ှ ကသာ က ြေ်းပမီမ ာ်းအာ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တစ်ီ်းဆင််းမှုမ ာ်းမှ 

ရရှ ကသာကင၏ွ သ သာကသာ ပမာဏတစရ်ပ်ြေ  ု ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရနလ် အုပ်ပါသည။် 

ထ သု ု  ကပ်းဆပ်ဖခင််းအာ်းဖဖင  ်ကငလွံ်ုးကငရွင််းအသံ်ုးစရ တမ် ာ်း၊ ကန  စဉသံ်ုး လညှ လ်ညက်ငရွင််း (Working 

Capital) လ အုပ်မှုမ ာ်း နငှ်  အဖခာ်းအကထကွထြွေမုပဏြီေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်းအတြွေ ် အသံ်ုးဖပြုန ငုက်သာ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လညပ်တစ််ီးဆင််းကငမွ ာ်း ကလ ာ ြေ လာမညဖ်ဖစ်သည။် 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီမံခ ြေမ် ာ်းခ မှတ ်လပ်ုကဆာငရ်ာတငွ ်ကဖပာင််းလယွဖ်ပငလ်ယွမ်ှုြေ  ုြေန  သ်တထ်ာ်းဖခင််း 

သ ု  မဟတု ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ လပ်ုကဆာငခ် ြေ ် ကဖပာင််းလ မှု အကပေါ် 

တနု  ဖ်ပနက်ဆာငရွ်ြေရ်ာ၌ ြေန  သ်တထ်ာ်းဖခင််းတ ု   ဖဖစ်သည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့သည ် ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့စ ်းပွာ်းရရ်း လညပ်တမ် အတကွ ် ရမျှာ်မ ေ််း ာ်းရသာ 

ရငလွံုံ်းရငရွင််းအသံုံ်းစရှိတအ်တကွန် ငို့ ် သာမေ်ရေ ို့စဉ လညပ်တရ်ငရွင််းအတကွ ် အောဂတတ်ငွ ်

ရငရွ က်း ှိုံငရ်ာလှိုံအပ်ချကက်ှိုံ အရ ာကအ်ပံို့ဖြစရ်စရသာ စည််းကမ််း သတမ် တခ်ျကမ်ျာ်းန ငို့အ်ည  

(သှိုံ ို့မဟုံတ)် လံုံ်းဝဥဿံုံရရ ှိရအာင ်စွမ််းရ ာငန်ှိုံငမ်ညမ်ဟုံတရ်ပ။ 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီ်းပွာ်းကရ်းလညပ်တမ်ှုအတြွေ ် ကမျှာ်မှန််းထာ်းကသာ ကငလွံ်ုးကငရွင််း 

အသံ်ုးစရ တအ်တြွေ ် နငှ  ် သာမနက်န  စဉ လညပ်တက်ငရွင််းအတြွေ ် အနာဂတတ်ငွ ်

ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာလ အုပ်ခ ြေြ်ေ ု အကထာြေအ်ပံ ဖဖစ်ကစကသာ စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််း သတမှ်တခ် ြေန်ငှ အ်ည ီ

သ ု  မဟတု ် လံ်ုးဝဥဿံုရရှ ကအာင ် စွမ််းကဆာငန် ငုမ်ည ် မဟတုက်ပ။ ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွ ် ဟ တုယ ် နငှ  ် Resort 

အသစ်မ ာ်း ကဆာြေလ်ပ်ုဖခင််း၊ ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေလ်ာရနအ်တြွေ ်

အ ုရီယမတ်ယအ်မှတတ်ဆံ ပ် လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ ံစ်ီးဖခင််းဝနက်ဆာငမ်ှု (Oriental Ballooning Service) 

တညက်ထာငဖ်ခင််းတ ု   ဖပြုလပ်ုကသာက ြောင  ် အက ြေ်းမ ာ်းစွာ တငလ်ျှြေရ်ှ ကနပါသည။် အနာဂတတ်ငွ ်

တညက်ဆာြေရ်န ် လ ာထာ်းသတမ်ှတထ်ာ်းကသာ ဟ တုယအ်သစမ် ာ်း၊ အပန််းကဖဖစခန််းအသစ်မ ာ်း၊ 

တညက်ဆာြေန် ငုရ်နအ်တြွေ ် ဖပညတ်ငွ််း၊ ဖပညပ်မှကငကွခ ်းသမူ ာ်းြေ  ု ရှာကဖွကတွွဲ့ ရှ န ငုရ်နလ်ည််း မ ာ်းစွာ 

ခြေခ် ပါသည။် သြေဆ် ငုရ်ာအကဆာြေအ်ဦ်း၊ ပစစည််းဥစစာပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းမှာ ကငဖွဖစ်လယွမ်ှုနှုန််း 

နည််းပါ်းကသာက ြောင  ် ယင််းတ ု  ြေ  ု အာမခပံစစည််းအဖဖစ်ထာ်း၍ ကခ ်းကငဖွပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရန ်

သကဘာတညူခီ ြေ ် ထာ်းသည တ် ငုက်အာင ် ကငကွခ ်းသမူ ာ်း အကနဖဖင လ်ည််း စ တဝ်ငစ်ာ်းမှုနည််းပါ်းပပီ်း 

လြေခ်နံ ငုမ်ည ်မဟတုပ်ါ။ ထ ု  က ြောင  ်လ အုပ်ကနကသာ ကငပွမာဏြေ  ုထ ြုေ  သ ု   သြေက်တာင သ်ြေသ်ာရှ ကသာ 
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အကဖခအကနဖဖင်  သ ု  မဟတု ် လံ်ုးဝဥဿံုမရရှ ပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီ်းပွာ်းကရ်း လညပ်တန် ငုမ်ှုအတြွေ ် နငှ်  

လပ်ုငန််းအသစ်မ ာ်းတ ်ုးခ  ွဲ့ကဆာငရွ်ြေရ်နအ်တြွေပ်ါ လံကုလာြေက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ပ်နှကံငြွေ ရုရှ န ငုလ် မ မ်ည ်

မဟတုက်ပ။ ထ အုရာအာ်းလံ်ုးသည ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကန၊ 

အဖမတအ်စွန််းရရှ န ငုမ်ှု၊ လပ်ုငန််းကအာငဖ်မငမ်ှု ရလဒရ်ရှ မှု၊ စ်ီးပွာ်းကရ်းဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းမှု မဟာဗ ျူဟာတစ်ခလုံ်ုး 

အကပေါ်တငွလ်ည််း သ သ သာသာ ကဖပာင််းဖပန ်အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေသ်ာွ်းန ငုပ်ါသည။် 

 

ဖမေ်မာနှိုံငင်နံ  ငို့ ်စပ်လျဉ်း၍   ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိသညို့ ်အချကမ်ျာ်း 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ကုံမပဏ  အရေဖြငို့ ်ဖမေ်မာနှိုံငင်၏ံ နှိုံငင်ရံရ်း၊ လံုံဖခိံုရရ်း၊ စ ်းပွာ်းရရ်းန ငို့ ်လမူ ရရ်း အရဖခအရေမျာ်း၏ 

သကရ်ရာကမ်  ခံရနှိုံငပ်ါသည။် 

ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ စီ်းပွာ်းကရ်းသည ်(ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်းြေဏ္ဍ နငှ  ်စာရင််းြေ ငုစ်နစ်တ ု   အပါအဝင)် ဖံွပဖ ြု်းတ ်ုးတြေဆ်  

ဖဖစ်ပါသည။်   ထ ု  ဖပင ်ြေမုပဏမီ ာ်း အကနဖဖင  ်၎င််းတ ု  ၏ ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုြေ ငုဖ်ခင််း အဆငက်ဖပ 

ကခ ာကမွွဲ့ မှုနငှ  ် စရ တစ်ြေတ ု  အာ်း ထ ခ ြုေန် ငုသ်ည  ် လံကုလာြေမ်ှုမရှ ကသာ ဆြေသ်ယွက်ရ်း၊ 

သယယ်ပူ ု  ကဆာငက်ရ်း နငှ  ်အဖခာ်း အကဖခခ ံအကဆာြေအ်အံုမ ာ်း၊  အသံ်ုးအကဆာငမ် ာ်း နငှ  ်အဖခာ်း မရှ မဖဖစ် 

ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအာ်း  ြေ ငုတ်ယွက်ဖဖရှင််းရန ် လ အုပ်ကြောင််း လ အုပ်မည ် ဖဖစ်ပါသည။်   လြေရ်ှ  ဖမနမ်ာ 

အစ ု်းရ၏ န ငုင်ကံရ်း၊  စ်ီးပွာ်းကရ်း နငှ  ်လမူှုကရ်း ဖပြုဖပငက်ဖပာင််းလ ဖခင််းမ ာ်းသည ်ကရှွဲ့ဆြေသ်ာွ်းကနမည ်သ ု  မဟတု ်

ကအာငဖ်မငလ် မ ်မညဟ် ုကသာ်လည််းကြောင််း၊  ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း နငှ  ်ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုဆ ငုရ်ာ 

ပတဝ်န််းြေ င ် အကနအထာ်းမ ာ်းသည ် ဆြေလ်ြေ ် တ ်ုးတြေက်ြောင််းမွနလ် မ မ်ည ် သ ု  မဟတု ် ကရရှည ်

တညတ်ံ ခ ငုပ်မ လ မ မ်ညဟ် ုလည််းကြောင််း အာမခနံ ငုဖ်ခင််း မရှ ပါ။   ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ န ငုင်ကံရ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်း နငှ  ်

လမူှုကရ်း အကဖခအကနမ ာ်းတငွ ် မလ လုာ်းအပ်ကသာ အကဖပာင််းအလ မ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ် ဖခင််း ၊  ကဘ်းအနတရာယ ်

ြေင််းရှင််းကရ်း နငှ  ် လံဖုခြံုကရ်းတ ု  အာ်း ထ ခ ြုေန် ငုက်သာ အကဖခအကနမ ာ်း ရှ ကနဖခင််းတ ု  သည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းြေ ကဖာြေသ်ညက်လာင််းတ ု  အာ်း ဆွ ကဆာငန် ငုမ်ှုအကပေါ် မလ လုာ်းအပ်သည  ်

သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ် ကစန ငုပ်ါသည။်    

 

 

လကရ်တွွဲ့ကျငို့သ်ံုံ်းသညို့ေ်ည််းလမ််းမျာ်း န ငို့ ် ဖပဌာေ််းဥပရေ၊ ဖပဌာေ််းနှိုံငသ်ညို့ ် စည််းမျဉ်းတှိုံ ို့အ ကာ်း 

ကာွဟချကမ်ျာ်းရ ှိရေရသ်းရသာ်လည််း ဖမေ်မာနှိုံငင်၏ံ ဥပရေစေစသ်ည် ရခတက်ာလန ငို့ ် ရလျာ်ည စွာ 

ြံွွဲ့ ပြှိို်းလျကရ် ှိပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဖမနမ်ာန ငုင်အံတငွ််း လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းသည ် ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒဖပြုကရ်း 

မဏ္ဍ ြုငြ်ေ ဖပဋ္ဌာန််းသည  ် ဥပကဒ နငှ်  စည််းမ ဉ်းမ ာ်းဖဖင  ် လည််းကြောင််း၊ အစ ု်းရ အာဏာပ ုငမ် ာ်းနငှ  ် အစ ်ုးရ 
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အဖွ ွဲ့အစည််းအသ်ီးသ်ီးတ ု  ြေ ထတုဖ်ပနက်သာ အမ န  က် ြော်ဖငာစာမ ာ်း၊ လမ််းညွှနခ် ြေမ် ာ်းဖဖင  ် လည််းကြောင််း 

အြေ ံြု်းဝငပ်ါသည။် 

ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ တရာ်းဥပကဒ မူကဘာငမ် ာ်းအာ်း ကခတမီ် အာ်းကြောင််း ကစသည  ် ဖမနမ်ာ  ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်း 

ဆ ငုရ်ာ အကဖပာင််းအလ မ ာ်း လတတ်ကလာ အခ  နမ် ာ်း အတငွ််း၌ သ သ သာသာ ဖဖစ်ကပေါ် ခ  ပပီ်း၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း အကနဖဖင  ်ထ သု ု  ကသာ အကဖပာင််းအလ မ ာ်း ဆြေလ်ြေ ်ဖဖစ်ကပေါ်လ မ ်မညဟ် ုယံ ုြေညပ်ါသည။် 

သ ု  ရာတငွ ် ဖမနမ်ာ အစ ်ုးရ အကနဖဖင  ် ၎င််း၏ တရာ်းကရ်း စနစ်ြေ  ု ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း၏ လ အုပ်ခ ြေမ် ာ်းဖဖင  ်

ြေ ြုေည်မီှု ရှ ကစရနအ်တြွေ ်လည််းကြောင််း၊ န ငုင်ဖံခာ်း ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုမ ာ်းြေ  ု အာ်းကပ်း ဆွ ကဆာငရ်နအ်တြွေ ်

လည််းကြောင််း၊ တ ်ုးတြေ ် ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းကစကရ်း ကဆာငရွ်ြေက်နဆ ဖဖစ်ရာ  လြေရ်ှ  ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်း အကနဖဖင  ်

အခ  ြုွဲ့ကသာ ဖဖစ်ရပ် သ ု  မဟတု ် အကဖခအကနမ ာ်းတငွ ် သြေက်ရာြေဖ်ခင််း ရှ /မရှ ၊ သြေက်ရာြေပ်ါြေ မညသ် ု   

သြေက်ရာြေမ်ည ်ဆ သုညတ် ု  ဖဖင  ်စပ်လ ဉ်း၍ မကသခ ာ မကရရာမှုမ ာ်း ရှ ကနဆ ပင ်ဖဖစ်ပါသည။် အထ်ူးအာ်းဖဖင  ်

ထ သု ု  ကသာ ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်း ဆ ငုရ်ာ အကဖပာင််းအလ မ ာ်းြေ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒပ ငု််း နငှ  ်

 ြေပ်မတြ်ေပ်ွြေ ကရ်းပ ုင််းတ ု  အာ်း တ ်ုးတြေ ်ကြောင််းမွနက်စခ  ကသာ်လည််း အဆ ပုါ ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်းဖပည စ်ံ ု

လံကုလာြေမ်ှုရှ ကစရန ်နငှ  ်စ ု်းရ မ်ပူပနမ်ှု အာ်းလံ်ုးြေ  ုကဖဖရငှ််းကပ်းန ငုမ်ှုရှ ရန ်မကသခ ာသည အ်ဖပင ်  အခ င််းခ င််း 

ဆန  ြ်ေ င ်ဝ ကရာဓ  ဖဖစ်ကနဖခင််း၊  အဓ ပပာယ ်မထငရ်ှာ်းဖခင််း နငှ  ်အဓ ပပာယ ်ဖွင ဆ် မုှု အမ  ြု်းမ  ြု်း ြေွ ဖပာ်းကနဖခင််းတ ု    

ရှ ကနန ငုပ်ါသည။်   

ထ ဖုပင ် ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒစည််းမ ဉ်းမ ာ်းြေ  ု အလတွသ်ကဘာကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း  သ ု  မဟတု ် ဌာနတငွ််း 

လမ််းညွှနခ် ြေမ် ာ်း၊ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်းဖဖင  ် ဖဖည စွ်ြေဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းနည််း ဖပြုဖပငဖ်ခင််းတ ု   

ရှ ကနန ငုသ်ည အ်ဖပင ်  အဆ ပုါ လမ််းညွှနခ် ြေမ် ာ်း၊ ြေ င ထ်ံ်ုးမ ာ်းအတြွေ ် မှတတ်မ််းမှတရ်ာထာ်းရှ မှုမရှ ဖခင််း၊ 

ကယဘယု အာ်းဖဖင  ် အမ ာ်းဖပညသ်ြူေ မရရှ န ငုဖ်ခင််း နငှ  ် တသမတတ်ည််း ြေ င သ်ံ်ုးဖခင််းမရှ ဖခင််းတ ု  ြေ လုည််း 

ရငဆ် ငုရ်န ငုပ်ါသည။် ထ သု ု  ကသာ လမ််းညွှနခ် ြေမ် ာ်း၊ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်းဖဖင  ် စပ်လ ဉ်း၍ တရာ်းရုံ်းမ ာ်းမှ 

စီရငခ် ြေ ် မခ ဖူ်းဖခင််း၊ ဥပကဒဖပြုကရ်း ြေဏ္ဍမှ မဖပဋ္ဌာန််းဖူ်းဖခင််း ဖဖစ်န ငုသ်ည  ် အဖပင၊် ကြေ ြုတင ်

အသ ကပ်းဖခင််းမရှ ဘ  သ ု  မဟတု ်လံကုလာြေစွ်ာ အသ ကပ်းဖခင််းမရှ ဘ  ကဖပာင််းလ သာွ်းဖခင််းလည််း ဖဖစ်န ငုပ်ါသည။် 

ထ မုှတစ်ပါ်း ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်းအာ်း အဓ ပပာယ ် ဖွင ဆ် ဖုခင််း၊ အကြောငအ်ထည ် ကဖာ်ဖခင််း 

သ ု  မဟတု ် ြေ င သ်ံ်ုးဖခင််းတ ု  နငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ယခငြ်ေစီရငထ်ံ်ုး သာဓြေမ ာ်းတငွလ်ည််း အြေန  အ်သတမ် ာ်း 

ရှ ကနပါသည။်  ယင််းက ြောင  ် ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်းအာ်း အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ဖုခင််း နငှ  ်  

အသံ်ုးခ ဖခင််းတ ု  တငွ ်ကနာြေထ်ပ် မကသခ ာ မကရရာမှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ်လာကစန ငုပ်ါသည။်     

ဖမနမ်ာန ငုင်အံကနဖဖင  ်စီရငထ်ံ်ုးဖပြုဥပကဒ၊ ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒ နငှ  ်ဓကလ ထံ်ုးတမ််းဥပကဒ စနစ်မ ာ်းအာ်း ကရာယြှေြ်ော 

လြေခ် ံြေ င သ်ံ်ုးကသာ်လည််း  ဥပကဒမ ာ်းအာ်း အကြောငအ်ထညက်ဖာ် ကဆာငရွ်ြေရ်ာ၌ အစ ု်းရ ကပေါ်လစီမ ာ်းြေ 

လွှမ််းမ ်ုးပါသည။်   ထ ု  ဖပငဖ်မနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒမ ာ်း နငှ  ် စည််းမ ဉ်း စည််းြေမ််းမ ာ်းြေ  ု ြေ င သ်ံ်ုးရာတငွ ်

အာဏာပ ငုမ် ာ်း၏ သကဘာအတ ငု််း ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််းသည ် အတ ငု််းအတာ တစ်ခ ု အထ  ရှ ကနန ငုပ်ပီ်း ကဒသနတရ 

အစ ု်းရ၊ အစ ု်းရအာဏာပ ငု ် နငှ  ် အစ ်ုးရအဖွ ွဲ့အစည််းအသ်ီးသ်ီးအလ ြုေ ် အကြောငအ်ထညက်ဖာ် ကဆာငရွ်ြေပုံ် 

ြေွ ဖပာ်းမှု ရှ န ငုပ်ါသည။် 
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မညသ် ု  ပင ် ဖဖစ်ကစ လြေရ်ှ  အခ  နတ်ငွ ် တရာ်းရုံ်းတငွ ် ဖဖစ်ကစ၊ အနညုာတနည််းဖဖင  ် ဖဖစ်ကစ၊ ြေ်ူးသန််း 

ကရာင််းဝယက်ရ်း နငှ  ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုဆ ငုရ်ာ အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းအာ်း ဖပညတ်ငွ််း အနညုာတခံရုံု်းမ ာ်းဖဖင  ်

ကဖဖရှင််းဖခင််းမှာ အြေန  အ်သတဖ်ဖင သ်ာ ရှ ပါသည။်   အနညုာတနည််းဖဖင  ် ကဖဖရငှ််းဖခင််းြေ  ု ၂၀၁၆ ခနုစ်ှ 

အနညုာတ စီရငဆ်ံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း ဥပကဒဖဖင အ်ည ီ လပ်ုကဆာငန် ငုက်သာ်လည််း   ဖမနမ်ာန ငုင်တံရာ်းရုံ်းမ ာ်းတငွ ်

ြေ်ူးသန််းကရာင််းဝယက်ရ်းဆ ငုရ်ာ အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း ကဖဖရငှ််းဖခင််းဖဖင  ်စပ်လ ဉ်း၍ အကတွွဲ့အ ြေြံုမှာ သ သ သာသာ 

နည််းပါ်းဆ  ဖဖစ်ပါသည။် ထ သု ု  ကသာ ြေ်ူးသန််းကရာင််းဝယက်ရ်း ဆ ငုရ်ာ အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းအတြွေ ် ခံသုမာဓ  

နာယြေ အဖဖစ် ကဆာငရွ်ြေအ်ဆံ်ုးအဖဖတက်ပ်းန ငုသ်ည  ် ဖပညတ်ငွ််းြေျွမ််းြေ ငသ် ူ ခံသုမာဓ  တ ု  မှာ 

အြေန  အ်သတဖ်ဖင သ်ာ ရှ ပါသည။် 

ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ တရာ်းစရီငက်ရ်းစနစ်နငှ  ် ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းတ ု  ြေ  ု အဓ ပပာယ ် ဖွင ဆ်  ု ြေ င သ်ံ်ုးရာ၌ 

မကသခ ာမကရရာမှုမ ာ်းသည ်လည််းကြောင််း၊  ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၏ ဆွ ကဆာငန် ငုမ်ှု အကပေါ် မလ လုာ်း 

အပ်သည  ်သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုပ်ါသည။်   ထ မုှ တစ်ဆင  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   အုပ်စု၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ 

လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှု ရလဒမ် ာ်း၊ ကငဖွဖစ်လယွမ်ှု (liquidity) နငှ  ်ဘဏ္ဍာကရ်း အကနအထာ်းတ ု  အကပေါ်သ ု  လည််း 

မလ လုာ်းအပ်သည  ်သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ် န ငုပ်ါသည။် 

 

ဖမေ်မာနှိုံငင် ံအရပေါ် ချမ တရ်သာ တာ်း  ်းပှိတ ်ှိုံ ို့မ မျာ်းက ဤကုံမပဏ  အရပေါ် သကရ်ရာကမ်  ရ ှိနှိုံငပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ ီ အကနဖဖင  ် ဖမနမ်ာန ငုင် ံ အကပေါ် ခ မှတက်သာ တာ်းဆ်ီးပ တဆ် ု  မှုမ ာ်း၏ သြေက်ရာြေမ်ှုြေ  ု

ခရံန ငုပ်ါသည။်   ယင််းြေ  သ ု   ဖမနမ်ာန ငုင် ံအကပေါ် တာ်းဆ်ီးပ တဆ် ု  မှု (အာ်းလံ်ုး မဟတုက်သာ်လည််း) အခ  ြုွဲ့ြေ  ု

ယာယ ီ ဆ ငု််းငံ ဖခင််း သ ု  မဟတု ် အပပီ်းတ ငု ် ဖယရ်ှာ်းဖခင််း လပ်ုကဆာငပ်ပီ်း ဖဖစ်ကသာလ်ည််း သြေဆ် ငုရ်ာ 

ဆ ငု််းငံ ထာ်းမှုမ ာ်းအာ်း သြေတ်မ််း တ ်ုးကပ်းရန ်မကသခ ာပါ။   ယင််း တာ်းဆ်ီးပ တဆ် ု  မှုမ ာ်းြေ  ုကနာြေဆ်ံ်ုးတငွ ်

အပပီ်းတ ငု ်ဖယရ်ှာ်းဖခင််း ဖပြုမဖပြု၊ သ ု  မဟတု ်ကနာြေထ်ပ် တာ်းဆ်ီးပ တဆ် ု  မှုမ ာ်း ဖပြုမဖပြု မကသခ ာပါ။   ထ သု ု   

ဆြေလ်ြေ ် တညရ်ှ ကနသည  ် တာ်းဆ်ီး ပ တဆ် ု  မှုမ ာ်းသညလ်ည််းကြောင််း၊ ဆ ငု််းငံ ထာ်းသည  ်

တာ်းဆ်ီးပ တဆ် ု  မှုမ ာ်းအာ်း သြေတ်မ််းတ ်ုး မကပ်းဖခင််းသညလ်ည််းကြောင််း၊ ကနာြေထ်ပ် တာ်းဆ်ီး ပ တဆ် ု  မှုမ ာ်း 

ခ မှတဖ်ခင််းသညလ်ည််းကြောင််း ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ စ်ီးပွာ်းကရ်း ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေမ်ှုြေ  ု အကနာှြေအ်ယြှေဖ်ဖစ်ကစပပီ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ဟ တုယ ် နငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း၏  အလာ်းလာရှ ကသာ သံ်ုးစွ သ ူ တ ု  အာ်း ဆွ ကဆာငန် ငုမ်ှုအကပေါ် 

မလ လုာ်းအပ်သည  ် သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုပ်ါသည။်  ထ မှုတစ်ဆင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   အုပ်စု၏ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း၊ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုရလဒမ် ာ်း၊ ကငဖွဖစ်လယွမ်ှု (liquidity) နငှ  ်ဘဏ္ဍာကရ်း အကနအထာ်း 

တ ု  အကပေါ်သ ု  လည််း မလ လုာ်း အပ်သည  ်သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ် န ငုပ်ါသည။် 

 

ဖမေ်မာနှိုံငင်တံငွ ်လုံပ်ရ ာငမ်ညို့ ်ပရရာဂျကမ်ျာ်းအတကွ ်အမျာ်းန ငို့ ်သက ်ှိုံငရ်သာကဏ္ဍမ  လည််းရကာင််း၊ 

အမျာ်းန ငို့ ်မသက ်ှိုံငရ်သာ ကဏ္ဍမ လည််းရကာင််း ဘဏ္ဍာရင ွဖြညို့တ်င််းနှိုံငမ်  အာ်းေည််းရေ  ဲဖြစပ်ါသည။် 
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ဖပဌာန််းဥပကဒအရ ဖပညတ်ငွ််းဘဏတ် ု  အာ်း န ငုင်ဖံခာ်းကင ွြေ ငုတ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ်ငွ  ်နငှ  ် ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းသ ု    

န ငုင်ဖံခာ်းကငဖွဖင  ်ကငကွခ ်းခငွ လ် ငုစ်ငမ် ာ်း ခ ထာ်းကပ်းပပီ်း ဖဖစ်ကသာ်လည််း၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံအတငွ််း ကဆာငရွ်ြေမ်ည  ်

ပကရာဂ ြေမ် ာ်း အတြွေ ် ဘဏ္ဍာကင ွ ရရှ န ငုမ်ှုတငွ ် အြေန  အ်သတ ် ရှ ဆ ပငဖ်ဖစ်ပပီ်း ဆြေ၍်လည််း 

ရှ ကနန ငုပ်ါသည။်   ဖပညတ်ငွ််းဘဏတ် ု  မှ ဘဏ္ဍာကင ွ ဖဖည တ်င််းရန ် ကြေ ြု်းစာ်း ြေည န် ငုက်သာ်လည််း ဖပညတ်ငွ််း 

ဘဏတ် ု  မှကခ ်းကငရွယသူည  ် စရ တမှ်ာ ဖမင မ်ာ်းလပှါသည။်  ဖပညပ်မှ ကခ ်းကင ွ ရယသူည  ် နည််းလမ််း တစ်ခ ု

ရှ ကသ်းကသာ်လည််း ယင််းမှာ ဖမနမ်ာန ငုင်ကံတာ ်ဗဟ ဘုဏ ်(CBM) ၏ ခငွ ဖ်ပြုခ ြေ ်ရရှ မှု အကပေါ် မူတညပ်ါသည။်   

ဘဏ္ဍာကင ွ ဖဖည တ်င််းကရ်း နည််းလမ််းမ ာ်းတငွ ် ကရွ်းခ ယခ်ငွ  ် နည််းပါ်းမှု နငှ  ် သြေဆ် ငုရ်ာ ဘဏ္ဍာကင ွ ဇစ်ဖမစ် 

အသ်ီးသ်ီးမှ ြေျွန်ပ်ုတ ု   အုပ်စုအကပေါ် ြေန  သ်တခ် ြေမ် ာ်း ခ မှတမ်ှုတ ု  အရ ြေျွန်ပ်ုတ ု   အုပ်စုသည ် အနာဂတ ်

တ ်ုးခ  ွဲ့ကရ်း အစီအစဉမ ာ်းအတြွေ ် ဘဏ္ဍာကင ွ လံကုလာြေစွ်ာ ရန ငုလ် မ ်မညဟ် ု မညသ်ည  ် အာမခခံ ြေမ်ျှ 

မကပ်းန ငုပ်ါ။   

 

ဖမေ်မာနှိုံငင်၏ံ လကရ် ှိ စ ်းပွာ်းရရ်းအရဖခအရေအရ ဖပညတ်ငွ််းရ ှိ အဖခာ်းလုံပ်ငေ််းမျာ်း၏ စာရင််းဇယာ်းမျာ်း န ငို့ ်

မျကရ်မ ာက ်သတင််းအချက ်အလကမ်ျာ်းကှိုံရရ ှိရေ် ခကခ်နဲှိုံငပ်ါသည။် 

က ်းြေြွေသ်တင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း လံကုလာြေစ်ွာမရရှ သည အ်တြွေ ်အစုရယှယ်ာမ ာ်းြေ  ုလံကုလာြေစ်ွာ 

က ်းနှုန််း မသတမ်ှတန် ငုဖ်ခင််းမ  ြု်း ဖဖစ်န ငုပ်ပီ်း မ မ တ ု  ၏ စွမ််းကဆာငရ်ညြ်ေ  ု တ ငု််းတာဆံ်ုးဖဖတရ်ာတငွ ်

ခြေခ် န ငုပ်ါသည။် တ ြေ ကသာ သတင််း အခ ြေအ်လြေမ် ာ်း မရရှ သည အ်တြွေ ် မ မ တ ု  ထသံ ု   အခါအာ်း 

ကလ ာ်စွာ ကရာြေရ်ှ လာကသာ စီ်းပွာ်းကရ်း အခငွ အ်လမ််းမ ာ်း၏လာ်းရာ နငှ  ် အလာ်းအလာ ြေ  ု

သံ်ုးသပ်တြွေခ် ြေရ်န ် ခြေခ် သဖဖင  ် မ မ တ ု  အကနဖဖင  ် မ မ တ ု   လပ်ုငန််းမ ာ်း၏ ရလဒ ် နငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်း 

အကဖခအကနမ ာ်းြေ  ု ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေက်စန ငုက်သာ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု ခ မတှလ်ပ်ုကဆာငမ် ဖခင််းမ  ြု်း 

ဖဖစ်ကပေါ် န ငုပ်ါသည။် 

 

စာရင််းဝငဖ်ခင််း န ငို့ ်ပတသ်ကရ်သာ  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခမျာ်း 

အောဂတတ်ငွ ်သှိသာ ငရ် ာ်းရသာ အတှိုံင််းအတာဖြငို့ ်အစုံရ ယယ်ာမျာ်းအာ်း ရရာင််းချဖခင််းရ ကာငို့ ်ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ 

အစုံရ ယယ်ာမျာ်း၏ ရ ်းကကွရ်ပါကရ် ်း အရပေါ် မလှိုံလာ်းအပ်ရသာ သကရ်ရာကမ် မျာ်း 

ရ ှိလာရစနှိုံငပ်ါသည။် 

အနာဂတတ်ငွ ် ြေမုပဏ၏ီ အစုရှယယ်ာမ ာ်း ကရာင််းခ မှု သ ု  မဟတု ် ဝယယ်ရူရှ န ငုမ်ှုသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

အစုရှယယ်ာမ ာ်း၏ က ်းြေြွေက်ပါြေက် ်းြေ  ု ြေ ဆင််းကစမည  ် တနွ််းအာ်းြေ  ု ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုပ်ါသည။်   

ဤစာရင််းဝငဖ်ခင််း ကနာြေပ် ုင််း ြောလတငွ ်အစုရယှယ်ာမ ာ်း၏ သ သာထငရ်ှာ်းကသာ အကရအတြွေ ်တစ်ခခုြုေ  ု

ကရာင််းခ ဖခင််း သ ု  မဟတု ် ကရာင််းခ လ မ မ်ညဟ် ု ထငဖ်မငဖ်ခင််းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   အစုရှယယ်ာမ ာ်း၏ 

က ်းြေြွေက်ပါြေက် ်း အကပေါ် အကရ်းပါသည  ် အတ ငု််းအတာဖဖင  ် မလ လုာ်းအပ်ကသာ သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း 

ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုပ်ါသည။် 
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ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ အစုံရ ယယ်ာ ရ ်းန ေ််းသည ်အတကအ်ကျ ရ ှိနှိုံငပ်ါသည။် 

က ်းြေြွေအ်တငွ််း ြေျွန်ပ်ုတ ု   အစုရှယယ်ာမ ာ်း၏ ကပါြေက် ်းသည ် အဖခာ်း အက ြောင််းရင််းတ ု   အပါအဝင ်

ကအာြေပ်ါ အက ြောင််းရင််းတ ု  က ြောင  ် သ သာထငရ်ှာ်းကသာ အတ ငု််းတာဖဖင  ် လျှငဖ်မနစွ်ာ အတြေအ်ြေ  

ရှ န ငုပ်ါသည။် 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ် လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုရလဒအ်မှနတ် ု  နငှ  ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်း၊  

ကလ လာဆန််းစစ်သမူ ာ်း ကမျှာ်လင ထ်ာ်းသည  ်ရလဒတ် ု   အ ြော်း ြောွဖခာ်းမှုမ ာ်း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းနငှ  ် လညပ်တလ်ပ်ုြေ ငုမ်ှုမ ာ်း အကပေါ် ထငဖ်မင ်

ကမျှာ်မှန််းခ ြေမ် ာ်း၊ 

 ဤြေမုပဏ၏ီ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှု ရလဒမ် ာ်းတငွ ်အကဖပာင််းအလ ရှ မှုမ ာ်း၊ 

 ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမှ်တမ် ာ်း ကလ လာဆန််းစစ်သတူ ု  ြေဖပြုလပ်ုကသာ ဤြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း 

စွမ််းကဆာငရ်ညဖ်ဖင  ်စပ်လ ဉ်းသည  ်ခန  မှ်န််းခ ြေန်ငှ  ်အ ြေဖံပြုကထာြေခ်ခံ ြေ ်ကဖပာင််းလ မှုမ ာ်း၊ 

 အလာ်းတ ူြေမုပဏတီ ု  ၏ က ်းြေြွေ ်တနဖ် ု်းဖဖတမ်ှုမ ာ်းတငွ ်ကဖပာင််းလ မှုမ ာ်း၊ 

 ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ ီအကနဖဖင  ်တရာ်းစွ ဆ မုှု တစ်စုံတစ်ရာတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ြေဖ်ခင််း၊ 

 အဓ ြေြေ သည  ်ဝနထ်မ််းမ ာ်း ထပ်မံခန  ထ်ာ်းဖခင််းမ ာ်း သ ု  မဟတု ်နှုတထ်ြွေဖ်ခင််းမ ာ်း၊ 

 အကထကွထ ွစီ်းပွာ်းကရ်း နငှ  ်စကတာ က ်းြေြွေ ်အကဖခအကန အကဖပာင််းအလ မ ာ်း။ 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ကုံမပဏ ၏ ေါရှိုံကတ်ာ သှိုံ ို့မဟုံတ ်အမ ရ ာငအ်ရာရ ှိတှိုံ ို့န  ငို့ ်ပတသ်ကသ်ညို့ ်မရကာင််းသတင််းသည ်

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း၏ ရ ်းန ေ််း အရပေါ် မလှိုံလာ်းအပ်ရသာ သကရ်ရာကမ် မျာ်း 

ဖြစရ်ပေါ်ရစနှိုံငပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာ သ ု  မဟတု ် အမှုကဆာငအ်ရာရှ  တစ်ဦ်းဦ်းနငှ  ် ပတသ်ြေ၍် မကြောင််းကသာ 

သတင််း သ ု  မဟတု ်က ြေညာခ ြေ ်တစ်စုံတစ်ရာသည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   အစုရှယယ်ာမ ာ်းအကပေါ် မလ လုာ်းအပ်ကသာ 

သြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုပ်ါသည။် ထ သု ု   မကြောင််းကသာ သတင််း သ ု  မဟတု ် က ြေညာခ ြေတ်ငွ ်

လမူွ ခယံဖူခင််း ဆ ငုရ်ာအမှုမ ာ်း (insolvency proceedings)၊ တရာ်းမဆ ငုရ်ာအမှုမ ာ်း (legal disputes)၊ 

အဖခာ်းြေမုပဏြီေ ဝုယယ်ဖူခင််း (takeovers) နငှ  ် ဖြေစ်ပ်လပ်ုငန််းမ ာ်း (joint ventures) တ ု  ၌ 

ြေ ရှု ံ်းမှုမ ာ်းစသညတ် ု  နငှ  ်ပတသ်ြေဖ်ခင််းမ ာ်းပါဝငန် ငုပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ ကုံမပဏ  အရေဖြငို့ ်ရင််းန  ်းဖမ ိုပ်န သံမူျာ်းအာ်း အဖမတရ်ဝစုံ မရပ်းနှိုံငဖ်ခင််းမျာ်းလည််း ရ ှိနှိုံငပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏြီေ အဖမတက်ဝစု ကပ်းန ငုဖ်ခင််း နငှ  ် အဖခာ်း ခွ ကဝကပ်းမှုတ ု   ဖပြုလပ်ုန ငုဖ်ခင််းသည ် ြေမုပဏ၏ီ 

ဝငက်င ွ နငှ  ် ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုမ ာ်းအကပေါ် မူတညန် ငုသ်ည  ် အဖပင ်  ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်းမ ာ်းနငှ  ်

လည််းကြောင််း၊  ကခ ်းကငနွငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍  ြေမုပဏြီေ တာဝနခ်ထံာ်းသည  ်ြေတ ြေဝတမ် ာ်းနငှ  ်လည််းကြောင််း 
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ြေ ြုေည်ရီန ်လ အုပ်မည ် ဖဖစ်ပါသည။်  ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ ီ စာရင််းရငှ််းလင််းဖ ြေသ် မ််းရသည ဖ်ဖစ်စဉမ  ြု်းတငွ ်

ြေမုပဏ၏ီ ရရနပ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း လံလုံကုလာြေက်လာြေရ်ှ ရန ်မကသခ ာကသာက ြောင  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှထံာ်း 

ကသာ ကငရွင််းမ ာ်း ဖပနလ်ညရ်ရှ ရန ်မကသခ ာပါ။ 

 

 

အပှိုံင််း ၃။  အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ်ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း 

 

၃-၁။ ကုံမပဏ ၏ လုံပ်ငေ််း ှိုံငရ်ာသတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းအကျဉ်းချိုပ် 

 

၃-၁-၁။ ကုံမပဏ ၏ ရောကခ်ံ သမှိုံင််းရ ကာင််း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏြီေ  ု အမတဟ ်ုး(လ)် ဒင််းအမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာ ြေမုပဏလီမီ တြေ ် (Amata Holding 

Public Company Limited) အမညဖ်ဖင  ် ၁၉၁၄ ခနုစှ် ြေမုပဏအီြေဥ်ပကဒ ြေ  ု (ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒဖဖင  ်

အစာ်းထ ်ုး ဖ ြေသ် မ််းပပီ်း) ၂၀၁၇ ခနုစ်ှ ဇွနလ် ၂၇ ရြေက်န   တငွ ်ဖပဌာန််းခ  သည်  ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ နငှ အ်ည ီ

အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာြေမုပဏ ီ အဖဖစ် ဖမနမ်ာန ငုင်၌ံ ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငခ်  ပါသည ် ။ “Amata” 

အမှတတ်ဆံ ပ်ဖဖင  ် ဟ တုယ၊် အပန််းကဖဖ အနာ်းယစူခန််းမ ာ်း နငှ  ် တွ လျှြေစ်ာ်းကသာြေဆ် ငုလ်ပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု

အဓ ြေအကလ်းထာ်း လပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေ ်သည  ်ယနူ ြုေတ်ြေ ်အငတ်ာကနရငှန်ယ ်ဂရု(ပ်) လမီ တြေ ်(United 

International Group Limited) ြေ  ု ၁၉၉၃ ခနုစှ်တငွ ် ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာင၍် လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု

စတငက်ဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် 

 

“Amata” အမှတတ်ဆံ ပ်ကအာြေတ်ငွ ် “Amata Resort(ငပလ ီ ြေမ််းကဖခ)  ြေ  ု စတငဖွ်င လ်စ်ှခ  ပပီ်း 

၂၀၀၃ခနုစှ်တငွ ် ယင််းဟ တုယအ်ပန််းကဖဖစခန််းြေ  ု စတငလ်ညပ်တက်ဆာငရွ်ြေ်န ငုခ်  ပါ သည။်  ယင််းမှ 

ဆြေလ်ြေ၍် အဖွ ွဲ့အကနဖဖင  ်လပ်ုငန််းခ  ွဲ့ထငွလ်ာခ  ရာ ၂၀၁၁ ခနုစ်ှတငွ ်“My Bagan Residence” By Amata  ြေ  ု

ပုဂံကဒသ၌ ဖွင လ်စ်ှလပ်ုြေ ငုန် ငုခ်  ပါသည။် ြေနဦ်း ဟ တုယအ်ပန််းကဖဖစခန််း နစ်ှခအုကပေါ်တငွ ် ရရှ ထာ်းကသာ 

မ မ တ ု  ၏ ကအာငဖ်မငမ်ှုြေ  ု အသံ်ုးခ လ ြေ ် "Amata Garden Resort (Inle Lake)" ြေ  ု ၂၀၁၃ခနုစှတ်ငွ ်

အင််းကလ်းြေနက်ဒသ၌ တညက်ထာင ် ဖွင လ်စ်ှန ငုခ်  ပါသည။် အုပ်စုအကနဖဖင  ် မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းအမ  ြု်းမ  ြု်းြေ  ု

ခ  ွဲ့ထငွ၍် ပ ုမ ုစုံလငက်အာငက်ဆာငရွ်ြေရ်န ် ဆံ်ုးဖဖတခ်  ရာ  "Oriental Ballooning Service" အမညဖ်ဖင  ်

"လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ "ံ လပ်ုငန််းြေ  ု ၂၀၁၃ခနုစှ်တငွ ်Myanmar Ballooning ြေမုပဏမှီတဆင  ်လပ်ုြေ ငုန် ငုခ်  ပါသည။် 

IFC ၏ကထာြေပံ် ြေညူကီပ်းမှုအစီအစဉမ ာ်းဖဖင  ် ပုဂံ  နငှ  ်  အင််းကလ်းကဒသတ ု  တငွ ်အပ်ုစု၏လပ်ုငန််းခ  ွဲ့ထငွမ်ှု 

အစီအစဉမ ာ်းအတြွေ ်  IFC နငှ  ် သကဘာတညူမီှုတစ်ရပ်ြေ  ု ၂၀၁၆  ခနုစ်ှတငွ ် လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုး 

ခ ြုပ်ဆ ခု  ပါသည။် အဆ ပုါသကဘာ တညူခီ ြေအ်ရ အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ(၁၃.၅) သန််းြေ  ု
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သတမှ်တြ်ောလအတငွ််း သတမှ်တန်ှုန််း ထာ်းတစ်ခဖုဖင  ် ြေမုပဏ၏ီအစုရှယယ်ာအဖဖစ် 

အသငွက်ဖပာင််းန ငုခ်ငွ ရ်ှ ကသာ ကခ ်းကင ွ (Convertible loan) အဖဖစ် နစှ်ပ ုင််းခွ ၍ ထတုက်ခ ်းကပ်းရန ် IFC 

ြေသကဘာတညူပီပီ်း UIGြေ ကခ ်းယရူနသ်ကဘာတခူ  ပါသည။် (ဤြေ စစနငှ သ်ြေဆ် ငုသ်ည  ် အဖခာ်း 

သတင််းအခ ြေ ် အလြေမ် ာ်းြေ  ု "အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချက ်

အလကမ်ျာ်း - စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း အရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချက၊် - အရရ်းကက ်းရသာ စာချိုပ်စာတမ််း 

မျာ်း" တငွ ် ြေည ပ်ါ။) ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစ်ွ  (Latest Practicable Date) အရ United International 

Group Limited အကနဖဖင  ် IFC ၏ ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစီအစဉမှ ပထမအရစ်အကနဖဖင  ်ကခ ်းကငစုွစုကပါင််း 

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန််းြေ  ု၂၀၁၇ ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၂၁ ရြေ ်ကန  တငွ ်ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ 

ရြေက်န   ရြေစွ် ဖဖင  ် IFC ထမံှ "ဒတု ယ အရစြ်ေတ ြေဝတဖ်ပြုစာ"နငှ အ်ည ီ ဒတု ယအရစ်အကနဖဖင  ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၃ သန််း အနြေမ်ှ အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန််း ြေ  ု ၂၀၁၈ ခနုစှ် ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၂ 

ရြေက်န  တငွ ် ပထမအကြေ မ် ထတုယ်ခူ  ပပီ်း  ြေ နရ်ှ သည်  အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၀. ၈ သန််းြေ မုကခ ်းယဘူ  

ပယဖ် ြေခ်  ပါသည။် ။ ပုဂံရှ  "My Bagan Residence" by Amata ၏ ကအာငဖ်မငမ်ှု အရှ နအ်ဟနု ်

အာ်းကြောင််းကစရန ် Amata Garden Resort (ပုဂံ) ြေ  ု ထကူထာငခ်  ပပီ်း ၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ န ဝုငဘ်ာတငွ ်

ဧည် သညမ် ာ်းအတြွေ ်ဖွင လ်စ်ှကပ်းခ  ပါသည။် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တငွ ်ကနာြေထ်ပ် ဗီလာ (villa) ၂၀ 

ခန်   တညက်ဆာြေဖ်ခင််းဖဖင  ်  Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် ြေ တု ်ုးခ  ွဲ့ ခ  သြေ  သ ု    Amata Garden 

Resort (ပုဂံ) အတြွေ ် ၂၀၁၇ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် အခန််း ၁၂၂ ခန််းထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ ခ  ြော Amata Garden 

Resort(အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ်အခန််း ၉၃ ခန််း ထပ်မံ တ ်ုးခ  ွဲ့ ခ  ပါသည။်  

မ မ တ ု  ၏ ဟ တုယန်ငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအစုစုတငွ ် ကနာြေဆ်ံ်ုးတ ်ုးခ  ွဲ့ မှုအဖဖစ် "My Hpa An 

Residence" by Amata ြေ  ု ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် ဧည သ်ညမ် ာ်းအတြွေ ် ပထမဆံ်ုး 

စတငဖွ်င လ်စ်ှကပ်းခ  ပါသည။် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအစုစု နငှ  ်အခန််းအကရအတြွေ ်တ ်ုးခ  ွဲ့ ဖခင််းအဖပင ်

ြေမုပဏကီအာြေရ်ှ  မ မ တ ု  ၏ အဓ ြေစီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းကဆာငတ်ာမ ာ်းြေ  ု ဗဟ မှုြေပ်ွြေ စီမံအုပ်ခ ြုပ်ဖခင််း ဖဖင  ်

မ မ တ ု  လပ်ုငန််းစု၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ထ ကရာြေက်ခ ာကမွွဲ့ ပပီ်း ရ ု ်းရငှ််းလယွြ်ေကူစရန ်

လည််းကဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် ၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁ ရြေက်န  တငွ ်UIG သည ်AIC ထမံှ Amata Garden Resort 

(အင််းကလ်းြေန)် ၏ ရပ ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ ကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်း၊ ရှ ရင််းစွ စီမံြေ န််းမ ာ်း နငှ  ်  ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းမ ာ်း 

လပ်ုြေ ငုလ်ညပ်တခ်ငွ ြ်ေ  ုဝယယ်ခူ  ပါသည။် ထ ု  ကနာြေ ်၂၀၁၈ ခနုစှ်၊  သဂုတလ် ၁ ရြေက်န  တငွ ်ြေမုပဏသီည ်

UIG ၏ ထတုက်ဝပပီ်းအစရုှယယ်ာစစုုကပါင််း၏ ၉၉.၉၉ ရာခ ငုန် ှုန််း နငှ M်B ၏ 

ထတုက်ဝပပီ်းအစုရယှယ်ာစုစကုပါင််း၏ ၅၁.၀ ရာခ ငုန် ှုန််းြေ  ုဝယယ်ခူ  ပါသည။် သ ု  ဖဖစ်ရာ UIG နငှ  ်MB တ ု  သည ်

ြေမုပဏ၏ီ လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်းဖဖစ်လာ ြေပါသည။် ၂၀၁၈ ခနုစှ၊်  သဂတုလ် ၁ ရြေက်န  တငွ ်

ဤလပ်ုငန််းစုဖွ ွဲ့စည််းပုံဖဖင  ် မ မ တ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု ကပါင််း၍ 

ဖပြုစုမှတတ်မ််းတငဖ်ပလာရသညဖ်ဖစ်ရာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံမူ ာ်းအပါအဝင၊် သြေဆ် ငုသ်အူာ်းလံ်ုး အတြွေ ်

ပ ုမ ုအဓ ပပာယရ်ှ လာမညဖ်ဖစသ်ည။် 
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ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်အလယအ်လတ ်နငှ  ်အဆင ဖ်မင  ်ပရီမီယ ံအပန််းကဖဖလပ်ုငန််းမ ာ်း၊ ဟ တုယမ် ာ်း 

နငှ  ်Spa မ ာ်းြေ  ုတညက်ဆာြေလ်ပ်ုြေ ငု၍် စီမံခန  ခ်ွ ဖခင််း လပ်ုငန််းမ ာ်း ြေ  ုလပ်ုြေ ငုရ်ာတငွ ်လပ်ုငန််းနယပ်ယ၏် 

ဦ်းကဆာငသ်တူစ်ဦ်း ဖဖစ်ပါသည။် ဤဟ တုယမ် ာ်း နငှ  ် အပန််းကဖဖလပ်ုငန််းမ ာ်းရှ ကသာ ကဖမြေြွေမ် ာ်းြေ  ု

ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီမံခန  ခ်ွ သည ဖ်ပင ်ယင််းတ ု  ြေ လုပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေပ် ုငခ်ငွ လ်ည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  တငွရ်ှ ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

အပန််းကဖဖ လပ်ုငန််းမ ာ်းသည ်ပုံမှနအ်ာ်းဖဖင  ်အခန််း ၅၀ မှ ၂၀၀  ြော်းရှ ပပီ်း   ယင််းတ ု  တညရ်ှ ကသာ သြေဆ် ငု ်

ရာက ်းြေြွေတ်စ်ခခု င််းစီအလ ြုေ ် အလယအ်လတ ် နငှ  ် အဆင ဖ်မင တ်န််း အတ ငု််းအတာ အတငွ််းရှ ကသာ 

အခန််းခနှုန််းထာ်းမ ာ်းြေ  ု ရရှ န ငု ်ြေပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ် အဆင ဖ်မင  ် စာ်းကသာြေဆ် ငုမ် ာ်း၊ သာမန ်

စာ်းကသာြေဆ် ငုမ် ာ်း ဘစ်ထရ ု(bistro) မ ာ်း နငှ  ်Spasတ ု  ဖဖင  ်ကပါင််းစပ် ဖွ ွဲ့စည််းထာ်းကသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဟ တုယ ်

နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း(၅)ခ ု တ ု  မှတဆင  ် ကပ ာ်ရွှငဖွ်ယ ် အပန််းကဖဖခရီ်းသာွ်း အကတွွဲ့  ြေြံုတ ု  ြေ  ု  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏  

ခရီ်းသာွ်းဧည သ်ညမ် ာ်းသ ု   အမ  ြု်းအမည၊် ရသ နငှ  ် ြေဏ္ဍစုံစွာ ြေမ််းလမ်ှ်းကပ်းအပ် လျှြေရ်ှ ပါသည။် 

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ ကပေါ်တငွ ် စီ်းနင််းလ ြုေပ်ါ၍ ကြောင််းြေငဖ်မငြ်ေငွ််းဖဖင  ် ဖမနမ်ာ အလ၊ှ ဖမနမ်ာ သဘာဝြေ  ု

တစ်ဝကြေ်ီး ြေည ရ်ှုခစံာ်းန ငုမ်ည  ် " Oriental Ballooning Service " ြေ  ု ဖမနမ်ာဖပညရ်ှ  ပမ ြုွဲ့ ကြေ်ီး (၆) ပမ ြုွဲ့တငွ ်

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ ၁၅ လံ်ုး ဖဖင  ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ခရီ်းသာွ်းဧည သ်ညမ် ာ်း၏ ခရီ်းသာွ်းအကတွွဲ့အ ြေြံုမ ာ်းြေ  ုပပီ်းဖပည စုံ်ကအာင ်

ဖဖည ဆ်ည််း ကဆာငရွ်ြေ ်ကပ်းလျှြေရ်ှ ပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်အထ  ဖပြုစုထာ်းကသာ (Latest 

Practicable Date) စာရင််းဇယာ်းမ ာ်းအရ  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဟ တုယ ်နငှ  ်အပန််းကဖဖစခန််း ၅ ခတုငွရ်ှ ကသာ အခန််း  

စုစုကပါင််းမှာ ၄၅၃ ခန််းရှ ပပီ်း ၂၀၂၀ ဖပည န်စှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ်"My Hpa An Residence" ၌ အခန််း ၁၀ 

ခန််း ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့မညဖ်ဖစ်ပပီ်း ၂၀၂၁ ခနုစှ်ြေနုတ်ငွ ်Amata Garden Resort (ပုဂံ) တငွ ်ကနာြေထ်ပ်အခန််း ၆၀ 

ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့မညဖ်ဖစသ်ည။် 

 

 ုံတ ံှိပ်န ငို့ ်ဂုံဏ်ဖပိုချ ်းဖမ ငို့ဖ်ခင််းမျာ်း  (Awards and Accolades) 

“Amata Resort(Ngapali Beach)”ြေ  ု  ၂၀၀၁ ခနုစ်ှတငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   စတင ် ဖွင လ်စ်ှစဥ် ြေပင ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း၊ ဟ တုယမ် ာ်းနငှ  ် Spa မ ာ်း ြေ  ု TripAdvisor အပါအဝင ် ြေမဘာ အကြေ်ီးမာ်းဆံ်ုးကသာ 

ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ဝြေဘ်ဆ် ြုေ ် နငှ  ် စီ်းပွာ်းကရ်း နငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းလပ်ုငန််းနယပ်ယမှ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  နငှ  ်

ပတသ်ြေသ်ည  ် ထတုက်ဝမှုမ ာ်းြေ  ု ဖတရ်ှုသမူ ာ်းြေ ဖမနမ်ာ အကြောင််းဆံ်ုးမ ာ်းထ တငွ ် ပါဝငသ်ညဟ် ု

မ ကပ်းကရွ်းခ ယထ်ာ်းခ   ြေပါသည။် (ခရီ်းသာွ်း နငှ  ် ဧည သ်ည ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းသည လ်ပ်ုငန််းမ ာ်း) (hospitality 

services)နငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အမှတတ်ဆံ ပ်တ ု  အတြွေ ်  ဆတုဆံ ပ်မ ာ်းြေ  ု ြေဏ္ဍကပါင််းစုံတငွ ်

ြေ ယြ်ေ ယဖ်ပန  ဖ်ပန  ရ်ရှ  ထာ်းသည ဖ်ပင ် အဖ ်ုးထ ြုေလ်ကှသာ ထ ပ်ဆံ်ုးကနရာြေ လုည််း ရရှ ထာ်းပါသည။် 

ရရှ ထာ်းကသာ ဆတုဆံ ပ်မ ာ်းတငွ ်ပါဝင ်ြေသညတ် ု  မှာ- 

 

 ၂၀၀၉ ခနုစှ်တငွ ် 

• Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ)သည ်ဖမနမ်ာ ဟ တုယ ်လပ်ုငန််းရှငမ် ာ်း အသင််း (Myanmar Hotelier 

Association) မှ ခ ီ်းဖမ င က်သာ  “ASEAN Green Hotel Award” ြေ  ုလြေခ်ရံရှ ခ  ဖခင််း။   
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၂၀၁၀ ခနုစှ်တငွ ် 

• Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ)သည ်ခရီ်းသည ်(၈၀)ခန  စီ််းနင််းလ ြုေပ်ါရှ ကသာ ငပလ ီြေမ််းကဖခတငွ ်

ကြေ ာြေခ် ရပ်နာ်းလာသည  ်ပထမဦ်းဆံ်ုး ဇ မ်ခသံကဘဂာ “The World ResidenSea” အတြွေ ်ဂဏုထ််ူးကဆာင ်

ဧည သ်ညက်တာ်အဖဖစ် ကဆာငရွ်ြေက်ပ်းန ငုခ်  ဖခင််း။ 

 

 ၂၀၁၁ ခနုစှ်တငွ ် 

• ဖမနမ်ာ ကရက ြောင််းခရီ်း (Myanmar Voyages)မှ မ မ တ ု  အုပ်စု/အဖွ ွဲ့ြေ  ု "အကြောင််းဆံ်ုး ဝနက်ဆာငမ်ှု 

ကပ်းန ငုသ်"ူ (Best Service Provider)  အဖဖစ် အသ မှတဖ်ပြုကပ်းခ  ဖခင််း 

• န ငုင်တံြောမှ လပ်ုငန််းဆ ငုရ်ာ ဦ်းကဆာငသ်မူ ာ်း နငှ  ်၎င််းတ ု  ၏မ သာ်းစုဝငမ် ာ်း ဦ်းကရ ၃၀၀ ခန  တ် ု  ြေ ၃ 

ညတာမျှ လာကရာြေက်နထ ငုစ်ဉ "Young President Organization"မှ  "Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ )" ြေ  ု

ဂုဏဖ်ပြုခ ီ်းြေ ျူ်းကထာပဏာဖပြုမှုြေ  ုရရှ ခ  ဖခင််း။ 

 

 ၂၀၁၄ ခနုစှ်တငွ ် 

• ၂၀၁၄ခနုစှ်တငွ ်"ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ၏ကရွ်းခ ယသ်"ူ ("Travellers’ Choice")အဖဖစ် "Amata Resort (ငပလ ီ

ြေမ််းကဖခ)" ြေ  ု" TripAdvisor" ြေ အသ မှတဖ်ပြုကပ်းခ  ဖခင််း  

• "Oriental Ballooning" ြေ  ု ပုဂံ နငှ  ် မနတကလ်းကဒသတငွ ် လပ်ုကဆာငစ်ရာ အကြောင််းဆံ်ုးတစ်ခ ု

အကနဖဖင "်TripAdvisor" မှ မ ကပ်းကရွ်းခ ယခ်  ဖခင််း။ 

 

၂၀၁၅ ခနုစှ်တငွ ် 

• Amata Resort အကနဖဖင  ် ၂၀၁၁ ခနုစ်ှမှ ၂၀၁၅ ခနုစ်ှ ထ   "Hall of  Fame" ဆြုေ  ုငါ်းကြေ မ်တ ငုတ် ငု ်

ခ ီ်းဖမ င ဖ်ခင််းခရံသဖဖင  ် "TripAdvisor" မှ "Certificate of Excellence" ဆြုေ  ုထပ်ကလာင််းခ ီ်းဖမ င ခ်ရံပါသည။် 

 

 ၂၀၁၆ ခနုစှ်တငွ ် 

•  "ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ၏ကရွ်းခ ယသ် ူ" "Travellers’ Choice"အဖဖစ် " "Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ)" 

ြေ  ု "TripAdvisor" ြေ အသ မှတဖ်ပြုကပ်းခ  ဖခင််း။  

• "TripAdvisor" မှ ခ ီ်းဖမ င က်သာ "Certificate of Excellence 2016" ဆြုေ  ု "Amata Resort (ငပလ ီ

ြေမ််းကဖခ)" နငှ  ်"Amata Garden Resrot (အင််းကလ်းြေန)်" တ ု  ြေရရှ ခ  ဖခင််း။ 
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၂၀၁၇ ခနုစှ်  

• "Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ)"၊  "Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)်" နငှ  ် "My Bagan 

Residence” by Amataတ ု  ြေ  ု "TripAdvisor" ြေ  ြေယင်ါ်းပွင  ် ရှ သည အ်နြေမှ်  ြေယက်လ်းပွင  ်

အဖဖစ်သတမှ်တ ်ခ ီ်းဖမ င က်ပ်းခ  ဖခင််း။ 

 

၂၀၁၈ ခနုစှ် 

 "My Bagan Residence" by Amata မှာ TripAdvisor ၏ ၂၀၁၈ အတြွေ ်"Travellers' Choice" အဖဖစ် 

အသ အမှတဖ်ပြုဖခင််းခခံ  ရပါသည ်

 Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ)၊ Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် နငှ  ် "My Bagan 

Residence" by Amata တ ု  မှာ TripAdvisor ၏ Certificate of Excellence 2018 winners မ ာ်းအဖဖစ ်

ကရွ်းခ ယခ်ခံ  ရပါသည ်

 

၂၀၁၉ ခနုစှ် 

 Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ)၊ Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)်၊ Amata Garden Resort 

(ပုဂံ) နငှ  ် "My Bagan Residence" by Amata တ ု  သည ်TripAdvisor ၏ Certificate of Excellence 

winners မ ာ်းအဖဖစ် ကရွ်းခ ယခ်ခံ  ရပါသည။် 

 

အမ တတ် ံှိပ်မျာ်း  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းသည ် ဖမနမ်ာဖပညတ်ငွ ်  ဆတုဆံ ပ်မ ာ်းရရှ ထာ်းကသာ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်ဖဖစသ်ည  ်

"Amata" အမှတတ်ဆံ ပ်အကပေါ်တငွ ် အဓ ြေထာ်း၍ လပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေလ် ြေရ်ှ ကသာ လပ်ုငန််းဖဖစ်ပါသည။်  

မ ာ်းမ ြောကသာြောလတစ်ခတုငွ ် "Awinka" ဟကူသာ အမှတတ်ဆံ ပ်အသစ် တစ်ခဖုဖင  ်

(ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းနငှ ဧ်ည  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုြေဏ္ဍ၏) အစ တအ်ပ ုင််းတစ်ခဖုဖစ်ကသာ 

အခန််းခနှုန််းထာ်းသြေသ်ာသည ်  ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းပ ငု််းသ ု  လည််း အုပ်စုအကနဖဖင ခ်  ွဲ့ထငွ ်

ပါဝငက်ဆာငရွ်ြေလ်ာန ငုက်စရန ် အတြွေ ် အကထာြေအ်ြေဖူပြုကပ်းမည  ် အစီအစဉတစ်ရပ်ြေ  ု

အကြောငအ်ထညက်ဖေါ် န ငုရ်န ်  လတတ်ကလာတငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် ည  နှု င််းကဆ်ွးကန်ွးမှုမ ာ်းြေ  ု

ဖပြုလပ်ုလ ြေရ်ှ ပါသည။်  "Amata" နငှ  ် "Awinka" အမှတတ်ဆံ ပ်တ ု  ြေ မတညူကီသာ 

ကမျှာ်မှန််းဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းသ ု   ခ  ွဲ့ထငွ ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းန ငုက်စသဖဖင  ် ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်အကပေါ်တငွ ်

ယတုက်လ ာ ကစဖခင််း၊ ပ ြေဖ်ပာ်းကစဖခင််း စသညဖ်ဖင  ် ထ ခ ြုေမ်ှုမရှ ကစဘ  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ သံ်ုးစွ သ(ူပမာဏ)ြေ  ု

တ ်ုးတြေမ် ာ်းဖပာ်းကအာင ် ကဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ည  ် အခငွ အ်ကရ်းရရှ ပါမည။်(ဤြေ စစနငှ သ်ြေဆ် ငုသ်ည  ် အဖခာ်း 

သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု "အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ 

သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - အာ်းသာချကမ်ျာ်း/မဟာဗျျူဟာမျာ်း-မဟာဗျျူဟာ- ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ 



 

63 
 

လုံပ်ငေ််းမျာ်းကှိုံ လကရ်ရွ်းစင ်ဟှိုံတယန် ငို့ ်အပေ််းရဖြစခေ််းမျာ်းတငွ ်(အဓှိက)ရင််းန  ်းဖမ  ိုပ်န ဖံခင််းမျာ်း မ တ ငို့ ်

တှိုံ်းတကက်က ်း ပွာ်းရအာငရ် ာငရွ်ကရ်ေ် အပှိုံင််း” တငွ ် ြေည ပ်ါ။ 

 

မှိတြ်ကလ်ုံပ်ငေ််းမျာ်း  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အမှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်း၏ ဆွ ကဆာငမ်ှုစမွ််းပြော်းြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  အာ်း ဖမနမ်ာဖပညမ် ှ

ထငရ်ှာ်းကသာအဓ ြေခရီ်းသာွ်း ြေ ယုစ်ာ်းလယှလ်ပ်ုငန််းမ ာ်း၊ န ငုင်တံြော အွနလ် ငု််းဘတွြ်ေင ်ဝြေဘ်ဆ် ြုေမ် ာ်း 

နငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပူ်းကပါင််း၍ မ တဖ်ြေလ်ပ်ုငန််းမ ာ်းအဖဖစ ် လြေတ်ွ လပ်ုြေ ငု ် လာန ငုက်စရန ် 

စွမ််းကဆာငက်ပ်းခ  ပါသည။် (ဤြေ စစနငှ သ်ြေဆ် ငုသ်ည  ်အဖခာ်း သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု  "အပှိုံင််း ၃။ 

အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့  ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း ၊ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း 

အရသ်းစှိတရ်ြာဖ်ပချက၊်  အရရ်းကက ်းရသာစာချိုပ်စာတမ််းမျာ်း" တငွ ်ြေည ပ်ါ။ 

"ဤြေ  သ ု  ပူ်းကပါင််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏အမှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်း အကပေါ် သံ်ုးစွ သမူ ာ်းအကနဖဖင  ်

ြေ ယဖ်ပန  စွ်ာ သတ ဖပြုလာကစပပီ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  လြေတ်ွ ကဖေါ်မ ာ်း၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်း ဆ ငုရ်ာ 

သတင််းအခ ြေ ် အလြေအ်ရင််းအဖမစ်မ ာ်း (customer data bases) မှတဆင  ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏အမှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်းအကန ဖဖင  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုအသံ်ုးဖပြုသမူ ာ်းထသံ ု   ကရာြေရ်ှ  န ငုမ်ှု 

ဖမင တ်ြေက်စလာခ  ပါသည။်   

 

သဘာဝပတဝ်ေ််းကျင ် ှိေ််းသှိမ််းရစာငို့ရ်ရ ာကဖ်ခင််း 

ပတဝ်န််းြေ ငအ်ကပေါ်သြေက်ရာြေန် ငုက်ဖခ (ပတဝ်န််းြေ ငထ် ခ ြုေမ်ှု ဆန််းစစဖ်ခင််း) (EIA “Environmental Impact 

Assessment”)၊ ပတဝ်န််းြေ ငဆ် ငုရ်ာ ြေနဦ်း (အြေ ဖဖတ ်ကလ လာဆန််းစစ်မှု)စစ်ကဆ်းမှု IEE(Initial Impact 

Assessment)နငှ  ်  ပတဝ်န််းြေ င ် စီမံခန  ခ်ွ မှုအစီအစဉ (Environment Management Plan) ပါ 

စည််းြေမ််းသတမ်ှတခ် ြေမ်ူကဘာငမ် ာ်းအတငွ််းမှ လ ြုေန်ာလပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေ၍် ပတဝ်န််းြေ ငြ်ေ  ု

ြောြေယွရ်န ်ခ ငုမ်ာသည  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏သနံ္ှ ဌာန ်နငှ  ်ြေမုပဏ၏ီ လမူှုတာဝန ်ထမ််းရွြေမ်ှု လပ်ုရပ်မ ာ်း (corporate 

social responsibility) ြေ  ု တာဝနသ် စွာဖဖင  ် အထ်ူးအကလ်းထာ်း ထမ််းရွြေမ်ှုမ ာ်း  ြေလည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ်၏ ပုံရ ပ်နငှ  ် ဂုဏသ်တင််းကြေ ာ်ကဇာ်မှုြေ  ု မ ာ်းစွာအကထာြေအ်ြေဖူဖစ်ကစပါသည။် 

ဤြေ  သ ု  ြေ စစရပ်မ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် သြေဆ် ငုရ်ာ ကလ လာဆန််းစစ်မှု စစ်တမ််းမ ာ်းြေ  ု

ကြောြေယ်ကူဆာငရွ်ြေထ်ာ်းရှ ခ  ပပီ်းဖဖစ်ရာ ပတဝ်န််းြေ ငစီ်မံခန  ခ်ွ မှုကြောင််းမွနက် ြောင််း  

လြေမ်ှတ(်Environmental Compliance Certificate /ECC)ြေ  ု ရရှ ရန ် ကလျှာြေထ်ာ်းမှုလပ်ုငန််းြေ  ု

ကဆာငရွ်ြေဆ် ဖဖစ်ပါသဖဖင  ် ယင််းလြေမ်ှတြ်ေ  ု ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် မ ြော  ကသာြောလတငွ ် ရရှ န ငုမ်ညဟ် ု

ကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် 
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ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ ၊ Amata Garden Resort (ပုဂံ) နငှ်  Amata Garden Resort 

(အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ြေနဦ်းပတဝ်န််းြေ ငဆ်န််းစစဖ်ခင််း (IEE) အစီရငခ်စံာြေ ၊ု 

ဆန််းစစ်သံ်ုးသပ်ရနအ်လ ု  ငာှ သယဇံာတနငှ သ်ဘာဝပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ 

ပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဦ်းစီ်းဌာန သ ု   တငဖ်ပထာ်းပပီ်းဖဖစ်ပါသည။်  Amata Garden Resort (ပုဂံ) အတြွေ ်

ြေနဦ်းပတဝ်န််းြေ ငဆ်န််းစစ်ဖခင််း အစရီငခ်စံာအကပေါ် ဝနက်ြေ်ီးဌာန၏ အ ြေဖံပြုခ ြေမ် ာ်း ြေ  ု ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

သယဇံာတနငှ သ်ဘာဝပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန၏  ၂၀၂၀ခနုစ်၊ မတလ် ၂၀ရြေက်န   ရြေစွ် တပ်  

စာအမှတ ်  EIA/-1/7(710/2020) ြေ  ု မ မ တ ု  လြေခ်ရံရှ ထာ်းပါသည။်  ဖပငဆ်ငထ်ာ်းကသာ 

ြေနဦ်းပတဝ်န််းြေ ငဆ်န််းစစ်ဖခင််း အစီရငခ်စံာ ြေ  ုအပပီ်းသတရ်န ်မ မ တ ု  ၏ ဖပငပ်မှ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းဆ ငုရ်ာ 

အ ြေကံပ်းပညာရငှန်ငှ  ်

လြေရ်ှ ကဆာငရွ်ြေက်နပပီ်းသယဇံာတနငှ သ်ဘာဝပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန၊ 

ပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဦ်းစီ်းဌာနြေ သံ်ုးသပ်ရနအ်လ ု  ငာှ ၂၀၂၀ နစ်ှမြေနုမီ် တငဖ်ပသာွ်းမညဖ်ဖစ်ပါသည။် 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ြေနဦ်းပတဝ်န််းြေ ငဆ်န််းစစ်ဖခင််း အစရီငခ်စံာအကပေါ် 

ဝနက်ြေ်ီးဌာန၏ အ ြေဖံပြုခ ြေမ် ာ်း ြေ  ု ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ သယဇံာတနငှ သ်ဘာဝပတဝ်န််းြေ င ် ထ န််းသ မ််းကရ်း 

ဝနက်ြေ်ီးဌာန၏ ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၂၈ရြေက်န   ရြေစွ် တပ်  စာအမှတ ် (သစ်ကတာ)၃(၂)/၁၆(ခ) (၂၂၆၁/၂၀၁၈)ြေ  ု

မ မ တ ု  လြေခ်ရံရှ ထာ်းပါသည။်  ယင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ၂၀၂၀ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၃၀ရြေက်န   တငွ ်

သယဇံာတနငှ သ်ဘာဝပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန သ ု   ECC ကတာင််းခသံည  ် စာတစ်ကစာင ်

တငဖ်ပထာ်းပပီ်း၊ ၂၀၂၀ နစ်ှြေနု ်သ ု  မဟတု ်လာမည်  ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှတငွ ်ECC ရရှ မညဟ် ုကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။် 

ထ ု  ဖပင ် Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ) အတြွေ ် ြေနဦ်းပတဝ်န််းြေ ငဆ်န််းစစ်ဖခင််း အစရီငခ်စံာြေ  ု

လြေရ်ှ တငွ ်အပပီ်းသတက်နပပီ်း ယခဖုပြေခဒ နန်စှ်အြေနုတ်ငွ ်တငသ်ငွ််းန ငုရ်န ်ရညရွ်ယထ်ာ်းပါသည၊် “My Hpa 

An Residence” နငှ  ် “My Bagan Residence” အတြွေ ် မူ EIA ကဆာငရွ်ြေရ်န ် မလ အုပ်ဟ ု

မ မ တ ု  ရှု ဖမငသ်ံ်ုးသပ်ပါသည။် 

သယဇံာတနငှ  ်သဘာဝပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန သည ်လျှပ်စစ်စွမ််းအငစ်မီံြေ န််းတစ်ခအုတြွေ ်

၂၀၁၈ ဇနန်ဝါရီလတငွ ် ECC ြေ  ု ထတုက်ပ်းခ  က ြောင််းနငှ  ် ECC ြေ  ု ဖမနမ်ာြေမုပဏကီတာ်ကတာ်မ ာ်းမ ာ်း 

ကလျှာြေလ်ွှာတငသ်ငွ််း ထာ်းက ြောင််းသ ရပါသည။်လြေရ်ှ အခ  နတ်ငွ ် သယဇံာတနငှ  ် သဘာဝပတဝ်န််းြေ င ်

ထ န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန သညလ်ည််း  အဆ ပုါကလျှာြေလ်ွှာမ ာ်းြေ  ု စ စစ်လ ြေရ်ှ က ြောင််းသ ရှ ရပါသည။် 

(အကသ်းစ တအ်ခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု “အပှိုံင််း ၉။ အရရ်းပါရသာ ဖမေ်မာနှိုံငင် ံ ဥပရေမျာ်းန ငို့ ် စည််းမျဉ်းမျာ်း 

အကျဉ်းချိုပ်ရြာ်ဖပချက-် ပတဝ်ေ််းကျင််း ှိေ််းသှိမ််း ရစာငို့ရ်ရ ာကရ်ရ်း ဥပရေ ၂၀၁၂ န ငို့ ်

ပတဝ်ေ််းကျင််း ှိေ််းသှိမ််း ရစာငို့ရ်ရ ာကရ်ရ်း ေည််းဥပရေ၂၀၁၄” တငွ ် ြေည ပ်ါ)   

 

အရရ်းပါရသာ ရငလွံုံ်းရငရွင််းအသံုံ်းစရှိတမ်ျာ်းန ငို့ ်လုံပ်ငေ််းမျာ်း ဖပေ်လည ်ရရာင််း ုံတဖ်ခင််း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏနီငှ  ် လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်းသည ် စတငတ်ညက်ထာငခ်  နမ်ှစ၍ လပ်ုငန််းမ ာ်း ဖပနလ်ည ်

ကရာင််းခ ဖခင််းြေ  ု မဖပြုလပ်ုခ  ပါ။ မတညအ်သံ်ုးစရ တမ် ာ်းနငှ ပ်တသ်ြေ၍် 
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ဘဏ္ဍာကရ်းနစှအ်လ ြုေက်ဖာ်ဖပထာ်းကသာ ဟ တုယတ်ညက်ဆာြေဖ်ခင််းလပ်ုငန််းမ ာ်းတငွ ်

အဓ ြေရင််းနှ်ီးဖမြုပ်နှမံှုအကနဖဖင  ် Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် နငှ  ် Amata Garden Resort (ပုဂံ)   

တညက်ဆာြေဖ်ခင််း၊ အလာ်းတ ူ ကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းပစစည််းမ ာ်း ၊ ပရ ကဘာဂနငှ  ် စြေြ်ေရ ယာ ပစစည််းမ ာ်း 

ဝယယ်ရူဖခင််း တ ု  ပါဝငပ်ါသည။် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု မရမ ီ မတညအ်သံ်ုးစရ တမ် ာ်းအာ်းလံ်ုးသည ်

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမှရရှ ကသာ ကငသွာ်းမ ာ်းနငှ  ် ယခငြ်ေမ််းလမ်ှ်းကရာင််းခ ဖခင််းမှ ရရှ သည  ် ကင ွ ဖဖင  ်

ြေ ခသံံ်ုးစွ ခ  ဖခင််းဖဖစ်သည။် 

  မတညရ်င််းနှ်ီးကင ွအသံု်းစရ တ် မှတ်တမ််း )ြေ ပ်သန််းကပါင််း(  

 

၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၃၁ရြေ်ကန   

တွငြ်ေုနဆ်ံု်းသည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

(၁၂လ) 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၃၁ရြေ်ကန   တွင ်

ြေုနဆ်ံု်းသည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၁၇,၇၇၃ ၁၁,၁၇၂ 

 

မ တခ်ျက ်  

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

 

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းမှ ရရှ ကသာဝငက်ငမွ ာ်းြေ  ု အသံ်ုးခ ဖခင််းဖဖင  ် Awinka အမှတတ်ဆံ ပ်ဟ တုယမ် ာ်း 

အဖပင၊် ဖမနမ်ာန ငုင်တံစ်လွှာ်းရှ  Amata အမှတတ်ဆံ ပ်ဟ တုယမ် ာ်းြေ  ုတ ်ုးခ  ွဲ့ရနအ်တြွေ ်အခငွ အ်လမ််းမ ာ်းြေ  ု

စဉဆြေမ်ဖပတက်လ လာလ ြေရ်ှ ပါသည။် ဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ် လြေရ်ှ တငွ ် ပမ တြ်ေျွန််းစုကဒသ၌ Amata 

အမှတတ်ဆံ ပ်ဟ တုယမ် ာ်းဖွင လ်စ်ှရနအ်ခငွ အ်လမ််းမ ာ်း ြေ  ု ဆန််းစစ်လ ြေရ်ှ  ပါသည၊် သ ု  ရာတငွ ်

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည် ရြေစွ် အထ  လပ်ုငန််းစုအကနဖဖင  ် ယင််းသ ု  တ ်ုးခ  ွဲ့ရန ် ခ ငုမ်ာကသာ 

အစီအစဉခ မှတထ်ာ်းဖခင််းမရှ ကသ်းပါ။ 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီမံြေ န််းမ ာ်းသည ်အဖခာ်းကသာ အက ြောင််းအရာမ ာ်းထ မ ှစီ်းပွာ်းကရ်း ၊န ငုင်ကံရ်း အကဖပာင််းအလ  (သ ု  ) 

ရင််းနှ်ီးဖမြုပ်နှမံှုမ ာ်း ဖပြုလပ်ုရန ် အဆ ဖုပြုထာ်းကသာ တညက်နရာ အကဖခအကနမ ာ်း(သ ု  ) ဟ တုယန်ငှ  ်

ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းလပ်ုငန််းအကပေါ် သ သာစွာထ ခ ြုေက်စန ငုက်သာ ဖဖစ်ရပ်မ ာ်းနငှ  ်၄င််းကဒသရှ  အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း 

စသည မ် ာ်းစွာကသာ အက ြောင််းအခ ြေမ် ာ်းအကပေါ်မှုတညက်နက ြောင််း သတ ဖပြုသင ပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  အကနဖဖင  ် လပ်ုငန််းစီမံြေ န််းမ ာ်းသည ် ရညရွ်ယထ်ာ်းကသာ အခ  နန်ငှ  ် ခန  မှ်န််းထာ်းကသာ 

ကငကွ ြေ်းပမာဏအတငွ််း ပပီ်းစီ်းမညဟ်အုာမ မခပံါ။ 

လယွလ်င တ်ြေ ူရညညွ်န််းြေ ြုော်းန ငုက်စရနအ်တြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အဖခာ်းသတင််းအခ ြေလ်ြေမ် ာ်းြေ  ု

ကအာြေတ်ငွ ်ဆြေလ်ြေက်ဖေါ် ဖပထာ်းပါသည။်  

ဝြေဘ်ဆ် ြုေ:်                     http://www.amataholding.com 
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ဖုန််းနပံါတ:်         +၉၅၀ ၈၉၉၀၄၄၀၇၇, +၉၅၉ ၈၉၉၀၄၄၀၈၈, +၉၅၉ ၈၉၉၀၉၉ 

မှတပုံ်တငထ်ာ်းသည ရုံ််းခန််းလ ပ်စာ: အမှတ ် (၁၀)၊ အင််းယာ်းရ ပ်သာလမ််း၊ ြေမဘာကအ်းဘရုာ်းလမ််း၊ 

မရမ််းြေနု််းပမ ြုွဲ့နယ၊် ရနြ်ေနုတ် ငု််းကဒသကြေ်ီး၊ ဖမနမ်ာန ငုင်။ံ 

 

၃-၁-၂။ ကုံမပဏ ၏လုံပ်ငေ််းရ ာငရွ်ကန်ှိုံငမ် စွမ််းပကာ်းမျာ်း/ မဟာဗျျူဟာမျာ်း 

 

ပပှိိုင ်ှိုံငန်ှိုံငမ် အရ စွမ််းပကာ်း (Competitive Strengths) 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ပပ ြုငဆ် ငုန် ငုမ်ှုသည ် ကအာြေပ်ါ ယဉှပပ ြုငန် ငုစွ်မ််းရှ ကသာ စွမ််းပြော်းမ ာ်းအရ 

အြေ  ြု်းအဖမတရ်ရှ န ငုမ်ညဟ် ုြေျွန်ပ်ုတ ု  ယံ ုြေညထ်ာ်းပါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့သည ် အရညအ်ရသ်ွးဖမငို့ ် အပေ််းရဖြစခေ််းမျာ်း  ၊ ဟှိုံတယမ်ျာ်း န ငို့ ်  Spa  မျာ်းကှိုံ 

တညရ် ာက ်ရူ ာင၍်   စ မံခေ ို့်ခွဲဖခင််းလုံပ်ငေ််းမျာ်းကှိုံ ဖမေ်မာဖပညတ်ငွ ် ဦ်းရ ာငဦ််းရွကဖ်ပို ၍ 

လုံပ်ကှိုံငရ် ာငရွ်ကရ်ေသမူျာ်းဖြစပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီမံခန  ခ်ွ ၍ လပ်ုြေ ငုလ် ြေရ်ှ သည  ် ဟ တုယမ် ာ်း နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း  ၅ ခ ု ဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်

ဖမနမ်ာဖပညတ်ငွ ် အရညအ်ကသ်ွးဖမင ဟ် တုယမ် ာ်း၊ အပန််းကဖဖစခန််း နငှ  ် Spas လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု

ဦ်းကဆာငဦ််းရွြေဖ်ပြုလပ်ုြေ ငုက်နသမူ ာ်းဖဖစ်ပါသည။် အစုရှယယ်ာအဖဖစ်အသငွက်ဖပာင််းခငွ ရ်ှ ကသာ 

ကခ ်းကင(ွConvertible loan)ဆ ငုရ်ာသကဘာတညူခီ ြေတ်စ်ရပ်ြေ  ု IFC နငှ ခ် ြုပ်ဆ ၍ု ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

လပ်ုငန််းမ ာ်းကြေ်ီးထာွ်းတ ်ုးတြေ ် လာကစရနအ်တြွေ ် မ ာ်းစွာကသာကြေ ြု်းပမ််းအာ်းထတုမ်ှုမ ာ်းြေ  ု

ယခငဘ်ဏ္ဍာကရ်းနစ်ှတငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ဖပြုလပ်ုန ငုခ်  ပါသည။် "အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ်ကုံမပဏ ၏ 

သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း၊ - အာ်းသာချကမ်ျာ်း/မဟာဗျျူဟာမျာ်း-မဟာဗျျူဟာ- 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏လုံပ်ငေ််းမျာ်းကှိုံလကရ်ရွ်းစင ် ဟ တုယမ် ာ်း နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း မျာ်းတငွ ်

(အဓှိက)ရင််းန  ်းဖမ  ိုပ်န ဖံခင််းမျာ်းမ တ ငို့တ်ှိုံ်းတကက်က ်းပွာ်း ရအာငရ် ာငရွ်ကရ်ေ်တငွ ်  ကညို့ ် ပါ။" 

ပ မဦ်း ံုံ်းရသာ "Amata Resort (ငပလ ကမ််းရဖခ)" ြေ  ု ၂၀၀၁ ခနုစ်ှတငွ ် စတငဖွ်င လ်စ်ှစဉြေတည််းြေ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီမံခန  ခ်ွ ကသာ ဟ တုယမ် ာ်း၊ အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း နငှ  ် Spa မ ာ်းအတြွေ ် ကဖမာြေမ် ာ်းလစှွာကသာ 

ဆတုဆံ ပ်မ ာ်းနငှ ခ် ီ်းဖမ င မ်ှုမ ာ်းြေ ရုရှ ပ ငုဆ် ငုန် ငုခ်   ြေပါသည။် ယခအုခါြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏မ ာ်းစွာကသာ ဟ တုယမ် ာ်း 

နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း မ ာ်း၌ ကပေါ်လငွသ်ည  ် အမှတသ်ကြေဂတမ ာ်းဖဖစ်သည  ် ဥပမာ 

ဖမနမ်ာ ရ ု ်းရာယဉကြေ ်းမှုဖဖစ်ကသာ ြေျွန််း၊ ဝါ်း၊ ကြေ မ်နငှ  ် ယနွ််းထညပ်ရ ကဘာဂအသံ်ုးအကဆာငမ် ာ်းြေ  ု 

အသံ်ုးဖပြု၍ဖမနမ်ာဆနဆ်န ် အခင််းအြေ င််းမ ာ်းဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေဦ်းစွာ အကြောငအ်ထညက်ဖေါ် 

ကဆာငရွ်ြေန် ငုခ်   ြေပါသည။်  

ထ ု  ဖပင၊် မ မ တ ု  ၏ ဧည် ခန််းကဆာငအ်မ ာ်းအဖပာ်းတငွ ် ဘနဂ်လ မု ာ်း နငှ  ် ဗီလာ(villa) မ ာ်း အပါအဝငဖ်ဖစ်ပပီ်း 

ြေ ယဝ်န််းကသာ ကခတဆ်နသ်ာ်းနာ်းသည  ်  ကနရာထ ငုခ်င််းမ  ြု်း ဖဖစ်ပါသည။် ယင််းသ ု   ြေ ယဝ်န််းကသာ 
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ကနရာထ ငုခ်င််းရှ ဖခင််းက ြောင်  ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ နငှ ရ်ငဆ် ငုရ်န ်အက ြောင််းဖပခ ြေန်ငှ  ်ြေ န််းမာကရ်းအတြွေ ်

ခ မှတရ်န ် အစ ု်းရအာဏာပ ငုမ် ာ်းြေ သတမ်ှတန် ငုက်သာ၊ ဧည် သညက်ဖာြေသ်ညမ် ာ်းြေ ဟ တုယမ် ာ်းထမံ ှ

ကမျှာ်လင န် ငုက်သာ ကန  စဉလမူှုဘဝတငွခ်ပ်ခာွခာွကနထ ငုဖ်ခင််း (social distancing) ဆ ငုရ်ာ 

သတမှ်တခ် ြေတ်စ်ရပ်ရပ်ြေ  ုလ ငဖ်မနစွ်ာ ခ မှတ ်တံု  ဖပနက်ဆာငရွ်ြေန် ငုပ်ါသည။် ယင််းအစီအမံမ ာြေ  ုCovid-

19 ြေပ်ကရာဂါ ြောလအလနွတ်ငွလ်ည််း ဆြေလ်ြေက်ဆာငရွ်ြေသ်ာွ်းန ငုသ်ညဖ်ဖစ်ရာ မ မ တ ု  ၏ 

ကနရာထ ငုခ်င််းြေ ယဝ်န််းဖခင််းသည ် မ မ တ ု  ပပ ြုငဘ်ြေမ် ာ်းနငှ ယ်ဉှလ င ် ကနာြေထ်ြေအ်ာ်းသာကစသည်  

အခ ြေတ်စ်ခ ြေလ်ည််းဖဖစ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေ ကရှ ွဲ့ကဆာငတ်ညက်ထာငသ် ူ နငှ  ် စီမံခန  ခ်ွ သအူဖဖစ် 

ရပ်တညက်နန ငုက်သာ အာ်းသာခ ြေမှ်ာ မ မ တ ု  ၏လပ်ုငန််းပ ငု််းဒဇီ ုင််းနငှ  ် ပကရာဂ ြေစီ်မံခန  ခ်ွ မှု အဖွ ွဲ့မ ာ်းအဖပင ်

ဗဟ ဖုပြုက ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်းအဖွ ွဲ့မ ာ်းြေပါ ညညီွှတစ်ွာလပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေန် ငုသ်ည  ်

လပ်ုငန််းပုံစံက ြောင ဖ်ဖစ်သညဟ် ု ယံ ုြေညထ်ာ်းပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းမ ာ်းြေ  ု

ညညွီတစွ်ာကပါင််းစပ်ထာ်းဖခင််းက ြောင  ် မ မ တ ု  အကနဖဖင  ် မ မ တ ု  အမှတတ်ဆံ ပ်၏အဆင အ်တန််းြေ  ု

ထ န််းသ မ််းန ငုဖ်ခင််း၊ ဆန််းသစက်သာဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ုက ်းြေြွေတ်ငွ််း လ ငဖ်မနတ် ကုတာင််းကသာ အခ  နအ်တငွ််း 

ခ ဖပန ငုဖ်ခင််းတ ု  က ြောင  ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း၊ ဟ တုယမ် ာ်း၊ Spa မ ာ်းမှ  ကပ်းအပ်လ ြေရ်ှ ကသာ 

ကဒသတငွ််းအရညအ်ကသ်ွးဖမင  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းမ ာ်းမှ မ မ တ ု  ၏ 

အဆင အ်တန််းဖမင မ်ာ်းကသာရပ်တညက်နန ငုမ်ှုြေ  ု ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုခ်  ပါသည။် 

 

 ုံတ ံှိပ်မျာ်း ချ ်းဖမ ငို့ခ် ံာ်းရရသာ "Amata" အမ တတ် ံှိပ် ကှိုံ ပှိုံင ်ှိုံင ် ၍ ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ ကက ်း ာွ်းမ  

မဟာဗျျူဟာကှိုံ ရမာင််းန ငတ်ေ်ွ်းအာ်းရပ်းမညို့ ် "Awinka" အမ တတ် ံှိပ် ကှိုံလည််း 

ြံွွဲ့ ပြှိို်းတှိုံ်းတကလ်ာရအာငရ် ာငရွ်ကလ်ျကရ် ှိဖခင််း။ 

အဓ ြေအဖဖစ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   လြေရ်ှ ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းသည  ် "Amata" အမှတတ်ဆံ ပ်မှာ ကဖမာြေမ် ာ်းလစှွာကသာ 

ဆတုဆံ ပ်မ ာ်းနငှ  ် အသ အမှတဖ်ပြုလြေမှ်တမ် ာ်းြေ  ု ရရှ ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် အာဆယီဟံ တုယမ် ာ်း 

ဆခု ီ်းဖမ င က်ရ်းအဖွ ွဲ့ နငှ  ် ဖမနမ်ာ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းရငှမ် ာ်း အဖွ ွဲ့ြေ "Amata Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ)" အာ်း  

‘‘ASEAN Green Hotel Award’’ ဆ ု  ြေ  ု ၂၀၀၉  ခနုစ်ှတငွ ် ခ ီ်းဖမ င က်ပ်းအပ်ခ  ပါသည။် TripAdvisor ြေမ ူ

"Amata" တဆံ ပ်အာ်း "ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ကရွ်းခ ယသ်"ူ ("Traveller's Choice") ဆ၊ု "Certificate of Excellence" 

"ထ်ူးြေ သာလနွ ် ကြောင််းမွနက်သာဝနက်ဆာငမ်ှုလြေမ်ှတ်" ဆ၊ု " “Hall of Fame Winner for Certificate of 

Excellence " "ထ်ူးြေ သာလနွက်ြောင််းမွနက်သာဝနက်ဆာငမ်ှုလြေမ်ှတမ် ာ်း ထာ်းရှ သည ခ်န််းမ"   ဆတု ု  ြေ  ု၂၀၁၄ 

ခနုစ်ှြေတည််းြေ ခ ီ်းဖမ င ထ်ာ်းခ  ပါသည။် က ်းြေြွေတ်ငွ ်ခ ငုမ်ာစွာရပ်တညန် ငု၍် လြေခ်အံသ မှတဖ်ပြုမှုမ ာ်းြေ  ု

ရရှ ထာ်းရာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း ၊ ဟ တုယမ် ာ်း နငှ  ် Spas မ ာ်းသည ် က ်းြေြွေတ်ငွ ်

အလယအ်လတတ်န််းမှသည ်အဆင ဖ်မင တ်န််းအတငွ််းရှ သည  ် နှုန််းထာ်းမ ာ်းြေ  ုရရှ န ငုက်စခ  ပါသည။် "Amata" 

အမှတတ်ဆံ ပ် ဟ တုယမ် ာ်းအာ်းလံ်ုးမှာ လကူြေ ြုြေမ် ာ်းလသှည  ် ခရီ်းသာွ်းမ ာ်းလညပ်တ ်

သာွ်းရာြေရ်ာကနရာမ ာ်းတငွ ် တညရ်ှ  ြေသည ဖ်ပင ် တညက်နရာ အလအှပ မ ာ်း နငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ု

အဖပညအ်စုံပါဝငက်ပါင််းစပ်ဖွ ွဲ့စည််း၍ ထ်ူးဖခာ်းစွာ ရပ်တညန် ငုမ်ှု ြောင  ် ဖမနမ်ာ  ခရီ်းသာွ်းဧည ဝ်တလ်ပ်ုငန််း၏ 

မ ြေန်ာှဖုံ်းမ ာ်းအဖဖစ ် က ်းြေြွေတ်င ် ပွ ထတုဖ်ခင််းခ ံြေရပါသည။် အမှတတ်ဆံ ပ်၏ 
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ခ ငုမ်ာအာ်းကြောင််းမှုမှတဆင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ထတုြ်ေနုမ် ာ်းြေ  ု လ ငဖ်မနစွ်ာ ခ  ွဲ့ထငွြ်ေမ််းလမ်ှ်းမှုမ ာ်းြေ  ု

ဖပြုလပ်ုလာန ငုက်စခ  ပါသည။် က ်းနှုန််းပ ုမ ုခ  ြုသာကသာ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း က ်းြေြွေ ် အပ ုင််းြေဏ္ဍတစ်ခြုေ  ု

အဓ ြေပစ်မှတထ်ာ်းသည အ်ကနဖဖင  ်  ကရှ ွဲ့သ ု  လမ်ှ်းခ ီရာတငွ ် "Awinka" ဟကုခေါ်ကသာ 

ညအီစ်မအမှတတ်ဆံ ပ်တစ်ခြုေ  ု တညက်ထာငရ်န ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီစဉထာ်းပါသည။် မတညူသီည  ်

အမှတတ်ဆံ ပ်နစ်ှခဖုဖင  ် ကဆာငရွ်ြေမ်ည  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏မဟာဗ ျူဟာြေ ြေနုအ်မှတတ်ဆံ ပ် 

အာ်းကပ ာ လာကစဖခင််း၊ ခ ြုပ်ပင မ််းဖခင််းမ ာ်း(ပ ြေဖ်ပာ်းကစဖခင််း)(ဝါ်းမ  ြုခရံဖခင််း)မ ာ်းြေ  ု ကရှာငရ်ှာ်း၍ မတညူကီသာ 

ဧည သ်ည ် မ ာ်း က ်းြေြွေြ်ေ  ု ပစ်မှတထ်ာ်းကဆာငရွ်ြေလ်ာန ငုက်စပါမည။် ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းလပ်ုငန််း 

ြေ ယုစ်ာ်းလယှမ် ာ်းအပါဝင၊် အလာ်းအလာရှ ကသာ မ တဖ်ြေလ်ပ်ုငန််းလြေတ်ွ ကဖာ်  မ ာ်းနငှ လ်ည််းကြောင််း၊ 

ကထာြေပံ် ကပ်းသမူ ာ်းနငှ  ် ဧည သ်ည ် မ ာ်းနငှ လ်ည််းကြောင််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ကဆ်ွးကန်ွးည  နှု င််းမှုမ ာ်းသည ် "Amata" 

အမှတတ်ဆံ ပ်၏ အငအ်ာ်းြေ  ုပ ုမ ုကြောင််းမွနက်စခ  ပါသည။်    

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ အဓှိက အစုံရ ယယ်ာ ပှိုံငရ် င ် မျာ်း မ ာ ကျွန်ုံပ် တှိုံ ို့ ဟှိုံ တယ ်လုံပ်ငေ််းလုံပ်ကှိုံငရ် ာငရွ်ကရ်ာ 

ရဖမရေရာ မျာ်း ၏ အမျာ်း စုံ ကှိုံ ပှိုံင ် ှိုံင ်က ပါသည။်  

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ဟ တုယ ် လပ်ုငန််းဖွင  ် လစ်ှလပ်ုြေ ငုလ် ြေရ်ှ ကသာ ကဖမကနရာ အမ ာ်း စု ြေ  ု ြေျွန်ပ်ုတ ု   ၏ 

အဓ ြေအစုရှယ ် ယာ ပ ုငရ်ငှ ် တစ်ဦ်း ဖဖစ်သ ူ ဦ်း ဝင််းကအာင ် သ ု   မဟတု ် အစုရှယယ်ာရှင ် နငှ  ် ဒါရ ုြေတ်ာ 

မ ာ်းဖဖစ် ြေ သ ူ  ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်  ကဒေါ်ကနဖမတသ် ူ ကအာင ်တ ု  မှ အလံ်ုး စုံ ပ ုငဆ် ငုက်သာ AIC ြေမုပဏ ီြေ 

ပ ုငဆ် ငု ်ြေ ပါသည။် ကဖမယာ နငှ  ် ပြေသ်တက်သာ သတင််းအခ ြေ ် အလြေ ် မ ာ်း ြေ  ု ပ ု မ ု သ ရှ န ငုက်စရန ်

အတြွေ ် ကအာြေ ် တငွ ် ကဖေါ် ဖပထာ်း ကသာ “ ကုံမပဏ ၏ အရ ာကအ်အံုံ၊ စကပ်စစည််း န ငို့ ်  လုံပ်ငေ််းသံုံ်း 

စကပ်စစည််းကှိရှိယာမျာ်း”    နငှ  ်“အဖခာ်းကုံမပဏ မျာ်းန ငို့ ်ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေမ မျာ်း ” အပ ုင််းတငွ ် ြေည  ်ပါ။ 

ထ  ုကဖမမ ာ်း အာ်းလံ်ုး ြေ  ုမ မ  တ ု   ၏ အဓ ြေအစု ရှယ ်ယာ ပ ုငရ်ငှ ်သ ု   မဟတု ်AIC ြေမုပဏ ီနစှ်ဦ်းထ  မှ တစ်ဦ်းဦ်း 

ြေ ပ ုငဆ် ငု ်ထာ်းကသာ က ြောင  ်လပ်ု ငန််းစုကြေ်ီး အကန ဖဖင  ်အဆ  ု ပါ ကဖမ မ ာ်း ြေ  ု ငာှ်း ရမ််းြော သင  ်တင  ်

ကလ ာြေ ် ပတက်သာ ြော လ နငှ  ် စည််း ြေမ််းခ ြေ ် မ ာ်း အလ ြုေ ် လပ်ု ငန််း လပ်ု ြေ ငု ် န ငုပ်ပီ်း ၊ စာခ ြုပ် 

သြေတ်မ််းကစ ကသာ အခါသြေတ်မ််း မတ ်ုး ကတာ  သဖဖင  ်ဆံ်ုးရှု ံ်း ရန ငုက်ခ မ ာ်းမှာ လည််း ြေန  သ်တ ်ခ ြေ ်ဖဖင  ်

သာ ရှ ကတာ  မည ်ဖဖစ်သည။် ဒါရ ုြေတ်ာ အဖွ ွဲ့အကန ဖဖင  ်လည််း အဆ  ုပါ ကဖမ ငာှ ရမ််းမှု ြေ  ုတည ်ပင မ်စွာ  ဆြေ ်

လြေ ်ကဆာငရွ်ြေ ်သာွ်း န ငုပ်ါြေ ထ  ုကဖမ ြေြွေ ်ကနရာ မ ာ်း ြေ  ုအလာ်း တ ူပုံ စံ ဖဖင  ်သာ ကရှ ွဲ့ ဆြေ ်ကဆာငရွ်ြေ ်

ရန ်သံ်ုး သပ် ထာ်း  ြေ ပပီ်း ဖဖစ်ပါသည။် ဤ အကန အထာ်း မ ာ်း က ြောင  ်မ မ တ ု   လပ်ုငန််းစု အကန ဖဖင  ်လပ်ု 

ငန််းလပ်ု ကဆာငရ်သည  ်စာ်းရ တမ် ာ်း သြေသ်ာ ပပီ်း ဟ တုယ ်ဝနက်ဆာငမ်ှု မှ တဆင  ်အြေ  ြု်း အဖမတ ်အမ ာ်း 

ဆံ်ုး အကန အထာ်း အထ  တ ်ုး တြေ ်လာ န ငုမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။်   

 

ကျွေ်ပ်တှိုံ ို့၏ ဖပညို့စ်ံုံလှိုံကြ်ကစွ်ာ ရပ်းနှိုံငရ်သာ ဝေ်ရ ာငမ်  မျာ်း န ငို့ ်ည ညွတစွ်ာ စ ်းပွာ်း ရ ာငရွ်က ်မ ရ ကာငို့ ်

မှိမှိတှိုံ ို့၏ ဖပိုဖပင ်ရဖပာင််းလ ဲလယွက် ူမ  ကှိုံ အကသဲာ ရစပါသည။် 
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မ မ တ ု  ကရာင််းခ ကပ်း ကန ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှု တစ်ခ ုခ င််းစီ ၏ ရညရွ်ယထ်ာ်း ရာ စာ်းသံ်ုး သ ူအပ ငု််း အဖခာ်း နငှ  ်

ကဖာြေသ်ည ်မ ာ်း အကပေါ် အလံ်ုး စံု အကဖခ ခမံှုြေ  ုဆြေတ် ြုေ ်တ ်ုးခ  ွဲ့ လပ်ု ကဆာငန် ငုမ်ှုမ ာ်း က ြောင  ်ြေျွနပ််တ ု   

၏ ဖပြုဖပင ် ကဖပာင််းလ လယွြ်ေ ူ ကသာ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုကဆာငမ်ှုပုံ စံမှာ မ မ တ ု   ၏ အမှတ ်တ ံဆ ပ် နငှ  ်အတ ူ

စဉဆြေမ်ဖပတ ် ရှငသ်နက်န ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။်  ြေျွနပ််တ ု  ၏ မ ာ်း ဖပာ်းလကှသာ ဝနဆ်ာငမ်ှုမ ာ်း မှာ  

အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း၊ ဟ တုယမ် ာ်း၊ Spas မ ာ်း ၊အဖပင ်အဖခာ်း ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဆွ ကဆာငန် ငုက်သာ လှုပ်ရှာ်း 

ကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်း ဥပမာ - Oriental Ballooning လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ ဝနက်ဆာငမ်ှု  ြေ   သ ု  ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း မှာ  

လမူ  ြု်းမကရွ်း ခရီ်းသာွ်းရင််း အပန််းကဖဖ န ငုမ်ည  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ြေ  ု ကရာင််း ခ ကပ်းန ငုစ်ွမ််း ရှ ကစ ပပီ်း ၊ ထ  ု

ဝနက်ဆာငမ်ှု အမ  ြု်း အစာ်း အာ်းလံ်ုး ြေ  ု လည််း တစ်ကနရာ မှ တစ်ကနရာ အဖပနအ်လနှ ် ကရာင််းခ  န ငုစ်ွမ််း 

ရှ ကစပါသည။်    မ မ တ ု   အကန ဖဖင  ် ဖပငပ်မှ ဆ ်ုးြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုမ ာ်း ဥပမာ - ြေမဘာ ကငကွ ြေ်း 

အြေ ပ်အတည််း ဖပဿနာ မ ာ်း ြေမဘာအနှံ  ြေနုသ်ယွက်ရ်းတင််းမာမှု နငှ  ် ဥကရာ ပ တလွှာ်းတငွ ်လတတ်ကလာ  

ဖဖစ်ပွာ်း ခ   ကသာ အ ြေမ််းဖြေတ် ြုေခ် ြုေမ်ှုမ ာ်း စသည ်တ ု   အဖပင ်ကဒသတငွ််း အဖဖစ်အပ ြေ ်မ ာ်းဖဖစ် ြေသာ 

လမူ  ြု်းကရ်းပဋ ပြေခ မ ာ်း၊ ကရွွဲ့ကဖပာင််းခ ်ုးဝငဖ်ပဿနာ မ ာ်း၏ ဆ ်ုးြေ  ြု်း သြေက်ရာြေ ်မှုြေ  ု ြေ  ုလည််း နည််းန ငုသ်မျှ 

နည််း ပါ်းကအာင ်ကလျှာ  ခ  န ငုပ်ါသည ်။ အဘယက် ြောင  ်ဆ  ုကသာ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အပန််းကဖဖ စခန််း၊ဟ တုယ၊် Spa 

မ ာ်း မှာ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ မတညူကီသာ အရပ်ကဒသမ ာ်းတငွ  ် ဖွင  ် လစ်ှထာ်း ပပီ်းကရကဖမကဒသ မတညူကီသာ 

စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်း အကပေါ် အကဖခခထံာ်းဖခင််းက ြောင  ် ဖဖစ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ညညွီတစွ်ာ လပ်ုကဆာငန် ငုမ်ှု 

(လပ်ုငန််းအတငွ််း ပ ငု််းပုံစံ၊ စီမံြေ န််းစီမံခန  ခ်ွ မှုနငှ  ် ၊ ဗဟ  ု ဖပြုထာ်းကသာ အကရာင််းဖမ င  ် တငက်ရ်းစနစ် တ ု   

အပါအဝင ်)ြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေ  ုဆန််းသစ်ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ြေ  ုကပ်းစွမ််းန ငုက်စပပီ်း ၊ဝနက်ဆာငမ်ှု အသစ်တစ်ခ ု

စတင ်ရန ်အခ  နယ် ူ ဖပငဆ်ငရ်မှု နည််းပါ်းြော ြေနုြ်ေ စာ်းရ တမ် ာ်း ြေ  ုထ ကရာြေ်စွာ စီမံခန  ခ်ွ ကစန ငုပ်ါသည။် 

ဖဖစ်ရပ်တစ်ခခု ု သ ု  မဟတု ် တစ်ခ ု ထြေ ် ပ ုကသာ ြေ စစရပ်မ ာ်း ြေ  မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းတစ်ခ ု ြေ  ု

သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကန ခ  နတ်ငွ ်အဖခာ်း သြေက်ရာြေမ်ှု မရှ ကသာ ကဒသ သ ု  မဟတု ်သြေက်ရာြေမ်ှု နည််းပါ်းကသာ 

ကဒသမ ာ်း မှ ဧည သ်ည ်မ ာ်း ြေ  ုဗဟ  ုဖပြုထာ်း ကသာ က ်းြေြွေ်ရှာ ကဖွကရ်း လမ််းက ြောင််း မ ာ်း စွာ မှ တစ်ဆင  ်

ဆြေ ် လြေ ် လပ်ုကဆာင ် ကန မည ် ဖဖစ်ပါသည။် ဥပမာ- ထ  ု ဗဟ ဖုပြုထာ်း ကသာ တစ်ြေမဘာလံ်ုးဆ ငုရ်ာ 

အကရာင််းဖမ င တ်ငက်ရ်း က ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်း စနစ်မှတဆင  ် မ ာ်းစွာကသာ အကရာင််းဖမ င  ် တင ်

ကရ်းလမ််းက ြောင််းမ ာ်း က ြောင  ် ထ ခ ြုေမ်ှုမရှ ကသာ ကဒသ နငှ  ် ထ ခ ြုေသ်ြေက်ရာြေမ်ှုနည််းကသာ ကဒသမ ှ

စာ်းသံ်ုးသ ူမ ာ်း ြေ  ုရညရွ်ယြ်ော က ်းြေြွေရ်ှာကဖွခ   သဖဖင  ်  ၂၀၁၂ ခ ုနစ်ှ မှစ၍ ရခ ငုက်ဒသတငွ ်ဖဖစ်ပွာ်း ခ   ကသာ 

မတည ်ပင မ်မှုမ ာ်း ြေ မ မ တ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငခ် ြေမ် ာ်း ြေ  ုမထ ခ ြုေက်စခ   ပါ။ 

 

မှိမှိတှိုံ ို့ စ မံခေ် ို့ခွရဲေသာ အပေ််းရဖြစခေ််းမျာ်းန ငို့ ် ဟှိုံတယမ်ျာ်း၏ လုံပ်ငေ််းလညပ်တန်ှိုံငစွ်မ််းကှိုံ 

ရအာငဖ်မငစွ်ာချဲွဲ့ ငွ ်နှိုံငခ်ဲို့ပါသည။် 

မ မ တ ု   စီမံခန်  ခွ လ ြေရ်ှ ကသာ အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်းနငှ  ် ဟ တုယမ် ာ်း အတြွေ ် လပ်ုငန််းလညပ်တန် ငုစွ်မ််း 

ထပ်မံဖမ င တ်ငရ်နလ်ည််း ဆြေလ်ြေရ်င််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှလံ ြေရ်ှ ပပီ်း လနွခ်  ကသာနစ်ှအနည််းငယအ်တငွ််း မ မ တ ု  ၏ 

အပန််းကဖဖစခန််းနငှ ဟ် တုယ ်၅ ခ၏ု လပ်ုငန််းလညပ်တန် ငုစွ်မ််း မှာ နစ်ှဆတ ်ုးလာခ  ပါသည။် ယင််းတ ု  အနြေမှ် 

ကြောြေန်ှုတတ်ငဖ်ပရလျှင၊် Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် တငွ ် ဗီလာ(villa) ကနာြေထ်ပ် ၂၀ 
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တညက်ဆာြေန် ငု ် ခ  ပပီ်း၊ Amata Garden Resort (ပုဂံ) အတြွေ ် ၂၀၁၇ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် အခန််း ၁၂၂ 

ခန််းထပ်တ ်ုးန ငုခ်  ြော၊ Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ၂၀၁၈ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် ၉၃ 

ခန််းထပ်တ ်ုးန ငုပ်ပီ်း၊  ၂၀၁၉ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် "My Hpa An Residence" ြေ  ု မ မ တ ု   ဟ တုယန်ငှ  ်

အပန််းကဖဖစခန််းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအစုစုတငွ ် ထည က်ပါင််းန ငုခ်  ပပီ်း ကနာြေထ်ပ် ဗီလာ (viila) ၂၀ 

ထပ်တ ်ုးန ငုခ်  ပါသည။် မ မ တ ု   အပန််းကဖဖစခန််းနငှ  ်ဟ တုယ ်၅ ခရုှ  အခန််းအစုစု တငွ ်ယင််းသ ု  ထပ်တ ်ုးန ငုခ်  သည်  

အခန််းအာ်းလံ်ုးမှာ အသစ်စြေစ်ြေဖ်ဖစ်ပပီ်း ကဖာြေသ်ညဧ်ည သ်ညမ် ာ်းြေ  ု သစလ်ငွက်သာ အခန််းမ ာ်းြေ 

ပ ုမ ုဆွ ကဆာငန် ငုသ်ညြ်ေ  ု ထည တ်ြွေလ်ျှင ် မ မ တ ု  လပ်ုြေ ငုက်နကသာ ကဒသမ ာ်းရှ  အဖခာ်းဟ တုယမ် ာ်းထြေ ်

မ မ တ ု  ြေ ယဉှပပ ြုငမ်ှုအသာ်းစီ်းရကစပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည်  ကန  ရြေအ်ထ  ဆ လုျှင ် မ မ တ ု  ၏ 

အခန််းအကရအတြွေြ်ေ  ု၄၅၃ ခန််းအထ  ကအာငဖ်မငစွ်ာ တ ်ုးဖမ င န် ငုခ်  ပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် 

 

မှိမှိတှိုံ ို့တငွအ်ာ်းရကာင််းခှိုံငမ်ာရသာ ဘဏ္ဍာရရ်းမ တတ်မ််းရ ှိပါသည်။ 

မ မ တ ု  ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအကန၊ မ မ တ ု  ၏ လြေြ်ေ နရ်ှင််းတမ််း၊ အြေ  ြု်းအဖမတဖ်ဖစ်ထနွ််းမှု၊ 

လပ်ုငန််းလညပ်တအ်ဖမတအ်စွန််း နငှ  ် ကငသွာ်းစီဆင််းမှု အရ မ မ တ ု  ၏ ထတုြ်ေနု/်လပ်ုငန််း 

ြေမ််းလမှ််းဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ဖံွပဖ ြု်းတ ်ုးခ  ွဲ့ န ငုက်စသြေ  သ ု    Awinka ြေ  သ ု  ကသာ ထတုြ်ေနု/်လပ်ုငန််း သစ်မ ာ်း ြေ  ု

မ တဆ်ြေန် ငုက်စပါသည၊် ထ ု  ဖပင ်ကနာငအ်ခငွ အ်လမ််းမ ာ်းကပေါ်ကပါြေလ်ာသည  ်အခါတငွလ်ည််း ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှရံန ်

ကဖပာင််းလယွဖ်ပငလ်ယွက်ဆာငရွ်ြေန် ငုစွ်မ််း ရှ ကစပါသည။် မ မ တ ု  သည ် ကယဘယု အာ်းဖဖင  ်

ြေနုြ်ေ စရ တန်ည််းသည  ်ပတဝ်န််းြေ ငအ်ကဖခအကနဖဖင  ်လညပ်တက်နပပီ်း မ မ တ ု  ကပ်းအပ်သည  ်အရညအ်ကသ်ွး 

ဖမင  ် ြေနုပ်စစည််းနငှ  ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအတြွေ ် တနဖ် ု်းဖမင ဖ်မင  ် ကြောြေခ်နံ ငုသ်ညဖ်ဖစ်ရာ 

လပ်ုငန််းလညပ်တအ်ဖမတအ်စွမ််း အာ်းကြောင််းခ ငုမ်ာ လပှါသည၊် အထ်ူးသဖဖင  ် ငပလြီေမ််းကဖခမှ မ မ တ ု  ၏ 

အပန််းကဖဖစခန််းနငှ  ် လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ လပ်ုငန််းဖဖစ်ပါသည။် ြေမုပဏ၏ီ ဝငက်ငအွရပ်ရပ်မာှ ၂၀၁၈ခနုစှ် မတလ် 

၃၁ရြေက်န   တငွ ်ြေနုဆ်ံ်ုးကသာ (ဘဏ္ဍာ)နစှအ်တြွေ ် ၈,၄၁၉,၄၆၁,၀၁၈ ြေ ပ် ရရှ ခ  ရာမှ  ရခ ငုဖ်ပညန်ယတ်ငွ ်

မပင မ်မသြေအ်ခ  ြုွဲ့ ဖဖစ်ပွာ်းကနဖခင််းက ြောင  ် လပ်ုငန််းအကဖခအကန အခြေအ်ခ ရှ ကနသည တ် ငု ် ၇.၄ 

ရာခ ငုန် ှုန််းတ ်ုးဖမင ပ်ပီ်း ၂၀၁၉ခနုစ်ှ မတလ် ၃၁ရြေက်န   တငွ ် ြေနုဆ်ံ်ုးကသာ (ဘဏ္ဍာ)နစှ်အတြွေ ်

၉,၀၄၆,၀၃၆,၅၄၆ ြေ ပ် ရရှ ခ  ပါသည။် အလာ်းတြူောလအတြွေ ်အသာ်းတငအ် ြေမ််းအဖမတမှ်ာလည််း ၂၁.၈ 

ရာခ ငုန် ှုန််းတ ်ုးဖမင  ်လာခ  ပါသည။် 

 

လနွခ်  ကသာ ဆယစု်နစ်ှနစ်ှစုခန်  ြေ လပ်ုငန််းမ ာ်းစတငလ်ညပ်တစ်ဉမှစပပီ်း လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းမ ာ်းသည ်

ကယဘယု အာ်းဖဖင  ် ပုံမှနဝ်ငက်ငတွ ်ုးလာခ  ပါသည၊် စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းအပ ုင််းအသ်ီးသ်ီးအတြွေ ် တစ်ခခု င််း 

သ်ီးသန်  အကဖခခဖံဖင  ်ကအာြေပ်ါအတ ငု််း ရငှ််းလင််းကဖာ်ဖပအပ်ပါသည။် 

 

 

 



 

71 
 

Amata Resort (ငပလီြေမ််းကဖခ) 

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(   

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

၂,၆၂၀,၂၆၂,၃၁၈ ၂,၃၈၁,၃၈၆,၆၅၆ 

 

“My Bagan Residence” by Amata 

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

   ၆၉၉,၁၂၆,၁၇၁ ၄၇၃,၈၃၄,၄၁၄ 

 

Amata Garden Resort (Inle Lake) 

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

၁,၃၅၃,၇၅၀,၇၂၈ ၁,၄၇၀,၄၈၅,၃၁၁ 

 

Amata Garden Resort (Bagan) 

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

၅၃၂,၆၈၁,၆၉၅ ၁,၆၁၃,၄၇၀,၁၇၁ 

 

Hot Air Balloon Business 

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

၃,၃၈၀,၄၇၀,၂၁၃ ၄,၁၂၅,၅၄၀,၄၂၆ 

 

“My Hpa An Residence”  

စစုကုပါင််းဝငက်င ွ )ြေ ပ်(  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

-(၁) -(၁) 

 

မ တခ်ျက ်

“My Hpa An Residence” by Amata မာှ ၂၀၁၉ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ်ဖွင လ်စှဖ်ခင််းဖဖစသ်ည။်  
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ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ တံငွအ်ရတွွဲ့အ ကိံု ကကယဝ်ရသာ စ မံခေ ို့်ခွရဲရ်း ှိုံငရ်ာ အြဲွွဲ့ ရ ှိဖခင််း။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ထတံငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းြေ  ု စီမံခန  ခ်ွ ကသာ လမ််းက ြောင််းတစ်ကလျှာြေ ် ၌ ကအာငဖ်မင ် ကသာ 

မှတတ်မ််းမှတရ်ာ တစ်ခရုှ သည  ်အရည ်အခ င််း နငှ  ်အကတွွဲ့အ ြေြံု  ြေယဝ်ကသာ အဖွ ွဲ့ တစ်ဖွ ွဲ့ ရှ ပါသည။် ထ  ု

အကတွွဲ့အ ြေြံုရင  ်စီမံခန  ခ်ွ ွဲ့ မှုအဖွ ွဲ့၏ အဓ  ြေ အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း မှာ ၂၀၀၁ ခ ုနစ်ှ တငွ ်Amata အမှတ ်တဆံ ပ်စတင ်

ထကူထာင ် စဉအခ  နအ်ခါ ြေ ပင ်တစ်တပ်တစ်အာ်း ပါ ဝငခ်    ြေသမူ ာ်း ဖဖစ်ပါသည။် ထ  ု အဖွ ွဲ့အကန ဖဖင  ်

အမှတတ်ဆံ ပ် ထကူထာငက်ရ်း လှုပ်ရှာ်း မှုမ ာ်း  ၊ ဗ ျူဟာကဖမာြေ ်မ တက်ဆဖွွ ွဲ့ မှုမ ာ်း၊ အဖပင ်လနွ ်ခ   ပပီ်း ကသာ ၁၉ 

နစ်ှ သြေတ်မ််းတစ်ကလျှာြေ ် တငွ ် အခြေခ် ဆံ်ုး အခ  နမ် ာ်း တငွ ် ထ ကရာြေစွ်ာ စီမံခန  ခ်ွ  ပပီ်း မ မ တ ု  ၏ 

လပ်ုငန််းတစ်ခ ုလံ်ုး ြေ  ုကြေ်ီးမာ်း လာကစသ ူမ ာ်း လည််း ဖဖစ်ပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းစုကြေ်ီး တစ်ခ ုလံ်ုး ြေ  ု

ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းစု ကြေ်ီး ၏ တည ် ကထာင ် သ၊ူ ဟ ုတယ ် နငှ  ် ခရီ်းသာွ်း လာ ကရ်း နယပ်ယ ် တငွ ် လပ်ု 

သြေသ်ြေတ်မ််း နစ်ှ ၂၀ နငှ  ် အထြေ ် ရှ သ ူ  ဖဖစ်သည  ် ဥြေက ဌ ဦ်း ဝင််းကအာင ်ြေ ဦ်းစီ်းဦ်းကဆာင ် ဖပြုလ ြေ ်

ရှ ပါသည။် ဦ်းဝင််းကအာင ်ြေ  ုအကထာြေ ်အြေ ူဖပြုကန သည ်မှာ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ၏ အကတွွဲ့အ ြေြံု ရင  ်သနလ်ကှသာ၊ 

လပ်ုငန််းခငွထ် တငွ ်ြောလရညှ ်ြောစွာ အကတွွဲ့အ ြေြံု ရှ ခ   ပပီ်းဖဖစ်ကသာ  အကြေ်ီး တန််း စီ မံခန  ခ်ွ မှု အဖွ ွဲ့ ပင ်

ဖဖစ်ပါသည။် (အဖခာ်း အသတင််း အခ ြေ ်အလြေမ် ာ်း အတြွေ ် - “အပှိုံင််း ၄။  အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ်

ကုံမပဏ စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၏ အရ ကာင််းအရာရြာဖ်ပချက ် အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်းန ငို့ ် အစုံရ ယယ်ာမျာ်း - 

အုံပ်ချိုိုပ်မ ေါရှိုံကတ်ာမျာ်း၊ မေ်ရေဂျာမျာ်းန ငို့ ်အုံပ်ချိုပ် မ  ကှိုံယစ်ာ်းလ ယမ်ျာ်း” ြေ  ု ြေည  ်ပါ ။) ြေျွနပ််တ ု   ၏ 

အကြေ်ီးတန််းစီမံခန  ခ်ွ ွဲ့ မှုအဖွ ွဲ့အကန ဖဖင  ် အကထကွထ-ွစည််းြေမ််းထ န််းသ မ််းမှု အပ ငု််းနငှ  ် လပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေ ်

န ငုစွ်မ််းရှ မှု တ ု  တငွစွ်ယစုံ် ရ သည  ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း ဖဖစ်ပါသည။် အထ်ူး သဖဖင  ်အမှတ ်တဆံ ပ် တစ်ခ ုထ ူကထာငရ်ာ 

၌လည််း ကြောင််း၊ ဝနက်ဆာငမ်ှု အသစ်မ ာ်း ဆန််းသစ်တထီငွရ်ာ တငွ ်လည််း ကြောင််း၊ ဟ တုယ ် နငှ  ် resorts  

အဖပင ်အဆင ်ဒဇီ ုင််း မ ာ်း ကရ်းဆွ ရာ တငွ ်လည််း ကြောင််း ၊ တည ်ကဆာြေရ်ာ တငွ ်လည််း ကြောင််း၊ ဟ တုယ ်

လပ်ု ငန််း လပ်ု ြေ ငုရ်ာ တငွ ် လည််း ကြောင််း ြေျွမ််းြေ ငသ် ူ မ ာ်း ဖဖစ်က ြောင််း ြေျွနပ််တ ု   အကန ဖဖင  ် ယံု 

 ြေညပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ တံငွ ်ကက ်း ာွ်းလျကရ် ှိရသာ သစစာရ ှိဧညို့သ်ညမ်ျာ်း၏ အရဖခခံအငအ်ာ်း။ 

လပ်ုငန််းစ၏ု အဓ ြေ ရည ်ရွယခ် ြေမ်ှာ ဧည သ်ညမ် ာ်း ြေ  ုဝနက်ဆာငမ်ှု ကပ်းရန ်ဖဖစ်ပါသည။် ဧည သ်ညမ် ာ်း ၏ 

အလ  ုဆနဒ အတ ငု််း တစ ုြေမ်တမ်တ ်ဖပြုဖပင ်ကဖပာင််းလ  လာ ခ    ဖခင််း နငှ  ်ဧည သ်ညမ် ာ်း အကပေါ်တငွသ်ာလနွ ်

ကြောင််းမွနက်သာ ဝနက်ဆာငမ်ှု မ ာ်း ကပ်းအပ်ခ   သဖဖင  ်လပ်ု ငန််းစုအကန ဖဖင  ်၎င််းအာ်း စာ်းသံ်ုးသမူ ာ်း ြေအလံ်ုး 

စံု ဖခြံုငံ ုအြေ ဖဖတ ်မှု အကန အထာ်း မ ာ်း တငွ ် ကြေ နပ်ဖွယ ်ကြောင််းက ြောင််း အဆင  ်သတမှ်တ ်ခ ြေ ်မ ာ်း ရှ ခ   

ပပီ်း ထ  ုအခ ြေ ်မှာ လည််း တစ်နစှ် ပပီ်း တစ်နစှ် အကထကွထ ွဝငက်ငတွ ်ုး တြေ ်လာ မှုအကပေါ်တငွ ်ထင ်ဟပ်ကနပပီ်း 

လနွခ်  ကသာ နစ်ှမ ာ်း အတငွ််း လပ်ု ငန််းစုမှ ရရှ ခ   ကသာ ဆ ုမ ာ်း စွာ မှာ လပ်ုငန််းစု အကန ဖဖင  ်ယင််း၏ ဧည သ်ည ်

မ ာ်း ြေ  ုသာလနွ ်အရည ်အကသ်ွး ဖဖင  ်ဝနက်ဆာင ်မှုကပ်းက ြောင််း အတြွေ ်သြေက်သ မ ာ်း ပင ်ဖဖစ်ပါသည။် 

 

မဟာဗျျူဟာ 
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ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အဓ ြေ ဗ ျူဟာကဖမာြေ ်ဦ်းတည ်ခ ြေ ်မ ာ်း မှာ “Amata” နငှ  ်”Awinka” အမှတ ်တဆံ ပ် နစှ်ခ ုြေ  ု

ထကူထာငရ်န ် နငှ  ် ဖမနမ်ာန ငုင် ံ အနှံ  အဖပာ်း၏ ဗ ျူဟာ ြေ ကသာ ကနရာ ကဒသမ ာ်း တငွ ် မတ ူြေွ ဖပာ်း ကသာ 

အရညအ်ကသ်ွး ဖမင  ် အပန််းကဖဖစခန််း မ ာ်း နငှ  ် ဟ  ု တယ ် မ ာ်း ြေ  ု ဖဖန  ြ်ေ ြေ ်တည ် ကဆာြေရ်နဖ်ဖစ်သည။် 

ယင််းဟ  ု တယ ် မ ာ်း နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း မ ာ်းမှ ဖမတစွ်န််းန ငုက်ခ  ဖမင  ် မာ်း လာ ပပီ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏အဖမတရ်ာခ ငုန် ှုန််းနငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအကနအာ်း ကြောင််းမွနစ်ွာ ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုရ်နအ်တြွေ ် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ Spa မ ာ်း နငှ  ်Oriental Ballooning လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ ဝနက်ဆာငမ်ှု မ ာ်း  ဖဖင  ်အာ်းဖဖည  ်သာွ်း မည ်

ဖဖစ်ပါသည။် အတ အြေ  ဆ လုျှင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ်- 

 

လကရ်ရွ်းစင ်  အပေ််းရဖြစခေ််း န ငို့ ် ဟှိုံတယ ် မျာ်းတငွ ် အဓှိက ာ်း ရင််းန  ်းဖမိုပ်န ဖံခင််းဖြငို့ ်

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏လုံပ်ငေ််းမျာ်းကှိုံ ကက ်း ာွ်းရအာငရ် ာငရွ်ကရ်ေ်။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်း ြေ  ု ကြေ်ီးထာွ်းလာကစရနအ်တြွေ ်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  စီမံခန  ခ်ွ ကသာ ဟ တုယ ်နငှ  ်အပန််းကဖဖစခန််း 

မ ာ်း အကရအတြွေ ်ြေ  ုတ ်ုးဖမ င  ်သာွ်းရန ်ရည ်ရွယပ်ါသည။် ကနာြေ ်၃ နစှ် အတငွ််းတငွ ်“Awinka”  ဟ တုယ ်

ကလ်းလံ်ုး အထ  တ ်ုးဖမ င  ်ဖွင  ်လစ်ှသာွ်း မည ်ဖဖစ်ပပီ်း အာ်းလံ်ုး ြေ  ုမ မ တ ု   လပ်ုငန််းစုြေပင ်ပ ုငဆ် ငု ်ပပီ်း မ မ တ ု   ြေ 

ပင ် စီမံ ခန  ခ်ွ  သာွ်း မည ် ဖဖစ်ပါသည။်   ြေျွန်ပ်ုတ ု  ယံ ု  ြေညသ်ည ် မှာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အာ်းကြောင််းကသာ 

လပ်ုငန််းလည ်ပတမ်ှု မှတတ်မ််းကြောင််း ၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု   အမှတတ်ဆံ ပ် ၏ ခ ငုမ်ာမှု၊ လပ်ုငန််းတငွ််း ဖွ ွဲ့စည််း  ပုံ နငှ  ်

တထီငွ ်ဆန််းသစ်မှု၊ ဗဟ  ုဖပြု တည ်ကဆာြေထ်ာ်း ကသာ အကရာင််းဖမ င  ်တငက်ရ်းနငှ  ်က ်းြေြွေ ်ရှာ ကဖွကရ်း စနစ်  

တ ု  မှာ မ မ တ ု   ဟ  ု တယ ် မ ာ်း သ ု   ဧည  ် သည ် မ ာ်းလာကရာြေက်စရန ် ဆွ ကဆာငန် ငုမ်ည ် ဖဖစ်ပါသည။်  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ရင််းနှ်ီးကန ပပီ်းသာ်း ဖဖစ်ကသာ က ်းြေြွေ ်အကန ထာ်းမ ာ်း နငှ  ်လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေရ်ာ ပတဝ်န််းြေ င ်

မ ာ်း တငွရ်ှ ကသာ  “Awinka” အမှတ ် တဆံ ပ်ဟ တုယတ်စ်ခ ု အတြွေဆ်  ု လျှင ် မ မ တ ု   အကန 

ဖဖင အ်နည််းဆံ်ုးစရ တ ်အကန အထာ်း တငွ ် ဟ  ုတယ ်စီမံခန  ခ်ွ မှုမ ာ်း ြေ  ုဖပြု လပ်ုန ငုက်စရန ်နငှ  ်အဖမတအ်စွန််း 

ဖပနလ်ည ်ရရှ မှု ြေ  ုဖမ င  ်တင ်န ငုက်စရန ်အစုရှယယ်ာ ပ ငုဆ် ငုမ်ှု အမ ာ်း အဖပာ်း ြေ  ုရယ ူထာ်း မည ်ဖဖစ်သည။် 

အခ  ြုွဲ့ကသာ ကနရာ မ ာ်း တြွေ ်မှု မ မ တ ု   ဟ  ုတယ ်မ ာ်း ြေ  ု စီမံခန  ခ်ွ  န ငုရ်န ်အတြွေ ် ဂုဏသ် ြေခာရှ ကသာ ဟ  ု

တယ ်ကအာ်ပကရတာ မ ာ်းြေ  ုစာခ ြုပ်ခ ြုပ် ဆ  ုငာှ်းရမ််းသာွ်း မည ်ဖဖစ်ပပီ်း ထ  ုသ ု  ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းဖဖင  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ဟ တုယ ်စီမံခန  ခ်ွ က ြေ်း ဝငက်ငမွ ာ်း ရရှ မည ်ဖဖစ်ပပီ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အမှတတ်ဆံ ပ် ြေ  ုလ ူအမ ာ်းြေ လျှင ်ဖမနစွ်ာ 

သတ ဖပြုမ သာွ်း န ငု ်ပပီ်း၊ မတည ်ကငရွင််း ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ စ ုြေ ်ထည  ် ရမှုမရှ ကတာ  ဘ  အြေ  ြု်းအဖမတရ်ရှ န ငုက်သာ 

အကဖခအကန မ ာ်း ြေ  ု တ ်ုးခ  ွဲ့ သာွ်းန ငုမ်ည ် ဖဖစ်ပါသည။်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဝငက်ငမွ ာ်း ြေ  ု Spa မ ာ်း 

အစာ်းအကသာြေလ်ပ်ုငန််းမ ာ်းစသည  ်  ကနရာသစ်မ ာ်း သ ု  ခ  ွဲ့ထငွ ် လပ်ုြေ ငု ် သာွ်းဖခင််း၊ စီမံခန  ခ်ွ မှုစာခ ြုပ်မ ာ်း 

ခ ြုပ်ဆ  ုဖခင််း၊ နငှ  ်ဗ ျူဟာ ကဖမာြေ ်ပူ်းကပါင််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်း မှ တစ်ဆင  ် တ ်ုးဖမ င  ်သာွ်းကစရန ်ရည ်ရွယထ်ာ်း 

ပါသည။်“Awinka” ဟ တုယမ် ာ်း အဖပင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ်“Amata” အမှတတ်ဆံ ပ် ဖဖင  ် ဟ တုယ ်အသစ် 

တစ်လံ်ုး ြေ  ု  ပုဂံကဒသတငွ ်၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ်ကဆာြေလ်ုပ် ပပီ်းစီ်းသာွ်း ပပီ ဖဖစ်သည။် ဗီလာ 

villa ၂၀ ထပ်တ ်ုးတညက်ဆာြေပ်ပီ်း Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် ြေ  ု တ ်ုးခ  ွဲ့ ခ  သြေ  သ ု   Amata 

Garden Resort (ပုဂံ) အတြွေ ်၂၀၁၇ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ်အခန််း ၁၂၂ ခန််း ထပ်တ ်ုးခ  ပပီ်း Amata Garden Resort 

(အင််းကလ်းြေန)် အတြွေ ် ၂၀၁၈ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် ၉၃ ခန််းထပ်တ ်ုးခ  ပါသည။် 
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မ မ တ ု  ဟ တုယန်ငှ အ်ပန််းကဖဖစခန််းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအစုစုတငွ ် ကနာြေဆ်ံ်ုးထပ်မံထည သ်ငွ််းထာ်းကသာ "My Hpa 

An Residence" သည ်၂၀၁၉ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ်ပထမဆံ်ုးအကြေ မ်ဧည် သညစ်တငလ်ြေခ်ခံ  ပပီ်း ဗီလာ(villa) 

၂၀ ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ထာ်းပါသည။် လြေရ်ှ တငွ ် ဘုတအ်ဖွ ွဲ့သည ် ပမ တြ်ေျွန််းစုကဒသ၌ Amata 

အမှတတ်ဆံ ပ်ဟ တုယမ် ာ်းဖွင လ်စ်ှရနအ်ခငွ အ်လမ််းမ ာ်းြေ  ုကလ လာသံ်ုးသပ်လ ြေရ်ှ ပါသည။် 

 

 

မဟာဗျျူဟာရဖမာကရ်ေရာရေသအသစမ်ျာ်း တငွ ် ဟှိုံတယ ် န ငို့ ် အပေ််းရဖြစခေ််း လုံပ်ငေ််းမျာ်း တှိုံ ို့ချဲွဲ့ကာ 

ရေသအလှိုံက ်မှိမှိတှိုံ ို့၏ တည ်ရ ှိရေ မ ကှိုံ တှိုံ်းဖမ ငို့ ်ရေ်။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ် ြေမုပဏ ီ ၏ ဟ တုယ ် နငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််း လပ်ုငန််းမ ာ်း တ ု  ခ  ွဲ့ြော ဖပညတ်ငွ််း ၌ 

လပ်ုငန််းခွ မ ာ်း ြေ  ု ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းကစရန ် နငှ  ် ဝငက်ငရွရှ န ငုက်သာ အကဖခ ခကံြောင််းမ ာ်း ြေ  ု ဖခာ်း နာ်း မှုရှ ကစရန ် ရည ်

ရွယပ်ါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အဓ ြေ  ဧည သ်ညမ် ာ်း ၏ က ်းြေြွေ ် အကန အထာ်း နငှ  ် န်ီးြေပ်ကသာ ကန ရာ မ ာ်း တငွ ်

စာ်းရ တသ်ြေသ်ာ ကသာ ကနရာ မ ာ်း ြေ  ု ခ  ွဲ့ထငွ ် မှုမ ာ်း မှ တစ်ဆင  ် မ မ တ ု    ၏လြေရ်ှ  န ငုင်တံြော မှ 

ဧည သ်ညမ် ာ်းြေ  ု အလယွ ် တြေ ူ လြေ ် လမှ််းမီကစရန ် အဖပင ် ထ လုပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေရ်ာ ကဒသတငွ််းမ ှ

ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း ၊ အလပ်ုြေ စစ ခရီ်းထြွေရ်သ ူ မ ာ်း ြေ ုလည််း အလယွ ် တြေ ူ လြေလ်မှ််း မီကစ ရနရ်ည ်

ရွယပ်ါသည။် နယက်ဖမသစ်မ ာ်း သ ု   ခ  ွဲ့ထငွ ်လှုပ်ရှာ်း ရာ တငွ ်အခန််းခ နှုန််းထာ်း မ ာ်း ြေ  ုတည ် ပင မ်ကအာင ်

ထ န််းထာ်း န ငုစ်ွမ််းရှ ဖခင််း ြေအဓ ြေ ြေ ကသာ တနဖ် ု်း တစခ် ုဖဖစ်သည ်ဟ ုယံ ု ြေည ်ပါသည။်  ဗ ျူဟာြေ ကသာ 

ကနရ ကဒသအသစ်မ ာ်း တငွ ်မ မ တ ု   လပ်ု ငန််းြေ  ုခ  ွဲ့ထငွ ်ကဆာငရွ်ြေ ်န ငုဖ်ခင််း က ြောင  ်ဖမနမ်ာ န ငုင်အံတငွ််း မ မ တ ု   

လပ်ု ငန််း မ ာ်း ရာသ ီ အလ ြုေသ်ြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကန ဖခင််းမ ာ်း ြေ  ု ကလ ာ  ခ  န ငုမ်ည  ် အဖပင ်  လပ်ုငန််း 

အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း ကနရာ ကဒသအလ ြုေ ်ြေွ ဖပာ်းကန သည  ်အတြွေ ်ကနရာကဒသနငှ  ်သြေက်ရာြေမ်ှုမတညူကီသာ 

ဧည သ်ညအ်သစ်မ ာ်း ရရှ န ငုသ်ည  ်အဖပင ်လပ်ုငန််းအခွ မ ာ်း အ ြော်း ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ြေ  ုတစ်ခ ု နငှ  ်တစ်ခ ု

အဖပန ် အလနှ ် ကရာင််းခ  န ငုမ်ည်  အခငွ  ် အလမ််း ြေ  ု ရရှ  သာွ်း မည ် ဖဖစ်ပါသည။်  Resort နငှ  ် ဟ တုယ ်

တညက်ဆာြေမ်ှု စီမံြေ န််းမ ာ်း တငွ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ်ရင််းနှ်ီး ဖမ ြုပ်နှမံှု ဖပြု ကသာ အခါ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ရင််းနှ်ီး ဖမ ြုပ် 

နှလံ ြုေက်သာ မတညက်င ွ ၏ ၂၀.၀ % အထြေ ် ကြေ ာ် လနွက်သာ ဝငက်ငဖွပနလ်ည ် ရရှ မှုြေ  ု ရညရွ်ယက်လ  

ရှ ပါသည။် န ငုင်ဖံခာ်း ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း အလည ် အပတမ် ာ်း သည  ်  ဖမနမ်ာန ငုင် ံ အတငွ််း 

လကူြေ ြုြေမ် ာ်းကသာကနရာမ ာ်း ၏ဖပငပ် တငွ ် ရင််းနှ်ီး ဖမ ြုပ်နှ ံ ဖခင််း မှာ အဆ  ု ပါကဒသမ ာ်းရှ  ကဒသတငွ််း 

စီ်းပွာ်းကရ်းမ ာ်းနငှ  ်အစုအဖွ ွဲ့လ ြုေခ်ရီ်းထြွေ ် ြေ သ ူမ ာ်း (corporate travel customer) အတြွေ ်ရည ်ရွယ ်ြော 

လပ်ုကဆာငဖ်ခင််း ဖဖစ်သည။်    

 

ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့၏ မတညူ ရသာ အမ တတ် ံှိပ် ဗျျူဟာ မျာ်း မ  တစ ်ငို့ ်ရပေါ် ကွ ်လာ မညို့ ်ရ ်းကကွ ်အသစက်ှိုံ 

ရည ်ရွယ ်ဖခင််း။ 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းစု အကန ဖဖင  ်ဖပညတ်ငွ််းဖပည ်ပ ရှ  အဆင  ်ဖမင  ်စာ်းသံ်ုး သ ူမ ာ်း ြေ  ုဖမ််းဆပ်ုန ငုရ်နအ်တြွေ ်

ဆတုဆံ ပ် မ ာ်းစွာ ရရှ ြော ခ ငုမ်ာကသာအသ အမှတ ်ဖပြု ဖခင််း မ ာ်း စွာ ရရှ ထာ်း ကသာ “Amata”  အမှတတ်ဆံ ပ် 
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ြေ  ုထပ်မံ ရင််းနှ်ီး မတညသ်ာွ်း မည ်ဖဖစ်ပါသည။် မ မ တ ု   ကပ်းအပ်ကန ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း မှာ ဖမနမ်ာ  ရ ု ်း ရာ 

နငှ  ်ဖမနမ်ာ ယဉကြေ ်းမှု မ ာ်း နငှ  ်ဆြေန် ွှယ ်ကသာ အထြေ ်တန််းစာ်း ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ဖဖစ်ပါသည။်  

Amata Resort(ငပလြီေမ််းကဖခ) တငွ ် အခန််းငာှ်းရမ််းခ အကန ဖဖင  ် ပ မ််းမျှအခန််းငာှ်းရမ််းခက ်းနှုန််းမ ာ်းမှာ 

ကမလမှ စြေတ်ငဘ်ာ လအထ  ခရီ်းသည ်အဝငန်ည််းပါ်းကသာ ြောလတငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ု 

အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၇၀ မှ ၁၀၀ အထ  ရှ ပပီ်း၊ ကအာြေတ် ဘုာမှ ဧပပီ လ အထ  ခရီ်းသာွ်း ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ်

ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ  ုခ အကမ ရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၉၀  မှ ၁၈၀ အထ  သတမ်ှတ ်ထာ်း ရှ ပါသည။် 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် နငှ  ် Amata Garden Resort (ပုဂံ) တငွ ်

ပ မ််းမျှအခန််းငာှ်းရမ််းခက ်းနှုန််းမ ာ်းမှာ ခရီ်းသည ် ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ် ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ် တစ်ည တာ 

တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ု  အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၆၅ မှ ၁၁၀ အထ  ရှ ပပီ်း၊ ခရီ်းသာွ်း အဝငန်ည််းပါ်းကသာ ြောလတငွ ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၅၀  မှ ၆၀ အထ  ရှ ပါသည။် “My Bagan Residence”  by Amata တငွ ်

ပ မ််းမျှအခန််းငာှ်းရမ််းခက ်းနှုန််းမ ာ်းမှာ ခရီ်းသာွ်း ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ်ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ 

၆၅ မှ ၈၀ ကဒေါ်လာအထ  ရှ ပပီ်း ၊ ခရီ်းသည ်အဝငန်ည််းပါ်းကသာ ြောလတငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ု 

အကမရ ြေန ် ကဒေါ်လာ ၃၅ မှ ၆၀ အထ  ရှ ပါသည။် My Hpa An Residence တငွ ်

ပ မ််းမျှအခန််းငာှ်းရမ််းခက ်းနှုန််းမ ာ်းမှာ ခရီ်းသာွ်း ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ်ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ 

၇၀ မှ ၈၀ အထ  ရှ ပပီ်း ၊ ခရီ်းသည ်အဝငန်ည််းပါ်းကသာ ြောလတငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ု အကမရ ြေန ်

ကဒေါ်လာ ၄၅ မှ ၅၀ အထ  ရှ ပါသည။် တည််းခ ခု မ ာ်း နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကဖာြေသ်ညဧ်ည် သညမ် ာ်းြေ  ု

ယဉှပပ ြုငန် ငုက်သာကစ ်းနှုန််းဖဖင  ် ဆွ ကဆာငန် ငုရ်နအ်လ ု  ငာှ အခန််းငာှ်းခမ ာ်းြေ  ု စီမံခန်  ခွ ကရ်းအဖွ ွဲ့ြေ နစ်ှစဉပုံမှန ်

ဖပနလ်ညသ်ံ်ုးသပ်ပါသည။် “Awinka” အမှတတ်ဆံ ပ် ကအာြေမှ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   ခ မှတစီ်စဉ ထာ်း ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှု 

မ ာ်း မှာ သစ်လငွက်ြောင််းမွနပ်ပီ်း ကခတမီ်လပှကသာ ဝန််းြေ င ် ဖနတ််ီးမှု မ ာ်း နငှ  ် အမတ အမှတတ်ဆံ ပ် ြေ 

ရညရွ်ယထ်ာ်း ကသာ က ်းြေြွေမ် ာ်းထြေ ် ြောွဟမှုမရှ ကသာ  ဧည သ်ညက် ်းြေြွေ ် မ ာ်း ြေ  ု ရညရွ်ယပ်ပီ်း 

စံနှုန််းတစ်ခ ုသတမ်ှတ ်ရန ်၊ လ ြုေက်လ ာညကီထ ွဖဖစ်ကစရန ်နငှ  ်ယံ ုြေည ်မှုရရှ ကစရန ်ရည ်ရွယပ်ါသည။် ထ ြုေ   

သ ု   အဆငက်ဖပ သြေသ်ာ ကသာ ခရီ်းသာွ်းလာမှုမ  ြု်း အဖပင ်ယဉကြေ ်းမှု နငှ  ် စွန  စ်ာ်းမှု ြေ  ု ရှာကဖွတတက်သာ  

ခရီ်းသာွ်း ဧည သ်ည ် အမ  ြု်းအစာ်း ြေ  ု ဆွ ကဆာငရ်နအ်တြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ထတံငွ ် က ်းြေြွေအ်တငွ််း 

လှုပ်ရှာ်းမှုဖမနဆ်နဖ်ခင််း အြေ  ြု်းကြေ ်းဇူ်းမ ာ်း ထ ြုေ   သ ု   ကသာ ဧည သ်ညမ် ာ်းအတြွေ ် က ်းနှုန််းသြေသ်ာကသာ 

အခန််းမ ာ်း ကထာြေပံ်  ကပ်းန ငု ်လ မ ်မညဟ် ုယံ ု ြေညပ်ါသည။်  “AWINKA” အမှတ ်တဆံ ပ်ပါ  ဟ တုယမ် ာ်း 

၏ အခန််းငာှ်းရမ််းခက ်းနှုန််းမ ာ်းမှာ  တစ်ည လျှင ်အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၃၅ မှ ၅၅   ြော်း ရှ မည ်ဟ ုခန  မှ်န််းထာ်း 

ပါသည။်  ဝနက်ဆာငမ်ှု အသစ်ြေ  ုအသံ်ုး ဖပြု လာ ကသာ စာ်းသံ်ုး သ ူအသစ်မ ာ်း ြေ  ုြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ်

လပ်ုငန််းစ ု အတငွ််းရှ  အဖခာ်း ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှု product မ ာ်းအာ်း မ တဆ်ြေက်ပ်း ြော က ်းြေြွေခ်  ွဲ့ထငွ ်

န ငုသ်ည ်နငှ  ်တပပ ြုငန်ြေ ်မတညူကီသာ ဝနဆ်ာငမ်ှုမ ာ်း ြေ  ုအဖပန ်အလနှ ်ကဆာငရွ်ြေ ်န ငုမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။်   

 

ဝငရ်ငဖွပေ်လည ်ရရ ှိမ တှိုံ်းဖမငို့ ်လာ ရစရေ် အတကွ ်လကရ် ှိ resort မျာ်း ကှိုံ တှိုံ်းချဲွဲ့ ရေ် န ငို့ ်အ ငို့ ်ဖမငို့ရ်ေ်။ 
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လြေဝ်ယရ်ှ ထာ်း ပပီ်း ဖဖစ်ကသာ အပန််းကဖဖ ဟ တုယ ်  မ ာ်း ြေ  ုတ ်ုးခ  ွဲ့ ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းနငှ  ်အဆင  ် ဖမ င  ်တင ်

ဖခင််းတ ု  မှာ ဟ တုယ ်၏ ဝငက်င ွြေ  ုဖမင  ်တြေက်အာငက်ဆာငရွ်ြေ ်ရာ တငွ ် စရ တအ်သြေသ်ာဆံ်ုး နည််း လမ််း 

တစ်ခ ုဖဖစ်ပါသည။် လြေရ်ှ ရှ ပပီ်း အပန််းကဖဖ ဟ တုယ ်မ ာ်း တငွ ်အခန််းသစ်မ ာ်း တည ်ကဆာြေဖ်ခင််း နငှ  ်ဗီလာ 

(Villas)  ပုံ စံကလ်းမ ာ်းတ ်ုးခ  ွဲ့တည ် ကဆာြေဖ်ခင််း ဖဖင  ် တ ်ုးပွာ်း လာကသာ  ကြေ်ီးမာ်း 

ကသာကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းစရ တမ် ာ်း ၊ လပ်ုငန််းလည ်ပတမ်ှု စရ တအ်သစ်မ ာ်း ြေ ခရံမှုမရှ ဘ  ဝငက်င ွရလမ််းမ ာ်း 

ြေ  ုခ  ွဲ့ထငွ ်န ငုမ်ည ် ဖဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှအတငွ််း ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကန ဖဖင  ်Amata Garden 

Resort  (အင််းကလ်းြေန)် ြေ  ုVilla လံခု င််း အကဆာငင်ယ ်(၂၀)  ထပ်မံ တည ်ကဆာြေ်ြော တ ်ုးခ  ွဲ့  ခ   ပပီ်း ၂၀၁၇ 

ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာ တငွ ်Amata Garden Resort   (ပုဂံ)တငွ ် အခန််းကပါင််း (၁၂၂) ခန််း ြေ  ုတ ်ုးခ  ွဲ့ ခ  ၍ ၂၀၁၈ 

ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာ တငွ ် Amata Garden Resort   (အင််းကလ်းြေန)် တငွ ် အခန််း အသစ် (၉၃) ခန််း 

ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ ခ   ပါသည။် မ မ တ ု  ဟ တုယန်ငှ အ်ပန််းကဖဖစခန််းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအစုစုတငွ ်

ကနာြေဆ်ံ်ုးထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ထာ်းကသာ "My Hpa An Residence" by Amata သည ်၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ်

ပထမဆံ်ုးအကြေ မ်ဧည် သညစ်တငလ်ြေခ်ခံ  ပပီ်း ဗီလာ(Villa) (၂၀) ထပ်မံတ ်ုးခ  ွဲ့ထာ်းပါသည။် 

 

၃-၁-၃။ ကုံမပဏ ၏ ြဲွွဲ့စည််းပံုံန ငို့ ်ယင််းကုံမပဏ အုံပ်စုံ၏ အရ ကာင််းအရာရြာဖ်ပချက ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု   မ ခငြ်ေမုပဏနီငှ  ် လြေက်အာြေခ် ံ ြေမုပဏတီ ု  ၏ ဆြေစ်ပ်ဖွ ွဲ့စည််းမှုမှာ ကအာြေပ်ါ ပုံစံအတ ငု််း 

ဖဖစ်သည။် 
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                           Hotel Management        Ballooning Operations       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မ တခ်ျက ်

 (၁)  ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ၎င််း၏တစသ််ီးပဂုလ္ပ ငုဆ် ငုမ်ှုအကနဖဖင  ် ဖမနမ်ာဘလနွ််းနင််းြေမုပဏလီမီ တြေ ် (Myanmar Ballooning 

Co., Ltd) တငွ ်အစရုှယယ်ာ ၃၀.၀ % ပ ငုဆ် ငုက် ြောင််း မတှခ် ြေဖ်ပြုအပ်ပါသည။် 

 

၃-၁-၄။ မှိခငက်ုံမပဏ ၊ လကရ်အာကခ်ကံုံမပဏ ခွဲန ငို့ ်တွြဲကက်ုံမပဏ တှိုံ ို့၏ လုံပ်ငေ််းလုံပ်ရ ာငခ်ျကမ်ျာ်း 

ြေမုပဏ၏ီ လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်း ၏ သတင််း အခ ြေ ်အလြေ ်မ ာ်း ြေ  ုကအာြေ ်ပါ ဇယာ်း တငွ ် ြေည  ်

ပါ။ 

စဉ လကရ်အာက်ခံကုံမပဏ  

အမည်  

ကုံမပဏ တည ်

ရ ာငသ်ညို့န်ှိုံငင် ံ

အဓှိကလုံပ်ငေ််း 

လုံပ်ကှိုံငရ်ာရေသ 

အဓှိက 

လုံပ်ငေ််းမျာ်း 

အကျှိို်းခံစာ်းခွငို့ရ် ှိရသာ 

ပှိုံင ်ှိုံငမ် အချှိို်း 

၁။ ယူန ြုေ်တြေ် 

အငတ်ာကနရှငန်ယ် 

ဂရုပ် )ပ် (လီမ တြေ်

  

ဖမနမ်ာ ဖမနမ်ာ ဟ ုတယ် 

စီမံခန  ခ်ွ မှု

 

  

၉၉.၉၉% 

၂။ ဖမနမ်ာ ဘလွန််းနင််း 

ြေုမပဏ ီလီမ တြေ် 

ဖမနမ်ာ ဖမနမ်ာ လူစီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ 

ကအာ်ပကရတာ 

၅၁.၀၀%  

  

 

Amara Holding Public Co, Ltd 

 

United International Group Co, Ltd 
(99.99%) 

 

Myanmar Ballooning Co, Ltd 
(51%) 

((99 

 

Amata Resort & Spa 
(Ngapali Beach) 

 

Amata Garden 
Resort 
(Inle Lake) 

 

Amata Garden 
Resort 
(Bagan) 

 

My Bagan Residence 

 

My Hpa-An Residence 

 

Awinka Pindaya (To be opened in October 2021) 

 

Awinka Ngapali (To be opened in October 2022) 

 

Awinka Pyin Oo Lwin (To be opened in October 2022)  

 

Awinka Loi Kaw (To be opened in October 2023)  
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မ တခ်ျက ်

 (၁)  ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ၎င််း၏တစသ််ီးပဂုလ္ပ ငုဆ် ငုမ်ှုအကနဖဖင  ် ဖမနမ်ာဘလနွ််းနင််းြေမုပဏလီမီ တြေ ် (Myanmar Ballooning 

Co., Ltd) တငွ ်အစရုှယယ်ာ ၃၀.၀ % ပ ငုဆ် ငုက် ြောင််း မတှခ် ြေဖ်ပြုအပ်ပါသည။် 

 

ယနူ ြုေတ်ြေ ်အငတ်ာကနရှငန်ယ ်ဂရုပ်(ပ်) လမီ တြေ ်(Myanmar Ballooning Co., Ltd)  ြေ  ု၁၉၉၃ခနုစှ်၊ ကမလ 

၇ရြေက်န  တငွ ် ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငခ်  ပပီ်း ဖမနမ်ာ ဘလနွ််းနင််း ြေမုပဏ ီ လမီ တြေ ် ြေ  ု ၂၀၁၃ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ 

၂၆ရြေက်န  တငွ ် ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငခ်  ပါသည။်လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်းအက ြောင််းြေ  ု

“အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း -  ုံတရ်ဝသ၏ူ 

ရောကခ်ံသမှိုံင််းရ ကာင််း” ကခါင််းစဉကအာြေတ်ငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

၃-၁-၅။   ခေ ို့်အပ် ာ်းသညို့ဝ်ေ် မ််းမျာ်း၏အရ ကာင််းအရာရြာဖ်ပချက ်

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်Latest Practicable Date အရ အမှုကဆာငအ်ရာရှ  (Executive Officers) မ ာ်း 

မှ အပ မ မ တ ု   ြေမုပဏတီငွ ် ဝနထ်မ််းဦ်းကရ (၇၂၅) ဦ်း ရှ ကနပပီ်း ၎င််း တ ု   မှာ အကထကွထစီွမံခန  ခ်ွ မှုဌာန၊ 

ဘဏ္ဍာကရ်းဌာန၊ အခန််းကြေ ြုတင ်စာရင််းသငွ််း ဖခင််းဌာန၊ အငဂ် ငန်ယီာ ဌာန နငှ  ်လူ  စွမ််းအာ်း အရင််း အဖမစ်ဌာန၊ 

ကဆာြေလ်ပ်ု ကရ်း နငှ  ် လပ်ု ငန််း လည ် ပတလ်ပ်ုကဆာငက်ရ်း ဌာန စသည  ် ဌာန အသ်ီးသ်ီး တငွ ် တာ ဝန ်

ထမ််းကဆာင ် လ ြေ ် ရှ  ြေ ပါသည။် ြေမုပဏရီှ  ဝနထ်မ််းစုစုကပါင််း အကရအတြွေမ်ှာ ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ မတလ် 

၃၁ရြေက်န   တငွ ် (၇၂၄)ဦ်း ရှ ပပီ်း ၂၀၁၉ခနုစ်ှ၊ မတလ် ၃၁ရြေက်န  တငွ ် (၆၇၄)ဦ်း ရှ  ရှ ပါသည။် ၂၀၁၉ခနုစှ၊် 

စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ရြေက်န   တငွ ် ြေမုပဏရီှ  ဝနထ်မ််းစုစုကပါင််း အကရအတြွေမှ်ာ (၆၄၁) ဦ်း ဖဖစ်ပါသည။် 

လပ်ုငန််းစု၏စီမံခန  ခ်ွ  မှုအဖွ ွဲ့ နငှ  ်အလပ်ုသမာ်းအဖွ ွဲ့ တ ု  အ ြော်းတငွလ်ည််း ဆြေန် ွှယမ်ှုမရှ ပါ။ 

 

အဓ ြေ လပ်ုငန််း တာဝန ်အလ ြုေ ်ခန  ထ်ာ်းသည  ်ဝနထ်မ််း ဦ်းကရစုစုကပါင််း 

အဓှိက လုံပ်ငေ််းတာဝေ် ဝေ် မ််း ဦ်းရရ 

အကထကွထစီွမံခန  ခ်ွ မှုြေ စစရပ်မ ာ်း ၂၅ 

ဘဏ္ဍာကရ်း ၆၂ 

အကရာင််းနငှ  ်ကြေ ြုတငစ်ာရင််းဝငဖ်ခင််း ၁၇ 

အငဂ် ငန်ယီာပ ငု််း ၄၇ 

လူသာ်းအရင််းအဖမစ် ၈ 

တညက်ဆာြေ်ကရ်း ၂၉ 

လုပ်ငန််းလည်ပတ်ကဆာငရွ်ြေ်ကရ်း ၅၃၇ 

စစုကုပါင််း ၇၂၅ 

 

(ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်   ရှ  အကနအထာ်းအရ) 
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နယက်ဖမကဒသအလ ြုေ ်ဝနထ်မ််းခန  ထ်ာ်းမှုအာ်း ခွ ဖခာ်းဖပဖခင််း 

ပ ဝ အရေအ ာ်းအရ )Geographic location)  ဝေ် မ််း ဦ်းရရ 

ရနြ်ေုန ် ၁၁၀ 

အင််းကလ်း ၁၆၅ 

ငပလီ ၁၆၁ 

ပဂံု ၂၄၉ 

ဘာ်းအံ ၃၁ 

မနတကလ်း ၉ 

စုံစုံရပါင််း ၇၂၅ 

 

(ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်ရှ  အကနအထာ်းအရ) 

 

ြေျွမ််းြေ ငဝ်နထ်မ််းတ ု  ၏ ပညာအရညအ်ခ င််း 

ပညာ အရညအ်ခ င််း ဝေ် မ််း ဦ်းရရ 

တြေကသ ုလ်ဘွ ွဲ့ရ ၂၄၅ 

အထြေ်တန််းကအာင ် ၃၉၁ 

 အလယ်တန််းကအာင ် ၈၁ 

မလူတန််းကအာင ် ၈ 

စစုကုပါင််း ၇၂၅ 

 

(ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်ရှ  အကနအထာ်းအရ) 

 

 

ဝေ် မ််း၏ အသကအ်ရွယ ် )န စ်ရပါင််း(  ဝေ် မ််း ဦ်းရရ 

၁၈-၂၈ ၃၅၄ 

၂၉-၄၀ ၂၅၈ 

၄၁-၆၅ ၁၁၃ 

စုံစုံရပါင််း ၇၂၅ 

 

(ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေရ်ှ  အကနအထာ်းအရ) 
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၃-၂။ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််းအရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချက ် 

၃-၂-၁။ လုံပ်ငေ််း သဘာဝရြာ်ဖပချက ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းတငွ ်အဓ ြေ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း နစ်ှခ ုရှ ပါသည။် 

၁။  ဖမနမ်ာန ငုင် ံ၏ ဟ တုယန်ငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှုြေဏ္ဍတစ်ခအုတြွေ ်  အလယအ်လတန်ငှ  ်

အထြေတ်န််း စာ်းသံ်ုးသ ူအပ ုင််း အဖခာ်း ြေ  ုအဓ ြေ ရည ် ရွယ ်လ ြေ ်လပ်ုြေ ငု ် ကဆာင်ရွြေလ် ြေ ် ရှ ကသာ 

ဟ တုယလ် ်မ ာ်းမှာ - 

• Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ) 

• “My Bagan Residence” by Amata  

• Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် 

• Amata Garden Resort (ပုဂံ)(၁)  

• “My Hpa An Residence” by Amata (၂) 

 

တစ်ကပါင််းတည််း ဆ ရုလျှင ်ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှု 

မ တခ်ျက ်

(၁) Amata Garden Resort (ငပလြီေမ််းကဖခ)အတြွေ ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငသ်ည ်၂၀၂၀ ခနုစှ၊် မတလ် ၁၈ရြေက်န  တငွြ်ေနုဆ်ံ်ုးခ  ပပီ်း 

လြေရ်ှ တငွ ် ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလာကရ်း ဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   သြေတ်မ််းတ ု်း ကလျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစပ်ါသည။် Covid-19 

ကရာဂါ အကဖခအကနက ြောင  ် သြေတ်မ််းတ ်ုး ရာတငွ ် ကနာှင က်န်ှးမှုမ ာ်း ြေြံုကတွွဲ့ကနရကသာ်လည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကနဖဖင  ် ကနာြေလ်ာမည  ်

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှတ်ငွ ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်သြေတ်မ််းတ ်ုး ခငွ် ြေ  ုရရှ လ မ မ်ညဟ် ုခန  မ်နှ််းထာ်းပါသည။် 

 

(၂) Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)်အတြွေ ် ဟ ုတယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်ငသ်ည ် ၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ 

၁၇ရြေက်န  တငွြ်ေနုဆ်ံ်ုးခ  ပပီ်း သြေတ်မ််းတ ်ုးကလျှာြေထ်ာ်းခ ြေြ်ေ ု ဟ တုယ ် နငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလာကရ်း ဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   

တငသ်ငွ််းခ  ပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် လြေရ်ှ တငွ ် အခန််းသစမ် ာ်းတ ်ုးခ  ွဲ့ရာတငွ ် သံ်ုးစွ ခ  ကသာ ကငမွ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ကဖမနငှ အ်ကဆာြေအ်အံ ု

ပ ငုဆ် ငုမ်ှု၊ အခနွ ်ကပ်းကဆာငမ်ှု တ ု   အကပေါ် ဟ တုယ ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာကရ်း ဝနက်ြေ်ီးဌာနသ ု   ရှင််းလင််းတငဖ်ပမှုမ ာ်း ဖပြုလပ်ုထာ်းရှ ပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကနဖဖင  ် ကဖမနငှ  ် အကဆာြေအ်အံ ု ပ ငုဆ် ငုမ်ှု၊ အခနွ ် ကပ်းကဆာငမ်ှု တ ု   နငှ  ် စပ်လ ဉ်း ကသာ ြေ စစရပ်မ ာ်း ြေ  ု ယခငြ်ေ 

မ ြေြံုကတွွဲ့ ခ  ဖူ်းပါ။ အဆ ပုါ ရှင််းလင််းတငဖ်ပမှုမ ာ်း ပပီ်းစ်ီးပါြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု   အကနဖဖင  ်ကနာြေလ်ာမည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှတ်ငွ ်Amata Garden 

Resort (အင််းကလ်းြေန)်အတြွေ ် သြေတ်မ််းတ ်ုး ဟ တုယ်လပ်ုငန််းလ ငုစ်ငြ်ေ  ု ရရှ လ မ မ်ညဟ် ု ခန  မ်နှ််းထာ်းပါသည။် 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစ်ွ အရ သြေတ်မ််းတ ်ုး ဟ တုယလ်ုပ်ငန််းလ ငုစ်ငရ်ရှ ရန ် အထြေက်ဖာ်ဖပပါ အခ  နဇ်ယာ်းြေ  ု

အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ည  ်ြေ စစရပ်မ ာ်းြေ  ုသတ မထာ်းမ ပါ။  

(၃) ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်Amata မ ှဖွင လ်စှသ်ည ် Amata Garden Resort (ပဂု)ံ အတြွေ ်ဟ တုယ ်လပ်ုငန််းလ ငုစ်ငြ်ေ  ုကလျှာြေထ်ာ်းဆ ဖဖစပ်ပီ်း 

ကညာငဦ််းခရ ုငစ်မီခံန  ခ်ွ မှု ကြော်မတြီေ ၂၀၂၀ ခနုစှ၊် မတလ် ၁၃ရြေက်န  တငွ ်Amata Garden Resort (ပဂု)ံ၏ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်

ကလျှာြေထ်ာ်းဖခင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း ၍ ြေန  ြ်ေြွေရ်နမ်ရှ က ြောင််း အက ြောင််း ြော်းစာ ြေ  ု ထတုက်ပ်းခ  ပါသည။်အဆ ပုါကနရာတငွ ်

လပ်ုငန််းစတငရ်နက်ဆာငရွ်ြေထ်ာ်းပပီ်းဖဖစက်သာ်လည််း အစ ု်းရအကနဖဖင  ် အဆ ပုါဧရ ယာတငွ ် ဇုနဖ်ပနလ်ညသ်တမ်တှပ်ပီ်းသညအ်ထ  

ပဂုကံဒသအတငွ််းရှ  ဟ တုယမ် ာ်း အတြွေ ်  ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း နငှ  ်တည််းခ ရု ပ်သာလပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်အသစထ်တုက်ပ်းမည ်မဟတုဟ် ုသ ရှ  

နာ်းလညပ်ါသည။် ယင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ Amata Garden Resort (ပဂု)ံ တညရ်ှ ကသာ ကဖမကပေါ်တငွ ် အစ ်ုးရြေ ကဆာငရွ်ြေက်သာ 
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ဇုနဖ်ပနလ်ညသ်တမ်တှ်မှုမာှ မ ြောကသ်းမြီေ ပပီ်းစ်ီးသာွ်းခ  ပါသည။် ဟ တုယ ် နငှ  ် ခရီ်း သာွ်းလာကရ်း ဝနက်ြေ်ီးဌာန၏ 

နှုတဖ်ဖင ဆ်ြေသ်ယွက်ဖပာဆ မုှုအရ Amata Garden Resort (ပဂု)ံ အတြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င ် ြေ  ု

စဉ်းစာ်းသံ်ုးသပ်သာွ်းမညဖ်ဖစ်ပပီ်း ဆြေလ်ြေက်ဆာငရွ်ြေက်နဆ  ဖဖစသ်ညဟ် ုမ မ တ ု  နာ်းလညထ်ာ်းပါသည။် ၂၀၂၀ နစှြ်ေနုပ် ငု််း သ ု  မဟတု် 

ကနာငဘ်ဏ္ဍာကရ်းနစှြ်ေနုပ် ငု််းတငွ ်လ ငုစ်ငရ်ရှ သာွ်းန ငုဖ်ွယရ်ှ သညဟ် ုြေျွန်ပ်ုတ ု   ကမျှာ်မနှ််းထာ်းပါသည။် 

 

၂။ ပုဂံ၊ မနတလ်း၊ အင််းကလ်း၊ ငပလ၊ီ ဘာ်းအ ံ နငှ  ် ပင််းတယ တငွ ် Oriental Ballooning 

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံဝနက်ဆာငမ်ှု အမည ် ဖဖင  ် သ်ီးသန  စ်င််းလံ်ုး ငာှ်း မှ အစ အဆင် ဖမင  ် လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ ပ ံသန််းဖခင််း 

ဝနက်ဆာင ်မှုမ ာ်း  ြေ  ုလပ်ုြေ ငု ်ကဆာငရွ်ြေလ် ြေ ်ရှ ပါသည။် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ကပါင််းစပ်ဖွ ွဲ့စည််းထာ်းကသာ  လပ်ုငန််းပုံစံ မှာ ဟ တုယစ်ီမံကရ်းရာ ဌာန၊ 

ြေ ယုပ် ုငဒ်ဇ ုင််းပုံစံဖနတ််ီးကရ်းနငှ  ် စီမံြေ န််း စီမံ ခန  ခ်ွ မှု ဌာန၊ ဗဟ  ု ဖပြုစုစည််း ထာ်း ကသာ က ်း ြေြွေရ်ှာ 

ကဖွကရ်းဌာန တ ု   ဖဖစ်သည။် ဤြေ   သ ု   ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ြေ ယုပ် ငုစွ်မ််း ကဆာငမ်ှုမ ာ်း က ြောင  ်အမှတတ်ဆံ ပ် တစ်ခ ု၏ 

ညညွီတမ်ှု၊ ဆန််းသစ်တထီငွ ် န ငုစွ်မ််း ရှ မှု  နငှ  ် က ်းြေြွေ ်အတငွ််း သ ု   လျှင ် ဖမနစွ်ာ ြေမ််းလမ်ှ်း ကပ်းန ငုမ်ှု ၊ 

အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း ၊ spa မ ာ်း နငှ  ်ဟ  ုတယ ်မ ာ်း ၏ အရည ်အကသ်ွး ြေ  ုထ န််းသ မ််း ထာ်း န ငုမ်ှု မှာ ြေျွနပ်် တ ု   

စီမံ လပ်ု ကဆာင ်ကနကသာ လပ်ု ငန််းမ ာ်း ဖဖစ် ပပီ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ကပ်းအပ်န ငုက်သာ ဝနက်ဆာငမ်ှု မ ာ်း လည််း ဖဖစ်သည။် 

မ မ တ ု  ၏  လပ်ုငန််း လပ်ု ကဆာငမ်ှုပုံစံ၊  မ မ တ ု   ဖဖည  ်ဆည််းကပ်းကနကသာ ဝနဆ်ာငမ်ှု မ ာ်း နငှ  ်ကရဖမ ကနရာ ကဒသ 

ြေွ ဖပာ်း ကန မှုမ ာ်း ြေ ပင ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီ်းပွာ်းကရ်း လပ်ု ကဆာငမ်ှု ဖပြု လယွ ် ဖပင ်လယွက်ဖပာင််း လယွ ် ဖဖစ်မှုတ ်ုး 

တြေလ်ာ ခ   ကစပါသည။် 

ကရှွဲ့တငွ ်ရှင််း ဖပခ   သည  ်အတ ငု််း မ မ တ ု   စီ်းပွာ်း ကရ်း မှာ ရာ သခီ  န ်အလ ြုေ ်လပ်ုကဆာငရ်ကသာ လပ်ု ငန််း ဖဖစ်ပပီ်း  

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံမ ာ်း ြေ  ုဘ  ုြေင ်ဖပြုလပ်ုရန ်သင  ်ကတာ် ကသာ အခ  နြ်ော လ မှာ အနည််း ငယ ်သာ ရှ ပပီ်း ၂၀၁၉ -

၂၀၂၀ ခနုစှ် အတြွေ ်ဘ  ုြေင ်ဖပြု လပ်ုန ငုက်သာ ြောလ မ ာ်း မှာ ကအာြေပ်ါအတ ငု််း ဖဖစ်ပါသည။် 

 

ပဂံု ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ကအာြေ်တ ုဘာလ  ၁ ရြေ် - ၂၀၂၀  ခုနစ်ှ ဧ 

ပပီ လ ၁၀ ရြေ်  

မနတကလ်း  ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၁၆ ရြေ် - ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ 

ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရြေ် 

အင််းကလ်းကဒသ  ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၁ ရြေ် - ၂၀၂၀  ခုနစ်ှ မတ်လ ၃၁ 

ရြေ် 

ငပလီ  ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၁၄  ရြေ် - ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ မတ်လ 

၃၁ ရြေ် 

 

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှု အတြွေ ် လည််း ရာသခီ  နအ်လ ြုေ ် လပ်ုကဆာငရ်သည  ်  သကဘာ ရှ ပပီ ရာသခီ  န ် နငှ  ်

သြေဆ် ငုက်သာ အကသ်းစ တ ်အခ ြေ ်အလြေမ် ာ်း ြေ  ုသြေဆ် ငုရ်ာ ဟ  ုတယ ်အခ ြေ ်အလြေ ်မ ာ်း အလ ြုေ ်

ကအာြေတ်ငွ ်ကဖေါ် ဖပပါမည။်  
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မ မ တ ု   ၏ စီ်းပွာ်း ကရ်း ကဆာငရွ်ြေ ်ခ ြေ ်မ ာ်း အတြွေ ်ြေနု ်ြေမ််းမ ာ်းဖဖစ်ကသာ ကရနစံ မ််း  နငှ  ်/ သ ု  မဟတု ်သတထ ြု  

အရင််းအဖမစ်မ ာ်း ြေ  ုြေျွန်ပ်ုတ ု   မရယပူါ။ 

 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ သ်ည က်န  ရြေအ်ရ "အပှိုံင််း ၂ -  ံုံ်းရ ံနှိုံငရ်ဖခရ ှိသည်ို့ အချကမ်ျာ်း - ကျွန်ုံပ်တှိုံ ို့ 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအာ်း  ကလ်ကလ်ုံပ်ရ ာငန်ှိုံငမ် စွမ််းရညမ် ာ တစခ်ါတစရံ်တငွ ် တည ်ဥဲပရေမျာ်းန ငို့ ်

ည ညွတမ် မရ ှိဟုံ ှိုံကာ ဖငင််းပယဖ်ခင််း ခံရနှိုံငြွ်ယရ် ှိရသာ သက ်ှိုံငရ်ာရေသ အာဏာပှိုံငမ်ျာ်း မံ  ခွငို့ဖ်ပိုချက၊် 

ခွငို့ဖ်ပိုမှိေ ို့်ရယဖူခင််း (သှိုံ ို့မဟုံတ)်  ှိေ််းသှိမ််း ာ်းဖခင််းအရပေါ်တငွလ်ည််း မျာ်းစွာမ  တယွရ်ေပါသည။်"တငွ ်

ကဖာ်ဖပထာ်းသည  ် လပ်ုငန််းစုမှ ယခထု မရရှ ကသ်းကသာ လ ငုစ်ငမ် ာ်းနငှ  ် ခငွ ဖ်ပြုခ ြေမ် ာ်း အပ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေ ် ရနလ် အုပ်ကသာ အဓ ြေလ ငုစ်ငမ် ာ်းဖဖစ်သည  ်

အပန််းကဖဖဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း ကအာြေမ်ှ ဟ တုယမ် ာ်းြေ  ု လညပ်တရ်နအ်တြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာ 

ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလ ငုစ်င၊် Oriental Ballooning အမှတတ်ဆံ ပ်ပါ လစူ်ီးမ်ီးပုံ်းပ  ံ ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း 

လညပ်တရ်နအ်တြွေ ် ဖပညပ်ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း သာွ်းလာပ ု  ကဆာငက်ရ်းလ ငုစ်င၊် 

အပန််းကဖဖဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း ကအာြေမှ် စာ်းကသာြေဆ် ငု ် နငှ  ် အကရာင််းဆ ငု ် အမ  ြု်းမ  ြု်းြေ  ု

လညပ်တရ်နအ်တြွေ ် သြေဆ် ငုရ်ာလပ်ုငန််း လ ငုစ်ငတ် ု  ြေ  ု လပ်ုငန််းစု အကနဖဖင  ် ြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းပါသည။် 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေ ် ရနလ် အုပ်ကသာ အဓ ြေလ ငုစ်ငမ် ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ကနာြေထ်ပ် 

သတင််းအခ ြေအ်လြေ ် အတြွေ ် "အပှိုံင််း ၉ - အဓှိကကျရသာ ဖမေ်မာဥပရေမျာ်းန ငို့ ်

စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း" အခန််းသ ု   ရညည်ွှန််းပါသည။် 

 

၃-၂-၂။ လုံပ်ငေ််းကဏ္ဍတစခ်ုံဖခင််းအလှိုံကရ် ာငရွ်ကခ်ျကမ်ျာ်း 

Amata Resort  (ငပလ  ကမ််းရဖခ) 

Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ ) သည ်အြေ ယအ်ဝန််း ကဖမ ၆.၃၄ ဧြေ ရှ ကသာ ကဖမြေြွေ ်အမှတ ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာ၊ သတံွ  ပမ ြုွဲ့နယ ်၊ ရခ ငုဖ်ပည ်နယ ်တငွ ်တည ်ရှ ပါသည။် ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ အကြေ်ီးမာ်းဆံ်ုး ြေမ််းကဖခ 

မ ာ်း ထ မှ တစ်ခ ု ဖဖစ်သည  ် အဖပင ်  အကရှွဲ့ကတာငအ်ာရှ ကဒသတငွ််း တငွ ် ဒတု ယ အကြေ်ီးမာ်းဆံ်ုး ြေမ််းကဖခ 

ဖဖစ်ကသာ ငပလြီေမ််းကဖခ ၏ြေမ််းစပ်တစ်ကလျှာြေတ်ငွတ်ည ်ရှ ကနကသာ  Amata Resort (ငပလ ီြေမ််းကဖခ ) 

သည ်လြေရ်ှ  ငပလ ီြေမ််းကဖခရှ  အပန််းကဖဖဟ တုယ ်မ ာ်း အနြေ ်အကြေ်ီးမာ်းဆံ်ုး ဖဖစ်ပပီ်း ငပလ ီြေမ််းကဖခတငွ ်

တညရ်ှ ကနကသာ အလယအ်လတန်ငှ  ်အဆင  ်ဖမင  ်ဟ တုယ ်အတန််းအစာ်းမ ာ်း အ ြော်း က ်းြေြွေက်ဝစု  ၁၂.၆ 

ရာခ ငုန် ှုန််း၁ြေ  ုလည််း ရယထူာ်း န ငုပ်ါသည။် လပ်ုငန််းြေ စစအတြွေ ် ဖဖစ်ကစ ၊ အပန််းကဖဖ အနာ်း ယရူနဖ်ဖစ်ကစ 

လာ ကရာြေလ်ည ် ပတ ်ြေကသာ ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း အတြွေ ် ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းရန ် အတြွေ ် ရညရွ်ယြ်ော 

                                                           
၁

 က ်းြေြွေက်ဝစုြေ  ု ငပလ ီ ြေမ််းကဖခ ရှ  အခန််းအကရအတြွေြ်ေ  ု အကဖခခ၍ံ တြွေခ် ြေထ်ာ်းပါသည။် ၂၀၁၇ခနုစှ ် Collier အ မဖ်ခကံဖမ 

က ်းြေြွေ ် အစရီငခ်စံာ - ငပလြီေမ််းကဖခ ဟ တုယန်ငှ  ် အပန််းကဖဖစခန််းမ ာ်း အရ ငပလြီေမ််းကဖခရှ  အခန််းစစုကုပါင််း ၇၂၀ ြေ  ု

ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုကသာ အလယအ်လတတ်န််း မ ှအဆင ဖ်မင  ်ဟ တုယက်ပါင််း (၁၇)ခရုှ ပါသည။် 
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သစ်ပငမ် ာ်းဖဖင  ် စ မ််းလန််းကနကသာ ကဖမဧြေမ ာ်းစွာနငှ  ်အတ ူ အာရှတ ြုေ၏် ရ ု ်းရာ အကငွွဲ့အသြေ ်အဖပငအ်ဆင ်

မ ာ်း ဖဖင  ် တည ် ပင မ်ကသာ အလတှရာ်း ြေ  ု ရရှ ကစရန ် ပုံစံဖပြုလပ်ု ထာ်း ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။် 

ဧည သ်ညမ် ာ်းအကနဖဖင  ် ဘနဂ်လ မု ာ်း၊ ြေျွန််း၊ ဝါ်း၊ ကြေ မ် နငှ  ် အထြေသ်ာ်း မ ာ်းဖဖင  ် အခန််းဖွ ွဲ့ 

တညက်ဆာြေထ်ာ်းကသာ အခန််းကပါင််း ၉၀ ခန််းတငွ ် တည််းခ နု ငုပ်ါသည်။ အခန််းအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

ပငလ်ယဖ်ပငရ်ှု ွဲ့ခင််းဘြေသ် ု  မ ြေန်ာှမူြော ကတာ်ဝငဆ်နဆ်န ် အခန််းဖွ ွဲ့ ဖပငဆ်ငထ်ာ်း ကသာ အဆင  ် ဖမင  ် ဇ မ်ခ ံ

အခန််းမ ာ်းအဖပင ် ြေမ််းကဖခ ဘနဂ်လ ပုံုစံ နစ်ှထပ်အကဆာြေအ်ဦ်းဖဖင  ်  အခန််းဖွ ွဲ့တည ် ကဆာြေထ်ာ်း ကသာ 

ပရ ကဘာဂ အဖပည  ်ထည သ်ငွ််းထာ်းကသာ အဆင  ် ဖမင  ်အခန််းမ ာ်းနငှ  ် ဇ မ်ခအံခန််းမ ာ်း အထ  ပါဝငပ်ါသည။်  

တစ်ည တာ တည််းခ ခုနှုန််းထာ်း မ ာ်း အကန ဖဖင  ်ကမလ မှ စြေတ်ငဘ်ာ လအတငွ််း ဧည  ်ပါ်းကသာ ရာသ ီတငွ ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၇၀ မှ ၁၀၀ အထ  လည််းကြောင််း၊ ကအာြေတ် ဘုာ မှ ဧပပီ လ အထ  ဧည  ်သည ်အဝငအ်မ ာ်း 

ဆံ်ုး ြော လ မ ာ်း တငွ ် တစ် ည လျှင ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၉၀ မ ှ ၁၈၀ အထ  လည််းကြောင််းရှ ပါသည။် 

သြေက်တာင  ်သြေသ်ာဖဖစ်ကစ ကသာ ပတဝ်န််းြေ င ်အဖပငအ်ဆင ်မ ာ်း နငှ  ် ဖမနမ်ာ ရ ု ်းရာ အစာ်းအစာ မ ာ်း ြေ  ု 

သံ်ုးကဆာငခ်နံ ငုက်သာ ဒာွရာဝတ ီစာ်းကသာြေဆ် ငု ်နငှ  ်ြေစစပနဒ ီစာ်းကသာြေခ်န််းမမ ာ်း ြေ ဧည  ်သည ်မ ာ်း၏ 

အစာ်းအကသာြေပ် ငု််းဆ ငုရ်ာ လ  ု အပ်ခ ြေ ် မ ာ်း ြေ  ု ကြောင််းစွာ ဖဖည  ် ဆည််းကပ်းလ ြေရ်ှ ပါသည။်  

ဧည သ်ညမ် ာ်း ၏ ြေ န််းမာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှု မ ာ်း နငှ  ်စပ်လ ဉ်းပပီ  ြေ န််းမာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှု ခန််းမ အတငွ််း ရှ  

သ်ီးသန  အ်ခန််းမ ာ်းစွာတငွ ် မ ာ်း ဖပာ်းလစွှာကသာ အနှ ပ် နည််းစနစ်မ ာ်း နငှ  ် ြေထုံ်ုး မ ာ်း အဖပင ် ရ ု ်းရာ နငှ  ်

န ငုင်တံြော အနှ ပ် နည််းပညာ ပုံစံမ ာ်း ဖဖင  ်   အနှ ပ်ပ ငု််းဆ ငုရ်ာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ုကပ်းအပ်လ ြေရ်ှ ပါသည။်  

အပန််းကဖဖဟ တုယတ်ငွ ် ဧည သ်ညမ် ာ်း တည််းခ  ု ကနထ ငုစ်ဉ တစ်ကလျှာြေ ် အတငွ််း ကအ်းခ မ််း 

ပင မ ်ကညာင််းသာယာစွာ ကနထ ငုသ်ာွ်း န ငု ်ြေ မည ်ဖဖစ်ပါသည။်  

Amata Hotel တည ် ရှ ကနရာ သတံွ ပမ ြုွဲ့သည ် ဖမနမ်ာန ငုင် ံ ၏ အကနာြေ ် ဘြေ ်အစွနဆ်ံ်ုး အနာ်း ဖဖစ်ကသာ 

ရခ ငုဖ်ပည ်နယ ်သတံွ ပမ ြုွဲ့ ၌ ဖဖစ်ပပီ်း အဓ ြေ ဆ ပ် ြေမ််းတည ်ရှ ရာ ပမ ြုွဲ့နယ ်တစ်ခ ုလည််း ဖဖစ်ပါသည။်  သတံွ ခရ ုင ်

တစ်ခလုံ်ုး၏ ကဖမဧရ ယာ အြေ ယ ် မှာ  မှာ စတရုန််းြေလီ  ု မီတာ (၉၈၀၀) ရှ ပပီ်း ရပ်ြေယွ ် ကြေ်ီး ငါ်းခ ု ဖဖင  ်

ဖွ ွဲ့စည််းထာ်း ဖခင််း လည််း ဖဖစ်ပါသည။် ပမ ြုွဲ့နယ ်၏ ကဖမယာ အမ ာ်း စု ြေ  ုစပါ်း စ ုြေ ်ပ  ြု်း ကရ်း လပ်ုြေ ငု ် ြေပပီ်း 

အဓ ြေ စ်ီးပွာ်း ကရ်း လပ်ု ငန််းမှာ လယ ် ယာ စ ုြေ ် ပ  ြု်း ကရ်း ဖဖစ်ပါသည။်  သတံွ  ပတဝ်န််းြေ ငတ်ငွ ်

အပူပ ုင််းမုတသ်ံရုာသဦတရုှ ပပီ်း တစ်နစှ်ပတလ်ံ်ုး အပူခ  နမ်ှာ ကန်ွးကထ်ွးကြောင််းမွနလ်ပှါသည။် န ဝုငဘ်ာမ ှ 

ကဖကဖာ်ဝါရီ လအထ  ကသွွဲ့ကဖခာြေ ်ကသာကဆာင််း ရာသ ီရှ ပပီ်း မတလ် မှ  ကမလ အထ  ပကူန်ွးစ ုစွတက်သာ ရာသ ီ

ရှ ပါသည။် ဇွနလ်မှ ကအာြေတ် ဘုာလ အထ  မ ်ုးသည််းထနစ်ွာ ရွာသနွ််းပပီ်း ထ ြုောလ အတငွ််းတငွ ်ကဒသအကန 

အထာ်း နငှ  ် ဧည သ်ည ် ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််းမှာ မ ာ်းစွာ သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ပါသည။်   သတံွ ပမ ြုွဲ့ နငှ  ် ၇ ြေလီ  ု မီတာ 

အြောွ တငွ ်တည ်ရှ ပပီ်း ငပလ ီြေမ််းကဖခ မှာ ပမ ြုွဲ့နယတ်စ ်ခ ုလံ်ုး တငွ ်န ငုင်ဖံခာ်း ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဆွ ကဆာင ်

န ငုက်သာ အထင ် ရှာ်းဆံ်ုးလညပ်တရ်ာကနရာတစ်ခ ုလည််း ဖဖစ်ပါသည။်   အဓ ြေ ြေမ််းကဖခ မ ြေန်ာှစာ မှာ 

ငပလြီေမ််းကဖခ ၏ ကတာငဘ်ြေ ်ြေမ််းရ ု ်းတန််းတစ်ကလျှာြေ ်သ ု   သယွတ်န််းတည ်ရှ ကနပပီ်း   ြေည ်လငက်သာ 

ကရဖပင ်နငှ  ်ဖဖျူလကွသာ သ ကသာငဖ်ပင ်မ ာ်းဖဖင  ် ြေယဝ်လကှသာ ကနရာလည််းဖဖစ်ပါသည။်   

 

Amata Garden Resort  (ပုံဂံ)  
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ကညာငဦ််းကလဆ ပ်မ ှ၉.၇ ြေလီ မု တာအြောွတငွ ်တည ်ရှ ပပီ်း လပှစွာ မွမ််းမံဖပငဆ်င ်ထာ်းကသာ ကဖမ ၅.၉ ဧြေ 

အြေ ယရ်ှ  ဥယ ာဉမ ာ်း ၏ အလယတ်ငွ ်တညရ်ှ ကနကသာ Amata Garden Resort (ပုဂံ)  မှာ ဖမနမ်ာန ငုင် ံ၏ 

အနာ်းယရူန ်ဆွ ကဆာငမ်ှု အကြောင််းဆံ်ုး ဖဖစ်ကသာ အရာ မ ာ်း ထ မှ တစ်ခ ု ဖဖစ်ကသာ ထငရ်ှာ်းလကှသာ ပုဂ ံ

ဘရုာ်းပုထ ်ုးကစတမီ ာ်း သ ု   လယွလ်င  ်တြေ ူသာွ်းလာန ငုသ်ည  ် ကနရာ တစ်ခ ု ဖဖစ်ကနပါသည။် အပန််းကဖဖ ဟ  ု

တယအ်တငွ််း တငွ ်ခမ််းနာ်းစွာ ပုံ စံထတု ်  တည ်ကဆာြေ ်ထာ်းကသာ အဆင  ် ဖမင  ် ဇ မ်ခတံည််းခ ကုဆာင ်၁၂၂ 

ကဆာင ်ရှ ပပီ်း ကရ်ှးကဟာင််းနယ ်ကဖမမှကခတမီ်ြေမဘာ တစ်ခ ု၏ သာယာ ပင မ ်ကညာင််းမှုမ  ြု်းြေ  ုအာမခကံပ်းန ငုက်သာ 

ပပီ်းဖပညစ်ံု ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ြေ  ု ကပ်းအပ်လ ြေ် ရှ ပါသည။် ဟ တုယ ် ၏ကဖမညထီပ်နငှ  ် အထပ် ဖမင  ်

အလွှာမ ာ်း တငွ ်တည ်ရှ ကနကသာ သ်ီးသန  ဆ် တပ်င မ်ကသာ အဆင  ် ဖမင  ်ဇ မ်ခ ံတည််းခ  ုကဆာငမ် ာ်းတငွ ် ဖပငပ် 

ဥယ ာဉ ရှု ွဲ့ခင််း ြေ  ု  ြေည ရ်ှု ွဲ့ခစံာ်းန ငုက်သာ ဝရံတာမ ာ်း လည််း ပါဝငပ်ါသည။်  Nibbana Spa မှ လည််း ဖမနမ်ာ 

ရ ု ်းရာ အနှ ပ် နည််းပညာ မ ာ်း အဖပငဆ်န််းဖပာ်းကခတမီ်ကသာ ြေျွမ််းြေ ငမ်ှုမ ာ်း ဖဖင  ်  ြေ န််းမာကရ်း 

ဆ ငုရ်ာအနင််းအနှ ပ်မ ာ်း နငှ  ် ခနဓာလံ်ုးဖပည  ်ြေထုံ်ုးမ ာ်း စွာ ြေ  ုဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းလ ြေရ်ှ  ပါသည။် ဖမနမ်ာရ ု ်းရာ 

အ မ်ခ ြေ ် အရသာမှ အစ အကရှွဲ့ကတာငအ်ာရှ နငှ  ် အာရှတ ြုေ ် အရသာမ ာ်း ြေ  ု ဝနက်ဆာငမ်ှုအဖပည  ်

ကပ်းထာ်းကသာ စာ်းကသာြေဆ် ငုမ် ာ်း တငွ ်တစ်ကန  လံ်ုး ရရှ န ငုပ်ါသည။် ဝန််းြေ င ်တစ်ခငွ၌် တစ်ကန  တာ လံ်ုး 

လညှ  ်လညှ ် ြေည  ်ရှု ွဲ့ ပပီ်း ကနာြေ ်အပန််းကဖဖ အနာ်းယနူ ငုရ်န ်အတြွေက်ရြေ်ူးြေန ်ကဘ်းရှ  ခံတုန််းြေကလ်းမ ာ်း၌  

အဆာကဖပစာ်းကသာြေရ်နအ်တြွေ ်  ရ ု ်းရှင််းကသာလ်ည််း အရသာ ရှ လကှသာ စာ်းကသာြေဖွ်ယရ်ာ မ ာ်း ၊ 

ဝ ုငအ်မ  ြု်းမ  ြု်း၊ ယမြောအမ  ြု်းမ  ြု်း ၊ ကြောြေက်တ်းမ ာ်းစွာ နငှ  ်အဖခာ်း အကဖ ာ် ယမြောမ  ြု်းစုံ ြေ  ုလည််း သံ်ုး 

ကဆာငခ်စံာ်း န ငုပ်ါသည။် တည််းခ  ု ခအကန ဖဖင  ် ကမလမှ စြေတ်ငဘ်ာ လအထ  ခရီ်းသည ် အဝငပ်ါ်းကသာ 

ြောလတငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ  ုခ အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၅၀ မှ ၆၀ အထ  ရှ ပပီ်း၊ ကအာြေတ် ုဘာမှ  ဧပပီ လ 

အထ  ခရီ်းသာွ်း နှုန််း အဖမင  ်ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ  ုခ အကန ရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၆၅ မှ ၁၁၀ အထ  

သတမှ်တ ် ထာ်း ရှ ပါသည။် မ မ တ ု  ၏ တ ်ုးခ  ွဲ့ရနအ်စီအစဉမ ာ်းအရ၊ ၂၀၂၁ ခနုစ်ှြေနုတ်ငွ ် Amata Garden 

Resort(ပုဂံ) တငွ ်ကနာြေထ်ပ် အခန််း ၆၀ ထပ်တ ်ုးရန ်ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ စဉ်းစာ်းသံ်ုးသပ်ကနပါ သည။် 

 

“My Bagan Residence”  by Amata  

 “My Bagan Residence” By Amata  သည ်မနတကလ်းတ ငု််းကဒသကြေ်ီး ၊ ကညာငဦ််းပမ ြုွဲ့နယ၊် သရီ ပစစယာရပ်ြေြွေ ်

ရငမ်င််းပ ုြေ ်(အကနာြေ)်၊ အမှတ ်၂၅၊ ကဖမြေြွေ ် အမှတ ်၁ တငွတ်ည ်ရှ ပပီ်း ကဖမဧရ ယာ အြေ ယ ်ဝ.၉၁၈ ဧြေ 

ရှ ပါသည။် အမတ ပ ငု ်“My Bagan Residence” by Amata ြေ  ုAmata ၏ စာ်းကသာြေဆ် ငု၊် က ်းဝယရ်နက်နရာ 

နငှ  ်Spa မ ာ်း အတြွေ ်တစက်နရာ တည််းတငွ ်ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းအပ်ရန ်ထကူထာငထ်ာ်း ပပီ်း ဖဖစ်ကသာ Amata 

Boutique House Bagan နငှ  ်အတ ူပူ်းတွ  တည ်ကထာငထ်ာ်း ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။် “My Bagan Residence” by 

Amata တငွ ်ဥယာဉ ဖခထံ တငွ ်ြေ ယု ်ပ ုင ်သ်ီးသန  အ် မ် မ ာ်း ပုံစံ ဟ တုယ ်အဖပငအ်ဆင ်ဖဖင  ်အခန််းကပါင််း (၃၂) 

ခန််းပါဝငပ်ါသည။် အခန််းငာှ်းရမ််းခအကန ဖဖင  ် ကမလမှ စြေတ်ငဘ်ာ လအထ  ခရီ်းသည ် အဝငပ်ါ်းကသာ 

ြောလတငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ုအဆင  ် ဖမင  ်အခန််း၊ ဇ မ်ခ ံအခန််းနငှ  ်အထ်ူး အခန််းမ ာ်း အလ ြုေ ် 

အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၃၅ မှ ၆၀ အထ  ရှ ပပီ်း၊ ကအာြေတ် ဘုာမှ ဧပပီ လ အထ  ခရီ်းသာွ်း ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ်

ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်တစ်ည တာ တည််းခ  ုခ အကန ရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၆၅  မှ ၈၀ အထ  သတ်မှတ ်ထာ်း ရှ ပါသည။် 
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ြေမုပဏ ီစာရင််း မ ာ်းအရ Amata Garden Resort ဟ တုယ ်နငှ  ်Amata ပ ုင ်“My Bagan Residence” By Amata 

ြေ  ုတကပါင််းတည််း စာရင််းသငွ််းပါြေ  ပုဂံကဒသ၏ ရရှ န ငုက်သာ ဟ တုယ ်အခန််းမ ာ်း အာ်းလံ်ုး ၏က ်းြေြွေ ်

ကဝစု ၅.၁  ရာခ ငုန် ှုန််း* ြေ  ုရရှ ထာ်းပါသည။်   

Amata Botique House ရှ  ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း မှာစာ်းကသာြေဖွ်ယရ်ာ မ ာ်း ြေ  ုဧရာဝတ ီစာ်းကသာြေ်ဆ ငု ်နငှ  ်“The 

Roasted Bean”  စာ်းကတာ်ဆြေ၌် လည််းကြောင််း၊ ကသာြေစ်ရာ မ ာ်း နငှ  ်ကြောြေက်တ်းလ ်အမ  ြု်းမ  ြု်းအတြွေ ်

“The City Bar” ၌လည််းကြောင််း၊ နှ ပ်ဖခင််းနငှ  ်အနာ်းယဖူခင််းမ ာ်းအတြွေ ် “Nibbana Spa” ၌လည််းကြောင််း၊ 

က ်းဝယဖ်ခင််းနငှ  ်အမှတတ်ရလြေက်ဆာငပ်စစည််း အကရာင််းဆ ငုမ် ာ်း အတြွေ ်“My Bagan ” ၌ လည််းကြောင််း 

ဝနက်ဆာငမ်ှု ကပ်းအပ်လ ြေရ်ှ ပါသည။်“ဧရာဝတ”ီ စာ်းကတာ်ဆြေသ် ု  လာကရာြေ ်ြေကသာဧည သ်ညမ် ာ်း အကန 

ဖဖင  ်ဥကရာပ ၊ တရုတ၊် ထ ငု််းနငှ  ်ဖမနမ်ာ ဟင််းလ ာ မ ာ်း ြေ  ုကရွ်းခ ယ ်သံ်ုး ကဆာငန် ငုမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။်  

ညကန ခင််းမ ာ်း တငွ ် ဧည သ်ညမ် ာ်း အကန ဖဖင  ် ညကန စာသံ်ုးကဆာငက်နစဉအတငွ််း အစီအရီရှ ကနကသာပုဂ ံ

ပုထ ်ုးကတာ်မ ာ်း ၏ ကရှွဲ့တငွရ်ှ ကသာ စငဖ်မင  ်ကပေါ်တငွ ်ည စဉ ြေ ဖပကဖ ာ် ကဖဖကသာ ယဉကြေ ်းမှုအစီအစဉမ ာ်း 

ြေ  ု တွ ဖြေ ် ခစံာ်းန ငုမ်ည ် ဖဖစ်ပါသည။်  အဆ  ု ပါ ကဖ ာ် ကဖဖမှုတငွ ် မှန ် စီကရွှခ  တစ်လြေလ်ြေ ် ကတာြေ ်

ပကနကသာ ဖမနမ်ာ  ရ ု ်းရာ ပတဝ် ုင််း၊ဆ ငု််းဝ ုငမ် ာ်း ြေ  ု ဂတီ နတုစ်် မ ာ်း မပါဘ အလတွ ် တ်ီးခတ ် ဖခင််း မ ာ်း၊ 

ြေ ြေသ်ကရရှ လကှသာ ပုဂံကခတ ်ရ ု ်းရာ အြေ မ ာ်း နငှ  ်အကရာင ်အကသ်ွးစုံ လင ်လကှသာ ရုပ်ကသ်း အနပုညာ 

ကဖ ာ် ကဖဖမှုမ ာ်း ပါဝင ်ပါမည။်  “The Roasted Bean” ဆ ငုအ်ကန  ဖဖင  ်လည််း ဖပည ်တငွ််းဖဖစ် လတဆ်တစွ်ာ 

ကလာှ် ထာ်း ကသာ ကြော်ဖီကစ မ ာ်း အဖပင ်န ငုင်တံြော မှ လသူ မ ာ်း ထငရ်ှာ်း ကြေ ာ်  ြော်း လကှသာ အမှတတ်ဆံ ပ် 

မ ာ်း အပါအဝင ်အမ  ြု်းအစာ်း မ ာ်း ဖပာ်းလကှသာ ကြော်ဖီ မ ာ်း ဖဖင  ်ဝနက်ဆာင ်မှုကပ်းလ ြေ ်ရှ ပါသည။်  

Amata ၏ မုန  ဖု်တ ်ဖ ု မှ လည််း လတဆ်တစွ်ာ ဖပြု လပ်ု ထာ်း ကသာPastriesမ ာ်း ၊ ကပါငမု်န  မ် ာ်း၊မုန  အ်ခ  ြု နငှ  ်

သာ်းကရစာ မ ာ်း၊ ခရငမ်် ပါဝငက်သာ ြေ တမု်န  မ် ာ်း အပါအဝင ်အရသာ ရှ လကှသာ အ မ်တငွ််းလပ်ု ကရခ မုန   ်

အမ  ြု်း မ  ြု်း နငှ  ် လတဆ်တက်သာ သစ်သ်ီး ကြောြေက်တ်းလ ် မ ာ်း အထ  ရရှ  န ငုပ်ါသည။် “The City Bar” 

ဆ သုညမှ်ာ အမ  ြု်းမ  ြု်းကသာ ဝ ုငမ် ာ်းနငှ အ်ဖပညဖ်ပညဆ် ငုရ်ာ အရညအ်ကသ်ွးဖမင အ်မှတတ်ဆံ ပ်မ ာ်းြေ  ု

ြေ ယဖ်ပန  စွ်ာ ကရွ်းခ ယက်သာြေသ်ံ်ုးန ငုက်သာ ဘာ်းတစ်ခဖုဖစ်ပါသည ် မ မ တ ု  ၏အကဖ ာ်ယမြော 

ြေျွမ််းြေ ငသ်မူ ာ်းြေ ဧရာဝတမီင််းသမီ်း၊ ပုဂ၏ံအ ုကအစစ်၊ Toddy Tree အဖပင(်၁၁)ရာစု ပုဂံကခတမ် ှ

သရူ ကြောင််း ကလ်းဦ်းြေ  ု ဂုဏဖ်ပြုကသာအာ်းဖဖင  ် ‘သရူ ကြောင််းကလ်းဦ်းနငှ ဓ်ာ်းသမာ်း’ စကသာထ်ူးြေ လသှည  ်

ကြောြေက်တ်းလ ်အမ  ြု်းမ  ြု်း မ ာ်းြေ ကုဖ ာ်စပ်ကပ်းလ ြေရ်ှ ပါသည။် 

‘Nibbana Spa’ အကနဖဖင လ်ည််း တ ငု််းရင််းကဆ်းနငှ  ် သစ်သ်ီးသစ်ဖုမ ာ်း၊ ဓာတပုစစည််းမပါဝငက်သာ 

အကမ ွှ်းနံ  သာဆဖီဖင  ် သတုလ် မ််းနှ ပ်နယဖ်ခင််းမ ာ်းအဖပင ်  ြေညလ်ငသ်င််းဖပန  က်သာ မ ြေန်ာှအသာ်းအကရြေထုံ်ုး 

                                                           
၁ က ်းြေွြေ်ကဝစြုေ ု ပဂံုကဒသရှ  အခန််းအကရအတွြေ်ြေ ု အကဖခခံ၍ တွြေ်ခ ြေ်ထာ်းပါသည။် ၂၀၁၈ခုနစ်ှ 

ဟ ုတယ်နငှ ခ်ရီ်းသွာ်းလာကရ်း စာရင််းဇယာ်းမ ာ်း အစီရငခ်ံစာ အရ၊ပဂံုကဒသတွင ် ဟ ုတယ် (၈၅)ခု မတှ်ပံတုငထ်ာ်းပပီ်း  

အခန််းစုစကုပါင််း ၃,၀၁၉ ခန််းရှ ပါသည။်   
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မ ာ်း အထ  မ ာ်းဖပာ်းလကှသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ ကုပ်းအပ်လ ြေရ်ှ ပါသည။် ၎င််းကနရာတငွ ် ဧည သ်ညမ် ာ်းြေ 

အသံ်ုးဖပြုန ငုက်သာ Jacuzzi တစ်ခလု ရှ ပါသည။် 

အမှတတ်ရလြေက်ဆာင ် ပစစည််းဆ ငုဖ်ဖစ်ကသာ ‘My Bagan’တငွ ် အနပုညာတရူ ယာ ပစစည််းမ ာ်း ၊လြေဖ်ဖင  ်

ယြေလ်ပ်ုထာ်းကသာ ခ ညထ်ညန်ငှ  ်ပ ု်းထညမ် ာ်း ဗုဒဓဆင််းတကုတာ်မ ာ်း၊ ဝါနငှ ဝ်ါရွြေမ် ာ်းဖဖင  ်ဖပြုလပ်ုထာ်း ကသာ 

ကသတတ ာမ ာ်း၊ ကငနွငှ က် ြေ်းဖဖင သ်နွ််းလပ်ုထာ်းကသာ အရုပ်မ ာ်း ကတာင််းအမ  ြု်းမ  ြု်း ပန််းပုရုပ်မ ာ်း ယနွ််းထညခ်ြွေ ်

အမ  ြု်းမ  ျူ်းအဖပင ် လြေဝ်တရ်တနာြေ  သ ု  ကသာ ကဒသဖဖင  ် လြေမ်ှုထတုြ်ေနုအ်မ ာ်းအဖပာ်းြေ  ု ကရာင််းခ  

လ ြေရ်ှ ပါသည။် ထ ပုစစည််းမ ာ်းြေ  ု မ ဘမ  ကဂဟာမ ာ်းနငှ  ် မသနစွ်မ််းအဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းြေ ထတုလ်ပ်ုကပ်းထာ်း 

ဖခင််းဖဖစ်ပါသည။် 

 

Amata Garden Resort (အင််းရလ်းကေ်) 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)်သည ် ဖမနမ်ာန ငုင် ံ ၊ ရှမ််းဖပညန်ယ ် ၊ ကညာငက်ရွှ ပမ ြုွဲ့နယ ်

၊အင ်ြေင််းြေနု််းကြေ ်းရွာ တငွ ်တည ် ရှ ပပီ်းဧရ ယာ စုစုကပါင််းမှာ ၁၇.၄၈ ဧြေ ြေ ယဝ်န််းပါသည။် အင််းကလ်း 

ြေနမှ်ာ ရှမ််းြေနု််းကဖမ ဖမင  ်၏ အထြေ ်တငွ ်တည ်ရှ ကသာ ကရခ  ြု ြေနက်ြေ်ီး ဖဖစ်ပပီ်း ဖမနမ်ာ န ငုင်၏ံ ဒတု ယ 

အကြေ်ီး ဆံ်ုး ြေနက်ြေ်ီး လည််း ဖဖစ်သည  ်အဖပင ် န ငုင်ဖံခာ်း ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဆွ ကဆာငရ်ာကဒသတစ်ခ ုလည််း 

ဖဖစ်ပါသည။်  

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် ြေ  ုကလက ြောင််းခရီ်း ဖဖင  ်အလယွတ်ြေ ူကရာြေရ်ှ န ငုပ်ပီ်း ဟ ဟ ်ုးကလ 

ဆ ပ် မှ ြော်းဖဖင တ်စ်နာရီခွ  ခန   ်သာ ကမာင််းနငှ ်ရပါသည။် ဧည  ်သည ်မ ာ်း အကန ဖဖင  ်Amata Garden Resort 

(အင််းကလ်းြေန)် ြေ  ုကညာငက်ရွှ ရှ  စြေက်လ ှဆ ပ် မှ မ နစ် ၅၀ ခန   ်စြေက်လ ှစီ်း လာ လျှင ်ကရာြေရ်ှ န ငုပ်ါသည။် 

ဟ ဟ ်ုး ကလ ဆ ပ် မှ ကညာင ် ကရွှစြေက်လ ှဆ ပ် သ ု   ြော်း ဖဖင  ် လာ လျှင ် မ နစ် ၅၀ ခန  သ်ာ ကမာင််းရန ်လ  ု

အပ်ပါသည။် 

ကညာင ်ကရွှ မှာ ဖမနမ်ာ န ငုင် ံ၊ ရှမ််းဖပည ်နယ၊် ကတာင ်ကြေ်ီး ခရ ုင ်အတငွ််း ရှ  ကညာငက်ရွှ ပမ ြုွဲ့နယ ်၏  အဓ  ြေ ကန 

ရာ တစ် ခ ုဖဖစ်ပါသည။် ထ  ုရွာ မှာ အင််း ကလ်း ြေန ်သ ု   လည ်ပတရ်န ်လာ ကရာြေ ်ကသာ ခရီ်းသာွ်း ဧည  ်သည ်

မ ာ်း၏ တစ် ကထာြေ ်နာ်း ရာ ကနရာ ဖဖစ်ပီ်း တည််းခ ကုဆာင ်ငယ ်မ ာ်း ဖဖင  ် ဖပည  ်နြှေ ်ကန ပပီ်း လ ူစည ်ြော်း 

ကသာ ကြေ ်းရွာ တစ်ခ ု ဖဖစ်ပါသည။် ထ  ု ပမ ြုွဲ့ ငယြ်ေကလ်း မှာ ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုအင််းကလ်း ြေန ်သ ု   သယ ်

ယပူ ု  ကဆာင ်ကပ်း ကသာ ကဖမာြေ ်မ ာ်း လစွှာ ကသာ ကလ ှရညှ ် ကြေ်ီးမ ာ်း၏ သယယ် ူပ ု  ကဆာငက်ရ်း  ၏ အဓ ြေ 

ကနရာ လည််း ဖဖစ်ပါသည။် ပမ ြုွဲ့ ငယြ်ေကလ်း မှာ ြေန ် ကြေ်ီး ၏ ကဖမာြေဘ်ြေ ်ြေ ီလ  ု မီတာ အနည််း ငယ ်

အကဝ်းတငွ ်တည ်ရှ ပပီ်း ဖမစက် ြောင််းတ်ူးကဖမာင််း တစ်ခ ု ဖဖတသ်န််းသာွ်းရကသာ ကနရာ တငွ ်တည ်ရှ ပါသည။် 

အင််းကလ်း ြေနမ်ှာ ဖမနမ်ာ န ငုင်၏ံ ဒတု ယ အကြေ်ီး ဆံ်ုး ကရခ  ြု ြေနက်ြေ်ီး ဖဖစပ်ပီ်း  ဧရ ယာ စတရုန််း ြေ ီလ  ုမီတာ 

၁၁၆ ြေလီ  ု မီတာ ခန  ရ်ှ ပါသည။် ြေနထ် တငွ ်ြေျွန််းကမ ာ မ ာ်းစွာ ရှ ပပီ်း ၎င််းတ ု  မှာ အင််းသအူင််းသာ်းမ ာ်း နငှ  ်

လြေမ်ှုပစစည််းအကရာင််းဆ ငု ်မ ာ်းစွာ တ ု   အတြွေ ်ဇာ တ ကဖမ လည််း ဖဖစပ်ါသည။်အထငရ်ှာ်း ဆံ်ုး ဘရုာ်းပုထ ်ုး 

မှာ ကဖာင ်ကတာ် ဦ်း ကစတကီတာ် ဖဖစ်ပပီ်း ပွ ကတာ် ရာ သ ီအတငွ််း ဆ  ုလျှင ်ကဒသခ ံမ ာ်းစွာ တ ု  အတြွေ ်လာ 

ကရာြေ ်လည ်ပတစ်ရာ ကနရာ တစ်ခ ုလည််း ဖဖစ်သည။် အာ်းလပ်ရြေ ်အပန််းကဖဖခရီ်းသာွ်းစရာ ကန ရာ တစ်ခ ု
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ဖဖစ်ကသာ် လည််းရရှ န ငုက်သာ  ခရီ်းသာွ်း ဝနဆ်ာင ် မှုမ ာ်း မှာ အြေန  အ်သတန်ငှ  ် ရှ ကန ပါကသ်းသည။် 

အင််းကလ်းြေန ်၏ရာသဦတ ုမှာ တစ်နစှ်ပတ ်လံ်ုး သာယာ ကသာ ရာသ ီဥတ ုရှ ြော ဒ ီဇင ်ဘာ လ မ ှကဖကဖေါ်ဝါရီ 

လ မ ာ်း တငွ််း ညပ ုင််း၌ အကအ်း ြေ  လ ြေ ်ရာသ ီဥတ ုမာှ  မုတသ်ရံာသဦတ ုဟ ုဆ  ုန ငုပ်ါသည ်။ ကမလ မ ှ

ကအာြေ ်တ  ုဘာ အထ  စ ု စတွ ်ကနတတ ်ပပီ်း မ ု်းသည််း ထနစ်ွာ ရွာ ခ  န ်မ ာ်း တငွ ်မူ ခရီ်းသာွ်း လပ်ု ငန််း အကဖခ 

အကန ြေ  ုထ  ခ ြုေ ်ကစ ပပီ်း ခရီ်းသည ်မ ာ်း အတြွေ ် လည််း သာွ်း ကရာြေ ်ရန ်သင  ်ကတာ် ဖခင််း မရှ ကပ။ 

 

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် အကန ဖဖင  ်အခန််းကပါင််း (၁၈၉) ခန််းရှ  ပပီ်း အင််းကလ်းြေန ်တဝ ုြေရ်ှ  

ရရှ န ငုက်သာ အခန််း အာ်း လံ်ုး ၏ က ်းြေြွေ ်ကဝစု  ၅.၈ ရာ ခ ငု ်နှုန််း၂ ြေ  ုရရှ  ထာ်း ပါသည။်  

Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် မှာ အထပ် ၃ ထပ် ဖဖင  ်တစ်ခတုည််းကသာ အထပ် ဖမင  ်ဟ  ုတယ ်

ဖဖစ်ပပီ်း အဆင  ် ဖမင  ် ဖပင ်ဆင ်ထာ်း ကသာ Royal Deluxe အခန််းကပါင််း ၉၃ ခန််း၊  Deluxe အခန််းကပါင််း ၆၀၊ 

Superior ၁၄ ခန််း၊ အဆင  ်ဖမင  ်Deluxe Suite အခန််းကြေ်ီး နစှ် ခန််း ၊ အထ်ူး ဇ မ်ခ ံအခန််း ကြေ်ီး ၂၀ ရှ ကသာ “Amata 

Villa” ရှ ပပီ်း စာ်းကသာြေဆ် ငုတ်စ် ခ ု ၊ ဘာ်းတစ်ခ ု ၊ ကရြေ်ူးြေန ်တစ်ခ ု ၊ ြေန ် နကဘ်း မှ ဘာ်းတစ်ခ ုအဖပင ်

အက ြောဖပင ်အနှ ပ် စငတ်ာ မ ာ်း လည််းရှ ပါသည။် တည််းခ  ု ကဆာငမ် ာ်း တငွ ်လည််း သ်ီးသန   ် ဝရံတာ မ ာ်း၊ 

ကလကအ်းကပ်းစြေ ်တစ်ခ ု စ ီ ၊ အလပ်ု စာ်းပွ  ၊ ကြော်ဖီ လြေဖ်ြေရ်ည ် ဝနက်ဆာင ် မှုမ ာ်း ၊ ပဂ ြုဟတ် ု တဗီီ၊ 

ဘာ်းအကသ်းစာ်း၊ အခန််းတငွ််း အာမခကံသတတ ာ ၊ အခန််းသန  ရ်ှင််းကရ်း ဝနက်ဆာငမ်ှု ၊ ကရပူကရကအ်း နငှ  ်ကရခ  ြု်းခန််း 

နငှ  ်ညကနခင််း အ ပ်ရာ ဖပငက်ပ်းဖခင််း ဝနက်ဆာငမ်ှု မ ာ်း ပါ ပါဝငပ်ါသည။်  

အခန််းငာှ်းရမ််းခအကန ဖဖင  ်ကမလမှ စြေတ်ငဘ်ာ လအထ  ခရီ်းသည ်အဝငပ်ါ်းကသာ ြောလတငွ ်တစ်ည တာ 

တည််းခ ခု မ ာ်း ြေ  ုအကမရ ြေန ် ကဒေါ်လာ ၅၀ မှ ၆၀ အထ  ရှ ပပီ်း၊ ကအာြေတ် ဘုာမှ ဧပပီ လ အထ  ခရီ်းသာွ်း 

ဝငက်ရာြေမ်ှုနှုန််း အဖမင  ်ဆံ်ုး အခ  နတ်ငွ ်တစ်ညတာ တည််းခ  ုခန််းခမ ာ်းမှာ အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၆၅  မှ ၁၁၀ 

အထ  သတမ်ှတ ်ထာ်း ရှ ပါသည။် 

 

"My Hpa-An Residence" by Amata 

"My Hpa-An Residence" by Amata သည ်အမှတ ်၅/၆ ကတာ်ပုံကြေ ်းရွာ၊ ဘာ်းအပံမ ြုွဲ့နယ၊် ြေရငဖ်ပညန်ယ၊် 

ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် တညရ်ှ ပါသည။် ဇွ ြေပငက်တာငက်ဖခတငွ ် တညရ်ှ ပပီ်း ပမ ြုွဲ့ ဖပလကူနမှုဘဝ မ ှ

လတွက်ဖမာြေလ် ကုသာ ပမ ြုွဲ့ ဖပကနဖပညသ်မူ ာ်း  အလပ်ုနာ်းရြေတ်ငွ ် လာကရာြေလ်ညပ်တ ်ြေသည  ်

ထငရ်ှာ်းကသာကနရာတစ်ခဖုဖစပ်ပီ်း သဘာဝဂူမ ာ်း တစ်ကလျှာြေ ် ကဖခလ ငက်တာတ ်ုးခရီ်းသာွ်းဖခင််း၊ 

ကတာကတာငတ်စ်ဝ ုြေ ် လမ််းကလျှာြေသ်ာွ်းလာဖခင််း၊ ဇွ ြေပငက်တာငတ်ြေဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ် အန်ီးရှ  

ပမ ြုွဲ့တငွလ်ညပ်တဖ်ခင််း စသဖဖင  ်လှုပ်ရှာ်းလညပ်တစ်ရာစုံ သည က်နရာဖဖစ်ပါသည။်  “My Hpa-An Residence” 

by Amata သည ် ကလဆ ပ်ခ  တဆ်ြေမ်ှု အြေန်  အသတရ်ှ သည  ် သ်ီးသန်  ဆနက်သာ ကနရာတစ်ခဖုဖစ်ပါသည။် 

ခရီ်းသာွ်းအမ ာ်းစုမှာ ရနြ်ေနုမှ်တစ်ဆင  ်လာကရာြေရ်နသ်ာ ကရွ်းခ ယက်လ ရှ ပပီ်း ြော်း သ ု  မဟတု ်ဘတစ််ြော်းဖဖင  ်

ကဖခာြေန်ာရီခန်   ြောဖမင သ်ည် ခရီ်းဖဖစ်ပါသည။်  လြေရ်ှ တငွ ် ဗီလာ(villa) ၂၀ ရှ ပပီ်း ကနာြေလ်ာမည  ်

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တငွ ် ကနာြေထ်ပ် ဗီလာ(villa) ၁၀ လံ်ုး ထပ်တ ်ုးသာွ်းမညဖ်ဖစပ်ါသည။် အပန််းကဖဖ 
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ဗီလာ(villa)အသ်ီးသ်ီးတငွ ်သ်ီးသန်   လသာကဆာငမ် ာ်းရှ ကသာက ြောင  ်ပပ ြုငဘ်ြေြ်ေင််းသည  ် ဇွ ြေပငက်တာငန်ငှ  ်

ဝန််းြေ ငက်တာကတာငအ်လအှပ ဖမငြ်ေငွ််းြေ ယြ်ေ ရုှုစာ်းန ငုပ်ါသည။် မ မ တ ု  အပန််းကဖဖစခန််း၏ 

မွမ််းမံဖပငဆ်ငထ်ာ်းကသာ ကနရာထ ငုခ်င််းမ ာ်းမှာ ရ ု ်းရာတ အ မ် ပုံစံြေ  ု သာ်းနာ်းကခတမ်ီစွာ ကဖပာင််းလ  

ဖနတ််ီးထာ်းဖခင််းဖဖစ်ပပီ်း သစ်သာ်းခန််းဖွ ွဲ့ ဖဖင မွ်မ််းမံထာ်းရာ ဗီလာအသ်ီးသ်ီးအတြွေ ်

သ်ီးသန်  ကအ်းကဆ်းစ တပ်င မ်စွာ ကနထ ငုန် ငုပ်ါသည။် မ မ တ ု  ၏ စာ်းဖ ုမှု်းကြေ်ီးမ ာ်းြေ 

အထ်ူးတလညဖ်ပငဆ်ငက်ပ်းထာ်းကသာ တစ်မူထ်ူးဖခာ်းကသာဟင််းအမယမ်  ြု်းစံု တရုတ၊် ထ ငု််း၊ ဖမနမ်ာ 

ဟင််းလ ာမ ာ်းအပါအဝင ် အာရှခ ြေဖ်ပြုတန်ည််းမ ာ်းဖဖင  ် တညခ်င််းကသာ စာ်းကသာြေဆ် ငုတ်စ်ဆ ငုလ်ည််း 

ပရ၀ဏု ်အတငွ််း တညရ်ှ ပါသည။် 

 

ပုံဂံ ၊ အင််းရလ်း ၊ မနတရလ်း န ငို့ ်ငပလ  ကမ််းရဖခတငွ ်ရ ှိရသာ လစူ ်းမ ်းပံုံ်းပျံဝေ်ရ ာငမ်   

Amataလပ်ုငန််းစု ၏ လစူ်ီးမ်ီးပုံ်းပ ဝံနက်ဆာင ် မှု မ ာ်း ြေ  ု  Myanmar Ballooning Company Limited မ ှ

ဝနက်ဆာင ်မှု ကပ်းအပ် ဖခင််း ဖဖစ်ပပီ်း ၎င််း မှာ ဖမနမ်ာ န ငုင်ရံှ  လစူ်ီးမ်ီးပုံ်းပ  ံသန််း သ ူကအာ် ပကရ တာ ကလ်း ခ ု

အနြေ ်မှ တစ် ခ ုလည််း ဖဖစ်ပါသည။် Myanmar Ballooning Company Limited အကန ဖဖင  ်တစ်စင််းလျှင ်

ခရီ်းသည ် ၁၂ ဦ်း စီ လ ြုေ ် ပါ စီ်းနင််း န ငုစ်ွမ််းရှ ကသာ လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ ံ၁၅ စင််း ြေ  ု ကမာင််း နငှ ် ကပ်း ကန 

ဖခင််းဖဖစ်ပါသည။် အဆ  ုပါ လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ မ ာ်း ြေ အုဂဂလန ်တငွ ်ရှ ကသာ ြေမဘာ  အကြေ်ီး ဆံ်ုး မ ု်း လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံထတု ်

လပ်ု သ(ူCamerron Ballons Co. Ltd., )  မှ ထတု ်လပ်ု ထာ်း ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။်  ြေျွန်ပ်ု တ ု  ၏ လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ 

ပ ံသန််း ကမာင််းနငှ ်သ ူမ ာ်းနငှ  ်နည််း ပညာ ရှင ်မ ာ်း မှာ ဥကရာ ပမှ ြေျွမ််းြေ င ်ပညာ ရငှမ် ာ်း ဖဖစ်ပပီ်း အဂဂလန ်

တငွ ်ကလ ြေ င  ်ြော မှတ ် ပုံ တင ်ထာ်း  ြေသမူ ာ်း လည််း ဖဖစ်ပါသည။် ထ ု   အဖပင ်  Myanmar Ballooning 

Company Limited အကန ဖဖင  ်လည််း ကလရူ်းသနုသ်နု ်လမီ တြေ ်နငှ  ်အ ြေကံပ်းစာခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆ  ုထာ်း ပပီ်း ၊ ကလ 

ရူ်းသနုသ်နု ်လမီ တြေ ်(Gone With the Wind Limited ) အကန ဖဖင  ်Myanmar Ballooning Company Limited 

အာ်း ဖမနမ်ာဖပည ် အတငွ််း ကြောင််းစွာ အကဖခ တြေ  ထကူထာငရ်န ် နငှ  ် စီ်းပွာ်း ဖဖစ် 

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံခရီ်းသညပ် ု  ကဆာငက်ရ်း လပ်ု ငန််းအဖဖစ်  လည ်ပတ ်ကဆာငရွ်ြေ ်န ငုသ်ည ်အထ   ြေညူ ီရန ်နငှ  ်

သြေဆ် ငုရ်ာ ြေျွမ််းြေ င ်သ ူမ ာ်း ြေ  ုကစလွှတက်ပ်းရန ် ဖဖစ်သည။် 

Myanmar Ballooning Company Limited မှ ကဆာငရွ်ြေ ်ကပ်းကသာ  ဝနက်ဆာငမ်ှုမှာ စ်ီးနင််း မည  ်ခရီ်း သည ်

ြေ  ုယင််း ၏ ဟ  ုတယ ်မှ သာွ်းကရာြေ ်ကြေ ြုဆ  ုကပ်းသည  ်စင််းလံ်ုး ငာှ်း ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ပါဝငသ်ည။် လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ  ံ

စီ်းနင််းလ ြုေပ်ါ သမူ ာ်းအတြွေ ် အဆာကဖပ မနြေစ်ာနငှ  ် ကရြေ  ု ဝနက်ဆာငမ်ှုအဖဖစ် ကထာြေ ် ပံ ကပ်းပါသည။် 

လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံကမာင််းနငှသ်မှူ စီ်းနင််းလ ြုေပ်ါသမူ ာ်း၏ လံဖုခြံုကရ်းနငှ ပ်တသ်ြေက်သာ အခ ြေမ် ာ်းြေ  ု

လစူီ်းမ်ီးပုံ်းပ မံစီ်းမီကဖပာ ြော်းကပ်းပါသည။် လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ ံတစ်ခခု င််းစီ၏  သယက်ဆာငန် ငုသ်ည  ်

လအူကရအတြွေမ်ှာြေွ ဖပာ်းပပီ်း ၄၊၆၊၈၊၁၂ ကယာြေအ်ထ  လ ြုေပ်ါစီ်းနင််းန ငုပ်ါသည။်စ်ီးနင််းခမှာ 

ကနရာကဒသအလ ြုေြ်ေွ ဖပာ်းပပီ်း တစ်ဦ်းလျှင ်USD ၁၅၅ မှ ၃၈၇ အထ ြေ သင မ်ညဖ်ဖစ်ပါသည။် 

 

 “Awinka” အမ တ ်တ ံှိပ် အသစ ်
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မ မ  တ ု   အကန ဖဖင  ်“Awinka” အမှတ ်တဆံ ပ်အမည ်အသစ်မှ တစ်ဆင  ်န ငုင်အံတငွ််း အကရအတြွေ ်ကြေ်ီးထာွ်း 

လာ ကန ကသာ လပ်ုငန််း ြေ စစ ဖဖင  ် ခရီ်းသာွ်းသ ူ မ ာ်း အတြွေ ် ရညရွ်ယ ် ြောက ်းနှုန််း သြေသ်ာ ကသာ 

ဟ တုယမ် ာ်း ြေ  ုခ  ွဲ့ထငွ ်လပ်ု ကဆာင ်ရန ်အတြွေ ်စီမံြေ န််း ခ  မှတ ်ဖခင််း နငှ  ်အကြောင ်အထညက်ဖေါ် ဖခင််း လပ်ု 

ငန််း မ ာ်း ြေ  ုလြေရ်ှ တငွ ် ကဆ်ွး ကန်ွး လ ြေ ်ရှ  ြေ ပါသည။် အာ်းလပ်ရြေ ်မ ာ်း တငွ ်  က ်းနှုန််းသြေသ်ာစွာ 

ခရီ်းသာွ်းလ  ုသ ူခရီ်း သာွ်း မ ာ်းနငှ  ်လပ်ု ငန််း ြေ စစ ခရီ်း ထြွေ ်ကန  ြေ ရကသာ ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဝနက်ဆာငမ်ှု 

ကပ်းန ငုရ်န ်အတြွေ ်  ထ  ု“Awinka” အမည ်ဖဖင  ်ဟ တုယ ်အမ ာ်း အဖပာ်း ြေ  ုဖမနမ်ာ န ငုင် ံအနှံ   အဖပာ်း တငွ ်

ရှ ကသာ ပမ ြုွဲ့ငယ ် ပမ ြုွဲ့လတမ် ာ်း သ ု  မဟတု ်ခရီ်းသာွ်းမ ာ်းလာကရာြေမ်ှုမ ာ်းသည က်နရာမ ာ်း တငွ ်တည ်ကဆာြေ ်

သာွ်း မည ် ဖဖစ်ပါသည။် “အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း၊ 

အာ်းသာချကမ်ျာ်း/ မဟာဗျျူဟာမျာ်း - မဟာဗျျူဟာ- ရရွ်းချယ ်  ာ်း ရသာ အပေ််း ရဖြစခေ််း မျာ်း န ငို့ ်

ဟှိုံတယ ်ရငန်  ်း ဖမ  ိုပ်န မံ မျာ်း ၏ စ ်းပွာ်း ရရ်း တှိုံ်း တက ်လာရေ မ  ကှိုံ စ စစရ်လို့လာ ဖခင််း” အပ ုဒ ်ြေ  ု ြေည  ်ပါ။ 

 

၃-၂-၃။ အရရာင််းန ငို့ ်ရ ်းကကွ ်ဖမ ငို့တ်ငန်ှိုံငမ် အရဖခအရေ  

 

က ်းြေြွေအ်တငွ််း ကနရာယ ူဖခင််း နငှ  ်ြေနုအ်မှတ ်တဆံ ပ် ထကူထာင ်ဖခင််း နငှ  ်စပ်လ ဉ်းပပီ်း ဖမနမ်ာ န ငုင်တံငွ ်

Amata လပ်ု ငန််းစု အကန ဖဖင  ်အဆင  ် ဖမင  ်ဟ တုယ ်နငှ  ် ခရီ်းသာွ်း ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းအပ်သည  ်လပ်ု ငန််း အ 

ဖဖစ်ကနရာယထူာ်း ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။် မ မ တ ု  အကနဖဖင  ်ကရရှညတ်ညတ်ံ  ကသာ ပတဝ်န််းြေ င ်နငှ  ်လမူှုကရ်း အ 

ကလ  အထ မ ာ်း ြေ  ုထ န််းသ မ််း ကဆာငရွ်ြေက်နစဉမှာ ပင ်ဧည  ်သည ်ကတာ် မ ာ်း အတြွေ ်အရညအ်ကသ်ွးဖမင  ်

ဟ တုယက်နရာထ ငုခ်င််း နငှ  ်ထ်ူးြေ ကသာဧည  ်ဝတက်ြေ ပွနမ်ှု တ ု  အဖပင ်စ တအ်ပန််း ကဖပဖခင််း နငှ  ်ကပ ာ်ရွှင ်ကသာ 

အကတွွဲ့အ ြေြံု တ ု   ြေ ရုရှ ကစရန ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် မ မ  တ ု  ထ ံ လြေရ်ှ  တငွ ်လာ ကရာြေတ်ည််းခ  ုြေ ကသာ ဧည  ်

သည ်မ ာ်း မှာ မတညူကီသာ ယဉကြေ ်းမှု ဓကလ  စရ ုြေမ် ာ်း ြေ  ုစူ်းစမ််းကလ  လာရန ်နငှ  ်အကတွွဲ့အ ြေြံုရရှ ကစရန ်

စ တအ်ာ်းထြေသ်နက်သာ ဧည  ်သည ်မ ာ်း ဖဖစ်ပါသည။် မ မ တ ု   ဦ်းတည ်ထာ်း ကသာ ဧည သ်ည ်အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

မှာ ယဉကြေ ်းမှုအကမအွနစှ်မ ာ်း၊ထ်ူးြေ ကသာ ရ ု်းရာ ဖပယဒုမ် ာ်း ဖဖစ်သည  ် ထတုြ်ေနုမ် ာ်း ၊ 

လှုပ်ရှာ်းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်း နငှ  ် စဉဆြေမ်ဖပတ ် ဖဖစ်ထနွ််း မှုမ ာ်း ြေ  ု တနဖ် ု်း ထာ်း ြေသမူ ာ်း ဖဖစ် ြေ ပပီ်း 

အသြေအ်ရွယ ် အမ  ြု်းမ  ြု်းကသာခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ဖဖစ်ြော ဝငက်ငရွှာကဖွမှု အလယအ်လတ ် မှ ဖမင  ် မာ်းကသာ 

လတူန််းစာ်း မ ာ်း အထ  ပါဝငပ်ါသည။် အထြေက်ဖေါ် ဖပပါ ခရီ်းသာွ်း အကတွွဲ့အ ြေြံု မ ာ်း အတြွေ ်ဖမင  ်မာ်းလာ 

မည ်ကတာင််းဆ  ုမှုမ ာ်း ြေ  ုမလတွတ်မ််းဖမ််းဆပ်ု န ငုရ်န ်အတြွေ ်မ မ တ ု  ၏ လပ်ု ငန််းစု မ ာ်း ြေ  ုကြောင််းစွာ 

ကနရာ ခ  ထာ်း ကပ်းပပီ်း လည််း ဖဖစ်ပါသည။်   

မ မ တ ု   ပ ုင ်ဟ တုယမ် ာ်း မှာ ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဆွ ကဆာင ်န ငုက်သာ အဓ ြေ ကနရာ မ ာ်း နငှ  ်န်ီးြေပ်စွာတည ်ရှ ကန 

 ြေ သဖဖင  ် ခရီ်းစဉမ ာ်းနငှ  ် ဝနဆ်ာငမ်ှုမ ာ်း ြေ အုဖပန ်အလနှက်ရာင််းခ  ကပ်းန ငုမ်ှု အတြွေ ်အခငွ  ်အလမ််းမ ာ်း 

ရရှ ကစပါသည။် ဥပမာ- မ မ တ ု   ဟ  ုတယ ်မ ာ်း တငွ ်တည််း ခ  ုကန ထ ငုသ် ူဧည သ်ည ်မ ာ်း အဖ ု   လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံစီ်းနင််း 

မှု ြေ စစ မ ာ်း အတြွေ ် အကရာင််းဖမ င  ် တင ် မှုဆ ငုရ်ာ ခစံာ်း ခငွ မ် ာ်းရရှ န ငုမ်ည ် ဖဖစ်သြေ   သ ု   

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ပ ုငဆ် ငုက်သာ အဖခာ်းဟ တုယ ် မ ာ်း ၏ သတင််းအခ ြေအ်လြေ ် မ ာ်း ြေ ရုရှ န ငုမ်ည ် ဖဖစ်ပါသည။် 
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ဤအကန အထာ်း မှာ မ မ တ ု   အတြွေ ်မ မ တ ု   ၏ ကဖာြေ ်သည ်မ ာ်း ြေ  ုကရရှည ်ထ န််းသ မ််းထာ်း န ငုရ်န ်နငှ  ်

ဝငက်ငမွ ာ်း ြေ  ု အဖမင  ် ဆံ်ုး အကန အထာ်း အထ  လပ်ု ကဆာငသ်ာွ်း န ငုက်စရန ် အကထာြေ ် အြေ ူ လည််း 

ဖဖစ်ပါသည။် ထ  ု အဖပင ် မ မ တ ု   လပ်ုငန််းစု ကြေ်ီး တစ်ခ ု လံ်ုး ၏ ကဖာြေသ်ည ် မ ာ်း ြေ  ု ကခ ာကမွွဲ့ စွာ 

စီမံကဆာငရွ်ြေသ်ာွ်း န ငုရ်န ်အတြွေ ်တစ်ကပါင််းတည််း ဖဖစ် ကသာ နည််း ပညာ အကဖခခ ံမ ာ်း (ကဆာ ဖ်ဝ )တစ် ခ ု

ြေ  ုလာမည် ဖပြေခဒ နန်စှ်တငွ ်ခ မှတ ်လပ်ုကဆာငသ်ာွ်း ရန ်အတြွေ ်ဖပငဆ်င ်ကန ပပီ ဖဖစပ်ါသည။်  

မ မ တ ု  ၏ ဟ တုယခ်န််း မ ာ်း ြေ  ုကြေ ြုတင ်ဘ ြုေင ်ဖပြုလပ်ု ဖခင််း မ ာ်းစွာြေ  ုဖမနမ်ာ ဖပည ်ရှ  အဓ ြေ ခရီ်းသာွ်း ကအ 

ဂ င ်စီမ ာ်းနငှ  ်အဖပည ်ဖပည ်ဆ ငုရ်ာ ဘ ြုေင ်ဝြေဆ် ဒုမ် ာ်း မှ တစ်ဆင  ်ဖပြု လပ်ု ကန ြေ ဖခင််း ဖဖစ်ပါသည။် ဖမနမ်ာ 

ဖပည ်ရှ  အဓ ြေ ခရီ်းသာွ်း ကအ ဂ င ်စီမ ာ်းနငှ  ်အဖပည ်ဖပည ်ဆ ငုရ်ာ အွနလ် ငု််း ဘ ြုေင ်ဝြေဆ် ဒုမ် ာ်း ြေ  ုကပ်းကခ  

မှု ဖပြု လပ်ု ရကသာ အခ  န ်ြောလမ ာ်း မှာ လည််း မတ ူည ီ ြေပါ။ ဖပည ်တငွ််းရှ  အဓ ြေ ခရီ်းသာွ်း ကအဂ ငစ်ီ မ ာ်း 

အတြွေ ်အခ  န ်တစ် လ အထ  ကပ်းကခ မှု ဆ ငု််းငံ  ခငွ  ်ဖပြု ထာ်းကသာ် လည််း အဖခာ်း ြေ စစမ ာ်း တငွ ်မူ ဧည  ်သည ်

မကရာြေမ်ီ ကင ွအဖပည  ် ကပ်းကခ  မှု ြေ  ု ၂ ပတ ် ကြေ ြုတငြ်ော ဖပြုလပ်ု ကပ်းကစရန ် ကတာင််းဆ  ုထာ်း ပါသည။် 

န ငုင်တံစ်ြော မှ အွနလ် ငု််း ဘ  ုြေင ် ဖပြုလပ်ု သည  ် ဝဘဆ် ဒုမ် ာ်း အကန ဖဖင  ် လစဉကငကွပ်းကခ  မှုြေ  ု ပုံ မှန ်

ဖပြုလပ်ုကလ  ရှ ပါသည။် ဖပညတ်ငွ််းခရီ်းသာွ်း ကအဂ ငစီ်မ ာ်း နငှ  ် ခ ြုပ်ဆ  ုထာ်း ကသာ စာခ ြုပ်မ ာ်း ၏ သတင််း 

အခ ြေ ် အလြေမ် ာ်း ြေ  ု (အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ အချကအ်လကမ်ျာ်း၊ - 

စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း အရသ်းစှိတရ်ြာ်ဖပချက၊်  အရရ်းကက ်းရသာစာချိုပ်စာတမ််းမျာ်း) တငွ ်

 ြေည ပ်ါ။  

မ မ တ ု   လပ်ုငန််းစု၏ အကရာင််း ဖမ င  ်တငမ်ှု ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်း ြေ  ုအဓ ြေ အာ်း ဖဖင  ်  ဧည  ်သည  ်မ ာ်း ၏ 

ဖပနလ်ည ်သံ်ုး သပ်ခ ြေ ်မ ာ်း ြေ  ု ကရ်းသာ်း ကလ  ရှ ကသာ Trip Advisor ဝြေဆ် ဒုအ်ပါအဝင ်လအူခ င််းခ င််း 

နှုတအ်ာ်း ဖဖင  ်က ြော်ဖငာ  ြေ သည  ်နည််း လမ််း တ ု   ဖဖင  ်သာ ကဆာငရွ်ြေက်လ  ရှ ပါသည။်  

အ ြေကံပ်းြေမုပဏအီကန ဖဖင  ် အဖခာ်း လပ်ုငန််းမ ာ်းစွာ ထ မှ မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းစု၏ က ်းြေြွေ ် ရှာကဖွကရ်း 

အစီအစဉ ြေ  ုဖပနလ်ည ်သံ်ုး သပ် ဖခင််း နငှ အ်ကရာင််းဖမ င  ်တင ်မှုမ ာ်း ဖပြုလပ်ု ကပ်းမည ်ဖဖစ်ပပီ်း လပ်ုငန််း စုြေ  ု

ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုလ ြေ ်၎င််း၏ အဓ ြေ ကဖါြေသ်ည ်မ ာ်း ထသံ ု   အ်ီးကမ်းလ ်ကပ်းပ ု   ဖခင််း  စသည လ်ှုပ်ကဆာငမ်ှု မ ာ်း 

ကဆာငရွ်ြေ ်သာွ်းမည ်ဖဖစ်ပါသည။် ဤအပ ုင််း နငှ  ်စပ်လ ဉ်းကသာ သတင််းအခ ြေ ်အလြေမ် ာ်း ြေ  ု(အပှိုံင််း၃။ 

အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့ ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း၊ စ ်းပွာ်းရရ်းလုံပ်ငေ််းအရ ကာင််း 

အရသ်းစှိတရ်ြာဖ်ပချက၊်  အရရ်းကက ်းရသာစာချိုပ်စာတမ််းမျာ်း) တငွ ်  ြေည  ် ရှု ွဲ့ န ငုပ်ါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

အကနဖဖင  ် မ မ တ ု   စာ်းသံ်ုးသ ူ မ ာ်း၏ ကမျှာ်မှန််း ထာ်း ခ ြေ ် မ ာ်း နငှ  ်လ အုပ်ခ ြေမ် ာ်း ြေ  ု ဖဖည  ်ဆည််းန ငုရ်န ်

အတြွေ ် စံနှုန််းဖမင  ် မာ်း ကသာ စာ်းသံ်ုးသဝူနဆ်ာငမ်ှု ြေ  ု ထ န််းသ မ််းကဆာငရွ်ြေလ် ြေ ် ရှ ပါသည။် စာ်းသံ်ုး 

သဝူနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ၏ အဆင  ် အတန််း ဖမင  ် မာ်းကနကစကရ်း အတြွေ ် လပ်ုငန််းစု တစခ် ု လံ်ုး တငွ ် ရှ ကသာ 

မ မ တ ု  ၏ အကရာင််း နငှ  ် က ်းြေြွေရ်ှာ ကဖွကရ်း ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး ြေ  ု စနစ်ြေ နစွာ သငတ်န််းကပ်း မှုမ ာ်း 

ကဆာငရွ်ြေထ်ာ်း ရှ ပါသည။်  

ဧည  ်သညမ် ာ်း ၏ အလ  ုဆနဒမ ာ်း ြေ  ုဖဖည  ်ဆည််းကပ်းန ငုရ်န ်အတြွေ ်ဧည  ်သည ်မ ာ်း ြေ မ မ တ ု  ဟ တုယမ် ာ်း 

တငွ ်တည််းခ  ုကန ထ ငုစ်ဉအကတာအတငွ််း သ ု  မဟတု ်ခရီ်းစဉ အတငွ််းတငွ ်ကပ်းထာ်း ကသာ ထင ်ဖမင ်ယဆူ ခ ြေ ်
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မ ာ်းအတ ငု််း စီမံကဆာငရွ်ြေ ်ကပ်း န ငုရ်န ်အစီအစဉ မ ာ်း လည််း ထာ်းရှ ပါသည။်  အြေယ၍် ဤအြေ ဖဖတ ်

မှတခ် ြေ ် ဖပြု ရသည  ် လမ််းက ြောင််းမှ တစ်ဆင  ် ြေျွန်ပ်ု တ ု   ၏ ဧည  ် သည ် မ ာ်း ြေ အက ြောင််းကြေ်ီးငယ ်

ရှ က ြောင််း ကဖပာ ြော်း လာ ပါြေ ထ  ု ြေ စစမ ာ်း ြေ  ု ကဖဖရှင််း ရန ် နငှ  ် ဖပငဆ်င ် ရန ်အတြွေ ်သင က်လ ာ် လံ ု

ကလာြေက်သာ ကဆာငရွ်ြေခ် ြေ ် မ ာ်း နငှ  ် အကရ်းယ ူဆာငရွ်ြေ ် မှု ြေ  ုလပ်ု ကဆာငသ်ာွ်း မည ် ဖဖစ်ပါသည။် 

အြေ ဖဖတ ်မှတ ်ခ ြေ ်ရယ ူဖခင််း ဆ  ုသည ်မှာ ဧည  ်သည် မ ာ်း အာ်း ကမ်းခနွ််း မ ာ်း ပါ ဝငသ်ည  ်ပုံ စံ တစ် ခ ုြေ ု 

ကဖဖကပ်းရန ် ကတာင််း ဆ ဖုခင််း သ ု  မဟတု ်ဟ တုယ ်အသ်ီးသ်ီးရှ  စီမံခန  ခ်ွ  မှုအဖွ ွဲ့ဝငတ်စ်ဦ်းဦ်းနငှ  ် စြော်းစဖမည််း 

ကဖပာဆ ဖုခင််း တစ်ခခု ုပါဝငပ်ါသည။် 

 

၃-၂-၄။ ရစျ်းကကွပ်ပှိိုင ်ှိုံငမ် အရဖခအရေရြာ်ဖပချက ်

ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ ြေမဘာအနှံ  ဖဖစ်ပွာ်းပ ံွဲ့ နှံ  မှုက ြောင် ၊ ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းသည ်ရုတတ်ရြေ ်မကမျှာ်မှန််းန ငုက်သာ 

စီ်းပွာ်းကရ်းြေ ဆင််းမှုနငှ ရ်ငဆ် ငုက်နရပပီ်း လအူကဖမာြေအ်မ ာ်းအလပ်ုလြေမ်  ဖဖစ်ခ  ရသြေ  သ ု    နငှ  ်

ကယဘယု အာ်းဖဖင  ် သာွ်းလာလှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းအကပေါ်တငွလ်ည််း 

ြေန်  သတမ်ှုမ ာ်းစွာ ရှ လာခ  ပါသည။် ယင််းအြေန်  အသတမ် ာ်းသည ် အခ  နြ်ောလတစ်ခအုထ  

ဆြေလ်ြေရ်ှ ကနဦ်းမညဟ် ု ကမျှာ်မှန််းထာ်းပပီ်း ယင််းြေန်  သတမ်ှု အစီအမံမ ာ်း ကဖဖကလျှာ မှုမှာ  

တစ်ြေမဘာလံ်ုးအတ ငု််းအတာဖဖင  ် ြေ ဗုစ်-၁၉ ဖဖစ်ပွာ်းြေ်ူးစြေမ်ှုအကဖခအကနနငှ  ် ြေ ဗုစ်-၁၉ အတြွေ် 

ြောြေယွက်ဆ်းနငှ  ် ြေသုမှု ရှာကဖွကတွွဲ့ ရှ န ငုဖ်ခင််းအကပေါ် မှီတညက်နပါသည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ အကဖခအကနသည ်

ြေမဘာ စီ်းပွာ်းြေ ြေပ် ဆသီ ု  ဦ်းတညသ်ာွ်းန ငုပ်ပီ်း အထ်ူးသဖဖင  ် ြောလတ အုတငွ််း  (ခရီ်းသာွ်းလာမှုအပါအဝင)် 

လ အုပ်သကလာြေသ်ာကချွတာသံ်ုးစွ မှုဖဖင  ်သ သ သာသာကလ ာ ြေ သာွ်းန ငုပ်ါသည။်  သ ု  ရာတငွ၊် ြောလလတ ်နငှ  ်

ြောလရှည ် ရှုကထာင အ်ရဆ လုျှင၊် ဆြေလ်ြေဖ်ဖစ်ကပေါ်ကနကသာဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ စီ်းပွာ်းကရ်းကဖဖကလျှာ  မှု 

မ ာ်းဖမနဆ်နလ်ာဖခင််း နငှ  ် ဒမီ ုြေကရစအီစ ု်းရတစ်ရပ်အဖဖစ ် န ငုင်ကံရ်း အသငွြ်ေ်ူး 

ကဖပာငမ်ှုမ ာ်းဖပြုလ ြေရ်ှ ဖခင််းက ြောင  ်ဖမနမ်ာ န ငုင် ံ၏ ဗ ျူဟာကဖမာြေ ်ကနရာ ကဒသ မ ာ်း တငွ ်ဖပညတ်ငွ််း ဖပည ်ပ 

ရင််းနှ်ီး ဖမ ြုပ်နှသံ ူ မ ာ်း ြေ ဟ တုယ ် နငှ  ် အပန််းကဖဖ လပ်ုငန််း မ ာ်း ပ ုမ ုထကူထာင ် လပ်ုြေ ငုလ်ာ  ြေဖခင််းမ  ြု်း 

ဖဖစ်ကပေါ်လာ ကစန ငုပ်ါသည။်  လြေရ်ှ အခ  နတ်ငွ ်မူ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဟ တုယ ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်း လပ်ု ငန််း နယပ်ယမ်ှာ 

ဖပန  ြ်ေ  လ ြေ ် လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေ ် မှု နယပ်ယ ် အတငွ််း တစ်ဦ်းတည််းထနွ််းကပါြေစ်ွာ  လွှမ််းမ ု်း လပ်ုြေ ငု ်

ကဆာငရွ်ြေန် ငု ်သ ူမရှ ကသ်းသည  ်ြောလ ဖဖစ်ပါသည။်  

 

ဟ တုယ ်လပ်ုငန််းနယပ်ယတ်ငွ ်ြေမုပဏမီ ာ်း အကန ဖဖင  ်ဖပညတ်ငွ််း ဖပည ်ပ မှ ဟ  ုတယ ်လပ်ု ငန််းရငှမ် ာ်း၏ ယဉှ 

ပပ ြုင ်မှု မ ာ်းြေ  ု ြေြံုကတွွဲ့ကနရပါသည။် အခ  ြုွဲ့ကသာ ယဉှပပ ြုငသ် ူမ ာ်း မှာ ဟ တုယ ်လပ်ုငန််း ြေ  ုစီမံခန  ခ်ွ ရာ ၌ ပ ုမ  ု

ြေ င ် လည ် ကြောင််း ြေ င ် လည ် န ငုသ်ည ် သ ု  မဟတု ် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းတ ်ုးတြေရ်နရ်ညရွ်ယ၍် 

ကဖမကနရာကြောင််းမ ာ်းြေ  ုဝယယ်နူ ငုဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ်ဟ တုယ ်ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်း တ ်ုး တြေ ်ကအာင ်လပ်ု ကဆာငရ်ာ တငွ ်ပ ုမ  ု

အကတွွဲ့အ ြေြံု ရင သ်န ် ကနမှုမ ာ်း ရှ ကနန ငုပ်ါသည။် န ငုင်တံငွ််းသ ု   စီ်းဝငလ်ာကသာဖပညပ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း 

လပ်ုြေ ငုသ် ူအမ ာ်းစ ုဖဖစ်ကသာ Shangri-La ၊ Kempinski၊ Pan Pacific ၊ Hilton  ၊ Novotel  ၊  Best Western  
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၊ Dusit International  ၊ Melia  ၊ Ibis ၊ Belmond  ၊ Park Royal. Wyndharm, Rosewood, Pullman, Peninsula, 

Okura, Central, Lotte, Sedona, Chatrium, Savoy, The Strand  စသည ် ဖဖင  ် န ငုင်တံြောတငွ ် 

ကြေ ာ် ြော်းကအာငဖ်မင ် ပပီ်းသာ်း အမည ်တစ်ခ ုခ ု၏ ကအာြေ ်မှ သတမ်ှတ ်စံခ  နစ်ံနှုန််း မ ာ်း အတ ငု််း လပ်ု ြေ ငု ်

ဖခင််း (Franchise Agreement) နငှ  ်စီမံခန  ခ်ွ မှုမ ာ်း ကဆာင ်ရွြေ ်ကပ်း န ငုရ်န ်စာခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆ  ုလပ်ု ြေ ငုဖ်ခင််း ပုံ စံ 

မ ာ်း ဖဖင  ် ဝငက်ရာြေ ် လာ  ြေ ဖခင််း ဖဖစ်သည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစ်ွ အရ အဆ ပုါ 

ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းလပ်ုြေ ငုသ် ူအမ ာ်းစုမှာ ရနြ်ေနု၊် ကနဖပညက်တာ် နငှ  ်မနတကလ်းပမ ြုွဲ့မ ာ်းတငွသ်ာ လပ်ုြေ ငု ်ြေပပီ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေသ်ည  ် ကဒသနငှ  ်တညူဖီခင််းမရှ ပါ။ သ ု  ကသာ်လည််း ၎င််းတ ု  သည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေသ်ည  ်ကဒသတငွ ်စတငလ်ပ်ုငန််း လပ်ုြေ ငုပ်ါြေ ပပ ြုငဆ် ငုမ်ှု ပ ုမ ုဖပင််းထနလ်ာဖွယရ်ှ ပါသည။် 

ကအာြေပ်ါဇယာ်း တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသညမ်ှာ တညူကီသာကဒသ နငှ  ် တညူကီသာ ဧည သ်ညအ်ပ ုင််းအဖခာ်း 

ြေ ရုညရွ်ယြ်ော ဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်း လ ြေရ်ှ ကသာ ၊ အနည််းဆံ်ုး ၄င််း တ ု   လြေ ်ကအာြေ ်တငွ ်ဟ  ုတယ ်၃ ခ ုအထ  

လည ် ပတလ်ပ်ု ကဆာငက်နကသာ ဖပည ် တငွ််းလပ်ုငန််းစမု ာ်းြေ  ု ကဖေါ် ဖပထာ်းပါသည။် 

ယဉှပပ ြုငမ်ှုမ ာ်းတ ်ုးပွာ်းလာကနကသာ်လည််း မ မ တ ု  လပ်ုငန််းစုအ ကနဖဖင လ်ပ်ုငန််းလည ် ပတက်ဆာငရွ်ြေခ်  ကသာ 

လမ််းက ြောင််း တစ်ကလျှာြေ ်နငှ  ်သြေက်သ ဖပခ  ပပီ်း ဖဖစ ်ကသာ စီမံခန  ခ်ွ မှု မ ာ်း အရ ကဖခလမှ််း ဖမနဆ်န ်ဖခင််း ၏ 

အြေ  ြု်း ကြေ ်း ဇူ်း ြေ  ု ခစံာ်း ကနရဆ  ပင ်  ဖဖစ်ပါသည။်  လပ်ုငန််းစ ု အကန ဖဖင အ်ဓ  ြေ ရရှ ကနကသာ 

မဟာဗ ျူဟာကဖမာြေ ် အခငွ်  ် အကရ်း တစ ် ခ ု မှာ ကဒသတငွ််း မ မ တ ု   အကဖခစ ုြေ ် လပ်ုကဆာင ် လ ြေရ်ှ ကသာ 

ကဒသမ ာ်းတငွ ်အဓ ြေ ပပ ြုငဆ် ငုသ် ူမ ာ်း ကရာြေရ်ှ မလာကသ်းခင ်အခ  ်န်တ်ငွ ်အမတ အကန ဖဖင  ်အရည ်အကသ်ွး 

ဖမင  ်မာ်းကသာ ကနရာ ထ ငုခ်င််း အဖပင ်အဆင ်ပံ ပ ု်းကဆာငရွ်ြေက်ပ်းန ငုမ်ှု မ ာ်း က ြောင  ်မ မ တ ု   ၏ ြေ ယု ်ပ ုင ်အမှတ ်

တဆံ ပ် ြေ  ု ထကူထာင ် သာွ်း န ငုဖ်ခင််းပင ်  ဖဖစ်ပါသည။် အဓ ြေြေ ကသာ ကနရာ ကဒသမ ာ်း ြေ  ု အမ အရ 

ဆပ်ုြေ ငုန် ငုဖ်ခင််းက ြောင  ်ထ  ုဆွ ကဆာငမ်ှုမ ာ်း ဖဖင  ်ဖပည ဝ်ကနကသာ ကနရာကဒသတစဝ် ုြေ ်ြေ လုည ်ပတ ်သာွ်းလာ 

ပပီ်း  စူ်းစမ််းကလ လာ လ ကုသာ ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဆွ ကဆာငက်နန ငုဖ်ခင််း ဖဖစ်ပါသည။် ြေနု ်လနွခ်  ကသာ နစှ်မ ာ်း 

အတငွ််း ြေ မ မ တ ု   အကန ဖဖင  ်ဆတွခ််ူး န ငုခ်   သည  ်ဆ ုတဆံ ပ် မ ာ်း စွာမှာ မ မ တ ု  ၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုကြောင််းမ ာ်း 

အတြွေ ်ရလဒမ် ာ်း ပင ်ဖဖစ်ပါသည။်   

 

ြေုမပဏ ီ    တညက်နရာ ဟ ုတယ် အတန််းအစာ်း 

Amata    ပဂံု၊ ငပလီ၊ အင််းကလ်း နငှ  ်ဘာ်းအ ံ  ြေယ်ကလ်းပငွ  ် (Amata)၊ 

 ြေယ်သံု်းပငွ  ်(Awinka) 

Htoo Hospitality 

  
ရနြ်ေုန ် ၊ ပတူာအ ု၊ ပဂံု၊ အင််းကလ်း၊ 

ကနဖပညက်တာ်၊ ငပလီ၊ ကငကွဆာင၊် ပပုပါ်း၊ 

ပမ တ်၊ ပသု မ်၊ ဖပငဦ််းလွင ်  

 ြေယ် ၃ ပငွ ၊်  ြေယ် ၄ပငွ  ် နငှ  ်

 ြေယ် ၅ ပငွ  ်ဟ ုတယ်မ ာ်း 

KMA Hotels Group ပဂံု၊ ကတာငင်၊ူ ကနဖပညက်တာ်၊ အင််းကလ်း၊ 

ပ ခူ်း၊ သကံတာင ်နငှ  ်ကရွှဖပည် 

 ြေယ် ၃ ပငွ  ် နငှ  ်  ြေယ် ၄ ပငွ  ်

ဟ ုတယ်မ ာ်း 
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အကမ်းဇင််း ဟ ုတယ်မ ာ်း 

လုပ်ငန််းစု (Amazing Hotels 

Group) 

ငပလီ၊ပဂံု၊ကခ ာင််းသာ၊မနတကလ်း၊ကညာငက်ရွှ၊ 

အင််းကလ်း၊ကတာငင် ူနငှ  ်ြေ  ြုြုင််းတံု 

 ြေယ် ၃ ပငွ  ် နငှ  ်  ြေယ် ၄ ပငွ  ်

ဟ ုတယ်မ ာ်း 

 

  Memories Group ရနြ်ေုန၊် ပမ တ်ြေျွန််းစ၊ု ကမာ်လပမ ြုင၊် 

လွ ြုငက်ြော်နငှ  ်ဘာ်းအ ံ  

 ြေယ် ၃ပငွ  ်၊  

 ြေယ် ၄ ပွင  ်နငှ  ် 

 ြေယ် ၅ ပငွ  ်ဟ ုတယ်မ ာ်း 

Max Hotel Gorup ရနြ်ေုန၊် ကငကွဆာင၊် အင််းကလ်းနငှ  ်

ကနဖပညက်တာ် 

 ြေယ် ၃ ပငွ ၊်  ြေယ် ၄ပငွ  ် နငှ  ်

 ြေယ် ၅ ပငွ  ်ဟ ုတယ်မ ာ်း 

 

ကရှွဲ့တငွ ် ကဖေါ် ဖပခ   သည  ်အတ ငု််းအာ်းလပ်ရြေ ် မ ာ်း တငွ ်  ကစ ်းနှုန််းသြေသ်ာစွာ ခရီ်းသာွ်းလ  ုသ ူ ခရီ်း သာွ်း 

မ ာ်းနငှ  ်လပ်ု ငန််း ြေ စစ ခရီ်း ထြွေ ်ကန  ြေ ရကသာ ခရီ်းသာွ်း မ ာ်း ြေ  ုဝနက်ဆာငမ်ှု ကပ်းန ငုရ်န ်အတြွေ ်  “Awinka” 

အမည ် ဖဖင  ် ဟ တုယ ် အမ ာ်း အဖပာ်း ြေ  ု ဖမနမ်ာ န ငုင် ံ အနှံ   အဖပာ်း တငွ ် ရှ ကသာ ပမ ြုွဲ့လတ၊် ပမ ြုွဲ့ငယမ် ာ်း၊ 

ြေမဘာလညှ ခ်ရီ်းသာွ်းလာကရာြေရ်ာကနရာမ ာ်း နငှ  ်  ပမ ြုွဲ့နယ ်မ ာ်း တငွ ်တည ်ကဆာြေ ်သာွ်း မည ် ဖဖစ်ပါသည။် 

အဆ ပုါ ပမ ြုွဲ့ငယ ် ြေကလ်းမ ာ်း တငွ ် သင တ်င  ် ကသာ ဧည  ် ဝတက်ြေ မပနမ်ှုဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း မှာ သ သာစွာ 

နည််းပါ်းလ ြေ ် ရှ ပပီ်း မ မ တ ု   အကန ဖဖင  ် ထ  ု ြေ   သ ု   ကဒသမ ာ်းရှ လပ်ု ငန််းနယပ်ယ ် အသစ်ြေ  ု ဝငက်ရာြေ ်

လပ်ုြေ ငုရ်နအ်တြွေ ် ကဒသဆ ငုရ်ာ အသ ပညာမ ာ်း လ အုပ်လ ြေရ်ှ ပပီ်း ကနာြေလ်ာ မည ယ်ဉှပပ ြုငသ်မူ ာ်းမှာ 

လည််း ထ  ု အရပ်ကဒသမ ာ်း တငွ ် ကဖမကနရာ ရရှ န ငုရ်န ် ခြေခ် ကနမည ် ဖဖစ်သဖဖင  ် မ မ တ ု   အကန ဖဖင  ်

ယင််းကဒသမ ာ်း သ ု  တ ြုေရ် ုြေ ်ဝငက်ရာြေ ်ယဉှပပ ြုင ်ရနက်မျှာ်လင  ်မထာ်း ပါ။ 

မ မ တ ု  ၏ လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းတစ်ခဖုဖစ်ကသာ MB ြေလပ်ုြေ ငုက်နသည  ်Oriental Ballooning Service 

ဝနက်ဆာငမ်ှု နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ လြေရ်ှ တငွ ်ပုဂံကဒသ၌ လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံခရီ်းသညပ် ု  ကဆာငက်ရ်း  ဝနက်ဆာငမ်ှု လပ်ုြေ ငု ်

သ ူသံ်ုးဦ်း (Memories Group Ltd ၏  “Balloon over Bagan” ၊ Shin Than Thu Public Company 

Limited  ၏ “STT Ballooning”  နငှ  ် Golden Express Tours Ltd  ၏ “Golden Eagle Ballooning” တ ု  ) 

ရှ ပပီ်း အင််းကလ်းကဒသတငွ ် အဖခာ်း လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံခရီ်းသညပ် ု  ကဆာငက်ရ်း  ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း လပ်ုြေ ငုသ် ူ

တစ်ဦ်း (Memories Group Ltd ၏ “Balloon over Inle”) သာရှ ပါသည။် မနတကလ်း နငှ  ်ငပလတီ ု  တငွ ်မ မ တ ု   

မှာ တစ်ဦ်းတည််း ကသာ  လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံခရီ်းသညပ် ု  ကဆာငက်ရ်း  ဝနက်ဆာငမ်ှု  ကအာပ်ကရတာ ဖဖစ်ပါသည။် 

မညသ် ု  ပငဆ် ကုစ ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်  လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံခရီ်းသညပ် ု  ကဆာငက်ရ်း  ဝနက်ဆာငမ်ှု ကအာ်ပကရတာ လပ်ုငန််းသ ု   

ဝငက်ရာြေ ်မည ်ဆ ပုါြေ  အစ ်ုးရဌာန နငှ  ်ရုံ်းဌာနမ ာ်းစွာမ ှကြေ်ီး ြေပ်ြေပ်ွြေ မှုမ ာ်း အပါအဝင ် လ ငုစ်ငန်ငှ  ်ခငွ ဖ်ပြု 

ခ ြေမ် ာ်းစွာရယရူန ် လ အုပ်ပပီ်း ကအာ်ပကရတာ အသစ်အတြွေ ် သ သာကသာ အတာ်းအဆ်ီးမ ာ်း ရှ ကနဦ်းမည ်

ဖဖစ်ပါသည။် ဥပမာအာ်းဖဖင  ် ပုဂံကဒသတငွ ် လပ်ုငန််းလပ်ုြေ ငုလ် ြေရ်ှ ကသာ လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ  ံ မ ာ်းအတြွေ ်

ကလထ သ ု   တစ်ကြေ မ်ပ ံတြေတ် ငု််း အကရအတြွေ ် ြေ  ု ြေန  သ်တထ်ာ်းပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးသ ရကသာသတင််း 

အခ ြေ ်အလြေမ် ာ်း အရဆ လုျှင ်ပုဂံကဒသတငွ ်ကလထ သ ု   လစူီ်းမီ်းပုံ်းပ  ံ၃၁ လံ်ုးသာ အမ ာ်း ဆံ်ုး ပ ံသန််းခငွ  ်

ရှ ပါမည။် 

အခ ြုပ်ဆ ရုလျှင၊် ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှု နငှ  ် အပန််းကဖဖြေဏ္ဍသည ် ယဉှပပ ြုငမ်ှု ဖပင််းထနအ်ာ်းကြောင််းသည် ြေဏ္ဍ 

ဖဖစ်ပါသည၊် သ ု  ရာတငွ ်ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းမှုနှုန််းလည််းဖမင မ်ာ်းကသာက ြောင  ်ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှရံန ်နငှ  ်တ ်ုးခ  ွဲ့ရနလ်ည််း ကြောင််းမွန ်
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သည ြ်ေဏ္ဍဖဖစ်ကနပါသည။်  ဟ တုယ ်နငှ  ်ခရီ်းသာွ်းလာကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာနြေ ထတုဖ်ပန ်ခ  သည  ်လနွခ်  ကသာ ၁၀ 

နစ်ှ အတငွ််း ဖမနမ်ာန ငုင်သံ ု   နစ်ှစဉလာကရာြေခ်  ကသာ န ငုင်တံြောခရီ်းသာွ်းအကရ အတြွေြ်ေ  ု ကအာြေပ်ါ 

အတ ငု််း ဇယာ်းဖဖင  ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

 

 

ထ ု  ဖပင၊် ြေလုသမဂ္ ြေမဘာ ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းအဖွ ွဲ့ (UNWTO) ၏ စာရင််းမ ာ်းအရ ြေမဘာတစ်ဝန််း 

န ငုင်တံြောခရီ်းသာွ်းလာကရာြေမ်ှု ("ညအ ပ်ဧည သ်ညမ် ာ်း" ဟ ု ဖွင ဆ် သုည)် မှာ ၂၀၁၉ ခနုစှ်တငွ ် ၄ % မျှ 

တ ်ုးတြေလ်ာပပီ်း သန််း ၁,၅၀၀ မျှရှ လာြေ ဖမနမ်ာန ငုင်သံည ်ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းတငွ ်တစ်နစှ်တာ ခရီ်းသာွ်းလာမှု 

တ ်ုးတြေမ်ှုအဖမနဆ်ံ်ုးအဖဖစ် သတမှ်တခ်ခံ  ရပါသည(်အထြေပ်ါဇယာ်းြေ  ုြေည ပ်ါ)။ ၂၀၁၉ ခနုစှ်တငွ ်

မ ြောမီြေ ဖမင တ်ြေလ်ာကသာ အရှ နအ်ဟနုမှ်ာ ြေ ဗုစ်-၁၉ ပ ံွဲ့ နှံ  မှုက ြောင  ်မလွှ မကရှာငသ်ာ ကန်ှးကြေ်ွးသာွ်းခ  ပပီ်း 

ြောလတ တုငွ််း ဖပနလ်ညန်ာလနထ်ကူရ်းမှာ ဖဖည််းဖဖည််း ဖခင််းသာ ဖဖစ်န ငုပ်ါသည။် သ ု  ရာတငွ ်ြောလလတ ်နငှ  ်

ြောလရှည ် ရှုကထာင် မှ  ြေည မ်ညဆ် ပုါြေ ခရီ်းသာွ်း လာကရာြေမ်ှုတ ်ုးတြေမ်ှုအရှ ဆံ်ုး န ငုင်တံစ်န ငုင်အံဖဖစ ်

ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ အလာ်းအလာမှာ အငမ်တန ် ကြေ်ီးမာ်း သညဟ် ု မ မ တ ု  ယံ ုြေညပ်ါသည။် 

န ငုင်တံြောအသ အမတှဖ်ပြု စီ်းပွာ်းကရ်းမဂ္ဇင််းကြေ်ီးတစ်ကစာငဖ်ဖစ်ကသာ Forbes ြေလည််း ဖမနမ်ာန ငုင်သံည ်

ြေ ဗုစ်အလနွတ်ငွ ် ြေမဘာ၌ ခရီ်းသာွ်းမ ာ်း အဓ ြေ လာကရာြေလ်ညပ်တ်ရာကနရာတစ်ခ ု ဖဖစ်လာ မည  ်

"ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း ၏ ထနွ််းသစ်စ ြေယပွ်င် မ ာ်း" အနြေမှ် တစ်ခအုဖဖစ် သံ်ုးသပ်ခ   ပါသည ် (ြေ ်ုးြော်း - 

၂၀၂၀ခနုစှ ် ကမလ ၃၁ရြေ ် တငွ ် Forbes.com တငွ ် လွှင တ်ငထ်ာ်းသည)်။ ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ 

ကလ ာ ပါ်းသာွ်းပါြေ ြေမဘာ ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းတငွ ် ကမျှာ်မှန််းရကသာ တ ်ုးတြေမ်ှုြေ  ု အရှ နယ်အူသံ်ုးခ န ငုစ်ွမ််း 

မ မ တ ု  တငွ ် ရှ သညဟ် ု ယံ ုြေညထ်ာ်းသြေ  သ ု   ဤြေဏ္ဍနယပ်ယတ်ငွ ် မ မ တ ု  ထ ထ  ကရာြေက်ရာြေ ်

ဆြေလ်ြေယ်ဉှပပ ြုငန် ငုမ်ညဟ် ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငထ်ာ်းပါသည။် အကသ်းစ တြ်ေ  ု “အပှိုံင််း ၃-  ုံတရ်ဝသ ူ

သတင််းအချကအ်လက ်- စ မံခေ် ို့ခွဲရရ်း၏ ရ ်ွးရန်ွးမ န ငို့ ် ေ််းစစသ်ံုံ်းသပ်မ " တငွ ် ြေည ပ်ါ။ 

 

  

Top 10 increase in Int'l tourist arrivals (2019)

1 Myanmar 40.2%

2 Puerto Rico 31.2%

3 Iran 27.9%

4 Uzbekistan 27.3%

5 Montenegro 21.4%

6 Egypt 21.1%

7 Vietnam 16.2%

8 Philippines 15.1%

9 Maldives 14.9%

10 Bahamas 14.6%

(Source: UNWTO)
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၃-၂-၅။ အဓှိကကျရသာ ပဋှိညာဉမျာ်း  

 

ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

၂၀၁၆ခနုစှ ်

ကအာြေတ် ု

ဘာလ ၂၂ရြေ ်

(ကနာြေထ်ပ် 

သတင််းအခ 

ြေအ်လြေ ်

အတြွေ ်

ကအာြေတ်ငွ်

ပါရှ ကသာ  

"IFC ကခ ်းကင ွ

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အစီအစဥ"် 

ြေဏ္ဍြေ  ုြေ

ည ပ်ါ 

United 

Internationa

l Group 

Limited၊ 

ဦ်းဝင််းကအာ

င၊် 

ကဒေါ်ကနဖမတ်

သကူအာင ်

နငှ  ်IFC 

Amata 

(အင််းကလ်း) 

အပန််းကဖဖစခ

န််းသစ် နငှ  ်

Amata ပုဂံ 

အပန််းကဖဖ 

စခန််းသစ် 

တညက်ဆာြေ်

န ငု ်

ကရ်းအတြွေ ်

UIG ြေ  ု

ကငကွ ြေ်း 

ကထာြေပံ် န ငု်

ရန ်

(နစှ်ပ ုင််းခွ ၍) 

အကမရ ြေန်

ကဒေါ်လာ 

တစ်ဆယ် တ

စ်သန််း 

ငါ်းသ န််း 

(ကဒေါ်လာ 

၁၁,၅၀၀,၀၀

၀) အထ  

ကခ ်းကငတွစရ်

ပ် အတြွေ ်

အစုရှယယ်ာ

အဖဖစ် 

ကဖပာင််းလ န ငု်

IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု တငွ ်

UIG ြေ 

ြေတ ြေဝတအ်မ ာ်းအဖပာ်းသ

ကဘာတညူခီ  ပါသည ်

(ဥပမာUIG ၏ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းဥပစာမ ာ်း

သ ု    IFC ြေ  ု

ဝငက်ရာြေခ်ငွ ဖ်ပြုဖခင််း၊ 

ပတဝ်န််းြေ ငထ် န််းသ မ််းမှုဆ ငု်

ရာသတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်း၊ 

နစ်ှစဉကစာင  ်ြေည် စစ်ကဆ်းရန ်

သတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်း 

လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း၊ 

လ အုပ်ကသာ အာမခမံ ာ်း 

ထာ်းရှ ဖခင််း၊ အဖခာ်း 

ကစာင်  ြေည စ်စ်ကဆ်းရနန်ငှ  ်

အစီရငခ်ရံန ်

သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်း နငှ  ်

ကခ ်းကငအွသံ်ုးခ မှုမ ာ်း 

ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း)   

 

အဖခာ်းအရာမ ာ်းအနြေ၊် UIG 

ြေ IFC ြေ  ု ြေတ ဖပြုသညမ်ှာ 

(၁) 

အင််းကလ်းြေနထ် န််းသ မ််းကစာင ်

ကရှာြေက်ရ်း ကဖမ၊သယဇံာတနငှ  ်

သဘာဝပတဝ်န််းြေ င ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ 

တစ်ဆယ် တစ်သန််း

ငါ်းသ န််း (ကဒေါ်လာ 

၁၁,၅၀၀,၀၀) အထ  

ပမာဏတစရ်ပ် 

ကခ ်းကင ွ ( 

နစှ်ပ ုင််းခွ ဖခာ်း၍)။ 

ကပ်းဆပ်မှုြေ  ု

ကဖပာင််းလ န ငုက်သာ 

ကခ ်းကငပံွ ပ ်ုးမှုသကဘာ

တစူာခ ြုပ် ပါ 

ပပီ်းကဖမာြေမ်ှု 

အဆင မ် ာ်း အကပေါ် 

အကဖခခပံပီ်း 

ကခ ်းကငပွမာဏအ

ကပေါ် ပုံကသနငှ  ်

ကဖပာင််းလ န ငုက်သာ 

အတ ်ုးနှုန််းဖဖင  ် 

ကပ်းဆပ်ရန ်
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

ကသာ ပံ ပ ု်းမှု 

(ကခ ်းကင)ွ 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

ထ န််းသ မ််းကရ်းဝနက်ြေ်ီးဌာန နငှ  ်

ဖမနမ်ာန ငုင်ရံငန်ှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုကြော်

မရှငြ်ေ သြေဆ် ငုရ်ာ 

ခငွ ဖ်ပြုခ ြေမ် ာ်းထတုဖ်ပနပ်ပီ်းသ

ည် အခါ)  (၂)  

ငပလစီ ုြေပ်  ြု်းကဖမ 

(ယင််းကဖမြေ  ု

အဖခာ်းနည််းအသံ်ုးဖပြုခငွ  ် ရရန ်

ကဖပာင််းလ ပပီ်းကသာအခါ)၊ နငှ  ်

(၃) ငပလမီှကပါငန်ှထံာ်းကသာ 

ကဖမ (ရှ ပပီ်း ကပါငန်ှမံှု 

ချွင််းခ ြေမ်ရှ  စွန်  လွှတ ်

ပပီ်းကသာအခါ) 

တ ု  နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍AIC နငှ  ်

ကဖမငာှ်းစာခ ြုပ်မ ာ်း ခ ြုပ်ဆ ရုန ်

ဖဖစ်ပါသည။် 

 

UIG ြေ IFC ြေ  ု

အဖခာ်းြေတ ဖပြုသညမ်ှာ ၊ IFC 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုတငွ ်

ခငွ ဖ်ပြုထာ်းသညမှ်လွ ၍၊ 

မညသ်ည  ်ြေန်  သတထ်ာ်းကသာ 

ကပ်းကခ မှုမ ာ်း တစရ်ပ်ရပ်ြေ မုျှ 

ဖွင ဟ်က ြေညာဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ကပ်းကခ ဖခင််းမဖပြုရန၊် ပုံကသပ ငု ်

သ ု  မဟတု ် အဖခာ်း 

လြေင်င််းမဟတုက်သာ 

ရရနပ် ငုခ်ငွ် မ ာ်း အတြွေ ်

အသံ်ုးစရ တတ်စ်ရပ်ရပ် 

ြေ ခဖံခင််းမဖပြုရန၊် ကနာြေထ်ပ် 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

ဘဏ္ဍာကရ်းက ြေ်းပမီြေ ခဖံခင််းမ

ဖပြုရန၊် အာမခခံ ြေမ် ာ်း 

မကပ်းအပ်ရန၊် 

အကပါငအ်ာမခမံ ာ်း 

မဖပြုလပ်ုရန၊် 

အကရာင််းအဝယလ်ပ်ုငန််းြေ စစ

တစ်ရပ်သ ု   မဝငက်ရာြေရ်န၊် 

အကရာင််းနငှ  ်

ဖပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းသည  ်

အစီအမံတစ်ရပ်ရပ်သ ု   

မဝငက်ရာြေရ်န၊် 

အဖခာ်းြေမုပဏမီ ာ်းနငှ  ်

ကပါင််းစည််းဖခင််း၊ သ ု  မဟတု ်

ဖပနလ်ညဖွ် ွဲ့စည််းမှု 

မကဆာငရွ်ြေရ်န၊် 

ရရနပ် ငုခ်ငွ် မ ာ်း၏ 

အဓ ြေြေ ကသာအစ တအ်ပ ုင််း 

တစ်ရပ် ြေ  ု စွန်  လွှတဖ်ခင််း 

သ ု  မဟတု ်

ကရာင််းခ ဖခင််းမဖပြုရန၊် 

အကရ်းယပူ တဆ် ု  ခရံန ငုက်သာ 

လပ်ုကဆာငမ်ှုမ ာ်းတငွ ်

ပါဝငပ်တသ်ြေဖ်ခင််းမဖပြုရနလ်

ည််း ြေတ ဖပြုထာ်းပါသည။်  

 

ယခငြ်ေမ််းလမှ််းကရာင််းခ ဖခင််း

နငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ UIG ၏ 

ကတာင််းဆ မုှုအရ ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ 

ဇွနလ် ၁၉ရြေ ်တငွ ်IFC သည ်

၊ အဖခာ်းအရာမ ာ်းအနြေ၊် UIG 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

ြေ  ု ဤြေမုပဏ၏ီ 

လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏတီစ်ခု

အဖဖစ် ဖပငဆ်ငဖွ် ွဲ့စည််းဖခင််း 

တငွ ် IFC 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုပါ 

အခ  ြုွဲ့ကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

အာ်း UIG ၏ 

လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေရ်မှုမှ 

သြေည် ာခငွ ဖ်ပြုကပ်းခ  ပပီ်း 

ယင််းတငွ ် ကပါင််းစည််း၊ 

ကပါင််းရုံ်းမှု သ ု  မဟတု ်

ဖပငဆ်ငဖွ် ွဲ့စည််းမှု မဖပြုရန ်

ြေတ ြေဝတ၊် 

ဥပကဒကရ်းရာစာရွြေစ်ာတမ််း

မ ာ်း လ အုပ်သြေ  သ ု   

ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊နငှ  ်

ထပ်တ ်ုးရယှယ်ာအာမခထံာ်းဖခ

င််းအာ်း (၁) ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ ဇွနလ် 

၁၉ရြေ ်  သြေည် ာခငွ ဖ်ပြုသည  ်

ကန  ရြေ ် အပပီ်း ၃ လ နငှ်  (၂) 

ယခငြ်ေမ််းလမ််းကရာင််းခ မှု 

အလ ငြ်ေ သည ရ်ြေတ်ငွ ်

ခ ြုပ်ဆ  ု ပပီ်းကဖမာြေက်သာ 

အစုရှယယ်ာြေတ ြေဝတမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်ပါသည။်  

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၄ရြေ ်

 

EPG 

Travels & 

Tour Co., 

Ltd. နငှ  ်

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd. 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

Oriental Ballooning Service 

ြေ EPG Travels & Tour Co., 

Ltd သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ အထ  

မရှ  (EPG Travels & 

Tour Co., Ltd. ြေ 

ဘ ြုေငက်ြေ ြုတငမ်ှာ

 ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ်  

 

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ဘ ြုေင ်

ကြေ ြုတငမှ်ာ  ြော်းမှု နငှ  ်

အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ဘ ြုေငပ်ယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေစ််ီးနင််းမှုမရှ ဖခင််း 

မူဝါဒနငှ  ် ကငကွပ်းကခ မှု 

စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

 

ကငကွပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရ

မညဖ်ဖစ်သည။်  

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဇွနလ် ၂၇ရြေ ် 

ဧပပီ ၂၀၁၉ 

 

 

 

 

E-asia 

Travel Co., 

Ltd. နငှ  ်

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd. 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

 

Oriental Ballooning Service 

ြေ E-asia Travel Co., Ltd.  

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ်၊ အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ 

ဘ ြုေငက်ြေ ြုတငမှ်ာ  ြော်းမှု နငှ  ်

အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ဘ ြုေငပ်ယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကငကွပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း 

ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

မရှ  (E-asia Travel 

Co., Ltd.  ြေ ဘ ြုေင ်

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကငကွပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရ

မညဖ်ဖစ်သည။် 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၄ရြေ ်

EXO 

Travel 

Myanmar 

Co., Ltd. နငှ်  

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd. 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

 

Oriental Ballooning Service 

ြေ EXO Travel Myanmar 

Co., Ltd.  သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ်၊ အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ 

ဘ ြုေငက်ြေ ြုတငမှ်ာ  ြော်းမှု နငှ  ်

အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ဘ ြုေငပ်ယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကငကွပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း 

ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

 

မရှ  (EXO Travel 

Myanmar Co., Ltd.  

ြေ 

ဘ ြုေငက်ြေ ြုတငမ်ှာ

 ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကငကွပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရ

မညဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၉ရြေ ်

 

Tour 

Mandalay 

Co., Ltd. နငှ  ်

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd. 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

Oriental Ballooning Service 

ြေ Tour Mandalay Co., Ltd.  

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ်၊ 

အထ  နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ်

ယင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

မရှ  (Tour Mandalay 

Co., Ltd.  ြေ 

ဘ ြုေငက်ြေ ြုတငမ်ှာ

 ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကငကွပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရ

မညဖ်ဖစ်သည။် 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီ

လ ၇ရြေ ်

E-asia 

Travel Co., 

Ltd. နငှ  ် 

United 

Internationa

l Group 

Limited  

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ် E-asia Travel Co., 

Ltd.  သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ်၊ 

အထ  နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ်

ယင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

 

မရှ  (E-asia Travel 

Co., Ltd.  ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

မတလ် 

၂၀ရြေ ်

 

EPG 

Travels & 

Tour Co., 

Ltd. နငှ  ်

United 

Internationa

l Group 

Limited 

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ်EPG Travels & Tour 

Co., Ltd. သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

မရှ  (EPG Travels & 

Tour Co., Ltd.  ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 



 

102 
 

ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီ

လ ၄ရြေ ်

 

EXO 

Travel 

Myanmar 

Co., Ltd. နငှ  ်

United 

Internationa

l Group 

Limited 

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ် EXO Travel 

Myanmar Co., Ltd. 

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည)်။ 

မရှ  (EXO Travel 

Myanmar Co., Ltd.  

ြေ ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

မတလ် 

၁၆ရြေ ်

 

Tour 

Mandalay 

Co., Ltd. နငှ  ်

United 

Internationa

l Group 

Limite 

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ်Tour Mandalay Co., 

Ltd. သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

မရှ  (Tour Mandalay 

Co., Ltd.  ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၄ရြေ ်

Myanmar 

Voyages 

Internationa

l Tourism 

Company 

Limited နငှ  ်

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd. 

 

 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate)သကဘာ

တစူာခ ြုပ် 

 

Oriental Ballooning Service 

ြေ Myanmar Voyages 

International Tourism 

Company Limited  

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

မရှ  (Myanmar 

Voyages 

International 

Tourism Company 

Limited ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၄ရြေ ်

 

Myanmar  

Voyages 

Internationa

l Tourism 

Company 

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ်Myanmar  

မရှ  (Myanmar 

Voyages 

International 

Tourism Company 

Limited ြေ 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

Limited နငှ  ်

United 

Internationa

l Group 

Limited 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

 

Voyages International 

Tourism Company Limited 

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည ်

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီ

လ ၂၁ရြေ ်

Myanmar 

Kipling 

Tour 

Limited နငှ  ်

United 

Internationa

l Group 

Limited 

 

ဟ တုယဝ်န်

ကဆာငမ်ှု 

မ ာ်းအတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

လပ်ုငန််းစ ု ြေ  

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း 

အတြွေ ် Myanmar Kipling 

Tour Limited 

သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

မရှ  (Myanmar 

Kipling Tour 

Limited ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 
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ရြေစ်ွ  စာခ ြုပ်ဝင်

မ ာ်း 

ပဋ ညာဉ၏ 

ကယဘယု သ

ဘာဝ 

အဓ ြေြေ ကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း 

အဖ ု်းစာ်းနာ်းပမာဏ 

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဧပပီလ ၄ရြေ ်

Myanmar 

Kipling 

Tour 

Limited နငှ  ် 

Myanmar 

Ballooning 

Co., Ltd  

 

Oriental 

Ballooning 

ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတြွေ ် 

ြေနထ်ရ ုြေန်ှု

န််းထာ်း 

(Contract 

Rate) 

သကဘာတစူာ

ခ ြုပ် 

Oriental Ballooning Service 

ြေ Myanmar Kipling Tour 

Limited  သ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းကသာ  

ြေနထ်ရ ုြေန်ှုန််း ထာ်းမ ာ်း 

(၂၀၂၀ ခနုစှ် မှ ၂၀၂၁ ခနုစှ် အထ  

နှုန််းထာ်းမ ာ်း)  နငှ  ် ယင််းနငှ  ်

စပ်လ ဉ်းကသာ 

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်း (ပုဂ္လ ြေ 

စင််းလံ်ုးငာှ်းနငှ  ်

အထ်ူးဝနက်ဆာငမ်ှု၊ ကြေ ြုတငမ်ှာ 

 ြော်းမှု နငှ  ်အတညဖ်ပြုမှု မူဝါဒ၊ 

ပယဖ် ြေမ်ှုနငှ  ်

လာကရာြေဖ်ခင််းမရှ မှု မူဝါဒနငှ  ်

ကပ်းကခ မှု စည််းြေမ််း ခ ြေမ် ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

မရှ  (Myanmar 

Kipling Tour 

Limited ြေ 

ကြေ ြုတငမ်ှာ ြော်းမှု 

ဖပြုလပ်ုသညန်ငှ  ်

ကပ်းကခ မှုဖပြုလပ်ုရမ

ညဖ်ဖစ်သည။် 

 

 

 

 

IFC ရချ်းရငရွ ာကပံ်ို့မ အစ အစဉ  

IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစီအစဉအရ ပထမအရစ ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန််းနငှ  ် ဒတု ယအရစ ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၃.၀ သန််း အပါအဝင ်စုစုကပါင််း အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၁၁.၅ သန််းပမာဏအထ  UIG သ ု   

ခငွ ဖ်ပြုသာွ်းမညဖ်ဖစ်ပပီ်း UIG သည ်IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစီအစဉ၏ ပထမအရစ ်အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ 

သန််းပမာဏြေ  ု ၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရြေက်န  တငွ ် ထတုယ်ပူပီ်းဖဖစ်ပါသည။် UIG အကနဖဖင  ် IFC ၏ 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉမှ ပထမအရစ်အကနဖဖင  ် ကခ ်းကငစွုစုကပါင််းအကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန််းြေ  ု

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ ဧပပီလ (၂၁) ရြေက်န  တငွ ်ထတုယ်ခူ  ပပီ်း၊ ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁၈ ရြေက်န   ရြေစွ် ဖဖင  ်IFC ထမံ ှ

"ဒတု ယအရစ်ြေတ ြေဝတဖ်ပြုစာ" နငှ အ်ည ီ ဒတု ယအရစ်အကနဖဖင  ် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၃ သန််းအနြေမ် ှ
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အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန််း ြေ  ု ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၂ ရြေက်န  တငွ ် ပထမအကြေ မ ် ထတုယ်ခူ  ပပီ်း 

ြေ နရ်ှ ကသာ အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၀.၈ သန််းြေ  ု မကခ ်းယဘူ  ပယဖ် ြေခ်  ပါသည။်IFC 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉအရ UIG အကနဖဖင  ် ကပ်းကဆာငရ်မည အ်တ ်ုးနှုန််းမှာမူ၊ UIG ြေ 

ကခ ်းကငထွတုယ်သူည အ်ခါတ ငု််း ပုံကသနှုန််း သ ု  မဟတု ် နှုန််းထာ်းအရှငဖ်ဖင  ် ကရွ်းခ ယဖ်ခင််းအကပေါ်တငွ ်

မူတညမ်ညဖ်ဖစ်ပါသည။် 

ပုံကသနှုန််းဖဖင ထ်တုယ်သူညဆ် လုျှင၊် IFC သ ု   ကပ်းပ ု  မည  ် ကငထွတုယ်မူှုအက ြောင််း ြော်းစာ၌ UIG ြေ 

ကပ်းလ သုည  ်အကလ ာြေ ်လြေခ်နံ ငုက်လာြေသ်ည  ်အဖမင ဆ်ံ်ုးနှုန််းထာ်းဖဖင  ် ပုံကသအတ ်ုးနှုန််းြေ  ု ကဖာ်ဖပရမည။် 

ထ ု  ကနာြေတ်ငွမှ်၊ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉအရ ကငထွတုယ်မူှုအတြွေ ်

အရစ်ြေ ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်မှုအစီအစဉကပေါ်တငွ ်အကဖခခ၍ံ၊ UIG ြေ သတမ်ှတက်သာ လြေခ်နံ ငုက်လာြေသ်ည  ်

အဖမင ဆ်ံ်ုးနှုန််းထာ်းဖဖင  ် ပုံကသအတ ်ုးနှုန််းထြေ ်မကြေ ာ်ကစရဘ  ကပ်းကဆာငရ်မည  ် ပုံကသအတ ်ုးနှုန််းြေ  ု IFC ြေ 

ဆံ်ုးဖဖတသ်တမ်ှတန် ငုရ်န ် ကဆာငရွ်ြေရ်ပါမည။် UIG ြေ သတမ်ှတက်သာ လြေခ်နံ ငုက်လာြေသ်ည  ်

အဖမင ဆ်ံ်ုးနှုန််းထာ်းဖဖင  ် ပုံကသအတ ်ုးနှုန််းထြေ ် မကြေ ာ်ကသာ ပုံကသအတ ်ုးနှုန််းြေ  ု IFC ြေ 

ဆံ်ုးဖဖတသ်တမ်ှတန် ငုဖ်ခင််း မရှ ပါြေ၊ IFC မှ UIG ထ ံအက ြောင််း ြော်းမညဖ်ဖစ်ပပီ်း၊ UIG အကနဖဖင  ် တစ်ခ ု

သ ု  မဟတု ် ထ ထုြေပ် ုကသာ ကနာြေဆ်ြေတ်ွ  ကငထွတုယ်မူှု အက ြောင််း ြော်းစာြေ  ု ကပ်းပ ု  ခငွ ရ်ှ ပပီ်း 

ယင််းအက ြောင််း ြော်းစာအသ်ီးသ်ီး တငွ ်အဖခာ်းပုံကသအတ ်ုးနှုန််းထာ်းတ ု  ြေ  ုကဖာ်ဖပရမည။်  

နှုန််းထာ်းအရှငဖ်ဖင က်ငထွတုယ်သူညဆ် လုျှင၊် အဆ ပုါ နှုန််းထာ်းအရှငသ်ည ်(၁) တစ်နစှ်လျှင ်၆.၅% အကပါင််း (၂) 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တစ်နစှ်၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအစရီငခ်စံာ်းမ ာ်းအရ သတမ်ှတသ်ည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တစ်နစှ်နစှ်တငွ ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၅ သန််းထြေ ် ကြေ ာ်လနွက်သာ UIG ၏ EBITDA အပပီ်း မညသ်ည အ်ခ  နတ်ငွမ်ဆ  ု

စတငသ်ည  ် အတ ်ုးြောလ တစ်ရပ်ရပ်အတြွေ ် တစ်နစှလ်ျှင ် ၁% အကပါင််း၊ (၃) LIBOR တ ု  စုစုကပါင််း၍ 

အတ ်ုးနှုန််းအရှငအ်ဖဖစ ်သတမ်ှတသ်ည။်  

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန််းပမာဏထ ရှ ကသာ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉ၏ ပထမအရစ်တငွ၊် 

နှုန််းထာ်းအရှငဖ်ဖင  ်ကငထွတုယ်ရူန ်UIG ြေ ကတာင််းခခံ  ပပီ်း၊ ကပ်းကဆာငရ်မည အ်တ ်ုးသည ်အထြေပ်ါစာပ ုဒတ်ငွ ်

ကဖာ်ဖပထာ်းသည အ်တ ငု််းဖဖစသ်ည။် အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၂ သန််းပမာဏထ ရှ ကသာ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု 

အစီအစဉ၏ ဒတု ယအရစ်တငွ၊် နှုန််းထာ်းအရှငဖ်ဖင  ် ကငထွတုယ်ရူန ် UIG ြေ ကတာင််းခခံ  ပပီ်း၊ 

ကပ်းကဆာငရ်မည အ်တ ်ုး သည ်အထြေပ်ါစာပ ုဒတ်ငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းသည အ်တ ငု််းဖဖစ်သည။် 

IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစီအစဉအရ ကခ ်းကငဖွပနလ်ညက်ပ်းဆပ်မှုဆ ငုရ်ာ စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းအရ၊ 

ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါ အတ ်ုးနှုန််းကပ်းကခ မှုကန  ရြေမ် ာ်းတငွ ် ကဖာ်ဖပပါပမာဏအသ်ီးသ်ီးဖဖင  ်

ပုံကသနှုန််းထာ်းအတ ်ုးနှုန််းဖဖင ဖ်ဖစ်ကစ၊ နှုန််းထာ်းအရှင ် အတ ်ုးနှုန််းဖဖင ဖ်ဖစ်ကစ (သြေဆ် ငုသ်ည အ်ကလ ာြေ)် 

ကပ်းဆပ်မှုအဖပင၊် UIG သည ်ပထမအရစ်နငှ  ်ဒတု ယအရစ ်အသ်ီးသ်ီးြေ  ုဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရမညဖ်ဖစသ်ည။် 
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အတ ု်းကပ်းကခ မှု ကန  ရြေ် 

  

ပထမအရစ် အတွြေ် 

ကပ်းကခ ရမည ် အရင််း 

(US$) 

ဒတု ယအရစ် အတွြေ် 

ကပ်းကခ ရမည ် အရင််း 

(US$)  

ကစ ကရာြေ်သည ် 

အရင််းကငပွမာဏ 

(US$) 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

    

၂၅၅,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၄၃၅,၀၀၀ 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် 

   

၂၅၅,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၄၃၅,၀၀၀ 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

    

၄၂၅,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၆၀၅,၀၀၀ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဇွန ်လ ၁၅ ရြေ် 

   

၄၂၅,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၆၀၅,၀၀၀ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

     

၆၃၇,၅၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၈၁၇,၅၀၀ 

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် 

   

၆၃၇,၅၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၈၁၇,၅၀၀ 

၂၀၂၂ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

    

၆၃၇,၅၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၈၁၇,၅၀၀ 

၂၀၂၃ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် 

   

၆၃၇,၅၀၀ ၁၉၅,၀၀၀ ၈၃၂,၅၀၀ 

 

၂၀၂၃ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

  

၆၃၇,၅၀၀ ၁၉၅,၀၀၀ ၈၃၂,၅၀၀ 

၂၀၂၄ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် 

   

၆၃၇,၅၀၀ ၂၂၅,၀၀၀ ၈၆၂,၅၀၀ 

၂၀၂၄ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ်

   

၆၃၇,၅၀၀ ၂၂၅,၀၀၀ ၈၆၂,၅၀၀ 

၂၀၂၅ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် ၆၃၇,၅၀၀ ၂၂၅,၀၀၀ ၈၆၂,၅၀၀ 

၂၀၂၅ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ် ၆၃၇,၅၀၀ ၂၂၅,၀၀၀ ၈၆၂,၅၀၀ 

၂၀၂၆ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေ် 

   

    

၆၃၇,၅၀၀ ၂၂၅,၀၀၀  

 

၈၆၂,၅၀၀ 

၂၀၂၆ ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ် ၇၆၅,၀၀၀ ၂၂၅,၀၀၀ 

 

၉၉၀,၀၀၀ 

စစုကုပါင််း ၈,၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၁,၅၀၀,၀၀၀ 

 

IFC သည ်၂၀၂၀ခနုစှ ်ကဖကဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရြေက်န  တငွ ်UIG ၏ ကတာင််းဆ မုှုအရ၂၀၁၉ခနုစှ် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ 

ရြေက်န   တငွ ် နငှ ၂်၀၂၀ခနုစ်ှ ဇွနလ် ၁၅ ရြေက်န   တငွ ် ကစ ကရာြေသ်ည  ် ကခ ်းကင ွ အရင််းကပ်းကခ မှုနစ်ှခြုေ  ု

ရြေက်ရွှွဲ့ဆ ငု််းန ငုရ်န ်IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အကပေါ် ဖပငဆ်ငခ် ြေစ်ာခ ြုပ်ြေ  ုကအာြေက်ဖာ်ဖပပါ အတ ်ုးကပ်းကခ  

ရမည်  ကန  ရြေတ်ငွ ် ကအာြေ ် ကဖာ်ဖပ ပါ ကပ်းကခ ရမည်  ပမာဏမ ာ်းအတြွေ ် (ဖဖစ်စဉအကပေါ်မူတညပ်ပီ်း) 

ပုံကသအကဖခခအံတ ်ုးနှုန််း သ ု  မဟတု ် ကဖပာင််းလ န ငုက်သာ အတ ်ုးနှုန််းတ ု  အဖပင ် UIG သည ် ပထမအပ ငု််း နငှ  ်

ဒတု ယအပ ငု််း နစှ်ဆ ငု််းစလံ်ုးြေ  ု ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရမညဟ် ု IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အရ 
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ကခ ်းကငကွပ်းဆပ်ဖခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည်  သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု ဖပငဆ်ငရ်န ် UIG၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  နငှ  ်ခ ြုပ်ဆ ခု  ပါသည။် 

 

အတ ်ုးကပ်းကခ မှုရြေစ်ွ  

  ရြေက်ရွှွဲ့ မှုမတ ငုမ်ီ 

နစှ်ဆ ငု််းစလံ်ုးအတြွေ ်

ကစ ကရာြေသ်ည  ်

အရင််းပမာဏ 

ရြေက်ရွှွဲ့အပပီ်းကနာြေ ်

နစှ်ဆ ငု််း စလံ်ုးအတြွေ ်

ကစ ကရာြေသ်ည  ်

အရင််းပမာဏ 

၂၀၁၉ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၃၈၇,၀၀၀ ၀ 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဇွနလ် ၁၅ ရြေ ် ၃၈၇,၀၀၀ ၀ 

၂၀၂၀ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၅၅၇,၀၀၀ ၃၈၇,၀၀၀ 

၂၀၂၁ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၅ 

ရြေ ် ၅၅၇,၀၀၀ ၃၈၇,၀၀၀ 

၂၀၂၁ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၇၆၉,၅၀၀ ၅၅၇,၀၀၀ 

၂၀၂၂ခနုစှ်၊ ဇွနလ် 

၁၅ရြေ ် ၇၆၉,၅၀၀ ၅၅၇,၀၀၀ 

၂၀၂၂ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၇၆၉,၅၀၀ ၇၆၉,၅၀၀ 

၂၀၂၃ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၅ 

ရြေ ် ၇၈၀,၅၀၀ ၇၆၉,၅၀၀ 

၂၀၂၃ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၇၈၀,၅၀၀ ၇၆၉,၅၀၀ 

၂၀၂၄ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၅ 

ရြေ ် ၈၀၂,၅၀၀ ၇၈၀,၅၀၀ 
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၂၀၂၄ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ရြေ ် ၈၀၂,၅၀၀ ၇၈၀,၅၀၀ 

၂၀၂၅ခနုစှ်၊ ဇွနလ် 

၁၅ရြေ ် ၈၀၂,၅၀၀ ၈၀၂,၅၀၀ 

၂၀၂၅ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ရြေ ် ၈၀၂,၅၀၀ ၈၀၂,၅၀၀ 

၂၀၂၆ခနုစှ်၊ ဇွနလ် 

၁၅ရြေ ် ၈၀၂,၅၀၀ ၁,၆၆၈,၇၅၀ 

၂၀၂၆ခနုစှ်၊ 

ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေ ် ၉၃၀,၀၀၀ ၁,၆၆၈,၇၅၀ 

စုစုကပါင််း ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ 

 

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရြေက်န  နငှ  ် ၂၀၂၀ ဖပည န်စ်ှ၊ ဇွနလ် ၁၅ ရြေက်န  တငွ ် ကစ ကရာြေသ်ည်  ကခ ်းကင ွ

အရင််းကပ်းကခ မှု နစှ်ကြေ မ်ြေ  ု ကရွှွဲ့ဆ ငု််းရန ် IFC ြေ သကဘာတဖူခင််း၏ အဖ ်ုးစာ်းနာ်းအဖဖစ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် ("အာမခံသမူျာ်း") နစှ်ဦ်းစလံ်ုးြေ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု ကအာြေရ်ှ  

အာမခသံမူ ာ်းအဖဖစ် IFC ြေ  ုြေတ အာမခခံ ြေမ် ာ်း ("အာမခသံမူ ာ်း၏ ြေတ အာမခခံ ြေမ် ာ်း") ကပ်းအပ်ရန ်

လည််း သကဘာတညူခီ   ြေပါသည။်  အဆ ပုါြေတ အာမခခံ ြေမ် ာ်းမှ အထ်ူးသဖဖင  ် ကြောြေန်ှုတ ်

ကဖာ်ဖပရလျှငက်အာြေပ်ါအတ ငု််းဖဖစ်ပါသည။် 

 

 ဖပနလ်ညဖ်ဖည စ်ွြေခ် ြေစ်ာခ ြုပ်ပါ စည််းြေမ််းခ ြေအ်ရ အာမခသံမူ ာ်းသည ် ၎င််း၏ အခ  ြုွဲ့ကသာ 

ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်းြေ  ုကရာင််းခ ဖခင််း၊ နငှ /်သ ု  မဟတု ်အာမခသံမူ ာ်းအကနဖဖင  ်ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုအသစ်အာ်း UIG 

သ ု   ထည ဝ်ငက်စဖခင််းနငှ အ်တ ူ အကရာင််း သ ု  မဟတု ် ထည ဝ်ငမ်ှု အဖမတအ်စွန််းမ ာ်းဖဖင  ် UIG ြေ 

ကခ ်းကငကွြေ ြုတငက်ပ်းကခ မှုအတြွေ ်  ဘဏ္ဍာကင ွရှာကဖွသာွ်းမညဖ်ဖစ်ြော အဆ ပုါလပ်ုကဆာငခ် ြေအ်ာ်း 

UIG အကနဖဖင  ်  ရနပုံ်ကင ွ ဖမ င တ်ငရ်န ် ၂၀၂၀ ဖပည န်စ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၁ ရြေက်န  မတ ငုမီ် 

အကြောင််းဆံ်ုးအာ်းထတုက်ဆာငရွ်ြေမ်ညဟ် ုအာမခသံမူ ာ်းြေ ြေတ အာမခပံါသည။်  

 အာမခသံမူ ာ်းအကနဖဖင  ် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအရ ကပ်းရနရ်ှ တာဝနအ်ာ်းလံ်ုးအတြွေ် အကပါင ်

အဖဖစ်ကပ်းအပ်ထာ်းကသာ UIG နငှ  ် အာမခသံတူ ု  ၏ ရပ ုငခ်ငွ် မ ာ်းနငှ  ် သြေဆ် ငုသ်ည  ် အာမခ ံ

အာ်းလံ်ုးအာ်း တညဆ် ဥပကဒနငှ အ်ည ီထ န််းသ မ််း၍ ပပီ်းဖပည စ်ံုကအာငက်ဆာငရွ်ြေရ်န ်ြေတ ဖပြုပါသည။်  

 

ထ ု  အဖပင ် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအစအီစဉအရ၊ IFC သည ် အစုရှယယ်ာအဖဖစ် ကဖပာင််းလ န ငုခ်ငွ  ်

အခငွ အ်ကရ်း (“CO”) ရရှ ပပီ်း စုစုကပါင််း အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၀ သန််း (“ကဖပာင််းလ မှုပမာဏ”) အထ  
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ကခ ်းကငအွာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်စ တတ်စ်ကဒသြေ  ု  UIG သ ု  မဟတု ် UIG ၏ အစုရယှယ်ာ ၅၀% ထြေပ် ု၍ 

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ ထ န််းခ ြုပ်သည  ် ကြော်ပ ုရ တအ်ဖွ ွဲ့ 

အစည််းတစရ်ပ်ရပ် (the “Parent Entity”) (အဆ ပုါ ကြော်ပ ုရ တအ်ဖွ ွဲ့အစည််းတငွ ်ြေမုပဏလီည််းပါဝငသ်ည)် ၏ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း (“ကဖပာင််းလ ကသာအစရုှယယ်ာမ ာ်း”) အဖဖစ် ကငမွတညက်သာဖဖစရ်ပ် 

(ကအာြေတ်ငွသ်တမ်ှတ ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။်) တစ်ခ ုစတငဖ်ဖစ်လာသည က်န  မှစပပီ်း ယင််းကန  မှ ရြေက်ပါင််း၉ဝ 

အတငွ််း ကဖပာင််းလ ခငွ ရ်ရှ မညဖ်ဖစ်သည။် ကငမွတညက်သာဖဖစ်ရပ် ဟဆု ရုာတငွ ် (၁) UIG ၏ ရှယယ်ာ 

အမ ာ်းဖပညသ်သူ ု  ြေနဦ်းြေမ််းလမ်ှ်းကရာင််းခ ဖခင််း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းအကရာင််းအဝယ ် ဖပြုဖခင််းတစ်ခခု ု

အပါအဝင(်မြေန  သ်တထ်ာ်းပါ) UIG (သ ု  )ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် တ ု  မှအပ 

မ ခငြ်ေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်း နငှ  ် ၄င််းတ ု  နငှ  ် ဆြေန် ွှယက်သာ အဖွ ွဲ့အစည််းတ ု  ၏ ရှယယ်ာအရင််းအနှ်ီး ၁၀% 

ထြေပ် ု၍ ထတုက်ဝဖခင််း (၂)  UIG၏ ရှယယ်ာမ ာ်းအမ ာ်းဖပညသ်သူ ု  ြေမ််းလမ်ှ်းဖခင််း (သ ု  ) အကရာင််းအဝယ ်

တစ်ခခု ုဖပြုလပ်ုပပီ်းကနာြေ ်ြေ ဆု လု ပုါသည။်  

IFC သ ု   ထတုက်ပ်းသည  ်ကဖပာင််းလ ကသာအစရုှယယ်ာမ ာ်း (“Y”) အကရအတြွေတ်ငွ ်ြေမုပဏ၏ီ အဆ ပုါ အစု 

ရှယယ်ာမ ာ်းရာခ ငုန် ှုန််း (“X”) ပါဝငပ်ပီ်း (IFC သ ု   ထတုက်ဝမည  ် အစုရယှယ်ာမ ာ်းအာ်း ထည သ်ငွ််း 

တြွေခ် ြေပ်ပီ်းကနာြေ)် ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါနငှ  ်ညမီျှကသာပမာဏဖဖစ်သည။်  

“X” = (ကဖပာင််းလ မှုပမာဏ x 100) / (ကဖပာင််းလ မှုတနဖ် ု်းနငှ  ်ကဖပာင််းလ မှုပမာဏ ကပါင််းဖခင််း) 

“ကဖပာင််းလ မှုတနဖ် ု်း” ဟဆု ရုာတငွ ် သြေဆ် ငုရ်ာကငသွာ်းကဖပာင််းလ မှုဖဖစ်ရပ်သည် ပထမအရစ ်

ကငထွတုမ်ှုကန  ရြေ ် (၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရြေ)် ပပီ်းကနာြေ ် သံ်ုးနစှ်အတငွ််း ကပေါ်ကပါြေလ်ျှင ် UIG ၏ 

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုတနဖ် ု်းြေ  ု သြေဆ် ငုရ်ာကလျှာ ကစ ်းနှုန််းထာ်းအာ်း သညု ဒသမ ရှစ် (၀.၈) ဖဖင လ်ည််းကြောင််း၊ 

ထ ကုန  ရြေပ်ပီ်းကနာြေတ်ငွမှ် ကပေါ်ကပါြေလ်ျှင ် သညု ဒသမ ခနုစ် (၀.၇) ဖဖင လ်ည််းကြောင််း၊   ကဖမ ာြေဖ်ခင််း 

ဖဖစ်သည။်  

 X = (Y x ၁၀၀) / (Y နငှ  ် CO ြေ င သ်ံ်ုး၍ ကဖပာင််းလ မှုအက ြောင််း ြော်းစာ ထတုဖ်ပနသ်ည က်န  ရြေမ်တ ငုမီ် 

ြေမုပဏ၏ီ စုစုကပါင််းအစုရှယယ်ာမ ာ်း ကပါင််းဖခင််း) 

 

UIG မှ IFC သ ု   ြေတ ြေဝတဖ်ပြုထာ်းသည  ်အကပေါ်တငွ ် မ မ တ ု  အကန ဖဖင  ် UIG နငှ  ်သြေဆ် ငုလ် ြေရ်ှ ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အခ  ြု်းအစာ်း (ratios) မ ာ်းြေ  ုထတုန်ှုတတ်ငဖ်ပလ ပုါသည။် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အတငွ််း 

UIG သ ု   ထတုက်ပ်းကသာ  ကခ ်းကငမွ ာ်း ၏ ပမာဏတ ု  အဖပင ်UIG မှ ရယထူာ်း ကသာအဖခာ်း  က ြေ်းပမ ီမ ာ်း နငှ  ်

IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု ရယ ူ ရန ် အလ ု  ငာှ ကနာြေဆ်ံ်ုး UIG မှ IFC ထ ံ တငဖ်ပခ  ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းရှင််းတမ််းကနာြေပ် ငု််း UIG ထသံ ု   ထတုက်ပ်း ထာ်း ကသာ မညသ်ည  ် ပမာဏြေ  ု မဆ  ု

ထည် သငွ််းတြွေခ် ြေပ်ပီ်းကနာြေ ် ကအာြေပ်ါအခ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း နငှ  ် အကြေ မ ် အကရအတြွေတ် ု  ြေ  ု

ထ န််းသ မ််းထာ်းရန-် 
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(၁) အခ  နတ် ငု််း အတြွေp်rospective debt service coverage ratio (၁:၀) ထြေ ်မနည််းကစဘ ၊ 

(၂)  အခ  နတ် ငု််းတငွ ်  အကမရ ြေန ်ကဒေါ်လာ ၅ သန််း ထြေ ်မနည််း ကသာ ဖပနလ်ညတ်ြွေခ် ြေထ်ာ်းသည  ်

ထ ကတွွဲ့ န ငုက်သာ ရပ ုငခ်ငွ  ်စစုုကပါင််း အသာ်းတင ်တနဖ် ု်း (UIG ၏   အသာ်းတင ်တနဖ် ု်း နငှ  ်ဦ်းဝင််းကအာင ်

၊ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် နငှ  ် UIG တ ု   အ ြော်း ခ ြုပ်ဆ ထုာ်း ကသာ ကခ ်းကင ွ စာခ ြုပ် အရ ရယထူာ်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းက ြေ်းပမ ီတ ု   ြေ  ုတစ်ကပါင််းတည််း အဖဖစ်သတမ်တှ ်ပပီ်း) ၊ 

(၃)  Amata Resort (အင််းကလ်းြေန)် ၌ တညက်ဆာြေဆ်  ဖဖစ်ကသာ အခန််း ၅၅ ခန််း နငှ  ် Amata Resort 

(ပုဂံ)ရှ  ြေ နရ်ှ ကနကသ်းကသာ တညက်ဆာြေဆ်  အခန််း ၇၂ ခန််း အဖပင ်ဆြေစ်ပ် ဖဖည ်ဆည််း တညက်ဆာြေမ်ှု 

စီမံြေ န််းမ ာ်း အပါအဝင ် စီမံြေ န််းမ ာ်း ပပီ်းကဖမာြေပ်ပီ်းကနာြေပ် ုင််းတငွ ်အခ  နတ် ငု််းအတြွေ ်ဘဏ္ဍာကရ်းက ြေ်းပမ ီ

နငှ  ်EBITDA အခ  ြု်း (၅:၀) ထြေမ်ကြေ ာ်ကစရ။ 

 

ထ ု   အဖပင ်UIG အကန ဖဖင  ်ကအာြေပ်ါတ ု   မှ တပါ်း အဖခာ်း ဘဏ္ဍာကရ်းက ြေ်းပမ ီမ ာ်း ထပ်မံရယ ူမည ်မဟတု ်ပါ။ 

(၁) IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု ကအာြေရ်ှ ကခ ်းကင၊ွ 

(၂) IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု စာခ ြုပ် မှ ထပ်ဆင  ် ကခ ်းကပ်းကသာ တစ်ဆင  ် ခIံFC ကခ ်းကငစွာခ ြုပ် အရ 

ရယကူသာ ကခ ်းကငမွ ာ်း အဖဖစ် သတမ်ှတထ်ာ်းကသာ (ြေ) ဦ်းဝင််းကအာင ် ၊ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ်နငှ  ် UIG တ ု   

အ ြော်း ခ ြုပ်ဆ ထုာ်း ကသာ ကခ ်းကင ွ စာခ ြုပ် အရ ရယထူာ်းကသာ ကခ ်းကင ွ နငှ  ် (ခ)  ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ်တ ု  ၏ ဖြေစ်ပ်ြေမုပဏ ီတစ်ခ ု နငှ  ်UIG အ ြော်း ခ ြုပ်ဆ ထုာ်း ကသာ ကခ ်းကင ွစာခ ြုပ် အရ 

ရယထူာ်းကသာ ကခ ်းကင ွနငှ  ် 

(၃) လပ်ုငန််း လညပ်တရ်န ်မတညရ်ငန်ှ်ီးကငအွတြွေ ်ရညရွ်ယ၍် UIG အကပေါ်တငွ ်တငရ်ှ ကနကသာ က ြေ်းပမ ီ

ပမာဏ၏ စုစုကပါင််းမှာ မညသ်ည အ်ခ  န ်၌မဆ  ုအကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ထြေ ်မကြေ ာ ်ကသာ   က ြေ်းပမီ။ 

ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ အကန ဖဖင  ် လည််း IFC ကခ ်းကင ွ သကဘာ တညူခီ ြေ ် ပါ ြေတ ြေဝတမ် ာ်း က ြောင  ် အမတ 

လပ်ုငန််းစကုြေ်ီး၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအကန အထာ်း ြေ  ုထ ခ ြုေ ်သြေက်ရာြေစ်ရာ မရှ ဟ ုသံ်ုးသပ်ထာ်း ပပီ်း ဖဖစ်ပါသည။် 

IFC မှကခ ်းယထူာ်းကသာ ကခ ်းကငအွတြွေ ် လ အုပ်ကသာ UIG ၏ တာဝန ် နငှ  ် ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်းအတြွေ ်

လပ်ုငန််းစမု ှကအာြေပ်ါ ပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းြေ  ုအာမခပံစစည််းအဖဖစ် IFC သ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။်  

 

(၁)  ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေမ်ှ onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ အာမခပံစစည််း ရယလူြေခ်သံ ူ

(Chargee) အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ UIG မှ အာမခပံစစည််းမ ာ်းြေ  ုထာ်းရှ သ ူ (Chargor) အဖဖစ် လည််းကြောင််း 

ထာ်းရှ ကသာ သ်ီးသန  ဖ်ဖစ်သည  ် ပုံကသ နငှ  ် ပုံကသမဟတုက်သာ အာမခပံစစည််းမ ာ်းဟဆု ရုာတငွ ် (ြေ) 

ပ ုငဆ် ငုပ်ပီ်းဖဖစ်ကသာ သ ု  မဟတု ် ပ ုငဆ် ငုမ်ှုလွှ ကဖပာင််းကနစဉ မညသ်ည အ်ကဖခအကနမဆ  ု ဖဖစ်ကသာ UIG ၏ 

ပုံကသပစစည််းမ ာ်း၊ ကဖမငာှ်းရမ််းမှုမ ာ်း၊ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုမ ာ်း၊ အကရ်းကြေ်ီးကသာ စာခ ြုပ်မ ာ်း၊ ဘဏစ်ာရင််းမ ာ်း၊ 

မူပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ အာမခ၊ံ စာရင််းရှ က ြေ်းပမီမ ာ်း၊ မထည ဝ်ငရ်ကသ်းကသာ မတညရ်င််းနှ်ီးကင၊ွ စြေပ်စစည််းမ ာ်း၊ 
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စြေယ်နတရာ်းမ ာ်း၊ ြေ ရ ယာ၊ တနဆ်ာပလာမ ာ်း၊ ကမာ်ကတာ်ယာဉမ ာ်း၊ ြေနုတ်ငယ်ာဉမ ာ်း နငှ  ် ြော်းမ ာ်း၊ 

ပရ ကဘာဂမ ာ်း နငှ  ် အဖခာ်းြေနုပ်စစည််းမ ာ်း (ကရာင််းဝယက်နကသာ ြေနုပ်စစည််းမ ာ်း နငှ  ် သ ကုလာှငထ်ာ်း 

ကသာြေနုပ်စစည််းမ ာ်းအပါအဝင)် အကပေါ် အခငွ အ်ကရ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်(IFC ြေ ယုစ်ာ်း 

Onshore Security Agent အဖဖစ)် ၏ အြေ  ြု်းအဖမတအ်တြွေ ် UIG ၏ ပထမဆံ်ုးပုံကသအာမခ ံ

ပစစည််းမ ာ်းအကနဖဖင  ်အာမခထံာ်းရှ ၍ ပစစည််းဖပကပါငန်ှဖံခင််း နငှ  ် (ခ) UIG ၏ တာဝနယ်ကူဆာငရွ်ြေက်နသည  ်

လပ်ုငန််းမ ာ်းအာ်းလံ်ုးနငှ  ် အထြေပ်ါ အပ ုဒ ် (ြေ) တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသညတ် ု  မှတစ်ပါ်း လြေရ်ှ  နငှ  ် အနာဂတ ်

ပ ုငဆ် ငုမ်ှုမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ု ပထမဆံ်ုး နငှ ပုံ်ကသမဟတုက်သာ အာမခပံစစည််းမ ာ်းအကနဖခင  ် အာမခထံာ်းရှ  ဖခင််း 

တ ု  ဖဖစ်ပါသည။် 

 

(၂) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) အဖဖစ ်

လည််းကြောင််း၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည  ်

ကန  ရြေအ်ထ  ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် UIG ၏ အစရုှယယ်ာ ၁၀၀% ြေ  ု ပ ုငဆ် ငု ်

ပါသည)် အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ် သ်ီးသန  အ်ာမခထံာ်းရှ မှု 

တငွ ်ဦ်းဝင််းကအာင ်နငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ်(ြေ) UIG တငွ ်ယခပု ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာရှယယ်ာမ ာ်း နငှ  ်

အနာဂတတ်ငွ ် ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ် UIG တငွ ်

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်(IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security 

Agent အဖဖစ)် ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) UIG တငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု   

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်ရပ်ရပ်နငှ ဖ်ဖစ်ကစ သြေဆ် ငုက်သာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ုငခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ 

ကငကွ ြေ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ကန  ရြေန်ငှ  ် ထ ကုန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ရရနရ်ှ ကသာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ်ထာ်းရှ  ကသာကန  ရြေ ်

နငှ  ် ကန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ် အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု

ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ်) ထတံငွ ်အကပါငထ်ာ်းရှ ရန ် နငှ  ်

အာမခထံာ်းရှ ရန ်သကဘာတညူပီါသည။် 

 

(၃) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််း 

သည က်န  ရြေအ်ထ  ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် AIC ၏ အစုရှယယ်ာ ၁၀၀% ြေ  ု

ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် အဖဖစ်လည််းကြောင််း ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ် သ်ီးသန  အ်ာမခ ံ

ထာ်းရှ မှုတငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် (ြေ) AIC တငွ ် ယခပု ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ 

ရှယယ်ာမ ာ်း နငှ  ်အနာဂတတ်ငွ ်ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာ ရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ုပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ်

AIC တငွ ်ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်(IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore 

Security Agent အဖဖစ်) ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) AIC တငွ ်ဦ်းဝင််းကအာင ်နငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု   
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ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်ရပ်ရပ်နငှ ဖ်ဖစ်ကစ သြေဆ် ငုက်သာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ုငခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ 

ကငကွ ြေ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာကန  ရြေ ် နငှ  ် ယင််းကန  ရြေက်နာြေပ် ငု််း ရရှ ကသာ ရပ ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ်ထာ်းရှ ကသာကန  ရြေ ်နငှ  ်

ထ ကုန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ် အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု

ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ်) ထတံငွ ် အကပါငထ်ာ်းရှ ၊ 

အာမခထံာ်းရှ ၍ အကပါငထ်ာ်းရနန်ငှ  ်အာမခထံာ်းရန ်သကဘာတညူပီါသည။် 

 

(၄) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ်ကန  ရြေအ်ထ  

ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ အစုရယှယ်ာ ၅၁% ြေ  ု ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် အဖဖစ် 

လည််းကြောင််း၊ ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ်သ်ီးသန  အ်ာမခထံာ်းရှ မှုတငွ ်ဦ်းဝင််းကအာင ်

နငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် (ြေ) Myanmar Ballooning Co., Ltd. တငွ ် ယခပု ုငဆ် ငု ်

ထာ်းကသာရယှယ်ာမ ာ်း နငှ  ် အနာဂတတ်ငွ ် ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာ ရှယယ်ာမ ာ်း (ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််း 

သည က်န  ရြေအ်ထ  ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ အစုရှယယ်ာ ၅၁% ြေ  ု

ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် ြေ  ု ပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. တငွ ်

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်(IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security 

Agent အဖဖစ)် ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) Myanmar Ballooning Co., Ltd. တငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင ်

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုးဖဖစ်ကစ၊ တစ်ရပ်ရပ်နငှ ဖ်ဖစ်ကစ သြေဆ် ငု ် ကသာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ုငခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ 

ကငကွ ြေ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ကန  ရြေ ် နငှ  ် ထ ကုန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ရ ရန ် ရှ ကသာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ်ထာ်းရှ ကသာကန  ရြေန်ငှ  ်

ထ ကုန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ် အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု

ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ်) ထတံငွ ် အကပါငထ်ာ်းရှ ၊ 

အာမခထံာ်းရှ ၍ အကပါငထ်ာ်းရနန်ငှ  ်အာမခထံာ်းရန ်သကဘာတညူပီါသည။် 

 

(၅) သ်ီးသန  ဖ်ဖစ်ကသာ ပထမဆံ်ုးရယခူငွ ရ်ှ သည  ် စာခ ြုပ်စာတမ််းအာမခထံာ်း၍ ကပါငန်ှမံှုအဖဖစ ်

အခ  ြုွဲ့ကသာကဖမြေြွေမ် ာ်း ("အပှိုံင််း ၃။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့  ်ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - 

ကုံမပဏ ၏ အရ ာကအ်အံုံ၊ စကပ်စစည််း န ငို့ ်  လုံပ်ငေ််းသံုံ်း စကပ်စစည််းကှိရှိယာမျာ်း" တငွ ်  ကညို့ရ်ေ်) ၏ 

ပှိုံင ်ှိုံငခ်ွငို့စ်ာရွကစ်ာတမ််းမျာ်း (“ပှိုံင ်ှိုံငခ်ွငို့စ်ာရွကစ်ာတမ််းမျာ်း”) အာ်း အပ်နှရံာတငွ၊် 

ယင််းပ ငုဆ် ငုခ်ငွ စ်ာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇ ဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent 

အဖဖစ)် သ ု   လြေက်ရာြေက်ပ်းအပ်၍ ြေကမဘာဇ ဘဏလ်မီ တြေမ်ှလည််း ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ စ်ာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းြေ  ု

လြေခ်ထံ န််းသ မ််းထာ်းမညဖ်ဖစ်ပါသည။်  



 

114 
 

လ အုပ်သည အ်ကလ ာြေ ် ဥပကဒကရ်းရာ စာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ု ဖပငဆ်ငမ်ှုအကပေါ် မူတည၍်၊ 

အထြေက်ဖာ်ဖပပါ အပ ုဒ ်(၂) နငှ  ်(၄) တ ု  တငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းရှ မှုမ ာ်းအာ်း စွန  လ်ွှတမ်ှု 

နငှ  ်လတွပ်င မ််းခငွ ဖ်ပြုဖခင််း၊ (၁) ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၉ ရြေက်န  တငွ ်ကလျှာ ကပါ  ကပ်းပပီ်းကနာြေ ်သံ်ုးလ နငှ  ် (၂) 

ြေမ််းလမှ််းမှု မတ ငုမ် ီ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းရှ မှု အသစ်မ ာ်း ထပ်မံကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း နငှ  ်

ပပီ်းဖပည စုံ်ကစဖခင််းတ ု  အပါအဝင ်IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုပါ အခ  ြုွဲ့ကသာ သတမ်ှတဖ်ပဌာန််းခ ြေမ် ာ်းြေ  ုUIG ြေ 

လ ြုေန်ာမှုြေ  ု ကလျှာ ကပါ  ကပ်းရန ် နငှ  ် UIG အာ်း ြေမုပဏ၏ီ လြေက်အာြေခ်အံဖဖစ ်

ဖပနလ်ညဖွ် ွဲ့စည််းဖခင််းစသညတ် ု  နငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာ ယခငအ်စု ရှယယ်ာြေမ််းလမှ််းကရာင််းခ မှုနငှ ဆ်ြေန် ွှယသ်ည  ်

UIG ၏ ကတာင််းဆ ခု ြေအ်ရ၊ IFC သည ် ၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၉ ရြေက်န   တငွ ်သကဘာတပူပီ်းဖဖစ်ပါသည။် 

၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၁၉ ရြေက်န   တငွ ်IFC ြေ စွန  လ်ွှတရ်န ်သကဘာတညူပီပီ်းကနာြေ၊်လပ်ုငန််းစု မှ ကပ်းအပ်ရမည  ်

အစုရှယယ်ာ အကပါငထ်ာ်းရှ မှု အသစ်မ ာ်းမှာ ကအာြေပ်ါအတ ငု််းဖဖစ်ပါသည။်  

(၁) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ြေမုပဏ ီ နငှ  ် ဦ်းဝင််းကအာငတ် ု  ြေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ြေ  ု

တငသ်ငွ််းသည  ် ကန   ရြေအ်ထ  ြေမုပဏ ီ နငှ  ် ဦ်းဝင််းကအာင ် တ ု  သည ် UIG ၏ အစရုှယယ်ာ ၁၀၀% ြေ  ု

ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရယှယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ် သ်ီးသန   ်

အာမခထံာ်းရှ မှုတငွ ်ြေမုပဏ ီနငှ  ်ဦ်းဝင််းကအာင ်တ ု  သည ်(ြေ) UIG တငွ ်ယခပု ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာရှယယ်ာမ ာ်း နငှ  ်

အနာဂတတ်ငွ ် ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာ ရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ် UIG တငွ ်

ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရယှယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်(IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security 

Agent အဖဖစ်) ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) UIG တငွ ်ြေမုပဏနီငှ  ်ဦ်းဝင််းကအာငတ် ု  ြေ ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်ရပ်ရပ်နငှ  ်သြေဆ် ငုက်သာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ 

ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ုငခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ ကငကွ ြေ်းမ ာ်း အာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

ကန  ရြေ ် နငှ  ် ယင််းကန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ရရနရ်ှ ကသာ ရပ ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ 

အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ် ထာ်းရှ ကသာကန  ရြေ ် နငှ  ် ထ ကုန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း 

ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ငုခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ် အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ်

(IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ)် ထတံငွ ် အကပါငထ်ာ်းရှ ရန ် နငှ  ် အာမခထံာ်းရှ ရန ်

သကဘာတညူပီါသည။် 

 

(၂) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ ြေမုပဏြီေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ြေ  ု

တငသ်ငွ််းသည က်န ်  ရြေအ်ထ  ြေမုပဏ ီသည ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ အစုရှယယ်ာ ၅၁% ြေ  ု

ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် အဖဖစ်လည််းကြောင််း ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ်

သ်ီးသန  အ်ာမခထံာ်းရှ မှုတငွ၊် ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ်(ြေ) Myanmar Ballooning Co., 

Ltd. တငွ ် ယခပု ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာရယှယ်ာမ ာ်းနငှ  ် အနာဂတတ်ငွ ် ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာ ရှယယ်ာမ ာ်း 

(ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န ်  ရြေအ်ထ  ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. ၏ 
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အစုရှယယ်ာ ၅၁% ြေ  ုပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် ြေ  ုပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ်Myanmar Ballooning 

Co., Ltd. တငွ ် ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာလြေမ်တှမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း 

Onshore Security Agent အဖဖစ)် ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) Myanmar Ballooning Co., Ltd. တငွ ်

ြေမုပဏြီေ ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစရုှယယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ် တစ်ရပ်ရပ်နငှ ဖ်ဖစ်ကစ သြေဆ် ငုက်သာ 

ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ငုခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ 

ကငကွ ြေ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ကန  ရြေန်ငှ  ် ယင််းကန  ရြေက်နာြေပ် ငု််း ရရှ ကသာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ 

ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ်ထာ်းရှ ကသာကန  ရြေန်ငှ  ်

ကန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ငုခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ် အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု

ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ်) ထတံငွ ်အကပါငထ်ာ်းရှ ရန ် နငှ  ်

အာမခထံာ်းရှ ရန ်သကဘာတညူပီါသည။် 

 

(၃) ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် onshore security agent အဖဖစ်လည််းကြောင််း အကပါငခ်သံ ူ (Pledgee) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း၊ AIC၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ အကပါငထ်ာ်းသ ူ (ြေမ််းလမှ််းဖခင််း 

မတ ငုမ် ီ ဤ ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ြေ  ု တငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  AIC၊ ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  သည ် ြေမုပဏ ီ ၏ အစုရှယယ်ာ 83.1% ြေ  ု ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည)် အဖဖစ်လည််းကြောင််း 

ခ ြုပ်ဆ ကုသာ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းမှုအကနဖဖင  ် သ်ီးသန  အ်ာမခထံာ်းရှ မှုတငွ ် AIC၊ ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် တ ု  သည ် (ြေ) ြေမုပဏ ီ တငွ ် ယခပု ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာရှယယ်ာမ ာ်း နငှ  ် အနာဂတတ်ငွ ်

ပ ုငဆ် ငုရ်နရ်ှ ကသာ ရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ုပထမဦ်းစာ်းကပ်း အကပါငပ်စစည််းမ ာ်းအဖဖစ ်ြေမုပဏ ီတငွ ်ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ 

အစုရှယယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ုြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ)် 

ထသံ ု   ကပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (ခ) AIC၊ ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် တ ု  ြေ ြေမ််းလမှ််းမှုဖပြု 

ပပီ်းကနာြေပ် ငု််း ြေမုပဏ၏ီမတညအ်စုရှယယ်ာ ၆၀% သ ု  မဟတု ် ထ ထုြေပ် ုကသာ ပမာဏြေ  ု ပ ုငဆ် ငုမ်ည ်

ဖဖစ်ကသာ ဤြေမုပဏ ီတငွ ် ၎င််းတ ု   ပ ုငဆ် ငုထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်ရပ်ရပ် နငှ  ်

သြေဆ် ငုက်သာ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ ဖပနအ်မ််းကင၊ွ အပ ုဆကု ြေ်း၊ ဦ်းစာ်းကပ်းရပ ုငခ်ငွ ၊် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ်

အဖခာ်းရရနရ်ှ ကသာ ကငကွ ြေ်းမ ာ်းအာ်းလံ်ုး၊ ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ ကန  ရြေန်ငှ  ် ယင််းကန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ရရှ ကသာ 

ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း၊ ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းအဖမတမ် ာ်း၊ ကြောင််းြေ  ြု်း၊ အာမခအံဖဖစ ်

ထာ်းရှ ကသာကန  ရြေန်ငှ  ်ကန  ရြေက်နာြေပ် ုင််း ကပေါ်ကပါြေလ်ာကသာ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ  ်သ ု  မဟတု ်သကဘာတညူပီ ုငခ်ငွ  ်

အာ်းလံ်ုးတ ု  ြေ  ု ြေကမဘာဇဘဏလ်မီ တြေ ် (IFC ြေ ယုစ်ာ်း Onshore Security Agent အဖဖစ)် ထတံငွ ်

အကပါငထ်ာ်းရှ ရနန်ငှ  ်အာမခထံာ်းရှ ရန ်သကဘာတညူပီါသည။် 

ယခင ် အစရုှယယ်ာ ကပါငန်ှထံာ်းမှု ြေင််းလတွပ်ပီ်းကနာြေတ်ငွလ်ည််းကြောင််း၊ 

ယခငအ်စရုှယယ်ာြေမ််းလမှ််းကရာင််းခ မှုမတ ငုမ်ီတငွလ်ည််းကြောင််း၊ သံ်ုးလထြေ ် ကနာြေ ် မြေ ကစဘ  

အထြေပ်ါ အစုရှယယ်ာအကပါငထ်ာ်းရှ မှုမ ာ်းြေ  ု ပပီ်းဖပည စ်ံုကအာင ် လ ြုေန်ာကဆာငရွ်ြေ ် ရမညဖ်ဖစ်သည။် 

အထြေပ်ါ အစုရယှယ်ာအကပါငထ်ာ်းရှ မှုမ ာ်းြေ  ု ပပီ်းဖပည စ်ံုကအာငက်ဆာငရွ်ြေရ်နပ် ြေြ်ေြွေလ်ျှင ် IFC 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအရ ပ ြေြ်ေြွေမ်ှု အဖဖစ ်သတမ်ှတမ်ညဖ်ဖစ်ပါသည။် 
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၃-၂-၆။ ကုံမပဏ ၏ အရ ာကအ်အံုံ၊ စကပ်စစည််း န ငို့ ် လုံပ်ငေ််းသံုံ်း စကပ်စစည််းကှိရှိယာမျာ်း 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ်  အရ မ မ တ ု   အုပ်စ၏ုပစစည််းပ ုငဆ် ငုမ်ှု စာရင််း မ ာ်းတငွ ်ငာှ်းရမ််းထာ်းကသာ 

ကဖမမ ာ်း နငှ  ် နစှ်ရှည ် အသံ်ုး ဖပြုခငွ  ် ရကသာ အရာ မ ာ်း ပါဝငက်န ပပီ်း ယင််းတ ု  မှာ ကအာြေပ်ါ ဇယာ်း တငွ ်

ကဖေါ် ဖပထာ်းသည  ်အတ ငု််း ဖဖစ်ပါသည။် 

 

တညက်နရာ အငာှ်းသ

ြေ်တမ််း 

ခန  မ်ှန််းအြေ 

ယ်အဝန််း 

(စတုရန််းကပ)

  

အသံု်းဖပြုသည လ်ုပ်ငန််း

  

အငာှ်းခ ထာ်းသူ ငာှ်းရ

မ််းသူ 

 

ကဖမြေွြေ်အမတှ်(၁)၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် 

၂၅၊ရငမ်င််းပ ြုေ်(အကနာြေ်) 

ပဂံုပမ ြုွဲ့သစ်၊သရီီပစစယာရပ်

ြေွြေ်၊ ကညာငဦ််းပမ ြုွဲ့၊ 

ကညာငဦ််းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််းကဒသကြေီ်း။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၂၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၉၁၈ ဧြေ “My Bagan 

Residence” by Amata 
ဦ်းဝင််းကအာင်၁.,၁

၅ 

UIG၁၂ 

 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၃၊ ၁၆၁ နငှ  ်

၁၆၂/၁ ြေွင််းအမတှ်  ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ုငပလီ

ပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၂၂ ဧြေ  

(၀.၀၅+၀.၀၅

+၀.၁၂) 

 

Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ ) 

AIC၂,၁၅ UIG၁၂ 

 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ်  ၁၅၈/၁ နငှ  ်

၁၅၉/ ၂၊ ြေွင််းအမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၁၁ ဧြေ 

(၀.၀၂ 

+၀.၀၉)  

Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၃,၁၅ UIG၁၂ 
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ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၁၅၅/၂၅၁၊ 

ြေွင််းအမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၀၄ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၄,၁၅ UIG၁၂ 

 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် 

၁၄၆/၂၅၂၊ြေွင််းအမတှ်၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၀၅ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၅,၁၅ UIG၁၂ 

 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် 

၁၅၇/၂၄၉၊ြေွင််းအမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၀၈ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၆,၁၅ UIG၁၂ 

 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၆၁/၂၅၄၊ 

ြေွင််းအမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၁၅ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၇,၁၅ UIG၁၂ 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၁၅၄/၂၅၃၊ 

ြေွင််းအမတှ်၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၂၆ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

AIC၈,၁၅ UIG၁၂ 
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ကဖမတ ုင််းအမတှ် 

၁၅၆/၂၅၀၊ြေွင််းအမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်။ 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၁၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၅၇ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ)  

AIC၉,၁၅ UIG၁၂ 

ကဖမြေွြေ်အမတှ်(၉)၊ကဖမတ ု

င််းအမတှ်၉၇၊ 

သမဒုဒရာဇ်ရပ်ြေွြေ်၊ ပဂံု၊ 

ကညာငဦ််းခရ ုင၊် မနတကလ်း 

တ ုင််းကဒသကြေီ်း။ 

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၂၇ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၀.၁၆၁ ဧြေ Amata Garden Resort 

(ပဂံု) 

ဦ်းဝင််းကအာင်၁၀,၁

၅ 

UIG၁၂ 

 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ်၊သတံွ ခရ ုင၊် 

ငပလီပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာရှ  

ကဖမြေွြေ်အမတှ်၂၀၇၊ 

ဖမဖပငလ်ယ်ကဖမ၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၂၁၆/၂၁၇၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၆၊ ၁၅၇/၂၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၆၂/၁၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၅၃/၁ ၊  

 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

စြေ်တင်

ဘာလ ၂၉ 

ရြေ်ကန  မ ှ

၁၅ နစ်ှ 

၁.၀၇ ဧြေ Amata Resort (ငပလီ 

ြေမ််းကဖခ) 

ဦ်းဝင််းကအာင်၁၁,၁

၅ 

UIG 

အင််းကလ်းြေန ် သဘာဝ 

ကတာရ ုင််းတ ရစဆာနက်ဘ်းမ  

ကတာ၊ သလ ဦ်း ကြေ ်းရွာ၊ 

ကညာငက်ရွှ-နမ်ပနြ်ော်းလမ််း 

အကနာြေ်ဘြေ် ၁၇.၄၈ 

ဧြေရှ ကဖမ  

   

၂၀၁၄ 

ခုနစ်ှ၊ 

န ဝုငဘ်ာ

လ ၂၁ 

ရြေ်ကန   မှ 

နစ်ှ ၅၀ 

(တစ်ကြေ မ် 

လျှင ် ၁၀ 

နစ်ှစီ 

သြေ်တမ််း

နငှ်  

နစ်ှကြေ မ်

တ ု်းန ငု ်

ပါသည်) 

၁၇.၄၈ ဧြေ Amata 

ဥယ ာဉအပန််းကဖဖစခန််း(

အင််းကလ်းြေန)် 

သစ်ကတာနငှ  ်

သဘာဝပတ်ဝန််း

ြေ င ်

ထ န််းသ မ််းကစာင ်

ကရှာြေ်ကရ်း 

ဝနက်ြေီ်းဌာန၊ 

သစ်ကတာဌာန

  

UIG 
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ကဖမြေွြေ်အမတှ် ၁၅၄၄၊ 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၇ /၇၊ 

၊ ပဂံု ပမ ြုွဲ့သစ်၊ သူကဌ်းြေန်

ကညာငဥ်ီ်းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််းကဒသကြေီ်း 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၂၇ 

ရြေ်ကန   မှ 

၂၀၂၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကအာြေ်တ ု

ဘာလ ၉ 

ရြေ်ကန  အ

ထ  

 

၁.၅၅ ဧြေ  Amata Garden Resort 

)ပဂံု(  

ဦ်းဝင််းကအာင်၁၃ UIG 

ကဖမြေွြေ်အမတှ် ၁၅၄၄၊ 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၇ /၆၊ 

သူကဌ်းြေန၊် ပဂံု ပမ ြုွဲ့သစ်၊ 

ဦ်းခရ ုင၊် ကညာင်

မနတကလ်းတ ုင််းကဒသကြေီ်း 

၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါ

ရီလ ၂၇ 

ရြေ်ကန   မှ 

၂၀၂၇ 

ခုနစ်ှ၊ 

ကအာြေ်တ ု

ဘာလ ၉ 

ရြေ်ကန  အ

ထ  

 

၅.၀၀ ဧြေ  

 

Amata Garden Resort 

)ပဂံု(  

ဦ်းဝင််းကအာင်၁၄ UIG 

            

မ တခ်ျက ်

၁။ ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ဖပညက်ထာငစ်ုအစ ်ုးရထမံှ ၂၀၀၇ ခနုစှ၊် မတလ် ၂၇ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ   

ပမ ြု ွဲ့ ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။်  

၂။ AIC အာ်း ၂၀၁၇ခနုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၆ရြေက်န  စွ ပါ ပံစု၁ံ၀၅ နငှ  ်၁၀၆တငွ ်ကဖမပ ငုရ်ှငအ်ဖဖစ ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

၃။ AIC အာ်း ၂၀၁၇ခနုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၆ရြေက်န  စွ ပါ ပံစု၁ံ၀၅ နငှ  ်၁၀၆တငွ ်ကဖမပ ငုရ်ှင ်အဖဖစက်ဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

၄။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၆ခနုစှ၊် မတလ် ၂၈ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၅။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၆ ခနုစှ၊် မတလ် ၂၈ရြေက်န    မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၆။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၆ခနုစှ၊်  သဂတု်လ ၁ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 
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၇။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၆ခနုစှ၊် မတလ် ၂၈ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၈။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ု်းရထမံှ ၂၀၁၆ခနုစှ၊် မတလ်  ၂၈ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၉။ AIC သည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၆ခနုစှ၊်  သဂတု်လ ၁ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၁၀။ ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၂ခနုစှ၊် ဧပပီလ ၂ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ပမ ြု ွဲ့ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၁၁။ ဦ်းဝင််းကအာင(်AIC)သည ်ရခ ငုဖ်ပညန်ယအ်စ ်ုးရထမံှ(ပံစု၁ံ၅ (ြေ) ကဖမအသံ်ုးဖပြုခငွ ရ်ရှ ထာ်းပါသည။်  

၁၂။ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အရ UIG ၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်း နငှ  ် ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်းြေ  ု အာမခခံ ြေရ်ှ ကစရနအ်တြွေ၊် IFC ၏ 

အြေ  ြု်းငာှ အဆ ပုါကဖမြေြွေမ် ာ်းသည ်ကဖမ၊ အကဆာြေအ်အံု နငှ  ်တွ ဖြေက်သာ ပံကုသပ ငုပ်စစည််းမ ာ်း နငှ  ်အဖခာ်းပံကုသပ ငုပ်စစည််းမ ာ်းရှ  

အခငွ အ်ကရ်းမ ာ်း၊ အမညက်ပါြေပ် ုငဆ် ငုမ်ှု၊ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၊ အြေ  ြု်းစ်ီးပာွ်းမ ာ်းနငှ အ်တ ူ အမညက်ပါြေပ် ငုဆ် ငုမ်ှုစာခ ြုပ်ြေ  ု

အပ်နှြံောစာခ ြုပ်စာတမ််း ကပ်းအပ်၍ကပါငန်ှမံှုဖပြုဖခင််း (Equitable Mortgage) အာ်းဖဖင  ်သ်ီးသန  အ်ကပါငတ်စရ်ပ် (Exclusive Charge) 

ကအာြေတ်ငွ ်ရှ သည။် 

၁၃။ ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ကအာြေတ် ဘုာလ ၁၀ ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၁၄။ ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ဖပညက်ထာငစ်အုစ ်ုးရထမံှ ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ကအာြေတ် ဘုာလ ၁၀ ရြေက်န   မစှ၍ နစှက်ပါင််း ၃ဝအထ  

ကဖမြေ ငုာှ်းရမ််းထာ်းပါသည။် 

၁၅။ ဤကဖမမ ာ်းအတြွေ ်အငာှ်းခ ထာ်းဖခင််းခရံသမူာှ ဦ်းဝင််းကအာင ်သ ု  မဟတု ်AIC (နစှဉ််ီးကပါင််း၍ ြေမုပဏ၏ီ အစရုှယယ်ာ စစုကုပါင််း 

၇၉.၆၂% ြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းသ)ူ ဖဖစပ်ါသည။် ြေမုပဏတီငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ် AIC ၏ ရှယယ်ာပ ငုဆ် ငုမ်ှုြေ  ု ကထာြေရ်ှုပါြေ 

လြေရ်ှ ထပ်ဆင် အငာှ်းခ ထာ်းသည သ်ြေတ်မ််း ြေနုဆ်ံ်ုးပပီ်းကနာြေ ်တငွလ်ည််း ဦ်းဝင််းကအာင ်နငှ  ်AIC တ ု  ြေ ယင််းကဖမြေြွေမ် ာ်းအတြွေ် 

အစ ်ုးရထမံ ှ အငာှ်းပ ငုဆ် ငုမ်ှု အြေ  ြု်း ခစံာ်းခငွ  ် ဆြေလ်ြေရ်ှ ကနသမျှြောလပတလ်ံ်ုး တညူကီသာ အကဖခခဖံဖင  ် နငှ /်သ ု  မဟတု ်

အလာ်းတကူ ်းြေြွေ် သတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်းဖဖင  ် (စာခ ြုပ်ဝငမ် ာ်းအ ြော်း သကဘာတညူမီည  ် ငာှ်းရမ််းခ ပမာဏ 

ဖပငဆ်ငခ် ြေတ်စရ်ပ်ရပ်အရ) အငာှ်းခ ထာ်းမှုမ ာ်းြေ  ု သြေ်တမ််းတ ု်းပပီ်း ဤကဖမြေြွေမ် ာ်းြေ  ု ဆြေလ်ြေအ်သံ်ုးဖပြုန ငုစ်မွ််းရှ မညဟ် ု

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ရှုဖမငပ်ါသည။် ထ ု  ဖပင ် ယင််းငာှ်းရမ််းမှုမ ာ်းသည ် ကစ ်းြေြွေက်ပါြေက်စ ်းအရ 

ပံမုနှက် ်းြေြွေ်သတမ်တှခ် ြေ်မ ာ်းအတ ငု််း ခ ြုပ်ဆ ငုာှ်းရမ််းထာ်းဖခင််းဖဖစရ်ာ၊ အြေယ၍် ဦ်းဝင််းကအာင ်သ ု  မဟတု ်AIC ြေ မညသ် ု  ကသာ 

အက ြောင််းဖပခ ြေဖ်ဖင  ် မဆ  ု ြေမုပဏရီှ  အစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ဆြေလ်ြေြ်ေ ငုက်ဆာငပ် ငုဆ် ငုထ်ာ်းဖခင််းမရှ ကတာ သည တ် ငု၊် အလာ်းတ ူ

အကဖခခဖံဖင  ် (စာခ ြုပ်ဝငမ် ာ်းအ ြော်း သကဘာတညူထီာ်းသည  ် ငာှ်းရမ််းခ ပမာဏ ဖပငဆ်ငခ် ြေအ်ရ) ဆြေလ်ြေ ်ဤကဖမြေြွေမ် ာ်းြေ  ု

ဆြေလ်ြေင်ာှ်းရမ််းန ငုစ်မွ််းရှ မညဟ် ုဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ယံ ုြေညပ်ါသည။်  

 

၃-၂-၇။ သုံရတသေန ငို့ ် ြံွွဲ့ ပြှိို်းတှိုံ်းတကမ်   ှိုံငရ်ာ ရ ာငရွ်ကမ် မျာ်း(RESEARCH AND 

DEVELOPMENT) 

 

လနွခ်  ကသာ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် ၂နစှ်အဖပင ် ယခ ု လြေရ်ှ အခ  နအ်ထ  မ မ တ ု   အကန ဖဖင  ် သ သာထငရ်ှာ်း ကသာ 

သကုတသန နငှ  ်ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းကရ်း လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း ကဆာငရွ်ြေခ်   မှုမရှ ပါ။  
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၃-၃။ ကုံမပဏ စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၏ ရ ်ွးရန်ွးမ မျာ်းန ငို့ ်ရလို့လာ ေ််းစစခ်ျက ်

 

ကအာြေပ်ါကဆ်ွးကန်ွးမှု နငှ  ်ကလ လာဆန််းစစ်မှုြေ  ု"အပှိုံင််း-၄ -ဘဏ္ဍာရရ်းသတင််းအချကအ်လက"် ရှ   ၃၁ မတ ်

၂၀၁၈ခနုစ်ှ၊ နငှ  ် ၂၀၁၉ခနုစ်ှ၊ အတငွ ် ြေနုဆ်ံ်ုးသည  ် (ဘဏ္ဍာ)နစ်ှမ ာ်းအတြွေ ် နငှ  ် ၂၀၁၉ခနုစ်ှ၊ စြေတ်ငဘ်ာ 

၃၀ရြေက်န   တငွ ် ြေနုဆ်ံ်ုးသည  ် (ဘဏ္ဍာ)နစ်ှအတြွေ ် မ မ တ ု  ၏ စာရင််းစစ်ထာ်းကသာ နငှ /်သ ု  မဟတု ်

စာရင််းစစ်အစီရငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစ်ြေ သံ်ုးသပ်ကပ်းထာ်းသည  ် အတ ငု််း စာရင််းမစစရ်ကသ်းကသာ 

သံ်ုးသပ်ထာ်းသည်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ ကြေ ြုတင ် ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း (unaudited reviewed 

pro forma consolidated financials)နငှ  ်တ ြုေဆ် ငု ်ဖတရ်ှုကစလ ပုါသည။် မ မ တ ု  ြေမုပဏမှီာ ၂၀၁၇ ခနုစ်ှ၊ ဇွနလ် 

၂၇ ရြေက်န  ြေ ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငသ်ဖူဖစ်ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် အတြွေ ် (ဆ လု သုညမ်ှာ ၂၀၁၈ 

ခနုစ်ှ၊ မတလ် ၃၁ ရြေက်န  တငွ ်ြေနုဆ်ံ်ုးကသာဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ) စာရင််းစစ်ြေ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည အ်တ ငု််း စာရင််း 

မစစ်ရကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည  ်ကပါင််းစည််းထာ်းကသာခန်  မှန််း ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းပုံစံဖဖင သ်ာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေြ်ေ  ု တငဖ်ပန ငုပ်ါသည။် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ အတြွေ ်

စာရင််းမစစ်ရကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည  ်  ခန်  မှန််းဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း ြေ  ု ၁၂ လ တာ 

ပုံမှနဘ်ဏ္ဍာကရ်းသတင််းပ ု  ြောလအကပေါ် အကဖခခကံသာ တစ်သတမ်ှတတ်ည််း  ဖွင ဟ် အသ ကပ်းမှုတစ်ရပ် 

ကပ်းအပ်န ငုရ်န ် အလ ု  ငာှနငှ  ် မ မ တ ု  ြေမုပဏသီည ် ၂၀၁၇ ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁ ရြေက်န  တငွ ်

ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငခ်  သညဆ် ပုါြေ နငှ  ် မ မ တ ု  ြေမုပဏသီည ် ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငပ်ပီ်းကနာြေ ် မ မ တ ု  လပ်ုငန််းစု 

ြေမုပဏမီ ာ်းနငှ က်ပါင််းစည််းလ ြုေပ်ါြေ မ မ တ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအကနနငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒမ် ာ်း 

မညသ် ု  မညပုံ်ရှ န ငုသ်ညဆ် ဖုခင််းြေ  ု ကဖာ်ဖပရနအ်လ ု  ငာှ ထည် သငွ််းထာ်းဖခင််းဖဖစ်ပါသည။် ဥပမာ အာ်းဖဖင  ်

ကဖာ်ဖပရန ် အလ ု  ငာှသာဖပငဆ်ငထ်ာ်းဖခင််းဖဖစ်ပပီ်း အနာဂတြ်ောလမ ာ်းတငွ ် ကပါင််းစည််းထာ်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းရပ်တညခ် ြေ ် သ ု  မဟတု ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒမ် ာ်းအဖဖစ် ကသခ ာကပါြေ ် ညွှန််းဆ ဖုခင််းမ  ြု်း 

မဟတုပ်ါ။ [ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ၂၀၁၉ အတြွေ၊် "အပှိုံင််း-၄ - ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း" 

တငွ ် စာရင််းစစ်ထာ်းကသာ မ ခငြ်ေမုပဏနီငှ  ် လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်း ကပါင််းစည််းတငဖ်ပထာ်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်း ဆ ငုရ်ာ အခ ြေအ်လြေမ် ာ်း ထည သ်ငွ််းထာ်းပါသည။် သ ု  ရာတငွ ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ ၂၀၁၉ မှာ ၂၀၁၉ 

ဧပပီလ ၁ရြေက်န  မှ ၂၀၁၉ စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ ရြေက်န  အထ  ၆ လတာ ြောလတစ်ရပ်ြေ သုာ လွှမ််းဖခြံုသြေ  သ ု   

တ ြုေဆ် ငုစွ်ာပင ် ယင််းြောလသည ် မ မ တ ု  လပ်ုငန််းကအ်းသည်  အခ  နန်ငှ လ်ည််း တ ြုေဆ် ငုက်နသညြ်ေ  ု

သတ ဖပြုဖတရ်ှု ကစလ ပုါသည။် 

 

၃-၃-၁။   လုံပ်ငေ််း ရ ာငရွ်ကမ်  ရလေမ်ျာ်း 

၂ ၀၁၈ခနုစ်ှ မတလ် ၃၁ရြေန်ငှ  ်၂၀၁ ၉ခနုစ်ှ မတလ် ၃၁ရြေက်န  တ ု  တငွ ်ြေနုဆ်ံ်ုးကသာနစ်ှမ ာ်းအတြွေ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   

ြေမုပဏ၏ီ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုဆ ငုရ်ာ စွမ််းကဆာငခ် ြေမ် ာ်းြေ  ုကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 
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(ြေ ပ် သန််းကပါင််း) ၂၀၁၈ ခုံန စ်၊ မတလ် ၃၁ရက်ရေ ို့ 

တငွက်ုံေ် ံုံ်းရသာ ဘဏ္ဍာရရ်းန စ်  

(၁၂ လ) 

၂၀၁၉ ခုံန စ်၊ မတလ် 

၃၁ရကရ်ေ ို့တငွ ် ကုံေ် ံုံ်းရသာ 

ဘဏ္ဍာရရ်းန စ်  

(၁၂ လ) 

လုံပ်ငေ််းမ ရရာင််းရရရင ွ   

အခန််း ၃,၁၅၁ ၂,၉၆၈ 

လူစီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ ၃,၂၁၄ ၄,၀၃၃ 

အစာ်းအကသာြေ်နငှ  ်အကဖ ာ်ယမြော ၁,၅၇၂ ၁,၅၉၇ 

အဖခာ်း ၄၈၃ ၄၄၇ 

စုံစုံရပါင််း ၈,၄၁၉ ၉,၀၄၆ 

ရရာင််းချမ အတကွက်ုံေ်ကျစရှိတ ်   

အခန််းနငှ လ်ူစီ်းမီ်းပံ်ုးပ ံ ၂,၂၉၉ ၂,၀၁၀ 

အစာ်းအကသာြေ်နငှ  ်အကဖ ာ်ယမြော  ၁,၀၃၁ ၈၂၈ 

အဖခာ်း ၆၂ ၈၄ 

စုံစုံရပါင််း ၃,၃၉၂ ၂,၉၁၂ 

အ ကမ််းအဖမတ ်

 

၅,၀၂၈ ၆,၁၂၉ 

အဖခာ်းဝငရ်င ွ

 

၃၁,၂၁၀ ၃၁,၃၁၂ 

အဖခာ်းကုံေ်ကျစရှိတ ်

 

၂,၉၀၄ ၂,၇၇၂ 

EBITDA 

 
၃၃,၃၃၄ ၃၄,၆၆၄ 

EBIT 

 
၃၁,၆၄၅ ၃၃,၃၁၃ 

အတှိုံ်းစရှိတ ် ၂၂၆ ၉၃၆ 

အခွေ်မရပ်းမ  အဖမတ ် ၃၁,၄၁၉ ၃၂,၃၇၇ 

န စ်တစ်န စ်အတကွ ်စုံစုံရပါင််း အသာ်းတင ်

အဖမတ(်အရ ံ်း) 

၃၃,၁၆၉ ၃၂,၁၈၅ 

 

မတှခ် ြေ။်  ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

 

ြေမုပဏ၏ီ အဓ ြေ လပ်ုြေ ငုက်သာ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမှာ အပန််းကဖဖဟ တုယမ် ာ်း နငှ  ် လစီူ်းမီ်းပုံပ ံ လပ်ုငန််း 

စီမံခန်  ခွ မှုနငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုဖဖစ်ပါသည။် အထ်ူးသဖဖင  ် မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ ဝငက်ငမှွာ မ မ တ ု  ၏ 

လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းမ ာ်းဖဖစ်ကသာ ၉၉.၉၉ ရာခ ငုန် ှုန််းပ ငုဆ် ငု ်သည  ်UIG နငှ  ်၅၁.၀ % ပ ုငဆ် ငု ်ခငွ ရ်ှ သည  ်

MB တ ု  မှ ရရှ ကသာ ဝငက်ငမွ ာ်းမှ ဆင််းသြေလ်ာဖခင််းဖဖစ်သည။်  ဝငက်ငမွ ာ်းြေ  ု ဟ တုယ ် နငှ  ်

လစီူ်းမီ်းပုံပ ံလပ်ုငန််းမှ ရကင ွ နငှ  ် အစာ်းအကသာြေန်ငှ  ် အကဖ ာ်ယမြော (F&B) နငှ  ် အဖခာ်း ( Spa၊ laundry 

service ၊ အမှတတ်ရလြေက်ဆာငစ်သဖဖင )် မှ ရကငဟွ၍ူခွ ဖခာ်းန ငုသ်ည။်  ၁၂ လတာ ြောလနှု င််းယဉှမှုအတြွေ ်
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အထြေက်ဖာ်ဖပပါ ယဆူခ ြေအ်ကပေါ် အကဖခခပံပီ်း ၊ မတလ် ၃၁ ရြေက်န  တငွ ်အဆံ်ုးသတက်သာ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

အတြွေ၊် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ နငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အ ြော်း၊ စုစုကပါင််း 

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမှရရှ သည က်ရာင််းရကငမွှာ ၇.၄ ရာခ ငုန် ှုန််းတ ်ုးလာခ  ပါသည။် ယင််းတငွ ် ဟ တုယန်ငှ  ်

မီ်းပုံပ ံလပ်ုငန််းမ ှ ၁၀% တ ်ုးလာဖခင််းြေ အဓ ြေဖဖစ်ပါသည။် တစ်ဖြေတ်ငွလ်ည််း ယင််းဝငက်ငမွ ာ်းနငှ  ်

ဆြေစ်ပ်ကသာ ြေနုြ်ေ စရ တမ်ှာ ၁၃.၉ % မျှြေ ဆင််းသာွ်းခ  ပပီ်း ြောလတအူတငွ််း အ ြေမ််းအဖမတ ် ၂၁.၈ % 

အထ  ရှ ခ  ပါသည။်  ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ်၂၀၁၈-၂၀၁၈ တငွ ်အဖခာ်းဝငက်ငမွှာ လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းမ ာ်း ဝယယ်မူှု 

တငွ ် ည  နှု င််းဝယယ်ရူာမှ အဖမတအ်စွန််းဖဖစ်ပါသည။် (UIG နငှ  ် MB) အကရာင််းနငှ  ် ကစ ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်း၊ 

ြေပ်ွြေ ကရ်းနငှ အ်ကထကွထအွသံ်ုးစရ တမ် ာ်း အစရှ ကသာ အဖခာ်းြေနုြ်ေ စရ တမ် ာ်းသည ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ်၂၀၁၇-

၂၀၁၈ နငှ  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ အ ြော်း မတလ် ၃၁ ရြေက်န  တငွ ်ြေနုဆ်ံ်ုးကသာနစ်ှအတြွေ ်၄.၅ % 

မျှကလ ာ ြေ သာွ်းခ  ပါသည။်  အတ ်ုးအသံ်ုးစရ တမ်ှာ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ်

ပထမဆံ်ုးထတုယ်ခူ  ကသာ IFC ကခ ်းကငပံွ ပ ု်းမှုနငှ  ်ပတသ်ြေက်နပါသည။် ဘဏဏ ာနစ်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ အတြွေ ်

EBITDA  မှာ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြွေ ် အလာ်းတြူောလနငှ  ် နှု င််းယဉှပါြေ ၄.၀ %  

ဖမင တ်ြေလ်ာခ  ပါသည။်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် အတြွေ ်စုစုကပါင််း အသာ်းတင ်အဖမတ ်မှာ  ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ အလာ်းတြူောလနငှ  ် ယဉှပါြေ ၃.၀ % ြေ ဆင််းသာွ်းခ  ပါသည။်  ကနာြေထ်ပ် 

အကသ်းစ တအ်ခ ြေအ်လြေမ် ာ်းအတြွေ၊် “အပှိုံင််း ၄ - ဘဏ္ဍာရရ်းသတင််းအချကအ်လက”် ြေ  ုရညည်ွှန််းပါ။  

ယင််းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒမ် ာ်းအကပေါ် အကဖခခပံပီ်း၊ ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငသ်ညမ်ှာ ြေမုပဏ၏ီ 

ဝငက်ငစီွ်းဆင််းမှုသည ်လပ်ုငန််းအတြွေ ် ကဆာငရွ်ြေန် ငုစွ်မ််းတ ်ုးဖမ င မ်ှု (ဆ လု သုညမှ်ာ ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုနငှ  ် 

Oriental လစူီ်းမ်ီးပုံပ ဝံနက်ဆာငမ်ှု)  နငှ်  အပပ ြုင ် ပုံမှန ် ြေ ယဖ်ပန်  လာကနပပီ်း ြေမုပဏသီည ် တ ်ုးဖမ င လ်ာသည  ်

ပမာဏနငှ  ်အခ  ြု်းညကီသာ သံ်ုးစွ မှု ပမာဏြေ  ုထ ကရာြေစွ်ာ စီမံန ငုသ်ညဟ်၍ူဖဖစ်သည။် အတ ်ုးသံ်ုးစွ မှုမှာ IFC 

ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုြေ  ု ထည တ်ြွေ၍်ဖဖစ်ပပီ်း IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုကအာြေမ်ှ ရနပုံ်ကငမွ ာ်းြေ  ု

ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုတ ်ုးခ  ွဲ့ရနအ်သံ်ုးခ ခ  ပါသည။် ကနာြေထ်ပ်တ ်ုးခ  ွဲ့မည်  အစီအစဉမ ာ်းြေ  ု

ဂရုတစ ုြေက်လ လာလ ြေရ်ှ ရာ၊ မ မ တ ု  ၏ ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းတ ်ုးတြေက်ရ်းမဟာဗ ျူဟာ နငှ  ် ဆြေစ်ပ်ြေနုြ်ေ စရ တန်ငှ  ်

အြေ  ြု်းအဖမတဖ်ဖစ်ထနွ််းန ငုစ်မွ််းအ ြော်း စီမံထာ်းကသာမျှကဖခတစရ်ပ် ရရှ ရန ် အထ်ူးဂရုဖပြု 

ဆြေလ်ြေက်ဆာငရွ်ြေသ်ာွ်းမညဖ်ဖစ်ပါသည။် 

 

 

၃-၃-၂။ ဘဏ္ဍာရရ်းအရဖခအရေ 

လြေင်င််းမဟတုက်သာ ရရနပ် ုငခ်ငွ မ် ာ်း 

မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ အဓ ြေြေ သည  ် လြေင်င််းမဟတုက်သာရရနပ် ငုခ်ငွ် မ ာ်းတငွ ် ဟ တုယန်ငှ  ် လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ 

ဝနက်ဆာငမ်ှု အတြွေပ်စစည််းမ ာ်းနငှ  ်ြေ ရ ယာမ ာ်း ပါဝငပ်ါသည။် လြေင်င််းမဟတုက်သာရရနပ် ငုခ်ငွ မ် ာ်း ၇.၄ % 

ြေ ဆင််းမှုတငွ ် အဓ ြေ အာ်းဖဖင  ် မ မ တ ု  ၏ အကဆာြေအ်အံု၊ စြေပ်စစည််း နငှ  ်  လပ်ုငန််းသံ်ုး 

စြေပ်စစည််းြေ ရ ယာမ ာ်း တနဖ် ု်းကလ ာ ြေ မှု ပမာဏမ ာ်း စုစုကပါင််းြေ အဓ ြေ ြေ ပါသည။် 
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ြေ ပ်သန််းကပါင််း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၃၁ 

တွင ် အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၃၁ မတ်လ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ 

တွင ် အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

လြေ်ငင််းမဟုတ်ကသာရရနပ် ုငခ်ွင မ် ာ်း ၄၉,၂၁၃ ၄၅,၅၇၈ 

 

မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

 

လြေင်င််းရရနပ် ုငခ်ငွ မ် ာ်း 

မ မ တ ု  ၏ လြေင်င််းရရနပ် ုငခ်ငွ မ် ာ်းတငွ ်  လြေဝ်ယရ်ှ ြေနုပ်စစည််းစာရင််း၊ ရရနရ်ှ ကငစွာရင််း၊ စရနက်ငနွငှ  ်

ကြေ ြုကပ်းကငမွ ာ်း၊  ဆြေစ်ပ်သည ပု်ဂ္ ြုလအ်ဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းထမံ ရရနရ်ှ သည  ် ပမာဏ၊ ကငသွာ်း နငှ  ်

ကငသွာ်းအလာ်းတ ူမ ာ်း ပါဝငသ်ည။် လြေဝ်ယရ်ှ ပစစည််းစာရင််းဟ ုဆ ရုာတငွ ်မ မ တ ု  ၏ ဟ တုယ၊် အခန််းမ ာ်း၊ 

F&B နငှ  ် Spa ဆြေစ်ပ် ြေနုစ်ည််းမ ာ်း၊ သန်  ရှင််းကရ်းပစစည််းမ ာ်း၊ နှ ပ်နယရ်ာတငွသ်ံ်ုးသည ဆ်၊ီ 

ဝနထ်မ််းဝတစုံ်မ ာ်း၊ ဧည သ်ည  ် အကထာြေအ်ပံ ပစစည််းမ ာ်း၊ စာကရ်းြေ ရ ယာမ ာ်း စသဖဖင  ် ပါဝငသ်ည။် 

စရနက်ငမွ ာ်းနငှ  ် ကြေ ြုကပ်းကငမွ ာ်းတငွ ် ဖပငပ်မ တဖ်ြေအ်ဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းဝနက်ဆာငမ်ှုကပ်းအပ်သမူ ာ်းထ ံ

ကပ်းကခ ကသာ အာမခ၊ံ က ြော်ဖငာ၊ စကပေါ်ကငမွ ာ်း ပါဝငသ်ည။် ဆြေစ်ပ်သည  ် ပုဂ္ ြုလအ်ဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းထမံ ှ

ရရနရ်ှ သည  ်ပမာဏမှာ အဓ ြေ အာ်းဖဖင  ်မနက်န်းဂ င််းဒါရ ုြေတ်ာ ဦ်းဝင််းကအာငထ်မှံ ရရနရ်ှ သညမ် ာ်း ဖဖစ်သည။် 

ကငသွာ်းနငှ  ်ကငသွာ်းအလာ်းတ ူဆ ရုာတငွ ်လြေဝ်ယရ်ှ ကငသွာ်းနငှ  ်ဘဏမ် ာ်းတငွ ်ြေ ပ်ကင၊ွ အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ 

နငှ  ်ယရူ ုကငဖွဖင  ်အပ်နှထံာ်းကငမွ ာ်း ပါဝငသ်ည။်ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ တငွ ်

မ မ တ ု  ၏ လြေင်င််းရရနပ် ုငခ်ငွ မ် ာ်းတငွ ်၁၅၂.၃ ရာခ ငုန် ှုန််းတ ်ုးဖမင လ်ာခ  ပါသည။် 

 

)ြေ ပ်သန််းကပါင််း(  ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ် ၃၁ 

ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ် ၃၁ 

ရြေ်တွင ်အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

လြေ်ငင််းရရနပ် ုငခ်ွင မ် ာ်း ၅,၂၀၀ ၁၃,၁၂၁ 

 

မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းရှ  ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းြေ  ုအန်ီးဆံ်ုး သန််းကပါင််း ြေ န််းဖပည ယ်ထူာ်းသည။် 

 

ကဖာ်ဖပထာ်းသည အ်တ ငု််း မ မ တ ု  ၏ လြေင်င််းရရနပ် ုငခ်ငွ  ် တ ်ုးပွာ်းမှုမှာ အဓ ြေအာ်းဖဖင  ် ဆြေစ်ပ်သည  ်

ပုဂ္ ြုလအ်ဖွ ွဲ့အည််းထမှံ ကပ်းရနက်စ ကရာြေသ်ည် ပမာဏြေ အဓ ြေ ပါဝငပ်ါသည။် ယင််းပမာဏမ ာ်းသည ်



 

125 
 

အဓ ြေအာ်းဖဖင  ် ဟ တုယ ်  ပစစည််းကဆာြေလ်ပ်ုမှု သ ု  မဟတု ် ဖပနလ်ညမွ်မ််းမံကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း နငှ  ် 

ဆြေစ်ပ်ကနပပီ်း ယင််းတ ု  ြေ  ု ဆ ခု  ပါ ဆြေစ်ပ်ကသာ ပုဂ္ ြုလအ်ဖွ ွဲ့အစည််းထ ံ အထ်ူးအာ်းဖဖင  ်

အပ်နှကံဆာငရွ်ြေက်စဖခင််းဖဖစ် သည။် သသံယြေင််းရငှ််းကစရန ် ကဖာ်ဖပရလျှင ် ကပ်းရနက်စ ကရာြေသ်ည  ်

ပမာဏမ ာ်းသည ် သြေဆ် ငုရ်ာ ဟ တုယ ်  သ ု   ကပ်းအပ်ရမည်  ကဆာြေလ်ပ်ုကရ်း သ ု  မဟတု ်

ဖပနလ်ညမ်ွမ််းမံကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းအတြွေ ်ဖဖစသ်ည။်  

ယင််းလပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းသည ် မ မ တ ု  ၏ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းစီမံခန်  ခွ မှု နငှ  ် ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း 

လပ်ုြေ ငုန် ငုစ်ွမ််း တ ်ုးပွာ်းမှု (ဆ လု သုညမ်ှာ ဟ တုယစ်ီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််း) တငွ ် အဓ ြေ အခန််းြေဏ္ဍမ ှ

ပါဝငသ်ညဟ် ုမ မ တ ု  ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငပ်ါသည။်  

 

လြေင်င််းကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်း 

မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ အဓ ြေြေ ကသာ လြေင်င််းကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်းတငွ ် ြောလရညှက်ခ ်းယမူှုမှ လြေရ်ှ  

ကပ်းဆပ်ရမည်  ပမာဏ၊ ကြေ ြုတငအ်သံ်ုးဖပြုထာ်းကသာစရ တမ် ာ်းအတြွေ ် ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း  ၊ 

ကပ်းကခ ရန ငုက်သာ အခနွ၊် လ ာထာ်းအသံ်ုးစရ တမ် ာ်း အတြွေ ် ကပ်းရနတ်ာဝန ် ၊ နငှ  ်

ကြေ ြုတငက်တာင််းခထံာ်းကသာစရံကင ွ နငှ  ် အဖခာ်း ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း၊ ယင််းတငွ ် ကြော်မရှင ် နငှ  ်

အဖခာ်းအကထကွထအွရပ်ရပ် ပါဝငသ်ည။် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ်

လြေင်င််းကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်းမှာ ၅၆.၉ % ဖမင တ်ြေလ်ာခ  ပပီ်း အဓ ြေအာ်းဖဖင  ် မ မ တ ု  ၏ 

ြောလရှညက်ခ ်းယမူှုမှ လြေရ်ှ ကပ်းဆပ်ရမည  ်အပ ုင််းတငွ ်ဖမင် တြေလ်ာဖခင််းက ြောင်  ဖဖစ်သည။် 

 

ြေ ပ်သန််းကပါင််း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်ြေုနဆ်ံု်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်ြေုနဆ်ံု်းကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

လြေ်ငင််းကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း ၂,၆၇၅ ၄,၁၉၈ 

 

မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််း ဖဖစသ်ည။်  

 

ြောလရှညက်ခ ်းငာှ်းမှုမှာ IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုြေ  ု ဆ လု ပုပီ်း IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုမှ ရနပုံ်ကငမွ ာ်းြေ  ု

မ မ တ ု  ၏ Amata Resort (ပဂု)ံ နငှ  ်Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)် တ ု   ၏ အခန််းအကရအတြွေ ်

တ ်ုးဖမ င ရ်န ် အသံ်ုးခ ပပီ်းဖဖစ်သည။် ြေမုပဏသီည ်  ြောလတ  ု နငှ  ် ြောလရှည ် ရှုကထာင်  အရ မ မ တ ု  ၏ 

ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းကရ်းမဟာဗ ျူဟာ နငှ  ် ဘဏ္ဍာကရ်း တညပ်င မ်မှု အ ြော်း ကြောင််းစွာစီမံထာ်းန ငုက်သာ မျှကဖခြေ  ု

ထ န််းထာ်းန ငုသ်ညဟ် ုဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငပ်ါသည။် 
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လြေင်င််းမဟတုက်သာကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်း 

မ မ တ ု  ၏ လြေင်င််းမဟတုက်သာကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်းတငွ ် ြောလရှည ် ကခ ်းယမူှုမ ာ်း၊ အဖခာ်း လြေင်င််း 

မဟတုက်သာ ကပ်းရနတ်ာဝနမ် ာ်း နငှ  ် Finance Lease Obligaitons ပါဝငသ်ည။် 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစွ် အထ  မ မ တ ု  တငွ ် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အရ ြောလရှည ် ကခ ်းငာှ်းထာ်းမှု 

ဖမနမ်ာြေ ပ်ကင ွ၁၄,၈၂၃,၆၄၀,၀၀၀ တငရ်ှ ကနပါသည။် 

 

ြေ ပ်သန််းကပါင််း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

လြေ်ငင််းမဟုတ်ကသာ 

ကပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ မှုမ ာ်း  

၁၇,၃၂၄ ၁၈,၅၉၃ 

 

မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

 

ြေမုပဏ၏ီလပ်ုငန််းမှ နစ်ှစဉကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုသည ်ကခ ်းကငပံွ ပ ု်းမှုအကပေါ် နစ်ှစဉအတ ်ုးနှုန််း အရစ်ြေ  ဖပနဆ်ပ် 

ရန ် လံကုလာြေသ်ညဟ် ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငပ်ါသည။် ထ ု  ဖပင၊် IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှုအရ၊ IFC သည ်

အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၂.၀ သန််းအထ  ရှ ကသာ ကခ ်းကင ွအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်တစ်စ တတ်စ်ကဒသ နငှ  ်ညမီျှကသာ 

ပမာဏြေ  ု UIG သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏ၏ီ ရှယယ်ာမ ာ်းအဖဖစ်ကဖပာင််းလ ပ ငုခ်ငွ  ် CO တစ်ရပ် 

အပ်နငှ််းခရံထာ်းရပပီ်းယင််း CO ြေ  ု ြေ င် သံ်ုးပါြေ ြေမုပဏ၏ီ ြောလရှည ် ဘဏ္ဍာကရ်းက ြေ်းပမီတငရ်ှ မှုြေ  ု

ကလျှာ ခ န ငုက်ဖခရှ ပါသည။် ကနာြေထ်ပ်သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်တြွေ ်  “အပှိုံင််း ၃ -  ုံတရ်ဝသ ူ

သတင််းအချကအ်လက ်- IFC ရချ်းရင”ွ ဝနက်ဆာငမ်ှု ြေ  ုရညည်ွှန််းပါသည။်  

 

ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ စုံစုံရပါင််းပှိုံင ်ှိုံငခ်ွငို့မ်ျာ်း 

မ မ တ ု  ရှယယ်ာရငှမ် ာ်း၏ စုစုကပါင််းပ ငုဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်းတငွ ် အစရုှယယ်ာမတညက်င ွ ရင််း၊ 

ထ န််းသ မ််းထာ်းရှ ကသာဝငက်ငမွ ာ်း၊ ကငကွ ြေ်းအမ  ြု်းစာ်းကဖပာင််းလ ဖခင််းမှ ဖဖစ်ကပေါ်လာကသာအရနက်င ွ နငှ  ်

ထ န််းခ ြုပ်ထာ်းဖခင််းမရှ ကသာ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း ပါဝငသ်ည။်  ယခငြ်ေမ််းလမ်ှ်း ကရာင််းခ မှုတငွဖ်မနမ်ာန ငုင်ရံှ  

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံ ူ ၅၉၆ ဦ်းြေ အစုရှယယ်ာ ၄၉၇,၅၉၈ စြုေ  ုတစ်စုလျှင ်၅၀၀၀ ြေ ပ်နှုန််းဖဖင  ် ဝယယ်ခူ   ြေပပီ်း 

အစုရှယယ်ာအာ်းလံ်ုးြေ  ု အဖပည အ်ဝကပ်းကခ ပပီ်းဖဖစ်ပါသည။် ထ ု  အတ ူ မ မ တ ု  ၏ 

အစုရှယယ်ာမတညက်ငရွင််းမာှ  ြေ ပ် ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ သ ု   ဖမင တ်ြေလ်ာခ  ပါသည။် အဓ ြေအာ်းဖဖင  ်

လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းမ ာ်း ဝယယ်မူှု၊ ဆ လု သုညမ်ှာ UIG နငှ  ်MB က ြောင  ်  မ မ တ ု  ထ န််းသ မ််းထာ်းရှ ကသာ 



 

127 
 

ဝငက်ငမှွာလည််း ဖမင တ်ြေလ်ာခ  ပါသည။် ဝယယ်မူှု အကသ်းစ တ ် အခ ြေအ်လြေ ် အတြွေ ် "အပှိုံင််း ၄ - 

ဘဏ္ဍာရရ်းသတင််းအချကအ်လက"် ြေ  ုရညည်ွှန််းပါသည။်  ရလဒအ်ဖဖစ်  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် 

နငှ  ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှတ ု  အတြွေ ်မ မ တ ု  ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ စုံစုံရပါင််းပှိုံင ်ှိုံငခ်ွငို့မ်ျာ်းမှာ ၄.၃ 

% မျှ ဖမင တ်ြေ ်လာခ  ပါသည။်  

 

ြေ ပ်သန််းကပါင််း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ 

စုံစုံရပါင််းပှိုံင ်ှိုံငခွ်ငို့မ်ျာ်း 

၃၄,၄၁၄ ၃၅,၉၀၉ 

 

မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

ြေမုပဏ၏ီမတညရ်င််းနှ်ီးကငအွကဖခခမှံာ ကန  စဉလပ်ုငန််းမ ာ်းအတြွေက်ထာြေပံ် ရုံသာမြေ တ ်ုးခ  ွဲ့ရန ်မဟာဗ ျူဟာ 

အတြွေပ်ါ ကထာြေပံ် န ငုရ်န ်အာ်းကြောင််းတညပ်င မ်သညဟ် ုဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှုဖမငပ်ါသည။်  

  

၃-၃-၃။ ရငရွ က်းလယွက်မူ န ငို့ ်မတညရ်င််းန  ်းရငရွင််းဖမစမ်ျာ်း 

ကအာြေပ်ါဇယာ်းသည ်မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်းကငကွ ြေ်းလယွြ်ေမူှု ြေ  ုညွှန််းဖပကသာ အဓ ြေအခ  ြု်းမ ာ်းြေ  ု

ကဖာ်ဖပထာ်းသည။်  

 

 ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

ြောလတ ုကပ်းဆပ်န ငုမ်ှု အခ  ြု်း  ၁.၉၄ ၃.၁၃ 

က ြေ်းပမ ီ နငှ  ် စုစကုပါင််း 

ပ ငုဆ် ုငခ်ွင အ်ခ  ြု်း 

၀.၅၈ ၀.၆၃ 

က ြေ်းပမ ီ

နငှ ရ်ရနပ် ုငခ်ွင အ်ခ  ြု်း 

၀.၃၇ ၀.၃၉ 

 

မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းမှု နငှ  ် တ ်ုးခ  ွဲ့ မှုြေ  ု နစ်ှစဉ အဖမတအ်စွန််းမ ာ်း နငှ  ် လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းမ ာ်းမှ 

ထ န််းသ မ််းထာ်းကသာဝငက်ငမွ ာ်း အပါအဝင ် အတငွ််းရင််းဖမစ်မ ာ်းဖဖင သ်ာမြေ အဓ ြေအာ်းဖဖင  ် ရှယယ်ာရှင ်
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မ ာ်း၏ စုစုကပါင််းပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ် ာ်းနငှ  ် က ြေ်းပမီ အပါအဝင ် ဖပငပ်ရင််းဖမစ်မ ာ်းမှ ပါ 

ဘဏ္ဍာကငကွထာြေပံ် ထာ်းပါသည။်  ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည ရ်ြေစွ်  အထ  မ မ တ ု  သ နာ်းလညသ်မျှဆ ရုလျှင ်

မ မ တ ု  တငွ ် ြောလတ  ု နငှ  ် ြောလရှည ် စီ်းပွာ်းကရ်း လပ်ုငန််းလ အုပ်ခ ြေမ် ာ်းအတြွေ ် သင က်လ ာ်ကသာ 

ကငကွ ြေ်းလယွြ်ေမူှု နငှ  ်မတညရ်င််းနှ်ီးကငရွင််းဖမစ်မ ာ်း ရှ သည ်ဟ ုဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ထငဖ်မငယ်ဆူထာ်းပါသည။်  

 

၃-၄။ ရငသွာ်းစ ်း င််းမ ခေ် ို့မ ေ််းချက ်

ကအာြေပ်ါဇယာ်းတငွ ် မ မ တ ု  ၏ ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုရငှ််းတမ််းမ ာ်းမှ ကရွ်းခ ယထ်ာ်းကသာ အခ ြေမ် ာ်းြေ  ု ကဖာ်ဖပ 

ထာ်းပါသည။် ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှု ရငှ််းတမ််းအကသ်းစ တအ်တြွေ ် "အပှိုံင််း ၄ - ဘဏ္ဍာရရ်းသတင််း 

အချကအ်လက"် ြေ  ုရညည်ွှန််းအပ်ပါသည။် 

 

ြေ ပ်သန််းကပါင််း ၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

၂၀၁၉ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 

၃၁ရြေ် တွင ်

အဆံု်းသတ်ကသာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ  )၁၂ လ(  

လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှုဆ ုငရ်ာ 

ကဆာငရွ်ြေ်ခ် ြေ်မ ာ်း )တွင ်

အသံု်းဖပြုကသာ  (ဖဖင  ် ဖဖည ဆ်ည််း 

ပံ ပ ်ုးကသာ ကငသွာ်း 

၂,၉၉၁ (၁,၆၄၁) 

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုဆ ုငရ်ာ 

ကဆာငရွ်ြေ်ခ ြေ်မ ာ်း )တွင ်

အသံု်းဖပြုကသာ  ( ဖဖင  ် ဖဖည ဆ်ည််း 

ပံ ပ ်ုးကသာ ကငသွာ်း 

(၁၇,၇၆၉) (၁,၂၁၄) 

ဘဏ္ဍာကရ်းပံ ပ ်ုးမှုဆ ုငရ်ာ 

ကဆာငရွ်ြေ်ခ ြေ်မ ာ်း )တွင ်

အသံု်းဖပြုကသာ  (ဖဖင  ် ဖဖည ဆ်ည််း 

ပံ ပ ်ုးကသာ ကငသွာ်း 

၁၅,၂၉၅ ၃,၄၈၆ 

ကငသွာ်းနငှ  ် ကငသွာ်းအလာ်းတူမ ာ်း 

အသာ်းတင ်တ ု်းပွာ်း )/ကလ ာ ြေ  (မှု  

၅၁၇ ၆၃၁ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှအစတွင ် ကငသွာ်း 

သ ု  မဟုတ် ကငသွာ်းအလာ်းတူ 

၁,၁၂၇ ၆၁၃ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှအြေုနတ်ွင ် ကငသွာ်း 

သ ု  မဟုတ် ကငသွာ်းအလာ်းတူ 

၁,၆၄၃ ၁,၂၄၅ 
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မ တခ်ျက ်

ဇယာ်းပါ ြေ န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှ  အန်ီးဆံ်ုး သန််းဂဏန််းအဖပည  ်ဖဖင  ်ကဖာ်ဖပ ထာ်းဖခင််းဖဖစသ်ည။်  

 

အထြေက်ဖာ်ဖပပါ ၁၂ လတာ ြောလနှု င််းယဉှမှုအတြွေ ်ယဆူကဖာ်ဖပခ ြေြ်ေ  ုအကဖခခ၍ံ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ တငွ ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းဖဖင  ် ဖဖည ဆ်ည််းပံ ပ ်ုးကသာ ကငသွာ်းသည ် ြေ ပ် ၂,၉၉၁ သန််း 

တ ်ုးလာပပီ်း ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တငွ ်ြေ ပ် ၁,၆၄၁ သန််း ကလ ာ ြေ လာက ြောင််းကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။်  

လညပ်တရ်င််းနှ်ီးကင၊ွ တနဖ် ်ုးကလ ာ ြေ မှု၊ အတ ်ုးအသံ်ုးစရ တမ် ာ်း သည ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ နစ်ှခစုလံ်ုးရှ  

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းဖဖင  ်ဖဖည ဆ်ည််းပံ ပ ု်း ကသာ မ မ တ ု  ၏ ကငသွာ်းပမာဏအတြွေ ်အဓ ြေ 

ြေ ပါသည။်  လညပ်တရ်င််းနှ်ီးကငတွငွ ် အကဖပာင််းအလ မ ှတစ်ပါ်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် တငွ ်

အကြေ်ီးမာ်းဆံ်ုးအကဖပာင််းအလ မှ ဆြေစ်ပ်သည်  ပုဂ္ ြုလအ်ဖွ ွဲ့အစည််းထမှံ ကပ်းရနက်စ ကရာြေသ်ည်  ပမာဏ 

ဖမင တ်ြေလ်ာဖခင််းဖဖစ်သည။်  ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှု ကဆာြေရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းတငွ ် အသံ်ုးဖပြုကသာ ကငသွာ်းြေ  ု

အဓ ြေအာ်းဖဖင  ်ဟ တုယဝ်ငဆ်ံ မှု နငှ /်သ ု  မဟတု ် ကဆာြေလ်ပ်ုမှု တငွ ်တ ်ုးဖမ င ဖ်ခင််း၏ ရလဒအ်ဖဖစ် မ မ တ ု  ၏ 

လြေက်အာြေခ် ံအဖွ ွဲ့အစည််း UIG ြေ သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကစပါသည။်  

 

ဘဏ္ဍာကရ်းကထာြေပံ် မှုဖဖင  ် ဖဖည ဆ်ည််းပံ ပ ်ုးကသာကငသွာ်းမှာ IFC ကခ ်းကင ွ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ှ

ထတုယ်မူှုက ြောင် ဖဖစ်သည။် ပ ုမ ုသ ရှ လ ပုါြေ "အပှိုံင််း၃ -  ုံတရ်ဝသ၏ူ သတင််းအချကအ်လက ် - IFC  

ရချ်းရငဝွနက်ဆာငမ်ှု" သ ု   ရညည်ွှန််းအပ်ပါသည။်  မ မ တ ု  ၏ ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှု ခန်  မှန််းကဖခအကပေါ်တငွ ်

ကနာြေထ်ပ်ဆန််းစစ်ကလ လာမှုအတြွေ ်ကအာြေပ်ါ အခန််းြေ  ုရညည်ွှန််းအပ်ပါသည။်  

 

ရငသွာ်းစ ်း င််းမ  န ငို့ ်လုံပ်ငေ််းလညပ်တမ် ပတဝ်ေ််းကျငမ်ျာ်း ခေ် ို့မ ေ််းချက ်

မ မ တ ု  ၏ စီမံခန်  ခွ ကရ်းသည ်မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်း နငှ  ် ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုအကပေါ် အဓ ြေအာ်းဖဖင  ်

သြေက်ရာြေက်သာ အကရ်းပါကသာ အက ြောင််းရင််းမ ာ်း၊ ပုံမှနမ်ဟတုက်သာ သ ု  မဟတု ်ဖဖစ်ကလ ဖဖစ်ထ မရှ ကသာ 

ဖဖစ်စဉမ ာ်း သ ု  မဟတု ်ဖံွွဲ့ ပဖ ြု်းဖဖစ်ကပေါ်မှုမ ာ်း အပါအဝငြ်ေ  ုကအာြေပ်ါအတ ငု််း ကလ လာဆန််းစစ်ထာ်းပါသည။်  

 

မှိမှိတှိုံ ို့၏ လုံပ်ငေ််းလညပ်တမ် မျာ်းန ငို့ ်ရငသွာ်းစ ်း င််းမ အရပေါ် သကရ်ရာကရ်သာ အရ ကာင််းရင််းမျာ်း 

 

စ ်းပွာ်းရရ်းအရဖခအရေမျာ်း 

မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်း နငှ  ် ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုရလဒမ် ာ်းမှာ ဖမနမ်ာန ငုင် ံ နငှ  ် တစ်ြေမဘာလံ်ုး၏ 

အကထကွထစွီ်းပွာ်းကရ်းအကဖခအကနကပေါ်တငွ ် တညမ်ှီကနပါသည။် အကရ်းအပါဆံ်ုးအကနဖဖင  ်  လြေရ်ှ တငွ ်

မ မ တ ု  သ နာ်းလညဖ်ခင််း မရှ ကသ်းသည  ် ဗ ုင််းရပ်စ် တစ်မ  ြု်းက ြောင  ် ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းသညမ်ကမျှာ်မှန််းန ငုက်သာ 

အတ ငု််းအတာအထ  လ ငလ် ငဖ်မနဖ်မန ်ရုတက်လ ာ ြေ ဆင််း လာသညြ်ေ  ုဖမငက်တွွဲ့ကနရပပီဖဖစ်သည။် ြေ ဗုစ်-၁၉ 
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ပ ံွဲ့ နှံ  မှုသည ်  ဖမနမ်ာန ငုင် ံ နငှ  ် တစ်ြေမဘာလံ်ုး၏ အကထကွထ ွ စီ်းပွာ်းကရ်းအကဖခအကနအကပေါ် 

ဆ ်ုးြေ  ြု်းဆြေလ်ြေသ်ြေက်ရာြေမ်ှု မညမ်ျှ ြောမည၊် မညမ်ျှြေ ယဖ်ပန်  မည၊် မညမ်ျှ ဆ ်ုးရွာ်းမည ်

ဆ ဖုခင််းြေ လုည််း ရငှ််းရှင််းလင််းလင််းမသ န ငုက်သ်းပါ။  မ မ တ ု  ၏ ဖပညတ်ငွ််းကဖာြေသ်ညမ် ာ်း အကပေါ် 

အဓ ြေသြေက်ရာြေက်သာ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းအလာ်းအလာတစ်ခတုည််းြေ သုာ  ြေည မ်ညဆ် လုျှငလ်ည််း 

မကရရာမှုမ ာ်းစွာရှ ကနပါသည။်  

ဥပမာအာ်းဖဖင  ် ကြောြေန်ှုတက်ဖာ်ဖပရလျှင ် အကနာြေဘ်ြေ ် ရခ ငုဖ်ပညန်ယ၏် လြေရ်ှ မပင မ်သြေမ်ှု နငှ  ်

အနာဂတ ်အကဖခအကန၏ ဖမနမ်ာ စီ်းပွာ်းကရ်းအကပေါ် ဂယြေရ် ုြေမ်ှုမှာ ရငှ််းရှင််းလင််းလင််း သ န ငုမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။  

ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် န ငုင်ဖံခာ်းတ ြုေရ် ုြေရ်င််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှု အနာဂတအ်လာ်းအလာမှာလည််း လနွခ်  ကသာ နစ်ှမ ာ်း 

ကလာြေ ် အာ်းကြောင််းခ ငမှ် ကြောင််းန ငုပ်ါလ မ် မည။်  ၂၀၂၀ ဖပည န်စ်ှတငွ ် ြေ င််းပမညဟ် ု ကမျှာ်မှန််းရကသာ 

အကထကွထကွရွ်းကြောြေပ်ွ ၏ ရလဒ ် နငှ  ် ယင််း၏ စီ်းပွာ်းကရ်းအကပေါ် ဂယြေြ်ေ လုည််း ကနာြေဆ်ံ်ုးလြေက်တွွဲ့ 

ြေ သည် ရြေစွ် အထ  ဆြေလ်ြေက်စာင  ်ြေည ရ်မည ် ဖဖစ်ပါသည။်  ထ ု  အတပူင ် မ မ တ ု  ၏ န ငုင်တံြော 

ကဖာြေသ်ညမ် ာ်းအကပေါ် သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကသာ ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းအလာ်းအလာ မှာလည််း ကသခ ာကရရာ 

မှုမရှ ပါ။  ဥပမာအာ်းဖဖင ၊် ကြောြေန်ှုတက်ဖာ်ဖပရလျှင၊် အငအ်ာ်းကြေ်ီးန ငုင်မံ ာ်းအ ြော်း အထ်ူးသဖဖင  ်

အကမရ ြေနဖ်ပညက်ထာငစု် နငှ  ် တရုတန် ငုင်တံ ု  အ ြော်း ြေနုသ်ယွက်ရ်းကဆ်ွးကန်ွးည  နှု င််းမှုမ ာ်း၏ 

အလာ်းအလာနငှ  ် ယင််း၏  ြေမဘာ စီ်းပွာ်းကရ်းအကပေါ်ဂယြေသ်ညလ်ည််း မကရမရာရှ ကနဆ ဖဖစ်ပါသည။်  

ဥကရာပသမဂ ္ နငှ  ် ဆြေစ်ပ်ကနကသာ န ငုင်မံ ာ်းသညလ်ည််း ပဗ တ နန် ငုင်သံည ် ဥကရာပသမဂ္မှ 

နတုထ်ြွေမ်ှုက ြောင  ် ဖဖစ်ကပေါ်လာမည ် မကမျှာ်မှန််းန ငုက်သာ စီ်းပွာ်းကရ်း မတညမ်ပင မ်ဖဖစ်မှုနငှ  ်

ရငဆ် ငုရ်န ငုပ်ါသည။်  

မ မ တ ု  ဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ် ယင််းအက ြောင််းရင််းမ ာ်း နငှ  ် ယင််းတ ု  ၏ မ မ တ ု  လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု နငှ  ် ကငသွာ်း 

စီဆင််းမှုအကပေါ် သြေက်ရာြေမ်ှုရှ န ငုသ်ည်  အလာ်းအလာမ ာ်းြေ  ု အဖခာ်း အက ြောင််းရင််းမ ာ်းနငှ အ်တ ူ အထ်ူး 

ဂရုထာ်း ဆြေလ်ြေက်စာင  ်ြေည က်နပါသည။် ကနာြေထ်ပ်သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်တြွေ ် အပှိုံင််း ၂ -  

စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လက ် - ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိရသာ အနတရာယအ်လာ်း အလာမျာ်း" တငွ ်

 ြေည ပ်ါ။ 

  

တစ်ခ  နတ်ည််းတငွပ်င ် ြေ ဗုစ်-၁၉ ပ ံွဲ့ နှံ  မှုက ြောင  ် ယင််းသ ု  တ ်ုးခ  ွဲ့ မှု အရှ နအ်ဟနု ် ကန်ှးကြေ်ွးန ငုက်သာ်လည််း 

ကယဘယု  အကနဖဖင  ် ဆ ရုလျှင ် ကရရှညတ်ငွ ် ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််း နငှ  ် အပန််းကဖဖ လပ်ုငန််း အတြွေ ်

ဖပညတ်ငွ််း နငှ  ် ြေမဘာ  ဝယလ် အုာ်းမှာ  ဆြေလ်ြေတ် ်ုးပွာ်းလာမညဖ်ဖစ်သညဟ် ု မ မ တ ု  ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမင ်

ထာ်းပါသည။်  အထ်ူးသဖဖင  ် ဖမနမ်ာန ငုင်အံပါအဝင ် အာရှတစ်လွှာ်းတငွ ် ြောလလတ် နငှ  ် ြောလရှည ်

အာ်းကြောင််းခ ငုမ်ာကသာ ကနာြေထ်ပ်စီ်းပွာ်းကရ်းတ ်ုးတြေမ်ှု ဖဖစ်ထနွ််းလာန ငုပ်ပီ်း သံ်ုးန ငုစ်ွ န ငုက်သာ ဝငက်ငရွှ  ပပီ်း 

သံ်ုးစွ န ငုသ်ည်  လလူတတ်န််းစာ်းဦ်းကရ ဆြေလ်ြေတ် ်ုးတြေလ်ာမညဟ် ု မ မ တ ု   ယံ ုြေညထ်ာ်း 

သည် အတြွေက် ြောင်   ြေ န််းမာကရ်းအရ ပ ုမ ုကဘ်းြေင််းလံဖုခြံုကသာ အပန််းကဖဖမှု နငှ  ် ခရီ်းသာွ်းလာမှု 

လ လုာ်းခ ြေမ်ှာ သ သ သာသာ တ ်ုးတြေလ်ာန ငုသ်ည်  အလာ်းအလာကြောင််းရှ သညဟ် ုယံ ုြေညထ်ာ်းပါသည။်  
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"အပှိုံင််း ၃ -  ုံတရ်ဝသ၏ူ သတင််းအချကအ်လက"် တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသည် အတ ငု််း မ မ တ ု  ၏ ဧည သ်ည ်

အခန််း အမ ာ်းစမုှာ ဘနဂ်လ မု ာ်း၊ ဗီလာမ ာ်းဖဖစ်ရာ ြေ ယဝ်န််း ခန််းနာ်းသည  ် ကနရာထ ငုခ်င််းမ  ြု်း ပံ ပ ု်း 

ကပ်းန ငုပ်ါသည။်  ယင််းသ ု  ြေ ယဝ်န််းကသာ ကနရာထ ငုခ်င််းမ  ြု်းသည ်ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ ြေ  ုရငဆ် ငုရ်န ်နငှ  ်

ြေ န််းမာကရ်းအတြွေ ် အစ ု်းရအာဏာပ ုငမ် ာ်းြေဖဖစ်ကစ၊ ကဖာြေသ်ညမ် ာ်းြေဖဖစ်ကစ ဟ တုယမ် ာ်းထမံ ှ

ကမျှာ်လင ထ်ာ်းန ငုက်သာ "ကန  စဉလမူှုဘဝတငွခ်ပ်ခာွခာွကနထ ငုဖ်ခင််း" အစီအမံမ ာ်းြေ  ု အလ ငအ်ဖမနြ်ေ င သ်ံ်ုး 

ကဆာငရွ်ြေန် ငုပ်ါသည။်  

ယင််းသ ု  ကသာ အစီအမံမ ာ်းမှာ ြေ ဗုစ်-၁၉ ြေပ်ကရာဂါ အလနွတ်ငွလ်ည််း ဆြေလ်ြေက်ဆာငရွ်ြေသ်ာွ်းန ငုသ်ည ်

ဖဖစ်ရာ မ မ တ ု  ၏ ြေ ယဝ်န််းကသာကနရာထ ငုခ်င််းသည ် ပပ ြုငဘ်ြေမ် ာ်းထြေ ် မ မ တ ု  ြေ ယဉှပပ ြုငမ်ှုအသာစီ်း 

ရကစကသာ ကနာြေထ်ပ်အာ်းသာမှုတစ်ရပ်လည််း ဖဖစ်ပါသည။် သ ု  ဖဖစ်ရာ မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်

ကငသွာ်းစ်ီးဆင််းမှုရလဒမ် ာ်း အလာ်းအလာမှာ ြေ  ြု်းက ြောင််းဆကီလ ာ်စွာ အကြောင််းဘြေတ်ငွရ်ှ မညဟ် ု

မ မ တ ု  ရှု ဖမငထ်ာ်းပါသည။်  

 

အစှိုံ်းရစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း 

မ မ တ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်းလပ်ုငန််းမ ာ်းသည ်အစ ်ုးရ စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းမ ာ်းနငှ  ်အည ီကဆာငရွ်ြေရ်ပပီ်း လ ငုစ်င ်နငှ  ်

ခငွ် ဖပြုခ ြေမ် ာ်း လ အုပ်ပါသည။် အစ ု်းရ၏စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းမ ာ်း ကဖပာင််းလ မှုသည ် မ မ တ ု  ၏ စီ်းပွာ်းကရ်း 

လပ်ုငန််းမ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာကရ်းလညပ်တမ်ှု စွမ််းကဆာငရ်ည ် နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ရလဒမ် ာ်း အကပေါ် 

သြေက်ရာြေမ်ှုရှ န ငုပ်ါသည။်  

အကသ်းစ တြ်ေ  ု "အပှိုံင််း ၂ - စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာသတင််းအချကအ်လက-်  ံုံ်းရ ံ်းနှိုံငရ်ဖခရ ှိရသာ 

အနတရာယအ်လာ်းအလာ အရ ကာင််းရင််းမျာ်း" နငှ  ် "အပှိုံင််း-၉ အဓှိကကျရသာ ဖမေ်မာဥပရေမျာ်း န ငို့ ်

စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း အန စခ်ျိုပ်" တငွ ် ြေည ပ်ါ။ 

 

မှိမှိတှိုံ ို့၏ လုံပ်ငေ််းလညပ်တမ် ရလေမ်ျာ်း န ငို့ ် ရငသွာ်းစ ်း င််းမ  အရပေါ် သကရ်ရာကရ်သာ  ပ်တှိုံ်း 

အရ ကာင််းရင််းမျာ်း 

 

အစဉအလာအရ သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကသာ အဓ ြေအက ြောင််းရင််းမ ာ်းမှာ မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ရလဒ ်

မ ာ်း နငှ်  ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုအကပေါ် ဆြေလ်ြေသ်ြေက်ရာြေမ်ှုရှ မညဖ်ဖစ်ပပီ်း ယင််းတ ု  မှာ - 

 ဧည သ်ည၊် ဟ တုယအ်ခန််း နငှ  ်ဟ တုယတ်ညက်နရာ အကရအတြွေ ်တ ်ုးပွာ်းဖခင််း၊  

 လစီူ်းမီ်းပုံပ ံစီ်း ခရီ်းသည၊် လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံအကရအတြွေ ် နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တသ်ည် ကနရာ အကရ 

အတြွေတ် ်ုးပွာ်းဖခင််း 

 ယဉှပပ ြုငမ်ှု၊ 
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ဟှိုံတယ ်ဧညို့သ်ည၊် ဟှိုံတယ ်အခေ််း န ငို့ ်ဟှိုံတယတ်ညရ်ေရာအရရအတကွ ်တှိုံ်းပွာ်းဖခင််း 

အထြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်းသည် အတ ငု််း UIG သည ် ြေမုပဏြီေ အဖပည အ်ဝပ ုငဆ် ငုက်သာ 

လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းတစခ်ဖုဖစ်ပပီ်း ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် အဓ ြေြေ ကသာ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််း  

လပ်ုြေ ငုသ်တူစ်ဦ်းဖဖစ်သြေ  သ ု   မ မ တ ု  ၏ အဓ ြေ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ဝငက်ငစီွ်းက ြောင််းတစ်ခလုည််း 

ဖဖစ်ပါသည။်  အခန််းငာှ်းခမ ာ်းသည ် ဥပမာအာ်းဖဖင  ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် အတြွေ ်ဆ ုပါြေ 

မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ဝငက်င ွ ၃၂.၈ % ြေ  ု ြေ ယုစ်ာ်းဖပြုပါသည။် မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု 

ရလဒမ် ာ်း တ ်ုးဖမ င န် ငုရ်န ်အလ ု  ငာှဟ တုယဧ်ည သ်ည၊် ဟ တုယအ်ခန််း နငှ်  ဟ တုယတ်ညက်နရာ အကရအတြွေ ်

တ ်ုးဖမ င ရ်န ် အထ်ူးအကရ်းပါပါသည။်  ယင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍  ဤလပ်ုငန််း အပ ုင််းြေဏ္ဍ ြေ  ု တ ်ုးခ  ွဲ့ ဖခင််းမှာ 

ြေမုပဏ၏ီ အဓ ြေ အာရုံစ ုြေရ်မည်  အက ြောင််းအရာဟ ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငပ်ါသည။် 

မ ြောကသ်းမီနစှ်မ ာ်းအတငွ််း Amata Garden Resort (အင််းကလ်းြေန)်တငွ ်၂၀၁၆ခနုစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလ၌ ဗီလာ၂၀ 

ကဆာြေလ်ပ်ုခ  ၍ ၂၀၁၈ခနုစ်ှ၊ ကအာြေတ် ဘုာလ၌ ထပ်တ ်ုး ၉၃ခန််း တညက်ဆာြေဖ်ခင််းဖဖင်  တ ်ုးခ  ွဲ့ ခ  ပါသည။် 

Amata Garden Resort (ပုဂံ) တငွလ်ည််း ၂၀၁၇ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာလ ထပ်တ ်ုး 

၁၂၂ခန််းတညက်ဆာြေပ်ပီ်းစီ်းခ  ပါသည။်  ထ နုည််းတ ူ ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာတငွ ် ဘာ်းအ၌ံ Amata 

အမှတတ်ဆံ ပ်ဖဖင  ်“My Hpa-An Residence"  ြေ ဗီုလာ ၂၀  ဖဖင  ်ဖွင လ်စ်ှခ  ပပီ်း ကနာြေလ်ာမည  ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ်

တငွ ် ကနာြေထ်ပ် ဗီလာ ၁၀ လံ်ုး ထပ်မံထည သ်ငွ််းရန ် စီစဉထာ်းပါသည။်  ထ ု  ဖပင ် ပမ တ ်ြေျွန််းစုကဒသတငွ ်

Amata အမှတတ်ဆံ ပ်ဖဖင  ် ကနာြေထ်ပ် ဟ တုယမ် ာ်း ထပ်မံဖွင လ်စှ်ရန ် စီစဉထာ်းပါသည။် Awinka 

အမှတတ်ဆံ ပ်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ၊ မ မ တ ု  ဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ် ယင််းတဆံ ပ်ြေ  ု စတငသ်ံ်ုးစွ မည်  အခငွ် အလမ််းနငှ  ်

အခ  နက်ြောင််းြေ  ုဂရုတစ ုြေက်လ လာကနပပီ်း ၂၀၂၁ ခနုစ်ှ၊ တငွ ်ဖမနမ်ာန ငုင်ရံှ  ကနရာ ကလ်းခ ုသ ု  မဟတု ်ငါ်းခတုငွ ်

အခန််း ၅၀ ခန်  စီဖဖင  ် စတငဖွ်င လ်စ်ှရန ် ကမျှာ်မှန််းထာ်းပါသည။်  “အပှိုံင််း ၃ -  ုံတရ်ဝသ၏ူ 

သတင််းအချကအ်လက ် - အာ်းသာချကမ်ျာ်း/မဟာဗျျူ ဟာမျာ်း - မဟာဗျျူဟာမျာ်း - အပေ််းရဖြစခေ််းန ငို့ ်

ဟှိုံတယ ် ရရွ်းချယရ်င််းန  ်းဖမ  ိုပ်န မံ မ တစ ်ငို့ ် မှိမှိတှိုံ ို့လုံပ်ငေ််းတှိုံ်းတကရ်ရ်း ကှိုံ အာရံုံစှိုံကရ် ာငရွ်ကဖ်ခင််း” 

ြေ လုည််း  ြေည ပ်ါ။ 

 

မ မ တ ု   ဟ တုယဝ်ငဆ်ံ န ငုစွ်မ််းနငှ  ် ခရီ်းသညတ်ည််းခ နု ငုသ်ည်  အကရအတြွေြ်ေ  ု ကအာငဖ်မငစွ်ာတ ်ုးခ  ွဲ့ ဖခင််းဖဖင  ် ၊ 

ထတုလ်ပ်ုမှု ဖမ င် တငဖ်ခင််းဖဖင  ်ြေနုြ်ေ စရ တသ်ြေသ်ာကစဖခင််းဖဖင ၊်  REVPAR ြေ  သ ု  ကသာ မ မ တ ု  ၏ အဓ ြေ 

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု အညွန််းြေ န််းမ ာ်း နငှ အ်တ ူ မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ရလဒမ် ာ်းနငှ  ်

ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုြေ  ုထပ်မံ ဖမ င တ်ငန် ငုမ်ညဟ် ုဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငထ်ာ်းပါသည။်  

 

လစူ ်းမ ်းပံုံပျံစ ်း ခရ ်းသည၊် လစူ ်းမ ်းပံုံ်းပျအံရရအတကွ ် န ငို့ ် လုံပ်ငေ််းလညပ်တသ်ည်ို့ရေရာအရရအတကွ ်

တှိုံ်းပွာ်းဖခင််း 

MB  သည ် ြေမုပဏ၏ီ လြေက်အာြေခ်လံပ်ုငန််းတစခ်ဖုဖစ်ပပီ်း ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်  လစူီ်းမီ်းပုံပ ံလပ်ုငန််း 

ကလ်းခသုာရှ သည  ် အနြေတ်စ်ခဖုဖစ်သြေ  သ ု   ြေမုပဏ၏ီ ကနာြေထ်ပ် အဓ ြေြေ ကသာ ဝငက်ငစီွ်းဆင််းမှု 
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တစ်ခဖုဖစ်ပါသည။်  ၊  ဥပမာအာ်းဖဖင  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တငွ ် ခရီ်းသညဝ်ငက်ငသွည ် မ မ တ ု  ၏ 

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုဝငက်င ွ စုစုကပါင််း၏ ၄၄.၆ % ရှ ပါသည။် မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒ ်

ဖမ င တ်ငန် ငုရ်နအ်လ ု  ငာှ၊ လစီူ်းမီ်းပုံပ ံစီ်းခရီ်းသည ် အကရအတြွေ၊် လစီူ်းမီ်းပုံ်းပ ံ အလံ်ုးကရနငှ  ်

လပ်ုငန််းလညပ်တသ်ည် ကနရာ အကရအတြွေ ် ဖမ င တ်ငရ်နလ် အုပ်ပါသည။်  ယင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍၊ 

ဤလပ်ုငန််းအပ ငု််းြေဏ္ဍတ ်ုးခ  ွဲ့ကရ်းသညလ်ည််း ြေမုပဏ၏ီ ကနာြေထ်ပ်အာရုံစ ုြေရ်မည် ြေ စစဟ ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ 

ရှု ဖမငပ်ါသည။်  

၂၀၁၉ ခနုစှ် တငွ ်MB သည ်ြေမဘာ နပံါတတ်စ် လစီူ်းမီ်းပုံပ ံထတုလ်ပ်ုသည  ်လပ်ုငန််း Cameroon Balloons Ltd. 

မှ ထတုလ်ပ်ုကသာ ကနာြေထ်ပ်မီ်းပုံ်းပ ံ ၃ လံ်ုး ဝယယ်ခူ  ပပီ်း စုစုကပါင််း ၁၅ လံ်ုးအထ  ရှ လာပပီဖဖစ်ပါသည။်  

လြေရ်ှ တငွ ် ယင််း၏ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ု အဓ ြေအာ်းဖဖင  ် ပုဂံ၊ မနတကလ်း၊ အင််းကလ်းြေန ် နငှ  ် ငပလတီ ု  တငွ ်

ဝနက်ဆာငက်ပ်းလ ြေရ်ှ ပါသည။်  ကြောြေန်ှုတက်ဖာ်ဖပရလျှင၊် ပုဂမံှ ခရီ်းသညအ်ကရအတြွေမ်ှာ 

အမ ာ်းဆံ်ုးဖဖစ်ပပီ်း ပုဂံသည ်၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ဇူလ ငုလ် တငွ ်ြေမဘာ အကမွအနစ်ှ ကနရာတစ်ခ ုအဖဖစ်  UNESCO ြေ 

သတမှ်တခ်  သြေ  သ ု   ဖပညတ်ငွ််းနငှ  ် န ငုင်တံြောခရီ်းသာွ်းမ ာ်း၏ အဓ ြေ လာကရာြေလ်ညပ်တရ်ာကနရာလည််း 

ဖဖစ်ရာ ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် ခရီ်းသာွ်းအကရအတြွေ ် မ ာ်းဖပာ်းလာသညန်ငှ  ် အမျှ စီ်းနင််းသ ူ ခရီ်းသည ်

အကရအတြွေလ်ည််းမ ာ်းဖပာ်းလာမညဟ် ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငထ်ာ်းပါသည။် ထ ု  ဖပင ် MB ၏ ဘာ်းအနံငှ  ်

ပင််းတယ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းြေ  ု တ ်ုးခ  ွဲ့ရန ် အခငွ အ်လမ််းမ ာ်းြေ လုည််း 

ဂရုတစ ုြေက်လ လာလ ြေရ်ှ ပါသည။်  

မ မ တ ု  ၏ ဟ တုယအ်ပန််းကဖဖလပ်ုငန််းနငှ အ်လာ်းတပူင၊် လပ်ုငန််းစု၏ အထ ကရာြေဆ်ံ်ုးတ ်ုးခ  ွဲ့ မှုနငှ  ်

အြေ  ြု်းရလဒအ်ကြောင််းဆံ်ုး ဖဖစ်ရာ၊ မ မ တ ု   မီ်းပုံပ ံဝနက်ဆာငမ်ှုမှတစ်ဆင  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုရလဒန်ငှ  ်

ကငသွာ်းစီ်းဆင််းမှုြေ  ုဖမ င တ်ငန် ငုမ်ညဟ် ုဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှု ဖမငထ်ာ်းပါသည။်  

 

ယ ဉပပှိိုငမ်  

ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းနငှ  ်အပန််းကဖဖလပ်ုငန််း တငွ ်မ ာ်းစွာကသာ အကသ်းစာ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း ( သ ု  ကသာ်လည််း 

ထ ပ်တန််းကဖာြေသ်ည ် မ ာ်းြေ  ု ပစ်မှတထ်ာ်း) မှသည ် အလတစ်ာ်းနငှ  ် အကြေ်ီးစာ်း 

က ်းြေြွေအ်ခ ငုအ်မာရရှ ပပီ်းသာ်း လပ်ုငန််းမ ာ်း၊ န ငုင်တံြော တငွထ်ငရ်ှာ်းသည်  န ငုင်ဖံခာ်းလပ်ုငန််းကြေ်ီးမ ာ်းပါဝင ်

လပ်ုြေ ငုက်န ြေကသာက ြောင  ် အထ်ူးယဉှပပ ြုငမ်ှု အာ်းကြောင််းသည  ် ြေဏ္ဍဖဖစ်ပါသည။်  

စ တခ် ယံ ုြေညန် ငုက်သာ ဝနက်ဆာငမ်ှု ကပ်းအပ်သအူဖဖစ် ဆယစ်ုနစှ်နစှ်ခနု်ီးပါ်းမျှ တညက်ဆာြေခ်  ကသာ 

ဂုဏသ်တင််းကြောင််း၊ အရညအ်ကသ်ွးတစသ်မတတ်ည််းရှ ကသာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်း ရှ ဖခင််း သာမြေ 

ကြောြေန်ှုတက်ဖာ်ဖပရလျှင ် အဓ ြေ ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််းမ ာ်း အပါအဝင ်  သြေဆ် ငုသ်အူာ်းလံ်ုးနငှ  ်

ဆြေဆ်ကံရ်းကြောင််း တညက်ဆာြေထ်ာ်းန ငုဖ်ခင််းတ ု   က ြောင်  ပပ ြုငဘ်ြေမ် ာ်းနငှ  ်

ထ ထ ကရာြေက်ရာြေယ်ဉှပပ ြုငန် ငုလ် မ် မညဟ် ု မ မ တ ု  အကနဖဖင ယ်ံ ုြေညပ်ါသည။်  ထ ု  ဖပင ် ဝနက်ဆာငမ်ှု 

ြေဏ္ဍတစ်ခတုငွ ် ပ မု ု ယဉှပပ ြုငမ်ှုအာ်းကြောင််းကလကလ၊ ကဖာြေသ်ညမ် ာ်းသည ်

အရညအ်ကသ်ွးပ မု ုကြောင််းမွနက်သာ ဝနက်ဆာငမ်ှုမ  ြု်းြေ  ုရရှ ခစံာ်းန ငုက်လကလ ဆ ကုသာ အမ ာ်းလြေခ်ထံာ်းသည  ်
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သကဘာတရာ်းတစခ်ရုှ ပါသည။် ကရရှညတ်ငွ ် ဖမနမ်ာန ငုင်ရံှ  ခရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း ၊ ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှုနငှ  ်

အပန််းကဖဖလပ်ုငန််း မှာ ပ ုမ ု ဆွ ကဆာငန် ငုစ်မွ််းရှ လာန ငုပ်ါသည။်  ဤြေဏ္ဍတငွ ် ကအာငဖ်မငစ်ာွ 

ယဉှပပ ြုငန် ငုဖ်ခင််းဖဖင်  မ မ တ ု  ၏ လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှု ရလဒမ် ာ်းနငှ  ် ကငသွာ်းစီ်းဆငမ်ှုြေ  ု

ပ ုမ ုအာ်းကြောင််းလာကစမညဟ် ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ရှုဖမငထ်ာ်းပါသည။် အကသ်းစ တအ်ခ ြေ ် အလြေမ် ာ်းအတြွေ ်

"အပှိုံင််း ၃-  ုံတရ်ဝသ၏ူ သတင််းအချကအ်လက ်- လုံပ်ငေ််းရြာ်ဖပချက ်-ယ ဉပပှိိုငမ် " ြေ  ု ြေည ပ်ါ။ 

 

 

 

အပှိုံင််း ၄။ အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့က်ုံမပဏ ၏ စ မံအုံပ်ချိုပ်မ အြဲွွဲ့၊ အစုံရ ယယ်ာရ င ်

မျာ်း၊ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  

 

၄-၁။ ေါရှိုံကတ်ာဘုံတအ်ြဲွွဲ့ န ငို့ ်ေါရှိုံကတ်ာမျာ်း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ အကထကွထ ွစီမံအုပ်ခ ြုပ်မှုနငှ  ် လမ််းညွှနမ်ှုအတြွေ ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ  ု

တာဝနအ်ပ်နငှ််းထာ်းပါသည။်  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ်ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း အကဖခအကနနငှ  ်

လပ်ုငန််း လညပ်တ ် ကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ကစာင  ်ြေည လ် ြေ ် လ အုပ်လျှင ် လ အုပ်သြေ  သ ု   ဆန််းစစ ်

သံ်ုးသပ်မည ်ဖဖစ်ပါသည။် 

 

ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါဇယာ်းသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းနငှ  ် ပတသ်ြေက်သာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု

ကဖာ်ဖပထာ်း ပပီ်း ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုးသည ်ဖမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမ ာ်းဖဖစ်သည။်  

 

 

အမည ်

 

ကမွ်းကန  သ

ြေက ရာဇ်/  

ြေ ာ်း၊ မ / 

လမူ  ြု်း 

ြေ ယုက်ရ်းအြေ ဉ်း၊ရာ

ထ်ူး၊တာဝန ် (ပညာကရ်း 

နငှ  ် အဖခာ်းြေမုပဏတီငွ ်

တာဝနထ်မ််းကဆာငက်နပါ

ြေ 

တာဝနြ်ေ ကုဖာ်ဖပရမည)် 

 

လပ်ုသြေ ်

အစုရှယယ်ာပ ုငဆ် ငုမ်ှုပ

မာဏ  (၁)  

ဦ်းဝင််းကအာင ်(၂) ၁၉၆၆ခနုှ

စ်၊ 

စြေတ်င်

ဘာလ 

၁၆ရြေ/် 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။် 

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ 

 သဂုတလ်  ၂

၂ ရြေ ်ကန  ြေ 

ခန  အ်ပ်ခ  ပါ

သည။် 

၄,၃၆၀,၀၀၀ 
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ြေ ာ်း/  

ဖမနမ်ာ 

 

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် ၁၉၇၂ခနုစှ၊် 

စြေတ်င်

ဘာလ 

၂ရြေ/် 

မ / 

 ဖမနမ်ာ 

 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။် 

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ 

 သဂုတလ်  ၂

၂ ရြေ ်ကန  ြေ 

ခန  အ်ပ်ခ  ပါ

သည။် 

၄၀၀,၀၀၀ 

ကဒေါ် နလီာဝင််း ၁၉၇၁ခနုစှ်

၊ ကမလ 

၆ရြေ ်/ 

မ /  

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။် 

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ 

 သဂုတလ်  ၂

၂ ရြေ ်ကန  ြေ 

ခန  အ်ပ်ခ  ပါ

သည။် 

၄၀၀,၂၀၀ 

ကဒေါ်သန််းသန််းကအာင ် ၁၉၄၅ခနုစှ်

၊ 

ကအာြေတ် ု

ဘာလ 

၂၆ရြေ ်/  

မ /  

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။် 

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ 

 သဂုတလ်  ၂

၂ ရြေ ်ကန  ြေ 

ခန  အ်ပ်ခ  ပါ

သည။် 

၄၀၀,၀၀၀ 

ကဒေါ်ခငစ်ုစုဟန ် ၁၉၇၁ခနုစှ်

၊ 

ကအာြေတ် ု

ဘာလ 

၄ရြေ ်/  

မ /  

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။် 

၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ 

 သဂုတလ်  ၂

၂ ရြေ ်ကန  ြေ 

ခန  အ်ပ်ခ  ပါ

သည။် 

 

၄၀၀,၀၀၀ 

 

ဦ်းကြေ ာ်ပ ုင ်  

၁၉၄၉ခနုစှ်
ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။်  

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ 

စြေတ်ငဘ်ာ

- 
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၊ ဇွနလ် 

၁၃ရြေ/် 

ြေ ာ်း/ 

ဖမနမ်ာ l 

လ ၁ ရြေက်န   

တငွ ်

ခန  အ်ပ်ခ  သ

ည။်  

ကဒေါ် သတီာကအ်း  ၁၉၈၂ခနုစှ်၊ 

မတလ် 

၂၃ရြေ/် မ/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်း

ပါသည။်  

၂၀၁၈ ခနုစှ်၊ 

စြေတ်ငဘ်ာ

လ ၁ ရြေက်န   

တငွ ်

ခန  အ်ပ်ခ  သ

ည။်  

- 

 

မ တခ်ျက ်

(၁)အထြေက်ဖာ်ဖပပါဇယာ်းတငွ ်တ ြုေရ် ုြေထ်ည ဝ်ငထ်ာ်းကသာ ရှယယ်ာအကရအတြွေမ် ာ်းြေ ုသာ ထည သ်ငွ််းထာ်းပပီ်း ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ၏ Amata International Company Limited မတှဆင  ် ထည ဝ်ငထ်ာ်းကသာ 

သယွဝ် ြုေရ်ှယယ်ာထည ဝ်ငထ်ာ်းမှုမ ာ်းြေ  ုထည သ်ငွ််းထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။  

(၂) ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ်Amata International Co., Ltd ၏ ြေ ယုစ်ာ်းလယှ ်ဒါရ ုြေတ်ာလည််း ဖဖစပ်ါသည။်  

 

ပပီ်းခ  သည  ်သံ်ုးနစ်ှ အတငွ််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ မညသ်ည  ်ဒါရ ုြေတ်ာမျှ - 

(၁) ၎င််း အကပေါ်သ ု   ကသာ်လည််းကြောင််း၊ ၎င််းြေ ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အုပ်ခ ြုပ်မှုဒါရ ုြေတ်ာ သ ု  မဟတု ်

အုပ်ခ ြုပ်မှုြေ ယုစ်ာ်းလယှ ် အဖဖစ် ကဆာငရွ်ြေက်နသည  ် ြေမုပဏ ီ အကပေါ်သ ု   ကသာ်လည််းကြောင််း 

ကဒဝါလခီဖံခင််း (bankruptcy) ဆ ငုရ်ာ ဥပကဒ တစရ်ပ်ရပ် အရ ဦ်းတ ြုေ ် ကလျှာြေထ်ာ်းဖခင််း ခရံမှု 

မရှ ခ  ပါ။ 

(၂) ကထာငဒ်ဏ ်ခ မှတန် ငုသ်ည  ်ဖပစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာဖဖင  ်ဖပစ်မှု ထငရ်ှာ်း စီရငခ်ရံဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ဖပစ်မှု ရငဆ် ငုက်နရဖခင််း မရှ ပါ။ 

(၃) ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အုပ်ခ ြုြုပ်မှုဒါရ ုြေတ်ာ၊ မနက်နဂ ာ သ ု  မဟတု ်အုပ်ခ ြုပ်မှုြေ ယုစ်ာ်းလယှ ်အဖဖစ်မှ 

အရညအ်ခ င််း ပ ြေယ်ငွ််းမှု မရှ ခ  ပါ။ သ ု  မဟတု ်

(၄) အြေ ံြု်းဝငဥ်ပကဒ သ ု  မဟတု ် စည််းမ ဉ်း သတမှ်တခ် ြေ ် တစ်စုံတစ်ရာ ထ ပါ်းခ  ြု်းကဖာြေမ်ှု 

အတြွေ ်စံုစမ််း စစ်ကဆ်းဖခင််း ခရံသည  ်ြေမုပဏ ီတစ်ခခုတုငွ ်စီမံ အုပ်ခ ြုပ်ကရ်း တာဝန ်တစ်စံုတစ်ရာ 

ထမ််းကဆာငခ်  ဖခင််း မရှ ခ  ပါ။ 
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၄-၂။ အုံပ်ချိုပ်မ ေါရှိုံကတ်ာမျာ်း၊ မေ်ရေဂျာမျာ်းန ငို့ ်အုံပ်ချိုပ်မ ကှိုံယစ်ာ်းလ ယမ်ျာ်း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အမှုကဆာငအ်ရာရှ မ ာ်းသည ် ကန  စဉ စီမံအုပ်ခ ြုပ်မှု နငှ  ် လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုဆ ငုရ်ာ 

ြေ စစရပ်မ ာ်းအတြွေ ် တာဝနယ်ကူဆာငရွ်ြေလ် ြေရ်ှ ပါသည။် ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါ ဇယာ်းတငွ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   

အမှုကဆာငအ်ရာရှ မ ာ်းနငှ  ်ပတသ်ြေက်သာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ုကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

  

 

အမည် ရမွ်းရေ ို့သကက ရာဇ်/  

ကျာ်း၊ မ /              

လမူျှိို်း 

  

ကှိုံယရ်ရ်းအကျ

ဉ်း၊ရာ ်ူး၊တာဝေ် 

(ပညာရရ်းန ငို့ ်

အဖခာ်းကုံမပဏ တွ

င ်

တာဝေ် မ််း

ရ ာငရ်ေပါက 

တာဝေ်ကှိုံရြာ်ဖပ

ရမည်) 

လုံပ်သက် အစုံရ ယ်

ယာပှိုံင ်ှိုံင်

မ ပမာဏ 

 

ဦ်းညွန  ဝ်င််းထွန််း  

(ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ ခ ြုပ်) 

  

၁၉၆၂ခုနစ်ှ၊ 

ကအာြေ်တ ုဘာလ 

၃၁ရြေ် / ြေ ာ်း/  

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။် 

၂၀၁၇ ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁ 

ရြေ်ကန   ြေ ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

၄၀,၀၀၀ 

ကဒေါ်လွငလ်ွငဖ်ပံြု်း (Group 

Operations Manager) 

၁၉၆၅ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီလ 

၁၅ရြေ် 

မ /  

ဖမနမ်ာ 

 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။် 

၂၀၀၃ ခုနစ်ှ၊ ကအာြေ်တ ုဘာလ 

၂၃ ရြေ်ကန   ြေ ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည်။ 

၁၀၀  

ကဒေါ်သတီာ (ဘဏ္ဍာကရ်း 

အရာရှ )   

  

  

 

၁၉၇၀ခုနစ်ှ၊ 

န ဝုငဘ်ာလ 

၂၈ရြေ် /  

မ /  

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။် 

၂၀၀၉ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၁ 

ရြေ်ကန   ြေ ခန  အ်ပ်ခ   ပါသည။် 

မရှ  

ကဒေါ် ခ ုငဝ်င ဖ်ဖျူ 

)အကရာင််းနငှ  ်

ကစ ်းြေွြေ်ဖမ င တ်ငက်ရ်းဒါရ ု

ြေ်တာ(   

၁၉၇၅ခုနစ်ှ၊ 

ကအာြေ်တ ုဘာလ 

၈ရြေ်/ 

မ/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။်  

၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၅ 

ရြေ်ကန  တွင ်ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

မရှ  
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ကဒေါ် နလီာဝင််း 

အုပ်ခ ြုပ်မှုဒါရ ုြေ်တာ (( စီမံ

ကရ်းရာ) 

၁၉၇၁ခုနစ်ှ၊ 

ကမကလ ၆ရြေ်/ 

မ/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။်  

၂၀၀၀ ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ ၁ 

ရြေ်ကန  တွင ်ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

၄၀၀,၂၀၀ 

ဦ်းကဇာ်ဝင််းလှု င ် )Group 

Human Resource 

Manager) 

၁၉၇၆ ခုနစ်ှ၊ ကမလ 

၁၈ရြေ်/ 

ြေ ာ်း/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။်  

၂၀၁၇ ခုနစ်ှ၊ ဇွနလ် ၂၀ 

ရြေ်ကန  တွင ်ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

မရှ   

ဦ်းကစာတငထ်ဋွ ် )Group 

F&B Manager) 

.၁၉၇၂ခုနစ်ှ 

ဒဇီငဘ်ာလ 

၁၆ရြေ်/ 

ြေ ာ်း/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။် 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁ 

ရြေ်ကန  တွင ်ခန  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

မရှ   

ကဒေါ်ဆုလင််းန ငု ်

(လြေ်ကထာြေ်ဘဏ္ဍာကရ်း

အရာရှ ခ ြုပ်) 

၁၉၉၃ ခုနစ်ှ၊ 

မတ်လ ၁၉ရြေ်/ 

မ/ 

ဖမနမ်ာ 

ကအာြေ်တွငက်ဖာ်

ဖပထာ်းပါသည။် 

၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁ ရြေ် 

ကန  တွငခ်န  အ်ပ်ခ  ပါသည။် 

၁၀၀ 

 

ပပီ်းခ  သည  ်သံ်ုးနစှ ်အတငွ််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ မညသ်ည  ်အမှုကဆာင ်အရာရှ မ ာ်းမျှ - 

(၁) ၎င််း အကပေါ်သ ု   ကသာ်လည််းကြောင််း၊ ၎င််းြေ ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အုပ်ခ ြုပ်မှုဒါရ ုြေတ်ာ သ ု  မဟတု ်အုပ်ခ ြုပ်မှု 

ြေ ယုစ်ာ်းလယှ ် အဖဖစ ် ကဆာငရွ်ြေက်နသည  ် ြေမုပဏ ီ အကပေါ်သ ု   ကသာ်လည််းကြောင််း ကဒဝါလခီဖံခင််း ဆ ငုရ်ာ 

ဥပကဒ တစ်ရပ်ရပ် အရ ဦ်းတ ြုေ ်ကလျှာြေထ်ာ်းဖခင််း ခရံမှု မရှ ခ  ပါ။ 

(၂) ကထာငဒ်ဏ ်ခ မှတန် ငုသ်ည  ် ဖပစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာဖဖင  ် ဖပစမ်ှု ထငရ်ှာ်း စီရငခ်ရံဖခင််း သ ု  မဟတု ် ဖပစ်မှု 

ရငဆ် ငုက်နရဖခင််း မရှ ပါ။ 

(၃) ဒါရ ုြေတ်ာ၊ အုပ်ခ ြုပ်မှုဒါရ ုြေတ်ာ၊ မနက်နဂ ာ သ ု  မဟတု ်အုပ်ခ ြုပ်မှုြေ ယုစ်ာ်းလယှ ်အဖဖစ်မှ အရညအ်ခ င််း 

ပ ြေယ်ငွ််းမှု မရှ ခ  ပါ။ သ ု  မဟတု ်

(၄) အြေ ံြု်းဝငဥ်ပကဒ သ ု  မဟတု ်စည််းမ ဉ်း သတမ်ှတခ် ြေ ်တစ်စံုတစ်ရာ ထ ပါ်းခ  ြု်းကဖာြေမ်ှု အတြွေ ် စုံစမ််း 

စစ်ကဆ်းဖခင််း ခရံသည  ် ြေမုပဏ ီ တစ်ခခုတုငွ ် စီမံခန  ခ်ွ ကရ်း တာဝန ် တစ်စံုတစရ်ာ ထမ််းကဆာငခ်  ဖခင််း 

မရှ ခ  ပါ။ 
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၄-၃။ အရရ်းကက ်းရသာ ရောကခ်ံသတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  

 

ဘုံတအ်ြဲွွဲ့ဝင ်ေါရှိုံကတ်ာမျာ်း 

 

ဦ်းဝင််းရအာင ်

ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ်Amataဟ တုယလ်ပ်ုငန််းစု၏ တညက်ထာငသ် ူနငှ  ်ဥြေက ဌ အဖဖစ် ၂၀၀၀ခနုစ်ှမှစ၍ 

ကဆာငရွ်ြေခ်  ပပီ်း  City University of New York မှ BBA (International Marketing) ြေ ၁ု၉၉၃ ခနုစှ ်

တငွရ်ရှ ခ  ပါသည။် ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ်လပ်ုငန််းစု၏ ဦ်းကဆာငည်ွှန ်ြော်းကရ်းမ ်း ၊ အမတ အဖပညဖ်ပညဆ် ငုရ်ာ 

ြေမုပဏလီမီ တြေ၏် အမှုကဆာငအ်ရာရှ ခ ြုပ်နငှ  ်(ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်ပလြေစ်တစ် ပုံသငွ််းဖခင််းစြေရုံ်လပ်ုငန််းြေ  ု

စတငက်ဆာငရွ်ြေခ်  ကသာ) The Utility Plastic Industry Co., Ltd ၏ ဦ်းကဆာငည်ွှန ်ြော်းကရ်းမ ်းအဖဖစ ်

ကဆာငရွ်ြေလ် ြေ ်ရှ ပါသည။် ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ်ယခငြ်ေ ဦ်းကဆာငည်ွှန ်ြော်းကရ်းမ ်း အဖဖစ် ၁၉၉၆ ခနုစှ် မှ 

၂၀၁၂ ခနုစှ ် အထ  ယနူ ြုေတ်ြေ ် ဟမု််းစငတ်ာ (United Home Center Co., Ltd ) (အ မ်တငွ််း၊အ မ်ဖပငန်ငှ  ်

ပြေသ်ြေက်သာ ပရ ကဘာဂ ထတုလ်ပ်ုဖဖန  ခ်  ကရ်း) နငှ  ် (ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် သစသ်ာ်းစြေမ်ှုလပ်ုငန််းြေ  ု

စတငက်ဆာငရွ်ြေခ်  ကသာ) United International Group ၏ ဦ်းကဆာငည်ွှန ်ြော်းကရ်းမ ်း အဖဖစ် ၁၉၉၃ခနုစှ်မှ 

၂၀၀၀ခနုစ်ှ အထ  ကဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် 

 

ဦ်းဝင််းကအာင ်ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါ အသင််းအဖွ ွဲ့မ ာ်းတငွလ်ည််း အဖွ ွဲ့ဝငအ်ဖဖစ်ပါဝငက်ဆာငရွ်ြေလ် ြေရ်ှ ပါသည။် 

 

အဖွ ွဲ့အစည််း ရာထ်ူး 

ဖမနမ်ာန ငုင် ံ လြေက်ဆာငန်ငှ အ်မှတတ်ရပစစည််း လပ်ုငန််းရငှမ် ာ်း 

အသင််း 

ဥြေက ဌ 

ဖမနမ်ာန ငုင်ခံရီ်းသာွ်းအဖွ ွဲ့ခ ြုပ် အလပ်ုအမှုကဆာငက်ြော်မတ ီ

အဖွ ွဲ့ဝင ်

ဖမနမ်ာန ငုင်ဟံ တုယဆ် ငုရ်ာလပ်ုငန််းရှငမ် ာ်းအသင််း အလပ်ုအမှုကဆာငက်ြော်မတ ီ

အဖွ ွဲ့ဝင ်

 

 

ရေေါ်ရေဖမတသ်ရူအာင ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် သည ်  ၁၉၉၅ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနုတ်ြေက သ လုမ်ှ သခဂ ာဘာသာအထ်ူးဖပြုဖဖင  ်

သ ပပံဘွ ွဲ့ (BSc.)ြေ  ု ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၀၀ခနုစှ် မှစ၍  Amata ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းစ၏ု ဒါရ ုြေတ်ာ 

အဖဖစ်ကဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် ယခငြ်ေ Green Cross Specialist Center တငွလ်ည််း အုပ်ခ ြုပ်ကရ်းမ ်း အဖဖစ် 

၁၉၉၈ခနုစှ် မှ ၂၀၀၀ခနုစှ် အထ  ကဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် အုပ်ခ ြုပ်ကရ်းမ ်းအကနဖဖင  ် ကဆ်းြေသုမှုနငှ ဆ် ငုက်သာ 

လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ု လ အုပ်သလ  ု အစီစဉမ ာ်းခ မှတက်ပ်းဖခင််း၊ ညွှန ်ြော်းဖခင််း နငှ  ်
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စီစစ်အြေ ဖဖတဖ်ခင််းမ ာ်းြေ  ု ကဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် ထ သု ု   ကဆာငရွ်ြေခ်  ဖခင််းဖဖင  ် လပ်ုငန််း၏ 

လပ်ုငန််းကဆာငတ်ာြေ စစရပ်မ ာ်းြေ  ုလညပ်တက်စန ငုရ်န ်လ အုပ်ကသာ လပ်ုငန််းအကတွွဲ့အ ြေြံုြေ  ုရရှ ခ  ပါသည။် 

 

ရေေါ် ေ လာဝင််း 

ကဒေါ် နလီာဝင််းသည ် ၁၉၉၄ ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနုတ်ြေကသ လုမ်ှ ရူပကဗဒဘာသာအထ်ူးဖပြုဖဖင သ် ပပံဘွ ွဲ့ 

BSc.)ြေ ရုရှ ခ  ပပီ်း လပ်ုငန််းစု၏ဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ် ၂၀၀၀ခနုစ်ှမှ စတငတ်ာဝနယ်ခူ  ပါသည။် ၁၉၉၃ခနုစ်ှမှ 

၂၀၁၂ခနုစှအ်ထ  ယနူ ြုေတ်ြေ ် ဟမု််းစငတ်ာြေမုပဏ ီ လမီ တြေ ် (United Home Center Co., Ltd) တငွ ်

ဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ် တာဝနထ်မ််းကဆာငခ်  ပါသည။် လပ်ုငန််းစု၏ လပ်ုငန််းဌာနစုအသ်ီးသ်ီးြေ  ု

စီမံအုပ်ခ ြုပ်လ ြေရ်ှ ပပီ်း ြေနုပ်စစည််းမ ာ်း တငပ် ု  ဖခင််း/တငသ်ငွ််းဖခင််း ြေ စစရပ်မ ာ်း၊ လပ်ုငန််းအကရာင််းအဝယ ်နငှ  ်

ပစစည််းမ ာ်း ထ န််းသ မ််းဖခင််း၊ ထတုလ်ပ်ုဖခင််း နငှ  ် အဖခာ်း လပ်ုငန််းြေ စစရပ်မ ာ်းတငွ ် အဓ ြေ တာဝနယ် ူ

ကဆာငရွ်ြေလ် ြေရ်ှ ပါသည။် 

 

ရေေါ်သေ််းသေ််းရအာင ်

ကဒေါ်သန််းသန််းကအာငြ်ေ  ုြေမုပဏ၏ီဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ် ၂၀၁၇ခနုစှ်၊  သဂုတလ် ၂၂ ရြေက်န  တငွ ်ခန  အ်ပ် 

ခ  ပါသည။် ကဒေါ်သန််းသန််းကအာင ် သည ် အဂဂလ ပ်စာဘာသာရပ်ဖဖင  ် ပညာကရ်းဘွ ွဲ့ြေ  ု ဆရာအတတသ်င ်

ကြောလ ပ်(ရနြ်ေနု)်မှ ရရှ ခ  ပပီ်း အထြေတ်န််းဖပဆရာမအဖဖစ် ၁၉၇၂ ခနုစ်ှမှ ၁၉၈၈ခနုစ်ှအထ  တာဝန ်

ထမ််းကဆာငခ်  ပါသည။် 

 

ရေေါ်ခငစ်ုံစုံဟေ် 

ကဒေါ်ခငစ်ုစုဟနြ်ေ  ု ြေမုပဏ၏ီဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ် ၂၀၁၇ ခနုစ်ှ  သဂုတလ် ၂၂ ရြေက်န  တငွ ် ခနအ်ပ်ခ   

ပါသည။် ကဒေါ်ခငစ်ုစဟုနသ်ည ် ၁၉၉၆ခနုစှ်တငွ ် သတတ ကဗဒဘာသာအထ်ူးဖပြုဖဖင  ် သ ပပံဘွ ွဲ့ (BSc.(Hons:)) 

ြေ  ု ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၀၀ခနုစှ်တငွ ် မဟာသ ပပံဘွ ွဲ့ြေ  ု ရနြ်ေနုတ်ြေက သ လုမ်ှ ရရှ ခ  ပါသည။် ထ ု  ဖပင ် ၂၀၀၂ခနုစ်ှတငွ ်

ရနြ်ေနုစီ််းပွာ်းကရ်းတြေကသ လုမှ် ဖပညသ်ူ  ကရ်းရာစီမံခန  ခ်ွ မှု မဟာဘွ ွဲ့ြေ  ုရရှ ခ  ပါသည။် ကရနနံငှ  ်သဘာဝဓာတက်ငွွဲ့ 

ကရာင််းဝယက်ရ်း ြေမုပဏ ီတစ်ခဖုဖစ်ကသာ နလီာရ ု်းမ ကရာင််းဝယက်ရ်း ြေမုပဏ ီလ မီတြေတ်ငွ ်လြေက်ထာြေ ်

အမှုကဆာငအ်ရာရှ  (Executive Assistant ) အဖဖစ် ၂၀၀၀ခနုစ်ှမှ စတင ်တာဝနယ်ကူဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် 

 

ဥ ်းရကျာ်ပှိုံင ်

ဦ်းကြေ ာ်ပ ုငသ်ည ် ဖမနမ်ာကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းနငှ ဖံွ်ွဲ့ ပဖ ြု်းကရ်း အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာြေမုပဏလီမီ တြေ ်

(Myanmar Construction and Development Public Co., Ltd.) ၏ အမှုကဆာငအ်ရာရှ ခ ြုပ် (CEO) 

အဖဖစ်လည််းကြောင််း ၊ ဖမနမ်ာကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းဆ ငုရ်ာလပ်ုငန််းရှငမ် ာ်းအသင််း (Myanmar Construction 

Entrepreneurs Association) ၏ ဒတု ယဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်လည််းကြောင််း လြေရ်ှ တာဝနယ်ထူာ်းသဖူဖစ်ပါသည။်  

ယခငြ်ေ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited နငှ  ်First Myanmar Investment Company Limited 

၏ မနက်န်းဂ င််းဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ် တာဝနယ်ခူ  ဖူ်းသဖူဖစ်ပပီ်း ၁၉၉၁ ခနုစ်ှြေတည််းြေ လပ်ုငန််းစုတငွ ်

ပူ်းကပါင််းပါဝငခ်  သဖူဖစ်ြော ဘဏ္ဍာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှုဌာနြေ  ု စီမံကြေ်ီး ြေပ်ခ  သဖူဖစ်သည။် ရ ု ်းမဘဏ၏် 

ဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်လည််း ၂၀၁၄ ခနုစ်ှမတ ငုမီ်အထ  တာဝနယ်ခူ  သဖူဖစ်သည။် ၁၉၇၄ ခနုစ်ှမှစ၍ ကရှွဲ့ကန လပ်ုြေ ငုခ်ငွ  ်
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ရခ  သဖူဖစ်ပပီ်း ဖမနမ်ာကြော်ပ ုရ တန်ငှ ဘ်ဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ ဥပကဒနယပ်ယတ်ငွ ် ြေ ယြ်ေ ယဖ်ပန်  ဖပန်   သ ရှ  

နာ်းလညသ်ဖူဖစ်သည။် ရနြ်ေနုတ်ြေက သ လု၊် ဖမနမ်ာန ငုင်မံှ ၁၉၇၃ ခနုစှ်တငွ ် ၀ ဇဇာဘွ ွဲ့ (ဥပကဒ) ရရှ ခ  ပပီ်း 

၁၉၇၄ခနုစှ် တငွ ်ဥပကဒဝ ဇဇာဘွ ွဲ့ရရှ ခ  သည။်  

 

 

ရေေါ်သ တာရအ်း 

ကဒေါ်သတီာကအ်းသည ်က ြေ်းပမီ နငှ  ်ရှယယ်ာ အရင််းအနှ်ီးကစ ်းြေြွေမ် ာ်း နငှ  ်ကြော်ပ ုရ တ ်အတ ငုပ်ငခ် ံ

အ ြေကံပ်းမှု သာမြေ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှု စီမံခန်  ခွ ကရ်းြေ ပုါ လွှမ််းဖခြံုကသာ ဘဏ္ဍာကရ်းဝနက်ဆာငမ်ှုြေဏ္ဍတငွ ် ၁၀ 

နစှ်ကြေ ာ် ြော အကတွွဲ့အ ြေြံုမ ာ်းစွာရှ သဖူဖစ်သည။် လြေရ်ှ တငွ ် ကဖာြေသ်ည ် ၆၀,၀၀၀ ကြေ ာ်ြေ  ု

ဝနက်ဆာငက်ပ်းကနသည  ်  ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ် ပထမဆံ်ုး ဒစ်ဂ စ်တယ ်ကငကွခ ်းမ ုဘ ငု််းအြေပ်လကီြေ်းရှင််း စနစ်ြေ  ု

ကဖာ်ကဆာငက်နသည  ် "အကမ" ဘဏ္ဍာကရ်းြေမုပဏလီမီ တြေ ် (Mother Finance Co., Ltd) ၏ ယာယ ီ

အမှုကဆာငအ်ရာရှ ခ ြုပ် (acting CEO) အဖဖစ်တာဝနယ်လူ ြေရ်ှ ပါသည။် ယခငလ်ပ်ုငန််းအကတွွဲ့အ ြေြံုမ ာ်းတငွ ်

KBZ Group ၏ ဒတု ယမနက်န်းဂ င််းဒါရ ုြေတ်ာ၊ KBZSC Securities (Myanmar) ၏ ဒါရ ုြေတ်ာ၊ 

စငြ်ောပူန ငုင်ရံှ  Temasek Holdings ကြေ ာကထာြေက်နာြေခ်ဖံပြု Dymon Asia Private Equity Southeast Asia 

Fund ၏ ဒါရ ုြေတ်ာ နငှ  ်  AT Kearney ၏ ကစ စပ်ည  နှု င််းကရ်းမနက်နဂ ာ (Engagement Manager)၊ Standard 

Chartered Bank (Singapore) ကြော်ပ ုရ တအ် ြေကံပ်းအဖွ ွဲ့၏ တွ ဖြေဒ်ါရ ုြေတ်ာ တာဝနမ် ာ်း ယခူ  ဖူ်းပပီ်း 

ယင််းတငွ ်  အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ ၇.၀ ဘလီ ံ ကြေ ာ်တနဖ် ု်းရှ ကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်း၊ အမ ာ်းဖပညသ်သူ ု    

ြေနဦ်းြေမ််းလမ်ှ်းဖခင််း၊ ကနာြေဆ်ြေတ်ွ  ဘဏ္ဍာကငရွှာကဖွကထာြေပံ် ဖခင််း နငှ  ် M&A လပ်ုငန််းြေ စစမ ာ်းြေ  ု 

အထကဖမာြေက်အာငက်ဆာငရွ်ြေခ်  ပါသည။် ကအာြေ် စ်ဖ ု  ဒ ် တြေကသ လု ် (ယကူြေ) နငှ  ် မြေဆ်ာခ ျူ်းဆြေ ်

နည််းပညာတြေကသ လု ်(ယအူြေစ််ကအ) တ ု  တငွ ်ဘွ ွဲ့ နငှ  ်ဘွ ွဲ့လနွ ်ပညာကရ်း ဆည််းပူ်း ကအာငဖ်မငခ်  ပါသည။် 

 

တာဝေ် မ််းရ ာငသ်ညို့သ်ကတ်မ််းကာလ 

လြေရ်ှ တငွ ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ တာဝနထ်မ််းကဆာငသ်ည ်  ြောလသြေတ်မ််းြေ  ု ပုံကသ 

သတမ်ှတထ်ာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ ဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းအရ နစှ်ပတလ်ညအ်ကထကွထအွစည််းအကဝ်းပွ တငွ ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ သံ်ုးပုံတစပုံ်ြေ (သံ်ုးပုံတစ်ပုံမဖပည လ်ျှင ် ၎င််းနငှ အ်န်ီးစပ်ဆံ်ုးကသာ အကရအတြွေအ်တ ငု််း) 

အလညှ  ်ြေ အနာ်းယ ူြေ ရပါသည။် 

 

တစ်နစှ်ဖခင််းစီအလ ြုေ ်အလညှ ြ်ေ အနာ်းယရူမည  ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းမှာ ကနာြေဆ်ံ်ုးကရွ်းခ ယ ် ခရံကသာ အခ  နမ်ှ 

စတငြ်ော တာဝနထ်မ််းကဆာငခ်  နအ် ြောဖမင ဆ်ံ်ုးသမူ ာ်း ဖဖစ် ြေပါသည။် သ ု  ကသာ်လည််း ၎င််းတ ု  နငှ အ်တ ူ

တစ်ကန  တည််းတငွ ် ဒါရ ုြေတ်ာ ဖဖစ်လာသမူ ာ်းအ ြော်းတငွမူ် အနာ်းယရူမည သ်ြူေ  ု (ထ သုတူ ု  အ ြော်း 

သကဘာတညူမီှုမရရှ ပါြေ) မ ခွ ဆံ်ုးဖဖတမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။်  

 

အနာ်းယထူာ်းကသာ ဒါရ ုြေတ်ာသည ်ဖပနလ်ညက်ရွ်းကြောြေပွ် ဝငခ်ငွ ရ်ှ ပါသည။် 

 

အမ ရ ာငအ်ရာရ ှိမျာ်း 
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ဦ်းညွေ ို့်ဝင််း ေ်ွ်း 

ဦ်းညွန  ဝ်င််းထနွ််း သည ် United International Group Limited ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ  အဖဖစ ်

၂၀၁၄ခနုစှ်၊ ဇူလ ငုလ် တငွ ် စတင ် တာဝနထ်မ််းကဆာငခ်  ပပီ်း ၂၀၁၅ခနုစ်ှ၊ ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ်

အလပ်ုမှထြွေ၍် ထ်ူးလပ်ုငန််းစုြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ အဖဖစ် ကဆာငရွ်ြေခ်  သည။် ၂၀၁၇ခနုစ်ှ၊ 

ဇနန်ဝါရီလတငွ ် လပ်ုငန််းစုနငှ ဖ်ပနလ်ည ် လြေတ်ွ ခ  ပပီ်း   လြေရ်ှ တငွ ် လပ်ုငန််းစု၏ ဘဏ္ဍာကရ်း အရာရှ ခ ြုပ် 

အဖဖစ် တာဝနထ်မ််းကဆာငလ် ြေရ်ှ ပါသည။် ဦ်းညွန  ဝ်င််းထနွ််း သည ် ၁၉၈၆ ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနု ် အကဝ်းသင ်

တြေကသ လုမ်ှ ရူပကဗဒအထ်ူးဖပြုဖဖင  ် သ ပပံဘွ ွဲ့ြေ  ု ရရှ ခ  ပါသည။် ဦ်းညွန  ဝ်င််းထနွ််းသည ် M.A.T. Professional 

Training & Services မှ ကြေ်ီးမှု်းြေ င််းပကသာ   Internal Audit and Risk Management and Financial 

Management သငတ်န််းြေ  ု၂၀၁၁ ခနုစ်ှ တငွ ်တြေက်ရာြေက်အာငဖ်မငခ်  ပါသည။် ၂၀၀၇ ခနုစှ်တငွ ်Stamford-

City Business Institute မှ ဖပြုလပ်ုကသာ “Train the Trainer” ကဆ်ွးကန်ွးပွ ြေ  ုလည််း တြေက်ရာြေခ်  ပါသည။် 

အဂဂလ ပ်စာသငတ်န််းြေ  ု၂၀၀၀ ခနုစှ်တငွ ်British Council နငှ  ်၂၀၀၀ -၂၀၀၁ခနုစှ်တငွ ်Renaissance Inya Lake 

Hotel တငွ ်တြေက်ရာြေက်လ လာခ  ပါသည။် 

 

ဦ်းညွန  ဝ်င််းထနွ််းသည ် ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း ဘဏ္ဍာကရ်း ြေဏ္ဍတငွ ် နစှ်ကပါင််း ၃၀ ကြေ ာ် 

လပ်ုငန််းအကတွွဲ့အ ြေြံု ရှ ပပီ်း Clerk ၊ Cost Accountant၊ Cost Controller ၊ Chief Accountant၊ Financial 

Controller၊ General Manager နငှ  ် Chief Financial Officer စသည ဖ်ဖင  ် တာဝန ်

အမ  ြု်းမ  ြု်းထမ််းကဆာငခ်  ပါသည။် လပ်ုငန််းစုတငွ ် အလပ်ုမလပ်ုြေ ငုမ်ီ ဖမနမ်ာန ငုင် ံ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းတငွ ်

ဂုဏသ် ြေခာရှ ကသာ ဟ တုယမ် ာ်းဖဖစ်သည (်Marriott Group ၏ စီမံခန  ခ်ွ မှုကအာြေတ်ငွရ်ှ ကသာ)  New World 

Inya Lake Hotel, Dusit Inya Lake Resort, Inya Lake Hotel နငှ  ်the Htoo Group of Companies (Hotel 

Business Unit) တ ု  တငွ ်အလပ်ုလပ်ုြေ ငုခ်  ပါသည။် 

 

ရေေါ်လငွလ်ငွဖ်ပံို်း 

ကဒေါ်လငွလ်ငွဖ်ပံြု်းသည ် ၂၀၀၃ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာလ ၂၃ရြေက်န  တငွ ် Executive Housekeeper 

အကနဖဖင  ် စတင ် ဝငက်ရာြေခ်  ပပီ်း လြေရ်ှ တငွ ် လပ်ုငန််းစု၏ Operation Manager အကနဖဖင  ်

တာဝနထ်မ််းကဆာငလ် ြေရ်ှ ပါသည။် ကဒေါ်လငွလ်ငွဖ်ပံြု်း သည ် ၂၀၀၆ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ် Room 

Division Manager အဖဖစ်သ ု  လည််းကြောင််း၊ ၂၀၁၀ခနုစှ်၊ ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ် Operation Manager 

အဖဖစ်သ ု  လည််းကြောင််း၊ ၂၀၁၃ခနုစ်ှ၊ ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ် လပ်ုငန််းစု၏ Operation Manager အဖဖစ်သ ု   

ကရာြေရ်ှ လာခ  ပါသည။် ကဒေါ်လငွလ်ငွဖ်ပံြု်းသည ် ၁၉၈၈ ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနုစ်ီ်းပွာ်းကရ်းတြေကသ လုမ် ှ

စာရင််းအင််းပညာစီ်းပွာ်းကရ်းဘွ ွဲ့ြေ  ုရရှ ခ  ပါသည။်   

 

ကဒေါ်လငွလ်ငွဖ်ပံြု်းသည ်ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလာကရ်းလပ်ုငန််းတငွ ်coordinator, floor supervisor နငှ  ်operation 

Manager အဖဖစ် နစှ်ကပါင််း ၂၀ ကြေ ာ် ြောအလပ်ုလပ်ုြေ ငုခ်  ပါသည။် Popa Mountain Resort နငှ  ်Ramada 

Hotel တငွလ်ည််းအလပ်ု လပ်ုြေ ငုခ်  ပါသည။် 
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ရေေါ်သ တာ 

ကဒေါ်သတီာသည ်ယခအုခါတငွ ်လပ်ုငန််းစ၏ု ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ အဖဖစ် တာဝနယ်ထူမ််းကဆာငက်နပပီ်း 

၂၀၀၉ခနုစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလတငွ ်  လြေက်ထာြေဘ်ဏ္ဍာကရ်းအရာရှ အဖဖစ ် စတငဝ်ငက်ရာြေခ်  ြော  ၂၀၁၇ခနုစှ်၊ 

ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ် ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ အဖဖစ် ရာထ်ူးတ ်ုးဖမင ခ်န  အ်ပ်ဖခင််း ခခံ  ရ ပါသည။် ၁၉၉၇ခနုစှ၊် 

ကအာြေတ် ဘုာလတငွ ် ရနြ်ေနုစီ််းပွာ်းကရ်းတြေကသ လုမှ် စီ်းပွာ်းကရ်းဘွ ွဲ့ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၀၂ခနုစ်ှတငွ ်

ဖမနမ်ာန ငုင်စံာရင််းစစ်အဖွ ွဲ့ခ ြုပ်မှ ဖပညသ်ူ  စာရင််းြေ ငုလ်ြေမှ်တ ်ရရှ ခ  ပါသည။် 

 

ကဒေါ်သတီာသည ်ဟ တုယန်ငှ ခ်ရီ်းသာွ်းလပ်ုငန််း၏ ဘဏ္ဍာကရ်းနယပ်ယတ်ငွ ်လြေက်ထာြေစ်ာရင််းြေ ငု၊် 

စာရင််းစစ်ခ ြုပ်၊ လြေက်ထာြေဘ်ဏ္ဍာကရ်းအရာရှ ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းအရာရှ  စသညဖ်ဖင  ် ၁၅ နစ်ှကြေ ာ် ြော 

တာဝနထ်မ််းကဆာငခ်  ပါသည။် M.G.M Hotel၊ Pansea Hotel နငှ  ် Ngapali Hotel တငွလ်ည််း 

အလပ်ုလပ်ုြေ ငုခ်  ပါသည။်  

 

ရေေါ် ခှိုံငဝ်င်ို့ဖြျူ 

ကဒေါ် ခ ငုဝ်င် ဖဖျူသည ် လြေရ်ှ တငွ ် အကရာင််း နငှ  ် ကစ ်းြေြွေရ်ှာကဖွကရ်း (Sales and Marketing) 

ဒါရ ုြေတ်ာ တာဝနယ်ထူာ်းသဖူဖစ်ပပီ်း ၂၀၁၈ ခနုစ်ှတငွ ်လပ်ုငန််းစုသ ု   ဝငက်ရာြေခ်  သဖူဖစ်ပါသည။် ကဒေါ် ခ ငုဝ်င ဖ်ဖျူ 

သည ်၂၀၀၂ ခနုစှ်တငွ ်ရနြ်ေနုတ်ြေက သ လုမ်ှ သ ပပံဘွ ွဲ့ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၀၇ ခနုစ်ှတငွ ်ရနြ်ေနု ်စီ်းပွာ်းကရ်းတြေကသ လုမ်ှ 

စီ်းပွာ်းကရ်းစီမံခန်  ခွ မှုမဟာဘွ ွဲ့ (MBA) ရရှ ခ  ပါသည။် ကဒေါ် ခ ငုဝ်င ဖ်ဖျူသည ် ဧည ဝ်နက်ဆာငမ်ှု (hospitality) 

လပ်ုငန််းနယပ်ယတ်ငွ ် အကတွွဲ့အ ြေြံု ြေ ယြ်ေ ယဖ်ပန်  ဖပန်  ရှ ပပီ်း ၂၀၀၆ ခနုစ်ှမှစ၍ ရနြ်ေနုရ်ှ  

အထငြ်ေရဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်းတငွ ်ဦ်းစီ်းဦ်းကဆာငရ်ာထ်ူးမ  ြု်းစုံ တာဝနယ်ခူ  သဖူဖစ်သည။် 

 

ရေေါ် ေ လာဝင််း 

ကဒေါ် နလီာဝင််းသည ်လပ်ုငန််းစုတငွ ် ၂၀၀၀ ဖပည န်စ်ှြေတည််းြေ ဒါရ ုြေတ်ာ တစ်ဦ်းဖဖစ်ခ  ပပီ်း ၁၉၉၄ 

ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနုတ်ြေက သ လုမ်ှ သ ပပံဘွ ွဲ့ (ရူပကဗဒ) ရရှ ခ  သည။်  လြေရ်ှ တငွ ် ကဒေါ် နလီာဝင််းသည ်

စီမံခန်  ခွ ကရ်းဆ ငုရ်ာ ဒါရ ုြေတ်ာရာထ်ူးရယထူာ်းပပီ်း ယခင ်၁၉၉၃ခနုစှ် မှ ၂၀၁၂ ခနုစှအ်ထ  ယနူ ြုေတ်ြေ ်ဟမု််း 

စငတ်ာ ြေမုပဏလီမီ တြေ ် (United Home Center Company Limited) ၏ ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းဖဖစ်ခ  သည။် 

လပ်ုငန််းစအုတငွ််း ဌာနမ  ြု်းစုံတငွ ် စီမံခန်  ခွ ခ  ပပီ်း ပ ု  ြေနု၊်သငွ််းြေနု ်လပ်ုငန််းမ ာ်း၊ အကရာင််း၊ ပစစည််းစီမံခန်  ခွ ကရ်း၊ 

ြေနုထ်တုလ်ပ်ုကရ်းနငှ  ်အဖခာ်းလပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုမ ာ်းတငွ ်အကတွွဲ့အ ြေြံုရှ သဖူဖစသ်ည။် 

 

ဥ ်းရဇာ်ဝင််းလ ှိင ်

ဦ်းကဇာ်ဝင််းလှု ငသ်ည ် လြေရ်ှ တငွ ် လပ်ုငန််းစု၏ လူ  စွမ််းအာ်းအရင််းအဖမစ်ဆ ငုရ်ာမနက်နဂ ာ တာဝန ်

ယထူာ်းသဖူဖစပ်ပီ်း ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ဇွနလ်တငွ ်လပ်ုငန််းစုသ ု   ဝငက်ရာြေခ်  သဖူဖစ်သည။် ဦ်းကဇာ်ဝင််းလှု ငသ်ည ်၂၀၁၅ 

ခနုစှ်တငွ ် ရနြ်ေနုစ််ီးပွာ်းကရ်းတြေကသ လုမ်ှ စီ်းပွာ်းကရ်းစီမံခန်  ခွ မှုမဟာဘွ ွဲ့ (MBA) ရရှ ခ  ပပီ်း ၂၀၀၄ ခနုစ်ှတငွ ်

ရနြ်ေနုအ်ကဝ်းသငတ်ြေက သ လုမှ် ဝ ဇဇာဘွ ွဲ့ရရှ ခ  သည။် ဦ်းကဇာ်ဝင််းလှု ငသ်ည ် ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှု(hospitality) 

လပ်ုငန််းနယပ်ယတ်ငွ ်သာမြေ လူ  စွမ််းအာ်းအရင််းအဖမစ်ြေဏ္ဍတငွလ်ည််း ြေ ယဖ်ပန်  ကသာ အကတွွဲ့အ ြေြံုရှ သ ူ

ဖဖစ်ပပီ်း ၁၉၉၆ ခနုစှမ်ှ စတင၍် အဖခာ်း ထ ပ်တန််း ဖမနမ်ာဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်း နငှ  ်executive apartments  မ ာ်းတငွ ်
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ရာထ်ူးတာဝနမ်  ြု်းစုံ ယခူ  ဖူ်းသဖူဖစ်ပါသည။် ယင််းရာထ်ူး တာဝနမ် ာ်းအနြေ ် Facility Controller၊ 

အ ပ်ခန််းကဆာငထ် န််းသ မ််းကရ်းလြေက်ထာြေမ်နက်နဂ ာ၊ လစူွမ််းအာ်းအရင််းအဖမစ်ဆ ငုရ်ာ 

လြေက်ထာြေမ်နက်နဂ ာ၊ လူ  စွမ််းအာ်းအရင််းအဖမစ်ဆ ငုရ်ာမနက်နဂ ာ နငှ  ် အကထကွထမွနက်နဂ ာ ရာထ်ူးမ ာ်း 

အပါအဝငဖ်ဖစ်သည။် 

 

ဥ ်းရစာတင ်ဋွ ်

ဦ်းကစာတငထ်ဋွသ်ည ်လပ်ုငန််းစု၏ လြေရ်ှ  အစာ်းအကသာြေန်ငှ အ်ကဖ ာ်ယမြော (F&B) မနက်နဂ ာ 

ဖဖစ်ပပီ်း ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဧပပီလတငွ ်လပ်ုငန််းစုသ ု  ဝငက်ရာြေခ်  သဖူဖစ်သည။်  ဦ်းကစာတငထ်ဋွသ်ည ်၂၀၁၈ ခနုစှ်တငွ ် 

Institute of Commercial Management (ဘနု််းကမာြေ၊် အဂဂလန)် မှ ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှုစီမံခန်  ခွ ကရ်းဆ ငုရ်ာ 

Single Subject Diploma ရရှ ထာ်းသဖူဖစ်သည။် ဦ်းကစာတငထ်ဋွသ်ည ်ဧည် ဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းနယပ်ယတ်ငွ ်

ြေ ယဖ်ပန်  ကသာအကတွွဲ့အ ြေြံုရှ သဖူဖစ်ပပီ်း ၁၉၉၆ ခနုစ်ှကနာြေပ် ုင််း ဖမနမ်ာနငှ ြ်ောတာန ငုင်ရံှ  

ထ ပ်တန််းဟ တုယက်ြေ်ီးမ ာ်းတငွ ် ရာထ်ူးမ  ြု်းစုံတာဝနယ်ခူ  ဖူ်းသဖူဖစ်သည။် ယင််းရာထ်ူးတာဝနမ် ာ်းအနြေ ် F&B 

ကြေ်ီး ြေပ်ကရ်းမ ်း၊ F&B မနက်နဂ ာ၊ ကအာ်ပကရ်းရငှ််းမနက်နဂ ာ၊ F&B ဒါရ ုြေတ်ာ၊Resident Manager နငှ  ်

လပ်ုငန််းစုသ ု   ပူ်းကပါင််းဝငက်ရာြေဖ်ခင််းမဖပြုမီ အကထကွထမွနက်နဂ ာရာထ်ူးအထ  တာဝနယ် ူခ  သဖူဖစ်ပါသည။် 

 

ရေေါ် ုံလင််းနှိုံင ်

ကဒေါ်ဆလုင််းန ငုသ်ည ် လြေရ်ှ  လြေက်ထာြေဘ်ဏ္ဍာကရ်းအရာရှ ခ ြုပ် (Assistant Chief Financial 

Officer) ဖဖစ်ပပီ်း ၂၀၁၄ ခနုစှ်၊ ကမလတငွ ်လပ်ုငန််းစုသ ု   ဝငက်ရာြေခ်  သဖူဖစ်သည။် ကဒေါ်ဆလုင််းန ငုသ်ည ်၂၀၁၁ 

ခနုစှ်တငွ ် London Chamber of Commerce မှ Level 3 Diploma in Computerised Accounting & EDI 

Industry International Qualification၊ ၂၀၁၃ ခနုစှ် တငွ ် ဒဂံုတြေကသ လုမ်ှ ဝ ဇဇာဘွ ွဲ့ (အဂဂလ ပ်စာ) နငှ  ် ၂၀၁၇ 

ခနုစှ်၊  သဂတုလ် တငွ ်Association of Chartered Certified Accountants မှ ACCA Diploma in Accounting 

and Business ဘွ ွဲ့၊ ဒပီလ မုာမ ာ်း ရရှ ခ  ပါသည။် 

 

၄-၄။ ေါရှိုံကတ်ာ န ငို့ ်အမ ရ ာငအ်ရာရ ှိမျာ်း ၏ အကျှိို်းခံစာ်းခွငို့မ်ျာ်း 

 

လတတ်ကလာ  ပပီ်းဆံ်ုးခ  သည  ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်မ ာ်း အသ်ီးသ်ီးအတြွေ ် အခက ြေ်းကငနွငှ  ် အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း 

အဖဖစ ်ကပ်းခ  သည  ် စုစုကပါင််းပမာဏ နငှ  ်လြေရ်ှ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်တစ်ခလုံ်ုးအတြွေ ်ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၊ 

အုပ်ခ ြုပ်မှု ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၊ မနက်နဂ ာမ ာ်း နငှ  ်အုပ်ခ ြုပ်ကရ်းြေ ယုစ်ာ်းလယှမ် ာ်းြေ ကုပ်းရမည ် အခက ြေ်းကင ွနငှ  ်

အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ မ် ာ်း၏ ခန  မှ်န််းစုစုကပါင််းပမာဏမှာ ကအာြေပ်ါအတ ငု််းဖဖစ်သည။် 

 

ဒါရ ုြေ်တာအဖွ ွဲ့ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

စစုကုပါင််းအခက ြေ်းကငနွငှ  ်

အြေ  ြု်းခံစာ်းခွင မ် ာ်း 
၁၂၈,၄၂၉,၄၁၄ြေ ပ် ၂၀၉,၁၀၂,၄၀၅ြေ ပ် 

 

အမှုကဆာငအ်ရာရှ မ ာ်း 
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 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

စစုကုပါင််းအခက ြေ်းကငနွငှ  ်

အြေ  ြု်းခံစာ်းခွင မ် ာ်း 
၇၁၇,၉၂၁,၀၀၀ြေ ပ် ၇၉၀,၆၃၁,၀၀၀ြေ ပ် 

 

 

၄ -၅။ ကုံမပဏ ခေ် ို့ခွဲမ အစ ရငခ်ဖံခင််းပံုံစ ံ(Management Reporting Structure) 

 

  

 

 

၄-၆။ ရကာ်ပှိုံရှိတ ်အုံပ်ချိုပ်မ စေစ ်(CORPORATE GOVERNANCE) 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ် ြေမုပဏအီဖွ ွဲ့အစည််း အုပ်ခ ြုပ်မှုစည််းမ ဉ်းမူကဘာငမ် ာ်း၏ အကရ်းကြေ်ီးပုံြေ  ု

လည််းကြောင််း၊  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်း အကပေါ် တာဝနခ်မံှု စံနှုန််းမ ာ်း  ဖမင မ်ာ်းစွာ ထာ်းရှ ြေ င သ်ံ်ုးရန ်

အကရ်းကြေ်ီးပုံြေ လုည််းကြောင််း  အသ အမှတဖ်ပြုပပီ်း န ငုင်တံြောတငွ ်လြေရ်ှ  လြေခ် ံြေ င သ်ံ်ုးလ ြေ ် ရှ ကသာ 

အကဖခခ ံ သကဘာတရာ်းမ ာ်းနငှ  ် ြေ ြုေည်သီည  ် ကြော်ပ ုရ တ ် အုပ်ခ ြုပ်မှုစနစ ် ဆ ငုရ်ာ အကလ အထမ ာ်းြေ  ု

ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဖပညတ်ငွ််း အကဖခအကနမ ာ်းအာ်း ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းပပီ်း ြေ  ြု်းက ြောင််းဆကီလ ာ်ကသာ 

အတ ငု််းအတာအထ  လြေခ်ြံေ င သ်ံ်ုးပါသည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ဘတုအ်ဖွ ွဲ့သ ု   လတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေတ်ာ (၃) ဦ်း ခန  ထ်ာ်းရန ် ရညရွ်ယပ်ါသည။် ယင််း 

လတွလ်ပ်ကသာ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းမှာ ခ ငုမ်ာလတွလ်ပ်ကသာအဖမငဖ်ဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီမံအုပ်ခ ြုပ်ကရ်းအဖွ ွဲ့ နငှ  ်

အစုရှယယ်ာအမ ာ်းစုပ ုငဆ် ငုက်သာ ရှယယ်ာရငှမ် ာ်း၏ လပ်ုကဆာငမ်ှုြေ  ု ကြောင််းမွနက်သာအဖမငဖ်ဖင  ်

ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်းခ မှတက်ပ်းရန ် စွမ််းရညဖ်ပည ဝ်ပပီ်း လတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေမ် ာ်းဖဖစ်ရန ် လ အုပ်ပါသည။် 

ဤြေ စစသည ် အကရ်းကြေ်ီးသညဟ် ု ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေယဆူဖခင််းမှာ ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ် (Latest 

Practicable Date) အထ  ြေျွန်ပ်ုတ ု  ဒါရ ုြေတ်ာဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ် ဦ်းကြေ ာ်ပ ုငန်ငှ  ်

ကဒေါ်သတီာကအ်းတ ု  အာ်းလတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအဖဖစ်ခန  အ်ပ်ခ  ပပီ်း ဒါရ ုြေတ်ာဘတုအ်ဖွ ွဲ့သည ်
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တတ ယကဖမာြေ ် လတွလ်ပ်ကသာ ဒါရ ုြေတ်ာခန  အ်ပ်ရန ် သင က်တာ်ကသာ ြေ ယုစ်ာ်းလယှက်လာင််းမ ာ်း 

သတမ်ှတရ်န ်လပ်ုကဆာငက်နဆ ပငဖ်ဖစ် သည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ ကြော်မတ(ီ၃)ရပ်ြေ  ု ဖွ ွဲ့စည််းပပီ်းဖဖစရ်ာ (ြေ) စာရင််းစစ်ကြော်မတ ီ (ခ) အမညစ်ာရင််း 

တငသ်ငွ််းကရ်း ကြော်မတ ီနငှ  ်(ဂ) အခက ြေ်းကငသွတမ်ှတက်ရ်း ကြော်မတတီ ု   ဖဖစ်သည။် 

 

စာရင််းစစရ်ကာ်မတ  

 

စာရင််းစစ်ကြော်မတဝီငမ် ာ်းတငွ ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင၊် ကဒေါ် နလီာဝင််း၊ကဒေါ်ခငစ်ုစုဟနန်ငှ  ်ကဒေါ်သတီာကအ်း တ ု   

ပါဝင ်ြေသည။် စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ ဥြေက ဌမှာ လတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်း ဖဖစ်သည  ်ကဒေါ်သတီာကအ်း 

ဖဖစပ်ါသည။်  

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ ီ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ၎င််း၏တာဝနမ် ာ်းဖဖစ်ကသာ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီ ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်းအာ်း 

ြောြေယွ ် ကစာင က်ရှာြေက်ရ်း၊ လံကုလာြေသ်ည  ် စာရင််းမ ာ်း ထာ်းရှ  ထ န််းသ မ််းကရ်း နငှ  ် ြေမုပဏတီငွ််း 

ထ ကရာြေက်သာ ထ န််းခ ြုပ်ြေပ်ွြေ ကရ်းစနစ်မ ာ်း ကဖာ်ကဆာင ် ထ န််းသ မ််းကရ်းတ ု  ြေ  ု ကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ်

စီမံအုပ်ခ ြုပ်ကရ်းအဖွ ွဲ့အာ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏအီတငွ််း ထ ကရာြေက်သာ ထ န််းခ ြုပ်ြေပ်ွြေ ကရ်း ပတဝ်န််းြေ င ်

တစ်ရပ်ြေ  ု တညက်ဆာြေြ်ော ထ န််းသ မ််းထာ်းန ငုက်စကရ်း ရညရွ်ယခ် ြေဖ်ဖင  ် စာရင််းစစ်ကြော်မတြီေ 

အကထာြေအ်ြေဖူပြုပါမည။်  

 

စာရင််းစစ်ဖခင််းဆ ငုရ်ာြေ စစမ ာ်း အလ ု  ငာှ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့၊ စီမံအုပ်ခ ြုပ်သအူဖွ ွဲ့ နငှ  ် ဖပငပ်စာရင််းစစ်အဖွ ွဲ့တ ု   

အ ြော်း စာရင််းစစ်ကြော်မတြီေ ဆြေသ်ယွ ်ကဆာငရွ်ြေက်ပ်းပါမည။် 

 

စာရင််းစစ်ကြော်မတသီည ် ကအာြေပ်ါ လပ်ုငန််းတာဝနမ် ာ်း ကဆာငရွ်ြေရ်န ် အလ ု  ငာှ အခ  နမ်ှနမ်ှန ် ကတွွဲ့ဆံ ု

စည််းကဝ်း ြေရပါမည ် - 

 

(၁) ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏဝီနထ်မ််း စာရင််းစစ်မ ာ်း (ရှ လျှင)် နငှ  ် ဖပငပ်စာရင််းစစ်တ ု  မှ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ြေမုပဏတီငွ််း ထ န််းခ ြုပ်ြေပ်ွြေ ကရ်းစနစ ် အကပေါ် အြေ ဖဖတသ်ံ်ုးသပ်ထာ်းမှု အပါအဝင ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

ြေမုပဏဝီနထ်မ််း စာရင််းစစမ် ာ်း  (ရှ လျှင)် နငှ  ် ဖပင်ပ်စာရင််းစစ်တ ု  ၏ လပ်ုငန််း အစီအစဉမ ာ်းြေ  ု စ စစ ်

သံ်ုးသပ်ဖခင််း။ 

(၂) နစှ်ပတလ်ည ် ဘဏ္ဍာကရ်း ရှင််းတမ််းမ ာ်း အာ်းလည််းကြောင််း၊ ယင််းတ ု  နငှ  ် ပတသ်ြေ၍် ဖပငပ် 

စာရင််းစစ်တ ု  ၏ အစရီငခ်စံာအာ်း လည််းကြောင််း စ စစသ်ံ်ုးသပ်ြော  စာရင််းစစ်မ ာ်းြေ ကဆ်ွးကန်ွးလ ကုသာ 

ထ်ူးဖခာ်းသည  ် စာရင််းည  ဖပငဆ်ငခ် ြေမ် ာ်း၊ အဓ ြေ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခရှ  နယပ်ယမ် ာ်း၊ စာရင််းဆ ငုရ်ာမူဝါဒ 

အကဖပာင််းအလ မ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း အစီရငခ်စံာ ဆ ငုရ်ာ အြေ ံြု်းဝငသ်ည  ် စံနှုန််းမ ာ်းအာ်း လ ြုေန်ာမှု၊  

စာရင််းစစရ်ာမ ှ ကပေါ်ကပါြေလ်ာသည  ် အကလ်းထာ်းဂရုဖပြုဖွယ ် အကရ်းြေ စစတ ု   အပါအဝင ် မညသ်ည  ်

အက ြောင််းအရာတ ု  ြေ  ု မဆ  ု ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ထ ံ မတငဖ်ပမ ီ လ အုပ်လျှင ် 

စီမံအုပ်ခ ြုပ်ကရ်းအဖွ ွဲ့ မပါဝငက်စဘ  ကဆ်ွးကန်ွးဖခင််း၊    
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(၃) အရှု ံ်းအဖမတ ်ရှင််းတမ််းမ ာ်း၊ လြေြ်ေ နရ်ှင််းတမ််းမ ာ်းနငှ  ်ဥပကဒ အရ လ အုပ်ကသာ အဖခာ်း အလာ်းတ ူ

သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း ပါဝငသ်ည  ်ြောလ အလ ြုေ ်ဘဏ္ဍာကရ်း ရှင််းတမ််းမ ာ်းအာ်း ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ 

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ထ ံမတငဖ်ပမ ီစ စစ်သံ်ုးသပ်ဖခင််း၊ 

(၄) ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း အကဖခအကန သ ု  မဟတု ် လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှု ရလဒမ် ာ်း အကပေါ် 

ဖဖစ်ကစ၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု   စီမံအုပ်ခ ြုပ်သမူ ာ်း၏ တံု  ဖပနက်ဆာငရွ်ြေမ်ှု အကပေါ် ဖဖစ်ကစ၊ အကရ်းပါကသာ သြေက်ရာြေမ်ှု 

ရှ န ငုသ်ည  ် လ မ်လညထ်ာ်းက ြောင််း မသြေဂာဖွယအ်မှု၊ သြေဆ် ငုရ်ာ ဥပကဒ၊ နည််းဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်း 

တစ်စုံတစ်ရာနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ နည််းလမ််းမြေ မှု သ ု  မဟတု ် ကဖာြေဖ် ြေမ်ှု တစ်စုံတစ်ရာနငှ  ်  ပတသ်ြေ၍် 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏဝီနထ်မ််း စာရင််းစစ်မ ာ်း (ရှ လျှင)် ဖဖင  ် လည််းကြောင််း၊ ဖပငပ်စာရင််းစစ်မ ာ်းဖဖင  ်

လည််းကြောင််း စ စစ်သံ်ုးသပ် ကဆ်ွးကန်ွးတ ငုပ်ငဖ်ခင််း၊ 

(၅) ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စီမံအုပ်ခ ြုပ်ကရ်းအဖွ ွဲ့ြေ ဖပငပ်စာရင််းစစ်မ ာ်းဖဖင  ် ပူ်းကပါင််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုအာ်း 

စ စစ်သံ်ုးသပ်ဖခင််း၊ 

(၆) ဖပငပ်စာရင််းစစ်မ ာ်း ခန  ထ်ာ်းမှု၊ ဖပနလ်ည ်ခန  ထ်ာ်းမှုတ ု  အာ်း စဉ်းစာ်းသံ်ုးသပ်ဖခင််း၊ 

(၇) အဖခာ်းြေမုပဏ ီ နငှ  ် ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နမှုမ ာ်းအာ်း RPT Procedures အရ စ စစ်သံ်ုးသပ် 

အတညဖ်ပြုကပ်းဖခင််း၊ 

(၈) အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းပဋ ပြေခရှ န ငုက်သာ အကဖခအကနမ ာ်းအာ်း စ စစ်သံ်ုးသပ်ဖခင််း၊ 

(၉) ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်း ြေ စစ အစီရငခ် ံ တငဖ်ပမှုမ ာ်း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်း ြေ စစမ ာ်းတငွ ် မသမာမှုမ ာ်း 

ရှ န ငုဖ်ခင််းအာ်း စာရင််းစစ်ကြော်မတ ီဥြေက ဋ္ဌထ ံဤြေမုပဏ၏ီ ဝနထ်မ််းမ ာ်းြေ လျှ ြုွဲ့ ဝှြေ ်သတင််းကပ်းန ငုက်စမည  ်

လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်းအာ်း စ စစ်သံ်ုးသပ်ြော၊ ထ သု ု  ကသာ သတင််းမ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ သ်ီးဖခာ်းလတွလ်ပ်စွာ 

စံုစမ််းစစ်ကဆ်းဖခင််း၊ ဆြေလ်ြေ ်အကရ်းယ ူကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းတ ု   အတြွေ ်ကသခ ာကသာအစီအစဉမ ာ်း စီမံထာ်းရှ  

ကစဖခင််း၊ 

(၁၀) ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ကတာင််းဆ ကုသာ အဖခာ်း စ စစ်သံ်ုးသပ်ခ ြေမ် ာ်းနငှ  ်ပကရာဂ ြေမ် ာ်းြေ  ု

တာဝနယ် ူ ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းနငှ ၊် ြေျွန်ပ်ုတ ု   စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ အကရ်းယ ူ ကဆာငရွ်ြေမ်ှု လ အုပ်သည  ်

ြေ စစမ ာ်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ကတွွဲ့ ရှ ခ ြေမ် ာ်းြေ  ုအခါအာ်းကလ ာ်စွာ အစီရငခ်တံငဖ်ပဖခင််း၊ 

(၁၁) ဥပကဒ အရ လ အုပ်န ငုသ်ည  ်အဖခာ်း လပ်ုငန််းမ ာ်းနငှ  ်တာဝနမ် ာ်းြေ  ု ကယဘယု အာ်းဖဖင  ်တာဝနယ် ူ

ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း၊ 

 

ြေမုပဏ၏ီ စာရင််းစစ်လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေခ် ြေန်ငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အထြေက်ဖာ်ဖပပါ တာဝနမ် ာ်းနငှ အ်ည၊ီ 

ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ထမံ ှလတွလ်ပ်ကသာ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်း ခ မှတရ်န ်အခငွ အ်ာဏာသည ်စာရင််းစစ်ကြော်မတထီတံငွ ်

ရှ သည။် အထြေက်ဖာ်ဖပပါ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု သံ်ုးသပ်ဖခင််းအရ၊ အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းနငှ  ်

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့တ ု  ၏ အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ် သကဘာတခူငွ ဖ်ပြုခ ြေ ် ရရှ ရနအ်လ ု  ငာှ၊ ြေမုပဏ၏ီ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနငှ  ်စာရင််းအင််း မှတတ်မ််းမ ာ်း  သင ဖ်မတက်လ ာ်ြေနမ်ှုနငှ  ်စည််းစနစ်တြေ ဖဖစ်မှုတ ု   ရရှ ကရ်းအတြွေ ်

အခငွ အ်ာဏာသည ်ကြော်မတထီတံငွ ်ရှ သည။် 
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အထြေ ်ကဖာ်ဖပပါ တာဝနမ် ာ်း အဖပင၊် စာရင််းစစ်ကြော်မတသီည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း အကဖခအကန 

သ ု  မဟတု ် လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှု ရလဒမ် ာ်း အကပေါ် အကရ်းပါကသာ သြေက်ရာြေမ်ှု ရှ န ငုသ်ည  ် လ မ်လညမ်ှု 

ဖဖစ်ကစ၊ နည််းလမ််းမြေ မှု ဖဖစ်ကစ၊ ြေမုပဏတီငွ််း  ြေပ်မတထ် န််းခ ြုပ်မှုမ ာ်း မရှ ၍ဖဖစ်ကစ၊ ဖမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဥပကဒ၊ 

နည််းဥပကဒ၊ စည််းမ ဉ်း တစ်စံုတစ်ရာအာ်း ကဖာြေဖ် ြေမ်ှု ဖဖစ်ကစ စသညတ် ု  နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ မသြေဂာဖွယ ်ြေ စစ 

တစ်စံုတစ်ရာ အကပေါ် ြေမုပဏတီငွ််း စံုစမ််းစစ်ကဆ်းမှုမ ာ်းအာ်း အမ န  ခ် မှတြ်ော ကဆာငရွ်ြေက်စပပီ်း၊ ကတွွဲ့ ရှ ခ ြေ ်

မ ာ်းအာ်း စ စစ်သံ်ုးသပ်န ငု်သ်ည။်   စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ ကြော်မတဝီငတ် ငု််းသည ် ၎င််း အြေ  ြု်းစပ်ဆ ငုမ်ှု 

ရှ ကနကသာ ြေ စစမ ာ်းဖဖင  ် ပတသ်ြေက်သာ မညသ်ည  ် ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေတ်ငွ ် မဆ  ု ပါဝငမ် ကပ်းဖခင််းမ ှ 

ကရှာင ်ြေဉရပါမည။် 

 

စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ အစည််းအကဝ်းမ ာ်းြေ  ု စာရင််းစစ်ကြော်မတဦြေက ဋ္ဌြေ လ အုပ်သည အ်ကလ ာြေန်ငှ  ်

လ အုပ်သညဟ်ယုဆူကသာအခါတငွ ် ြေ င််းပသည။် စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ 

အစည််းအကဝ်းဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု “အဖွ ွဲ့ဝငတ်စ်ဦ်းလျှငမ် တစ်မ စနစ ် (One Member One Vote System)” 

ဖဖင  ် မ အမ ာ်းစုဖဖင  ် ဆံ်ုးဖဖတရ်မည။် မ တညူကီနဖခင််း ဖဖစ်ကပေါ်သည အ်ခါ ဥြေက ဋ္ဌသည ် ဒတု ယမ  သ ု  မဟတု ်

ဆံ်ုးဖဖတမ်  ကပ်းရမည။် 

 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းရရ်းရကာ်မတ  

 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတတီငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင၊် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင၊် ကဒေါ်သန််းသန််းကအာင ် နငှ  ်

ဦ်းကြေ ာ်ပ ုငတ် ု   ပါဝင ်ြေပါသည။် အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်း်းကြော်မတဦြေက ဌမှာ  

လတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းဖဖစ်သည  ်ဦ်းကြေ ာ်ပ ုငဖ်ဖစ်သည။် 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတသီည ် (ြေ) သြေဆ် ငုရ်ာ ဒါရ ုြေတ်ာ၏ စွမ််းကဆာငရ်ည ် အကပေါ် 

မူတညလ် ြေ ် ၎င််းအာ်း ဖပနလ်ည ် အမညတ်ငသ်ငွ််းဖခင််း၊  (ခ)   ဒါရ ုြေတ်ာကနရာ တစ်ခြုေ  ု

သ်ီးဖခာ်းလတွလ်ပ်ကသာ ဒါရ ုြေတ်ာ ထာ်းရန ်သ ု  မဟတု ်မထာ်းရန ်နစှ်စဉ သတမှ်တဖ်ခင််းနငှ  ်  (ဂ) ဒါရ ုြေတ်ာ 

တစ်ဦ်း အကနဖဖင  ် ၎င််း၏ တာဝနမ် ာ်းြေ  ု ကြေ ပွနစ်ွာ ထမ််းကဆာငက်နဖခင််း ရှ မရှ  ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း စသညတ် ု   

လပ်ုကဆာငရ်န ်တာဝန ်ရှ ပါသည။် 

 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတသီည ် ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့၏ လွှမ််းမ ်ုးမှုမ ှ လတွြ်ေင််းစွာဖဖင  ်

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့၏ စွမ််းကဆာငရ်ညြ်ေ  ု သတမ်ှတထ်ာ်းကသာ အြေ ဖဖတစံ်နှုန််းမ ာ်းဖဖင  ် သံ်ုးသပ်န ငုပ်ါသည။် 

ထ စုံနှုန််းမ ာ်းသည ် အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်း၏ ြောလရှည ် တနဖ် ု်းဖမ င တ်ငက်ပ်းန ငုဖ်ခင််းအစရှ သည  ်

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းမ ှ ကြေ ြုတငခ် မှတထ်ာ်းကသာ စံနှုန််းမ ာ်းဖဖစ်ပါသည။်  ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ တစ်ခလုံ်ုး၏ 

ထ ကရာြေမ်ှုြေ  ုလည််းကြောင််း၊  ဒါရ ုြေတ်ာ တစ်ဦ်းခ င််းစြီေ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ တစ်ခလုံ်ုး၏ ထ ကရာြေမ်ှု အလ ု  ငာှ 

ပါဝငက်ဆာငရွ်ြေန် ငုမ်ှုြေ  ု လည််းကြောင််း၊ အြေ ဖဖတသ်ံ်ုးသပ်ရာတငွ ် အမညတ်ငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတြီေ 

ြေ င သ်ံ်ုးရမည  ် လပ်ုငန််းစဉ တစ်ရပ်အာ်း ခ မှတ ် အကြောငအ်ထညက်ဖာ်ထာ်းရန ် ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ 

ရညရွ်ယပ်ါသည။် အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတီဝငတ် ငု််းသည ် မ မ အကပေါ် စွမ််းကဆာငရ်ည ်

အြေ ဖဖတသ်ံ်ုးသပ်ဖခင််း သ ု  မဟတု ် မ မ ြေ  ု ဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ ် အမညတ်ငသ်ငွ််းဖခင််းနငှ  ် ပတသ်ြေက်သာ 
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အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတ၏ီ ဆငဖ်ခငသ်ံ်ုးသပ်မှုတငွ ် ပါဝငက်ဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းမ ှ လည််းကြောင််း၊ 

ယင််းတ ု  အတြွေ ်အ ြေဖံပြုဖခင််းမ ှလည််းကြောင််း၊ ယင််းတ ု   ဆ ငုရ်ာ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေ ်တစ်ခခု ုအလ ု  ငာှ မ ကပ်းဖခင််းမ ှ

လည််းကြောင််း ကရှာင ်ြေဉရပါမည။် 

 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတသီည ် ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့၏ အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းဖခင််း နငှ  ်

ဖပနလ်ညအ်မညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းဖခင််းမ ာ်းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ အစုရှငမ် ာ်း၏အကထကွထအွစည််းအကဝ်းမှ 

ခ မှတက်သာ အတညဖ်ပြုခ ြေြ်ေ  ု ရယရူနအ်တြွေ ် အဆ ဖုပြုလွှာတငသ်ငွ််းရန ် အခငွ အ်ာဏာရှ သညဟ် ု

မှတယ်ရူပါမည။်  

 

အမညစ်ာရင််းတငသ်ငွ််းကရ်းကြော်မတ၏ီ အစည််းအကဝ်းဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု မ အမ ာ်းစုဖဖင  ်ဆံ်ုးဖဖတရ်မည။် 

မ အကရအတြွေတ်ညူကီနပါြေ ဥြေက ဋ္ဌသည ်ဒတု ယမ  သ ု  မဟတု ်ဆံ်ုးဖဖတမ်  ကပ်းရမည။် 

 

အခရ က်းရငရွကာမ်တ  

 

အခက ြေ်းကငကွြော်မတတီငွ ် ဦ်းဝင််းကအာင၊် ကဒေါ် နလီာဝင််း၊ ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာင ် နငှ  ် ဦ်းကြေ ာ်ပ ငု ်  တ ု   

ပါဝင ်ြေပါသည။် အခက ြေ်းကငကွြော်မတ၏ီဥြေက ဌမာှ လတွလ်ပ်ကသာဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းဖဖစသ်ည  ်

ဦ်းကြေ ာ်ပ ုငဖ်ဖစသ်ည။်  

အခက ြေ်းကငကွြော်မတသီည ်ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းနငှ  ်အကရ်းပါကသာ အလပ်ုအမှုကဆာငမ် ာ်းအတြွေ ်အခက ြေ်းကင ွ

ဆ ငုရ်ာ မူကဘာငတ်စရ်ပ်အာ်း ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့သ ု   အ ြေဖံပြု တငဖ်ပရနလ်ည််းကြောင််း၊  ဒါရ ုြေတ်ာ 

တစ်ဦ်းခ င််းစီနငှ  ်အလပ်ုအမှုကဆာငအ်ရာရှ ခ ြုပ် အတြွေ ်အခက ြေ်းကင ွအတ အြေ တ ု  အာ်း သတမ်ှတက်ပ်းရန ်

လည််းကြောင််း တာဝနရ်ှ ပါသည။်     ြေျွန်ပ်ုတ ု  အခက ြေ်းကငကွြောမ်တမီ ှ အ ြေဖံပြုတငဖ်ပခ ြေ ် အကပေါ် 

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ တစ်ခလုံ်ုး၏ အတညဖ်ပြုခ ြေ ် ရယရူပါမည။်    ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏အခက ြေ်းကင၊ွ လစာ၊ 

ခငွ ဖ်ပြုစရ တ၊်  ဆကု ြေ်း၊ ကရွ်းခ ယပ် ုငခ်ငွ န်ငှ  ်ပစစည််းအာ်းဖဖင  ်အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ  ်အပါအဝင ်အခက ြေ်းကင ွဆ ငုရ်ာ 

ရှုကထာင  ် အာ်းလံ်ုးြေ  ု ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အခက ြေ်းကငကွြောမ်တြီေ ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းပါသည။်    အခက ြေ်းကင ွ

ကြော်မတဝီင ် တစ်ဦ်းခ င််းစသီည ် မ မ ၏ အခက ြေ်းကငခွစံာ်းခငွ အ်ဝဝ (remuneration package) နငှ  ် 

ပတသ်ြေက်သာ အခက ြေ်းကငကွြော်မတ၏ီ ဆငဖ်ခငသ်ံ်ုးသပ်မှုတငွ ် ပါဝငက်ဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းမ ှ လည််းကြောင််း၊ 

ယင််းအတြွေ ် အ ြေဖံပြုဖခင််းမှ လည််းကြောင််း၊ ယင််းဆ ငုရ်ာ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေ ် တစ်ခခု ု အလ ု  ငာှ မ ကပ်းဖခင််းမှ 

လည််းကြောင််း ကရှာင ်ြေဉရမည ်ဖဖစ်ပါသည။် 

 

အခက ြေ်းကငကွြော်မတ၏ီ အစည််းအကဝ်းဆံ်ုးဖဖတခ် ြေမ် ာ်းြေ  ု “အဖွ ွဲ့ဝငတ်စ်ဦ်းလျှငမ် တစ်မ စနစ ် (One 

Member One Vote System)” ဖဖင  ် မ အမ ာ်းစုဖဖင  ် ဆံ်ုးဖဖတရ်မည။် မ တညူကီနဖခင််း ဖဖစ်ကပေါ်သည အ်ခါ 

ဥြေက ဋ္ဌသည ်ဒတု ယမ  သ ု  မဟတု ်ဆံ်ုးဖဖတမ်  ကပ်းရမည။် 

 

ဌာေတငွ််းစာရင််းစစအ်ြဲွွဲ့ 
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ဌာနတငွ််းစာရင််းစစ်သည ် ြေမုပဏ၏ီ ဌာနတငွ််းထ န််းခ ြုပ်မှု လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေခ် ြေအ်တြွေ ် တာဝနရ်ှ ပပီ်း၊ 

စာရင််းစစ်ကြော်မတထီ ံ တ ြုေရ် ုြေအ်စီရငခ်ရံမည။် ဌာနတငွ််းစာရင််းစစသ်ည် ၎င််း၏ ပညာရပ်ဆ ငုရ်ာ 

ြေ င ဝ်တမ် ာ်းနငှ အ်ည ီ ြေမုပဏြီေ  ု လတွလ်ပ်စွာ စာရင််းစစ်ကဆ်းရမည။် ဌာနတငွ််းစာရင််းစစ်သည ် ၎င််း၏ 

ရှာကဖွကတွွဲ့ ရှ ခ ြေမ် ာ်းြေ  ု ရှင််းဖပခ ြေန်ငှ  ် အ ြေဖံပြုခ ြေမ် ာ်း ကဖာ်ဖပ၍ ဘတုအ်ဖွ နငှ  ် စာရင််းစစ်ကြော်မတထီ ံ

လစဉ အစရီငခ်ရံမည။် 

 

ဌာနတငွ််းစာရင််းစစ်ကဆ်းဖခင််းြေ ု ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခအဆင မ် ာ်း ြေွ ဖပာ်းမှုအကပေါ် အကဖခခ၍ံ လပ်ုကဆာငရ်မည။် 

ဌာနတငွ််း စာရင််းစစ်သည ် ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခြေ  ု ကဖာ်ထတု၍်၊ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခအဆင အ်လ ြုေ ် ဖမင မ်ာ်းကသာအဆင ၊် 

အလယအ်လတအ်ဆင န်ငှ  ် အဆင န် မ ်ဟ၍ူ သတမ်ှတရ်မည။် ဌာနတငွ််းစာရင််းစစ်သည ် ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခ 

ဖမင မ်ာ်းသည  ်ြေ စစရပ်မ ာ်းြေ  ုဦ်းစာ်းကပ်း လပ်ုကဆာငရ်မည။် 

 

၄-၇။ အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ ီ (မှတပုံ်တငအ်မှတ ် ၁၀၀၄၅၆၁၂၅)  ြေ  ု ၁၉၁၄ ခနုစှ် ဖမနမ်ာန ငုင် ံြေမုပဏမီ ာ်းအြေဥ်ပကဒ 

(ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒဖဖင  ် အစာ်းထ ်ုး ဖ ြေသ် မ််းပပီ်းဖဖစ်သည )်အရ အမတဟ ်ုး(လ)်ဒင််း 

အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာြေမုပဏလီမီ တြေအ်မညဖ်ဖင  ် အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာြေမုပဏအီဖဖစ် ၂၀၁၇ခနုစှ ်

ဇွနလ် ၂၇ရြေ ် တငွ ် ဖွ ွဲ့စည််းခ  ပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ် (Latest Practicable Date) အထ  

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏ၏ီ ထတုက်ဝ၊ ထည ဝ်ငပ်ပီ်းကသာ အစုရှယယ်ာ မတညက်ငရွင််းမှာ ြေ ပ်ကင ွ၃,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

ဖဖစ်ပပီ်း အစရုှယယ်ာ ၁၀,၄၉၇,၅၉၈ အစု ခွ ကဝထာ်းပါသည။်   

 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ် (Latest Practicable Date)  ရှ  အကနအထာ်း အရ   ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ၌ီ 

ထ ပ်တန််း အစုရှယယ်ာရှင ်(၁၀) ဦ်း ြေ  ုကအာြေပ်ါ ဇယာ်းတငွ ်ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

စဉ

  

အမည် နှိုံငင်သံာ်းမ တပံ်ုံတငအ်မ 

တ ်န ငို့ ်လမူျှိို်း 

ရေရပ်လှိပ်စာ အစုံရ ယယ်ာ 

အရရအတကွ 

အစုံရ ယ်

ယာ 

ရာခှိုံငန် ေ််း 

 ၁။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ၁၂/ပဇတ(န ငု)်၀၂၈၇၃၂ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၇- ြေ၊ 

ြေနရ် ပ်သာလမ််း၊ (၁၀) 

ရပ်ြေွြေ်၊ 

မရမ််းြေုန််းပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။်  

၄,၃၆၀,၀၀၀ ၄၁.၅၃ 

၂။ Amata International 

Company Limited

  

၃၇၉၇/၂၀၁၂-၁၃  

ဖမနမ်ာ 

 

အမတှ် ၇- ြေ၊ 

ြေနရ် ပ်သာလမ််း၊ (၁၀) 

ရပ်ြေွြေ်၊ 

မရမ််းြေုန််းပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။် 

၃,၉၆၀,၀၀၀ ၃၇.၇၂ 
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၃။ ကဒေါ်ကနဖမတ်သူကအာင်

  

၁၂/ဒဂန(န ငု)်၀၂၆၇၀၀ 

ဖမနမ်ာ 

 

အမတှ် ၇- ြေ၊ 

ြေနရ် ပ်သာလမ််း၊ (၁၀) 

ရပ်ြေွြေ်၊ 

မရမ််းြေုန််းပမ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။် 

၄၀၀,၀၀၀ ၃.၈၁ 

၄။ ကဒေါ် နလီာဝင််း   

 

၁၂/မဂဒ(န ငု)် ၀၅၇၂၈၆ 

ဖမနမ်ာ  

အမတှ် ၄၈၃/၄၈၅၊ ၅ 

ရပ်ြေွြေ်၊ 

ကအာြေ်ပုဇွနက်တာငလ်

မ််း၊ 

ပဇွုနက်တာငပ်မ ြုွဲ့်  နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။်  

၄၀၀,၂၀၀ ၃.၈၁ 

၅  ကဒေါ်သန််းသန််းကအာင ်

  

  

  

၉/မထလ(န ငု)်၀၇၉၀၃၁ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၂၃၊ 

ကရွှဥကဒါင််းလမ််း၊ 

အင််းစ နပ်မ ြုွဲ့သစ် 

(ဃ)ရပ်ြေွြေ်၊ 

ဘုရင က်နာင၊် 

အင််းစ နပ်မ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။် 

၄၀၀,၀၀၀ ၃.၈၁ 

၆။ ကဒေါ်ခငစ်ုစဟုန ်  

   

၁၂/ဗတထ(န ငု)်၀၀၉၉၂၉ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၁၁၁- ခ၊ 

နငှ််းဆဖီခံလမ််း၊ 

ကအာငဆ်န််း၊ 

အင််းစ နပ်မ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။် 

၄၀၀,၀၀၀ ၃.၈၁ 

၇။ ဦ်းန ငုက်အာငလ်င််း ၅/မြေန(န ငု)်၀၀၂၆၈၄ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် .၁၃၅ ,ြေ )၃( , သ ံ

လွငလ်မ််း, 

(၁၀)ရပ်ြေွြေ်, 

ြေမာရွတ်ပမ ြုွဲ့နယ် 

 

၁၀၀,၀၀၀ ၀.၉၅ 

၈။ ကဒေါ်သရီ ခ ုင ် (ခ) 

Gillian Johnstone  

  

၉/မရမ(န ငု)်၀၃၃၀၅၅ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၂၊ 

ဦ်းလှထနွ််းလွငလ်မ််း၊ 

ကအာငမ်ဂဂလာရပ်ြေွြေ်၊ 

သနလ် ငပ်မ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနြ်ေုန။်  

၄၀,၀၀၀ ၀.၃၈ 

၉။ ဦ်းညွန  ဝ်င််းထွန််း  

   

၁၂/သဃြေ(န ငု)်၀၂၂၆၄၅ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၅၅၈၊ မာဃ ၁၀ 

လမ််း၊ ၁၂ ရပ်ြေွြေ်၊ 

ကတာငဥ်ြေက လာပ 

ပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုန။် 

၄၀,၀၀၀ ၀.၃၈ 



 

152 
 

၁၀။ ဝင််းကဒေါ်ကမာ်ကမာ်  ၁၂/ပဇတ(န ငု)်၀၃၀၇၅၇ 

ဖမနမ်ာ 

အမတှ် ၇(ြေ) 

ြေနရ် ပ်သာလမ််း၊မရမ််း

ြေုန််းပမ ြုွဲ့နယ်၊ ရနြ်ေုနပ်မ ြုွဲ့ 

၃၀,၀၀၀ ၀.၂၉ 

 

မ တခ်ျက ်

(၁) IFC ကခ ်းကငဝွနက်ဆာငမ်ှု အရ ဖပဌာန််းထာ်းကသာ ပဋ ညာဉခခံ ြေမ် ာ်း၏ တစစ် တတ်စက်ဒသအဖဖစ၊် ြေမုပဏအီစကုအာြေရ်ှ  United 

International Group Limited နငှ  ် Myanmar Ballooning Co., Ltd. တ ု  ြေ  ု ဖပနလ်ညဖ်ွ ွဲ့စည််းတည်ကဆာြေရ်ာတငွ ် IFC ၏ 

သကဘာတညူခီ ြေ ် လ အုပ်ပါသည။် ထ ု  အတြွေက် ြောင  ် IFC ၏ ကတာင််းဆ ခု ြေအ်ရ၊ AIC၊ ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်

ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ ၎င််းတ ု  ပ ငုဆ် ငုသ်ည  ် အစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု အစရုှယယ်ာအကပါင ် ထာ်းရှ ရန ် သကဘာတပူါသည။် 

အကသ်းစ တအ်ခ ြေအ်လြေ်မ ာ်းြေ  ု "အပှိုံင််း ၃။. အစုံရ ယယ်ာ ုံတရ်ဝသညို့  ် ကုံမပဏ ၏ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း - IFC 

ရချ်းရငဝွေ်ရ ာငမ်  " အပ ဒုတ်ငွ ် ြေည ရ်ှုပါရန။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏတီငွ ်သာမနအ်စုရှယယ်ာ အမ  ြု်းအစာ်းတစ်မ  ြု်းသာရှ သည။် ဤထ ပ်တန််း အစုရယှယ်ာရငှ ်၁၀ 

ကယာြေ်နုငှ  ်အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်းပ ုငက်သာ အစုရှယယ်ာတ ု  ၏ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ သ်ည ်ြေွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ 

 

၄-၈။ အဖမတရ်ဝစုံမျာ်း ၊ အဖမတရ်ဝစုံရပ်းမညို့ ်အစ အစဉ 

 

ဤ “အဖမတက်ဝစုမ ာ်း ၊ အဖမတက်ဝစုကပ်းမည  ် အစီအစဉ” အပ ုင််းတငွ ် ပါရှ ကသာ ကဖာ်ဖပခ ြေတ် ု   အနြေ ်

အတ တြ်ောလဆ ငုရ်ာ မဟတုသ်ည  ် အခ ြေမ် ာ်းသည ် ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည အ်က ြောင််းအရာမ ာ်း 

ဖဖစ် ြေပါသည။်    အဆ ပုါ ကဖာ်ဖပခ ြေမ် ာ်းတငွ ် အမှနတ်ြေယ ် ဖဖစ်ကပေါ်သည  ် ရလဒမ် ာ်းနငှ  ်

ကြေ ြုတငခ်န  မှ်န််းထာ်းသည  ်ရလဒတ် ု   အ ြော်း သ သာစွာ ြောွဖခာ်းဖခင််း ဖဖစ်ကစန ငုသ်ည  ်မကသခ ာ မကရရာမှုနငှ  ်

ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်း ပါရှ ကနန ငုပ်ါသည။်   ထ သု ု  ကသာ ကနာြေခ် ံ အက ြောင််းရင််း အခ ြေအ်လြေမ် ာ်း 

ဆ ငုရ်ာ  ယဆူခ ြေ၏် တ ြေ မှနြ်ေနမ်ှုနငှ  ်ပတသ်ြေ၍် ြေျွန်ပ်ုတ ု   သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းသ ူတစ်ဦ်းတစ်ကယာြေြ်ေ 

ဖပြုလပ်ုကသာ တငဖ်ပဖခင််း သ ု  မဟတု ် ြေတ ဖပြုဖခင််း သ ု  မဟတု ် ကြေ ြုတငခ်န  မှ်န််းဖခင််းမ ာ်းအဖဖစ် မညသ်ည  ်

အကဖခအကနတငွမ်ျှ မယဆူသင ပ်ါ။    ဤဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််းပါ ရြေစ်ွ ရှ  အကနအထာ်းတငွ ်

မူတညလ် ြေသ်ာ ဖပြုလပ်ုထာ်းသည  ် အဆ ပုါ ကြေ ြုတငက်မျှာ်မှန််းထာ်းသည ် အက ြောင််းအရာ မ ာ်းတငွ ်

ယံ ုြေညြ်ေ ်ုးစာ်းမှု မထာ်း ြေရန ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံတူ ု  အာ်း သတ ကပ်းအပ်ပါသည။်    “အပှိုံင််း ၁။ 

စာရင််းဝငဖ်ခင််း ှိုံငရ်ာ အကျဉ်းချိုပ် - ကကှိိုတငရ်မျှာ်မ ေ််း ာ်းသညို့အ်ရ ကာင််းအရာမျာ်း” တငွ ်

အကသ်းစ တက်ဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏြီေ  ု ၂၀၁၇ ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၂၇ ရြေ ် တငွ ် ၁၉၁၄ ခနုစှ်၊ ဖမနမ်ာန ငုင် ံ

ြေမုပဏမီ ာ်းအြေဥ်ပကဒ(ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒဖဖင  ် အစာ်းထ ်ုး ဖ ြေသ် မ််းပပီ်းဖဖစ်သည )်အရ 

အမ ာ်းပ ငုြ်ေမုပဏအီဖဖစ် ဖွ ွဲ့စည််းတညက်ထာငခ်  ပပီ်း ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၃ ရြေက်န  တငွ ်

အစုရှယယ်ာတစ်စုလျှင ်အဖမတက်ဝစု ၅၀ ြေ ပ်နှုန််းဖဖင  ်အစုရှယယ်ာရှငမ် ာ်းထ ံက ြေညာခ  ပါသည။် 

 

လပ်ုငန််းစသုည ် Myanmar Ballooning  ြေမုပဏလီမီ တြေမ်ှ အဖမတက်ဝစု စုစုကပါင််း အကမရ ြေနက်ဒေါ်လာ 

၉၀၀,၀၀၀ ြေ  ု ၂၀၁၆ ခနုစှတ်ငွ ် သံ်ုးကြေ မ် ခွ ကဝကပ်းခ  ဖခင််းမှအပ ပပီ်းခ  သည ဘ်ဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ သံ်ုးနစ်ှအတငွ််း 
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မညသ်ည  ် အဖမတက်ဝစုမှ ထတုက်ဝကပ်းခ  ဖခင််းမရှ ပါ။ အဆ ပုါ အစရုှယယ်ာတစ်စလုျှင ် အဖမတ်ကဝစု ၅၀ 

ြေ ပ်မှာ  အစုရယှယ်ာရငှမ် ာ်းထ ံ၂၀၁၉ ခနုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၃ ရြေက်န  တငွ ်က ြေညာခ   ပပီ်း ဖဖစ်ပါသည။် 

 

ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒြေ  ု အကထာြေအ်ထာ်းဖပြုလ ြေ ် - ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏသီည ် အစုရငှမ် ာ်း၏ အကထကွထ ွ

အစည််းအကဝ်းဖဖင  ်အတညဖ်ပြုခ ြေ ်အရ အစုရငှမ် ာ်းအာ်း ထတုက်ပ်းမည  ်အဖမတက်ဝစုြေ  ုအခါအာ်းကလ ာ်စွာ 

က ြေညာန ငုသ်ည။်  သ ု  ရာတငွ ် အဖမတက်ဝစုသည ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ကထာြေခ်သံည  ်

ကငပွမာဏထြေ ် မကြေ ာလ်နွက်စရပါ။  မ မ တ ု  ြေမုပဏသီည ် ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၀၇ ပါ 

သတမှ်တခ် ြေမ် ာ်း နငှ  ်ြေ ြုေည်မှီသာ အဖမတက်ဝစုြေ ခုွ ကဝကပ်းသာွ်းမညဖ်ဖစ်ပါသည။် ြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် 

၁၀၇ တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းသညမှ်ာ ကအာြေပ်ါအခ ြေမ် ာ်းနငှ  ် မြေ ြုေည်လီျှင ် ြေမုပဏသီည ်

အဖမတက်ဝစုခွ ကဝကပ်းဖခင််းြေ  ုကဆာငရွ်ြေန် ငုဖ်ခင််း မရှ ကစရ- (၁) ြေမုပဏသီည ်အဖမတက်ဝစုခွ ကဝကပ်းပပီ်းကနာြေ ်

ခ ြေခ် င််းက ြေ်းပမီစစ်ကဆ်းခ ြေြ်ေ  ု ကြေ နပ်လြေခ်ဖံခင််း၊ (၂) အဖမတက်ဝစုခွ ကဝဖခင််းသည ် ြေမုပဏ၏ီ 

အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းအာ်းလံ်ုးအတြွေ ် မျှတကလ ာ်ြေနမ်ှုရှ  ဖခင််းနငှ  ် (၃) အဖမတက်ဝစုကပ်းကခ ဖခင််းသည ်

ြေမုပဏြီေ ယင််း၏ပမီရှငမ် ာ်းသ ု   ကငကွပ်းကခ ရမည်  တာဝနမ် ာ်းြေ  ုအမ ာ်းစုထ ခ ြုေမ်ှုမရှ ဖခင််း ဟ၍ူဖဖစ်ပါသည။်  

 

 

အဖမတက်ဝစုခွ ကဝဖခင််းသည ်ြေျွန်ပ်ုတ ု   ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း၏ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေအ်တ ငု််းသာ ဖဖစ်သည။် ကနာငတ်ငွ ်

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏမှီ အစုရယှယ်ာရှငမ် ာ်းအတြွေ ် အြေ  ြု်းရှ မည  ် အဖမတက်ဝစုခွ ကဝဖခင််း မူဝါဒတစ်ခြုေ  ု

သတမှ်တသ်ာွ်းမညဖ်ဖစ်ကသာ်လည််း ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေအ်ထ  ၎င််းမူဝါဒြေ  ုသတမှ်တထ်ာ်းဖခင််း 

မရှ ကသ်းပါ။ ြေျွန်ပ်ုတ ု  သည ်အဖမတက်ဝစု ထတုက်ပ်းခ  ပါြေ ြေ ပ်ကငဖွဖင သ်ာ ထတုက်ပ်းပါမည။် 

 

အဖမတက်ဝစုအကပေါ် စည််း ြေပ်သည အ်ခနွန်ငှ  ် ပတသ်ြေ၍် “အပှိုံင််း ၁၀။ အခွေ် ှိုံငရ်ာကှိစစရပ်မျာ်း’’ တငွ ်

အကသ်းစ တက်ဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

၄-၉။ အစုံရ ယယ်ာ  ုံတရ်ဝသညို့က်ုံမပဏ ၏ အစုံရ ယယ်ာမျာ်း အရ ကာင််း 

 

ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါဇယာ်းတငွ ် ဖွင ဟ်က ြေညာစာတမ််း ရြေစ်ွ မှ တစ်ဆြေတ်ည််း ကရှ ွဲ့အလ ငြ်ေ ကသာ 

နစှ်နစှ်တာအတြွေ ် အသ်ီးသ်ီး ထတုက်ဝခ  ပပီ်းဖဖစ်ကသာ အစုရှယယ်ာအကရအတြွေန်ငှ  ် ပမာဏတ ု  ြေ  ု

ကဖာ်ဖပထာ်းပါသည။် 

 

ရြေစွ်  အစုရှယယ်ာရငှ ် အစုရှယယ်ာ 

အကရအတြွေ ်

အစုရှယယ်ာ  

တနဖ် ု်း  (ြေ ပ်) 

ထည ဝ်ငက်င ွ

(ြေ ပ်) 
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၂၀၁၈ခနုစှ်၊ 

န ဝုငဘ်ာလ 

၁ရြေ ်

 

ယခငြ်ေမ််းလမှ််းမှုမှ 

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှသံ ူ ၅၉၆ 

ဦ်း 

 

၄၉၇,၅၉၈ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

 

၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

 

စုစုကပါင််း ၄၉၇,၅၉၈  ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ ၂,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

 

မတညရ်ငရွင််း ြဲွွဲ့စည််းပံုံ (Capital Structure) 

 

ကနာြေဆ်ံ်ုးတငသ်ငွ််းသည က်န  စွ တငွ ်  မ မ တ ု  ြေမုပဏ၏ီ စုစုကပါင််း ထတုက်ဝ ထည် ဝငပ်ပီ်းကသာ အစုရယှယ်ာ 

မတညက်ငရွင််းမှာ ၃,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ ြေ ပ်ဖဖစ်ပပီ်း အစုရှယယ်ာကပါင််း ၁၀,၄၉၇,၅၉၈ အဖဖစ ်

ခွ ကဝထာ်းပါသည။် 

 

ကအာြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပထာ်းကသာအက ြောင််းအရာမ ာ်းသည ် ြေမုပဏ၏ီ ဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းမ ှ

ကြောြေန်ှုတခ် ြေမ် ာ်းဖဖစ်ပါသည။် ကြောြေန်ှုတခ် ြေမ် ာ်းသည ် ဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်း အဖပည အ်စံ ု

မဟတုပ်ါ။ အဖပည အ်စံြုေ  ု မှတပုံ်တငထ်ာ်းသည  ် ြေမုပဏ၏ီရုံ်းခန််းတငွ ် ရယ ူြေည ရ်ှုန ငု ်

ပါသည။်  မတညရ်င််းနှ်ီးကငအွကဖခအကနမ ာ်းသည ် ဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်း တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

အကဖခအကနတ ငု််းဖဖစသ်ည။်  

 

ြဲွွဲ့စည််းပံုံအရဖခခံစည််းမျဉ်း   

 

အစုံရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်း၏ ရပ်းရေ်တာဝေ် 

 

ြေမုပဏအီဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်း၏ ကပ်းရနတ်ာဝနြ်ေ  ုြေန  သ်တထ်ာ်းပါသည။် 

 

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏အရညအ်ခ င််း၊ ခန  အ်ပ်ဖခင််း နငှ  ်ထတုပ်ယဖ်ခင််း တ ု  ဆ ငုရ်ာဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း    

 

၁၀၃။ ဥပကဒြေ လု ြုေန်ာ၍ ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းခ င််းစီသည ် ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းအရ ၎င််းတ ု  အာ်း 

ထတုပ်ယဖ်ခင််းမဖပြုမခ င််း ဒါရ ုြေတ်ာရာထ်ူးတငွ ် တညရ်ှ သည ် သ ု  မဟတု ် ဥပကဒအရ ဒါရ ုြေတ်ာအဖဖစ်မှ 

အလ အုကလ ာြေ ်ရပ်စ သညအ်ထ  ဒါရ ုြေတ်ာရာထ်ူးတငွဆ်ြေလ်ြေတ်ညရ်ှ သည။် 

 

၁၀၄။ ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းသည ် ဒါရ ုြေတ်ာရာထ်ူး တာဝနထ်မ််းကဆာငက်ရ်း အရညအ်ခ င််းဖပည မ်ီရန ်

အနည််းဆံ်ုး အစုရှယယ်ာ  ၆၀,၀၀၀ ြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းရန ်လ အုပ်သည။် 

 

၁၀၅။ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ  ု သာမနဆ်ံ်ုးဖဖတခ် ြေဖ်ဖင က်သာ်လည််းကြောင််း၊ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူာ်းလံ်ုးြေ 

သ ု  မဟတု ် ၎င််းတ ု  ြေ ယုစ်ာ်း လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုးြော ြေမုပဏသီ ု  ကပ်းပ ု  သည  ် အက ြောင််း ြော်းစာအရ 

လည််းကြောင််း ခန  အ်ပ်ဖခင််း သ ု  မဟတု ်ထတုပ်ယဖ်ခင််းဖပြုန ငုသ်ည။် 
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၁၀၆။ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်လစ်လပ်ကနရာတငွဖ်ဖည ရ်န ်သ ု  မဟတု ်ဘတုအ်ဖွ ွဲ့တငွ ်ကနာြေထ်ပ် ခန  ထ်ာ်းရန ်

အတြွေ ် မညသ်ူ  ြေ မုဆ  ုမညသ်ည အ်ခ  န၌်မဆ ဒုါရ ုြေတ်ာအဖဖစ ် ခန  အ်ပ်ပ ုငခ်ငွ ရ်ှ သည။် မခင််းခ ြေ ်အကနဖဖင  ်

ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းအရ သတမ်ှတထ်ာ်းသည  ် (ရှ လျှင)် အမ ာ်းဆံ်ုး ဦ်းကရထြေ ် ကြေ ာ်လနွ ်

ခန  အ်ပ်ခငွ မ်ရှ ပါ။ ယင််းသ ု  ခန  အ်ပ်ခရံကသာ ပုဂ္ ြုလြ်ေ  ု ခန  အ်ပ်ပပီ်းကနာြေ ် ြေ င််းပသည ၊် ခန  အ်ပ်မှုအပပီ်း 

ကဖခာြေလ်အတငွ််းတငွ ် ကခေါ်ယရူမည  ် ကနာြေလ်ာမည  ် အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ် ြေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ် ူ

မ ာ်း၏ အတညဖ်ပြုခ ြေရ်ယရူမည။် 

 

၁၁၂။ ြေမုပဏ၏ီ နစှ်ပတလ်ညအ်ကထကွထအွစည််းအကဝ်းတ ငု််းတငွ၊် ရှ ကနကသာ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ သံ်ုးပုံ 

တစ်ပုံ သ ု  မဟတု ် ဒါရ ုြေတ်ာအကရအတြွေသ်ည ် သံ်ုးဦ်း သ ု  မဟတု ် သံ်ုး၏ ဆတ ်ုးြေ န််းအကရအတြွေ ်

မဟတုပ်ါြေ၊ သံ်ုးပုံတစ်ပုံနငှ  ် အန်ီးစပ်ဆံ်ုးအကရအတြွေသ်ည် ရာထ်ူးတာဝနမ် ှ အလညှ ြ်ေ  အနာ်းယရူမည ်

ထ သု ု  ဆ ရုာတငွ ် ဒါရ ုြေတ်ာအာ်းလံ်ုးသည ် ၃ နစှ်တာြောလတ ငု််းတငွ ် အနည််းဆံ်ုးတစ်ကြေ မ ် ရာထ်ူးမှ 

အနာ်းယရူမညဖ်ဖစ်သည။် အနာ်းယရူ သည  ် ဒါရ ုြေတ်ာသည ် သအူနာ်းယရူနဆ်ံ်ုးဖဖတသ်ည ် အစည််းအကဝ်း 

မပပီ်းဆံ်ုးမီအထ  ရာထ်ူးတာဝနြ်ေ  ုရယထူာ်းရမည။် 

 

ဥြေက ဋ္ဌနငှ  ်ကြော်မတမီ ာ်း ခန်  အပ်ဖခင််းနငှ  ်စပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၇၃။ အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတ ငု််းတငွ ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ဥြေက ဋ္ဌသညအ်စည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌ အဖဖစ် 

ကဆာငရွ်ြေခ်ငွ ရ်ှ ပပီ်း အခါအာ်းကလ ာ်စွာ အဖခာ်းဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းဦ်းြေ  ု ယင််းသ ု  ကသာ အစည််းအကဝ်း၏ 

အစည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ ် ခန  အ်ပ်န ငုသ်ည။် ယင််းဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ဥြေက ဋ္ဌမရှ ပါြေ သ ု  မဟတု ် ၎င််းသည ်

အစည််းအကဝ်းစရန ် သတမ်ှတခ်  နက်နာြေပ် ုင််း မ နစ်၃ဝအတငွ််းတြေက်ရာြေလ်ာဖခင််းမရှ လျှင ် သ ု  မဟတု ်

အစည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်ကဆာငရွ်ြေလ် ဖုခင််းမရှ လျှင၊် သ ု  မဟတု ် ယင််းအစည််းအကဝ်းအတြွေ ် အဖခာ်း 

ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းဦ်းြေ  ု အစည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်ခန  အ်ပ်ထာ်းဖခင််းမရှ လျှင၊်  တြေက်ရာြေလ်ာ ြေသည  ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ အစည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌြေ  ု ကရွ်းခ ယန် ငုသ်ည။် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ 

ထ သု ု  ကရွ်းခ ယက်ပ်းဖခင််းမရှ လျှင ် တြေက်ရာြေလ်ာ ြေသည  ် ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းြေ ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းြေ  ု

ဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ် ကရွ်းခ ယရ်မည။် အြေယ၍် ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းမျှတြေက်ရာြေလ်ာဖခင််းမရှ လျှင ် သ ု  မဟတု ်

ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်းတစ်ကယာြေြ်ေမျှ ဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်ကဆာငရွ်ြေလ် ဖုခင််းမရှ လျှင ် ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းသည် 

ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းထ မှ တစ်ဦ်းြေ  ု (သ ု  မဟတု၎်င််းတ ု  ၏ ြေ ယုစ်ာ်းလယှ၊် 

တရာ်းဝငလ်ွှ အပ်ထာ်းကသာကရှွဲ့ကန သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏြီေ ယုစ်ာ်းဖပြု ပုဂ္ ြုလ)် ြေ  ုဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်ကရွ်းခ ယရ်မည။် 

 

၇၄။ အကထကွထအွစည််းအကဝ်း၏ဥြေက ဋ္ဌသည ် အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းဆ ငုရ်ာ ပဋ ပြေခဖဖစ်ပွာ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ်

၎င််းတ ု  ၏ ဆငဖ်ခငတ်ံတုရာ်းအရ အစည််းအကဝ်း၏အစီအစဉတစ်ခ ု သ ု  မဟတု ် တစ်ခထုြေပ် ုကသာ 

အစီအစဉမ ာ်းတငွ ် ကဆာငရွ်ြေရ်န ် သ ု  မဟတု ် ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေခ် မှတရ်န ် တစ်စံုတစ်ဦ်းြေ  ု (ဒါရ ုြေတ်ာ 

ဖဖစ်ရနမ်လ )ုြေ  ု ဥြေက ဋ္ဌအဖဖစ်ခန  အ်ပ်န ငုသ်ည။် ထ သု ု  ဥြေက ဋ္ဌ တာဝနခ်န  အ်ပ်ဖခင််းခရံသသူည ် ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံ 

အကဖခခစံည််းမ ဉ်းနငှ  ်ဥပကဒတ ု  အရ အပ်နငှ််းကသာ ဥြေက ဋ္ဌ၏ အခငွ အ်ာဏာနငှ  ်ဆငဖ်ခငတ်ံတုရာ်းြေ  ုြေ င သ်ံ်ုး 
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န ငုသ်ည။် ထ သု ု  ခန  အ်ပ်သည  ်တာဝနပ်ပီ်းဆံ်ုးပပီ်းကနာြေတ်ငွ ်၎င််းသည ်ဥြေက ဋ္ဌကနရာတငွ ်ဖပနလ်ည၍် ဆြေလ်ြေ ်

ကဆာငရွ်ြေရ်သည။် 

 

၁၁၃။ နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း အနာ်းယရူမည  ် ဒါရ ုြေတ်ာသည ် ၎င််းတ ု  ၏ ကနာြေဆ်ံ်ုးကရွ်းခ ယခ်န  အ်ပ်ခ  နမှ် 

စ၍ရာထ်ူးတာဝနအ်ရှည ်ြောဆံ်ုးရယထူာ်းသမူ ာ်း ဖဖစ်ရမညဖ်ဖစ်သည။် သ ု  ရာတငွ ် တစ်ကန  တည််း အတတူ ူ

ဒါရ ုြေတ်ာ ဖဖစ်လာသမူ ာ်းအ ြော်း မညသ်အူနာ်းယရူမညဆ် ဖုခင််းမှာမ ူ(၎င််းတ ု  အ ြော်း အဖခာ်းနည််း သကဘာတ ူ

ထာ်းဖခင််းမရှ ပါြေ) အစည််းအကဝ်းဥြေက ဋ္ဌြေ ဆံ်ုးဖဖတရ်မည။် 

 

အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်း၏ မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ န်ငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၈၁။ အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ် အဆ ဖုပြုဆံ်ုးဖဖတခ် ြေတ် ငု််းြေ  ု လြေဖ်ပမ ကပ်းဖခင််းမဖပြုမီ သ ု  မဟတု ်

မ ရလာဒြ်ေ  ု က ြေညာဖခင််းမဖပြုမ ီ ဥပကဒတငွ ် ဖပဌာန််းထာ်းသည အ်တ ငု််း မ ခွ ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း ဖပြုလပ်ုရန ်

ကတာင််းဆ ဖုခင််း မဖပြုလျှင ်လြေဖ်ပမ ကပ်းဖခင််းဖဖင  ်ဆံ်ုးဖဖတန် ငုသ်ည။် 

 

၈၄။ ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းနငှ  ် အစုရယှယ်ာအမ  ြု်းအစာ်း၏ မ ကပ်းဖခင််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်းသည  ်

အခငွ အ်ကရ်းမ ာ်းနငှ  ်ြေန  သ်တခ် ြေမ် ာ်းြေ  ုအကထာြေအ်ထာ်းဖပြုလ ြုေန်ာလ ြေ-် 

(ြေ) လြေဖ်ပမ ကပ်းဖခင််းဖပြုရာတငွ ် အစည််းအကဝ်းတြေက်ရာြေက်သာ ြေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ်တူ ငု််း ဆနဒမ  

တစ်မ ြေ စီဖဖစ်ပပီ်း။ 

(ခ) မ ခွ ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း ဖပြုရာတငွအ်စည််းအကဝ်းတြေက်ရာြေက်သာ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်တူ ငု််းသည ်

အဆ ပုါြေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ်ပူ ုငဆ် ငုသ်ည  ် အဖပည အ်ဝကပ်းကခ ပပီ်းကသာ အစုရှယယ်ာတစ်ခအုတြွေ ် ဆနဒမ  

တစ်မ ြေ စီဖဖစ်သည။် 

 

၈၅။ မ ခွ ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း ဖပြုရာတငွတ်စ်မ ထြေ ် ပ ုကပ်းခငွ ရ်ှ သသူည ် ၎င််း၏ ဆနဒမ အာ်းလံ်ုးြေ  ု အသံ်ုးဖပြုရန ်

မလ ပုါ သ ု  မဟတု ်အသံ်ုးဖပြုသည  ်မ အာ်းလံ်ုးြေ  ုတညူကီသာနည််းလမ််းဖဖင  ်ကပ်းရနမ်လ ပုါ။ 

 

၈၆။ အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ် အဆ ဖုပြုဆံ်ုးဖဖတခ် ြေအ်တြွေ ် မ ကပ်းခငွ ရ်ှ ကသာ ြေမုပဏတီငွ ်

ပါဝငသ်သူည ် ြေ ယုစ်ာ်းလယှခ်န  အ်ပ်န ငုပ်ပီ်း ယင််းြေ ယုစ်ာ်းလယှသ်ည ် ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်ြူေ ယုစ်ာ်း 

အစည််းအကဝ်း တြေက်ရာြေန် ငုပ်ပီ်း ြေ ယုစ်ာ်းမ လည််းကပ်းခငွ ရ်ှ သည။် 

 

၈၇။ ြေ ယုစ်ာ်းလယှသ်ည ်မ ခွ ဆံ်ုးဖဖတဖ်ခင််း ဖပြုလပ်ုရန ်ကတာင််းဆ နု ငုသ်ည ်သ ု  မဟတု ်ကတာင််းဆ ဖုခင််းတငွ ်

ပါဝငန် ငုသ်ည။် 

 

၉၁။ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်သူည ်အစည််းအကဝ်းြေ င််းပခ  နတ်ငွ ်ြေမုပဏသီ ု  ၎င််းရယထူာ်းသည  ်အစုရယှယ်ာ 

အတြွေ ် ကပ်းကခ ရန ် ြောလကစ ကရာြေက်နပပီ်း ကပ်းကခ ဖခင််းမဖပြုရကသ်းပါြေ ထ အုစုရှယယ်ာအတြွေ ်

အကထကွထအွစည််းကဝ်းတငွ ် မ ကပ်းဖခင််းမဖပြုန ငုပ်ါ။ အဖခာ်းအစုရှယယ်ာမ ာ်းအတြွေ ်မ ကပ်းခငွ ြ်ေ မူု ြေန  သ်တ ်

ဖခင််းမရှ ပါ။ 
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အစုရှယယ်ာပူ်းတွ ပ ုငဆ် ငုသ်မူ ာ်းြေမ ကပ်းဖခင််း 

 

၉၂။ အပ ုဒ-်၉၃ ြေ အုကထာြေအ်ထာ်းဖပြုလ ြုေန်ာလ ြေ ် အစုရှယယ်ာပူ်းတွ ပ ုငဆ် ငုက်သာ ပူ်းတွ အစ ု

ရှယယ်ာရှင ်တစ်ဦ်းသည ်အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ်အဆ ဖုပြုဆံ်ုးဖဖတခ် ြေအ်ကပေါ် ပူ်းတွ အစရုှငဖ်ဖစ်သည  ်

အာ်းကလ ာ်စွာအစ ုရှယယ်ာမ ာ်းအာ်းလံ်ုးအတြွေမ် ကပ်းန ငုသ်ည။် 

 

၉၃။ အကထကွထအွစည််းအကဝ်းတငွ ် ပူ်းတွ အစုရှယယ်ာရငှတ်စ်ဦ်းထြေပ် ု၍ အစည််းအကဝ်းတြေက်ရာြေ ်

ပါြေ မ ကပ်းရာတငွ ် မှတပုံ်တငစ်ာရင််း၌ ဦ်းစွာအမညစ်ာရင််းပါဝငသ် ူ ပူ်းတွ အစရုယှယ်ာရှင၏် မ ြေ သုာ 

ထည သ်ငွ််းတြွေရ်မည။် 

 

၉၄။ အစုရှယယ်ာတစ်ဆင ခ်လံွှ ကဖပာင််းရရှ ဖခင််းက ြောင  ် အစုရယှယ်ာပ ုငဆ် ငုခ်ငွ ရ်ှ သသူည ် ဥပကဒအတ ငု််း 

လ ြုေန်ာြေ င သ်ံ်ုး၍ အကထကွထအွစည််းအကဝ်း (သ ု  မဟတု ်ကရွှွဲ့ဆ ငု််းသည အ်စည််းအကဝ်း) မစတငမ် ီအနည််းဆံ်ုး 

၄၈နာရီ ကြေ ြုတင၍် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ကတာင််းဆ သုည  ် သြေက်သခခံ ြေမ် ာ်းြေ  ု ြေမုပဏထီကံပ်းပ ု  ပါြေ 

ထ သုသူည ် အစုရှယယ်ာ (အစုရှယယ်ာအလ ြုေမ် ကပ်းဖခင််းအပါအဝင)် နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အစည််းအကဝ်းတငွ ်

အစုရှယယ်ာရငှအ်ဖဖစ ်မှတပုံ်တငစ်ာရင််းသငွ််းပပီ်းသြူေ  သ ု   အခငွ အ်ကရ်းမ ာ်းြေ  ုြေ င သ်ံ်ုးခငွ ရ်ှ သည။် 

 

၉၅။ လတူစ်ဦ်းသည ် မ ကပ်းရနရ်ညရွ်ယသ်ြူေ  ု မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ ရ်ှ မရှ  သ ု  မဟတု ် အစည််းအကဝ်းသ ု   

တြေက်ရာြေပ်ပီ်း မ ကပ်းပ ုငခ်ငွ ရ်ှ သ ူ (မ ကပ်းပ ငုခ်ငွ ရ်ှ သဖူဖစ်က ြောင််းကတာင််းဆ သု)ူ တစ်ဦ်းအာ်း ခငွ ဖ်ပြုသင သ်ည ်

သ ု  မဟတု ် ဖငင််းပယသ်င သ်ည ်ဆ သုည အ်ကပေါ်တငွ ်မ ကပ်းရန ်ရညရွ်ယသ်ြူေ မ ကပ်းရန ်ဆနဒရသည  ်သ ု  မဟတု ်

ြေန  ြ်ေြွေသ်ည မ် ြေ  ုကပ်းရသည အ်စည််းအကဝ်း၌ သာြေန  ြ်ေြွေန် ငုသ်ည။် ထ သု ု  ြေန  ြ်ေြွေဖ်ခင််းြေ  ုအကထကွထ ွ

အစည််းအကဝ်း၏ ဥြေက ဋ္ဌြေ ဆံ်ုးဖဖတရ်မညဖ်ဖစ်ပပီ်း ယင််း၏ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေသ်ည ် အပပီ်းသတ ် နငှ  ် အတည ်

ဖဖစ်ကစရမည။် ခငွ ဖ်ပြုခ  သည မ် တစ်မ သည ် ဥပကဒနငှ ည်ညွီတပ်ပီ်း ရညရွ်ယခ် ြေအ်ာ်းလံ်ုးအတြွေ ် အြေ  ြု်း 

သြေက်ရာြေ ်ကစရမည။် 

 

၉၇။ ြေ ယုစ်ာ်းလယှခ်န  အ်ပ်သည  ် စာခ ြုပ်ြေ စုာဖဖင က်ရ်းသာ်း၍ ခန  အ်ပ်သမူ ာ်းြေ လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုးရမည ်

ဖဖစ်ပပီ်း ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်း၏ အမညန်ငှ က်နရပ်လ ပ်စာ၊ ြေမုပဏအီမည၊် ြေ ယုစ်ာ်းလယှ၏်အမည၊် 

ြေ ယုစ်ာ်းလယှြ်ေ  ု အသံ်ုးဖပြုမည အ်စည််းအကဝ်းမ ာ်း (အစည််းအကဝ်းအာ်းလံ်ုးဖဖစ်န ငုသ်ည)် စသည ်

တ ု  ပါဝငရ်မည။် ြေ ယုစ်ာ်းလယှတ်စ်ဦ်းသည ်ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ် ူတစ်ဦ်း ဖဖစ်ရနမ်လ အုပ်ပါ။ 

 

၉၈။ ြေ ယုစ်ာ်းလယှခ်န  အ်ပ်ဖခင််းသညအ်ပမ တမ််းတညရ်ှ န ငုသ်ည။် 

 

၉၉။ လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုးထာ်းကသာ ြေ ယုစ်ာ်းလယှခ်န  အ်ပ်သည စ်ာခ ြုပ်နငှ က်ရှ ွဲ့ကနြေ ယုစ်ာ်းလယှလ်ွှ စာ  

(ရှ လျှင)် ြေ အုကထကွထအွစည််းအကဝ်းမြေ င််းပမအီနည််းဆံ်ုး (၄၈)နာရီကြေ ြုတင၍် ြေမုပဏြီေ လြေခ်ရံရှ ပပီ်း 

ဖဖစ်ရမည အ်ဖပင ်ကအာြေပ်ါအတ ငု််းကပ်းပ ု  န ငုသ်ည ်– 

(ြေ) ရုံ်းသ ု  ကပ်းပ ု  ၍လည််းကြောင််း။ 
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(ခ) ရုံ်းသ ု  ဖြေစ််ဖဖင လ်ည််းကြောင််း၊ အစည််းအကဝ်း၏ အက ြောင််း ြော်းစာတငွ ် ဤြေ စစလ ု  ငာှ 

သတမ်ှတက်ဖာ်ဖပထာ်းကသာ ဖြေစ််နပံါတသ် ု  ကပ်းပ ု  ၍လည််းကြောင််း။ 

(ဂ) အစည််းအကဝ်း၏ အက ြောင််း ြော်းစာတငွ ် ဤြေ စစလ ု  ငာှ သတမ်ှတက်ဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

အလီြေထ်ကရာနစ ် လ ပ်စာသ ု  အ်ီးလက်မ်းလဖ်ဖင လ်ည််းကြောင််း၊ အဖခာ်းအလီြေထ်ကရာနစ် နည််းလမ််းဖဖင  ်

ကပ်းပ ု  ၍လည််းကြောင််း။ 

(ဃ) အစည််းအကဝ်း၏ အက ြောင််း ြော်းစာတငွ ်သတမ်ှတက်ဖာ်ဖပထာ်းကသာ မညသ်ည  ်နည််းလမ််းဖဖင မ်ဆ  ု

လည််းကြောင််း၊ ြေမုပဏမှီအခ  နန်ငှ တ်ကဖပ်းည ီ အသ ကပ်းထာ်းသည  ် သ ု  မဟတု ် ဥပကဒအရခငွ ဖ်ပြုန ငုသ်ည  ်

နည််းဖဖင လ်ည််းကြောင််း။ 

 

၁၀၀။ ဥပကဒြေ အုကထာြေအ်ထာ်း ဖပြုလ ြုေန်ာလ ြေ ် ြေ ယုစ်ာ်းလယှခ်န  အ်ပ်သည  ် စာခ ြုပ်၏ တရာ်းဝင ်

ခ ငုမ်ာမှု သ ု  မဟတု ်ကရှွဲ့ကနြေ ယုစ်ာ်းလယှစ်ာ (ရှ လျှင)် ၏ ခ ငုမ်ာမှုနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ အကထကွထအွစည််းအကဝ်း 

ဥြေက ဋ္ဌ၏ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေ၊် ၎င််းမရှ ြေဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေသ်ညအ်ပပီ်းသတန်ငှ  ်အတညဖ်ဖစ်သည။် 

 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း ထတုက်ဝဖခင််း၊ အမ  ြု်းအစာ်းခွ ဖခာ်းဖခင််းနငှ  ်အသံ်ုးဖပြုဖခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၉။ ဥပကဒြေ လု ြုေန်ာလ ြေြ်ေမုပဏသီည ်– 

(ြေ) ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း ဆံ်ုးဖဖတသ်ည  ် စည််းြေမ််းခ ြေန်ငှ  ် ဆံ်ုးဖဖတသ်ည  ် အခ  နြ်ောလတငွ ် ပုဂ္ ြုလ ်

တစ်ဦ်းဦ်းထ ံအစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ ထုတုက်ဝဖခင််း၊ခွ ကဝဖခင််းဖပြုန ငုသ်ည။် 

(ခ) ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းဆံ်ုးဖဖတသ်ည  ်စည််းြေမ််းခ ြေန်ငှ  ်ဆံ်ုးဖဖတသ်ည  ်မညသ်ည အ်ခ  နြ်ောလအတငွ််းမဆ  ု

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းထ ံအစုရှယယ်ာတစ်ရပ်ရပ်ထတုက်ဝဖခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ကအာ ပ်ရှင ်(Option)ကပ်းန ငုသ်ည။် 

(ဂ) အပ ုဒ-်၉ (ြေ) အရြေန  သ်တဖ်ခင််းမရှ ဘ  ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းဆံ်ုးဖဖတသ်ည အ်တ ငု််းြေမုပဏသီည ်

ဦ်းစာ်းကပ်းအစုရှယယ်ာ၊ ဆ ငု််းငံ ထာ်းကသာအစုရှယယ်ာ သ ု  မဟတု ် အထ်ူးအခငွ အ်ကရ်းမ ာ်း ပါရှ ကသာ အစ ု

ရှယယ်ာ သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းြေန  သ်တခ် ြေ ် တစ်ရပ်ရပ်ပါရှ ကသာ အစရုှယယ်ာမ ာ်း (အဖမတက်ဝစုမ ာ်း  နငှ  ် 

အဖခာ်းခွ ကဝဖခင််းမ ာ်း၊မ ကပ်းဖခင််းမ ာ်းနငှ  ်သြေဆ် ငုဖ်ခင််း ရှ သညဖ်ဖစ်ကစ၊ မရှ သညဖ်ဖစ်ကစ) ြေ  ုထတုက်ဝဖခင််း နငှ  ်

ခွ ကဝဖခင််းမ ာ်း ဖပြုလပ်ုန ငုသ်ည။် 

 

၁၀။ ဥပကဒြေ လု ြုေန်ာ၍ အပ ုဒ-်၉အရ ြေန  သ်တဖ်ခင််းမရှ ဘ  ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း ဆံ်ုးဖဖတသ်ည  ်

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းနငှ အ်ည ီ ြေမုပဏသီည ် အခါအာ်းကလ ာ်စွာ ဦ်းစာ်းကပ်းအစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု ထတုက်ဝ 

န ငုသ်ည။် ဦ်းစာ်းကပ်းအစရုယှယ်ာမ ာ်းြေ  ု ြေမုပဏြီေဖဖစ်ကစ၊ အစုရယှယ်ာပ ုငရ်ှငြ်ေဖဖစ်ကစ၊ နစှ်ဦ်းလံ်ုးြေ 

ဖဖစ်ကစ မ မ တ ု  ကရွ်းခ ယသ်ည အ်တ ငု််း ဖပနလ်ညက်ရွ်းနှုတဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ် သာမနအ်စုရှယယ်ာအဖဖစ်သ ု   

ကဖပာင််းလ ဖခင််းဖပြုန ငုသ်ည။် 

 

 အစုရှယယ်ာလြေမှ်တမ် ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၁၅။ ြေမုပဏသီည ် အစုရယှယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းြေ  ု ဥပကဒနငှ အ်ည ီ သ ု  မဟတု ် စကတာ အ တခ်  န််း တစ်ရပ် 

ရပ်၏ စည််းမ ဉ်းမ ာ်းအရ ထတုက်ပ်းရန ် လ အုပ်ပါြေ ထတုက်ပ်းရမညဖ်ဖစ်ပပီ်းအစရုယှယ်ာလြေမ်ှတမ် ာ်းတငွ ်



 

159 
 

ဥပကဒအရလ အုပ်သည အ်တ ငု််း သတင််းအခ ြေအ်လြေအ်ာ်းလံ်ုး ပါဝငက်စရမည။် သသံယြေင််းရှင််းကစရန ်

ကဖာ်ဖပရလျှင ် အစုရယှယ်ာတစ်ခခုအုတြွေ ် သြေက်သခလံြေမ်ှတြ်ေ  ု လ အုပ်ပါြေ ြေမုပဏ၏ီ အစုရယှယ်ာ 

မ ာ်းကရာင််းဝယသ်ည  ်သြေဆ် ငုရ်ာစကတာ အ တခ်  န််းြေ သတမ်ှတထ်ာ်းသည  ်စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းမ ာ်းနငှ အ်ည ီ

ထတုက်ပ်းရမည။် 

 

၂၀။ သြေဆ် ငုရ်ာနည််းဥပကဒနငှ  ် စည််းမ ဉ်းစည််းြေမ််းမ ာ်းအရ၊ ြေမုပဏ၏ီအစရုှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု စကတာ  

အ တခ်  န််းတစ်ခတုငွ ်စာရင််းသငွ််းထာ်းပပီ်း ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းထ ံအစရုှယယ်ာသြေက်သခလံြေမ်ှတမ် ာ်း 

ထတုက်ပ်းရနလ် အုပ်ဖခင််း မရှ ပါြေ ြေမုပဏသီည ် ယင််းသ ု  ကသာအစုရှယယ်ာသြေက်သခလံြေမှ်တမ် ာ်းြေ  ု

ထတုက်ပ်းရနမ်လ အုပ်ဘ ၊ ယင််းအစုရယှယ်ာမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ အခငွ အ်ကရ်းအာ်းလံ်ုးြေ  ု သြေဆ် ငုရ်ာ 

စကတာ အ တခ်  န််း ၊ ကငကွ ြေ်းသြေက်သခလံြေမ်ှတမ် ာ်းထ န််းသ မ််းထာ်းရှ ရာကနရာ (securities depository) 

သ ု  မဟတု ်ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမ်ှတြ်ေမုပဏမီ ာ်း ြေ အလီြေထ်ကရာနစ်နည််းလမ််းအာ်းဖဖင  ်စီမံခန  ခ်ွ ရမည။် 

ကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမ်ှတ ် ြေမုပဏမီ ာ်းမှတစ်ဆင  ် ြေ ငုက်ဆာငထ်ာ်းကသာ ယင််းအစရုှယယ်ာမ ာ်း 

(''သြေက်သခလံြေမ်ှတမ်လ အုပ်ကသာအစုရှယယ်ာမ ာ်း'') ပ ုငဆ် ငုမ်ှုအတြွေ ် အစုရှယယ်ာသြေက်သခ ံ

လြေမှ်တတ်စ်ခဖုဖင  ် သြေက်သဖပရနမ်လ အုပ်သြေ  သ ု   အစုရှယယ်ာသြေက်သခလံြေမ်ှတ ် မထတုက်ပ်းဘ  

လွှ ကဖပာင််းန ငုသ်ည။် 

 

မတညက်ငရွင််းအကဖပာင််းအလ နငှ် ပတသ်ြေက်သာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၅၆။ ြေမုပဏသီည ် ဥပကဒြေခငွ ဖ်ပြုသည  ် အဖပြုအမူအတ ငု််း ၎င််း၏ မတညက်ငရွင််းြေ  ု ကဖပာင််းလ ဖပငဆ်င ်

န ငုသ်ည။် ဥပကဒြေ အုကထာြေအ်ထာ်းဖပြု လ ြုေန်ာလ ြေ ်ြေမုပဏ၏ီ အစုရှယယ်ာမတညက်ငရွင််းြေ  ုကဖပာင််းလ  

ဖပငဆ်ငရ်န ် ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေြ်ေ  ု အြေ  ြု်းသြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကစရန ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ လ အုပ်သြေ  သ ု   ကဆာငရွ်ြေ ်

န ငုသ်ည။် 

 

မ မ တ ု  ြေမုပဏရီှ  အစုရှယယ်ာမ ာ်း လွှ ကဖပာင််းဖခင််း နငှ  ်လွှ အပ်ဖခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၄၇။ ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်း၊ဥပကဒ နငှ  ် သြေဆ် ငုရ်ာ စကတာ အ တခ်  န််းတစ်ရပ်ရပ်၏ စည််းမ ဉ်း 

စည််းြေမ််းတ ု  ြေ လု ြုေန်ာလ ြေ ်ြေမုပဏတီငွ ်ပါဝငသ်တူစက်ယာြေသ်ည ်သင က်လျှာ်စွာ တဆံ ပ်ခပ်နှ ပ်ထာ်းကသာ 

လွှ ကဖပာင််းဖခင််းဆ ငုရ်ာ စာရွြေစ်ာတမ််းြေ  ု ြေမုပဏသီ ု   ကပ်းပ ု  ၍ အစုရှယယ်ာမ ာ်းြေ  ု လွှ ကဖပာင််းန ငုသ်ည။် 

လွှ ကဖပာင််းဖခင််းဆ ငုရ်ာ စာရွြေစ်ာတမ််းတငွ ်ကအာြေပ်ါအတ ငု််း ကဖာ်ဖပ ကဆာငရွ်ြေရ်မည ်– 

(ြေ) အသံ်ုးဖပြုကလ ရှ သည  ်သာမနပုံ်စံဖဖင်  ်သ ု  မဟတု ်ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ဆံ်ုးဖဖတသ်တမ်ှတသ်ည  ်သ ု  မဟတု ်

လြေခ်ရံန ်သကဘာတညူသီည  ်အဖခာ်းပုံစံဖဖင်  ်ကရ်းသာ်းကဖာ်ဖပရမည။် 

(ခ) လွှ ကဖပာင််းသ၏ူ သ ု  မဟတု ် လွှ ကဖပာင််းဖခင််းြေ  ု လြေခ်သံ၏ူ (သ ု  မဟတုန်စ်ှဦ်းလံ်ုး၏) လွှ ကဖပာင််းမှု 

ရလာဒအ်ရ န ငုင်ဖံခာ်းကြောပ် ုကရ်းရှင််း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းန ငုင်ဖံခာ်းသာ်း (သ ု  မဟတု ် ၎င််းတ ု  ကပါင််းစပ်၍) 

လြေခ်ရံရှ မညဖ်ဖစ်က ြောင််း သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏ၏ီ အစုရယှယ်ာအြေ  ြု်းအဖမတပ် ငုဆ် ငုဖ်ခင််းမှ ရပ်စ က ြောင််းတ ု   

အပါအဝင ်ဥပကဒအရ လ အုပ်ကသာ သတင််းအခ ြေအ်လြေ ်အာ်းလံ်ုးပါဝငရ်မည။် 
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(ဂ) လွှ ကဖပာင််းကပ်းသနူငှ လ်ွှ ကဖပာင််းဖခင််းြေ  ု လြေခ်ရံယသူတူ ု   ြေ ယုတ် ငုဖ်ဖစ်ကစ၊ ြေ ယုစ်ာ်းလယှတ် ု  ြေ 

ဖဖစ်ကစ လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုးရမည် သ ု  မဟတု ်ဥပကဒြေခငွ ဖ်ပြုသည  ်အဖခာ်းနည််းအတ ငု််း ကဆာငရွ်ြေရ်မည။် 

(ဃ) လွှ ကဖပာင််းမည  ်အစုရှယယ်ာအတြွေ ်အစုရှယယ်ာလြေမ်တှ ်(ဥပကဒအရ လ အုပ်ပပီ်း ထ အုစုရှယယ်ာ 

လြေမ်ှတြ်ေ  ု ထတုက်ပ်းထာ်းပပီ်းဖဖစ်လျှင)် နငှ လ်ွှ ကဖပာင််းသ ူ ပ ုငဆ် ငုက် ြောင််း အကထာြေအ်ထာ်း သ ု  မဟတု ်

အစုရှယယ်ာြေ  ု လွှ ကဖပာင််းခငွ ရ်ှ က ြောင််း အကထာြေအ်ထာ်းစသည  ် ဒါရ ုြေတ်ာြေ လ အုပ်သည ် ဆ ကုသာ 

သြေက်သခအံကထာြေအ်ထာ်းမ ာ်း ပူ်းတွ ပါဝငရ်မည။် 

ထ သု ု  ဆ ရုာတငွ ် မညသ် ု  ပငဆ် ကုစ သင က်လ ာ်စွာ ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငထ်ာ်းသည ် စကတာ အ တခ်  န််းတစ်ခတုငွ ်

စာရင််းသငွ််း၊ ကရာင််းဝယမ်ှုဖပြုလပ်ုကနသည  ်ြေမုပဏရီှ  အစရုှယယ်ာတစရ်ပ်ရပ်လွှ ကဖပာင််းမှုသည ်သြေဆ် ငုရ်ာ 

စကတာ အ တခ်  န််း သ ု  မဟတု ်စကတာ အ တခ်  န််းြေ ကရွ်းခ ယက်သာ အပ်နှမံှုလြေခ်ဖံခင််းနငှ  ်စာရင််းရငှ််းလင််းဖခင််း 

အဖွ ွဲ့အစည််းြေ သတမ်ှတသ်ည  ်ပုံမှန ်သ ု  မဟတု ်ရ ု ်းရ ု်ပုံ်စံဖဖင  ်သာဖဖစ်ရမည။် 

 

၄၈။ အပ ုဒ-်၄၉ြေ  ု အကထာြေအ်ထာ်းဖပြု လ ြုေန်ာလ ြေအ်ပ ဒု-်၄ရအရ ြေမုပဏသီည ် အစုရှယယ်ာမ ာ်း 

လွှ ကဖပာင််းမှု တစ်ခခု င််းစီြေ  ု မှတပုံ်တငစ်ာရင််းသငွ််းရမညဖ်ဖစ်ပပီ်း ထ သု ု   မှတပုံ်တင ်  စာရင််းဝငဖ်ခင််းြေ  ု

အခမ  ကဆာငရွ်ြေက်ပ်းရမည။် သင က်လ ာ်စွာ ဖွ ွဲ့စည််းထကူထာငထ်ာ်းကသာ စကတာ အ တခ်  န််း တစ်ခတုငွ ်

စာရင််းသငွ််းပပီ်းကရာင််းဝယမ်ှုဖပြုလပ်ုကနသည ်  ြေမုပဏရီှ  အစုရယှယ်ာတစရ်ပ်ရပ်လွှ ကဖပာင််းမှုသည ်

စကတာ အ တခ်  န််းြေ ကရွ်းခ ယတ်ာဝနက်ပ်းအပ်ထာ်းကသာ အပ်နှမံှုလြေခ်ဖံခင််း နငှ  ် စာရင််းရငှ််းလင််းဖခင််း 

အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ခ မှတသ်ည  ် စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းအပါအဝင ် သြေဆ် ငုရ်ာစကတာ အ တခ်  န််းြေ ခ မှတသ်ည  ်

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းနငှ  ်အည ီဖဖစ်ကစရမည။် 

 

၄၉။ ဥပကဒြေ  ုအကထာြေအ်ထာ်းဖပြု လ ြုေန်ာလ ြေ ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်အစုရယှယ်ာလွှ ကဖပာင််းဖခင််းြေ  ု

မှတပုံ်တငစ်ာရင််းသငွ််းကပ်းရန ်ဤအခန််း-၇ အရ လ အုပ်ကသာ အဖခာ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းနငှ အ်တ ူတငဖ်ပကသာ 

လွှ ကဖပာင််းရနအ်တြွေ ်ကလျှာြေလ်ွှာြေ  ုလြေခ်ရံရှ သည က်န  မှစ၍ ၂၁ရြေအ်တငွ််း ဖငင််းပယန် ငုပ်ပီ်း ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ြေ 

အစုရှယယ်ာလွှ ကဖပာင််းဖခင််း ဖငင််းပယက် ြောင််း အက ြောင််းဖပခ ြေပ်ါရှ သည  ် ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေ ် ခ မှတရ်မည။် 

ြေမုပဏသီည ် ဖငင််းပယသ်ည  ်ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေြ်ေ  ုအက ြောင််းဖပခ ြေန်ငှ တ်ြေ ွထတုဖ်ပနပ်ပီ်း ကနာြေရ်ရြေအ်တငွ််း 

လွှ ကဖပာင််းလြေခ်မံည သ်နူငှ လ်ွှ ကဖပာင််းမည သ်တူ ု  ထ ံအက ြောင််း ြော်းရမည။် 

 

၅၂။ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်တူစ်ဦ်းကသဆံ်ုးပါြေ – 

(ြေ) အစုရှယယ်ာြေ  ု ပူ်းတွ ပ ုငဆ် ငုခ်  လျှင ် အသြေရ်ှငြ်ေ နရ်ှ သြူေ သုာ အဆ ပုါ အစုရယှယ်ာမ ာ်းြေ  ု

အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ ရ်ှ သ ူအစုရယှယ်ာပ ုငဆ် ငုခ်ငွ ရ်ှ သအူဖဖစ် ြေမုပဏြီေ အသ အမှတဖ်ပြုမည။် 

(ခ) အစုရှယယ်ာြေ  ု တစ်ဦ်းတည််းပ ုငဆ် ငုခ်  လျှင ် ကသဆံ်ုးသာွ်းကသာ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်၏ူ ဥပကဒအရ 

ြေ ယုစ်ာ်းလယှြ်ေ သုာ အဆ ပုါအစုရယှယ်ာမ ာ်းြေ  ုအြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ ရ်ှ သ ူအစုရှယယ်ာ ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ ရ်ှ သအူဖဖစ် 

ြေမုပဏြီေ အသ အမှတဖ်ပြုမည။် 
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၅၃။ အပ ုဒ-်၅၂ ပါကဖာ်ဖပခ ြေမ်ှာ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငက်သာကသဆံ်ုးသ၏ူ တရာ်းဝငဆ်ြေခ်ခံငွ ရ်ှ သသူည ်

၎င််းတစ်ဦ်းတည််းဖဖစ်ကစ ပူ်းတွ ၍ဖဖစ်ကစ အစုရယှယ်ာမ ာ်းြေ  ု ပ ုငဆ် ငုက်စြောမ ူ ြေမုပဏသီ ု   အစုရယှယ်ာ 

နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မကပ်းကခ ရကသ်းသည  ်ပမာဏ သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းကပ်းရန ်တာဝနရ်ှ မှုြေ  ုစွန  လ်ွှတဖ်ခင််းမရှ ကစရ။ 

 

၅၄။ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ် ူ တစ်ဦ်း ကသဆံ်ုးမှု သ ု  မဟတု ် လမူွ ခယံမူှု၏ အြေ  ြု်းဆြေအ်ဖဖစ် 

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းတစ်ကယာြေ ် သည ် အစုရှယယ်ာတစ်ရပ်ြေ  ု ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ ရ်ှ လာပါြေ ယင််းပုဂ္ ြုလသ်ည ် အဆ ပုါ 

အစုရှယယ်ာနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ြေမုပဏ ီ တငွပ်ါဝငသ်အူဖဖစ် မှတပုံ်တငရ်နဖ်ဖစ်ကစ၊ ကသဆံ်ုးသ ူ သ ု  မဟတု ်

လမူွ ခယံသူ ူ ြေ ဖပြုလပ်ုသည အ်လာ်း အစုရှယယ်ာမ ာ်း လွှ ကဖပာင််းမှု ဖပြုလပ်ုရနဖ်ဖစက်စ အခငွ ရ်ှ ကစရမည။် 

ဖဖစ်စဉအသ်ီးသ်ီးတငွ၊် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်ကသဆံ်ုးသ ူသ ု  မဟတု ်လမူွ ခယံသူည  ်ပုဂ္ ြုလ ်မကသဆံ်ုးမ ီသ ု  မဟတု ်

လမူွ မခယံမူီြေ အစုရယှယ်ာလွှ ကဖပာင််းမှု ဖပြုလပ်ုသည  ် ဖဖစ်စဉတငွြ်ေ  သ ု  ပင ် မှတပုံ်တငမ်ှုြေ  ု ဖငင််းဆ ရုန ်

သ ု  မဟတု ်ဆ ငု််းငံ ရန ်အခငွ ရ်ှ ကစရမညဖ်ဖစ်ပပီ်း ကသဆံ်ုးမှု သ ု  မဟတု ်လမူွ ခယံမူှုဆ ငုရ်ာ ခ ငုလ်ံကုသာ သြေက်သ 

အကထာြေအ်ထာ်းတငသ်ငွ််းရနလ်ည််း ကတာင််းခနံ ငုသ်ည။် 

 

၅၅။ အပ ုဒ ် ၅၄ တငွက်ဖာ်ဖပထာ်းသည အ်တ ငု််း အစုရယှယ်ာ တစ်ရပ် ပ ုငခ်ငွ ရ်ှ လာသည  ်

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းသည ် မှတပုံ်တငထ်ာ်းကသာ အစုရှယယ်ာြေ ငုက်ဆာငသ် ူ အတ ငု််း အလာ်းတ ူ

အခငွ အ်ကရ်းပ ုငဆ် ငုခ်ငွ ရ်ှ မညဖ်ဖစ်သည။် သ ု  ရာတငွ ် မှတပုံ်မတငရ်ကသ်းသည  ် အစုရှယယ်ာ 

ြေ ငုက်ဆာငသ်သူည ် လွှ ကဖပာင််းမှုြေ  ု သင က်လ ာ်စွာ မှတပုံ်မတငရ်ကသ်းမအီထ  

ြေမုပဏအီစည််းအကဝ်းမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အခငွ အ်ကရ်းတစ်ရပ်ရပ် ပ ုငဆ် ငုခ်ငွ မ်ရှ ကစရ။ 

 

အဖမတက်ဝစုမ ာ်းနငှ  ်အရနက်ငတွ ု  နငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၁၅၅။ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသညအ်ဖမတက်ဝစုမ ာ်း ( ြော်းြောလအဖမတက်ဝစုအပါအဝင)် ြေ  ု

ကပ်းရနဆ်ံ်ုးဖဖတန် ငုပ်ပီ်း ပမာဏ၊အခ  နန်ငှ အ်ဖမတက်ဝစုမညသ် ု  ခွ ကဝမညြ်ေ လုည််းသတမှ်တန် ငုသ်ည။် 

၁၅၆။ ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်း၊ အစုရှယယ်ာအမ  ြု်းအစာ်းအတြွေ ် စည််းကနာှငမ်ှုရှ ကသာ ပူ်းတွ ပါဝင ်

ကသာအခငွ အ်ကရ်းနငှ ြ်ေန  သ်တခ် ြေမ် ာ်း၊ ဥပကဒတ ု  ြေ အုကထာြေအ်ထာ်းဖပြု၍၊ 

အဖမတက်ဝစုမ ာ်းြေ ြုေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ်မူ ာ်းအာ်းပ ုငဆ် ငုသ်ည  ် အစုရှယယ်ာအလ ြုေ ်

အခ  ြု်းြေ ခွ ကဝကပ်းရနဖ်ဖစ်သည။် 

၁၅၇။ သြေဆ် ငုရ်ာဥပကဒမ ာ်းြေ  ု အကထာြေအ်ထာ်းဖပြု၍ လ ြုေန်ာလ ြေ၊်ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ် အဖမတ ်

ကဝစုမ ာ်း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းခွ ကဝဖခင််းမ ာ်းြေ  ု သတမ်ှတပ်စစည််းမ ာ်း နငှ  ် ခွ ကဝဖခင််းဖဖင  ် တစ်ရပ်လံ်ုး 

ကသာ်လည််းကြောင််း တစစ် တတ်စ်ပ ုင််းကသာ်လည််းကြောင််း (ကပ်းကခ ပပီ်းအစရုှယယ်ာမ ာ်း၊ ဒဘီငခ် ာ 

ကငကွခ ်းလြေမ်ှတမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏ၏ီ သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းြေမုပဏ၏ီ အာမခပံစစည််းမ ာ်း၊ ယံမုှတ ်

အပ်နှသံည ပ်စစည််းမ ာ်း၊ အကဆာြေအ်အံုတ ု  အပါအဝင)် ဆံ်ုးဖဖတက်ပ်းန ငုသ်ည။် 
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၁၅၈။ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ် ူ တစ်ဦ်းခ င််းစီသည ် ြေမုပဏ၏ီ သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းြေမုပဏ၏ီ အစရုှယယ်ာမ ာ်း၊ 

ဒဘီငခ် ာကငကွခ ်းလြေမ်ှတမ် ာ်း သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းကငကွခ ်းသြေက်သခလံြေမ်ှတမ် ာ်း အပါအဝင ် အပ ုဒ-်

၁၅ရအရမညသ်ည ပ်စစည််းြေ မုဆ  ု၎င််းတ ု  အာ်းခွ ကဝကပ်းဖခင််းြေ  ုသကဘာတလူြေခ်ရံမည။် 

၁၅၉။ ပစစည််းမ ာ်း၊ရပ ုငခ်ငွ မ် ာ်း တနဖ် ု်းဖဖတဖ်ခင််းအပါအဝင ် အဖမတက်ဝစု သ ု  မဟတု ် အဖခာ်းခွ ကဝဖခင််းနငှ  ်

သြေဆ် ငုက်သာြေ စစရပ်အာ်းလံ်ုးြေ  ု ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းမ ှ ဆံ်ုးဖဖတသ်တမ်ှတမ်ညဖ်ဖစ်ပပီ်း ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်

ကအာြေပ်ါကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းြေ  ုဖပြုလပ်ုန ငုသ်ည ်– 

(ြေ) အဖမတက်ဝစုမ ာ်း/အဖခာ်းခွ ကဝဖခင််းမ ာ်းနငှ ပ်တသ်ြေသ်ည အ်ခြေအ်ခ မ ာ်း၊အဖငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း၊ 

သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းြေ စစမ ာ်းတ ု  ြေ  ုကဖဖရှင််းန ငုသ်ည။် 

(ခ) ပစစည််း သ ု  မဟတု ် ရပ ငုခ်ငွ  ် သ ု  မဟတု ် ပစစည််း သ ု  မဟတု ် ရပ ငုခ်ငွ ၏်အစ တအ်ပ ငု််း 

တစ်ရပ်ရပ်ြေ ခုွ ကဝဖခင််းဖပြုရာတငွ ်တနဖ် ု်းသတမ်ှတက်ပ်းန ငုသ်ည။် 

(ဂ) ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းထ ံ သ ု  မဟတု ် ၎င််း၏ညွှန ်ြော်းခ ြေအ်ရ သတမ်တှတ်နဖ် ု်းအကပေါ် 

အကဖခဖပြု၍ကငဖွဖင  ်ကပ်းကခ ဖခင််းဖပြုရနဆ်ံ်ုးဖဖတန် ငုသ်ည။် 

(ဃ) ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းအတြွေပ်စစည််း သ ု  မဟတု ် ရပ ုငခ်ငွ ြ်ေ ယုံမှုတအ်ပ်နှလံြေခ်မံည သ်ထူ ံ

အပ်နှကံပ်းဖခင််းဖပြုန ငုသ်ည။် 

၁၆၀။ အဖမတက်ဝစုမ ာ်း နငှ  ် အဖခာ်းခွ ကဝကပ်းဖခင််းမ ာ်းအတြွေ ် အတ ်ုးကငြွေ  ု ြေမုပဏအီကနဖဖင က်ပ်းရနမ်လ  ု

အပ်ပါ။  

၁၆၁။ ဥပကဒအရအစုရှယယ်ာမ ာ်းတစ်ဆင လ်ွှ အပ်ဖခင််းက ြောင တ်စ်ဦ်းဦ်းြေပ ုငဆ် ငုထ် ြုေက်သာအစုရှယယ်ာ 

နငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာအဖမတက်ဝစုမ ာ်းနငှ အ်ဖခာ်းခွ ကဝကပ်းဖခင််းမ ာ်းြေ သုတမှ်တထ်ာ်းသည လ်ွှ ကဖပာင််းလြေခ်သံူ

ြေ အုစုရယှယ်ာရငှအ်ဖဖစ ် မတှပုံ်တငစ်ာရင််းဝငဖ်ခင််း မဖပြုရကသ်းသည အ်ခ  နထ်  ြေမုပဏြီေထ န််းသ မ််းထာ်းန ငု ်

သည။် 

၁၆၂။ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ှ ကပ်းရနရ်ှ ကသာ   အဖမတက်ဝစုမ ာ်းြေ  ု လည််းကြောင််း၊ 

အဖခာ်းခွ ကဝကပ်းဖခင််းမ ာ်းြေ လုည််းကြောင််း ကတာင််းကခေါ်မှု သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းနည််းဖဖင  ်ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းက ြောင  ်

ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မှူြေမုပဏသီ ု  ကပ်းကခ ရန ်ကစ ကရာြေသ်ည  ်ပမာဏမ ာ်းမ ှကလျှာ ခ ဖဖတက်တာြေန် ငုသ်ည ်

၁၆၃။ ြေမုပဏသီညအ်စုရယှယ်ာနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကပ်းရနရ်ှ ကသာပမာဏ၊ အဖမတက်ဝစုနငှ  ် အဖခာ်းနည််းခွ ကဝ 

ကပ်းဖခင််းတ ု  ြေ  ုဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ဆံ်ုးဖဖတသ်ည န်ည််းဖဖင  ်ကပ်းကခ န ငုသ်ည။် 

၁၆၄။ အစုရှယယ်ာမ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကပ်းရနရ်ှ ကသာအဖမတက်ဝစုမ ာ်းအာ်းလံ်ုး သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းကငကွ ြေ်း 

တစ်ရပ်ရပ်နငှ ဆ်ံ်ုးဖဖတက် ြေညာပပီ်းကနာြေက်တာင််းဆ ဖုခင််းမရှ ကသာ သ ု  မဟတု ်



 

163 
 

ကပ်းကခ ရနြ်ေ ကရာြေက်သာခွ ကဝ ဖခင််းမ ာ်းြေ  ု ကတာင််းဆ သုည အ်ခ  နအ်ထ  ြေမုပဏ၏ီအြေ  ြု်းအဖမတအ်တြွေ ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှနံ ငုသ်ည ်သ ု  မဟတု ်အဖခာ်းနည််းအသံ်ုးဖပြုန ငုသ်ည။် 

၁၆၅။ အဖမတက်ဝစု တစ်ရပ်ရပ် မက ြေညာမ ီ သ ု  မဟတု ် မဆံ်ုးဖဖတမ်ီ၊ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်

၎င််းတ ု  သင က်လ ာ်သညဟ် ု မှတယ်ကူသာ ပမာဏတစရ်ပ်ရပ်ြေ  ု အကရ်းကပေါ်သံ်ုးရန၊် အဖမတက်ဝစုမ ာ်း 

ညမီျှစွာခွ ကဝရန၊် အထ်ူးအဖမတက်ဝစုမ ာ်း ကပ်းရန၊် ြေမုပဏ၏ီ ပ ုငဆ် ငုမ်ှုပစစည််းတစ်ရပ်ရပ် ဖပြုဖပငရ်န၊် 

အဆင ဖ်မ င ရ်န ်သ ု  မဟတု ်ထ န််းသ မ််းရန၊် သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏ၏ီ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်း ဖဖစ်သညဟ် ုဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ 

၎င််းတ ု  ၏အ ြေင််းမ  ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေဖ်ဖင  ် မှတယ်ကူသာ အဖခာ်းကသာ ရညရွ်ယခ် ြေတ်စ်ရပ်ရပ်အတြွေ ်

အသံ်ုးခ ရန ်ြေမုပဏ၏ီ အဖမတအ်စွန််းမ ာ်းမ ှကန၍ အရနက်ငအွဖဖစ ်ဖယထ်တုထ်ာ်းန ငုသ်ည။် ယင််းသ ု  အသံ်ုးခ မှု 

မတ ငုမ်ီအကတာအတငွ််း၊ အရနက်ငမွ ာ်းြေ ၊ု ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေဖ်ဖင ၊် ြေမုပဏ၏ီ လပ်ုငန််းတငွ ်

အသံ်ုးဖပြုန ငုသ်ည၊် သ ု  မဟတု ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ဆံ်ုးဖဖတက်သာ ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုတစ်ခခု ု (အစရုှယယ်ာမ ာ်း 

ဝယယ်မူှုအပါအဝင)် တငွ ် ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှနံ ငုသ်ည။် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ် ြေမုပဏ၏ီ အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းအတြွေ ်

ယင််းရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှမံှုမ ာ်းြေ  ု ြေ ငုတ်ယွန် ငု၊် ကဖပာင််းလ န ငု၊် စွန  လ်ွှတန် ငုပ်ပီ်း၊ ၎င််းတ ု  ဆံ်ုးဖဖတသ်ည အ်တ ငု််း 

အရနက်ငမွ ာ်းြေ  ုအထ်ူးအရနက်ငမွ ာ်းအဖဖစ ်ခွ ဖခာ်းန ငုသ်ည။် 

၁၆၆။  (ြေ) ဘတုအ်ဖွ ွဲ့ဆံ်ုးဖဖတခ် ြေတ်စရ်ပ် ခ မှတသ်ည  ် နည််းလမ််းဖဖင ၊် ြေမုပဏသီည ် ြေမုပဏ၏ီ 

အရနက်ငစွာရင််းမ ာ်းရှ  စာရင််းရှ ကငတွစရ်ပ်ရပ် သ ု  မဟတု ်အရှု ံ်းအဖမတက်ငစွာရင််းရှ  စာရင််းရှ ကငတွစရ်ပ်ရပ်ြေ ု 

မတညရ်င််းနှ်ီးန ငုသ်ည။် ယင််းစာရင််းရှ ပမာဏ ြေ  ု ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်း အ ြော်း ခွ ကဝရရှ န ငုက်သာ၊ 

သြေက်ရာြေန် ငုက်သာ သ ု  မဟတု ်အဖမတက်ဝစုမ ာ်းကပ်းကခ ရာတငွ ်ြေ င သ်ံ်ုးန ငုက်သာ  ပမာဏ အခ  ြု်းအတ ငု််း 

လ ာထာ်းဖခင််းဖဖင  ် မတညရ်င််းနှ်ီးမှုြေ  ု ဖဖစ်ကပေါ်ကစန ငုသ်ည။်  သြေဆ် ငုရ်ာ အခ  ြု်း ြေ  ု

ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူသ်ီးသ်ီးထသံ ု    မကပ်းကခ ရကသ်းကသာ အစုရှယယ်ာမ ာ်း၊ ရှ ပါြေ၊ ကပ်းကခ မှုအတြွေ ်

ဖဖစ်ကစ၊ ြေမုပဏ၏ီ မထတုက်ဝရကသ်းကသာ အစုရယှယ်ာမ ာ်း သ ု  မဟတု ် ဒဘီငခ် ာမ ာ်း (ကငကွခ ်းလြေမ်တှ)်  

အဖပည အ်ဝကပ်းကခ မှုအတြွေ ်ဖဖစ်ကစ သ ု  မဟတု ်တစ်နည််းအာ်းဖဖင  ်တစ်စ တတ်စ်ကဒသ၊ အဖခာ်းနည််းအာ်းဖဖင  ်

တစ်စ တတ်စ်ကဒသ ကပ်းကခ မှုအတြွေဖ်ဖစ်ကစ သြေက်ရာြေက်စရမည။် မထတုက်ဝရကသ်းကသာ 

အစုရှယယ်ာမ ာ်း ကပ်းကခ မှု ဖဖစ်စဉတငွ၊် ခွ ကဝပပီ်း အဖပည အ်ဝကပ်းကခ ပပီ်းဖဖစ်သညဟ် ု အသ အမှတဖ်ပြုမည  ်

ယင််းအစုရယှယ်ာမ ာ်း သ ု  မဟတု ် ဒဘီငခ် ာမ ာ်းြေ  ု အဆ ပုါ ြေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ်မူ ာ်းအ ြော်းတငွ ်

အထြေပ်ါအခ  ြု်းအတ ငု််း ခွ ကဝရမည။် 

(ခ)  ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်အပ ုဒ ် ၁၆၆ (ြေ) အရ ယင််းသ ု   မတညရ်င််းနှ်ီးမှုတစ်ခ ုသြေက်ရာြေမ်ှုရှ ကစရန ်

(အစ တအ်ပ ုင််းလ ြုေခ်စံာ်းပ ုငခ်ငွ  ် (fractional entitlements) တစ်ရပ်ရပ်ြေ  ု မ ြေြ်ေယွဖ်ပြုကသာ သ ု  မဟတု ်

ယင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်းကသာ အြေ  ြု်းအဖမတသ်ည ် သြေဆ် ငုရ်ာ 

ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်းထြေြ်ေမုပဏအီကပေါ်တငွသ်ာ စုကပါင််းတငရ်ှ ကစကသာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်းအပါအဝင)် 

အထြေဆ် ခု  ပါ အကဖခခအံရ ကပေါ်ထြွေလ်ာန ငုက်သာ အစ တအ်ပ ုင််းလ ြုေခ်စံာ်းပ ုငခ်ငွ  ်(fractional entitlements) 

တစ်ရပ်ရပ်အတြွေ ် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း သင က်လ ာ်မညဟ် ု ထငက်သာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း ခ မှတရ်န ်

အာဏာအဖပည အ်ဝဖဖင  ် လ အုပ်သည ် သ ု  မဟတု ် သင က်လ ာ်သညဟ် ု ယဆူကသာ လပ်ုကဆာငခ် ြေမ် ာ်းနငှ  ်
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အရာအာ်းလံ်ုးြေ  ု ကဆာငရွ်ြေန် ငုသ်ည။် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း သည ် ယင််းသ ု  ကသာ ဆကု ြေ်းြေ စစမ ာ်း သ ု  မဟတု ်

မတညရ်င််းနှ်ီးမှုအတြွေ ် သတမ်ှတထ်ာ်းကသာ ြေမုပဏနီငှ  ် သကဘာတစူာခ ြုပ် တစ်ရပ်ရပ်တငွ ်

အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းရှ ကသာ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်အူာ်းလံ်ုးြေ ယုစ်ာ်း လပူုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းြေ ခ ြုပ်ဆ မုှုဖပြုလပ်ုန ငုရ်န ်

ခငွ ဖ်ပြုန ငုပ်ပီ်း ယင််းသ ု  ကသာလပ်ုပ ုငခ်ငွ အ်ရ ဖပြုလပ်ုကသာ သကဘာတစူာခ ြုပ်တစ်ရပ်ရပ်သည ်

သြေဆ် ငုသ်အူာ်းလံ်ုးအကပေါ် သြေက်ရာြေမ်ှုရှ ပပီ်း စည််းကနာှငမ်ှုရှ ကစရမည။် 

 

ြေမုပဏ၏ီ စာရင််းစာအုပ်မ ာ်းနငှ  ် အဖခာ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းြေ  ု စစ်ကဆ်းရန ် အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်း၏ 

အခငွ အ်ကရ်းနငှ  ်ပတသ်ြေက်သာ ဖပဋ္ဌာန််းခ ြေမ် ာ်း 

 

၁၅၂။ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်သြေဆ် ငုရ်ာဥပကဒနငှ  ်ဤဖွ ွဲ့စည််းပုံအကဖခခစံည််းမ ဉ်းအရ လ အုပ်သည အ်တ ငု််း 

ကငကွ ြေ်းဆ ငုရ်ာစာရင််းနငှ  ်အဖခာ်းမှတတ်မ််းမ ာ်းြေ  ုဖပြုလပ်ုသ မ််းဆည််းရမည။် 

 

၁၇၁။ ဥပကဒြေ အုကထာြေအ်ထာ်းဖပြု၍လ ြုေန်ာလ ြေ၊် ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသညြ်ေမုပဏ၏ီ စာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း 

နငှ မှ်တတ်မ််းမှတရ်ာမ ာ်းြေ မုညသ်မူဆ သုင က်လ ာ်ကသာ အခက ြေ်းကငကွပ်း၍  ြေည ရ်ှုစစက်ဆ်းန ငုရ်န ်မညသ်ည  ်

အတ ငု််းအတာထ ဖွင လ်စ်ှဖပသမညြ်ေ  ုဆံ်ုးဖဖတန် ငုသ်ည။်ဤအခန််း-၂၈သညဥ်ပကဒအရ သ ု  မဟတု ်ြေမုပဏနီငှ  ်

သကဘာတညူခီ ြေအ်ရ ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်တူစ်ဦ်း သ ု  မဟတု ်ဒါရ ုြေတ်ာတစ်ဦ်း သ ု  မဟတုဒ်ါရ ုြေတ်ာကဟာင််း 

တစ်ဦ်း၏အခငွ အ်ကရ်းြေ ြုေန  သ်တဖ်ခင််းမရှ ပါ။ 

 

အပှိုံင််း ၅။ ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊် အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငို့ ်

 ကသ်ယွရ် ာငရွ်ကခ်ျကမ်ျာ်း 

 

၅-၁။ ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊် အြဲွွဲ့အစည််းမျာ်း န ငို့ ် ဖပိုလုံပ် ာ်းသညို့ ် အရရ်းကက ်းသညို့ ်

ရငရွရ်းရ က်းရရ်းကှိစစရပ်မျာ်း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏသီည ် အစုရှယယ်ာ အနည််းစုသာပ ငုဆ် ငုသ်ည  ် ရယှယ်ာရှငမ် ာ်းပါဝငက်သာ 

အမ ာ်းပ ငုြ်ေမုပဏဖီဖစ်ပပီ်း ရနြ်ေနုစ်ကတာ အ ပ်ခ  န််းတငွ ် စာရင််းဝငရ်န ် ရညရွ်ယသ်ည အ်ာ်းကလ ာ်စွာ ြေျွန်ပ်ု တ ု   

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းသည ် ကြောင််းမွနက်သာ ကြော်ပ ရု တ ် အုပ်ခ ြုပ်မှုစနစ်ြေ  ု ရညရွ်ယ၍် ၎င််းတ ု  ၏ 

သကဘာဆနဒသြေသ်ြေဖ်ဖင  ်ကအာြေပ်ါတ ု  ြေ  ုဖွင ဟ်က ြေညာရနဆ်ံ်ုးဖဖတခ်  ပါသည။် 

၂၀၂၀ခနုစ်ှ စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ရြေက်န  အရ ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း နငှ  ်

ဆြေသ်ယွက်ဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းမှာ ကအာြေပ်ါအတ ငု််း ဖဖစသ်ည။် 
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ပတ်

သြေ်

ဆြေ်

န ွှယ်

ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြု

လ် 

သ ု  မ

ဟုတ် 

ြေုမပ

ဏနီာ

မည် 

ပတ်သြေ်

ဆြေ်န ွှယ်

ကနကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အစ

ည််း၏ 

ဆြေ်န ွှယ်

မှုအ

က ြောင််း 

မ ကပ်းပ ု

ငခ်ွင  ်

အခ  ြု်း

အစာ်း 

ပတ်သြေ်ဆ

ြေ်န ွှယ်ကန

ကသာ ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အစည််းနှ

င  ်

ဆြေ်စပ်လုပ်

ြေ ုငက်နသည  ်

လုပ်ငန််း 

အြေ ဉ်းခ ြုပ် 

လုပ်ငန််း 

အက ြောင််းအ

ရာမ ာ်း၊ 

လ ုြေ်နာရမည  ်

စည််းြေမ််းမ ာ်း၊ 

လ ုြေ်နာရမည  ်

စည််းြေမ််းမ ာ်း

ြေ ု ခ မတှ်သည ် 

မဝူါဒ 

လုပ်ငန််းတနဖ် ု်း 

ပမာဏ(ြေ ပ်) 

အ 

က ြော

င််းအရာ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ 

အြေုနရ်ှ  

လြေ်ြေ နက်င ွ

ဦ်းဝ

င််း

ကအာ

င ်

ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှ

ငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်

တာ(ဥြေက

ဌ)၊ 

UIG ၏ 

ဒါရ ုြေ်

တာ ၊ 

MB၏ 

ရှယ်ယာရှ

ငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်

တာ 

ြေုမပဏီ

၏ 

၄၁.၅၃

%  

 

MB၏ 

၃၀%  

 

(၁ရြေ်ကန   

ကအာြေ်တ ု

ဘာ 

၂၀၁၉အရ) 

ပပီ်းခ  သည်  

ဘဏ္ဍာကရ်းနှ

စ်အဆံု်း တွင ်

ပတ်သြေ်ဆ

ြေ်န ွှယ်ကန

ကသာ ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အစည််း 

(ဦ်းဝင််းကအာ

င)်သ ု   UIGမှ 

ကပ်းကခ ရမည  ်

ပမာဏ 

ကပ်းရနြ်ေ နရ်ှ 

ကနမှုမ ာ်း 

၁,၄၄၇,၂၈၅,၉၈

၇ 

၁,၅၈၄,၈၈၈,၆၈၀ 
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(မတှ်ခ 

ြေ်။ ။  

ဦ်းဝင််း

ကအာင ်

ပ ငုဆ် ုင်

ကသာ 

MB၏ 

၃၀%ြေ ု 

စာရင််း

ဝငသ်

ည အ်ခ  

နတ်ွင ်

သ ု  မဟု

တ် 

စာရင််း

ဝငဖ်ခင််း 

ပပီ်းကဖမာ

ြေ်ပပီ်း 

မ ြောမီ

တွင ်

ြေုမပဏီ

သ ု   

လွှ ကဖပာ

င််းမည ်

ဖဖစ်ပါ

သည။်) 

UIGမ ှ

ဦ်းဝင််းကအာင်

သ ု   

ဟ ုတယ်ကဆာ

ြေ်လုပ်ရနန်ငှ  ်

တ ု်းခ  ွဲ့ရနအ်

တွြေ် 

ကြေ ြုတငက်ပ်း

ကခ မှုမ ာ်း 

ကငကွ ြေ်း 

ကပ်းအပ်မှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၁) 

 

သြေ်ဆ ုငရ်ာ 

ဟ ုတယ် 

အကဆာြေ်အ

အံုမ ာ်းတွင ်

ကဆာြေ်လုပ်မှု 

နငှ  ်

ဖပငဆ်ငမ်ှုလုပ်င

န််းမ ာ်း 

ပပီ်းစီ်းလွှ ကဖပာင််း

ပပီ်းဖဖစ်ပါသည။်

(မတှ်ခ ြေ် ၁) 

၅,၀၀၅,၈၂၆,၆၉

၉ 

 

၂,၀၈၈,၈၅၄,၇၂၃ 

ပတ်သ

ြေ်ဆြေ်

န ွှယ်ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အ

စည််း

မ ာ်းထံ

မ ှ

ရရနြ်ေ 

နရ်ှ ကန

ကသ်း

ကသာ 

ပမာဏ 

(လြေ်င

င််းရရန်

ပ ငုခ်ွင ်

မ ာ်း) 

UIGသည ်

ဦ်းဝင််းကအာင်

ထမံ ှ ကဖမနငှ  ်

အကဆာြေ်အ

အံုြေ ု 

ဝယ်ခ  ပါသည်

။ 

မကပ်းကခ ရ

ကသ်းကသာ 

ပမာဏအာ်း

လ ာထာ်းမှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၃) 

၁,၅၁၇,၈၆၁,၉၇၂ 

UIGသည ်

ဦ်းဝင််းကအာင်

ထမံ ှ

ဟ ုတယ်ကဖမနှ

င  ်

အကဆာြေ်အ

အံုြေ ု 

ငာှ်းရမ််းခ  ပါ

သည။် 

ငာှ်းရမ််းခ 

ကပ်းကခ မှု 

 

မကပ်းကခ ရ

ကသ်းကသာ 

ငာှ်းရမ််းခ 

အာ်းလ ာထာ်းမှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၄) 

၂၅၁,၇၇၈,၆၇၅ 

 

၆၆,၀၀၀,၀၀၀ 
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MBသည ်

ဦ်းဝင််းကအာင်

ြေ ု 

ဟ ုတယ်ပ ငု်

ဆ ုငမ်ှုမ ာ်းတွ

င ်

ရင််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှရံ

န ်

ကငထွတု်ကခ ်း

ခ  ပါသည။် 

ကခ ်းယူကင ွ

ဖပနလ်ည််းကပ်း

ဆပ်မှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၂) 

၁၁၀,၁၄၄,၁၉၅ ပတ်သ

ြေ်ဆြေ်

န ွှယ်ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အ

စည််း

မ ာ်းထံ

မ ှ

ရရနြ်ေ 

နရ်ှ ကန

ကသ်း

ကသာ 

ပမာဏ 

(လြေ်င

င််းရရန်

ပ ငုခ်ွင ်

မ ာ်း) 

၇၇၁,၇၃၅,၂၇၈ 

ဦ်းခင်

ကဇာ် 

MB ၏ 

ရှယ်ယာရှ

င ်

MB၏ 

၁၉% 

MBသည ်

ဦ်းခငက်ဇာ်ြေ ု 

၎င််း၏ 

စီ်းပာွ်းကရ်းလု

ပ်ငန််းအတွြေ် 

ကငထွတု်ကခ ်း

ခ  ပါသည။် 

 ကခ ်းယူကင ွ

ဖပနလ်ညက်ပ်း

ဆပ်မှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၅) 

၃၁၄,၃၀၂,၈၇၀ ပတ်သ

ြေ်ဆြေ်

န ွှယ်ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အ

စည််း

မ ာ်းထံ

မ ှ

ရရနြ်ေ 

နရ်ှ ကန

ကသ်း

ကသာ 

ပမာဏ 

(လြေ်င

င််းရရန်

ပ ငုခ်ွင ်

မ ာ်း) 

၁၈၃,၅၉၆,၁၁၃ 
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အဝ

ြေဂ 

ဟ ု်းဒ

င််း 

ြေုမပ

ဏလီီ

မ တ

ြေ ်

ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှ

ငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်

တာဖဖစ်

ကသာ 

ဦ်းဝင််း

ကအာင ်

နငှ  ်

၎င််း၏ဇ

န်ီး 

ကဒေါ်ကနဖမ

တ်သူ

ကအာငတ် ု  

ြေ 

၁၀၀%ထ 

န််းခ ြုပ်

ထာ်းပါသ

ည။် 

 MBသည ်

အဝြေဂ ြေ ု 

၎င််း၏ 

စီ်းပာွ်းကရ်းလု

ပ်ငန််းအတွြေ် 

ကငထွတု်ကခ ်း

ခ  ပါသည။် 

ကငကွခ ်း ကပ်းမှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၆)  

၄၈,၆၆၉,၉၀၂ ပတ်သ

ြေ်ဆြေ်

န ွှယ်ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အ

စည််း

မ ာ်းထံ

မ ှ

ရရနြ်ေ 

နရ်ှ ကန

ကသ်း

ကသာ 

ပမာဏ 

(လြေ်င

င််းရရန်

ပ ငုခ်ွင ်

မ ာ်း) 

၁၃၃,၆၃၀,၅၄၅ 

AIC ြေုမပဏီ

၏ 

၃၇.၇၂

% 

(၁ရြေ်ကန   

ကအာြေ်တ ု

ဘာ 

၂၀၁၉အရ) 

ပပီ်းခ  သည်  

ဘဏ္ဍာကရ်းနှ

စ်အဆံု်း တွင ်

ပတ်သြေ်ဆ

ြေ်န ွှယ်ကန

ကသာ ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အစည််း 

(AIC)သ ု   

UIGမ ှ

ကပ်းကခ ရမည  ်

ပမာဏ 

ကပ်းရနြ်ေ နရ်ှ 

ကနမှုမ ာ်း 

၁၆,၄၄၆,၀၀၉ ၃၂,၉၉၆,၉၁၂ 
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ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှ

ငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်

တာဖဖစ်

ကသာ 

ဦ်းဝင််း

ကအာင ်

နငှ  ်

၎င််း၏ဇ

န်ီး 

ကဒေါ်ကနဖမ

တ်သူ

ကအာငတ် ု  

ြေ 

၁၀၀%ထ 

န််းခ ြုပ်

ထာ်းပါသ

ည။် 

UIGသည ်

AICသ ု   

မကတာ်တဆ

မာှ်းယွင််း၍ 

ကပ်းခ  ပါသည်

။  

 

ငာှ်းရမ််းခ 

မကတာ်တဆ 

မာှ်းယွင််းကပ်းအ

ပ်မှု 

၁၂,၁၀၇,၉၈၁ ပတ်သ

ြေ်ဆြေ်

န ွှယ်ကန

ကသာ 

ပဂု္ ြုလ်၊ 

အဖွ ွဲ့အ

စည််း

မ ာ်းထံ

သ ု   

ကပ်းရန်

ြေ နရ်ှ 

ကနကသ်း

ကသာ 

ပမာဏ 

(လြေ်င

င််းကပ်းရ

နရ်ှ မှု

မ ာ်း) 

UIGသည ်

AICထမံ ှ

ဟ ုတယ်ကဖမနှ

င  ်

အကဆာြေ်အ

အံုြေ ု 

ငာှ်းရမ််းခ  ပါ

သည။်  

 

မကပ်းကခ ရ

ကသ်းကသာ 

ငာှ်းရမ််းခ 

အာ်းလ ာထာ်းမှု 

(မတှ်ခ ြေ် ၇) 

၁၈,၀၀၀,၀၀၀ 

UIGသည ်

AICသ ု   

မကတာ်တဆ

မာှ်းယွင််း၍ 

ကပ်းခ  ပါသည်

။ 

UIGြေ 

AICအစာ်း 

ဝငက်ငခွွန ်

မကတာ်တဆ 

မာှ်းယွင််းကပ်းအ

ပ်မှု 

၂၇,၁၀၄,၈၉၃ 
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Amata 

Garden 

Resort (Inle 

Lake) 

ဟ ုတယ်လုပ်င

န််းဝယ်ယူမှု၏ 

အစ တ်အပ ငု််း

အဖဖစ် 

ဘဏစ်ာရင််းအ

တွင််းရှ  

ကငမွ ာ်းြေ ု 

UIGသ ု   

လွှ ကဖပာင််းရာ

တွင ်

မကတာ်တဆ 

မာှ်းယွင််းကသာ 

စာရင််းတွြေ်ခ 

ြေ်မှု 

UIGသည ်

AICထမံ ှ

ရယူပ ငုဆ် ုငခ်ွ

င မ် ာ်း၊ 

ကပ်းရနရ်ှ မှု

မ ာ်း၊ 

တညရ်ှ ပပီ်း

သာ်း 

ပကရာဂ ြေ်

မ ာ်းနငှ  ်

Amata 

Garden 

Resort (Inle 

Lake)၏ 

ဟ ုတယ်လုပ်

ငန််းြေ ု 

လုပ်ြေ ုငခ်ွင ်

တ ု  ြေ ု 

ဝယ်ယူခ  ပါသ

ည။် 

အတ တ်ြေ 

ကဖမနငှ  ်

အကဆာြေ်အ

အံု 

ဝယ်ယူမှုအတွ

ြေ်ကပ်းရနရ်ှ မ ာ်း

အာ်း 

တဖဖည််းဖဖည််း 

စာရင််းကခ သွာ်း

မည။် 

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀

၀ 

အဖခာ်း

ကသာ 

လြေ်င

င််းမဟု

တ်သည  ်

ကပ်းရန်

ရှ မှုမ ာ်း 

၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 
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(မတှခ် ြေ ် ၁) ကဆာြေလ်ပ်ုကရ်းသကဘာတညူခီ ြေအ်ရ ဟ တုယက်ဆာြေလ်ပ်ုကရ်းနငှ တ် ်ုးခ  ွဲ့ ကရ်းအတြွေ ် ဦ်းဝင််းကအာငသ် ု   

ကငကွ ြေ်းကပ်းအပ်မှုနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍  လပ်ုငန််းအာ်းလံ်ုးသည ်၂နစှတ်ာ အခ  နအ်တငွ််း ပပီ်းကဖမာြေပ်ါမည။် 

(မတှခ် ြေ ် ၂) ဦ်းဝင််းကအာငအ်ာ်း ကခ ်းကငကွပ်းအပ်မှုနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ အတ ်ုးနှုန််းမ ာ်း သြေမ်တှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ဘ  

ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရနြ်ောလ ြေ  သ ု  ကသာ ကခ ်းကငဖွပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ဖခင််းဆ ငုရ်ာ လ ြုေန်ာရမည  ် စည််းြေမ််းမ ာ်းြေ လုည််း 

ခ မတှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ ြေမုပဏအီကနဖဖင  ်ဤကခ ်းကငအွတြွေ ်မညသ်ည အ်ကပါငပ်စစည််းြေ မုျှ လြေခ်ံသ မ််းဆည််းထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ 

(မတှခ် ြေ ် ၃) ဦ်းဝင််းကအာငထ်မံ ှ ကဖမနငှ  ် အကဆာြေအ်အံ ု ဝယယ်မူှုနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ထ  ု ကဖမနငှ အ်ကဆာြေအ်အံုတ ု  ၏ 

စာရင််းပါတနဖ် ု်းအတ ငု််း က ်းနှုန််းသတမ်တှခ်  ပါသည။် ဖပနလ်ည််းကပ်းဆပ်ရနြ်ောလြေ  ုထ အုထ တငွ ်သတမ်တှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ 

(မတှခ် ြေ ် ၄) ဦ်းဝင််းကအာငထ်မံ ှ ကဖမနငှ  ် အကဆာြေအ်အံ ု ငာှ်းရမ််းမှုနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ငာှ်းရမ််းခသည ် သြေဆ် ငုသ်ည  ်

ကဖမနငှ အ်ကဆာြေအ်အံု၏ အန်ီးပတဝ်န််းြေ ငရ်ှ  ဆငတ်ကူသာ လပ်ုကဆာငမ်ှုမ ာ်း အကပေါ်မတူည၍် လြေရ်ှ က ်းြေြွေက်ပါြေ်က ်းအတ ငု််း 

သတမ်တှထ်ာ်းပါသည။် ကပ်းဆပ်ရနြ်ောလြေ  ု သတမ်တှထ်ာ်းဖခင််း မရှ သည အ်တြွေ ် UIGသည ် ငာှ်းရမ််းခြေ  ု

ြောလအပ ငု််းအဖခာ်းအလ ြုေ ် ကပ်းအပ်ကနဖခင််းမဟတုပ်ါ။ မကပ်း အပ်ရကသ်းကသာ ငာှ်းရမ််းခပမာဏြေ  ု ကပ်းရနရ်ှ အ ဖဖစ ်

စာရင််းကရ်းသငွ််းထာ်းပါသည။် 

(မတှခ် ြေ ်၅) ဦ်းခငက်ဇာ်အာ်း ကခ ်းကငကွပ်းအပ်မှုနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ အတ ်ုးနှုန််းမ ာ်း သြေမ်တှ်ထာ်းဖခင််းမရှ ဘ  ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရနြ်ောလ 

ြေ  သ ု  ကသာ ကခ ်းကငဖွပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ဖခင််းဆ ငုရ်ာ လ ြုေန်ာရမည  ် စည််းြေမ််းမ ာ်းြေ လုည််း ခ မတှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ ြေမုပဏအီကနဖဖင  ်

ဤကခ ်းကငအွတြွေ ်မညသ်ည အ်ကပါငပ်စစည််းြေ မုျှ လြေခ်ံသ မ််းဆည််းထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ ဤလပ်ုကဆာငမ်ှုအာ်း စာရင််းဝငသ်ည  ်ရြေစ်ွ မ ှ

၁ နစှအ်တငွ််း ရပ်စ မညဖ်ဖစပ်ပီ်း ကခ ်းကငြွေ  ုလည််းအဖပည  ်ဖပနလ်ညက်ပ်းအပ်မည ်ဖဖစပ်ါသည။် 

(မတှခ် ြေ ် ၆) အဝြေဂ ဟ ်ုးဒင််း ြေမုပဏလီမီ တြေအ်ာ်း ကခ ်းကငကွပ်းအပ်မှုနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ အတ ်ုးနှုန််းမ ာ်း သြေမ်တှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ဘ  

ဖပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ရနြ်ောလ ြေ  သ ု  ကသာ ကခ ်းကငဖွပနလ်ညက်ပ်းဆပ်ဖခင််းဆ ငုရ်ာ လ ြုေန်ာရမည  ် စည််းြေမ််းမ ာ်းြေ လုည််း 

ခ မတှထ်ာ်းဖခင််းမရှ ပါ။ ြေမုပဏအီကနဖဖင  ် ဤကခ ်းကငအွတြွေ ် မညသ်ည အ်ကပါငပ်စစည််းြေ ုမျှ လြေခ်ံသ မ််းဆည််းထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ 

ဤလပ်ုကဆာငမ်ှုအာ်း စာရင််းဝငသ်ည  ် ရြေစ်ွ မှ ၁ နစှအ်တငွ််း ရပ်စ မညဖ်ဖစပ်ပီ်း ကခ ်းကငြွေ  ု လည််းအဖပည  ် ဖပနလ်ညက်ပ်းအပ်မည် 

ဖဖစပ်ါသည။် 

(မတှခ် ြေ ်၇) AICထမံ ှကဖမနငှ  ်အကဆာြေအ်အံ ုငာှ်းရမ််းမှုနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ငာှ်းရမ််းခသည ်သြေဆ် ငုသ်ည  ်ကဖမနငှ အ်ကဆာြေအ်အံု၏ 

အန်ီးပတဝ်န််းြေ ငရ်ှ  ဆငတ်ကူသာ လပ်ုကဆာငမ်ှုမ ာ်း အကပေါ်မတူည၍် လြေ်ရှ က ်းြေြွေက်ပါြေက် ်းအတ ငု််း သတမ်တှထ်ာ်းပါသည။် 

ကပ်းဆပ်ရနြ်ောလြေ  ု သတမ်တှ်ထာ်းဖခင််း မရှ သည အ်တြွေ ် UIGသည ် ငာှ်းရမ််းခြေ  ု ြောလအပ ငု််းအဖခာ်းအလ ြုေ ်

ကပ်းအပ်ကနဖခင််းမဟတုပ်ါ။ မကပ်း အပ်ရကသ်းကသာ ငာှ်းရမ််းခပမာဏြေ  ုကပ်းရနရ်ှ အ ဖဖစ ်စာရင််းကရ်းသငွ််းထာ်းပါသည။် 

(မတှခ် ြေ ် ၈) ၂၀၁၈ခနုစှ ် ဧပပီလ ၁ရြေက်န  တငွ ် UIGသည ် AICထမံ ှ ရယပူ ငုဆ် ငုခ်ငွ  မ် ာ်း၊ ကပ်းရနရ်ှ မှုမ ာ်း၊ တညရ်ှ ပပီ်းသာ်း 

ပကရာဂ ြေမ် ာ်းနငှ  ် Amata Garden Resort (Inle Lake)၏ ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းြေ  ု လပ်ုြေ ငုခ်ငွ တ် ု  ြေ  ု ဝယယ်ခူ  ပါသည။် ဤ 

ရယပူ ငုဆ် ငုခ်ငွ  မ် ာ်း၊ ကပ်းရနရ်ှ မှုမ ာ်း၊ တညရ်ှ ပပီ်းသာ်း ပကရာဂ ြေမ် ာ်းနငှ  ်ဟ တုယလ်ပ်ုငန််းြေ  ုလပ်ုြေ ငုခ်ငွ မ် ာ်းြေ  ုတနဖ် ု်းဖဖတရ်ာတငွ ်

ဧည က်ြေ ြုဝနက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းရှ  အ မဖ်ခကံဖမအတြွေ ် န ငုင်တံြောြေ အသ အမတှဖ်ပြုကသာ third-party တနဖ် ု်းဖဖတသ်ြူေ 

လပ်ုကဆာငသ်ည  ် တနဖ် ု်းဖဖတမ်ှုအကပေါ် အကဖခခထံာ်း၍ ထ ကုဖမနငှ အ်ကဆာြေအ်အံုတ ု  ၏ စာရင််းပါတနဖ် ု်းအကနဖဖင  ် 

ြေ ပ်၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ သတမ်ှတထ်ာ်းပါသည။် တဖဖည််းဖဖည််း စာရင််းကခ သာွ်းမည်  ကပ်းရနရ်ှ မှုအတြွေ ် အခ  နဇ်ယာ်းြေ ု 

မသတမ်တှ်ထာ်းရကသ်း ကသာ်လည််း ကနာငလ်ာမည  ် ၅နစှအ်တငွ််း အလံ်ုးစံကုြေ သာွ်းမညဟ် ု ခန  မ်နှ််းထာ်းပါသည။် ၂၀၂၀ခနုစှ် 

စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ရြေက်န   အရ ြေ ပ်၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကြေ ခ  ပပီ်း ဖဖစ်ပါသည။် 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစ်ှ စာရင််းစစ်ထာ်းကသာ မ ခငြ်ေမုပဏနီငှ  ် လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်း 

ကပါင််းစည််းတငဖ်ပထာ်းကသာဘဏ္ဍာကရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်း (audited consolidated financial statements) အရ 

၁၀,၁၉၀,၇၆၆,၆၃၉ြေ ပ်ြေ  ု ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ ရရနရ်ှ ပပီ်း 
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၃၆,၀၀၀,၀၀၀ြေ ပ်ြေ  ု ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပဂု္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််း မ ာ်းြေ  ု ကပ်းရနရ်ှ ပါသည။် 

အကသ်းစ တ ်အခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ ကုအာြေပ်ါဇယာ်းတငွ ်ြေည ရ်ှုပါ။ 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာရှင််းတမ််းမ ာ်း (financial statements) အရ 

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းြေ  ု ကပ်းရနရ်ှ ကသာ ၃၆,၀၀၀,၀၀၀ြေ ပ် အဖပင ်

ြေမုပဏအီတငွ််း ဖွ ွဲ့စည််းပုံဖပနလ်ညဖ်ပငဆ်င ် ဖခင််းက ြောင  ် ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ြေ ပ်ြေ  ု AIC သ ု    

ကပ်းရနရ်ှ ပါသည။် အကသ်းစ တ ် အခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု အပှိုံင််း ၆။ ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ 

သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းတငွ ် ြေည ရ်ှုန ငုပ်ါသည။် 

အမတှ် 

စဉ 

 

 

 

အမည် ရာထ်ူး ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်

ကနသည် ပဂု္ ြုလ်၊အဖွ ွဲ့

အစည််းမရှရနရ်ှ 

ကသာပမာဏ (ြေ ပ်) 

 

ကဖာ်ဖပခ ြေ် 

၁။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ၊ 

UIG ၏ ဒါရ ုြေ်တာ 

၆,၀၈၁,၀၂၂,၉၁၄ ဤတွင ် ဦ်းဝင််းကအာင ် နငှ  ်

UIGတ ု   

အ ြော်းြေ စစရပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 
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ဤြေ စစရပ်တွင ်UIG ၏ ကငကွ ြေ်း 

မ ာ်းြေ ု ဟ ုတယ် ဝနက်ဆာငမ်ှု 

အတွင််းမ ှ  အခန််းမ ာ်း 

ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း၊ တ ု်းခ  ွဲ့ ဖခင််းတ ု   

အတွြေ် ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ 

ကဆာြေ်လုပ်ကရ်း ြေုမပဏြီေ ု 

ဦ်းစာွကပ်းကခ ရာတွင ်

အသံု်းဖပြုခ  ပါသည။် 

ဤြေ စစရပ်ြေ ုသြေ်ဆ ုငရ်ာ 

ဟ ုတယ်အကဆာြေ်အအံုမ ာ်း 

အသစ်ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း 

သ ု  မဟုတ် အဆင ဖ်မ င ဖ်ခင််း 

အတွြေ် ရရနရ်ှ ကသာ 

ပမာဏအဖဖစ် စာရင််းသွင််း 

သတ်မတှ်ထာ်းပါသည။်(မတှ်ခ 

ြေ်။ ။ ဤကငမွ ာ်းြေ ု Amata 

Garden Resort (Inle) My Hpa 

An Residence နငှ  ်Amata Resort 

(Ngapali Beach) တ ု   အတွြေ် 

သံု်းစွ ခ  ပါသည။် ၂၀၂၀ခုနစ်ှ 

စြေ်တငဘ်ာလ ၃၀ရြေ်ကန   အရ 

(၁) Amata Garden Resort (Inle)၊ 

(၂) My Hpa An Residence နငှ  ်

(၃) Amata Resort (Ngapali 

Beach)ရှ  

ကဆာြေ်လုပ်ပပီ်းလုပ်ငန််းြေ ု 

UIGသ ု   လွှ ကဖပာင််းကပ်းအပ်ခ  ပပီ်း 

ဖဖစ်ပါသည။်) 

 

ထ  ု  ၆,၀၈၁,၀၂၂,၉၁၄ြေ ပ်သည ်

ကအာြေ်ပါ UIGမ ှ

ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ ု 

ကပ်းရနရ်ှ ကသာပမာဏမ ာ်းြေ ု 

ထည တ်ွြေ်ပပီ်း UIGြေ 

ဦ်းဝင််းကအာငထ်မံ ှ အသာ်းတင ်

ရရနရ်ှ ကသာ ပမာဏ ဖဖစ်ပါသည။် 
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 ကဖမြေွြေ်အမတှ် ၁၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၂၅၊ 

ရငမ်င််းပ ြုေ် (အကနာြေ်) 

ပဂံုပမ ြုွဲ့သစ်၊ 

သရီ ပစစယာရပ်ြေွြေ်၊ 

ကညာငဦ််းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််း ကဒသကြေီ်း 

နငှ ပ်တ်သြေ်၍ 

ဦ်းဝင််းကအာင)်အငာှ်းခ 

ထာ်းသူ (နငှ  ် UIG 

(ငာှ်းရမ််းသူ(တ ု  အ ြော်း 

၂၀၁၇ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီလ 

၂၇ရြေ်ကန   တွငခ် ြုပ်ဆ ု 

ထာ်းကသာ ကဖမနငှ  ်

အကဆာြေ်အအံု 

ငာှ်းရမ််းစာခ ြုပ်အတွြေ် 

ကပ်းရနရ်ှ ကသာ 

ငာှ်းရမ််းခ 

 (၁) ကဖမြေွြေ် အမတှ် ၉၊ 

ကဖမတ ုင််းအမတှ် ၉၇၊ 

သမဒုဒရာဇ် ရပ်ြေွြေ်၊ 

ပဂံု၊ ကညာငဦ််းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််း ကဒသကြေီ်း 

(၂) ကဖမြေွြေ်အမတှ် 

၁၅၄၄၊ ကဖမတ ုင််းအမတှ် 

၇/၇၊ သူကဌ်းြေန၊် 

ပဂံုပမ ြုွဲ့သစ်၊ 

ကညာငဦ််းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််း ကဒသကြေီ်း 
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 (၃) ကဖမြေွြေ်အမတှ် 

၁၅၄၄၊ ကဖမတ ုင််းအမတှ် 

၇/၆၊ သူကဌ်းြေန၊် 

ပဂံုပမ ြုွဲ့သစ်၊ 

ကညာငဦ််းခရ ုင၊် 

မနတကလ်းတ ုင််း ကဒသကြေီ်း 

တ ု  နငှ ပ်တ်သြေ်၍ 

ဦ်းဝင််းကအာင)်အငာှ်းခ 

ထာ်းသူ (နငှ  ် UIG 

(ငာှ်းရမ််းသူ(တ ု  အ ြော်း 

၂၀၁၇ခုနစ်ှ၊ 

ကဖကဖာ်ဝါရီလ 

၂၇ရြေ်ကန   

တွငခ် ြုပ်ဆ ုထာ်းကသာ 

ကဖမနငှ  ်အကဆာြေ်အအံု 

ငာှ်းရမ််းစာခ ြုပ်အတွြေ် 

ကပ်းရနရ်ှ ကသာ 

ငာှ်းရမ််းခမ ာ်း 
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 ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၂၁၆/၂၁၇၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၆၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၇/၂၊  

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၆၂/၁၊  

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၅၃/၁၊ 

အြေွြေ်အမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု 

ငပလီပမ ြုွဲ့၊ သတံွ ခရ ုင၊် 

ရခ ုငဖ်ပညန်ယ် 

တ ု  နငှ ပ်တ်သြေ်၍ 

ဦ်းဝင််းကအာင)်အငာှ်းခ 

ထာ်းသူ နငှ  ် UIG 

(ငာှ်းရမ််းသူ) တ ု  အ ြော်း 

၂၀၁၇ခုနစ်ှ၊ 

စြေ်တငဘ်ာလ 

၂၉ရြေ်ကန  တွငခ် ြုပ်ဆ ု

ထာ်းကသာ ကဖမနငှ  ်

အကဆာြေ်အအံု 

ငာှ်းရမ််းစာခ ြုပ်အတွြေ် 

ကပ်းရနရ်ှ ကသာ 

ငာှ်းရမ််းခ 

 

  

 

၂။ ဦ်းဝင််းကအာင ် MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၇၁,၈၄၂,၇၇၆ MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ ကခ ်းကင ွ

၃။ ဦ်းခငက်ဇာ် MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၄၂၁,၆၈၉,၀၉၇ MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ ကခ ်းကင ွ
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၄။ ဦ်းကအာငန် ငု ် MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၉၆,၅၅၀,၈၀၉ MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ 

ကခ ်းကင(ွမတှ်ခ ြေ်။ ။ 

ဤကခ ်းကငြွေ ု ၂၀၁၉ခုနစ်ှ ကမလ 

၃၁ရြေ်ကန  တွင ် ကပ်းဆပ်ပပီ်း 

ဖဖစ်ပါသည။်) 

၅။ အဝြေဂ ဟ ု်းဒင််း 

ြေုမပဏလီီမ တြေ် 

ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ နငှ  ်

MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

ဖဖစ်ကသာ 

ဦ်းဝင််းကအာင ်

လြေ်ကအာြေ်ရှ  

ြေုမပဏအီဖွ ွဲ့အစ

ည််းတစ်ခု 

၂၂,၇၈၆,၂၃၆ အဝြေဂ ဟ ု်းဒင််း 

ြေုမပဏလီီမ တြေ်နငှ  ် MB 

တ ု  အ ြော်း ကခ ်းကင ွ

၆။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၃,၀၉၆,၃၉၂,၁၂၅ ဤတွင ် ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်

ြေုမပဏတီ ု   

အ ြော်းြေ စစရပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 
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ဤြေ စစရပ်တွင ် ကငကွ ြေ်းမ ာ်းြေ ု 

အနာဂတ်ြောလ၌ ပမ တ်တွင ်

ဟ ုတယ်လုပ်ငန််း  

တ ု်းခ  ွဲ့ ဖခင််းအစီအစဥ်မ ာ်း 

အတွြေ် ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ 

ကဆာြေ်လုပ်ကရ်းြေုမပဏြီေ ု 

ဦ်းစာွကပ်းကခ ရာတွင ်

အသံု်းဖပြုခ  ပါသည။် 

ဤြေ စစရပ်ြေ ုသြေ်ဆ ုငရ်ာ 

ဟ ုတယ်အကဆာြေ်အအံုမ ာ်း  

အသစ်ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း 

သ ု  မဟုတ် အဆင ဖ်မ င ဖ်ခင််း 

အတွြေ် ရရနရ်ှ ကသာ 

ပမာဏအဖဖစ် 

စာရင််းသွင််းသတ်မတှ်ထာ်းပါသ

ည။် 

 

  

၇။ - - ၄၈၃,၁၀၄ ဤြေ စစရပ်ြေ ု 

ဘဏ္ဍာကရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းတွင ် 

ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်ကနသည် ပဂု္ ြု

လ်၊အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ်

ဖပြုလုပ်ထာ်းသည ်  

ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်းြေ စစရပ်အဖဖစ် 

သတ်မတှ်ထာ်းပါသည။် သ ု  ကသာ် 

ဤြေ စစရပ်မာှ ြေုမပဏအီတွင််း 

ြေုနပ်စစည််းမ ာ်း ဝယ်ယူမှုအတွြေ် 

(ဆ ုလ ုသညမ်ာှ UIG၏ 

မတူညကီသာ ဌာနမ ာ်းနငှ  ်

ဟ ုတယ်မ ာ်း 

အ ြော်းလုပ်ကဆာငမ်ှု) 

ကငကွပ်းကခ မှုဖပြုလုပ်ရာတွင ်

လမ််းခုလတ်တွငရ်ှ ကနကသာ 

ကငကွရ်းက ြေ်းကရ်းြေ စစရပ်မ ာ်း 

(Cash in transit)  

သာဖဖစ်ပါသည။်  
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အမတှ် 

စဉ 

 

 

 

အမည် ရာထ်ူး ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်

ကနသည်  

ပဂု္ ြုလ်၊အဖွ ွဲ့အစည််း

ြေ ု ကပ်းရနရ်ှ ကသာ 

ပမာဏ (ြေ ပ်) 

 

ကဖာ်ဖပခ ြေ် 

၁။ AIC ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှင ်

၃၆,၀၀၀,၀၀၀ 

(တစ်နစ်ှလျှင ်

၁၈,၀၀၀,၀၀၀) 

 

 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၆/၂၅၀၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၄၆/၂၅၂၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၇/၂၄၉၊  

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၈/၁၊  

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၉/၂၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ်  ၁၆၁၊ ဦ်းပ ငုအ်မှတ် 

၁၆၂/၁၊ ဦ်းပ ငုအ်မတှ်  ၁၅၃၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ် ၁၅၄/၂၅၃၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ်  ၁၅၅/၂၅၁၊ 

ဦ်းပ ငုအ်မတှ်  ၆၁/၂၅၄၊ 

အြေွြေ်အမတှ် ၂၀၇၊ 

ဖမဖပငြ်ေွင််း၊ 

ဖမဖပငက်ြေ ်းရွာအုပ်စ၊ု ငပလီပမ ြုွဲ့၊ 

သတံွ ခရ ုင၊် ရခ ုငဖ်ပညန်ယ် 

တ ု  နငှ ပ်တ်သြေ်၍ AIC 

(အငာှ်းခ ထာ်းသူ) နငှ  ် UIG 

(ငာှ်းရမ််းသူ) တ ု  အ ြော်း ၂၀၁၇ 

ခုနစ်ှ၊ စြေ်တငဘ်ာလ 

၂၉ရြေ်ကန  တွင ်ခ ြုပ်ဆ ုထာ်းကသာ 

ကဖမနငှ  ် အကဆာြေ်အအံု 

ငာှ်းရမ််းစာခ ြုပ်အရ ကပ်းရနရ်ှ  

ကသာငာှ်းရမ််းခ 

 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှအ်တြွေ ် စာရင််းစစအ်စီရငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစ်ြေ သံ်ုးသပ် 

ထာ်းသည  ် အတ ငု််း စာရင််းမစစ်ရကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ ကြေ ြုတင ်

ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း (unaudited reviewed pro forma consolidated financials) အရ 

၂,၇၅၉,၆၀၇,၂၇၃ြေ ပ်ြေ  ု ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်  အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ ရရနရ်ှ ပပီ်း 

၈၂၈,၈၈၇,၃၂၀ြေ ပ်ြေ  ု ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပဂု္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းြေ  ု ကပ်းရနရ်ှ ပါသည။် 

အကသ်းစ တ ်အခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ုကအာြေပ်ါဇယာ်းတငွ ်ြေည ရ်ှုပါ။ 
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အမတှ် 

စဉ 

 

 

 

အမည် ရာထ်ူး ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်

ကနသည် ပဂု္ ြုလ်၊အဖွ ွဲ့

အစည််းမရှရနရ်ှ ကသာ

ပမာဏ (ြေ ပ်) 

 

ကဖာ်ဖပခ ြေ် 

၁။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ၊ 

UIG ၏ ဒါရ ုြေ်တာ 

၁,၂၁၅,၉၇၅,၉၃၇ 

 

ဤတွင ်ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်UIGတ ု   

အ ြော်းြေ စစရပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

 

ဤြေ စစရပ်တွင ်

လုပ်ငန််းစ၏ုကငကွ ြေ်းမ ာ်းြေ ု 

ဟ ုတယ် ဝနက်ဆာငမ်ှုအတွင််းမှ  

အခန််းမ ာ်း ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း၊ 

တ ု်းခ  ွဲ့ ဖခင််းတ ု   အတွြေ် 

ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ 

ကဆာြေ်လုပ်ကရ်းြေုမပဏြီေ ု 

ဦ်းစာွကပ်းကခ ရာတွင ်

အသံု်းဖပြုခ  ပါသည။် 

ဤြေ စစရပ်ြေ ုသြေ်ဆ ုငရ်ာ 

ဟ ုတယ်အကဆာြေ်အအံုမ ာ်း 

အသစ်ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း 

သ ု  မဟုတ် အဆင ဖ်မ င ဖ်ခင််း 

အတွြေ် ရရနရ်ှ ကသာ 

ပမာဏအဖဖစ် စာရင််းသွင််း 

သတ်မတှ်ထာ်းပါသည။် 

 

၂။ ဦ်းဝင််းကအာင ် MB၏ ရှယ်ယာရှင ်

နငှ  ်ဒါရ ုြေ်တာ 

                                    

၁၀၇,၁၈၇,၃၉၂ 

MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ ကခ ်းကင ွ

၃။ ဦ်းခငက်ဇာ် MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၇၃,၃၉၁,၉၃၃ MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ ကခ ်းကင ွ

၄။ ဦ်းကအာငန် ငု ် MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၁၆၂,၅၂၆,၇၁၁ MBမ ှ ၎င််း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာ်းအာ်း 

ခ ထာ်းကပ်းကသာ ကခ ်းကင ွ
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၅။ အဝြေဂ ဟ ု်းဒင််း 

ြေုမပဏလီီမ တြေ် 

ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ နငှ  ်

MB၏ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

ဖဖစ်ကသာ 

ဦ်းဝင််းကအာင ်

လြေ်ကအာြေ်ရှ  

ြေုမပဏအီဖွ ွဲ့အစ

ည််းတစ်ခု 

၅၂၅,၃၀၀ အဝြေဂ ဟ ု်းဒင််း 

ြေုမပဏလီီမ တြေ်နငှ  ် MB 

တ ု  အ ြော်း ကခ ်းကင ွ

၆။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ဤတွင ် ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်

ြေမုပဏတီ ု   

အ ြော်းြေ စစရပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

 

ဤြေ စစရပ်တွင ်

အနာဂတ်ြောလ၌ 

ဘာ်းအတံွငဟ် ုတယ်လုပ်ငန််း 

တ ု်းခ  ွဲ့ ဖခင််းအစီအစဥ်မ ာ်း 

အတွြေ် ဦ်းဝင််းကအာငြ်ေ 

လုပ်ငန််းစ၏ု ကငကွ ြေ်းမ ာ်းြေ ု 

ကဆာြေ်လုပ်ကရ်းြေုမပဏြီေ ု 

ဦ်းစာွကပ်းကခ ရာတွင ်

အသံု်းဖပြုခ  ပါသည။် 

ဤြေ စစရပ်ြေ ုသြေ်ဆ ုငရ်ာ 

ဟ ုတယ်အကဆာြေ်အအံုမ ာ်းအ

သစ်ကဆာြေ်လုပ်ဖခင််း သ ု   မဟုတ် 

အဆင ဖ်မ င ဖ်ခင််း အတွြေ် 

ရရနရ်ှ ကသာ ပမာဏအဖဖစ် 

စာရင််းသွင််း 

သတ်မတှ်ထာ်းပါသည။် 
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အမတှ် 

စဉ 

 

 

 

အမည် ရာထ်ူး ပတ်သြေ်ဆြေ်န ွှယ်

ကနသည်  

ပဂု္ ြုလ်၊အဖွ ွဲ့အစည််း

ြေ ုကပ်းရနရ်ှ ကသာ 

ပမာဏ (ြေ ပ်) 

 

ကဖာ်ဖပခ ြေ် 

၁။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ၊ 

UIG ၏ ဒါရ ုြေ်တာ 

                                          

၇၃,၈၈၈,၃၂၀ 

UIG ကခ ်းယူသူ နငှ  ်ဦ်းဝင််းကအာင ်

(ကခ ်းငာှ်းသူ)  ြော်းမ ှ

ယာယီကခ ်းကင ွ

၂။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၅၅,၀၀၀,၀၀၀ လုပ်ငန််းစအုတွင််း ဖွ ွဲ့စည််းပံု 

ဖပနလ်ညဖ်ွ ွဲ့စည််းရာတွင ်

ရှယ်ယာဝယ်ယူဖခင််းအတွြေ် 

အဖ ု်းစာ်းနာ်း 

 

၃။ ဦ်းဝင််းကအာင ် ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှင ် နငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၉၉,၉၉၉,၀၀၀  လုပ်ငန််းစုအတွင််း ဖွ ွဲ့စည််းပံု 

ဖပနလ်ညဖ်ွ ွဲ့စည််းရာတွင ်

ရှယ်ယာဝယ်ယူဖခင််းအတွြေ် 

အဖ ု်းစာ်းနာ်း 

 

၄။ ကဒေါ်ကနဖမတ်သူကအာင ်

 

ြေုမပဏ၏ီ 

ရှယ်ယာရှငန်ငှ  ်

ဒါရ ုြေ်တာ 

၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ လုပ်ငန််းစအုတွင််း ဖွ ွဲ့စည််းပံု 

ဖပနလ်ညဖ်ွ ွဲ့စည််းရာတွင ်

ရှယ်ယာဝယ်ယူဖခင််းအတွြေ် 

အဖ ု်းစာ်းနာ်း 

 

 

အထြေပ်ါ ြေ စစရပ်မ ာ်းြေ  ု က ်းြေြွေက်ပါြေ ်နှုန််းထာ်းြေ  ု အကဖခခထံာ်း၍ ကရာင််းသ၊ူ ဝယသ်နူှုန််းထာ်းြေ  ု

အကဖခခပံပီ်း ကဆာငရွ်ြေထ်ာ်းဖခင််းဖဖစ်ပါသည။် ကနာြေဆ်ံ်ုး တငသ်ငွ််းသည က်န  ရြေ ် အထ  

အထြေတ်ငွက်ဖာ်ဖပခ  ကသာ ဖဖစ်စဉမ ာ်းမအှပ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့သည ် အဖခာ်းကသာ အဖခာ်းြေမုပဏမီ ာ်းနငှ  ်

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယမ်ှုမ ာ်းြေ သု ရှ ထာ်းဖခင််း မရှ ပါ။ 

 

 

ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊် အြဲွွဲ့အစည််း န ငို့ ်  ကသ်ယွ ် ရ ာငရွ်ကခ်ျက ် မျာ်း  ှိုံငရ်ာ 

လုံပ် ံုံ်းလုံပ်ေည််းမျာ်း (RPT Procedures) 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏတီငွ ်အစုရှယယ်ာ  အနည််းစုသာပ ုငဆ် ငုသ်ည  ်ရှယယ်ာရှငမ် ာ်း ၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းမ ာ်းြေ  ု

အြောအြေယွက်ပ်းရန ်လ အုပ်က ြောင််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ အသ အမှတ ်ဖပြုပါသည။်   သ ု  ဖဖစ်ပါ၍ 
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ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််း နငှ  ်ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယ ်ကနကသာ  ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းသည ်

သာမန ် ြေ်ူးသန််းကရာင််းဝယက်ရ်း စံနှုန််းမ ာ်းနငှ  ် အည ီ ဖဖစ်ကရ်း၊   ြော်းလ/ူသတူစပ်ါ်း နငှ  ် ဆြေသ်ယွ ်

ကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််းထြေ ် ဆြေန် ွှယသ်ည  ် ပုဂ္ ြုလအ်ာ်း ပ ုမ  ု မ ြေန်ာှသာ ကပ်းသည  ်  စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းနငှ  ်

က ်းနှုန််းမ ာ်း မဖဖစ်ကစကရ်း အစရှ ကသာ၊ ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏနီငှ  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အစုရှယယ်ာ 

အနည််းစုသာပ ုငဆ် ငုသ်ည  ် ရှယယ်ာရှငမ် ာ်း၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းတ ု  ြေ  ု မနစန်ာကစဘ  အဖပနအ်လနှ ်

အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းမထ ခ ြုေက်စသည  ် အကဖခခမူံဖဖင  ် ကဆာငရွ်ြေက်ရ်းအတြွေ ်

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းနငှ  ် ဆြေသ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်း ဆ ငုရ်ာ 

လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်း ြေ  ု လြေခ်ြံေ င သ်ံ်ုးရန ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းမ ှ ၎င််းတ ု  ၏ ဆနဒအကလ ာြေ ်

ပပီ်းခ  သည ရ်ှယယ်ာကရာင််းခ ဖခင််းတငွ ် အတညဖ်ပြုခ   ြေပါသည။် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ်

ဖပငဆ်ငသ်င သ်ညဟ် ု ယဆူသည အ်ခ  နတ် ငု််း RPT proceduresမ ာ်းြေ  ု သင က်လ ာ်သြေ  သ ု   

ဖပငဆ်ငက်ဆာငရွ်ြေသ်ာွ်းပါမည။် ဤအက ြောင််းဖခင််းရာနငှ  ် ပတသ်ြေ၍် ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့သည ် ၂၀၂၀ ခနုစ်ှ၊ 

ဇွနလ် ၂၉ရြေက်န   တငွ ်RPT procedures ြေ  ုဖပငဆ်ငခ်  ပါသည။် 

 

အဓ ပပာယ ်သတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်း 

 

ကရှွဲ့ကနာြေ ် စြော်းစပ် အရ အဖခာ်းနည််း လ အုပ်လျှင ် မှအပ၊ ဆြေန် ွှယသ်ည  ် ပုဂ္ ြုလန်ငှ  ်

ဆြေသ်ယွက်ဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းဆ ငုရ်ာလပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်း အလ ု  ငာှ - 

 

တွြဲကလ်ုံပ်ကှိုံငသ် ူဆ သုညမ်ာှ-  

 

(ြေ) အထ်ူးသဖဖင်  ြေမုပဏတီစ်ခနုငှ်  သြေဆ် ငုသ်ည် အခါတငွ ်-  

(၁) ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာ သ ု  မဟတု ်အတငွ််းကရ်းမ ်း 

(၂) ဆြေစ်ပ်သည် အဖွ ွဲ့အစည််း  

(၃) ဆြေစ်ပ်သည်  အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခ၏ု ဒါရ ုြေတ်ာ သ ု  မဟတု ်အတငွ််းကရ်းမ ်း နငှ်   

(၄) ြေမုပဏြီေ  ု ထ န််းခ ြုပ်အုပ်ခ ြုပ်ကနကသာ သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏ၏ီ ကြေ်ီး ြေပ်အုပ်ခ ြုပ်ဖခင််းြေ ခုရံကသာ 

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းြေ  ုဆ သုည ်။  

 

(ခ) ကယဘယု အာ်းဖဖင်  ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်း (ြေမုပဏတီစ်ခအုပါအဝင)် နငှ်  သြေဆ် ငုသ်ည် အခါတငွ ်- 

(၁) သြေဆ် ငုသ်ည် ြေ စစနငှ်  စပ်လ ဉ်း၍ ကဆာငရွ်ြေလ် ြေရ်ှ ကသာ သ ု  မဟတု ် ကဆာငရွ်ြေမ်ညဖ်ဖစ်ကသာ 

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းနငှ်  အတတူြေ ွလပ်ုြေ ငုက်ဆာငရွ်ြေက်နသတူစ်ဦ်းဦ်း သ ု  မဟတု ်
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(၂) သြေဆ် ငုသ်ည် ြေ စစနငှ်  စပ်လ ဉ်း၍ အဖခာ်းနည််း တစ်ရပ်ရပ်ဖဖင်  တရာ်းဝင ် သ ု  မဟတု ် တရာ်းမဝင ်

တွ ဖြေက်ဆာငရွ်ြေခ်  သည်  သ ု  မဟတု ်တွ ဖြေက်ဆာငရွ်ြေမ်ည်  ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်း သ ု  မဟတု ်

(၃) သြေဆ် ငုသ်ည် ြေ စစနငှ်  စပ်လ ဉ်း၍ သတမ်ှတက်ဖာ်ဖပထာ်းသည်  တစ်ဦ်းဦ်းြေ  ုဆ သုည ်။  

 

(ဂ) သ ု  ကသာ် ကအာြေပ်ါအက ြောင််းက ြောင််းမျှဖဖင်  ပုဒမ်ခွ ငယစ် တ ် (ြေ) သ ု  မဟတု ် ပုဒမ်ခွ ငယစ် တ ် (ခ) 

အရတွ ဖြေလ်ပ်ုြေ ငုသ် ူတစဦ််းဟ ုသတမ်ှတန် ငုသ်ည် သမူ ာ်းြေ  ုမညသ်ည် ြေ စစတငွမ်ျှ ထည် သငွ််းဖခင််းမဖပြုရ -  

(၁) အတတပ်ညာဆ ငုရ်ာ ြေျွမ််းြေ ငမ်ှု သ ု  မဟတု ် စီ်းပါွ်းကရ်းလပ်ုငန််း ဆြေစ်ပ်ကဆာငရွ်ြေမ်ှု တစ်ရပ်ရပ်နငှ်  

သြေဆ် ငုသ်ည်  တာဝနမ် ာ်းြေ  ု ကဆာငရွ်ြေရ်ာတငွ ် ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းသ ု  အ ြေကံပ်းဖခင််း သ ု  မဟတု ် ၎င််းြေ ယုစ်ာ်း 

ဖပြုလပ်ုကဆာငရွ်ြေဖ်ခင််း သ ု  မဟတု ် 

(၂) ြေမုပဏတီငွပ်ါဝငသ်မူ ာ်း သ ု  မဟတု ် အမ  ြု်းအစာ်းအလ ြုေ ် ြေမုပဏတီငွ ် ပါဝငသ်၏ူ အစည််းအကဝ်း၌ 

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်း၏ ြေ ယုစ်ာ်းလယှ ်သ ု  မဟတု ်ြေ ယုစ်ာ်းအဖဖစ်ခန်  အပ်ခရံဖခင််း ။ 

 

ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊် အြဲွွဲ့အစည််း ဆ သုညမ်ှာ - 

 

(ြေ) အဖွ ွဲ့အစည််း၏ မ ခင ်ြေမုပဏတီစ်ခခု ုသ ု  မဟတု ်

(ခ) အဖွ ွဲ့အစည််း၏ လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏတီစ်ခခု ုသ ု  မဟတု ်

(ဂ) အဖွ ွဲ့အစည််း၏ မ ခငြ်ေမုပဏ၏ီ လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏတီစ်ခခု ုြေ ဆု လု သုည ်။ 

 

 

ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊် အြဲွွဲ့အစည််း ဆ သုညမ်ှာ- 

 

(ြေ) ြေမုပဏအီပါအဝင ်အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခနုငှ်  သြေဆ် ငုသ်ည် အခါ အဖွ ွဲ့အစည််းြေ ထု န််းခ ြုပ်သည်  ပုဂ္ ြုလန်ငှ်  

(ခ) အဖွ ွဲ့အစည််းအပါအဝင ်ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းနငှ်  သြေဆ် ငုသ်ည် အခါ - 

(၁) ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်း၏ ဆြေစ်ပ်သည် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခမုအှပ ထ ပုုဂ္ ြုလ၏် တွ ဖြေလ်ပ်ုြေ ငုသ် ူတစ်ဦ်းဦ်း ၊  

(၂) ထ ပုုဂ္ ြုလ၏် တွ ဖြေလ်ပ်ုြေ ငုသ် ူတစ်ဦ်းဦ်း၏ အ မ်ကထာငဖ်ြေ ်သ ု  မဟတု ်မ ဘ သ ု  မဟတု ်ြေကလ်းတစ်ဦ်းဦ်း 

(၃) အထြေပ်ုဒမ်ခွ ငယစ် တ ် (ြေ) သ ု  မဟတု ် (ခ)(၁)နငှ် (၂) တ ု  တငွ ် ရညည်ွှန််းကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

ပုဂ္ ြုလတ်စ်ဦ်းဦ်းြေ ထ န််းခ ြုပ်သည်  အဖွ ွဲ့အစည််းတစရ်ပ်ရပ်ြေ  ုဆ လု သုည။် 
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 ှိေ််းချိုပ်မ  ဆ သုညမ်ှာ - ြေမုပဏ ီ တစ်ခနုငှ်  သြေဆ် ငုသ်ည် အခါ အဆ ပုါ ြေမုပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှ  ်

လပ်ုငန််းလညပ်တမ်ှုဆ ငုရ်ာမဝူါဒမ ာ်း ခ မှတန် ငုက်ရ်းအတြွေ ် တ ြုေရ် ုြေက်သာ်လည််းကြောင််း၊ သယွဝ် ုြေ၍် 

ကသာ်လည််းကြောင််း ဆံ်ုးဖဖတပ် ုငခ်ငွ  ်အရညအ်ခ င််း ရှ ဖခင််းြေ ဆု လု သုည။်  

 

ပတသ်က ်ကန် ွှယရ်ေသည်ို့ပုံဂ္ှိိုလ၊်အြဲွွဲ့အစည််း န ငို့ ်  ကသ်ယွ ် ရ ာငရွ်ကခ်ျကဆ် သုညမ်ာှ 

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််း နငှ  ်ဖပြုလပ်ုကသာ ြေ စစရပ်တစ်ခြုေ  ုဆ လု သုည။် 

 

အကထကွထ ွလပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်း   

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏသီည ်ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယသ်ည  ်ပုဂ္ ြုလ၊်  ဆြေသ်ယွက်ဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ 

ကအာြေပ်ါ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်းအတ ငု််း အကြောငအ်ထည ်ကဖာ် ြေ င သ်ံ်ုးသာွ်းပါမည ် - 

 

(ြေ) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခထုမံှ ြေနုပ်စစည််း ဝယယ်ဖူခင််း သ ု  မဟတု ်

ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းြေ  ု ရယကူသာ အခါ၊  ြေျွန်ပ်ုတ ု   အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းနငှ  ်  ရှယယ်ာအနည််းစုပ ငု ် 

အစုရငှမ် ာ်း၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းတ ု   မနစ်နာကစကရ်း အတြွေ ် 

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းမဟတုသ်မူ ာ်းထမံှ ကနာြေထ်ပ် အကရာင််းအဆ ဖုပြုလွှာ နစှ်ခ ု

ကတာင််းခရံပါမည။်    ဝယက် ်း သ ု  မဟတု ်ဝနက်ဆာငခ်သည ် ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််း 

မဟတုသ် ူမ ာ်းထမံ ှကနာြေထ်ပ် အကရာင််းအဆ ဖုပြုလွှာ နစှ်ခတုငွ ်ပါရှ သည အ်နြေ ်နှု င််းယဉှက ်းနှုန််း သ ု  မဟတု ်

ဝနက်ဆာငခ်ထြေ ် ပ ုမ  ု မမ ာ်းဖပာ်းကစရပါ။   နှု င််းယဉှက ်းနှုန််း သ ု  မဟတု ် ဝနက်ဆာငခ်အာ်း ဆံု်ံးဖဖတရ်ာတငွ ်

အရညအ်ကသ်ွး၊ လ အုပ်ခ ြေမ် ာ်း၊ စံနှုန််း သတမ်ှတခ် ြေမ် ာ်း၊ ကပ်းပ ု  ရန ်  ြောဖမင ခ်  နန်ငှ  ် လပ်ုငန််း 

အကတွွဲ့အ ြေြံုတ ု   အပါအဝငန်ငှ  ်ယင််းတ ု  ခ ည််းသာ မြေဘ  အဖခာ်း သြေဆ် ငုသ်ည  ်အခ ြေမ် ာ်းြေ  ုထည သ်ငွ််း 

စဉ်းစာ်းပါမည။် 

 

(ခ) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခထုသံ ု   ြေနု ် ပစစည််းကရာင််းခ ဖခင််း သ ု  မဟတု ်

ဝနက်ဆာငမ်ှု ကပ်းသည  ် အခါတငွြ်ေျွန်ပ်ုတ ု   အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်း နငှ  ် 

ရှယယ်ာအနည််းစုပ ငုအ်စရုှငမ် ာ်း၏ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းတ ု   မနစ်နာကစကရ်းအတြွေ ် 

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် အဖွ ွဲ့အစည််းမဟတုသ်မူ ာ်းဖဖင  ် ကအာငဖ်မငစ်ွာ ဖပြုလပ်ု ခ  ကသာ အဖခာ်း 

အလာ်းတ ူ ဆြေသ်ယွက်ဆာငရွ်ြေခ် ြေ ် နစ်ှရပ်ဖဖင  ် နှု င််းယဉှ  ြေည ပ်ါမည။် ြေနုပ်စစည််းမ ာ်း၏ ကစ ်းနှုန််း 

သ ု  မဟတု ် ဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်  စပ်လ ဉ်း သည  ် ဝနက်ဆာငခ်သည ်    ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊် 

အဖွ ွဲ့အစည််းမဟတုသ်မူ ာ်းနငှ  ် ကအာငဖ်မငစ်ွာ ဖပြုလပ်ုခ  ကသာ အဖခာ်း ဆြေသ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ် ြေ ် နစ်ှရပ်တ ု   

အနြေ ်အနည််းဆံ်ုးဖဖစသ်ည  ် ကရာင််းက ်း သ ု  မဟတု ်ဝနက်ဆာငခ် ထြေ ်ပ ုမ  ုကလ ာ နည််းဖခင််း မရှ ကစရပါ။ 
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(ဂ) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််း တစ်ခ ုထသံ ု  /ထမံှ မကရွှွဲ့မကဖပာင််းန ငုက်သာပစစည််းမ ာ်း 

ငာှ်းရမ််းကသာ အခါတငွ ်သြေဆ် ငုရ်ာ ငာှ်းရမ််းခသည ်က ်းြေြွေ ်အတငွ််း လြေရ်ှ  ကပါြေက် ်း နှုန််းထာ်းမ ာ်းနငှ  ်

ြေ ြုေည် ီ မှုရှ ကစရနအ်တြွေ ်  သင က်တာ်ကသာ နည််းလမ််းမ ာ်းဖဖင  ် စီမံကဆာငရွ်ြေပ်ါမည။်  

သင က်တာ်ကသာနည််းလမ််းမ ာ်းဆ ရုာ၌ အလာ်းတ ူ မကရွှွဲ့မကဖပာင််းန ငုက်သာ ပစစည််းမ ာ်း ၏ပ ုငရ်ငှမ် ာ်းထသံ ု   

ဆကီလ ာ်စွာ ကမ်းဖမန််းစံစုမ််းဖခင််း၊ (လ အုပ်သည ် ဟယုဆူလျှင ် မကရွှွဲ့မကဖပာင််းန ငုက်သာပစစည််းဆ ငုရ်ာ 

ရာဖဖတထ်မံ ှ သ်ီးဖခာ်းလတွလ်ပ်စွာ ဖပြုလပ်ုထာ်းကသာ ရာဖဖတအ်စရီငခ်စံာ အပါအဝင)် 

မကရွှွဲ့မကဖပာင််းန ငုက်သာပစစည််း၊ ကအ်းဂ င မ် ာ်း ထတုဖ်ပနထ်ာ်းကသာ သင က်တာ်သည  ်အစီရငခ်စံာမ ာ်း သ ု  မဟတု ်

သံ်ုးသပ်ခ ြေမ် ာ်း၊ ရယဖူခင််းြေ  သ ု   နည််းလမ််းမ ာ်းြေ  ု ဆ လု ပုါသည။်   သင က်လ ာ်ကသာ ကမ်းဖမန််းစံုစမ််း 

ထာ်းရှ မှုတ ု  ၏ ရလဒတ် ု  တငွ ် အကဖခခလံ ြေ၊် ကပ်းရမည တ်နဖ် ု်းကငြွေ  ု မကရွှွဲ့မကဖပာင််းန ငုက်သာပစစည််း၏ 

အရွယအ်စာ်း၊ အသံ်ုးဖပြုမည  ် ရညရွ်ယခ် ြေန်ငှ  ် တညက်နရာတ ု   အလ ြုေ ် နှု င််းယဉှငာှ်းရမ််းခ အကပေါ် 

အကဖခဖပြုလ ြေ ်ဆံ်ုးဖဖတက်စပါမည။် 

 

(ဃ) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခထုမံှသာ သြေဆ် ငုရ်ာ ြေနုပ်စစည််း သ ု  မဟတု ်

ဝနက်ဆာငမ်ှု တ ု  ြေ ရုရှ န ငုပ်ပီ်း အဖခာ်းပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယဖ်ခင််းမရှ သည သ်တူ ု  ထမှံ လပ်ုငန််းကဆာငရွ်ြေမ်ှုဆ ငုရ်ာ 

က ်းနှုန််းသတမှ်တခ် ြေမ် ာ်းနငှ  ် နှု င််းယဉှ၍ မရန ငုက်သာြေ စစရပ်တ ု  အတြွေ၊် ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ 

ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၈၇နငှ အ်ည ီသ ု  မဟတု ်ရှယယ်ာရှငမ် ာ်းြေ  ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် 

၁၈၈နငှ အ်ည ီ  ခငွ ဖ်ပြုကစပါမည။်  သြေဆ် ငုရ်ာ ြေနုပ်စစည််း နငှ /်သ ု  မဟတု ်ဝနက်ဆာငမ်ှု အတြွေ ်သြေဆ် ငုရ်ာ 

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းထသံ ု   ကပ်းရမည  ်  ဆြေသ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ် ြေက် ်းနှုန််းြေ ု 

ဆံ်ုးဖဖတရ်ာ၌ အကရအတြွေ၊် လ အုပ်ခ ြေမ် ာ်းနငှ  ်စံနှုန််းသတမ်ှတခ် ြေ ်မ ာ်း အပါအဝငန်ငှ  ်ယင််းတ ု  ခ ည််းသာ 

မြေသည  ်အခ ြေမ် ာ်းြေ ပုါ ထည သ်ငွ််း စဉ်းစာ်းရပါမည။် 

 

စ စစ်သံ်ုးသပ်ဖခင််းနငှ  ်ခငွ ဖ်ပြုဖခင််း ဆ ငုရ်ာ လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််းမ ာ်း 

 

(ြေ) ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းစြုေ ကဆာငရွ်ြေသ်ည  ် အဖခာ်းြေမုပဏမီ ာ်းနငှ  ် ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယမ်ှုအာ်းလံ်ုးြေ  ု

ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၈၇နငှ အ်ည ီ သ ု  မဟတု ် ရှယယ်ာရှငမ် ာ်းြေ  

ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၈၈နငှ အ်ည ီ  ခငွ ဖ်ပြုကစမညဖ်ဖစ်ပါသည။် 

 

(ခ) ြေမုပဏ၏ီ ရှုကထာင မှ်  ြေည ပ်ါြေ နစ်ှဦ်းနစ်ှဖြေလ်တွလ်ပ်စွာဖဖင  ် ဘြေလ် ြုေမ်ှုမရှ သည  ်

စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းထြေ ် မကလ ာ နည််းသည  ် စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းဖဖင  ် သတမ်ှတ၍်ကဆာငရွ်ြေက် ြောင််း 

ကသခ ာကစကရ်း အတြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ စာရင််းစစ်ကြော်မတသီည ် ဆြေန် ွှယသ်ည ပု်ဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ်

ဆြေသ်ယွ ်ကဆာငရွ်ြေခ် ြေ ်ရှ သမျှ အာ်းလံ်ုးြေ  ုသံ်ုးလ တစ်ကြေ မ ်ဖပနလ်ည ်စ စစ်သံ်ုးသပ်ပါမည။်   ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 
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စာရင််းစစ်ကြော်မတသီည ်ြေ န််းဂဏန််း အရ မကဖာ်ဖပန ငုက်သာ သြေဆ် ငုရ်ာ အခ ြေအ်လြေမ် ာ်း အာ်းလံ်ုးြေ  ု

အထြေတ်ငွ ်ကဖာ်ဖပခ  သည  ်လပ်ုထံ်ုးလပ်ုနည််း အတ ငု််း ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းပါမည။်  

 

(ဂ) ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏ ီ အကနဖဖင  ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ ဖပနလ်ည ် စ စစ်သံ်ုးသပ်မှုမ ာ်းတငွ ်

အကထာြေအ်ြေ ူ ဖဖစ်မည  ် သြေဆ် ငုရ်ာ သတင််းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်း အာ်းလံ်ုးြေ  ု အဆငသ်င  ် ဖပြုစုကပ်းမည ်

ဖဖစ်ပပီ်း၊   ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းနငှ  ် ဆြေသ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ် ြေ ် အာ်းလံ်ုးြေ  ု

ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းဥပကဒ ပုဒမ် ၁၈၉နငှ အ်ည ီ အြေ  ြု်းခစံာ်းခငွ ဆ် ငုရ်ာ မှတပုံ်တငစ်ာရင််းတငွ ်

ကရ်းသငွ််းကဖာဖ်ပပါမည။် အကရာင််းအဆ ဖုပြုလွှာမ ာ်း အပါအဝင ်သြေဆ် ငုရ်ာ ဆြေသ်ယွ ်ကဆာငရွ်ြေခ် ြေအ်ာ်း 

ဖပြုလပ်ုရန ်ဆံ်ုးဖဖတရ်ာ၌  အကဖခခခံ  သည  ်အကထာြေအ်ထာ်းမ ာ်းြေ လုည််း မှတပုံ်တငစ်ာရင််းတငွ ်မှတတ်မ််း 

ထည သ်ငွ််းထာ်းပါမည။် 

 

(ဃ) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းနငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ ခငွ ဖ်ပြုရနအ်တြွေ ် ဆနဒမ ကပ်းကသာ 

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းသည ် ၎င််းတ ု  ၏ ထငဖ်မငခ် ြေအ်ရ ထ အုဖခာ်းြေမုပဏမီ ာ်းနငှ  ် ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယမ်ှုသည ်

ြေမုပဏ၏ီ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းအတြွေ ်အကြောင််းဆံ်ုးဖဖစ်က ြောင််း၊ ြေမုပဏ၏ီ ရှုကထာင မှ်  ြေည ပ်ါြေ နစ်ှဦ်းနစ်ှဖြေ ်

လတွလ်ပ်စွာဖဖင  ်ဘြေလ် ြုေမ်ှုမရှ သည  ်စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းထြေ ်မကလ ာ နည််းသည  ်စည််းြေမ််းခ ြေမ် ာ်းဖဖင  ်

ဖပြုလပ်ုက ြောင််း၊ ကဆာငရွ်ြေက်နကသာ အကဖခအကနမ ာ်းနငှ  ် ြေ  ြု်းက ြောင််းညညွီတမ်ှုရှ က ြောင််း၊ အဆ ပုါ 

ထငဖ်မငယ်ဆူခ ြေမ် ာ်းအတြွေ ် အကဖခခ ံ အကထာြေအ်ထာ်းမ ာ်းအာ်း ကဖာ်ဖပထာ်းသည  ် မတှတ်မ််းတငွ ်

လြေမ်ှတက်ရ်းထ ်ုး ြေရမည။် 

 

(င) ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းအာ်းလံ်ုးအတြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

စာရင််းစစ်ကြော်မတဝီငတ်စဦ််းသည ် ဆြေသ်ယွက်ဆာငရွ်ြေခ် ြေြ်ေ စစရပ် တစ်ခတုငွ ်   အြေ  ြု်းစပ်ဆ ငုမ်ှု 

ရှ ကနလျှငက်သာလ်ည််းကြောင််း၊  သြေဆ် ငုရ်ာ ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းြေ အခါအာ်း 

ကလ ာစွ်ာ အမည ် တငသ်ငွ််းထာ်းသ ူ ဖဖစ်ကနလျှင ် ကသာ်လည််းကြောင််း၊  သြေဆ် ငုရ်ာ ဆြေသ်ယွ ်

ကဆာငရွ်ြေခ် ြေ ် အကပေါ် စာရင််းစစ်ကြော်မတ၏ီ ဖပနလ်ည ် စ စစ် သံ်ုးသပ်ဖခင််း လပ်ုငန််းစဉတငွ ် အဆ ပုါ 

စာရင််းစစ်ကြော်မတဝီင ်မပါဝငရ်ပါ။ 

 

ဖွင ဟ်က ြေညာဖခင််း 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ နစှ်ပတလ်ည ် အစီရငခ်စံာတငွ ် သြေဆ် ငုရ်ာ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်အတငွ််း ဖပြုလပ်ုခ  သည  ်

ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယသ်ည ပု်ဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ  ်ဆြေသ်ယွ ်ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်း၏ စုစုကပါင််း တနဖ် ု်းြေ ု 

ဖွင ဟ်က ြေညာပါမည။်   (ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ က ြောင််းြေ  ြု်းဆကီလ ာ်စွာ ကရွ်းခ ယသ်ည  ်အတ ငု််း) 
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ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယသ်ည ပ်ုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခခု င််းစီနငှ  ် ဆြေသ်ယွ ် ကဆာငရွ်ြေခ် ြေမ် ာ်း၏ စုစုကပါင််း 

တနဖ် ု်း အသ်ီးသ်ီးြေ လုည််း ဖွင ဟ်က ြေညာပါမည။် 

 

၅-၂။ အဖခာ်း အကျှိို်းစ ်းပွာ်း ပဋှိပကခမျာ်း 

ြေမုပဏမီ ာ်း ဥပကဒ၌  ကဖာ်ဖပပါရှ သည  ်အကဖခအကန အနည််းအြေ ဉ်းတငွ ်မှအပ၊ အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်း ပဋ ပြေခဖဖစ်န ငုမ်ှု 

မ ာ်းအာ်း ြေ ငုတ်ယွက်ဖဖရငှ််းကစရန ် ကသာ်လည််းကြောင််း၊ ဤ စာရင််းဝငဖ်ခင််း နငှ  ် စပ်လ ဉ်း၍ အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်း 

ပဋ ပြေခ ရှ ကနန ငုမ်ှုမ ာ်းအာ်း ဖွင ဟ်က ြေဖငာကစရန ် ကသာ်လည််းကြောင််း သတမ်ှတသ်ည  ် ဥပကဒ စည််းမ ဉ်း 

မူကဘာင ်တစ်စံုတစ်ရာ ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းမှု မရှ ကသ်းပါ။ 

 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏသီည ် အမ ာ်းနငှ သ်ြေဆ် ငုက်သာ ြေမုပဏဖီဖစ်ပပီ်း၊ အစုရှယယ်ာ အနည််းစုသာပ ုငဆ် ငုသ်ည  ်

ရှယယ်ာရှငမ် ာ်းရှ မညဖ်ဖစ်သည အ်တြွေက်ြောင််း မွနသ်ည်  ကြော်ပ ုရ တ ် စီမံခန  ခ်ွ မှု (Good Corporate 

Governance) တစ်ရပ်ြေ  ု ဖပသဖခင််းငာှ ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအကနဖဖင  ် ကအာြေက်ဖာ်ဖပပါတ ု  ြေ  ု

မ မ တ ု  သကဘာဆနဒအကလ ာြေ ်ထတုက်ဖာ်ရန ်ဆံ်ုးဖဖတခ်   ြေပါသည။် 

 

ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ်ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု   သည ်ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းနငှ  ်အစုရယှယ်ာရှငမ် ာ်းဖဖစ် ြေပပီ်း၊ 

ဦ်းဝင််းကအာငန်ငှ  ် ကဒေါ်ကနဖမတသ်ကူအာငတ် ု  ြေ အဖပည အ်ဝပ ုငဆ် ငုပ်ပီ်း ဖမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်

ြေမုပဏဖွီ ွဲ့စည််းတညက်ထာငထ်ာ်းသည  ် Amata International Co. Ltd ၏ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းနငှ  ်

အစုရှယယ်ာရငှမ် ာ်းလည််း ဖဖစ်ပါသည။် Amata International Co. Ltd. သည ်ဟ တုယဝ်နက်ဆာငမ်ှုလပ်ုငန််းြေ  ု

ကဆာငရွ်ြေလ်ညပ်တလ် ြေရ်ှ ကသာ်ဖငာ်း၊ ယင််းသည ် ဟ တုယမ် ာ်း ကဆာငရွ်ြေလ်ညပ်တ၊် စီမံအုပ်ခ ြုပ်သည  ်

လပ်ုငန််းမဟတုဘ်  ကဖမယာအကဆာြေအ်အံုမ ာ်း ပ ုငဆ် ငုက်သာြေမုပဏဖီဖစ်သည ် အတြွေ ်

အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်းဝ ကရာဓ မဖဖစ်န ငုက် ြောင််း ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့ြေ ရှုဖမငသ်ံ်ုးသပ်ပါသည။် 

 

ဦ်းဝင််းကအာငသ်ည ် ြေမုပဏ၏ီ ဒါရ ုြေတ်ာနငှ  ် ရယှယ်ာရှငဖ်ဖစ်ပပီ်း ၎င််းသည ် ဧရာဝတဖီမစ ် နငှ  ်

ခ င််းတငွ််းဖမစ်တ ု  တငွ ်ကဖပ်းဆွ ကသာ အကပ ာ်စီ်းသကဘဂာမ ာ်း ပါဝငပ်ပီ်း ထ သုကဘဂာ ကပေါ် ရှ  အခန််းမ ာ်းတငွလ်ည််း 

ညအ ပ်ပါကနန ငုသ်ည  ် ဖမစ်တငွ််းအကပ ာ်စ်ီးသကဘဂာလပ်ုငန််း ြေ  ု ပ ုငဆ် ငုပ်ါသည။် ဤ 

ဖမစ်တငွ််းအကပ ာ်စ်ီးသကဘဂာလပ်ုငန််းတငွ ် ညအ ပ်ကနန ငုသ်ည အ်ခန််းမ ာ်းပါကသာ်လည််း ထ လုပ်ုငန််းသည ်

မတညူကီသာ ဟ တုယ ်က ်းြေြွေ ်ြေ  ုပစ်မှတထ်ာ်း၍ ြေျွန်ပ်ုတ ု   လပ်ုငန််းစု၏ လပ်ုငန််း နငှ  ်ြေွ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းကသာ 

သဘာဝပတဝ်န််းြေ ငအ်ကဖခဖပြု ခရီ်းသာွ်းအကတွွဲ့အ ြေြံုပ ုင််းြေ ကုပ်းကသာက ြောင  ်  ဒါရ ုြေတ်ာအဖွ ွဲ့သည ်

အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်း ပဋ ပြေခ မရှ ဟယုဆူပါသည။် 
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ပတသ်ြေဆ်ြေန် ွှယက်နသည် ပုဂ္ ြုလ၊်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ လြေရ်ှ နငှ်  ကနာငတ်ငွ ် ကပေါ်ကပါြေလ်ာဖွယရ်ှ ကသာ 

အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်း ပဋ ပြေခမ ာ်း မှ ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုက်ဖခမ ာ်းြေ  ု ကလျှာ ခ ရနအ်တြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏသီည ်

ဖမနမ်ာန ငုင်ြံေမုပဏမီ ာ်း ဥပကဒြေ ကပ်းထာ်းကသာ အြောအြေယွမ် ာ်းကပေါ်တငွမီှ်ခ ထုာ်းပါသည။် အထ်ူးသဖဖင  ်

အခန််း ၁၈သည ် ြေမုပဏြီေ သ ု  မဟတု ် ြေမုပဏြီေ ယုစ်ာ်း ဖပြုလပ်ုသည  ် ြေ စစရပ်တငွ ် ကဖာ်ဖပထာ်းကသာ 

သ ု  မဟတု ်ကဖာ်ဖပမထာ်းကသာ ြေ ယုြ်ေ  ြု်းစီ်းပွာ်းရှ သည  ်ဒါရ ုြေတ်ာတ ငု််းသည ်၎င််းတ ု  ၏ြေ ယုြ်ေ  ြု်းစီပွာ်းမ ာ်း၏ 

သကဘာသဘာဝြေ  ု ြေ စစရပ်မ ာ်း ကပေါ် ကပါြေသ်ည အ်ခါြေ င််းပကသာ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း အစည််းအကဝ်းတငွ ်

သ ု  မဟတု ် သြေဆ် ငုရ်ာ အြေ  ြု်းစ်ီးပွာ်း ဆန်  ြေ ငဖ်ခင််း ကပေါ်ကပါြေအ်ပပီ်း ပထမဆံ်ုးအကြေ မ်ဖပြုလပ်ုသည  ်

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းအစည််းအကဝ်းတငွ ် ဖွင ဟ်က ြေညာရန ် ဖပဌာန််းထာ်းပါသည။် ဤအခ ြေသ်ည ်

ြေ ယုြ်ေ  ြု်းစီ်းပွာ်းရှ ကသာ ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်းြေ ၎င််းတ ု   အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းနငှ်  သြေဆ် ငုက်သာ ပဋ ဉာဏ ် သ ု  မဟတု ်

သကဘာတညူစီာခ ြုပ်တ ု  တငွ ် မ ကပ်းဖခင််းြေ  ု တာ်းဖမစ်ပါလ မ ်မည။် ထ  ု ြေ ယုြ်ေ  ြု်းစီ်းပွာ်းရှ ကသာ 

ဒါရ ုြေတ်ာမ ာ်း၏ အစည််းအ ကဝ်း တြေက်ရာြေမ်ှုြေ လုည််း မ ကပ်းသည် အခါ 

အစည််းအကဝ်းထကဖမာြေက်စရနလ် အုပ်ကသာ ဒါရ ုြေတ်ာဦ်းကရအဖဖစ ်ထည သ်ငွ််းတြွေခ် ြေမ်ည ်မဟတုပ်ါ။ 

 

 

အပှိုံင််း ၆။ ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း 

၆-၁။ ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ  ုံတဖ်ပေ်ရ ကညာချကမ်ျာ်း 

ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ြေမုပဏြီေ  ု၂၀၁၇ခနုစှ်၊ ဇွနလ် ၂၇ရြေက်န  တငွ ်စတငဖွ် ွဲ့စည််းခ  ပပီ်းကသာက ြောင  ်၂၀၁၈ခနုစှ်၊ မတလ် 

၃၁ရြေက်န  တငွြ်ေနုဆ်ံ်ုးကသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်အတြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေ ်

မ ာ်းြေ  ု စာရင််းစစ်မ ှ သံ်ုးသပ်ထာ်းကသာ စာရင််းစစအ်စရီငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစြ်ေ သံ်ုးသပ်ကပ်းထာ်းသည  ်

အတ ငု််း စာရင််းမစစ်ရကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ ကြေ ြုတင ် ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေ ်

စာတမ််းမ ာ်း (unaudited pro forma consolidated financials) ပုံစံဖဖစ်သာ တငဖ်ပန ငုမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် အတြွေ ် စာရင််းစစ်အစီရငခ်စံာအစာ်း စာရင််းစစ်ြေ သံ်ုးသပ်ကပ်းထာ်းသည  ် အတ ငု််း 

စာရင််းမစစ်ရကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်းကသာ ကြေ ြုတင ်ဘဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း 

(unaudited pro forma consolidated financials) ြေ  ု ပုံမှန ် ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ 

တငဖ်ပဖခင််းအပ ုင််းအဖခာ်းြောလဖဖစ်ကသာ (၁၂)လတာြောလ ကပေါ်မူတညက်သာ 

တသမတဖွ်င ဟ်က ြေညာဖခင််းအတြွေန်ငှ်  အြေယ၍်ြေျွန်ပ်ုတ ု   ြေမုပဏြီေ  ု ၂၀၁၇ခနုစှ်၊ ဧပပီလ ၁ရြေက်န   

တငွစ်တငတ်ညက်ထာငခ်  လျှငအ်ြေယ၍် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ြေမုပဏသီည ် စတငတ်ညက်ထာငစ်ဉြေ ြေျွန်ပ်ုတ ု   

လပ်ုငန််းစုြေမုပဏမီ ာ်းနငှ  ်ကပါင််းစည််းခ  လျှင ် ကတွွဲ့ရမည  ်ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်း အကဖခအကန နငှ  ်ရလဒမ် ာ်းြေ  ု

ဖပသရန ် ရညရွ်ယ၍် ထည သ်ငွ််းထာ်းပါသည။် ၎င််းြေ  ု ရုပ်လံ်ုးကပေါ် ဖမင ် ကအာငရ်ညရွ်ယ၍်ဖပငဆ်င ်

ထာ်းဖခင််းဖဖစ်ပပီ်း အနာဂတြ်ောလ၏ ကပါင််းစည််းထာ်းကသာ ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကဖခအကန နငှ  ်

လပ်ုငန််းမ ာ်း၏ ရလာဒမ် ာ်းြေ  ုရညည်ွှန််းဖခင််း မဟတုပ်ါ။ 
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[၂၀၁၉ ခနုစှ ် ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ ် အတြွေ ် စာရင််းစစ်ထာ်းကသာ မ ခငြ်ေမုပဏ ီ နငှ  ် လြေက်အာြေခ်ြံေမုပဏမီ ာ်း 

ကပါင််းစည််း တငဖ်ပထာ်းကသာဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ အခ ြေအ်လြေမ် ာ်း (audited consolidated financials) ြေ  ု

ဤ “အပှိုံင််း ၆။ ဘဏ္ဍာရရ်း ှိုံငရ်ာ သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း”တငွ ် ထည သ်ငွ််းထာ်းပါသည။် သ ု  ရာတငွ ်

၂၀၁၉ခနုစှ ်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှသ်ည ်၂၀၁၉ခနုစှ်၊ ဧပပီလ ၁ရြေ ်မှ ၂၀၁၉ခနုစှ်၊ စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ရြေ ်ထ  ၆လတာ 

ြောလြေ သုာ လွှမ််းဖခြံုပပီ်း ထ ြုောလမှာလည််း ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ လပ်ုငန််းအတြွေ ် ဧည သ်ည ် အဝငန်ည််းကသာ 

ရာသဖီဖစသ်ည အ်ာ်းကလ ာ်စွာ ၎င််းြေ  ု အထ်ူးသတ ဖပြု၍ ဖတသ်င ပ်ါသည။် စီမံြေ န််း နငှ်  ဘဏ္ဍာကရ်း 

ဝနက်ြေ်ီးဌာနလြေက်အာြေရ်ှ  ဖပညတ်ငွ််းအခနွမ် ာ်းဦ်းစီ်းဌာနြေ ၂၀၁၉ခနုစှ်၊ ကမလ ၁၅ရြေက်န  တငွ ်

ထတုဖ်ပနက်သာ စာအမှတ ် ၄(၁)/ဥစ-၂/ပသခ/၂၀၁၉ (၅၂၂၉)အရ ၂၀၁၉ခနုစှ၊် ကအာြေတ် ဘုာလ ၁ရြေက်န  မှ 

စတင၍် ဖမနမ်ာြေမုပဏမီ ာ်းအာ်းလံ်ုး ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ် ြေနုဆ်ံ်ုးသည ရ်ြေ ် ြေ  ု စြေတ်ငဘ်ာလ ၃၀ရြေ ် သ ု   

ကဖပာင််းလ ခ  ပါသည။်] 

 

၆-၂။ စာရင််းစစ၏် အစ ရငခ်စံာ 

အထြေတ်ငွ ် ကဖာ်ဖပခ  သည အ်တ ငု််း ၂၀၁၈ခနုစ်ှ၊ မတလ် ၃၁ရြေက်န  တငွြ်ေနုဆ်ံ်ုးကသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍာကရ်းနစှအ်တြွေ ် ြေျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဘဏ္ဍာကရ်းအခ ြေအ်လြေမ် ာ်းြေ  ု စာရင််းစစ်အစရီငခ်စံာအစာ်း 

စာရင််းစစ်ြေသံ်ုးသပ်ကပ်းထာ်းသည အ်တ ငု််း စာရင််းမစစရ်ကသ်းကသာ သံ်ုးသပ်ထာ်းသည်  ခန  မှ်န််းကရ်းဆွ ထာ်း 

ကသာ ကြေ ြုတငဘ်ဏ္ဍာကရ်းစာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်း (unaudited pro forma consolidated financials) ပုံစံဖဖစ်သာ 

တငဖ်ပန ငုမ်ည ်ဖဖစ်ပါသည။်  

၂၀၁၈--၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ်အတြွေ ် နငှ ်  ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ ဘဏ္ဍာကရ်းနစှအ်တြွေ ် စာရင််းစစ် အစရီငခ်ြံေ  ု

ကအာြေပ်ါဘဏ္ဍာကရ်းဆ ငုရ်ာ စာရွြေစ်ာတမ််းမ ာ်းတငွ ်တွ လ ြေထ်ည သ်ငွ််းထာ်းပါသည။်  
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INDEPENDENT

o

AMATA HOLDING PUBLIC CIOMPA

(INCORPORATED IN THE R,EPUBLI

FOR THE YEA.R END

We have reviewed the pro-forma consolidated fin
Limited and Its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the pro-forma consolidated statement of
financial position of the Group as at 31 March 2018, the pro-forma consolidated statement of profit
or loss and other comprehensive income, the pro-forma consolidated statement of changes in equity
and the pro-forma consolidated statement of cash flows of the Group for the year ended 31 March
2018 and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. A review
consists primarily of applying analytical procedures to management's financial data and making
inqrrriries of the Management. A review is substantially less in scope than an audit, the objective of
which is the expression of an opinion regarding the pro-forma consolidated financial statements as a
whole. Accordingly, we do not express such an opinion.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Myanmar Financial Reporting Standards ("MFRS") and for such internal control as

the directors determine necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibility is to express a conclusion on the pro-forma consolidated financial statements

based on our review. We conducted our review in accordance with International Standards on
Review Engagements (ISRE) 2400, Engagements to Review Financial Statements. ISRE 2400
requires us to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that the
financial statements, taken as a whole, are not prepared in all material respects in accordance with the
applicable financial reporting framework. This Standard also requires us to comply with relevant
ethical requirements.

A review of the pro-forma consolidated financial statements in accordance with ISRE 2400 consists
primarily of making inquiries of management and others within the entity involved in financial and
accounting matters, applying analytical procedures, and evaluating the sufficiency and
appropriateness of evidence obtained. A review also requires performance of additional procedures
when the practitioner becomes aware of matters that cause the practitioner to believe the pro-filrma
consolidated financial statements as a whole may be materially misstated.

We believe that the evidence we obtained in our review is sufficient and appropriate to provide a

basis for our conclusion.

The procedures performed in a review engagement are substantially less than those performed in an

audit conducted in accordance with International Standards on Auditing. Accordingly, we do not
express an audit opinion on these pro-forma consolidated financial statements.



,

I

l

lr

usron

on our review, nothing has come to
panying pro-forma consolidated financial
[s in accordance with Myanmar Financial

Su Htay & Associates Limited

' 84 JUN 2n0

the
rnaterial



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(rNcoRpoRATED rN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)

PII,O-FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 3I MARCH 2018

Assets
Non-Current Assets

Property, plant and equipment

Intangible assets

Total Non-Current Assets

Current Assets

Inventories

Accounts receivable

Deposit, prepayment and advance

Amount due from related party

Cash and cash equivalents

Total Current Assets

Total Assets

Equity and Liabilities
Share capital

Retained earnings

Exchange translation reserve

Non Controlling Interest

Total Equity
Current Liabilities

Accounts payable

Tax payable

Accrued expenses

Deposit received

Other liabilities

Amount due to Related Party

Total Current Liabilities

Non - Current Liabilities
Long-term borrowings

Other non-cunent liablilities

Total Non-Current Liabilities

Total Equity and Liabilities

Authenticated by:

U Win Aung

Managing Director

Amata Holding Public Company

Date: 23 it,N 2020

Limited

6

7

8

9

l0

ll
t2
l3
t4

15

t6
t7
18

t9
20

2l
22

31-Mar-18
MMK

49,002,519,794

210,945,287

49,213,465,091

156,277,020

144,713,877

496,550,478

2,759,607,273

1,643,326,402

5,200,475,050

54.413.940.131

1,000,000,000

30,579,888,333

1,732,603,434

1,101,746,130

34.414.237.897

252,239,607

315,930,656

557,889,618

426,329,016

293,981,363

928,887,320

2,675,257,580

14,295,200,000

3,029,244,654

17,3240444,654

54,413.940,131

Daw Nay Myat Thu Aung

Director

Amata Holding Public Company Limited

Date:23JUN2020

The dnnexed accoanting policies and explanatory notesform an integral parl olthetinancial slatements



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

(INCORPOMTED IN TI{E REPUBLIC OF THE UNION OF NIYANMAR)

PRO-FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

FOR TIID YDAR ENDED 3I MARCII 2OI8

Revenue

Room / Ballooning

Food and beverage

Guest laundry and spa

Other operating

Cost of Sales

Room / Ballooning
Food and beverage

Guest laundry and spa

Other operating

Gross Profit

Other Income

Bargain purchase

Other Expenses

Sales and marketing
Administration and general

Property operating and maintenance

Utility cost

Property tax

Lease rental

Bad debt

Written-off
Exchange (gain) or loss

EBITDA
Depreciation - PPE

Amortization intangible assets

Amortization - pre opening expenses

EBIT

Interest expense

Profit Before Tax
Commercial tax adjustment

Income tax adjustment

Gain/(Loss) on disposal

Profit for the Year
Other Comprehensive Income

Foreign exchange translation differences

Total Comprehensive Income for the Year

Profit Attributable to :
Equity holder of the Company

Non-controlling Interest

Total Comprehensive Income Attributable to :

Equity holder ofthe Company

Non-controlling Interest

23

24
t<
26

,1

28

29

30

32

33

34

35

Earning per share

SNsic (MMK)

Authenllcaled b!:

t

Daw Nay Myat Thu Aung

Director

Amata Holding Public Company Limited

Date: 23 JUll 2CI20

, ti\
,t,\\

. ll
rl

Date: 13 JUN 2020

31-Mrr-18

MMK

6,364,561,036

1,571,804,295

t56,705,278

326,390,409

2,299,096,948

r,030,7ss,692
57,228,'108

4_769.313

31,209,806,142

325,620,71s

1,584,846,865

5 l 8,s25,884

289,264,479

t,798,500
l'n,289,167

2,06s,969
43,773,936

1,620,596,4',76

45,462,910

23.092,816

30,579,888,333

825.670.712

31.405.559.065

32,3t2,491,768
856.745.129

33.169.236.897

The annsed orcounrtng policies ud uplonstory notes lorm on integrd ptrt of thetinuciol shtements
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF TIIE UNION OF MYANMAR)

PRO-FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

3l-Mar-18
MMK

Cash Flows from Operating Activities
Profit before taxation and extraordianary items

Adjustments for:
Depreciation

Transfer of properfy, plant and equipment

Amortization
Intangible assets adjustments

Prior year adjustments

Interest expense

Written off
Exchange adjustments

Bargain purchase

Operating profit before changes in working capital

Changes in working capital:
Increase in inventory

Increase in trade and other receivables

Decrease in amount due from related party

Decrease in trade and other payables

Increase in amount due to related party

Increase in exchanse reserve

Cash flow from operating actvities

Interest paid

Net cash Jlow from operating activities

Cash Flows from Investing Activities

Purchase ofpropefty, plant & equipment

Purchase of intangible assets

Proceeds from sale of property, plant & equipment

Net cssh used in investing activities

Cash Flows from Financing Activity
Proceeds from issuance ofshare capital

Long-term borrowings

Net cash proceeded inftnancing activity

Net increase in cash and cash equivalents

Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year

Cash and Cash Equivalents at the end of the year

31,418,999,298

1,620,596,476

17,702,683

45,462,910
(24,343,954)

(2,340,166)

225,748,976

43,773,936

(825,855,503)

(31 ,209,806,142)
1,309,939,514

(22,249,895)

(441,413,933)

766,265,934

(233,608,t39)

73,889,977

1,763,677,886

A

3,216,5001344

(225,748,976)

21990r7511368

(17 ,630,492,141)
(142,870,257)

4,200,000

(17,769,162,398)

1,000,000,000

14,295,200,000

15,295,200,000

516,788,970

1,126,537,431

1,643,326,402

B

C

(A+B+C)

The annexed accounting policies and explanatory noleslorm an integral parl o[thetinancial statements



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3I MARCH 2OI8

Thae notes form an inlegral part of and shoukl be read in conjunction with the accompanying consolidatedfi.nancial slatemenrc.

l. General Information

Amata Holding Public Company Limited is domiciled and incorporated in the Republic
of the Union of Myanmar with its registered office at No.l0, Inya Yeik Thar Street,
Mayangone Township Yangon, Myanmar under Company Registration No.l56312017-
2018 dated 27 June 2017. These pro-forma consolidated financial statements are prepared
as if Amata Holding Public Company Limited is domiciled and incorporated on 0l
April?0l7.

The principal activities of the Company are Hospitality, Restaurants and Ballooning
Services.

The Company acquired 99.99% share of United International Croup Limited (UIG) and

5l%o share of Myanmar Ballooning Company Limited (MB) on 0l August 2018. These

pro-forma consolidated financial statements are prepared as if these transactions occurred

on 0l April20l7.

Incorporated in 1993, United International Group Limited mainly involves in resorts and

restaurant management under UIG (Amata Brand) which operates value segments of the

hospitality market through the following;

(i) Amata Resort and Spa - Ngapali

(ii) Amata Garden Resort - Inle

(iii) Amata Garden Resort - Bagan

(iv) My Bagan Residence by Amata

Incorporated in 2013, Myanmar Ballooning Company Limited mainly operates in hot air

ballooning and operates under Oriental Ballooning brand. Oriental Ballooning brand

flights over the pagodas of Bagan, the city of Mandalay, stunning lnle Lake and Ngapali

Beach in Myanmar.

2. Basis of Preparation of the financial statements

(a) Statement of Compliance
The pro-forma consolidated financial statements are prepared in compliance with
Myanmar Financial Reporting Stan dards ("MFRS").

(b) Basis of Measurement
The pro-forma consolidated financial statements have been prepared on the

historical cost basis.

Use of Estimates and Judgements

The preparation of the pro-forma consolidated financial statements in conformity
with MFRS requires management to make judgements, estimates and assumptions

that affect the application of accounting policies and the reported amounts of

(c)



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(TNCORPORATED rN THE REPUBLIC OF THE UNTON OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3I MARCH 2018

(d)

assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these
estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.
Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the
estimate is revised and in any future periods affected.

There are no accounting estimates and judgement made by the management that
has significant effect on the pro-forma consolidated financial statements.

Basis of Consolidation

(a) Subsidiaries

Consolidation

Subsidiaries are entities (including special purpose entities) over which the Group

has power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits
from its activities, generally accompanied by a shareholding giving rise to a
majority of the voting rights. Subsidiaries are pro-forma consolidated from the

date on which control is transferred to the Group. They are pro-fonna
consolidated from the date on which control ceases.

In preparing the pro-forma consolidated financial statements, transactions,

balances and recognized gains on transactions between group entities are

eliminated. Accounting policies of subsidiaries have been changed whore

necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Non- controlling interests are that part of the net results of operations and of net

assets of a subsidiary attributable to the interests which are not owned directly or
indirectly by the equity holders of the Company. They are shown separately in 1;he

pro-forma consolidated statement of comprehensive income, statement of changes

in equity and statement of financial position. Total comprehensive income is
attributed to the non-controlling interests based on their respective interests in a
subsidiary, even if this the results in the non-controlling interests having a deficit
balance.

(b) Associated companies

Associated companies are entities over which the Group has significant influence,

but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting
rights of 20Yo and above but not exceeding 50 %. lnvestments in associaled

companies are accounted for in the pro-forma consolidated financial statements

using the equity method of accounting less impairment losses,

(c) Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associated

companies' post-acquisition profits or losses are recognized in profit or loss elnd

its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in otlher

comprehensive income. These post- acquisition movements and distributions



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

3.

received from the associated companies are adjusted against the carrying amount
of the investments. When the Group's share of losses in an associated company
equals to or exceeds its interest in the associated company, including any other
unsecured non-current receivables, the Group does not recognize further losses,
unless it has obligations to make or has made payments on behalf of rthe
associated company.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associated companies
are eliminated to the extent of the Group's interest in the associated companies.
Unrealised losses are also eliminated unless the transactions provide evidence of
impairment of the assets transferred. The accounting policies of associa1ed
companies have been changed where necessary to ensure consistency with the
accounting policies adopted by the Group.

(d) Investment in associnte

Investment in associated is initially recognized at the transaction price (including
transaction costs) under the equity method of accounting and carrying amount is
increased or decreased to recognize the investor's share ofthe profit or loss oflhe
investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of
the investee is recognized in the investor's profit or loss .Distributions received
from and investee reduces the carrying amount of the investment.

Significant Accounting Policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods
presented in the pro-forma consolidated financial statements.

(a) Foreign Currency Translation
The company maintains its accounting records in Myanmar Kyats, The pro-fonna
consolidated financial statements are presented in Myanmar Kyats (MMK), which
is functional and presentation curency of the Company.

Transactions in foreign currencies are translated to the functional cunency at the
dates of the transactions.

All assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date
are translated to the functional cuffency at the foreign exchange rates ruling at
that date.

Foreign exchange differences arising on translation are recognized in statement of
comprehensive income.

Cash and Cash Equivalents
Cash and Cash equivalents in the statements of financial position comprise cash in
hand and cash at bank balances.

(b)



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
F'OR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OI8

(c) Trade and other accounts receivables
Trade and other accounts receivables are stated at the invoice value less allowance
for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment
historical and future expectations of customer payments. Bad debts are written,off
when incurred.

Inventory
Inventory is measured at the lower of cost and net realised value.
Cost is calculated using the first in first out principle, and comprises all costs of
purchase, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventories
to their present location and condition.

Net Realised value is the estimated selling price in the ordinary course of business
less the estimated costs to complete and to make the sale.

Property, Plant and Equipment
Owned assets

Properfy, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
impairment losses expect for building that are presented at revalued value.

Costs include expenditure that is directly attributable to the acquisition of the
assets. The cost of self- constructed assets include the cost of materials and direct
labour, any other cost directly attributable to bringing the assets to a working
condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items
and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs,
Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is
capitalized as part of that equipment.

when parts of an item of property, plant and equipment have different useful
lives, they are accounted for us separate items (major components) of property,
plant and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are
determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of
property, plant and equipment, and are recognized net in profit or loss.

Revalued ussets

Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient
regularity to ensure that the carrying amount of these assets does not differ
materially from that which would be determined using fair values at the reporting
date.

Any increase in value, on revaluation, is recognized in other comprehensive
income and presented in the revaluation reserve in equity unless it offsets a

(d)

(e)

l0



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

previous decrease in value recognized in profit or loss in respect of the sarne
asset. A decrease in value is recognized in profit or loss to the extent it exceeds an
increase previously recognized in other comprehensive income for the same asset.
Upon disposal of a revalued asset, any related revaluation surplus is transferrod
directly to retained eamings and is not taken into account in calculating the gain
or loss on disposal.

Subsequent costs

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is
recognized in the canying amount of the item if it is probable that the future
economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its
cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognized. The costs of the day -to-day servicing of property, plant and
equipment are recognized in profit or loss as incuned.

Depreciation

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of
an asset, or other amount substituted for cost.

Depreciation is charged to profit of loss on a straight - line basis over the
estimated useful lives of each component of an item of property, plant and
equipment. The estimated useful lives are as follows:

-Building

-Balloon (12 units)

-Plant and machinery

-Furniture and fixtures

-Office equipment

-Vehicle

-Operating equipment

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each
financial year- end and adjusted if appropriate. Useful life of building depends on
the land lease agreement.

Intangible Assets

Intangible assets are measured at cost less accumulated amortization and

accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized on a straight -line
basis from the date the asset is available for use and over its estimated useful lives

of3 years.

45 years

7 years

5 years

5 years

3 years

5 years

3 years

(f)

ll



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OT8

(e) Goodwill

Goodwill is initially measured at cost (being the excess of the aggregate of the
consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests
and any previous interest held overthe net identifiable assets acquired). If the fair
value of the net assets acquired is in excess of the aggregate consideration
transferred, the gain is recognized in profit or loss.

Leases

An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or
series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.

Finance lease: A lease that transfers substantially all the risks and rewards
incidental to ownership of an asset. Title may or may not eventually be
transferred.

Operating lease: A lease other than a finance lease.

As a lessee

Finance loases that transfer to the Company substantially all of the risks and
benefits incidental to ownership of the leased item, are capitaltzed at the
commencoment of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at
the present value of the minimum lease payments. Lease payments are
apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to
achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.
Finance charges are recognized in finance costs in profit or loss,

A leased asset is depreciated overthe useful life of the asset. However, if there is

no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the

lease termo the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of
the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in profit or loss

on a straight-line basis over the lease term.

Trade and other payables
Trade and other accounts payable are stated at cost.

Share Capital
Ordinary fhares

Ordinary $hares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to
the issue ofordinary shares and share options are recognized as a deduction from
equity, net ofany tax effects.

(h)

(i)

0)

t2



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF'MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OI8

(k)

(t)

Revenue

Revenue gxcludes commercial taxes and is arrived at after deduction of trade
discounts.

Reven ue fro m h ote I op er alion s

Hotel revenue from room, food and beverage and other services are recognised
when the rooms are occupied, food and beverage are sold and the services afe
rendered.

Lease payments

Payments made under operating leases are recognized in profit or loss on a

straight li4e basis over the term of the lease.

contingenfi lease payments are accounted for by revising the minimum lease
payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment is
confirmedr

Determinlytg whether an aruangement contains u lease

At ince of an arrangement, the Company determines whether such
arrange t is or contains a lease. A specific asset is the subject of a lease if
fulfilment of the arrangement is dependent on the use of that specified asset. An
arrange t conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the
Company right to control the use ofthe underlying asset.

fair val of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as

payments

using the
made and an imputed finance charge on the liability is recognized
pany's incremental borrowing rate.

(m) Income

Income ta expense for the year comprises current and deferred tax. Cunent and

deferred are recognized in the statement of income except to the extent that
they re to a business combination, or items recognized directly in equity,

Current ta

or upon reassessment of the arrangement, the Company separates
other consideration required by such an arrangement into those for

those for other elements on the basis of their relative fair values. If
y concludes for a finance lease that it is impracticable to separate the
liably, an asset and a liability are recognized at an amount equal to the

is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss

, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date,
and any ustment to tax payable in respect of previous years.

At incepti
payments

the lease

the

payments

for the

Deferred
canying a

amounts

following

is recognized in respect of temporary differences between the

of assets and liabilities for financial reporting purpose and the

for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for the
mporary differences: the initial recognition of goodwill and the initial



AMATA HOLDING PIIBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OI8

recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business
combinatipn and that affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Defened tax is measured at the rates that are expected to be applied to the
temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively
enacted at the reporting date.

In determining the amount of current and deferred tax, the company takes into
account tl'ie impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and
interest mfly be due. The Company believes that its accruals for tax liabilities are
adequate ftr all open tax years based on its assessment of many factors, including
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on
estimates pnd assumptions and may involve a series of judgements about future
events. Npw information may become available that causes the Company to
change it$ judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such
changes tp tax liabilities will impact tax expense in the period that such a

determination is made.

Deferred assets and liabilities are offset is a legally enforceable right to offset
current liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the

Ade tax asset is recognized to the extent that it is probable that future

ty on the same taxable entity, or on different tax entities, but they
e current tax liabilities and assets on a net basis on their tax assets

will be realized simultaneously.

flrts will be available against which the temporary differences can be

ferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the

a financial asset or the Company of financial assets is impaired. A
is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there

evidence of impairment as a result of one or more events that
fter the initial recognition of the asset ("a loss event") and that loss

) has an impact on the estimated future cash flows of the financial
assets or Company of financial assets that can be reliably estimated.

same tax
intend to
and liabili

taxable

utilized.

evidence

financial
is objecti
occurred

event (or

Related

For the

to the C
joint cont

financial

extent it is no longer probable that the related tax benefit will be rcalized.

(n) Impai of financial assets

The C assesses at each balance sheet date whether there is obiective

(o) rties

of these financial statements, parties are considered to be related

pany if the Company has the ability, directly or indirectly to control or
I the parly or exercise significant influence over the party in making

operating decisions, or vice versa, or where the Company and the



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OI8

party are subject to common control or common significant influence. Related
parties may be individuals or other entities.

Relationships with related parties were as follows:

Name pf individuals Nature of relationship

U Win Aung

DawNay Myat ThuAung

U Khiq Zaw

U Aung Naing

The pricing policies for particular
below:

Translction

Land lqase

United International Group Limited

Myanr4ar Ballooning Company Limited

Amata International Company L imited

Awinka Holding Company Limited

Subsidiary

Subsidiary

Related to Subsidiary

Related to Subsidiary

Managing Director

Director

Director of MB

Director of MB

types of transactions are explained future

Pricing policies

Contractually agreed prices

Significanf transactions for the period from 01 April 2017 to 31 March 2018 with
related parfties were as follows;

3l Mar 2018

MMK
2,759,607,273

(828,887,320)

Significa

The Com

agreement with related party

entered lease agreements with a related party to lease land for
the fol ng terms:

Land

Land

Land

Land

- Ngapali Beach

- Amata Garden Resort - Bagan

- My Bagan Residence by Amata

- Amata Garden Resort lnle Lake

15 years

15 years

15 years

50 years
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OI8

3. Intangible Assets

lntangible Assets are stated at cost less accumulated amortisation. Details are shown as

below:

lntangible Assets Total
3l-Mar-18 31-Mar-18

MMK MMKCosl

At 01 April2017
Acquisition of subsidiary

Transfer from PP&E

Adjustment

Additions

At 31 Mar 2018

Accumulate d Amorlizatio n

At 0l April2017
Acquisition of subsidiary

Prior Year Adjustment

Adjustment

Amortization for the year

Exchange Adjustment

At 3l Mar 2018

Nel Book Value

At 3l Mar 2018

Inventories
Details are shown as below:

Food

Beverage

Cleaning Supplies

Guest Supplies

Massage Oil

Souvenir Stock

Printing Supplies

Diesel

Gas

H.K Guest Supplfies

Operation Utensiil

Cumulative
Amortization

31-Mar-18

MMK

23,460,440 I 0l ,948, I 87

6,027,000

27,552,297

125,408,627

6,02',7,000

)1 \<t )01

142,870,257 142,870,257

23,460,440 278,397,741 301,858,181

16,905,458

6,554,982

25,336,183

167,400

3,321,566

38,907,928

42,241,641

167,400

3,321,566

45,462,910

(280,623) (280,623)

23,460,440 67,452,454 90,912,894

210,945,287 210,945,287

6.

31-Mar-18

MMK
20,449,356

16,876,301

1,997,693

11,992,047

7,229,794

34,344,441

11,291,266

4,008,926

6,796,800

3,886,462

244,561

r7
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REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)

MA CONSOLIDATED FINANCIAL STATE
YEAR ENDE 3r MARCH 2018

IIDIARIES

Mini Bar

Chemical

Waiving

Operation - Ki
Operation -

Head Office -

StaffUniform

Total

Accounts Receiv

Details are

Restaurant - Ci

AR - Guest

AR - City Led

Total

Details are s

Deposit

Prepaymont -

Advance

Pre-Opening

Total

,247,661
l,g[ 3,601

106,995

Food 29,803
(Bar) ,259,907

,451,906

643

,020

as below:

Ledger

and Advance

as below:

18

K
755,416

nsurance 16,258

1,094,674

Advertising

Prepaid Rental

Staff

Tax

772,000

,014,400

7,962

768

r-18

MK
594,654

,800,709



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
HE UNION OF MYANMAR)
IDATED FINANCIAL STATEMENTS
I

9. Amount due Related Party

Details are shown ps below:

Amount Due froni Director

Current AC - Awlnka

Current AC - Awinka Project

Total

10. Cash and Cash pquivalents

Details are shown as below:

31-Mar-18

MMK
476,007,448

3l-Mar-18
MMK

1,759,081,973

525,300

1,000,000,000

2,759,607,273

r.167.318.954

1,643,3261402

31-Mar-18

MMK

1,000,000,000

l,000,0oo,ooo

31-Mar-18
MMK
(9,307,290)

(313,605,229)

264,516,695

30,043,491,761

594.789.996

Cash in Hand

Cash at Bank

Total

11. Share Capital

Issued, and Fully paid-up
10,000,000

Total

of Ks 100 each

12. Retained Earni

Details are as below:

Holding Retai

UIG's Post-Acqu

MB's Post-Acqu

Bargain Pu

UIG's
MB's Post-Acqu

isition

sition

30,579,885,333



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

13. Exchange Translation Reserve

Details are shown as below:

Holding Exchange Reserve

UIG's post acquisition

MB's post acquisiltion

14. Non-Controlling Interest

Details are shown as below:

FV of NCI at

3l-Mar-18
MMK

9,310

1,700,254,923

32,339,201

1,732,603,434

Post-acquisition

15. Accounts

Details are show as below:

Account Payable

uisition date

Profit / (Loss)

Other Comprehensive Income

Bargain Purchase

- Hotel

- Head Offrce

- Souvenir

MB
MMK

245,000,000

254,146,374

31,070,997

57r 898

31-Mar-18

MMK
48,141,370

201,800,505

2,297,732

252,239,607

UIG
MMK

1,000

(627)

3,401

60,087

.]1-Ma

T
M

245,00

254,14

31,07

,000

,747

8

98557r

l0l

Account

Account Payabl

Total



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3I MARCH 2018

16. Tax Payable

It comprises the followings:

Commercial Tax

Corporate Income Tax

Total

31-Mar-18
MMK
315,930,656

315,930,656

(i) Commercial Tax

Details are shown as below:

Opening Bplance

Provision fbr the Year

Cash Paid fluring the Year

Over Provision

Closing lance

(ii) Corpora Income Tax
shown as below:Details

Opening

Under Pro

Cash Paid the Year

Closing lance

17. Accrued
Details are as below:

Salaries & W
Social Security

Electricity

Telephone & I
Diesel

Others

Employee

ision

luring

MMK
321,312,108

315,930,656

(3 16,019,81 6)

(5,292,292)

315,930,656

31-Mar-18

MMK
70,285,384

2,912,000

26,038,875

4,849,110

3,461,390

378,823,546

19,400

38,586,298Service Money

Tax



Audit Fee

DCA Flight
Royalty Fees

NCDC

Commission

Total

lf. Deposit

Details are as below:

Guest

Others

Current

Total

20. Amount Due to

Details are as below:

Amount due to

Total

C COMPAN'Y LIMITED AI\D ITS SUBSIDIARIES
REPUBLTC OF THE UNrON OF MYANMAR)

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEI\IENTS
3r MARCH 2018

13,360,000

1,675,800

4,005,000

10,625,000

31-Man-18

MMr<
50,123,1 13

341,p04,949

35,?,00,954

4P6,l2epr6

3l-Mar-18
MMK

5,ooo,4og

89,700,049

199,279,250

1.6s6

-+'--

31-Mar-[8
MM4
828,887,320

828,8E7,320



AMATA IIOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORIVTA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

21. Long-Term Borrowings

Details are shown as below:

On22 October 2016, its subsidiary - United Intemational Group Limited
loan facilities agreement with International Finance Corporation (IFC)
amount of USD 10.7 million with interest rate (Variable Interest Rate
Relevant Spread and LIBOR) and is repayable as per agreement.

22. Other Non-Current Liabilities

Details are shown as below:

Long-Term Borrowings(UsD 10.7 million)

Total

Hire Purchase Car

Amata Internatiqnal Company Ltd.

Total

31-Mar-18

MMK
14,295,200,000

1412951200,000

31-Mar-18

MMK
29,244,654

3,000,000,000

3,029,244,654

entered
for ori

- surn of

United lnternatiorlral Group Limited for the acquisition
operated under A{nata International Co., Ltd (AIC) with
MMK 3,000,000,000 on 01 April2017.

e - RoomlBallooning

as below:

Room Sales

Passenger Inco

Other Income

Total

31-Mar-18
MMK

3,150,920,930

3,165,839,642

47,800,464

6,364,561,036

MMK 3,000,000,p00 represents the payable to Amata International Co., Ltd (AIC)
of Amata Garden Resort - In
its book value (carrying va

The date of acquigition is the assumption of management for the preparation of pro-
consolidated finalncial statements although actual acquisition was taken place
0l August 2.018.

23. Operating I

Details are shown



AMATA HOLDING

Operating I
I Details are shown

Food Sales

Beverage $ales

Others

Total

2{. Operating

Details are shown

Guest Laundry

SPA & Souvenir

Total

2f. Operating

Details are $hown

Revenue -

Revenue - Boat

Revenue - Mini
Revenue - Mini
Revenue - Bi

Others Income

Gain on

Total

REPUBLIC OF THE UNION OF'MYANMAR)
RMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEI\,IETTTS
31 MARCH 2018

COMPAIYY LNIITED AND ITS STIBSIDIARIES

- Food & Beverage

below:

31-Marf 18

MMK
l,ll4,8+6,656

453,4T3,812

- Guest Laundry & Spa

below:

31-Marr18

MMK
19,210,675

- Other Operating

as below:

lf

3l-Ma+18
MMK
15,197,790

8,0p5,590

717,662

7,4F2,745

21,7,166

294,784,105

5,351

----
3?6,3P0,409

3,483,827
r,571t,,8Q4295



AMATA HOLDING PUBLIC COMPAI{Y LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 3T MARCH 2OI8

27 . operatin g Expenditu r@
Details are shown as below:

Payroll & Related Expenses
Salaries & Wages

Employee Benefits

Total Salaries & Related Expenses

Other ltrxpenses

Cost of sales - Balloon Gas

Cost of sales - Other

Pilot Team Expenses

Compensation Fees

Catering Charges

Drinking Water

Bank Charges

Entertainment

Insurance

Staff Activity
Present & Donation

Maintain General

Spoilage & Loss

Test Flying Charges

Medical Expense

China, Glass & Silverware

Cleaning Supplies

Guest Supplies

Data Proces;sing Expenses

Printing & Stationery

Laundry

Linen

Uniform

Flowers & Decoration

Postage, Telephone, e-mail

Luggage Charges

Staff Transportation

Motor Vehicle Expenses

Travelling fbr room Department

Pest Control

3l-Mar-18
MMK

1,243,309,099

79,355,190

1,322,664,279

156,410,000

1,722,360

l4l,gg1,7g0

550,000

67,562,249

447,975

1,939,222

5,560,990

71,737,500

4,973,900

9,679,506

49,969,016

19,200

2,679,950

117,600

459,627

22,395,495

72,571,954

1,570,525

9,433,796

15,593,602

8,366,240

13,249,765

12,499,619

51,496,972

358,918

3,134,729

43,042,544

13,913,903

10,575,965



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIALSTATEMENTS
FOR THE YEAR T]NDED 3I MARCH 2OI8

License & Tax

Compliment ary / Entertai nment

Room Cornmission

Transportation & Labor
Operation Utensils

Reservation Expenses

Music & Royalties

Miscellaneous

Total Other Expenses

Total room/ballooning expenses

28. Operating Expenditure - Food & Beverage

Details are shown as below:

Cost of Sales

Food Cost

Beverage Cost

Total Cost of Sales

Payroll & Retated Expenses

Salaries & Wages

Employee llenefits

Total Payroll & Related Expenses

Other Expenses

China, Glasrs & Silverware

Cleaning Supplies

Guest Supplies

Data Procesising Expenses.

Printing & Stationery

Linen

Uniform

Flowers & Decoration

Postage, Telephone, e-mail

Transporlation & Labor
Staff Transportation

Travelling fbr F&B Dept
Gas & Charcoal

License & l'ax

lg,24g,g4g

13,003,999

117,450,411

12,623,005

I 9,5 I 0, 132

2,394,900

9,304,364

806,619

976,432.669

2r2gg,096,g4g

3l-Mar-18

MMK

388,752,665

113.772302

502,524,967

311,525,406

44,169,694

355?695,090

967,g4g

12,035,390

16,057,726

911,446

4,657,509

1,112,400

2,923,021

2,720,627

769,250

26,215,922

2,734,952

2,944,290

12,109,974

3,690,200



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FTNANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR I]NDED 3I MARCH 2OI8

Compl iment ary / Entertainment

Operation Utensils

Kitchen Utensils

Spoilage & Loss

Music & Royalties

Kitchen Fuel

Miscellaneous

Total Other Expenses

Total food and beverage expenses

29. Operating Expenditure - Guest Laundry & Spa

Details are shown as below:

Payroll & Related Expenses

Guest l,aundry

SPA & Souvenir cost

Total payroll and related expenses

Other Expenses

SPA & Souvenir cost

Guest Laundry

Total other expenses

Total guest laundry and spa cost

30. Operating Expenditure - Other Operating

Details are sihown as below:

Cost of Sales

Mini Bar

Boat Expenses

Bicycle Expense

Golf Expense

Others

Total other operating cost

12,700,913

11,381,527

5,924,605

1,497,337

31,627,254

18,723,742

940,971

172,535,635

1,030,755,692

3l-Mar-18
MMK

5,554,239

24,435,924

29,990,062

20,496,155

6,742,491

27,239,646

57,229,709

3l-Mar-18
MMK

2,300,035

1,967,153

224,550

359,075

19,500

4,769,313



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR I]NDED 31 MARCH 2018

31. Gain from Bargain purchase

Management of the Company assumed that Amata Holding public Company Lirnited
acquired United International Group Limited and Mfanmar Ballooning comp
Limited at 0l April 2017.Proportions of ownership aregri.ggg}% in United Internatio
Group Ltd and 5l% in Myanmar Ballooning Company Ltd.

The net assets recognized in the calculation of goodwill on acquisition based on canyi
value at the date of acquisition (01 April nlT.
The canying value of the net assets at acquisition was as follows;

Ordinary share capital

Advance Capital

Revaluation Reserves

Retained F)arnings

Prior year adjustment

Exchange'Iransl ation Reserve

Total Net Assets

Purchase consideration

NCI

Total llet Asset

OB

MMK
255,000,000

245,000,000

500,000,000 500,000,000

(30,543,551,249) (1,666,254,994)

UIG
MMK

500,000,000

636,326,959

79,602,692,440

4,303,696,954

3,lgg,40g

6,497,655,697

MB
MMK
500,000,000

l,ll2,g77,gg4

53.377.010

30,543,551,249 1,666,254,994

Goodwill

The Group uses the full goodwill method on the calculation of eoodwill as at
acquisition date. Details are shown as below:

UIG

MMK
499,999,000

I,000

Total

754,,999,

245,001

1,000,000

(32,209,806,142

GainonBargainPurchase (30,043,551,248) (1,166,2s4,894) (31,209,806,142

Gain from bargain purchase occurred as a result of the foilowing reasons;

0 Fair Value of Consideration

Purchase consideration does not represent fair value of consideration
acquisition date. Purchase consideration for each share is nominal value of
International Group Limited (MMK 1,000 per I share) and Myanmar Balloonin
company Limited (MMK 100,000 per I share), Total purchase considerati
amount MMK 499,999,000 and MMK 255,000,000 are nominal value
99.9998% of UIG and 51%o of MB respectively.



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2OIE

(it) Calculation of Goodwill

In the calculation of goodwill, recognized net assets were based on carrying va
at the date of acquisition. Fair value exercises had not been made at the date
acquisition.

32. Sales & Marketing

Details are shown as below:

Payroll & Related Expenses

Salaries & Wages

Employee Benefits

Total Payroll & Related Expenses

Other Expenses

Printing & Stationery

Data Processing

Uniform

Postage, Telephone,E-mail

Marketing Promotion

Advertising

Entertainnrent

Travelling

Miscellaneous

Total other expenses

Total sales and marketing expenses

33. Administration & General

Details are shown as below:

Payroll & Related Expenses

Salaries & Wages

Employee Benefits

Total Payroll& Related Expenses

Other Expenses

DCA Flight Movement Charges

NYDC SYoTax

HT Royalty Fee

31-Mar-18

MMK

199,320,057

1,966,736

lgl,lg6,793

2,l43,lgg
29,659

104,200

2,070,459

60,132,453

59,907,707

1,592,442

3,936,915

4,527,990

134,433,922

325,620,715

31-Mar-18

MMK

426,994,313

58,666,367

485,660,690

4,951,900

64,900,000

75,780,240



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATDMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3T MARCH 2OIE

794,250

3,000

2,710,000

3,846,553

27,370

10,099,552

61,300

3,045,463

5,510,499

18,567,469

4,393,629

41,900

6,l96,5gg
g,2g6,lg2

10,940,000

133,390,144

27,409,702

11\))\
I Let4!J

(33,620)

14,397,675

20,626,764

59,277,996

38, I 90,630

16,328,930

2,793,537

44,113,720

518,353,041

1,016,881

1,164,400

2,417,367

1,099,186,185

1,584,846,865

Maintain General

Operating Utensil

Professional Audit fees

Data Processing Expense

Printing Supplies

Printing & Stationery

Linen

Uniform

Postage, T'elephone, e-mail

Transportation & Labour

Staff Transportation

Drinking Water

Motor Vehicle Expenses

Cleaning & Garbage Expenses

Audit Fees

Legal & Consultant Fees

Bank Charges

Manpower Development

Cash (Overage)/Shortage

Entertainment

Travelling

Licenses & Tax

lnsurance

Staff Activity

Security Supplies

Present & Donation

Yangon Expenses Allocation

Medical Expenses

StaffCanteen Expenses

Miscellaneous

Total other expenses

Total administration and general expenses



AMATA HOLDING PUBLIC COMPAI\IY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF'THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3I MARCH 2018

34. Property Operating and Maintenance

Details are shown as below:

Payroll & Related Expenses

Salaries & Wages

Employee Benefits

Total Payroll & Related Expenses

Other Expenses

Engineering Supplies

Printing & Stationery

Laundry

Uniform

Postage, Telephone, e-mail

Transport & Labbour

Staff Transportation

Maintenance

Travelling for Eng Department

Painting & Renovation

Kitchen Equipment

Land Scaping

Swimming Pool

Light Bulb

Sound System

Plumbing & Heating

Sewage & Rubbish Removal

Miscellaneous

Total Other Expenses

Total Property Operating & Maintenance Expenses

r20.242.108

18,592,934

204,292

354,250

305,200

2,497,391

19,416,705

162,927

209,909,633

2,329,520

81,214,744

3,573,967

22,975,937

7,217,159

26,785,845

109,900

292,071

3,202,700

660,701

399,294,776

518,526,884



AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(INCORPORATED IN THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)
NOTES TO THE PRO-FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 3I MARCH 2OI8

35. Utility Cost

Details are shown as below:

Water

Diesel, Petrol

Electricity

Engine Oil
Total utility cost

31-Mar-18

MMK
6,051,669

65,490,543

217,653,555

78,712

risk within the constra

289,264,479

36. Financial risk management

The Company's financial risk management policy seeks to ensure that adequate financi

Foreign exchange risk

The Company may have foreign exchange loss for the translation of foreign exc
transactions, assets or liabilities which are denominated in foreisn currencies.

Interest rate risk

The Company does not have any interest bearing assets or liabilities. Hence,
Company does not have any exposure to interest rate risk.

Liquidity and coshflow risks

The Company monitors and maintains a level of bank balances deemed adequate by
directors to finance the operation and mitigate the effects of fluctuation in cash flow.
Operational risk

Operational risk, which is inherent in all business activities,
loss, and business instability arising from failures in internal

is the potential for fi
controls, operational proc

or the systems that support them.

The goal of operational risk management is to balance cost and
of the risk appetite of the Company and to be consistent with
required of an organization.

the prudent manage

It is recognized that such risks can never be entirely eliminated and that the cost
controls in minimizing these risks may outweigh the potential benefits. Accordingly,
Company continues to invest irr risk management and mitigation such as busin
continuity management and incident management. ln reinforcement of
implementation of the Company's risk strategy, independent checks on risk issues
undertaken by the internal audit function.
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Legal risk

Legal risk ip the risk that the business activities of the company have with
unexpected legal Qonsequences. It includes risk arising from:

o

o The claims (including acts or other evqnts which may
litig es).
The and manages legal risk through effoctive use of its
and

of loss or increased charges associated with ohanges in, or errg
, taxation rates or law.

gal or regulatory incapacity, inpufficient authority
about the validity or enforcepbility of a contr0l

Actuql or pptential violations of law or regulation which may attract a civ
crimi{al fin$ or penalty;
Failur]e to piptect the Company's property; and
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၆-၃။    ဥပဒေဒ ကြောင််းအရဒ ြောငရွ်ကသ်ြွော်းရန်ကစိ္စမ ြော်း 

ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းပါက ေ့ရြေ့် မတ ိုင့်မီ ၁၂ လ အတငွ့််း ဖဖစ့်ပွာ်းကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် ဖဖစ့်ပွာ်းခ ေ့သညေ့့် 

လမွူ ခယံဖူခင့််း၊ ပစစည့််းထ  ့််း၏လြေ့်ဝယ့်ဖဖစ့်ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် အလာ်းတမူှုခင့််းမ ာ်း အပါအဝင့် 

တရာ်းရံို်းမှုခင့််းက ာင့်ရွြေ့်မှု သ ို ေ့မဟိုတ့် အနိုညာတစီရင့် ံို်းဖဖတ့်ဖခင့််း ည့််းဖဖင့်ေ့ကဖဖရှင့််းဖခင့််း စသည့်ေ့ 

မှုခင့််းက ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့်တ ို ေ့သည့် ထိုတ့်ကဝသ၏ူ ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအက  သ ို ေ့မဟိုတ့် အဖမတ့်အစွ ့််း ရှ န ိုင့်မှုအကပေါ် 

သ သ သာသာ အြေ   ်းသြေ့်ကရာြေ့်ဖွယ့်ရှ န ိုင့်ပါြေ သ ို ေ့မဟိုတ့် ထ ိုသ ို ေ့အြေ   ်းသြေ့်ကရာြေ့်ခ ေ့ပါြေ အ  ိုပါ 

မှုခင့််းက ာင့်ရွြေ့်မှု နငှ့်ေ့စပ့်လ ဉ်း ၍ ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေ ပါဝင့်ပတ့်သြေ့်ဖခင့််းမရှ ပါ။ 

ဤတငွ့် မပပီ်းဖပတ့်ကသ်းကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် က ာင့်ရွြေ့်ရ ့် ရည့်ရွယ့်ထာ်းသည့်ဟို သ ရှ ထာ်းကသာ အစ ို်းရ  ိုင့်ရာ 

အမှုက ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့်မ ာ်းလည့််း ပါဝင့်သည့်။ 

 

၆-၄။    ဒနြောက ်ကတ်ွွဲဖြစ္ရ်ပ်မ ြော်း 

က ာြေ့် ံို်းတင့်သငွ့််းသညေ့့်က ေ့ရြေ့် အရ ဤ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််း တငွ့် ပါဝင့်ကသာ 

က ာြေ့် ံို်းနစှ့်ပတ့်လည့်ဘဏ္ဍာကရ်းရငှ့််းတမ့််းထိုတ့်ဖပ ့်သညေ့့် က ေ့ရြေ့်မှ စတင့်၍ ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့၏ 

ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်းအက ဖဖငေ့့် ြေိုမပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်းအကဖခအက တငွ့် သ သာထင့်ရှာ်းကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် ကြေ်ီးမာ်းကသာ 

အကဖပာင့််းအလ မ ာ်း မကတွွေ့ ရှ ရပါ။ 

ကရှွေ့တငွ့်ကဖာ့်ဖပခ ေ့သညေ့့်အတ ိုင့််း ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ဟ ိုတယ့် နငှေ့့် အပ ့််းကဖဖစခ ့််းစာရင့််း၏ က ာြေ့် ံို်း ထညေ့့်သငွ့််းမှု 

ဖဖစ့်ကသာ “My Hpa An Residence” by Amata သည့် ၂၀၁၉ ခိုနစှ့်၊ ကအာြေ့်တ ိုဘာတငွ့် ဧညေ့့်သည့်မ ာ်းြေ ို 

စတင့်လြေ့်ခခံ ေ့ပါသည့်။ “My Hpa An Residence” by Amata သည့် က ာြေ့် ံို်းတင့်သငွ့််းသညေ့့်က ေ့ရြေ့် အရ 

ဗီလာ (၂၀) သာ ရှ ကသ်းပပီ်း ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ြေိုမပဏြီေ ၎င့််း၏ ဟ ိုတယ့် နငှေ့့် အပ ့််းကဖဖစခ ့််း (၅) ခိုတငွ့် 

လြေ့်ရှ လည့်ပတ့်က ကသာ အခ ့််းအကရအတြွေ့်ြေ ို  ြေညေ့့်ဖခင့််းအာ်းဖဖငေ့့် ၎င့််း၏ဝင့်ကင ွ နငှေ့့် 

လိုပ့်င ့််းလည့်ပတ့်ြေို ့်ြေ စရ တ့်သည့် ြေိုမပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာကရ်း  ိုင့်ရာ အကဖခအက ြေ ို ကြေ်ီးကြေ်ီးမာ်းမာ်း 

ကဖပာင့််းလ မှု ကပ်းမည့်ဟို  ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်း အက ဖဖငေ့့် မယ ူပါ။ 

 

 

အပိိုင််း ၇။ ဖပည်ဒ ြောငစ်္ိုသမမတဖမန်မြောနိိုငင်ဒံတြော် 

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငရံှ  ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်က ်းြေြွေ့်နငှေ့့်စပ့်လ ဉ်းကသာ သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းအတြွေ့်၊ 

“အပိိုင််း ၈။ ဖမန်မြောနိိုငင်၏ံ ဒငဒွခ ်းသကဒ်သခံလကမှ်တဒ် ်းကကွ်” ြေ ို ရည့်ညွှ ့််းအပ့်ပါသည့်။ 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငနံငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍  ံို်းရှု ံ်းန ိုင့်ကဖခရှ သညေ့့် အခ ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် ပတ့်သြေ့် ြေ့် န ွှယ့်ကသာ 

သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းအတြွေ့် “အပိိုင််း ၂။   စ္ြောရင််းဝငဖ်ခင််း ိိုငရ်ြော သတင််းအခ ကအ်လကမ် ြော်း - 
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 ံို်းရ ံ်းနိိုငဒ်ဖခရိှသည  ် အခ ကမ် ြော်း  - -ဖမန်မြောနိိုငင်နံငှ စ်္ပ်လ ဉ်း၍  ံို်းရ ံ်းနိိုငဒ်ဖခရိှသည အ်ခ ကမ် ြော်း ”ြေ ို 

ရည့်ညွှ ့််းအပ့်ပါသည့်။ ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေိုမပဏနီငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာ သြေ့်  ိုင့်ရာဥပကဒမ ာ်း နငှေ့့် စည့််းမ ဉ်းမ ာ်း  ိုင့်ရာ 

ြေ စစရပ့်မ ာ်းနငှေ့့်စပ့်လ ဉ်းကသာ သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းအတြွေ့်  “အပိိုင််း ၉။ လိုပ်ငန််းနငှ  ်ပတသ်ကသ်ည  ်

ဖမန်မြောနိိုငင် ံဥပဒေမ ြော်း နငှ  ်စ္ည််းမ ဉ်းမ ြော်း အက ဉ်းခ ျုပ်ဒြြော်ဖပခ က ်” ြေ ို ရည့်ညွှ ့််းအပ့်ပါသည့်။ 

 

 

 အပိိုင််း ၈။  ဖမန်မြောနိိုငင် ံဒငဒွခ ်းသကဒ်သခလံကမှ်တဒ် ်းကကွ ်

 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒြေ ို ၂၀၁၃ ခိုနစှ့်၊ ဇူလ ိုင့်လ ၃၁ ရြေ့်က ေ့တငွ့် 

ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ေ့ပပီ်း စတင့် အာဏာ သြေ့်ကရာြေ့်ခ ေ့ပါသည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒအရ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒ 

မ ာ်းြေ ို ၂၀၁၅ ခိုနစှ့်၊  ဇူလ ိုင့်လ ၂၇ ရြေ့်က ေ့တငွ့် ထိုတ့်ဖပ ့် က ြေညာခ ေ့ပပီ်း ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒ နငှေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒ 

မ ာ်းြေ ို အကြောင့်ထည့်ကဖာ့် က ာင့်ရွြေ့်ရ ့် အတြွေ့် အခ   ွေ့ကသာ အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာမ ာ်း (ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ

ဥပကဒဖပဋ္ဌာ ့််းမှုတငွ့် တစ့် ငေ့့်ခ ံ ဥပကဒ) ြေ ိုလည့််း ထိုတ့်ဖပ ့်ခ ေ့ပပီ်း ဖဖစ့်သညေ့့် အဖပင့်  ြေ့်လြေ့်၍လည့််း 

ထိုတ့်ဖပ ့်မည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။  

 

စည့််းြေမ့််းထ  ့််းသ မ့််းသမူ ာ်း နငှေ့့် ဥပကဒအရစည့််းကနာှင့်မှုရှ ကစဖခင့််း  

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်ြေ ို ၂၀၁၄ ခိုနစှ့်၊  သဂိုတ့်လတငွ့် 

ဖွ ွေ့စည့််းခ ေ့ပါသည့်။ ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်သည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ

အရင့််းအနှ်ီး က ်းြေြွေ့် မ ာ်း (Capital Markets) ၏ အဓ ြေ စည့််းြေမ့််းထ  ့််းသ မ့််းကရ်း အဖွ ွေ့အစည့််း ဖဖစ့်ပါသည့်။ 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရငှ့်တငွ့် မ ာ်းဖပာ်းလစှွာကသာ 

စီမံခ ေ့့်ခွ ကရ်း  ိုင့်ရာ လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွေ့့်မ ာ်းရှ ပပီ်း ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း တစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို 

လိုပ့်ြေ ိုင့်ခငွေ့့်လ ိုင့်စင့် ထိုတ့်ကပ်းဖခင့််း၊ စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  သ ို ေ့မဟိုတ့် ကြောင့်တာ က ်းြေြွေ့်  ိုင့်ရာ 

ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့်တစ့်ရပ့်ြေ ို ထိုတ့်ကပ်းဖခင့််း၊ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းမ ာ်းြေ ို ကြေ်ီး ြေပ့်ြေပွ့်ြေ ဖခင့််း နငှေ့့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို အမ ာ်းဖပည့်သသူ ို ေ့ ြေမ့််းလမှ့််းကရာင့််းခ ဖခင့််း တ ို ေ့ြေ ို အတည့်ဖပ  

ကပ်းဖခင့််းတ ို ေ့ြေ ို က ာင့်ရွြေ့်ခငွေ့့်ရှ သည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့် ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒြေ ို 

အကြောင့်အထည့်ကဖာ့်က ာင့်ရွြေ့်ရ ့်အတြွေ့် စမီံြေ  ့််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှေ့့် စြေ့်မှုဝ ့်ကြေ်ီးဌာ  (ယခင့် စီမံြေ  ့််း နငှေ့့် 

ဘဏ္ဍာကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ ) (“MOPF”) သည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င၊ံ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ လြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့် နငှေ့့် ပူ်းတွ ၍  ည့််းဥပကဒကရ်း ွ ဖပဋ္ဌာ ့််းကရ်း  ိုင့်ရာလိုပ့်င ့််းမ ာ်းြေ ို 

က ာင့်ရွြေ့်ပါသည့်။စီမံြေ  ့််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှေ့့် စြေ့်မှုဝ ့်ကြေ်ီးဌာ    သည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င၊ံ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်နငှေ့့် ည  နှု င့််းက ာင့်ရွြေ့် ပပီ်းက ာြေ့် 

ဖပည့်ကထာင့်စိုအစ ို်းရအဖွ ွေ့၏သကဘာတညူခီ ြေ့်ဖဖငေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့် 
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ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒမ ာ်း နငှေ့့် အဖခာ်း ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ဖပ ့်ခငွေ့့်အာဏာ ရှ ပါသည့်။ စီမံြေ  ့််း၊ 

ဘဏ္ဍာကရ်း နငှေ့့် စြေ့်မှုဝ ့်ကြေ်ီးဌာ  နငှေ့့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င၊ံ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရငှ့် တ ို ေ့သည့် အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာ မ ာ်း နငှေ့့် 

အဖခာ်းစည့််းြေမ့််းသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ိုလည့််း ထိုတ့်ဖပ ့်ခငွေ့့် အာဏာရှ  ပါသည့်။ ထ ို ေ့အတ ူ

ဖပည့်ကထာင့်စိုအစ ို်းရမှ ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် က ်းြေြွေ့်ြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်င၌ံ ထင့်ရှာ်းကပေါ်လငွ့်စွာ 

တည့်ကထာင့်ပပီ်းစီ်း၍ စီမံြေ  ့််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှေ့့် စြေ့်မှုဝ ့်ကြေ်ီးဌာ  တငွ့် စ စ့်တြေ  

လိုပ့်ြေ ိုင့်က ာင့်ရွြေ့်န ိုင့်က ြောင့််း  ံို်းဖဖတ့်သတ့်မှတ့်ဖခင့််း မဖပ မီ  ြော်းြောလ အတငွ့််း စီမံြေ  ့််း၊ ဘဏ္ဍာကရ်း နငှေ့့် 

စြေ့်မှုဝ ့်ကြေ်ီးဌာ   သည့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း  နငှေ့့်  ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််း ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့် တ ို ေ့ြေ ို ကြေ်ီး ြေပ့် ြေပွ့်ြေ မည့် ဖဖစ့်ပပီ်း အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာမ ာ်း နငှေ့့် 

အဖခာ်းစည့််းြေမ့််းသတ့်မှတ့် ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ဖပ ့်န ိုင့်သညေ့့် သ်ီးသ ေ့့် အာဏာတစ့်ရပ့် လည့််း ၎င့််းထ ံ တငွ့် 

ရှ ပါသည့်။ ဥပကဒအရစည့််းကနာှင့်မှုရှ ကစဖခင့််းြေဏ္ဍတငွ့် လ ိုင့်စင့် ဖပ ့်လည့် ရိုပ့်သ မ့််းဖခင့််း စသညေ့့် 

စီမံခ ေ့့်ခွ ကရ်း ည့််းလမ့််းအရ အကရ်းယကူ ာင့်ရွြေ့်မှုမ ာ်းဖပ လိုပ့် ဖခင့််း နငှေ့့် ဖပစ့်မှု ြေ  ်းလ ွ့်သ ူ မ ာ်းြေ ို 

စီမံခ ေ့့်ခွ ကရ်း ည့််းလမ့််းအရ ကငဒွဏ့်၊ ဖပစ့်ဒဏ့်မ ာ်း ခ မှတ့်ဖခင့််း တ ို ေ့ြေ ို ဖပ လိုပ့်ရ ့် 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့် အာ်း အာဏာ အပ့်နငှ့််းထာ်းပါသည့်။ 

ဖပစ့်မှုြေ  ်းလ ွ့်က ြောင့််း ခ ိုင့်လံိုသညေ့့် သြေ့်ကသခခံ ြေ့် ရှ ပါြေ သြေ့်  ိုင့်ရာပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းထမံှ သြေ့်ကသခ ံ

ခ ြေ့် ရယခူငွေ့့်၊ စစ့်က ်းခငွေ့့် နငှေ့့်  ငေ့့်ကခေါ်ခငွေ့့်တ ို ေ့ လည့််းဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း 

ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်း ကြော့်မရငှ့်တငွ့် ရှ ပါသည့်။ သ ို ေ့ကသာ့် ထ ိုသ ို ေ့ စံိုစမ့််းစစ့်က ်း ခငွေ့့်အာဏာတငွ့် 

ဖပည့်ထ ကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ ၏ အထ်ူးစံိုစမ့််းစစ့်က ်းကရ်းဦ်းစီ်းဌာ  (BSI) သ ို ေ့မဟိုတ့် ဖပည့်သူ ေ့ရ တပ့်ဖွ ွေ့ မှ 

က ာင့်ရွြေ့်ရမည့်ေ့ ပစစည့််းမ ာ်းသ မ့််း ည့််းဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ဖမ့််း ်ီးဖခင့််း စသည့်ေ့ လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွေ့့် အာဏာ မရှ ပါ။  

 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းမ ာ်း 

 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒဖဖငေ့့် စည့််းြေမ့််းသတ့်မှတ့်ထာ်းကသာ ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းမ ာ်းတငွ့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း ြေ ိုယ့်တ ိုင့် ကရာင့််းဝယ့်ဖခင့််း၊ ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခ ံ လြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းတငွ့် အြေ   ်းက ာင့် သ ို ေ့မဟိုတ့် ြေ ိုယ့်စာ်းလယှ့် အဖဖစ့် က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််း၊ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို တာဝ ့်ခ၍ံ တစ့် ငေ့့် ဖဖ ေ့့်ခ  ကရာင့််းခ ဖခင့််း၊ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု အတြွေ့် အ ြေဉံာဏ့်ကပ်းဖခင့််း၊ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း အပ့်နှမံှု လြေ့်ခဖံခင့််း နငှေ့့် 

စာရင့််းရငှ့််းလင့််းဖခင့််း စသည့်တ ို ေ့ ပါဝင့်ပါသည့်။ ယင့််းစြော်းရပ့် မ ာ်းြေ ို ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒတငွ့် အဓ ပပါယ့် ဖွင့်ေ့  ိုထာ်းပါသည့်။ ထ ို ေ့အဖပင့် အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာ တစ့်ရပ့် 

ထိုတ့်ဖပ ့်ဖခင့််းဖဖငေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် လိုပ့်င ့််းအမ   ်းအစာ်း[သစ့်]တစ့်ရပ့် ထပ့်ကပါင့််း ထညေ့့်ရ ့် 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်တငွ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွေ့့်ရှ ပါသည့်။ ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် လိုပ့်င ့််း အမ   ်းအစာ်း တစ့်ရပ့်ခ င့််းစီြေ ို လိုပ့်ြေ ိုင့်က ာင့်ရွြေ့်ရ ့် အတြွေ့် 

ကယဘိုယ အာ်းဖဖငေ့့် သ်ီးဖခာ်း လ ိုင့်စင့်တစ့်ခိုစီ လ ိုအပ့်ပါသည့်။ မည့်သမူ  ို လ ိုင့်စင့် မရှ ဘ  

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း တစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််း မဖပ  ရ ့် တာ်းဖမစ့်ထာ်းပါသည့်။ 
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ယင့််းတာ်းဖမစ့်ခ ြေ့်ြေ ို  ခ   ်းကဖာြေ့်ပါြေ ဖပစ့်မှုက ြောင့််း အရ အဖပစ့်ကပ်းအကရ်းယဖူခင့််း ခရံမည့်ဖဖစ့် ပါသည့်။ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း ြေ ိုယ့်တ ိုင့်ကရာင့််းဝယ့်ဖခင့််း၊ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ လြေ့်မှတ့် လိုပ့်င ့််းတငွ့် 

အြေ   ်းက ာင့် သ ို ေ့မဟိုတ့် ြေ ိုယ့်စာ်းလယှ့်အဖဖစ့် က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််း နငှေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို 

တာဝ ့်ခ၍ံ တစ့် ငေ့့်ဖဖ ေ့့်ခ  ကရာင့််းခ ဖခင့််း လိုပ့်င ့််းမ ာ်းြေ ို လ ိုင့်စင့်ရ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်ြေိုမပဏြီေသာလျှင့် လိုပ့်ြေ ိုင့် က ာင့်ရွြေ့်န ိုင့်ပါသည့်။ ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ ဥပကဒအရ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်ြေိုမပဏသီည့် အစိုရှယ့်ယာမ ာ်းဖဖငေ့့် ကပ်းရ ့်တာဝ ့် ြေ ေ့့်သတ့်ထာ်း သညေ့့်  ြေိုမပဏတီစ့်ရပ့် ဖဖစ့်ရ 

ပါမည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်ြေိုမပဏ ီ တစ့်ခိုသည့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ လြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့် 

ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒအရ ခငွေ့့်ဖပ မတည့်ရင့််းနှ်ီးကင ွ နငှေ့့် အ ည့််း ံို်း ထညေ့့်ဝင့်ပပီ်း မတည့်ရင့််းနှ်ီးကငမွ ာ်း 

ရှ ဖခင့််းစသည့်ေ့  သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့် ဖပညေ့့်မီရမည့်ဖဖစ့်ပါသည့်။  ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏြီေ 

လိုပ့်ြေ ိုင့်က ာင့်ရွြေ့်န ိုင့်သညေ့့် လိုပ့်င ့််း ယ့်ပယ့် အတ ိုင့််းအတာသည့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ လြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒမ ာ်းတငွ့် ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းသညေ့့် အတ ိုင့််း ဖဖစ့်ပါသည့်။ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏသီည့် ၎င့််း၏ လ ိုင့်စင့်ရြေ ိုယ့်စာ်းလယှ့်မ ာ်းမှ တစ့်ပါ်း အဖခာ်းသ ူ

တစ့်ဦ်းဦ်းြေ ို ၎င့််း၏ အမည့်ဖဖငေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း က ာင့်ရွြေ့်လိုပ့်ြေ ိုင့်ခငွေ့့် မဖပ န ိုင့်ပါ။ 

ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းသညေ့့် စည့််းြေမ့််းသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်ြေ ို ခ   ်းကဖာြေ့်ပါြေ ဖပစ့်မှုက ြောင့််း အရ အဖပစ့်ကပ်းအကရ်းယဖူခင့််း 

ခရံမည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။ သ ို ေ့ဖဖစ့်သညေ့့်အာ်းကလ ာ့်စွာ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏအီက ဖဖငေ့့် မ မ တ ို ေ့ 

ြေိုမပဏ ီ အတြွေ့်  ြေ့်သယွ့်က ာင့်ရွြေ့်သမူ ာ်းနငှေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

ကရာင့််းဝယ့်ကဖာြေ့်ြော်းမှုမ ာ်း က ာင့်ရွြေ့်က သညေ့့် ၎င့််း၏ အရာထမ့််းမ ာ်းနငှေ့့် ဝ ့်ထမ့််းမ ာ်းသည့် 

မ မ တ ို ေ့ြေိုမပဏ၏ီ ြေ ိုယ့်စာ်းလယှ့်မ ာ်းအဖဖစ့် လ ိုင့်စင့်ရယထူာ်းက ြောင့််း ကသခ ာကစရမည့် ဖဖစ့်သည့်။ 

သ်ီးဖခာ်းအက ဖဖငေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏမှီ တာဝ ့်ခ ံ သ ို ေ့မဟိုတ့် ဝ ့်ထမ့််း တစ့်ဦ်းဦ်းသည့် 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်၏ ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်မရှ ဘ  အဖခာ်း 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မတှ့်ြေိုမပဏ ီတစ့်ရပ့်ရပ့်တငွ့် ဖဖစ့်ကစ အဖခာ်း ြေိုမပဏ ီတစ့်ရပ့်ရပ့်တငွ့် ဖဖစ့်ကစ အဖခာ်း 

စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််း တစ့်ရပ့်ရပ့်တငွ့် ဖဖစ့်ကစ ပါဝင့်က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််းြေ ို တာ်းဖမစ့်ထာ်းပါသည့်။ လ ိုင့်စင့်ရ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏသီည့် ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုအတြွေ့် 

အ ြေဉံာဏ့်ကပ်းဖခင့််း လိုပ့်င ့််းြေ ို သ်ီးဖခာ်းလ ိုင့်စင့်မရှ ဘ  က ာင့်ရွြေ့် လိုပ့်ြေ ိုင့် န ိုင့်သည့်။ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုအတြွေ့် အ ြေဉံာဏ့်ကပ်းဖခင့််းလိုပ့်င ့််းြေ ို က ာင့်ရွြေ့်လ ိုသ ူ

အဖခာ်းသ ူတစ့်ဦ်းဦ်းသည့် လ ိုင့်စင့်ရယရူ ့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 

လ ိုင့်စင့်ြေ ိုင့်က ာင့်ထာ်းသ ူ တစ့်ဦ်းသည့် ဥပမာအာ်းဖဖငေ့့် လ ိုင့်စင့်ပါ စည့််းြေမ့််းသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို 

ကဖာြေ့်ဖ ြေ့်လျှင့်ဖဖစ့်ကစ၊ လ ိုြေ့် ာက ာင့်ရွြေ့်ရမညေ့့် ၎င့််း၏ လိုပ့်င ့််းက ာင့်တာမ ာ်းနငှေ့့် တာဝ ့်မ ာ်းြေ ို 

က ာင့်ရွြေ့်ရ ့် ပ ြေ့်ြေြွေ့်လျှင့် ဖဖစ့်ကစ၊ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒ နငှေ့့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒမ ာ်း တငွ့် ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းသညေ့့် 

တာ်းဖမစ့်ခ ြေ့် တစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို ကဖာြေ့်ဖ ြေ့်လျှင့် ဖဖစ့်ကစ ြောလသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်ဖဖငေ့့် လ ိုင့်စင့် ရိုပ့်သ မ့််းဖခင့််း 

သ ို ေ့မဟိုတ့် လ ိုင့်စင့် ပယ့်ဖ ြေ့်ဖခင့််းတ ို ေ့ ဖပ လိုပ့်ခငွေ့့် ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း 

ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်း ကြော့်မရှင့် ထတံငွ့် ရှ သည့်။  
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ဖွငေ့့်ဟက ြေဖငာဖခင့််း 

 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒ အရ အမ ာ်းနငှေ့့် သြေ့်  ိုင့်ကသာ ြေိုမပဏ ီ

တစ့်ခိုသည့် ၎င့််း၏ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို အမ ာ်းဖပည့်သသူ ို ေ့ြေမ့််းလမှ့််း ကရာင့််းခ ဖခင့််း 

မဖပ မီတငွ့် အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််း အပါအဝင့် အမ ာ်းဖပည့်သသူ ို ေ့ ြေမ့််းလမှ့််းကရာင့််းခ ဖခင့််း   ိုင့်ရာ 

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််းြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််း ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့် သ ို ေ့ 

တင့်ဖပရမည့် ဖဖစ့်ပပီ်း ထ ိုသ ို ေ့ ြေမ့််းလမှ့််းကရာင့််းခ ဖခင့််း အတြွေ့် ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရငှ့်ထမှံ သကဘာတခူငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ြေ ိုလည့််း ကတာင့််းခရံမည့်။ အမ ာ်းနငှေ့့် 

သြေ့်  ိုင့်ကသာ ြေိုမပဏ ီ တစ့်ခိုသည့်ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒ (ယခင့် ၁၉၁၄ ခိုနစှ့်၊ ြေိုမပဏမီ ာ်းအြေ့်ဥပကဒ)၊ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒ နငှေ့့် ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒတ ို ေ့ အရ ထိုတ့်ဖပ ့်သညေ့့် အမ  ေ့့် က ြော့်ဖငာစာမ ာ်းတငွ့် ပါရှ သညေ့့် 

သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို လ ိုြေ့် ာရမည့်။ အ  ိုပါြေ စစနငှေ့့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်သည့် ၂၀၁၆ခိုနစှ့်၊ ဧပပီလ ၇ ရြေ့်က ေ့စွ ဖဖငေ့့် 

ညွှ ့် ြော်းခ ြေ့်အမှတ့် ၅/၂၀၁၆ ြေ ို ထိုတ့်ဖပ ့်ခ ေ့ပါသည့်။ ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒပါ သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို 

သ လ ြေ့်နငှေ့့် မလ ိုြေ့် ာဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့်   ေ့့်ြေ င့်ကဖာြေ့်ဖ ြေ့်ဖခင့််း တစ့်ရပ့်ရပ့်နငှေ့့် စပ့်လ ဉ်း၍ သြေ့်  ိုင့်ရာ 

အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််း ထိုတ့်ဖပ ့်မှုတငွ့် တာဝ ့်ရှ သသူည့် ကငဒွဏ့် ကပ်းက ာင့်ရမည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒ ပါ တာ်းဖမစ့်ခ ြေ့် တစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို ခ   ်းကဖာြေ့်သ ူ

တစ့်ဦ်းဦ်းြေ ို ကထာင့်ဒဏ့် ဖဖစ့်ကစ၊ ကငဒွဏ့် ဖဖစ့်ကစ၊ ဒဏ့်နစှ့်ရပ့်လံို်း ဖဖစ့်ကစ ခ မှတ့်ရမည့် ဖဖစ့်ပပီ်း 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒပါ အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််း သတ့်မတှ့် 

ခ ြေ့် မ ာ်းြေ ို မလ ိုြေ့် ာဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့်   ေ့့်ြေ င့်ကဖာြေ့်ဖ ြေ့်ဖခင့််း အတြွေ့် အထြေ့် ကဖာ့်ဖပပါ 

ဖပစ့်ဒဏ့်ြေ ိုခ မှတ့် ဖခင့််းခရံမည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််းတငွ့် မှာ်းယငွ့််းကသာ ကဖာ့်ဖပခ ြေ့် တစ့်ရပ့်ရပ့် 

ရှ ပါြေ ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒ အရ သတ့်မှတ့်သညေ့့် သ်ီးဖခာ်း အက ြောင့််းအရာ အခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်း တငွ့် ထ ိုသ ို ေ့ 

မှာ်းယငွ့််းကသာ ကရ်းသာ်းတင့်ဖပခ ြေ့်ြေ ို တမင့် ဖပ လိုပ့်သသူည့် ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒ အရ ကထာင့်ဒဏ့် 

သ ို ေ့မဟိုတ့်ကငဒွဏ့် ခ မှတ့်ဖခင့််းခရံမညေ့့်အဖပင့် ထ ိုသ ို ေ့ မှာ်းယငွ့််းစွာ ကဖာ့်ဖပဖခင့််းသည့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ဥပကဒ အပ ိုင့််း(၉) အရ တာ်းဖမစ့် ထာ်းကသာ 

က ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့် တစ့်ရပ့်ဖဖစ့်သည့်ေ့အတြွေ့် ယင့််းြေ စစ အတြွေ့် တာဝ ့်ရှ သသူည့် ကထာင့်ဒဏ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် 

ကငဒွဏ့် ခ မှတ့်ဖခင့််း ခနံ ိုင့်သည့်။ တရာ်းမက ြောင့််း အရ တာဝ ့်ရှ မှုမ ာ်းနငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒတငွ့် ဖပဋ္ဌာ ့််း ထာ်းဖခင့််းမရှ ကသာ့်လည့််း 

အလာ်းအလာ ညွှ ့််းတမ့််းတငွ့် အဓ ပပါယ့် လွ မှာ်းကစန ိုင့်ကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် မမှ ့်ြေ ့်ကသာ ကဖာ့်ဖပခ ြေ့် တစ့်ရပ့်ရပ့် 

ရှ လျှင့် အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််း ထိုတ့်ဖပ ့်ခ   ့်တငွ့် [တာဝ ့်ယထူာ်းသညေ့့်] ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်း နငှေ့့် 

ယင့််းအလာ်းအလာ ညွှ ့််းတမ့််းြေ ို ထိုတ့်ဖပ ့်ခငွေ့့်ဖပ သမူ ာ်းသည့် ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒ အရ ယင့််း 

အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််းြေ ို ယံို ြေည့်၍ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ဝယ့်ယထူာ်းသမူ ာ်းတငွ့် ဖဖစ့်ကပေါ်သညေ့့် 

 ံိုရှု ံ်း စ့် ာမှုမ ာ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် ထ ခ ိုြေ့် စ့် ာမှုမ ာ်း အာ်းလံို်း အတြွေ့် အတ ့်အသငေ့့် ခိုခကံခ ပခ ြေ့်မ ာ်းဖဖငေ့့် 
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တာဝ ့်ရှ ကစရမည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့် ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း  ည့််းဥပကဒမ ာ်း အရ 

အမ ာ်းနငှေ့့် သြေ့်  ိုင့်သညေ့့်ြေိုမပဏသီည့်  ငေ့့်ပွာ်းက ်းြေြွေ့်တငွ့် အစိုရှယ့်ယာ ကရာင့််းဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် 

ဝယ့်ယဖူခင့််း ဖပ က  ြေကသာ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံမူ ာ်း၏ အြေ   ်းခစံာ်းခငွေ့့် နငှေ့့် စပ့်လ ဉ်းကသာ အထ်ူး အစီရင့်ခစံာမ ာ်း၊ 

နစှ့်ပတ့်လည့်အစီရင့်ခစံာ နငှေ့့် နစှ့်ဝြေ့်အစီရင့်ခစံာ တ ို ေ့ြေ ိုဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်ထ ံ တင့်သငွ့််းရမည့်ဖဖစ့်ပပီ်း ယင့််းစာရွြေ့် စာတမ့််းမ ာ်းမ တတ   ြေ ိုြေိုမပဏ၏ီ 

တရာ်းဝင့်မှတ့်ပံိုတင့်ထာ်းကသာရံို်းတငွ့် ဖဖစ့်ကစ၊ ဝြေ့်ဘ့်  ိုြေ့် တငွ့် ဖဖစ့်ကစ ထာ်းရှ ကစရမည့်။  

 

တာ်းဖမစ့်ထာ်းသညေ့့် မမှ ့်မြေ ့် လ မ့်လည့်ဖပ လိုပ့်မှု 

 

တာ်းဖမစ့်ထာ်းသညေ့့် ဖပ လိုပ့်မှုမ ာ်းြေ ို ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒ အပ ိုင့််း 

(၉) တငွ့် ကဖာ့်ဖပထာ်းပပီ်း အမ ာ်းဖပည့်သအူြေ   ်း နငှေ့့် ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံမူ ာ်းအာ်း အြောအြေယွ့်ကပ်းမှုြေ ို ထ ခ ိုြေ့် 

ကစကသာ ဖပ လိုပ့်မှုမ ာ်းဖဖစ့်သည့်။ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏသီာမြေ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံ ူ တစ့်ဦ်း 

သ ို ေ့မဟိုတ့် အမ ာ်းနငှေ့့် သြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏ ီ တစ့်ရပ့်တ ို ေ့ အပါအဝင့် မည့်သမူ  ို တာ်းဖမစ့်ထာ်းသညေ့့် 

ဖပ လိုပ့်မှုမ ာ်းြေ ို လိုပ့်က ာင့်ဖခင့််းမဖပ ရ ့် တာ်းဖမစ့်ထာ်းပပီ်း ခ   ်းကဖာြေ့်ပါြေ ၁၀ နစှ့်ထြေ့် မပ ိုကသာ 

ကထာင့်ဒဏ့်ြေ ိုကသာ့်လည့််းကြောင့််း ကထာင့်ဒဏ့် နငှေ့့် ကငဒွဏ့် နစှ့်ရပ့်လံို်း ကသာ့်လည့််းကြောင့််း 

ခ မှတ့်ဖခင့််းခရံမည့်။ တာ်းဖမစ့်ထာ်းသညေ့့် ဖပ လိုပ့်မှုမ ာ်းမှာ – 

 

 ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်နငှေ့့်  ြေ့်န ွှယ့်သညေ့့် က ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့် က ်းြေြွေ့်တငွ့် ကြေ်ီးကလ်းကသာ လ မ့်လည့် လညှေ့့်ဖ ာ်းမှု သ ို ေ့မဟိုတ့် သြေ့်ကရာြေ့်မှု ရှ ကစသညေ့့် 

လ မ့်လည့်မှု၊ လညှေ့့်ဖ ာ်းမှု၊ မှာ်းယငွ့််းစွာ ကဖာ့်ဖပမှု သ ို ေ့မဟိုတ့် အကရ်းကြေ်ီး သတင့််း အခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို 

ထ မ့်ခ  ့်မှု တ ို ေ့ြေ ေ့သ ို ေ့ကသာ လိုပ့်က ာင့်မှု တစ့်ရပ့်ရပ့်တငွ့် ပတ့်သြေ့်  ြေ့်န ွှယ့်ဖခင့််း။  

 

 ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို ကရာင့််းရ ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် ဝယ့်ရ ့် အတြွေ့် အဖခာ်းသမူ ာ်းြေ ို 

လှုံွေ့က ာ့်ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ကသ်ွးက ာင့်ဖဖာ်းကယာင့််းဖခင့််း ဖပ ရ ့်အလ ို ေ့ငာှ မမှ ့်ြေ ့်ကသာ 

သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ကဖာ့်အသ ကပ်းဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် က ်းြေြွေ့် အတငွ့််း ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်က ်းနှု ့််းြေ ို ကြေ်ီးကလ်းစွာ သြေ့်ကရာြေ့်ကစသညေ့့် မဖပညေ့့်စံိုကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် 

အခ   ့်အခါ မသငေ့့်ကသာ သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ကဖာ့်အသ ကပ်းဖခင့််း။  

 

 မ မ  အတြွေ့် ဖဖစ့်ကစ၊ အဖခာ်းသမူ ာ်း အတြွေ့် ဖဖစ့်ကစ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို ကရာင့််းရ ့် 

သ ို ေ့မဟိုတ့် ဝယ့်ရ ့် အလ ို ေ့ငာှ အတငွ့််းသတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို အသံို်းဖပ ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် 

အတငွ့််းသတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ကဖာ့်အသ ကပ်းဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ပံေ့ပ ို်းကပ်းဖခင့််းသ ို ေ့မဟိုတ့် 

ထိုတ့်ကဖာ့်အသ ကပ်းဖခင့််းမရှ ကသာ အတငွ့််းသတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်းြေ ို အကဖခခ၍ံ ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း ကရာင့််းဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ဝယ့်ဖခင့််း   ိုင့်ရာ အ ြေဉံာဏ့်မ ာ်းြေ ို အဖခာ်းသ ူ

မ ာ်းထ ံကပ်းဖခင့််း။ 
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 မမှ ့်ြေ ့်ကသာ ကရာင့််းလ ိုအာ်း နငှေ့့် ဝယ့်လ ိုအာ်းြေ ို ဖ ့်တ်ီး၍ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း 

ဝယ့်ယဖူခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ကရာင့််းခ ဖခင့််းတ ို ေ့တငွ့် ပူ်းကပါင့််း ြေစံည့်ဖခင့််း၊ သ ို ေ့မဟိုတ့် ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခ ံ

လြေ့်မှတ့်မ ာ်း၏ က ်းနှု ့််းြေ ို ကြေ  ်းြေ ိုင့်ဖခယ့်လယှ့်ရ ့်အလ ို ေ့ငာှ အဖခာ်းသမူ ာ်းနငှေ့့် ပူ်းကပါင့််း ြေစံည့်၍ 

ဖဖစ့်ကစ၊ အဖခာ်းသမူ ာ်းြေ ို ကသ်ွးက ာင့်ဖဖာ်းကယာင့််း၍ ဖဖစ့်ကစ စဉ ြေ့်မဖပတ့်ဝယ့်ယဖူခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် 

ကရာင့််းခ ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် အကရာင့််းအဝယ့် ည့််းလမ့််းမ ာ်းြေ ို အသံို်းဖပ ဖခင့််း။  

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငရံှ  ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်က ်းြေြွေ့်ြေ ို ဖခ ံငံိုသံို်းသပ့်ခ ြေ့် 

 

ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း ြေ ို န ိုင့်ငပံ ိုင့်ဘဏ့် တစ့်ခို ဖဖစ့်သညေ့့် ဖမ ့်မာေ့စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ့်၊ ဂ ပ ့်ြေိုမပဏမီ ာ်း ဖဖစ့်သညေ့့် 

Daiwa Institute of Research နငှေ့့် Japan Exchange Group တ ို ေ့ြေ   ဖြေ့်စပ့် ပ ိုင့်  ိုင့်ကသာ ြေိုမပဏ ီတစ့်ခို 

ဖဖစ့်သညေ့့် ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့ အ တ့်ခ   ့််းဖြေ့်စပ့် ြေိုမပဏလီမီ တြေ့်ြေ ပ ိုင့်  ိုင့် ပါသည့်။ 

ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််းတငွ့် အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ကရာင့််းဝယ့်ကဖာြေ့်ြော်းဖခင့််းြေ ို ၂၀၁၆ခိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၂၅-

ရြေ့်က ေ့တငွ့် စတင့်ခ ေ့ပါသည့်။ ဤဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််း တင့်သငွ့််းသညေ့့်က ေ့ရြေ့်၌ ရ ့်ြေို ့် 

စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  တငွ့် First Myanmar Investment Co. Ltd. ၊  Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public 

Ltd. ၊  Myanmar Citizens Bank Limited ၊ First Private Bank Limited. ၊ TMH Telecom Public Co.Ltd နငှေ့့် 

Ever Flow River Group Public Company Limited.ဟ၍ူ စာရင့််းတင့်သငွ့််း ထာ်းသညေ့့် ြေိုမပဏ ီကဖခာြေ့်ခို 

ရှ ပါသည့်။  

 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. ြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်င၌ံ ၁၉၉၆ခိုနစှ့် တငွ့် အရင့််းအနှ်ီးက ်းြေြွေ့်  

ဖံွွေ့ ပဖ  ်းကစရ ့် အတြွေ့် ဘဏ္ဍာကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ  ၏ လမ့််းညွှ ့်ခ ြေ့်နငှေ့့် အည ီ ဖမ ့်မာေ့စီ်းပွာ်းကရ်းဘဏ့် နငှေ့့် ဂ ပ ့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် ြေိုမပဏ ီတစ့်ခို ဖဖစ့်ကသာ Daiwa Securities Group Inc တ ို ေ့ အြေ   ်းတ ူပူ်းကပါင့််း 

တည့်ကထာင့် ခ ေ့ပါသည့်။ MSEC သည့် ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  မတည့်ကထာင့်န ိုင့်မီ အမ ာ်းနငှေ့့် သြေ့်  ိုင့်ကသာ 

ြေိုမပဏ ီ ၂-ခို၏ အစိုရယှ့်ယာမ ာ်းြေ ို ၁၉၉၀ခိုနစှ့် က ာြေ့်ပ ိုင့််းြောလ ြေတည့််းြေ စတင့်၍ 

ကရာင့််းဝယ့်ခ ေ့ ြေပါသည့်။ 

 

ကအာြေ့်တငွ့် ကဖာ့်ဖပထာ်းသညေ့့် စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််းအဖပင့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း လ လယှ့် 

ကရာင့််းဝယ့်ကရ်းဥပကဒတငွ့် ကြောင့်တာက ်းြေြွေ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် စာရင့််း မဝင့်ကသာ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

မ ာ်းြေ ို ကရာင့််းဝယ့်ဖခင့််း အတြွေ့် ဖွ ွေ့စည့််းထာ်းသညေ့့် က ်းြေြွေ့်နငှေ့့် စပ့်လ ဉ်းကသာ ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ြေ့်မ ာ်းြေ ိုလည့််း 

သတ့်မှတ့် ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းပါသည့်။ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်၏ 

ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ဖဖငေ့့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်ြေိုမပဏ ီသံို်းခိုထြေ့်မ ည့််းကစရဘ  ယင့််းက ်းြေြွေ့်ြေ ို ဖွ ွေ့စည့််းန ိုင့် 

ပါသည့်။ ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့် ရရှ ရ ့်အတြွေ့် သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််းမ ာ်းအဖပင့် ဖွ ွေ့စည့််းမှု 

  ိုင့်ရာြေ စစရပ့်မ ာ်း၊ ၎င့််း၏လိုပ့်င ့််း က ာင့်တာမ ာ်းနငှေ့့် တာဝ ့်ဝတတ ရာ်းမ ာ်းြေ ို ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့် 

မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒတငွ့် ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းပါသည့်။  

 

စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််းသည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်က ်းြေြွေ့်၏ မဏ္ဍ  င့် တစ့်ရပ့် ဖဖစ့်ပါသည့်။ 

ယင့််းြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်ငဥံပကဒအရ ကပ်းရ ့်တာဝ ့်ြေ ေ့့်သတ့်ထာ်းကသာြေိုမပဏ ီ သ ို ေ့မဟိုတ့် အြေ   ်းတဖူြေ့်စပ့် 
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လိုပ့်င ့််းအဖဖစ့် ဖွ ွေ့စည့််းန ိုင့်ပါသည့်။ စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််းအတြွေ့် ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့်ထမှံ ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့် ရယရူမည့်ဖဖစ့်ပပီ်း ၎င့််း၏ ပဋ ညာဉစာတမ့််းြေ ို ဖဖစ့်ကစ၊ 

စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းစည့််းမ ဉ်းမ ာ်းြေ ို ဖဖစ့်ကစ၊ ဖပင့် င့်ဖဖညေ့့်စွြေ့်မှု တစ့်ရပ့်ရပ့် အတြွေ့် ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့် အပါအဝင့် 

၎င့််း၏ ကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းနငှေ့့် စည့််းြေမ့််းထ  ့််းသ မ့််းကရ်း အာဏာြေ ို လ ိုြေ့် ာက ာင့်ရွြေ့် ြေရမည့် ဖဖစ့်သည့်။ 

ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့်အတြွေ့် သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် လိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််း အကသ်းစ တ့်တ ို ေ့ြေ ို ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

မ ာ်း လ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒ တငွ့် ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းပပီ်းဖဖစ့်သည့်။ စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း သည့် 

ကရာင့််းဝယ့်မှုတငွ့် ပါဝင့်သမူ ာ်းနငှေ့့် စပ့်လ ဉ်း၍ စာရင့််းတင့်သငွ့််းမှု  ိုင့်ရာ စံခ   ့်စံညွှ ့််းမ ာ်းနငှေ့့် ြေ စစရပ့်မ ာ်းြေ ို 

 ံို်းဖဖတ့်သတ့်မှတ့်ရ ့်အပါအဝင့် ၎င့််းြေ ိုယ့်တ ိုင့် စည့််းြေမ့််းထ  ့််းသ မ့််း ခငွေ့့်ရှ ပါသည့်။ 

 

ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  ြေ ေ့သ ို ေ့ကသာ စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  တစ့်ခိုသည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်း ကြော့်မရှင့်၏ ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်မရှ ဘ  ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း အပ့်နှမံှု လြေ့်ခဖံခင့််း 

နငှေ့့် စာရင့််းရှင့််းလင့််းဖခင့််းလိုပ့်င ့််းြေ ို က ာင့်ရွြေ့်ခငွေ့့်ရှ ကသာ့်လည့််း ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခ ံလြေ့်မှတ့် 

လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့်ကရ်းကြော့်မရှင့် ထသံ ို ေ့ အက ြောင့််း ြော်းစာ ကပ်းပ ို ေ့ရမည့်။ စာရင့််းဝင့်ကသာ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်းနငှေ့့် 

စပ့်လ ဉ်း၍ အလီြေ့်ထကရာ စ့် ည့််းဖဖငေ့့် မှတ့်တမ့််းတင့် စာရင့််းကရ်းသငွ့််း လွှ ကဖပာင့််းဖခင့််းစ စ့် (Book-Entry 

Transfer System) ြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်ငတံငွ့် စတင့် အသံို်းဖပ က ပပီ ဖဖစ့်ပပီ်း ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း  သည့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း အပ့်နှမံှု လြေ့်ခဖံခင့််း   ိုင့်ရာ ဗဟ ိုဌာ  ဖဖစ့်လာမည့်ဖဖစ့်သည့် ။ ြေိုမပဏမီ ာ်း 

ဥပကဒတငွ့် အစိုရှယ့်ယာလြေ့်မှတ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ကပ်းမည့်ဟို ဖပဋ္ဌာ ့််းထာ်းပပီ်း ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒပါ 

ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့် အလီြေ့်ထကရာ စ့်  ည့််းဖဖငေ့့် မှတ့်တမ့််းတင့် စာရင့််းကရ်းသငွ့််း လွှ ကဖပာင့််းဖခင့််းစ စ့်တ ို ေ့တငွ့် 

ြောွဟခ ြေ့် ြေ ဉ်းကဖမာင့််းကစရ ့် အတြွေ့် ၂၀၁၅ခိုနစှ့်၊  သဂိုတ့်လ ၇-ရြေ့်က ေ့တငွ့် အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာအမှတ့် 

၁/၂၀၁၅ ြေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်ငကံငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်လိုပ့်င ့််းကြေ်ီး ြေပ့် ကရ်းကြော့်မရှင့်ြေ ထိုတ့်ဖပ ့်ခ ေ့ပါသည့်။ 

ထ ို ေ့အဖပင့် ၂၀၁၆ခိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၂၈-ရြေ့်စွ ပါအမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာ အမှတ့် ၈၆/၂၀၁၆ ြေ ို ဘဏ္ဍာကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ   ြေ 

ထိုတ့်ဖပ ့်ခ ေ့ပါသည့်။ ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း တငွ့် စာရင့််း တင့်သငွ့််းထာ်းကသာ ြေိုမပဏမီ ာ်းအက ဖဖငေ့့် 

အလီြေ့်ထကရာ စ့် ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်း နငှေ့့်ယင့််းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာ လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွေ့့်မ ာ်းြေ ို 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုနငှေ့့် ြေိုမပဏမီ ာ်းညွှ ့် ြော်းမှု ဦ်းစီ်း ဌာ ထတံငွ့် မှတ့်ပံိုတင့်ရ ့် ယင့််းအမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာတငွ့် 

ခငွေ့့်ဖပ ထာ်းပါသည့်။  

 

ထ ို ေ့ဖပင့် SECM သည့် YSX တငွ့် န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း ပါဝင့်က ာင့်ရွြေ့်ခငွ့်ေ့ြေ ို အထ်ူးတလည့်အာ်းဖဖငေ့့် ခငွေ့့်ဖပ ရ ့် 

၂၀၁၉ ခိုနစှ့်၊ ဇူလ ိုင့်လ ၁၂ ရြေ့်က ေ့စွ ပါ အမ  ့် ေ့က ြော့်ဖငာစာအမှတ့် ၁/၂၀၁၉ ြေ ို ထိုတ့်ဖပ ့်ခ ေ့ပပီ်း၊ YSX တငွ့် 

တစ့်ဦ်းခ င့််း နငှေ့့် ြေိုမပဏမီ ာ်း အပါအဝင့်  န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း အကရာင့််းအဝယ့်လိုပ့်ဖခင့််းြေ ို 

ခငွေ့့်ဖပ သာွ်းမည့်ဖဖစ့်က ြောင့််း အတည့်ဖပ ခ ေ့ကသာ့်လည့််း စကတာေ့ အ တ့်ခ   ့််းတငွ့် န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းပါဝင့်မှုအတြွေ့် 

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််းမ ာ်းြေ ို YSX ြေ သ်ီးဖခာ်းကဖာ့်ဖပ သာွ်းမည့်ဖဖစ့်က ြောင့််းလည့််း ကဖာ့်ဖပခ ေ့သည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် 

အမ  ့် ေ့က ြော့်ဖငာစာအမှတ့် ၁/၂၀၁၉ တငွ့် ကဖာ့်ဖပထာ်း သည့်မှာ အစိုရှယ့်ယာတစ့်မ   ်းတစ့်စာ်းတည့််းြေ ိုသာ 

အကရာင့််းအဝယ့်ဖပ လိုပ့်န ိုင့်မည့်ဖဖစ့်ပပီ်း ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မတှ့် ြေိုမပဏမီ ာ်းသည့် 

စာရင့််းဝင့်ြေိုမပဏတီစ့်ခို၌ န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း အစိုရှယ့်ယာပ ိုင့်  ိုင့်မှုြေ ို တြွေ့်ခ ြေ့်သည့်ေ့အခါ  ြေိုမပဏတီငွ့် 



 

199 
 

ယင့််းန ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း၏ တ ိုြေ့်ရ ိုြေ့်ပ ိုင့်  ိုင့်မှုြေ ိုသာ န ိုင့်ငဖံခာ်းပ ိုင့်  ိုင့်မှုဟို သတ့်မှတ့်တြွေ့်ခ ြေ့်ရမည့်ဟိုလည့််း 

ညွှ ့် ြော်းထာ်းပါသည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် စာရင့််းဝင့်ြေိုမပဏမီ ာ်းအက ဖဖငေ့့် မ မ တ ို ေ့ြေိုမပဏတီငွ့် န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း၏ 

ကရာင့််းဝယ့်မှုြေ ို ၎င့််းတ ို ေ့၏ရယှ့်ယာ မည့်သညေ့့်ရာခ ိုင့်နှု ့််းအထ  ခငွေ့့်ဖပ သာွ်းမည့်  ိုဖခင့််းြေ ိုလည့််း YSX သ ို ေ့ 

တင့်ဖပရမည့်ဟို ညွှ ့် ြော်းထာ်းပါသည့်။  SECM ြေ ၂၀၂၀ ဖပညေ့့်နစှ့်၊ မတ့်လ ၆ ရြေ့်က ေ့ရြေ့်စွ ပါ 

ညွှ ့် ြော်းခ ြေ့်အမှတ့် ၁/၂၀၂၀ တငွ့် YSX ရှ  စာရင့််းဝင့် ြေိုမပဏအီစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ြေ ို န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း 

က ေ့စဉအစိုရှယ့်ယာကရာင့််းဝယ့်မှုဖပ လိုပ့်န ိုင့်ရ ့် ကငကွခ ်း သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်စာရင့််းမ ာ်း ဖွငေ့့်လစှ့်ရ ့်အတြွေ့် 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်ြေိုမပဏမီ ာ်း လ ိုြေ့် ာ ရမည့်ေ့သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို ကဖာ့်ဖပထာ်းပါသည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် 

ဖပည့်တငွ့််း၌က ထ ိုင့်သ ူနငှေ့့် ဖပည့်ပတငွ့်က ထ ိုင့်သ ူန ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းမ ာ်း  အမှ ့်တြေယ့်စတင့်ကရာင့််းဝယ့်န ိုင့်သည့်ေ့ 

ရြေ့်စွ ြေ ို ၂၀၂၀ ဖပညေ့့်နစှ့်၊ မတ့်လ ၂၀ ရြေ့်တငွ့် စတင့်မည့်ဟို လည့််း  ံို်းဖဖတ့်ကပ်းထာ်းပါသည့်။  

ထ ို ေ့ဖပင့် SECMသည့် ညွှ ့် ြော်းခ ြေ့်အမှတ့် ၁/၂၀၂၀ြေ ို ၂၀၂၀ ဖပညေ့့်နစှ့်၊ ကမလ ၁၅ရြေ့်က ေ့တငွ့် ထိုတ့်ဖပ ့်၍ 

ကငကွခ ်းသြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းလ လယှ့်ကရာင့််းဝယ့်ကရ်း ည့််းဥပကဒ၊ အပ ိုဒ့် ၁၀၇၏ လိုပ့်င ့််းက ာင့်တာြေ ို 

ရှင့််းလင့််းခ ေ့ပါသည့်။ ထ ိုညွှ ့် ြော်းခ ြေ့်တငွ့် အမ ာ်းပ ိုင့်ြေိုမပဏမီ ာ်းြေ ကငကွခ ်း 

သြေ့်ကသခလံြေ့်မှတ့်မ ာ်းကရာင့််းခ ရာတငွ့် အလာ်းအလာညွှ ့််းတမ့််း တင့်ဖပရ ့်မလ ိုသညေ့့် ဥပမာဖဖစ့်ရပ့်မ ာ်း၊ 

SECM၏ ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ြေ ိုကတာင့််းခရံ ့်မလ ိုသညေ့့် ဥပမာဖဖစ့်ရပ့်မ ာ်းြေ ို ကဖာ့်ဖပထာ်းပါသည့်။ 

 

 

အပိိုင််း ၉။ လိုပ်ငန််းနငှ စ်္ပ်လ ဉ်းသည  ် ဖမန်မြောနိိုငင်ဥံပဒေမ ြော်း နငှ  ်

စ္ည််းမ ဉ်းမ ြော်းအက ဉ်းခ ျုပ် 

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငတံငွ့် ခရီ်းသာွ်းလာမှု နငှေ့့် ဧညေ့့်ဝ ့်က ာင့်မှု  ိုင့်ရာလိုပ့်င ့််းမ ာ်းြေ ို ဟ ိုတယ့် နငှေ့့်  ခရီ်းသာွ်း 

လာကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ မှ ကြေ်ီး ြေပ့် ြေပွ့်ြေ လျှြေ့်ရှ ပါသည့်။  

 

"My Hpa An Residence” by Amata အတြွေ့် ၂၀၁၉ ခိုနစှ့်၊ န ိုဝင့်ဘာလ ၁၉ ရြေ့်က ေ့တငွ့် 

ယာယဟီ ိုတယ့်လိုပ့်င ့််းလ ိုင့်စင့် (အမှတ့် H(KYN)-0030) ြေ ို မ ြောကသ်းမီြေ ရရှ ထာ်းပပီ်း ၂၀၂၂ ခိုနစှ့်၊ 

န ိုဝင့်ဘာလ ၁၈ ရြေ့်က ေ့တငွ့် သြေ့်တမ့််းြေို ့် ံို်းမည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။ ၂၀၂၀ ဖပညေ့့်နစှ့်အြေို ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် 

လာမညေ့့်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ့်တငွ့် အပပီ်းသတ့် ဟ ိုတယ့်လိုပ့်င ့််းလ ိုင့်စင့် ရရှ န ိုင့်ကဖခမ ာ်းသည့်ဟို ကမျှာ့်မှ ့််း 

ထာ်းပါသည့်။ထ ို လိုပ့်င ့််းမ ာ်း နငှေ့့် စပ့်လ ဉ်း၍  ဖပည့်ပခရီ်းသာွ်း မ ာ်း သာွ်းလာပ ို ေ့က ာင့်ကရ်းလ ိုင့်စင့်၊  

လစီူ်းမီ်းပံို်းပ ံ လိုပ့်င ့််း လိုပ့်ြေ ိုင့်ခငွေ့့် လ ိုင့်စင့်၊ ဟ ိုတယ့် ကခါင့််းစဉကအာြေ့်မှ စာ်းကသာြေ့်  ိုင့် နငှေ့့် 

အကရာင့််း  ိုင့်မ ာ်း အတြွေ့် သြေ့်  ိုင့်ရာ လိုပ့်င ့််း လ ိုင့်စင့်မ ာ်း၊ ဟ ိုတယ့် လိုပ့်င ့််း လိုပ့်ြေ ိုင့်ခငွေ့့် လ ိုင့်စင့်မ ာ်း ြေ ို 

၂၀၂၀ နစှ့်ြေို ့်ပ ိုင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် က ာင့်ဘဏ္ဍာကရ်းနစှ့် အြေို ့် တငွ့် ရရှ လ မေ့့် မည့် ဟို ယံို  ြေည့် ထာ်း ပါသည့်။ 

 

၂၀၁၈ ခိုနစှ္၊် ဖမန်မြောနိိုငင်ခံရ ်းသြွော်းလိုပ်ငန််းဥပဒေ  
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ဖပည့်ကထာင့်စို လွှတ့်ကတာ့်သည့် ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်၊ စြေ့်တင့်ဘာလ ၁၇ ရြေ့်က ေ့တငွ့် ယခင့် ဟ ိုတယ့် နငှေ့့် 

ခရီ်းသာွ်းလာကရ်း ဥပကဒ (၁၉၉၃) ြေ ို  ရိုပ့်သ မ့််းပပီ်း ဖမ ့်မာန ိုင့်ငခံရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််းဥပကဒ (၂၀၁၈) ("MTL") ြေ ို 

အတည့်ဖပ ခ ေ့ ဖပဌာ ့််းခ ေ့ပါသည့်။  

 

ဟ ိုတယ့်လိုပ့်င ့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် တည့််းခ ိုရ ပ့်သာလိုပ့်င ့််း လိုပ့်ြေ ိုင့်မည့်ေ့သ ူ မည့်သမူ  ို တည့်  ဥပကဒ 

တစ့်ရပ့်ရပ့်တငွ့် အဖခာ်း ည့််းကဖာ့်ဖပထာ်းဖခင့််းမရှ လျှင့် လိုပ့်င ့််းစတင့်အကြောင့်အထည့်မကဖာ့်မီ ဟ ိုတယ့် 

သ ို ေ့မဟိုတ့် တည့််းခ ိုရ ပ့်သာ အက ာြေ့်အအံိုတစ့်ခိုခိုက ာြေ့်လိုပ့်ဖခင့််း နငှေ့့် ဖပ ဖပင့်မွမ့််းမံဖခင့််းတ ို ေ့ ဖပ လိုပ့်လ ိုပါြေ 

ကဒသ  ိုင့်ရာခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််းကြော့်မတသီ ို ေ့ သတ့်မှတ့်ထာ်းကသာ ည့််းလမ့််းမ ာ်းနငှေ့့်အည ီ ကြေ  တင့် 

ခငွ့်ေ့ဖပ ခ ြေ့်ရရှ ရ ့်ကလျှာြေ့်ထာ်းရမည့်။ 

 

ထ ို ေ့ဖပင့် ကအာြေ့်ကဖာ့်ဖပပါ လိုပ့်င ့််းအမ   ်းအစာ်း တစ့်ခိုဖခင့််းစီအတြွေ့် ခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််းတစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို 

က ာင့်ရွြေ့်လ ိုသမူည့်သမူ  ို လ ိုင့်စင့်ရရှ ရ ့် သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်နငှေ့့်အည ီ ကဒသ  ိုင့်ရာ ခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််း 

ကြော့်မတ ီသ ို ေ့ကလျှာြေ့်ထာ်းရမည့်- 

 ခရီ်းလညှ့်ေ့လည့်ကရ်းလိုပ့်င ့််း၊ 

 ဟ ိုတယ့်လိုပ့်င ့််း၊ 

 တည့််းခ ိုရ ပ့်သာလိုပ့်င ့််း၊ 

 ဧည့်ေ့လမ့််းညွှ ့်လိုပ့်င ့််း၊ 

 ခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််း  ိုင့်ရာ အဖခာ်းဝ ့်က ာင့်မှုလိုပ့်င ့််း။ 

ကဒသ  ိုင့်ရာခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််းကြော့်မတသီည့် လ ိုင့်စင့်ကလျှာြေ့်ထာ်းခ ြေ့်ြေ ို သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့် ညညွီတ့်မှု 

ရှ ၊ မရှ  စ စစ့်ပပီ်းက ာြေ့်- 

 သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့် ြေ ိုြေ့်ညပီါြေ ကလျှာြေ့်ထာ်းသထူမှံ သတ့်မှတ့်ထာ်းကသာ လ ိုင့်စင့် က ြေ်းြေ ို 

ရရှ သည့်နငှေ့့်  ြေ ့် ေ့ ြောမှုမရှ ကစဘ  လ ိုင့်စင့်ထိုတ့်ကပ်းရမည့်။ 

 သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့် ြေ ိုြေ့်ညမီှုမရှ ပါြေ လ ိုင့်စင့်ထိုတ့်ကပ်းရ ့် ဖငင့််းပယ့်ရမည့်။ 

 

ကဒသ  ိုင့်ရာခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််းကြော့်မတသီည့် လ ိုင့်စင့်ရရှ သြူေ လ ိုင့်စင့်ပါ စည့််းြေမ့််းခ ြေ့် တစ့်ရပ့် ရပ့်ြေ ို 

ကဖာြေ့်ဖ ြေ့်လျှင့် ထ ိုသအူာ်း ကအာြေ့်ပါစီမံခ ့် ေ့ခွ ကရ်း  ိုင့်ရာအကရ်းယကူ ာင့်ရွြေ့်မှု တစ့်ရပ့်ရပ့်ဖဖစ့်ကစ၊ 

တစ့်ရပ့်ထြေ့် ပ ို၍ဖဖစ့်ကစ ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်- 

 သတ ကပ်းဖခင့််း၊ 

 လ ိုင့်စင့်ြေ ို ြောလအြေ ့် ေ့အသတ့်ဖဖင့်ေ့ ရိုပ့်သ မ့််းဖခင့််း၊ 

 လ ိုင့်စင့်ြေ ိုပယ့်ဖ ြေ့်ဖခင့််း၊ 

 အမည့်ပ ြေ့်စာရင့််းတင့်သငွ့််းဖခင့််း။ 

မည့်သမူ  ို လ ိုင့်စင့်မရှ ဘ  ခရီ်းသာွ်းလညှ့်ေ့လည့်ကရ်းလိုပ့်င ့််း၊ ဟ ိုတယ့်လိုပ့်င ့််း၊ တည့််းခ ိုရ ပ့်သာလိုပ့်င ့််း နငှေ့့် 

ခရီ်းသာွ်းလိုပ့်င ့််း  ိုင့်ရာ အဖခာ်းဝ ့်က ာင့်မှုလိုပ့်င ့််းမ ာ်း  က ာင့်ရွြေ့်ပါြေ တစ့်နစှ့်ထြေ့်မပ ိုကသာ ကထာင့်ဒဏ့် 

ဖဖစ့်ကစ၊ ြေ ပ့်သ  ့််းနစှ့်ရာထြေ့်မပ ိုကသာ ကငဒွဏ့်ဖဖစ့်ကစ  သ ို ေ့မဟိုတ့် ဒဏ့်နစှ့်ရပ့်လံို်းဖဖစ့်ကစ ခ မှတ့်ခရံမည့်။  
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၂၀၁၂ခိုနစှ္၊် ပတဝ်န််းက င ်န်ိ်းသမ်ိ်းဒရ်း ဥပဒေနငှ  ်၂၀၁၄ခိုနစှ္၊် ပတဝ်န််းက င ်န်ိ်းသမ်ိ်းဒရ်း နည််းဥပဒေမ ြော်း 

 

၂၀၁၂ခိုနစှ့်၊ ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််း  ကရ်းဥပကဒ၏ ရည့်ရွယ့်ခ ြေ့်မှာ ‘ဖမ ့်မာန ိုင့်ငအံမ   ်းသာ်း ပတ့်ဝ ့််းြေ င့် 

ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းမူဝါဒြေ ို အကြောင့်အထည့်ကဖာ့်ရ ့်အတြွေ့် အကဖခခမူံဝါဒနငှေ့့် ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်း 

  ိုင့်ရာြေ စစရပ့်မ ာ်းြေ ို စ စ့်တြေ စိုစည့််းပပီ်း စဉ ြေ့်မဖပတ့် ဖံွွေ့ ပဖ  ်းတ ို်းတြေ့်ရ ့်အတြွေ့် လမ့််းညွှ ့်ခ ြေ့်မ ာ်း 

ခ မှတ့်ရ ့်၊ က ာင့်အ ာဂတ့် မ   ်း ြေ့်သစ့်မ ာ်း နငှေ့့် ပစစ ပပ ့်အြေ   ်းအတြွေ့် သ ေ့့်ရှင့််းြေ  ့််းမာကသာ 

သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ဖ ့်တ်ီးကပ်းရ ့်အတြွေ့်လည့််းကြောင့််း၊ ယဉကြေ ်းမှုအကမအွနစှ့်မ ာ်းြေ ို ထ  ့််းသ မ့််း 

ကစာငေ့့်ကရှာြေ့်ရ ့်အတြွေ့်လည့််းကြောင့််း၊ ကဂဟစ စ့်ပ ြေ့်စီ်းယ ိုယငွ့််းဖခင့််းမှ ြောြေယွ့်ရ ့်အတြွေ့် လည့််း 

ကြောင့််း၊ သဘာဝအရင့််းအဖမစ့်မ ာ်းြေ ို ထိုတ့်ယသူံို်းစွ ဖခင့််းအတြွေ့်လည့််းကြောင့််း၊ န ိုင့်ငကံတာ့်၏ ပစစ ပပ ့် နငှေ့့် 

အ ာဂတ့် မ   ်း ြေ့်သစ့်မ ာ်းအြေ   ်းအတြွေ့် မူဝါဒမ ာ်းခ မှတ့်ထ  ့််းသ မ့််းကပ်းရ ့် နငှေ့့် သဘာဝ ပတ့်ဝ ့််း 

ြေ င့်ြောြေယွ့်ကရ်း  ိုင့်ရာ အ ြေဉံာဏ့်မ ာ်း ကဝမျှရ ့်အတြွေ့်လည့််းကြောင့််း ပညာကပ်းအစီစဉမ ာ်း 

လိုပ့်က ာင့်ရ ့် နငှေ့့် အမ ာ်းဖပည့်သသူ ို ေ့ အသ ပညာဖဖ ေ့့်ကဝဖခင့််းဖမငေ့့်တင့်ရ ့် နငှေ့့် ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််း 

ကစာငေ့့်ကရှာြေ့်ကရ်း  ိုင့်ရာြေ စစရပ့်မ ာ်းြေ ို ဖပည့်တငွ့််း၊ဖပည့်ပ နငှေ့့် နစှ့်န ိုင့်ငပူံ်းကပါင့််းက ာင့်ရွြေ့်ရ ့်၊  ပတ့်ဝ ့််းြေ င့် 

ထ  ့််းသ မ့််းကရ်း  ိုင့်ရာြေ စစရပ့်မ ာ်းနငှေ့့်ပတ့်သြေ့်၍ တစ့်ဦ်းခ င့််းကသာ့်လည့််းကြောင့််း၊ အစ ို်းရမဟိုတ့်ကသာ 

အဖွ ွေ့အစည့််းမ ာ်းဖဖငေ့့်ကသာ့်လည့််းကြောင့််း၊ န ိုင့်ငတံြောအဖွ ွေ့အစည့််းမ ာ်း၊ အဖွ ွေ့အစည့််းမ ာ်း နငှေ့့် အစ ို်းရဌာ မ ာ်း 

 ြော်း ပ်ူးကပါင့််းလိုပ့်က ာင့်န ိုင့်ရ ့်ရည့်ရွယ့်ပါသည့်။  

 

၂၀၁၂ခိုနစှ့်၊ ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းဥပကဒ၏ပိုဒ့်မ ၄ အရ ရည့်ရွယ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို အကြောင့်အထည့်ကဖာ့် ရ ့် 

ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းကြော့်မတြီေ ို ဖွ ွေ့စည့််းခ ေ့ပါသည့်။ ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းကြော့်မတသီည့် 

ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကစာငေ့့်ကရှာြေ့်ကရ်း  ိုင့်ရာ ပညာကပ်းအစီအစဉမ ာ်းြေ ို ခ မှတ့်က ာင့်ရွြေ့်ရ ့်၊ အစ ို်းရ 

ဌာ မ ာ်း နငှေ့့် အဖွ ွေ့အစည့််းမ ာ်း၏က ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့်မ ာ်းသည့် သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ြေ ို ထ ခ ိုြေ့်ကစ ပါြေ 

တာ်းဖမစ့်ရ ့် နငှေ့့် ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းအတြွေ့် ဖမ ့်မာန ိုင့်င၏ံသဘာဝ ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်   ိုင့်ရာ 

မူဝါဒမ ာ်းခ မှတ့် က ာင့်ရွြေ့်ရ ့် စသည့်ေ့လိုပ့်ပ ိုင့်ခငွေ့့်တ ို ေ့ရှ ပါသည့်။ 

 

သယဇံာတနငှေ့့်သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ မ့််းသ မ့််းကရ်း ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ သည့် ဖပည့်ကထာင့်စို အစ ို်းရ၏ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်အရ 

လိုပ့်ြေ ိုင့်က ာင့်ရွြေ့်ရမည့်ဖဖစ့်ကသာ စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းအမ   ်းအစာ်းတငွ့် ပါဝင့် ကသာလိုပ့်င ့််းမ ာ်းသည့် 

သဘာ၀ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်အရည့်အကသ်ွးြေ ိုထ ခ ိုြေ့်ကစပါြေ ၎င့််းစ်ီးပွာ်းကရ်း လိုပ့်င ့််း ၏လိုပ့်က ာင့်ခ ြေ့်တစ့်ခိုခို 

မစတင့်မီ ကြေ  တင့် ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့်ရယရူ ့်နငှေ့့် အ  ိုပါလိုပ့်င ့််းြေ ို တာ်းဖမစ့် န ိုင့်သည့်။ ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ သည့် 

အ  ိုပါစီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းက ာင့်ရွြေ့်ရ ့် ခငွေ့့်ဖပ ဖခင့််း  သ ို ေ့မဟိုတ့် ဖငင့််းပယ့်ဖခင့််းြေ ို ၎င့််းတ ို ေ့၏ နဒအရ 

 ံို်းဖဖတ့်န ိုင့်သည့်။ မည့်သမူ  ို ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ ၏ ကြေ  တင့်ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့် မရှ ဘ  စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းြေ ို လိုပ့်ြေ ိုင့်ပပီ်း 

ထ ိုလိုပ့်င ့််းသည့် သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် အရည့်အကသ်ွးြေ ို ထ ခ ိုြေ့် ကစပါြေ ထ ိုသအူာ်း 

၃နစှ့်ထြေ့်မပ ိုကသာကထာင့်ဒဏ့်ဖဖစ့်ကစ၊ ကငဒွဏ့်အ ည့််း ံို်းြေ ပ့်တစ့်သ  ့််းမှ ကငြွေ ပ့်တစ့် ယ့်သ  ့််းထ ဖဖစ့်ကစ၊ 

ဒဏ့်နစှ့်ရပ့်လံို်းဖဖစ့်ကစ ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 
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၂၀၁၆ခိုနစှ့်တငွ့် သယဇံာတနငှေ့့်သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်း ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ သည့် (လသူာ်းမ   ်းနယွ့် 

ြေ  ့််းမာကရ်း နငှေ့့် သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် ြောြေယွ့်ကရ်း နငှေ့့် ြေ ိုြေ့်ညကီသာ သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် အ ရည့်အကသ်ွး 

အတြွေ့် စံသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းပါဝင့်ကသာ) မူဝါဒ ဖပဌာ ့််းြေ ငေ့့်သံို်းခ ေ့သည့်။ ၎င့််းမူဝါဒအရ ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်   ိုင့်ရာ 

အ ငေ့့်အတ ့််းသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် အြေ   ်းသြေ့်ကရာြေ့်မှု စ စစ့် 

အြေ ဖဖတ့်မှုလိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််း (EIAP) စည့််းမ ဉ်း ြေ ို ခ မှတ့်ခ ေ့သည့်။ အ  ိုပါ (EIAP) 

စည့််းမ ဉ်းတငွ့်က ာင့်ရွြေ့်မည့်ေ့လိုပ့်င ့််းသည့် (တင့်ဖပလာကသာ စီမံြေ  ့််း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််း၊ ဝ ့်က ာင့်မှု နငှေ့့် 

လိုပ့်င ့််းမ ာ်းသည့်) ပတ့်ဝ ့််းြေ င့် ရိုပ့်ပ ိုင့််း  ိုင့်ရာ နငှေ့့် ကဂဟစ စ့်၊ လသူာ်း နငှေ့့် အဖခာ်းသြေ့်ရှ မ ာ်း (ြေ  ့််းမာကရ်း 

ြေ ိုထ ခ ိုြေ့်ကစဖခင့််း  သ ို ေ့မဟိုတ့် လကူ မှုပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ြေ ို ထ ခ ိုြေ့်ကစဖခင့််းမ ာ်းအပါအဝင့်)ြေ ို သ သာထင့်ရှာ်းစွာ 

ထ ခ ိုြေ့်ကစဖခင့််း ရှ ၊မရှ  နငှေ့့် အ  ိုပါ စီမံြေ  ့််းမ ာ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းမ ာ်း၊ ဝ ့်က ာင့်မှု သ ို ေ့မဟိုတ့် 

လိုပ့်င ့််းက ာင့်ရွြေ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို ခငွေ့့်ဖပ ရ ့် သငေ့့်၊ မသငေ့့်ြေ ို  ံို်းဖဖတ့်ရ ့် စ စ့်တြေ စ စစ့် အြေ ဖဖတ့်ဖခင့််းတ ို ေ့ 

ပါဝင့်ပါသည့်။)  

 

သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် အြေ   ်းသြေ့်ကရာြေ့်မှု စ စစ့်အြေ ဖဖတ့်မှု လိုပ့်ထံို်းလိုပ့် ည့််းမ ာ်း (EIAP) အရ 

ြေိုမပဏမီ ာ်းသည့် ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်  ိုင့်ရာ ြေ ဦ်းအြေ ဖဖတ့်ကလေ့လာ   ့််းစစ့်မှု(IEE) သ ို ေ့မဟိုတ့် သဘာဝ 

ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်အကပေါ် သြေ့်ကရာြေ့်န ိုင့်ကဖခ အြေ ဖဖတ့်ကလေ့လာ  ့််းစစ့်မှု (EIA) မှ ခ မှတ့်ထာ်းကသာ EIAP 

၏က ာြေ့် ြေ့်တွ  ဇယာ်း(၁)တငွ့် ကဖာ့်ဖပထာ်းကသာ စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််း အမ   ်းအစာ်းမ ာ်း နငှေ့့်အည ီ

က ာင့်ရွြေ့်ရမည့်။ အြေယ့်၍ IEE သ ို ေ့မဟိုတ့် EIA ြေ ို လ ိုအပ့်သည့်ဟို  ံို်းဖဖတ့်ပါြေ ရရှ လာကသာ 

စီစစ့်မှုရလဒ့်အရ ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့် နငှေ့့် ကထာြေ့်ခခံ ြေ့် ရရှ ရ ့်အတြွေ့် အ  ိုပါ စီမံြေ  ့််း သ ို ေ့မဟိုတ့်လိုပ့်င ့််းနငှေ့့် 

စပ့်လ ဉ်း ၍ သငေ့့်ကတာ့်ကသာ သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့် ထ  ့််းသ မ့််းကရ်းအစီအစဉြေ ို 

အကြောင့်အထည့်ကဖာ့်ရ ့်လ ိုအပ့်ပါသည့်။ IEE သ ို ေ့မဟိုတ့် EIA ြေ ို လ ိုအပ့်ကသာ စီမံြေ  ့််းမ ာ်းအတြွေ့် 

ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ မှ သ ို ေ့မဟိုတ့် ၎င့််းစီမံြေ  ့််း အကြောင့်အထည့်ကဖာ့်ရ ့် အ  ိုဖပ လွှာ တင့်သငွ့််းရသညေ့့် 

အစ ို်းရအာဏာပ ိုင့်မှ ခငွေ့့်ဖပ မ  ေ့့်တစ့်စံို တစ့်ရာ  ထိုတ့်ဖပ ့်ဖခင့််းမဖပ မီ  သယဇံာတ နငှေ့့် သဘာဝ 

ပတ့်ဝ ့််းြေ င့်ထ  ့််းသ မ့််း ကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ မှ ပထမဦ်းစွာ သဘာဝပတ့်ဝ ့််းြေ င့်နငှေ့့်အည ီ ကစာငေ့့်ထ  ့််း လ ိုြေ့် ာ 

က ာင့်ရွြေ့်မှု အသ အမှတ့်ဖပ လွှာ ထိုတ့်ကပ်းရမည့်ဖဖစ့်ပါသည့်။  

 

ယဉဒက ်းမ  အဒမွအနစှ္ဒ်ေသမ ြော်း ကြောကယွ ်န်ိ်းသမ်ိ်းဒရ်း ဥပဒေ  

 

ယဉကြေ ်းမှု အကမွအနစှ့်ကဒသမ ာ်း ြောြေယွ့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်း ဥပကဒတငွ့် သဘာဝကဘ်းအနတရာယ့်က ြောငေ့့် 

ဖဖစ့်ကစ၊ လတူ ို ေ့ဖပ လိုပ့်မှုက ြောငေ့့်ဖဖစ့်ကစ ယဉကြေ ်းမှုအကမွအနစှ့်ကဒသမ ာ်း ပ ြေ့်စီ်းယ ိုယငွ့််းဖခင့််းမ ှ

ြောြေယွ့်ထ  ့််းသ မ့််း ကစာင့်ေ့ကရှာြေ့်ရ ့် ဖပဌာ ့််းထာ်းပါသည့်။  

 

အထ်ူးသဖဖငေ့့် ယဉကြေ ်းမှု အကမွအနစှ့်ကဒသမ ာ်း ြောြေယွ့်ထ  ့််းသ မ့််းကရ်း ဥပကဒသည့် ဟ ိုတယ့်၊ မ ိုတယ့်၊ 

ဧညေ့့်ရ ပ့်သာ၊ တည့််းခ ိုက ာင့်၊ စြေ့်မှုလိုပ့်င ့််း  ိုင့်ရာအက ာြေ့်အအံိုတ ို ေ့ က ာြေ့်လိုပ့်ဖခင့််း၊ တ ို်းခ  ွေ့ ဖခင့််း၊ 

ဖပင့် င့်ဖခင့််း၊ ၎င့််းတ ို ေ့၏  ယ့်  မ တ့် ြေ ို တ ို်းခ  ွေ့ လ ိုသတူစ့်ဦ်းသည့် ကရှ်းကဟာင့််း သိုကတသ  ဦ်းစ်ီးဌာ  (ယခို 

ကရှ်းကဟာင့််းသိုကတသ ၊ အမ   ်းသာ်းဖပတ ိုြေ့် နငှေ့့် စာ ြေညေ့့်တ ိုြေ့် ဦ်းစီ်းဌာ )မှ 
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သတ့်မှတ့်ဖပဌာ ့််းခ ြေ့်မ ာ်းနငှေ့့်အည ီ ကြေ  တင့်ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ကတာင့််းခရံမည့်ဖဖစ့်ပပီ်း အဖခာ်းတည့်  ဥပ ကဒပါ 

ဖပဌာ ့််းခ ြေ့်မ ာ်း ြေ ို လ ိုြေ့် ာရမည့်ဖဖစ့်က ြောင့််းဖပဌာ ့််းထာ်းပါသည့်။ ကြေ  တင့်ခငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ကတာင့််းခရံ ့် 

ပ ြေ့်ြေြွေ့်ခ ေ့လျှင့် ကငဒွဏ့် ၅၀,၀၀၀ြေ ပ့် အထ ဖဖစ့်ကစ၊ ကထာင့်ဒဏ့် ၅နစှ့်အထ ဖဖစ့်ကစ၊ ဒဏ့်နစှ့်ရပ့်လံို်းဖဖစ့်ကစ 

ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။  

၁၉၁၇ ခိုနစှ္၊်  ဖမန်မြောနိိုငင် ံယစ္မ် ိျု်းအကဥ်ပဒေ 

 

၁၉၁၇ ခိုနစှ့်၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငယံစ့်မ   ်းအြေ့်ဥပကဒ တငွ့် အရြေ့်တင့်သငွ့််းမှု၊ တင့်ပ ို ေ့မှု၊ သယ့်က ာင့်မှု၊ ထိုတ့်လိုပ့်မှု၊ 

လြေ့်ဝယ့်ထာ်းရှ မှု၊ ကရာင့််းခ မှုတ ို ေ့နငှ့်ေ့ စပ့်လ ဉ်း ၍ ဖပဌာ ့််းထာ်းပါသည့်။ 

 

၁၉၁၇ ခိုနစှ့်၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငယံစ့်မ   ်းအြေ့်ဥပကဒအရ ခငွေ့့်ဖပ ထာ်းကသာ လ ိုင့်စင့်ပါ စည့််းြေမ့််းခ ြေ့်မ ာ်း 

လ ိုြေ့် ာဖခင့််းမှအပ အရြေ့်ပိုလင့််းြေ ို ဖဖစ့်ကစ ယစ့်မ   ်းပစစည့််းတစ့်မ   ်းမ   ်းြေ ိုဖဖစ့်ကစ ကရာင့််းခ ဖခင့််းမဖပ ရ။ 

 

၁၉၁၇ ခိုနစှ့်၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငယံစ့်မ   ်းအြေ့်ဥပကဒပါ သတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်းြေ ို ခ   ်းကဖာြေ့်သ ူမည့်သမူ  ို ကထာင့်ဒဏ့် 

အ ည့််း ံို်း ကဖခာြေ့်လ မှ အမ ာ်း ံို်း နစှ့်နစှ့်အထ ဖဖစ့်ကစ၊ ကငဒွဏ့် အ ည့််း ံို်း တစ့် ယ့်သ  ့််းြေ ပ့် မ ှ

အမ ာ်း ံို်း သ  ့််းနစှ့် ယ့်ြေ ပ့်အထ ဖဖစ့်ကစ၊ ဒဏ့် နစှ့်ရပ့်လံို်းဖဖစ့်ကစ ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

၂၀၁၆ခိုနစှ္၊် ဖမန်မြောနိိုငင်ရံင််းနှ ်းဖမျုပ်နှမံ ဥပဒေ 

 

၂၀၁၂ခိုနစှ့်၊ န ိုင့်ငဖံခာ်းရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒ နငှ့်ေ့ ၂၀၁၃ခိုနစှ့်၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငသံာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒတ ို ေ့အာ်း 

ကပါင့််းစည့််း ပယ့်ဖ ြေ့်ပပီ်း ဖပည့်ကထာင့်စိုလွှတ့်ကတာ့်သည့် ၂၀၁၆ခိုနစှ့်၊ ကအာြေ့်တ ိုဘာလတငွ့် 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငရံင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒ အသစ့် ြေ ို ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ေ့ပါသည့်။  အ  ိုပါ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒ သစ့်အရ 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှလံိုပ့်င ့််း အမ   ်းအစာ်း ကလ်းခို ရှ ပါသည့်။ ၄င့််းတ ို ေ့မှာ (၁)  န ိုင့်ငသံာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု နငှ့်ေ့ န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု နစှ့်မ   ်းစလံို်းြေ ို တာ်းဖမစ့်ထာ်းပပီ်း န ိုင့်ငကံတာ့်ြေသာ က ာင့်ရွြေ့်ခငွ့်ေ့ ရှ သည့်ေ့ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု 

လိုပ့်င ့််းမ ာ်း၊ (၂) န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံြူေ က ာင့်ရွြေ့်ခငွ့်ေ့ မရှ သည့်ေ့ လိုပ့်င ့််းမ ာ်း၊  (၃)   န ိုင့်ငဖံခာ်း 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုမ ာ်းြေ ို ဖပည့်တငွ့််းရှ  န ိုင့်ငသံာ်း တစ့်ဦ်းဦ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် န ိုင့်ငသံာ်းပ ိုင့် လိုပ့်င ့််း တစ့်ခိုခိုနငှ့်ေ့ ပူ်းကပါင့််း၍ 

ဖြေ့်စပ့် က ာင့်ရွြေ့်န ိုင့်သည့်ေ့ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုလိုပ့်င ့််းမ ာ်း နငှ့်ေ့ (၄) န ိုင့်ငသံာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဖဖစ့်ကစ၊ 

န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဖဖစ့်ကစ သြေ့်  ိုင့်ရာ ဝ ့်ကြေ်ီးဌာ မ ာ်း၏အတည့်ဖပ ခ ြေ့်ဖဖင့်ေ့သာ 

က ာင့်ရွြေ့်န ိုင့်သည့်ေ့ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု လိုပ့်င ့််းတ ို ေ့ ဖဖစ့်ပါသည့်။  ြေ ့် ေ့သတ့်ထာ်းကသာ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုလိုပ့်င ့််း 

အမ   ်းအစာ်း တစ့်ခိုခိုတငွ့် ရင့််းနှ်ီး ဖမ  ပ့်နှလံ ိုသည့်ေ့ န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်းတစ့်ဦ်းအက ဖဖင့်ေ့ 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငရံင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုကြော့်မရှင့် (Myanmar Investment Commission- MIC) ထမံှ သ်ီးဖခာ်း 

အတည့်ဖပ ခ ြေ့် ရယရူ ့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။   ယင့််းြေ ့် ေ့သတ့်ခ ြေ့်တ ို ေ့မှ လွ ၍ န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံတူ ို ေ့သည့် အဖခာ်းြေဏ္ဍတ ို ေ့တငွ့် အတည့်ဖပ ခ ြေ့် ရယရူ ့်မလ ိုဘ  ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှနံ ိုင့်ပါသည့်။  

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒသစ့်တငွ့် က ာင့်ရွြေ့်ရမည့်ေ့ စည့််းြေမ့််းခ ြေ့်အသစ့်တစ့်ရပ့် မှာ 

"အတည့်ဖပ ခ ြေ့်ကလျှာြေ့်ထာ်းလွှာ" ဖဖစ့်ပါသည့်။  ြေ ့် ေ့သတ့်ထာ်းကသာ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုလိုပ့်င ့််း အမ   ်းအစာ်း 

တစ့်ခိုခိုတငွ့် မပါဝင့်သည့်ေ့ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဖပ လိုပ့်လ ိုသသူည့် MIC ထမှံ အတည့်ဖပ မ  ့် ေ့ (Endorsement) 
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တစ့်ခိုြေ ို အတည့်ဖပ ခ ြေ့်ကလျှာြေ့်ထာ်းလွှာဖဖင့်ေ့ ကလျှာြေ့်ထာ်း ရယနူ ိုင့်သည့်။  MIC ၏ အတည့်ဖပ မ  ့် ေ့ ရရှ လျှင့် 

ယခင့် န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း နငှ့်ေ့ န ိုင့်ငသံာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒတ ို ေ့ အရ ခငွ့်ေ့ဖပ မ  ့် ေ့ (Permit) ထိုတ့်ကပ်းဖခင့််းခရံသသူာ 

ရရှ န ိုင့်ကသာ ကဖမအသံို်းဖပ ခငွ့်ေ့၊ အခ ွ့် ြေင့််းလတွ့်ခငွ့်ေ့၊ သြေ့်သာခငွ့်ေ့ စသည့်ေ့ အြေ   ်း ခစံာ်းခငွ့်ေ့မ ာ်းြေ ို 

န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံြူေ ရရှ ခစံာ်းန ိုင့်မည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် စီ်းပွာ်းကရ်း ဖံွွေ့ ပဖ  ်းတ ို်းတြေ့်မှု 

 ည့််းပါ်း ပပီ်း  ြေ့်သယွ့်သာွ်းလာကရ်း ခြေ့်ခ ကသာ ကဒသမ ာ်းတငွ့် ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံသူည့် ပံိုမှ ့် နစှ့်ကပါင့််း-၅၀ (နငှ့်ေ့ 

နစှ့်ကပါင့််း-၂၀ သြေ့်တမ့််းတ ို်းခငွ့်ေ့တ ို ေ့) ထြေ့် ပ ိုမ ို သြေ့်တမ့််း  ြောဖမင့်ေ့ကသာ ကဖမငာှ်းရမ့််းခငွ့်ေ့ ရရှ ရ ့် ကလျှာြေ့်ထာ်း 

န ိုင့်ပါသည့်။   ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒသစ့်တငွ့် ဖံွွေ့ ပဖ  ်းမှု  ည့််းပါ်းကသာ တ ိုင့််းကဒသကြေ်ီး၊ ဖပည့် ယ့်တ ို ေ့၌ ရင့််းနှ်ီး 

ဖမ  ပ့်နှလံျှင့် ဝင့်ကငခွ ွ့် ြေင့််းလတွ့်ခငွ့်ေ့ ၇-နစှ့် အထ  တ ို်းဖမ င့်ေ့ ခငွ့်ေ့ဖပ န ိုင့်ပါသည့်။  ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှု ဥပကဒသစ့်ပါ 

အဖခာ်းကသာ မှတ့်သာ်းဖွယ့်ရာ ဖပဋ္ဌာ ့််းခ ြေ့်တ ို ေ့မှာ - န ိုင့်ငသံာ်း နငှ့်ေ့ န ိုင့်ငဖံခာ်းသာ်း ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှသံတူ ို ေ့ြေ ို ခွ ဖခာ်းမှု 

မရှ ဘ  အခငွ့်ေ့အကရ်း တ ့််းတကူပ်း  ြေ့် ရံ ့် အာမခထံာ်းဖခင့််း၊ ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုမှ ထြွေ့်ကပေါ်လာကသာ 

အြေ   ်းအဖမတ့်မ ာ်း၊ အစိုကပေါ် အဖမတ့်မ ာ်းြေ ို ဖပည့်ပသ ို ေ့ လွှ ကဖပာင့််းခငွ့်ေ့ အာမခထံာ်းဖခင့််း နငှ့်ေ့ န ိုင့်ငကံတာ့် နငှ့်ေ့ 

န ိုင့်ငသံာ်းမ ာ်း အြေ   ်း အတြွေ့် အမှ ့်တြေယ့် လ ိုအပ့်မသှာ မျှတ ဖပည့်ေ့စံိုလံိုကလာြေ့်ကသာ ကလ ာ့်က ြေ်းကပ်း၍ 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှမံှုြေ ို န ိုင့်ငပံ ိုင့်ဖပ လိုပ့်ရမည့်ဟို ပါရှ ဖခင့််းတ ို ေ့ ဖဖစ့်ပါသည့်။ 

 

 

၂၀၁၇ ခိုနစှ္၊် ဖမန်မြောနိိုငင်ကံိုမပဏ မ ြော်း ဥပဒေ  

 

၁၉၁၄ ခိုနစှ့်၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်ငြံေိုမပဏမီ ာ်းအြေ့်ဥပကဒ ြေ ို ရိုပ့်သ မ့််းပယ့်ဖ ြေ့်ပပီ်း ြေိုမပဏမီ ာ်း ဥပကဒြေ ို ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်၊ 

န ိုဝင့်ဘာလ ၂၃ ရြေ့်က ေ့တငွ့် ဖပည့်ကထာင့်စိုလွှတ့်ကတာ့်ြေ အတည့်ဖပ ဖပဌာ ့််းခ ေ့ပပီ်း ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်၊  သဂိုတ့်လတငွ့် 

စတင့်အာဏာတည့်ခ ေ့   ပါသည့်။  

 

ြေိုမပဏမီ ာ်းဥပကဒသည့် ဖမ ့်မာန ိုင့်ငတံွင့် ြေိုမပဏမီ ာ်း ဖွ ွေ့စည့််းတည့်ကထာင့်ဖခင့််း၊ မှတ့်ပံိုတင့်ဖခင့််း၊ အစိုရှယ့်ယာ 

မတည့်ကငရွင့််း၊ စီမံခ ့် ေ့ခွ မှု နငှေ့့်  အိုပ့်ခ  ပ့်ြေပွ့်ြေ မှု၊ စာရင့််းရှင့််းဖ ြေ့်သ မ့််းမှုမ ာ်းတ ို ေ့ြေ ို ဖပဋ္ဌာ ့််း ထာ်းပါသည့်။ 

ထ ို ေ့ဖပင့် ြေိုမပဏမီ ာ်းဥပကဒအရ အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏမီ ာ်းသည့် ကအာြေ့်ကဖာ့်ဖပပါ 

အထ်ူးသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်အခ   ွေ့ နငှေ့့် ြေ ိုြေ့်ညရီ ့်လ ိုအပ့်ပါသည့်-  

 

(၁) အ ည့််း ံို်းဒါရ ိုြေ့်တာ သံို်း(၃) ဦ်းရှ ရမည့်ဖဖစ့်ပပီ်း ၎င့််းတ ို ေ့အ ြေ့်မှ တစ့်ဦ်းသည့် န ိုင့်ငကံတာ့်အတငွ့််း 

 အပမ က ထ ိုင့်သ ူဖမ ့်မာန ိုင့်ငသံာ်းတစ့်ဦ်းဖဖစ့်ရမည့်။ 

 

 (၂)  (MCL တငွ့် အထ်ူးခငွေ့့်ဖပ ထာ်းသည့်မှအပ) ြေိုမပဏအီစိုရှယ့်ယာတစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို ပိုဂ္  လ့် တစ့်ဦ်းဦ်းြေ 

ဖပ လိုပ့်ခ ေ့ကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် ဖပ လိုပ့်မည့်ဖဖစ့်ကသာ ဝယ့်ယဖူခင့််းနငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ သ ို ေ့မဟိုတ့် ဝယ့်ယရူ ့်အတြွေ့် 

တ ိုြေ့်ရ ိုြေ့်ဖဖစ့်ကစ၊ သယွ့်ဝ ိုြေ့်၍ဖဖစ့်ကစ ကခ ်းကင၊ွ အာမခခံ ြေ့်၊ အာမခအံြေ   ်းခစံာ်းခငွ့်ေ့ သတ့်မှတ့်ခ ြေ့် 

သ ို ေ့မဟိုတ့် အဖခာ်း ည့််းသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်၊ ကငကွ ြေ်းအကထာြေ့်အပံေ့တစ့်စံိုတစ့်ရာြေ ို ကပ်းအပ့်ဖခင့််းမှ 

တာ်းဖမစ့်ထာ်းပါသည့်။ 
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(၃) အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်သည့်ေ့ြေိုမပဏတီစ့်ခို၏ ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်သည့်ေ့ ြေိုမပဏ၏ီ 

လြေ့်ကအာြေ့်ခြံေိုမပဏတီစ့်ခို၏ ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်းသည့် အကထကွထ ွအစည့််းအကဝ်း တငွ့် သကဘာတညူခီ ြေ့်ဖဖင့်ေ့ 

က ာင့်ရွြေ့်သည့်ေ့ြေ စစရပ့်မှအပ ကအာြေ့်ပါတ ို ေ့ြေ ို က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််းမဖပ ရ- 

(ြေ) ြေိုမပဏ၏ီ အဓ ြေလိုပ့်င ့််းက ာင့်ရွြေ့်မှုမ ာ်းြေ ို ကရာင့််းခ ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် တစ့် ည့််း ည့််းဖဖင့်ေ့ 

ဖယ့်ရှာ်းဖခင့််း၊ သ ို ေ့မဟိုတ့် 

(ခ)  ဒါရ ိုြေ့်တာတစ့်ဦ်းြေ ကပ်းကခ ရမည့်ေ့ က ြေ်းပမီတစ့်ရပ့်ရပ့်ြေ ို ကပ်းကခ ဖခင့််း။ 

 

(၄) အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏမီ ာ်း (  ိုလ ိုသည့်မှာ အမ ာ်းနငှေ့့်မသြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏမီ ာ်းမပါ) ၏ 

အစိုရှယ့်ယာရငှ့်မ ာ်းအစည့််းအကဝ်းမ ာ်းအကပေါ်သာ သြေ့်ကရာြေ့်မှုရှ သည့်ေ့ အထ်ူးသတ့်မှတ့်ခ ြေ့်မ ာ်း၊ 

အစည့််းအကဝ်းအက ြောင့််း ြော်းစာ၊ အက ြောင့််း ြော်းြောလ နငှေ့့် မ ခွ ရ ့်ကတာင့််း  ိုမှုတ ို ေ့ အပါအဝင့်ဖဖစ့်သည့်၊ 

 

(၅) ြေိုမပဏ၏ီ ဒါရ ိုြေ့်တာတစ့်ဦ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် ယင့််းဒါရ ိုြေ့်တာြေ ဖြေ့်စပ့်လိုပ့်ြေ ိုင့်သအူဖဖစ့်ပါဝင့်ကသာ လိုပ့်င ့််း 

သ ို ေ့မဟိုတ့် ယင့််းဒါရ ိုြေ့်တာြေ ဒါရ ိုြေ့်တာတစ့်ဦ်းအဖဖစ့်ပါဝင့်ကသာ အမ ာ်းနငှေ့့်မသြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏ ီတစ့်ခိုခို 

သ ို ေ့ ကခ ်းကငကွပ်းအပ့်ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် ကခ ်းကငကွပ်းအပ့်ရ ့်အာမခဖံခင့််း တ ို ေ့ မှ တာ်းဖမစ့်ထာ်းပါသည့်၊ 

 

(၆) ြေိုမပဏမီ ာ်းဥပကဒအရ အတ အလင့််းခငွေ့့်ဖပ ထာ်းသည့်မှတစ့်ပါ်း အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏ၏ီ 

ဒါရ ိုြေ့်တာတစ့်ဦ်းသည့် ၎င့််းြေ တ ိုြေ့်ရ ိုြေ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် သယွ့်ဝ ိုြေ့်၍ သြေ့်  ိုင့်ကသာ အြေ   ်း 

စီ်းပွာ်းပတ့်သြေ့်ကသာ ပဋ ညာဉ သ ို ေ့မဟိုတ့် စီမံက ာင့်ရွြေ့်မှုတစ့်ခိုခိုတငွ့် ဒါရ ိုြေ့်တာတစ့်ဦ်းအဖဖစ့် မ ကပ်းခငွေ့့် 

မရှ ကစရ သြေ ေ့သ ို ေ့ ယင့််းသ ို ေ့ကသာ မ ခွ  ံို်းဖဖတ့်မှုအတြွေ့် ထ ိုအခ   ့်တငွ့် အစည့််းအကဝ်း အထကဖမာြေ့် 

ရ ့်လ ိုအပ့်သည့်ေ့ ဦ်းကရ ရရှ ကရ်းအတြွေ့် ၎င့််း၏တြေ့်ကရာြေ့်မှုြေ ို ထညေ့့်သငွ့််းတြွေ့်ခ ြေ့်ဖခင့််းမဖပ ရ သြေ ေ့သ ို ေ့  

မ ကပ်းခ ေ့ပါြေလည့််း အ  ိုပါမ ြေ ို ထည့်ေ့သငွ့််းကရတြွေ့်ဖခင့််းမဖပ ရ။ 

 

 

အပိိုင််း ၁၀။ အခွန် ိိုငရ်ြော ကစိ္စရပ်မ ြော်း 

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငတံငွ့် န ိုင့်ငကံတာ့်မ ှ ခ မှတ့်ထာ်းကသာ ကြော့်ပ ိုရ တ့်ဝင့်ကငခွ ွ့်၊ အကဖခဖပ ပစစည့််းမှ ဖမတ့်စွ ့််းကငအွကပေါ် 

ကြောြေ့်ခသံညေ့့်အခ ွ့် နငှေ့့် တ ံ ပ့်ကခါင့််းခ ွ့်တ ို ေ့နငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ ြေိုမပဏ ီ အစိုရှယ့်ယာရှင့်မ ာ်း အက ဖဖငေ့့် 

ရှယ့်ယာပ ိုင့်  ိုင့်မှု၊ ဝယ့်ယမူှု နငှေ့့် ထိုခွ ကရာင့််းခ ဖခင့််းတ ို ေ့မှ ကပေါ်ကပါြေ့်လာမညေ့့်အခ ွ့်အခ  ိုင့်ရာ အကရ်းပါကသာ 

အြေ   ်း ြေ့်မ ာ်း အက ြောင့််းတ ို ေ့ြေ ို ကအာြေ့်တငွ့် ရငှ့််းလင့််းတင့်ဖပထာ်းပါသည့်။ ထ ိုတင့်ဖပခ ြေ့်သည့်  

ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေိုမပဏ၏ီ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့််းနငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ ဖဖစ့်လာန ိုင့်ဖွယ့်ရှ  

ကသာ  အခ ွ့်အခ  ိုင့်ရာအြေ   ်း ြေ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းြေ ို အ ြေင့််းမ ေ့ ဖပညေ့့်စံိုစွာ   ့််းစစ့်ကလေ့လာခ ြေ့်အဖဖစ့် 

ရည့်ရွယ့်က ာင့်ရွြေ့်ဖခင့််း မဟိုတ့် သြေ ေ့သ ို ေ့ ဥပကဒကရ်းရာ အ ြေဖံပ ခ ြေ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် အခ ွ့်အခ 

  ိုင့်ရာအ ြေဖံပ ခ ြေ့်လည့််း မဟိုတ့်ပါ။   ဤက ်ွးကန်ွးတင့်ဖပခ ြေ့်သည့် က ာြေ့် ံို်းသတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့် 

ရရှ သညေ့့် ရြေ့်စွ ရှ  တည့်   ဥပကဒမ ာ်း အကပေါ် မှ ့်ြေ ့်စွာ အဓ ပပာယ့် ဖွငေ့့်  ိုက ြောင့််း မှတ့်ယကူသာ့်လည့််း  ထ ို 

ဥပကဒမ ာ်းအာ်း ြေ ငေ့့်သံို်းရ ့် တာဝ ့် ရှ ကသာ တရာ်းရံို်း သ ို ေ့မဟိုတ့် ဘဏ္ဍာကရ်း  ိုင့်ရာ အာဏာပ ိုင့်တ ို ေ့ အက ဖဖငေ့့် 
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ယခို အဓ ပပာယ့် ဖွငေ့့်  ိုခ ြေ့် အတ ိုင့််း သကဘာ တညူလီ မေ့့်မည့်ဟို လည့််းကြောင့််း၊ ထ ို ဥပကဒမ ာ်းတငွ့် 

အကဖပာင့််းအလ  တစ့်စံိုတစ့်ရာ မဖဖစ့်ကပေါ်ဟိုလည့််းကြောင့််း အာမခနံ ိုင့်ဖခင့််း မရှ ပါ။ ဖပဌာ ့််းပပီ်းဖဖစ့်ကသာ့်လည့််း 

အမ ာ်းဖပည့်သသူ ို ေ့ ထိုတ့်ဖပ ့် မထာ်းကသာ သ ို ေ့တည့််းမဟိုတ့် ကယဘိုယ အာ်းဖဖငေ့့် အမ ာ်းဖပည့်သြူေ မသ ရှ  

န ိုင့်ကသာ ဥပကဒ နငှေ့့် အဖခာ်း  ည့််းဥပကဒ၊ စည့််းမ ဉ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် တရာ်းဝင့် အတည့်ဖပ န ိုင့်သညေ့့် အမ  ေ့့် 

က ြော့်ဖငာစာမ ာ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် တရာ်းဝင့် အတည့်မဖပ န ိုင့်သညေ့့် ရံို ်းတငွ့််း လမ့််းညွှ ့်ခ ြေ့်မ ာ်းလည့််း ရှ က န ိုင့်ပပီ်း 

ယင့််းတ ို ေ့ြေ ကအာြေ့်ပါ က ်ွးကန်ွးတင့်ဖပ ခ ြေ့်အကပေါ် သြေ့်ကရာြေ့်မှု ရှ န ိုင့်ပါသည့်။   ဖမ ့်မာန ိုင့်င၏ံအခ ွ့်အခ 

သ ို ေ့မဟိုတ့် အဖခာ်း အခ ွ့်အခတ ို ေ့ က ြောငေ့့် အစိုရှယ့်ယာမ ာ်းပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့််း နငှေ့့် ထိုခွ ကရာင့််းခ ဖခင့််းတ ို ေ့မှ 

ကပေါ်ကပါြေ့်န ိုင့်သညေ့့် အခ ွ့်အခ   ိုင့်ရာ အြေ   ်း ြေ့်မ ာ်း နငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ ြေိုမပဏ၏ီအစို ရှယ့်ယာမ ာ်းတငွ့် 

ရင့််းနှ်ီးဖမ  ပ့်နှလံ ိုသတူ ို ေ့ အက ဖဖငေ့့် ၎င့််းတ ို ေ့၏ ြေ ိုယ့်ပ ိုင့် အခ ွ့်  ိုင့်ရာ အ ြေကံပ်းပိုဂ္  လ့်တ ို ေ့နငှေ့့် က ်ွးကန်ွး 

တ ိုင့်ပင့်သငေ့့်ပါသည့်။   ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ြေိုမပဏ၏ီ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်းြေ ို ဝယ့်ယဖူခင့််း၊ ပ ိုင့်  ိုင့်ဖခင့််း သ ို ေ့မဟိုတ့် 

ထိုခွ ကရာင့််းခ ဖခင့််းမှ ကပေါ်ကပါြေ့်လာန ိုင့်ကသာ အခ ွ့်အခ   ိုင့်ရာ အြေ   ်း ြေ့် သ ို ေ့မဟိုတ့် ကပ်းရ ့် 

တာဝ ့်တစ့်စံိုတစ့်ရာတ ို ေ့အတြွေ့် ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ြေိုမပဏ၊ီ ြေိုမပဏ၏ီ ဒါရ ိုြေ့်တာ တစ့်ဦ်းဦ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် ယခို 

စာရင့််းတင့်သငွ့််းဖခင့််းတငွ့် ပါဝင့်ပတ့်သြေ့်သညေ့့် အဖခာ်း မည့်သတူစ့်ဦ်းတစ့်ကယာြေ့်ြေမျှ တာဝ ့် ယမူည့် 

မဟိုတ့်ပါ။  

 

ဒကြော်ပိိုဒရ်းရှင််း  ိိုငရ်ြော ဝငဒ်ငခွွန်  

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငြံေိုမပဏမီ ာ်းဥပကဒအရဖဖစ့်ကစ၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်င၏ံတည့်  ဥပကဒတစ့်ရပ့်ရပ့်အရဖဖစ့်ကစ ဖမ ့်မာန ိုင့်င ံ၌ 

ဖွ ွေ့စည့််းတည့်ကထာင့်ထာ်းသညေ့့်ြေိုမပဏဖီဖစ့်လျှင့် ကသာ့်လည့််းကြောင့််း၊ ြေိုမပဏ၏ီ အစိုရှယ့်ယာ 

မတည့်ကငရွင့််းအာ်းလံို်းြေ ို  ဖမ ့်မာန ိုင့်ငသံာ်းတ ို ေ့ြေသာ ပ ိုင့်  ိုင့်လျှင့်ကသာ့်လည့််းကြောင့််း၊ ဝင့်ကငခွ ွ့်   ိုင့်ရာ 

ြေ စစမ ာ်း အလ ို ေ့ငာှ ယင့််းြေိုမပဏြီေ ို ဖမ ့်မာန ိုင့်ငသံာ်းတစ့်ဦ်း အက ဖဖငေ့့် မှတ့်ယသူည့်။ ဤြေိုမပဏမီ ာ်းြေ ို 

ဖပည့်တငွ့််းက  န ိုင့်ငသံာ်းဟို မတှ့်ယ၍ူ စိုစိုကပါင့််း ဝင့်ကင ွအကပေါ် အကဖခခပံပီ်း အခ ွ့် စည့််း ြေပ့် ပါသည့်။   ထ ို အခ ွ့် 

စည့််း ြေပ့်ထ ိုြေ့်ကသာ စိုစိုကပါင့််း ဝင့်ကငတွငွ့် စ်ီးပွာ်းကရ်းလိုပ့်င ့််းမှ ဝင့်ကင၊ွ အကဖခပစစည့််းမှ ဖမတ့်စွ ့််းကငွ နငှေ့့် 

အဖခာ်းဝင့်ကငရွလမ့််းမ ာ်းမှ ရကသာ ဝင့်ကငတွ ို ေ့ အာ်းလံို်း ပါဝင့်ပါသည့်။  ဖမ ့်မာန ိုင့်င၌ံ မှတ့်ပံိုတင့်၍ 

တည့်ကထာင့်ထာ်းသညေ့့် ြေိုမပဏြီေ ို ၎င့််း၏ အခ ွ့် စည့််း ြေပ့်ထ ိုြေ့်သညေ့့် အသာ်းတင့် ဝင့်ကင ွ အကပေါ် အခ ွ့် 

နစှ့် ယေ့့်ငါ်း ရာခ ိုင့်နှု ့််း (၂၅%) စည့််း ြေပ့်ပါသည့်။ စီမံြေ  ့််းနငှေ့့်ဘဏ္ဍာကရ်းဝ ့်ကြေ်ီးဌာ ၏ ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်၊ ဇူလ ိုင့်လ 

၂၆ ရြေ့်စွ ဖဖငေ့့် ထိုတ့်ဖပ ့်ထာ်းကသာ အမ  ေ့့်က ြော့်ဖငာစာအမှတ့် ၇၆/၂၀၁၇ အရ ရ ့်ြေို ့်စကတာေ့အ ပ့်ခ   ့််း တငွ့် 

စာရင့််းတင့်သငွ့််းကသာ အမ ာ်းပ ိုင့်ြေိုမပဏမီ ာ်းအတြွေ့် ဝင့်ကငခွ ွ့်နှု ့််းထာ်းြေ ို ၂၅% မှ ၂၀% အထ  

ကလျှာေ့ခ ကပ်းထာ်းပါသည့်။  

 

အဖမတဒ်ဝစ္ို ခွွဲဒဝဖခင််း 
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အမတဟ ို်း(လ့်)ဒင့််း အမ ာ်းနငှေ့့်သြေ့်  ိုင့်ကသာြေိုမပဏ ီအပါအဝင့် ဖပည့်တငွ့််းအကဖခစ ိုြေ့်ဖမ ့်မာြေိုမပဏ ီတစ့်ခို 

ခိုမှ ခွ ကဝကပ်းကသာ အဖမတ့်ကဝစို ရရှ သညေ့့် အစိုရှယ့်ယာရငှ့်မ ာ်းသည့် ၎င့််းတ ို ေ့ရရှ သညေ့့် ထ ိုအဖမတ့်ကဝစို အကပေါ် 

ဝင့်ကငခွ ွ့် ကပ်းက ာင့်ရဖခင့််းမှ ြေင့််းလတွ့်ခငွေ့့်ရရှ ပါသည့်။   

 

အစ္ိုရှယယ်ြောမ ြော်း ဒရြောင််းခ ဖခင််းမှ ဖမတစွ်္န််းဒင ွ

 

ဖမ ့်မာန ိုင့်ငသံာ်းမ ာ်းြေ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း  ကရာင့််းခ ဖခင့််းမှ ဖမတ့်စွ ့််းကင ွ အကပေါ် (ကရ  ံ နငှေ့့် သဘာဝဓာတ့်ကငွွေ့ 

ြေဏ္ဍရှ  ြေိုမပဏမီ ာ်းအာ်း ခခင့််းခ ြေ့်ဖပ ၍) အကဖခပစစည့််းမ ှ ဖမတ့်စွ ့််းကင ွ အဖဖစ့် အခ ွ့် တစ့် ယ့် ရာခ ိုင့်နှု ့််း 

(၁၀%) ကပ်းက ာင့်ရမည့် ဖဖစ့်ပါသည့်။ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ကရာင့််းရကငမွှ အစိုရှယ့်ယာမ ာ်းအတြွေ့် 

ြေို ့်ြေ ခ ေ့သညေ့့် စရ တ့်ြေ ို နိုတ့်ဖခင့််းအာ်းဖဖငေ့့် အခ ွ့် စည့််း ြေပ့်ထ ိုြေ့်ကသာ အကဖခပစစည့််းမှ ဖမတ့်စွ ့််းကငြွေ ို 

တြွေ့်ခ ြေ့်ရမည့်ဖဖစ့်ပါသည့်။ 

 

တ ံပ်ိဒခေါင််းခွန် 

 

အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း ဝယ့်ယသူ ူအက ဖဖငေ့့် ဝယ့်ယသူညေ့့် အစိုရှယ့်ယာမ ာ်း၏ တ ့်ဖ ို်း အကပေါ် တ ံ ပ့်ကခါင့််းခ ွ့် ဝ.၁ 

ရာခ ိုင့်နှု ့််း (ဝ.၁%)  ထမ့််းက ာင့်ရ ့်လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 

 

အပိိုင််း ၁၁။ အဖခြော်းသတင််းအခ ကအ်လကမ် ြော်း 

 

သဒ ြောတခူွင ဖ်ပျုခ ကမ် ြော်း 

 

၁။ ဖမ ့်မာန ိုင့်င၏ံဥပကဒမ ာ်းနငှေ့့်စပ့်လ ဉ်း၍ ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေိုမပဏ၏ီ ဥပကဒအ ြေကံပ်း ဖဖစ့်သညေ့့် Allen &  

Gledhill (Myanmar) Co., Ltd. အက ဖဖငေ့့် ဤ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာ စာတမ့််းတငွ့် ကဖာ့်ဖပပါရှ သညေ့့် ပံိုသဏ္ဌာ ့်၊ 

စြော်းစပ့်အက အထာ်းတ ို ေ့အတ ိုင့််း ၎င့််း၏ အမည့် နငှေ့့် ရည့်ညွှ ့််းခ ြေ့်မ ာ်းပါဝင့်သညေ့့် ဤ 

ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းြေ ို ထိုတ့်ကဝရ ့် နငှေ့့် ဤ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််း အလ ို ေ့ငာှ ထ ိုြေ ေ့သ ို ေ့ကသာ 

အခ ့််းြေဏ္ဍမှက ာင့်ရွြေ့်ရ ့်၎င့််း၏ ဖပ ့်လည့် ရိုပ့်သ မ့််းထာ်းဖခင့််းမရှ  သညေ့့် 

စာဖဖငေ့့်ကရ်းသာ်းသကဘာတခူငွေ့့်ဖပ ခ ြေ့်ြေ ို ကပ်းအပ့်ထာ်းပပီ်း ဖဖစ့် ပါသည့်။    

 

၂။ ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေိုမပဏ၏ီ ဖမ ့်မာဥပကဒမ ာ်း  ိုင့်ရာအ ြေကံပ်းအဖွ ွေ့  နငှေ့့် ဘဏ္ဍာကရ်း  ိုင့်ရာအ ြေကံပ်း ပိုဂ္  လ့် 

အသ်ီးသ်ီး တ ို ေ့ သည့်   ဤဖွင့်ေ့ဟက ြေဖငာစာတမ့််းတငွ့်  သ ို ေ့မဟိုတ့် ဤဖွင့်ေ့ဟက ြေဖငာစာတမ့််းအကပေါ် 

အကဖခဖပ ကဖာ့်ဖပကသာ မည့်သည့်ေ့ ကဖာ့်ဖပခ ြေ့်၊ ြေ ို်းြော်းခ ြေ့်တစ့်စံိုတစ့်ရာြေ ိုမျှဖပ လိုပ့် ထာ်းဖခင့််း၊ 

ဖပ လိုပ့်ရ ့်ရည့်ရွယ့် ထာ်းဖခင့််းမရှ ပါ။ ထ ို ေ့ဖပင့် ဤဖွင့်ေ့ဟက ြေဖငာစာတမ့််းပါ ကဖာ့်ဖပခ ြေ့်မ ာ်း၊ 

သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်း သ ို ေ့မဟိုတ့် အ ြေဖံပ ခ ြေ့်မ ာ်း နငှ့်ေ့ ယင့််းတ ို ေ့ ြေ ို အကဖခဖပ သညေ့့် သ ို ေ့မဟိုတ့် ယင့််းတ ို ေ့ 

မှ ြေ့်စပ့်ဖဖစ့်ကပေါ် လာသည့်ေ့ မည့်သညေ့့်အြေ   ်း ြေ့် ြေ ိုမ  ိုအ  ိုပါပိုဂ္  လ့် တစ့်ဦ်းဦ်းြေ မည့်သည့်ေ့ 
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တာဝ ့်မျှမရှ က ြောင့််း နငှေ့့် တာဝ ့်ယမူည့် မဟိုတ့်ပါက ြောင့််း တာဝ ့်ရှ သည့်ဟို လံို်းဝ လြေ့်မခဘံ  

ဥပကဒနငှေ့့်အည ီ ဖငင့််း  ိုပါသည့်။ 

  

 

 ြောသြောစ္ကြော်း 

 

ဤဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းြေ ို အဂဂလ ပ့်၊ ဖမ ့်မာ နစှ့်ဘာသာဖဖငေ့့် ထိုတ့်ဖပ ့်ပါ 

သည့်။   ဤဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််း၏ အဂဂလ ပ့်နငှေ့့် ဖမ ့်မာနစှ့်ဘာသာတ ို ေ့အ ြော်း ြေွ လွ မှု တစ့်စံို 

တစ့်ရာသ ို ေ့မဟိုတ့် ကရှ ွေ့က ာြေ့်မညညီွှတ့်မှု တစ့်စံိုတစ့်ရာရှ လျှင့် အဂဂလ ပ့် ဘာသာ စြော်းဖဖငေ့့် 

ထိုတ့်ဖပ ့်ထာ်းသည့်ေ့ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းြေ လွှမ့််းမ ို်းကစရမည့်။  

 

ကျွန်ိုပ်တိို   ကိုမပဏ  ေေါရိိုကတ်ြောမ ြော်း၏ တြောဝန်ယမူ ၊တြောဝန်ခမံ ဒြြော်ဖပခ က ်

 

ဤ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းြေ ို ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ြေိုမပဏ၏ီ ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်းမှ  ြေညေ့့်ရှုအတည့်ဖပ ပပီ်း ဖဖစ့်၍ 

တစ့်ဦ်းခ င့််းစီအက ဖဖငေ့့်လည့််းကြောင့််း၊ အာ်းလံို်း စိုကပါင့််း၍ကသာ့် လည့််းကြောင့််း၊ ဤဖွငေ့့်ဟ က ြေညာစာတမ့််းပါ 

ကဖာ့်ဖပခ ြေ့်တ ို ေ့၏ တ ြေ မှ ့်ြေ ့်မှုအကပေါ် အဖပညေ့့်အဝ တာဝ ့်ယ ူ ပါသည့်။ ထ ို ေ့ဖပင့် သငေ့့်ကလ ာ့်သညေ့့် စံိုစမ့််း 

ကမ်းဖမ ့််းမှုအာ်းလံို်း လိုပ့်က ာင့်ပပီ်းက ာြေ့် ၎င့််းတ ို ေ့၏ အကြောင့််း ံို်း သ ရှ တတ့်ြေျွမ့််းမှု နငှေ့့် ယံို ြေည့်ခ ြေ့်တ ို ေ့အရ 

ဤဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းတငွ့် ကဖာ့်ဖပပါရှ ကသာ အခ ြေ့်အလြေ့်မ ာ်း နငှေ့့် ထင့်ဖမင့်ယ ူခ ြေ့်မ ာ်းသည့် 

မှ ့်ြေ ့်၊ မျှတမှု၊ရှ  က ြောင့််း နငှေ့့်    ဤဖွငေ့့်ဟ က ြေညာစာတမ့််း ပါ ကဖာ့်ဖပခ ြေ့်တစ့်ခိုခိုအကပေါ် ထင့်ကယာင့် 

ထင့်မှာ်း ဖဖစ့်ကစန ိုင့် မညေ့့် မည့်သည့်ေ့့်အကရ်းကြေ်ီးအခ ြေ့်အလြေ့်ြေ ိုမျှ  ထ  ့်ခ  ့်ထာ်းဖခင့််း မရှ က ြောင့််း အတည့်ဖပ  

ပါသည့်။  ထိုတ့်ဖပ ့်ထာ်းကသာ သ ို ေ့မဟိုတ့် အဖခာ်း ည့််းဖဖင့်ေ့ အမ ာ်းဖပည့်သ ူ သ ရှ န ိုင့်ကသာ ဇာစ့်ဖမစ့်တ ို ေ့မ ှ

ကြောြေ့်နိုတ့် ထာ်းသည့်ေ့ သတင့််းအခ ြေ့်အလြေ့်တ ို ေ့အတြွေ့်မူ ယင့််းတ ို ေ့ြေ ို အ  ိုပါဇာစ့်ဖမစ့်တ ို ေ့မှ 

တ ြေ မှ ့်ြေ ့်စွာ ကြောြေ့်နိုတ့်ထာ်းမှု နငှ့်ေ့/သ ို ေ့မဟိုတ့် ဤဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််းတငွ့် ထ ိုြေ့်သင့်ေ့သည့်ေ့ 

ပံိုသဏ္ဍာ ့်၊ စြော်းစပ့် တ ို ေ့ အတ ိုင့််း တစ့်ဖ ့် ဖပ ့်လည့်၍ ကြောင့််းစွာ ထည့်ေ့သငွ့််းထာ်း က ြောင့််း ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ 

ြေိုမပဏ၏ီ ဒါရ ိုြေ့်တာမ ာ်းြေ တာဝ ့်ယပူါသည့်။ 

 

 ကည ရ် စ္စ္ဒ် ်းနိိုငဒ်သြော ကိုမပဏ ၏စ္ြောရွကစ်္ြောတမ််းမ ြော်း 

 

ဤ ဖွငေ့့်ဟက ြေညာစာတမ့််း၏ ရြေ့်စွ မှ ကဖခာြေ့်လအတငွ့််း ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ြေိုမပဏ၏ီ တရာ်းဝင့်ရံို ်းခ ့််း (အမှတ့်၁၀၊ 

အင့််းယာ်းရ ပ့်သာလမ့််း၊ ြေမဘာကအ်းဘိုရာ်းလမ့််း၊ မရမ့််းြေို ့််းပမ  ွေ့ ယ့်၊ ရ ့်ြေို ့်တ ိုင့််းကဒသကြေ်ီး၊ ဖမ ့်မာန ိုင့်င)ံ ၌ 

ပံိုမှ ့်ရံို ်းခ   ့်မ ာ်းအတငွ့််း ကအာြေ့်ပါ စာရွြေ့်စာတမ့််းမ တတ  မ ာ်းြေ ို  ြေညေ့့်ရှု  စစ့်က ်းန ိုင့်ပါသည့် -  

 

(ြေ) ြေျွန့်ိုပ့်တ ို ေ့ ြေိုမပဏ၏ီ ဖွ ွေ့စည့််းပံိုအကဖခခစံည့််းမ ဉ်း  
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အပိိုင််း ၁၂။  အမတဟိို်း(လ)်ေင််း အမ ြော်းနငှ သ်က ်ိိုငဒ်သြောကိုမပဏ လ မိတက၏် ေေါရိိုကတ်ြော 

မ ြော်း၏ လကမှ်တမ် ြော်း 
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