


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရိုင်ငံ အေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် 

 

၏  

 

(၁၄)ကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးသိုတင်ြပသည့် 

 

 

ဒါုိက်တာအဖဲွအစီရင်ခံစာှင့် ှစ်ချပေ်ငွစာရင်းရှင်းတမ်း  

 

 

 

 

 

ေနစွဲ။ ၂၀၂၀ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက် 

 



 
 

 

 

မာတကိာ 

 အမှတ်စ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ   

 ၁။ ကုမဏီစတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ြခင်း  ၄ 

 ၂။ ကုမဏီစတင်တညေ်ထာင်သူ ဒါိုက်တာများ  ၄ 

 ၃။ ကုမဏီတညေ်ထာင်သည့်ရည်ရယ်ချက်  ၅ 

 ၄။ ကုမဏီမတည်ရင်းှီးေငွှင့် အများြပညသူ် ရှယ်ယာထည့်ဝင်ြမပ်ှံထားမ ၅ 

 ၅။ ကုမဏီမှ ရင်းှီးြမပ်ံှမများ ၆-၉ 

 ၆။ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏ အစုရှယ်ယာပါဝင်မအေြခအေန (၂၀၂၀ ခုှစ်၊  ၉ 

  စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်အထိ) 

 ၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ ေရးချယ်အတည်ြပခန်ထားြခင်း ၁၀ 

 ၈။ ဒါိုက်တာများမှ ကုမဏီလုပ်ငန်းများဦးေဆာင် စီမံခန်ခဲွခဲ့မများ ၁၁ 

 ၉။ ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း ၁၁ 

 ၁၀။ ဒါိုက်တာအဖွဲ၏အစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း ၁၂ 

 ၁၁။ ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန်ထားြခင်း ၁၂ 

 ၁၂။ ကုမဏီ၏ ဘာေရးအေြခအေနှင့် ှစ်ချပေ်ငွစာရင်းရငှ်းတမ်း ၁၃ 

 ၁၃။ အြမတ်ေဝစုခဲွေဝေပးြခင်း ၁၃ 

 ၁၄။ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည့ ်လုပ်ငန်းများ ၁၄ 

 ၁၅။ ကုမဏီုံးခန်း ေြပာင်းေရဖွင့်လှစ်ြခင်း ၁၅ 

 ၁၆။ နိဂုံး ၁၅ 
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ဥကဌ၏ အစီရင်ခံစာ 

"ေလးစားအပ်ပါေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များ"  

Golden Land East Asia Development Public Co Ltd (GLAD) ၏ 

(၁၄)ကိမေ်ြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး ကို ြမန်မာ 

ိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒအရ ၂၀၂၀ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက် 

ေနမှာကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အြပင် အစုရှယ်ယာရှင်များအားအြမတ် 

ေဝစုများေပးိုင်ဖိုဆုိပီးေတာ့ အစုရှယ်ယာရှင်ကီးများ ၏ အကျိး     

အတွက်ရည်ရယ်၍ ကျန်းမာ ေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ေဒသ 

ဆုိင် ရာများ၏ သတ်မှတ်လမ်းန်ချက်များှင့်အညီ Covid-19 ပျံံှမ 

အားထိန်းသိမ်းကာကွယ်ုိင်ရန်မိမိတုိ၏ှစ်ပတ်လည် အစည်း အေဝး 

ကုိ ယခုက့ဲသုိ Online Webinar စနစ်ြဖင့် ကျင်းပရြခင်းြဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။  

 မမိိတိုGLAD သည် ၂၀၀၆ ခုှစ်က စတင်၍ဖဲွစည်းခ့ဲပီးေတာ့ယခုှစ်ဆုိရင် ၁၄ ှစ် သက်တမ်းသုိ 

ေရာက်ရိှလာခ့ဲပီြဖစ်ပါတယ်။ ဤ ကုမဏီကီးစတင်တည်ေထာင်စ်က ကနဦး ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင် 

(၇)ဦးနဲစတင်တညေ်ထာင်ခဲ့ကရာမှအစုရှယ်ယာများဖိတ်ေခ၍ အများြပည်သူသုိရှယ်ယာများေရာင်းချ 

ေပးခဲ့ပီး လုပ်ငန်းများကုိ တစ်ှစ်ပီးတစ်ှစ် ကိးစားေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ယခုအခါ အစုရှယ်ယာရှင်အေရ 

အတွက်(၆၅၁)ဦး ပါဝင်တ့ဲတည်ငိမ်ပီးဖံွဖိးတိုးတက်သည့် အများပိုင်ကုမဏီတစ်ခုအြဖစ်ရပ်တည်ိုင်ခဲ့ပီး 

ရှိပါတယ်။ 

 မမိိတိုကုမဏီအေနြဖင့်ေရရှည် ရင်းှီးြမပ်ံှမှင့် ေရတိုဝင်ေငွရရိှုိင်မ ှစ်ပိုင်း ခဲွ၍ လုပ်ကိုင်ခ့ဲရာ 

ရင်းှီးြမပ်ံှမသာမက ေဆာက်လုပေ်ရးကန်ထုိက်လုပ်ငန်းများ ၊ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများ၊ အကျိးတူလုပ် 

ငန်း များကုိလည်း ဒါိုက်တာအဖွဲတင်များကုိယ်တုိင် ဦးေဆာင်ကီးကပ် လုပ်ကုိင် လက်ရှိကပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက ရင်းှီးြမပ်ံှမကကို တိုးချဲလုပ်ကုိင်ရန ် စီစ်ခဲ့ရာ ပထမဆုံး မမိိတိုရဲ 

ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ှံမတစ်ခုအြဖစ် မိမိကုိယတ်ိုင်ဦးစီးတည်ေထာင်ခ့ဲသည့ ် Myanmar Thilawa SEZ 

Holdings Public Company Limited (MTSH)တွင် ကနဦးပါဝင်သည့် အဖွဲဝင်ကုမဏီ (၈)ခုှင့်အတူ 

အဖွဲဝင်ကုမဏီတစ်ခုအြဖစ် ေငွကျပ်သန်း ၁၉၅၀ အား ထည့်ဝင်ကာ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစတင်၍ ရင်းီှးြမပ်ှံ 

ခဲ့ပါတယ်။MTSH ကုမဏီထံမှလည်း ှစ်စ်ထိုက်ထိုက်တန်တန် အြမတ်ေဝစုများ ရရှိခ့ဲပါတယ်။ 

 ဒုတိယ ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ံှမအြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်ရိှ 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လက်ကားေဈးကီးကုိ တည်ေဆာက်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ 

"Myanmar Agro Exchange Public Company  Limited(MAEX)"တွင် ကနဦးပါဝင် ရင်းီှးြမပ်ံှသည့် 

ကုမဏီတစ်ခုအြဖစ် ကျပ်သန်း ၂၀၀၀ ထည့်ဝင်ရင်းီှးြမပ်ံှခဲ့ ပါတယ်။ ယခုအခါ တညင်းကုန်း သစ်သီး 

ဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် ပန်းမန်လက်ကား ေဈးသစ်ကီးမှာလည်း တစ်ေနထက်တစ်ေန ပိုမိုစည်ကား 

လာေနပီြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်သည်ကုိ ေတွြမင်ေနရပါတယ်။ 
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 တတိယ  ရင်းှီးြမပ်ံှမအေနြဖင့် Myanmar National Telecom Holding Public Company Ltd 

(MNTH)တွင်  အြခားအများပိုင်ကုမဏီ (၁၀)ခုှင့်အတူ ရင်းီှးြမပ်ံှေငွ ြမန်မာကျပ်ေငွ ကျပ်၂၀၇၆.၀၅၀၉ 

သန်း ထည့်ဝင်ထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

 Myanmar National Telecom Holding Public Company Ltd(MNTH),သည်  ုိင်ငံေတာ်၏ 

ဆက်သွယ်ေရးှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီးဌာနမှ စတုတေြမာက် ဆက်သွယ်ေရးဝန် 

ေဆာင်မအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ခွင့်ရရှိသည့် Telecom International Myanmar Co.,Ltd (MyTEL)၏ အစု 

ရှယ်ယာဝင်ကုမဏီြဖစ်ပါသည။် ယခုအခါ MyTEL ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ် 

ြပန်ြပန် ေဆာင်ရက်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။ 

 ထုိအြပင် ေရတိုအတွင်း အကျိးအြမတ်ရရိှ၍ အစုရှင်များအား အြမတ်ေဝစု (Dividend)ေပးုိင်ရန် 

ေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထုိက်လုပ်ငန်းအေနြဖင့် ပီးခ့ဲသည့်ှစ်ကတည်းကပင် MAEX က အေကာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရက်ေနသည့် တညင်းကုန်း လက်ကားေစျးစီမံကိန်းမှ Shop House ပဲွံု အေဆာက်အဦး အချိ 

အား ေဆာက်လုပ်ေရး ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့်ရယူ၍လည်းေကာင်း၊ ဆန်ေရာင်း၀ယ်မလုပ်ငန်းများတွင်လည်း 

ပါ၀င် လုပ်ကိုင်ေစြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊  MNTH ကုမဏီ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေသာ ပဲခူးတိုင်းှင့် 

ဧရာဝတီတုိင်းအတွင်းတယ်လီဖနု်းမိုက်ခိုေဝ့(ဖ)် တာဝါတိုင်အချိတညေ်ဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို လည်း 

ကန်ထိုက် ရယူ၍လည်းေကာင်း၊ မိမတိို ဒါိုက်တာ အဖွဲဝင်များကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကီးကပ်၍ ေဆာက် 

လုပေ်ရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက် ခ့ဲပါသြဖင့် ယခုအခါတွင် အကျိးအြမတမ်ျားလည်း ရရိှခဲ့ပါသည်။  

ယခုကာလသည် တကမာလံုးှစ်ေပါင်း (၁၀၀)အတွင်း မ ကံခဲ့ဖးူေသာ ကမာ့ကပ် ေရာဂါဆုိးကီး 

ြဖစ်သည့် Covid 19 ဗိုင်းရပ်စ် ကျေရာက်လျက်ရှိသည့် ကာလကုိ ရင်ဆုိင်ြဖတ်သန်းေနရေသာ အချန်ိြဖစ်ပါ 

တယ်၊ တကမာလံုး အတိုင်းအတာြဖင့် ဆုိးရားစွာ ရင်ဆုိင်ေနရေသာ အချနိ်တွင် မိမိတို ြမန်မာုိင်ငံအေန 

ြဖင့် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဦးေဆာင်ကိးပမ်းမ၊ ြပည်သူများ၏ လုိက်န လုပ်ေဆာင်မှင့် ပရဟိတအသင်း 

အဖွဲများ၏ ပူးေပါင်းကူညီမများေကာင့် အတိုင်းအတာတစ်ခအုထိ ထိန်းသိမ်းုိင်သည့် အေြခအေနြဖစ် 

လာလိမ့်မည်ဟုေမာ်လင့်မိပါသည်။တကမာလံုးဆုိးရားစွာိုက်ခတ်ခ့ဲသည့် ေရာဂါကပ်ေဘး၏ အကျိး ဆက် 

အေနြဖင့် ုိင်ငံတကာ စီးပွားေရးထိခုိက်မှင့် ပိလဲမများ ရှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 ဒီလုိ စီးပွားေရးထိခုိက်မအေြခအေနများ ြဖစ်ေပလာလင် မိမတိို ကုမဏီ၏ ေဆာင်ရက်ဆဲ 

လုပ်ငန်းများအား ထိခုိက်မမှ အတတ်ုိင်ဆုံး ေရှာင်ရှားုိင်ရန် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၊ ကုမဏီ ဝန်ထမ်းများ 

အေနြဖင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ စနစ်တကျ  ေဆာင်ရက်ခဲ့သည့်အြပင် Covid အလွန်ကာလတွင် ရရိှ 

လာိုင်မည့် စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများကုိလည်းရရှိကာ ကုမဏီစ်ဆက်မြပတ် ေရရှည်ဖံွဖိးတိုးတက်ေစ 

ရန် အထူးအေလးထားေဆာင်ရက်လျက် ရိှပါတယ်၊ 

 

 မမိိတို ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ ေမာ်မှန်းချက်သည် မိမိတိုအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို 

ြမင့်တင်ေပးေစိုင်ေရးှင့် ေရရှည်အြမတ်အစွန်း တိုးတက်ရရှိေစြခင်းြဖင့် ှစ်စ်အြမတ် (Dividend) 

အား အစုရယှ်ယာရှင်များကုိ စ်ဆက်မြပတ် ထုတ်ေပးိုင်ေရးအေလးထား ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါတယ်။ 

မမိိတို ကုမဏီကုိ ၂၀၀၆ ခုှစ်က စတင်ဖွဲစည်းခ့ဲပီးေန က် အစုရှယ်ယာရှင်များအား ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ်မှ 
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စ၍ အြမတ်ေဝစုများ ခဲွေဝေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၉ခု ှစ်အထိ (၁၃)ှစ်တာကာလအတွင်း ှစ်စ်မြပတ် ထုတ်ေပးခဲ့ 

ပီးသည့် အြမတ်ေဝစုမှာ ကနဦးမလူ ရယှ်ယာများ ဝယ်ယူထည့်ဝင်ခ့ဲကသူများအား ထည့်ဝင်ခဲ့ေသာ 

မတညေ်ငွရင်း၏ ၂၄၃ % ကို ြပန်လည်ထုတ်ေပးိုင်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀  ဘာေရးှစ် ၏ အြမတ်ေဝစု (Dividend)ကို ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက် ေန 

က ကျင်းပြပလုပ်သည့် ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးအမှတ်စ် (၄/၂၀၂၀ )ဆုံးြဖတ်ချက်အရ အစုရှယ်ယာ 

တစ်စုလင်ကျပ်(၆၀/-) အြမတ်ေဝစု (Dividend) ခွဲေဝေပးရန် ေဆွးေးွဆုံးြဖတ်ခ့ဲပီး၊ ယခုှစ်ပတ်လည် 

အေထ ွေထွအစည်းအေဝးတွင် အစုရှင်များမှ အတည်ြပေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရရှည်အကျိးအြမတ်များ  ပုိမိုရရိှေစရန်အတွက် ရင်းီှးြမပ်ှံထားရှိမများ  ှင့် လုပ်ငန်းအသစ်များ 

ထပ်မံတိုးချဲလုပ်ကိုင်ရန်လျာထားရသည့်ေငွေကးစီးဆင်းမခက်ခဲသည့်ကားမှပင် ကပ်ေရာဂါေကာင့်လုပ် 

ငန်းအချိရပ်တန်ေနခ့ဲပီး အလုပ်လုပ်ိုင်သည့်ကာလ၆လခန်သာရိှခဲ့ရာ ယခုCovidကာလ အတွင်းမာှအလာ 

အသီးသီးမှအစုရှယ်ယာရှင်များ၏လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန် အြမတ်ေဝစုအေနြဖင့် အစုတစ်စု 

လင်ကျပ်၆၀/-ံးြဖင့်ခဲွေဝေပးရန် ေဆွးေွး ဆုံးြဖတ်ခ့ဲကြခင်း ြဖစ်သည့်အတွက် အစုရယှ်ယာရှင်များအေန 

ြဖင့်ေကျနပ်လိမ့်မည်ဟုယံုကည်မိပါသည်။  

 နိဂုံးချပ်အေနြဖင့် ကုမဏီစတင်ဖွဲစညး်သည့်အချန်ိမှစ၍ ယံုကည်စွာ လက်တွဲလာကေသာ မူလ 

အစုရှင်များှင့် ထပမံ်ဝယ်ယူထားသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအားလံုးှင့်  ကုမဏီ၏ ေရရှည် အကျိးအတွက် 

အ ကံ ာဏ်ေကာင်းများ၊ ေဆွး ေွးညိိင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများေပးခဲ့ကပါေသာ မိမိတို၏ ဒါိုက်တာ 

အဖွဲဝင်များှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံအုပ်ချပ်ေရးဆုိင်ရာ အဖွဲဝင်များ၊ လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် 

မတိဖ်က် ကုမဏီများအားလံုးကုိလည်း ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်းှင့် မိမိတိုသည် အစုရှယ်ယာရှင်များ 

အားလံုး၏ အကျိးစီးပွားတိုးတက်ေရးအတွက် ယခင်ကထက်ပို၍ပင် ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမည်ဟု 

ကတိြပရင်း နိဂံုးချပ်ပါသည်ခင်ဗျား ။  

 

 

 

 

 ဝင်းေအာင် 

        ဥကဌ 
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ေရိုင်ငံ အေရှအာရှဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်၏ 

(၁၄)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးသုိ တင်ြပသည့် 

ဒါုိက်တာအဖွဲ အစီရင်ခံစာှင့် ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း 

 

၁။ ကုမဏီစတင်ဖွဲစညး်တည်ေထာင်ြခင်း  

 ကုမဏီအား စတင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပုံမှာ တုတ်ြပည်သူသမတုိင်ငံှင့် အာဆီယံေဒသတွင်း 

အဖွဲဝင် ုိင်ငံများအကား စီးပွားေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ှင့် 

ကုန်သွယ ် မ ဖွံဖိးတိုးတက်မအခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိေစရန်ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် တုတ်ြပည်သူသမတိုင်ငံ၊ 

ကွမ်းရီှး ြပည်နယ်၊ နန်နင်းတွင် ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရး၊ အေဆာက်အဦးများ၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာကုိယ်စားလှယ်ုံးများ တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ေြမကွက်များ 

ေပးအပ်ခ့ဲရာ အဆုိပါ ေပးအပ်သည့် ေြမကွက်များေပတွင် ိုင်ငံေတာ်ကုိယ်စား တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ရန် 

အတွက် အများပိုင်ကုမဏီတစ်ခု လိုအပ်လာြခင်းေကာင့် စီးပွားေရးငှ့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ လမ်းွန်ချက်ြဖင့် ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီ 

လီမိတက်ကုိ ကနဦး ဦးေဆာင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်သူ (၇)ဦးြဖင့် ၂၀၀၆ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်ေန 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ကနဦး စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲပါသည်။ 

 

၂။ ကုမဏီစတင်တည်ေထာင်သူ ဒါုိက်တာများ  

 ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမဏီလီမိတက် အား မူလစတင် 

တည်ေထာင်သူ (Founder) ေအာက်ေဖာ်ြပပါဒါိုက်တာများသည် အစ်အလာေကာင်းမွန်၍ဂုဏ်သတင်း 

ရှိသူြမန်မာိုင်ငံသားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မူလကနဦး ဒါိုက်တာများြဖစ်ပီး၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ 

ဘာေရးှစ်၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘာေရးှစ်ှင့် ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘာေရးှစ်များတွင် ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ 

ဥကဌှင့် အဖွဲဝင်များအြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း တာဝန်ထမး်ေဆာင်ခ့ဲကပါသည်။  

 အမည် တာ၀န် 

(၁) ဦးဝင်းြမင့် ဥကဌ  

(၂) ဦးဝင်းေအာင် ဒုတိယဥကဌ 

(၃) ဦးေဇာ်မင်းဝင်း ဒါိုက်တာ 

(၄) ဦးေအာင်လွင် ဒါုိက်တာ 

(၅) ဦးစိန်ဝင်းလိင် ဒါိုက်တာ 

(၆) ဦးထွန်းေအာင်  ဒါိုက်တာ 

 (ြမန်မာွန်) 

(၇) ဦးငိမး်ေအာင်     မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ 
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၃။ ကုမဏီတည်ေထာင်သည့်ရည်ရယ်ချက်  

 ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်သည် ြမန်မာ 

ိင်ုငံသား၊ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ြပည်သူအများ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ိုင်ေရး၊ အြမတ်ခဲွေဝခံစားခွင့်ရရိှေရးကုိ 

အေလးထားလျက် အစီအမံများ ချမှတ်ပီး လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရန ် ရည်ရယ် 

ချက်များ ထားရိှပါသည်။  

 အများပိုင်ကုမဏီတစ်ခုတညေ်ထာင်ခဲ့ပးီေန က်အများပိုင်ကုမဏီများ အက်ဥပေဒှင့်အညီ ကုမဏီ 

၏လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့်ေအာင်ြမင်မများအေပ ယုံကည်အားထားကသူ ြပည်သူများမှ အစုရှယ်ယာ များ 

ထည့်ဝင်ရင်းှီးြမပ်ံှလာကြခင်းေကာင့် ထိုအရင်းအီှးများြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်စွာ လုပ် 

ေဆာင် ခ့ဲကသည်မှာ ယခုအခါ (၁၄)ှစ်ရိှခ့ဲပီြဖစ်ပါသည်။  

 

၄။ ကုမဏီမတညရ်င်းှီးေငွှင့် အများြပည်သူ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ြမပ်ံှထားမ  

 ကုမဏီ၏သတမ်ှတ်မတည်ေငွရင်း(Authorized Capital)သည် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သန်း 

တစ်ေသာင်း တိတိ)ြဖစ်၍ မူလကအစုရှယ်ယာတစ်စုလင်ကျပ် ၁၀၀၀၀/-သတ်မှတ်ခဲ့ပီး အစုရှယ်ယာေပါင်း 

(၁,၀၀၀,၀၀၀)ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၇-၁၈ ခုှစ် ှစ်ပတ်လည်အစည်း အ ေဝးတွင် အစတုစ်စုလင် ကျပ် 

၁၀၀၀၀ိ/- မှ ကျပ် ၁၀၀၀ိ/- သို အတည်ြပေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ပီးြဖစ်၍ အစုရှယ်ယာအေရအတွက် ေပါင်း 

(၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ြဖစလ်ာပါသည်။ ထိုေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခ့ဲြခင်းှင့်အညီ ယခင် အစုတစ်စုလင် ကျပ် 

၁၀၀၀၀ိ/- ပိုင်ဆုိင်ထားသည့် အစုရှင်များကို  ကျပ် ၁၀၀၀/ိ-  တန်  ၁၀ စု ြပန်လည်သတ်မှတ်၍ အစု 

ရှယ်ယာလက်မှတ်များကို ၂၀၁၉ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလက လဲလှယထ်ုတေ်ပး ထားပီးြဖစ်ပါသည် ။  

 ယခုအခါ ေရုိင်ငံ အေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်တွင် 

အစုရှယ်ယာရင်ှ (၆၅၁) ဦးရိှပီးအစုရှယ်ယာအေရအတွက် စုစုေပါင်း (၅,၅၃၄,၂၃၀)စု  တန်ဘုိးအားြဖင့် 

ေငွကျပ်  ၅၅၃၄,၂၃၀,၀၀၀/- ကုိ မတည်ရင်းှီးထားပါသည။် 
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၅-၁။ ြမန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟုိး(လ်)ဒင်း(စ်)ပတ်ဘလစ်ကုမဏီလီမိတက် (Myanmar Thilawa 

SEZ Holdings Public Company Limited-MTSH)တွင် ရင်းီှးြမပ်ှံမ  

 ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်သည ် ၂၀၁၃ 

ခုှစ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် တည်ေဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ 

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited (MTSH)တွင် စတင်တည်ေထာင်သူ 

တစ်ဦးအေနြဖင့် အဖွဲဝင်ကုမဏီတစ်ခုအြဖစ် ရင်းှီးြမပ်ံှခဲ့ပါသည်။ MTSH ကုမဏီသုိ ရင်းှီးြမပ်ံှမေငွ 

ကျပ်သန်း ၁၉၅၀ အား ထည့်ဝင်ထားပါသည။် ုိင်ငံတကာမှ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းကီးများှင့် ရင်းီှး 

ြမပ်ံှကမည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စိတ်ဝင်စားမကုိ လွန်စွာရရိှေနေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန် (SEZ) စီမံကိန်း 

ကီးတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  

 ကုမဏီ၏ ဥကဌ ဦးဝင်းေအာင်သည် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ကီး ြဖစ်ေပလာေရးအတွက် 

ဂျပန်ိုင်ငံှင့် ြမန်မာုိင်ငံကား၊ အစုိးရှင့် ပုဂလိကကများအကား ညိိင်းေဆာင်ရက်ခ့ဲသူြဖစ်ပီး၊ 

MTSH ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ ဥကဌအြဖစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ် ကုမဏီစတင်တညေ်ထာင်စ်ကပင် စတင် 

ဦးေဆာင်ခဲ့ပီး ယေနတိုင် ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ ဥကဌအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ဤ ကုမဏမီ ှဒုတိယဥကဌ ဦးမင်းစိန်သည် အဆုိပါ MTSH တွင် Alternative Director အြဖစ် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။  

 

 ကုမဏီသည် MTSH တငွ် ထည့်ဝင်ထားေသာ ရင်းီှးေငွများအတက်ွရရိှေသာအြမတ်ေဝစုများမှာ -  

- ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘာှစ်တွင် တစ်စုလင် ကျပ် ၂၀၀ိ/ န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ ်  ၃၉၀ သန်း၊  

- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာှစ်တွင် တစ်စုလင် ကျပ် ၂၅၀ိ/- န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ်   ၄၉၆.၀၁၅ သန်း၊ 

- ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်တွင် တစ်စုလင် ကျပ် ၂၆၀ိ/-န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ်   ၄၉၆.၂၁၆ သန်း၊ 

- ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်တွင် တစ်စုလင် ကျပ်၂၃၀ိ/- န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ် ၄၀၇.၅၅၅၈ သန်း၊ 

- ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင် တစ်စုလင် ကျပ်၂၅၀/ိ-န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ် ၄၄၂.၈၈၆၅ သန်း၊ 

- ၂၀၁၉ ခုှစ် အတွက် တစ်စုလင် ကျပ်၂၀၀ိ/-န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစုေငွကျပ်      ၃၅၄.၃၀၉၂သန်း 

   စုစုေပါင်း အြမတ် ေဝစုေငွကျပ်၂၅၈၆.၉၈၂၅   သန်း၊ အား လက်ခံရရိှပးီြဖစ်ပါသည်။  

MTSH ကုမဏီသည် မူလစတင်တည်ေထာင်ခ့ဲစ်က သီလဝါစီးပွားေရးဇုန်ှင့် ဆက်စပ်ေသာလုပ်ငန်း 

များကုိသာလင် ေဆာင်ရက်ခ့ဲရာမှ ယခုအခါ မိြပအိမ်ရာှင့် ဘက်စံုဖွံဖိးမတည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများ 

တွင် စတင် ရင်းီှးြမပ်ှံမ များေဆာင်ရက်လက်ရိှရာ ၂၀၂၀ခုှစ်မတ်လ(၅)ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တိုင်း  

ေဒသကီးအစုိးရအဖွဲှင့် မိြပှင့်အိမ်ရာဖွံဖိးေရးဦးစီးဌာနတိုမှ တင်ဒါေခယူခဲ့သည့် “ကိကုန်းအိမ်ယာ 

ြပန်လည်ဖွံဖိးေရးစီမကံိန်း”အား ေဆာင်ရက်ရန်ဝင်ေရာက် ယှ်ပိင်ခ့ဲရာ တင်ဒါေအာင်ြမင်ခ့ဲ၍ အင်းစိန် 

လမ်းမကီးှင့် ဗဟုိလမ်း၊ ရန်ကုန်မိပတ်ရထားလမ်းအကား၊ ကိကုန်းဘူတာံုှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသည့် 
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ဧရိယာ (၁၇)ဧကကျယ်ဝန်းေသာ အေန က် ကိကုန်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ြပန်လည်အဆင့်ြမင့်တည်ေဆာက် 

ေရးှင့် ဘက်စုံဖွံဖိးေရး၊ လူေနှင့် စီးပာွးေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာ ေရးဘက်စံု ဖွံဖိးမ အေဆာက်အဦး 

ိုင်ငံတကာအဆင့်မီတည်ေဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ခွင့်ကုိ ရရှိခ့ဲြခင်းြဖစ်သည့်အတွက် 

အန ဂတ်တွင်အကျိးအြမတ်များရရိှေစမည့်ထိပ်တန်းအိမ် ခံေြမစီမံကိန်းတစ်ခုြဖစ်လာမာှြဖစ်ပါသည်။  

သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းမှာလည်း ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းတည်ေဆာက်မ၊ လူေနှင့် 

စီးပွားေရးအေဆာက်အအုံများ(R&C)ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းှင့် လုပသ်ားေနအေဆာင် ငှားရမ်းမများ 

တိုးတက်ြခင်းများအြပင် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တုိးတက်လာတာှင့်အမ Residential & Commercial 

မ ှရရိှမည့် ဝင်ေငွများ ပိုမိုတိုးတက်လာမှာြဖစ်သည့်အတွက် မိမိတို GLAD အေနြဖင့် ရင်းှီးေငွ များထည့်ဝင် 

ထားသည့်အတွက်အကျိးခံစားခွင့်များခံစားရမှာ ြဖစ်ပါသည။် 

 

၅-၂။ ြမန်မာအက်ဂုိအိတ်(စ်)ချန်ိး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် (Myanmar Agro 

Exchange Public Company Limited-MAEX) တွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

 ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်သည်  ရန်ကုန် 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် Myanmar Agro Exchange Public Company Limited(MAEX)တိုမ ှ

အကျိးတူပးူေပါင်းေဆာင်ရက်သည့်ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ဒညင်းကုန်းေဈးအနီး MAEX 

ကုမဏီ၏ သစ်သီးဝလ ံ ဟင်းသီးဟင်းရက်ှင့် ပန်းမန်လက်ကားေဈးကီးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ရင်းီှး 

ြမပ်ံှေငွ ထည့်ဝင်ထားရိှပါသည်။ စုစုေပါင်း ရင်းီှးြမပ်ှံမမှာ ကျပ်သန်း ၂၀၀၀ ြဖစ်ပါသည်။ 

တညင်းကုန်းသစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမာန်ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်လက်ကားေဈးသစ်ကီးကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် ၊ 

ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်ေနတငွ် စတင်ဖွင့်လှစ်ုိင်ခ့ဲပီးတညေ်ဆာက်ပီးစီးေသာ Shop House များေရာင်း 

ချြခင်းှင့် လက်ကားေဈးံုကီးများအတွင်းရိှ ဆုိင်ခန်းငယမ်ျားငှားရမး်ြခင်းဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတုိကုိ လုပ် 

ကုိင် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ယခုအခါေဈးကီး၏ ေဈးံု (၂)၊ေဈးံု (၃)၊ ေဈးံု (၄)တုိတွင် ဆုိင်ခန်း ေပါင်း  

(၅၀၀၀)ေကျာ်  ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချလက်ရှိပီး ေစျး၀ယ်သူများ  ေစျးေရာင်းချသူများ စညက်ားလက်ရိှပးီ 

ေနစ်ဝင်ေငွ တိုးတက်ရရိှေနသည်ကုိ ေတွ ြမင်ေနရပီြဖစ်ပါသည်။   

 အဆုိပါ ေဈးကီးအတွင်း အကီးစား လက်ကားေရာင်းဝယ်ေရး ပွဲုံ/ ံုးခန်း/ လူေန ၃ထပ်ှင့် ၄ ထပ် 

အေဆာက်အဦး (Shophouse)အလံုး (၄၀) ေဆာက်လုပ် လက်ရှိ ရာ ၂၀၂၀ခု  စက်တင်ဘာလကုန် တွင် 

(၂၆)လံုး ေဆာက်လုပ်ပီးစီးပီး ကျန် ၁၄ လံုးမှာ တညေ်ဆာက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည။် Shop house များ တွင် 

ဘဏ်များ၊ ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရးပွဲံု၊  စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းသုံး အေရာင်းပစည်းဆုိင်များ ဖွင့်လှစ်ထား ရှိပီး 

စညက်ားလက်ရိှပါသည်။ Shop house တည်ေဆာက်ပီးစီးေနမများှင့် ေဈးဆိုင်ခန်းများစည်ကားစွာ 

ေရာင်းဝယ်ေနကသည့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား  ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကုမဏီသည် MAEX  တွင် ထည့်ဝင် 

ထားေသာ ရင်းီှးေငွများအတွက် ၂၀၁၉ ှစ်အတွက် အစုတစ်စုလင် ၃၀ ကျပ်ြဖင့် အြမတ်ေဝစု ကျပ်သိန်း 

(၆၀၀)ကုိလည်း ရရှိခ့ဲပါသည်။ 
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၅-၃။ ြမန်မာေနရှင်နယ်တယ်လီကွန်းဟုိးလ်ဒင်းစ်ပတ်ဘလစ်ကုမဏီလီမိတက် (Myanmar National 

Telecom Holdings Public Company Ltd – MNTH)တွင် ရင်းှီးြမပ်ံှမ  

GLAD သည် Myanmar National Telecom Holdings Public Company Ltd (MNTH)တွင် ၂၀၁၅ ခုှစ ်

မ ှယခုအစီရင်ခံသည့် ေနအထိစုစုေပါင်း ရင်းှီးြမပ်ံှမမှာ ေငွကျပ်၂၀၇၆.၀၅၀၉ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ MNTH 

သည် ုိင်ငံေတာ်၏ ဆက်သွယ်ေရးှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကီးဌာနမှ စတုတေြမာက် 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ခွင့်ရရှိသည့် Telecom International Myanmar Co.,Ltd 

(MYTEL)၏ အစုရှယ်ယာဝင် ကုမဏီြဖစ်ပးီ၊ GLAD အေနြဖင့် အြခားြမန်မာ ပုဂလိကအများပိုင် ကုမဏ ီ

(၁၀)ခုှင့်အတူ ပူးေပါင်းရင်းှီးြမပ်ံှထားရိှပါသည်။ 

 ITနည်းပညာသည် ကမာတဝှမ်းလံုး အသုံးြပေနကသည့်နည်းပညာရပ်တခုြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းလုပ် 

ေဆာင် ရာ တွင်လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်းဆက်သွယ်မလုပင်န်းများတွင် အမှန်တကယ် အသုံးဝင်သည့် နည်း 

ပညာရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်ှင့်အညီ  MNTH သည ် MYTEL အေနြဖင့် Operator လုပ်ငန်းအား အရိှန်အဟုန် 

ြမင့်၍ ေအာင်ြမင်စွာ တုိးချဲလုပ် ေဆာင်လက်ရှိပါသည်။ 

 

၆။ ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များ၏အစုရှယ်ယာပါဝင်မအေြခအေန 

(၂၀၂၀ခုှစ်စက်တင်ဘာလ၃၀ရက်အထိ) 

 

စ် အမည် ရယှ်ယာအေရအတွက် ပါဝင်မရာခုိင်န်း 

၁ ဦးဝင်းေအာင် ၁၀၃၅၀၀ ၁.၈၇% 

၂ ဦးေကျာ်တင်ြမင့် ၂၁၀၀၀၀ ၃.၇၉% 

၃ ဦးမင်းစိန် ၁၄၅၀၀၀ ၂.၆၂% 

၄ ဦးေဇာ်မင်းဝင်း ၁၀၅၀၀၀ ၁.၉၀% 

၅ ဦးခိုင်ေဌး ၅၅၀၀၀ ၀.၉၉% 

၆ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ၁၆၉၇၀၀ ၃.၀၇% 

၇ ေဒရန်လင်း  ၂၁၀၀၀၀ ၃.၇၉% 

၈ ဦးေအးဝင်း (UMFCCI ကုိယ်စားြပ) ၁၀၅၀၀၀ ၁.၉၀% 

၉ ဦးထွန်းေအာင် ၈၀၆၀၀ ၁.၄၆% 

၁၀ ဦးသန်ဇင်   ၂၀၅၀၀၀ ၃.၇၀% 
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၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ ေရးချယ်အတည်ြပခန်ထားြခင်း  

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် (၁၀)ဦးအနက်မှ ဒါိုက်တာ(၃)ဦးြဖစ်ေသာ ဦးမင်းစိန်၊ 

ေဒရန်လင်း၊ ဦးေကျာ်ေဒ၀တို တ်ထွက်ကပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များစာရင်းအား ၂၂.၁၂.၂၀၁၉ 

ရက်ေနတွင်ြပလုပ်သည့်"၁၃"ကိမ်ေြမာက် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးမှ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာှစ်အတွက် 

ြပန်လည်ေရးချယ်ခန်ထားသည့်ေအာက်ေဖာ်ြပပါဒါုိက်တာ(၁၀)ဦးကုိတာဝနေ်ပးအပ်ေကာင်း ယင်းအစည်း 

အေဝးကီးမှ အတည်ြပခ့ဲပါသည်။  

ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များမှာ -  

 အမည် အလုပ်အကုိင် ရာထူး  

(၁) ဦးဝင်းေအာင် ဥကဌ ဥကဌ 

  ဒဂုန်အင်တာေနရှင်နယ်လီမတိက် 

(၂) ဦးေကျာ်တင်ြမင့်(ေခ) ဥကဌ၊ြမတ်ချမ်းသာကုမဏီလီမိတက် ဒု- ဥကဌ 

 ဦးတင်ြမင့်  

(၃) ဦးမင်းစိန်  ကုန်သည်  ဒ-ု ဥကဌ 

(၄) ဦးေဇာ်မင်းဝင်း ဥကဌ၊ UMFCCI ှင့်  ဒါုိက်တာ 

  MD, Myanmar Industries Holding Ltd. 

(၅) ဦးခုိင်ေဌး ကုန်သည် ဒါုိက်တာ 

(၆) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး MD, ေအာင်ုိင်သစာကုမဏီလီမိတက် ဒါုိက်တာ 

(၇) ေဒရန်လင်း  ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ ေမလင်းဖက်ရှင်ှင့်  ဒါုိက်တာ 

  ဆန်းသစ်လွင်အထည်ချပ်လုပ်ငန်း 

(၈) ဦးသန်ဇင် ကုန်သည် ဒါုိက်တာ  

(၉) ဦးေအးဝင်း အေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် UMFCCI အစုရှယ်ယာ 

  UMFCCI  ကိုယ်စားြပ ဒါိုက်တာ 

(၁၀) ဦးထွန်းေအာင် MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd  မန်ေနဂျင်း ဒါိုက်တာ 

 ြမန်မာိုင်ငံ ကုမဏီများဥပေဒ ၂၀၁၇၊ ဒါိုက်တာများ ခန်အပ်ြခင်း ပုဒ်မ ၁၇၃ (ခ)တွင် အများှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီများသည် ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်စီ၌ ဒါိုက်တာဦးေရ စုစု 

ေပါင်း၏ သုံးပံုတစ်ပံု (သိုမဟုတ)် သုံးပံုတစ်ပံုှင့် အနီးစပ်ဆံုးြဖစ်သည့် အေရအတွက်သည် ရာထူးမ ှအငိမ်း 

စားယူရမည်ဟု ြပဌာန်းထားြခင်းှင့်အညီ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာများအလှည့်ကျ 
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ုတ်ထွက်ေပးရန် ြဖစ်သည့်အေလျာက်ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်(၁၀)ဦးအနက် မှ ဒါိုက်တာ(၃)ဦးြဖစ်ေသာ 

ဦးဝင်းေအာင်၊ ဦးေဇာ်မင်းဝင်း၊ ဦးေအးဝင်း တိုမ ှ တ်ထွက်ကမည်ြဖစ်ပီး၊ ဒါိုက်တာအြဖစ်ြပန်လည်          

ေရး ချယ်ခံလုိပါက ေရးချယ်ပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်။ 

၈။ ဒါုိက်တာများမှကုမဏီလုပ်ငန်းများဦးေဆာင် စီမံခန်ခွခဲဲ့မများ  

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များအေနြဖင့် ယေနအထိ လစာအကျိးခံစားခွင့်များ ရယူြခင်းမရိှဘဲ ဒုတိယ 

ဥကဌ ဦးမင်းစိန်ှင့် မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာ  ဦးထွန်းေအာင် တိုသည် တာဝါတိုင် တညေ်ဆာက်ေရး အတွက် 

အနီးကပ် ကီးကပ် တာဝန်ယူ ၍လည်းေကာင်း ၊ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းကို ဒါိုက်တာ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး မှ 

လည်းေကာင်း၊အေဆာက်အဦးများေဆာက်လုပြ်ခင်းလုပ်ငန်းများ ကုိဒါိုက်တာ ဦးခိုင်ေဌး မှ လည်း ေကာင်း၊  

ံုးလုပ်ငန်း စီမံခန်ခဲွမ ဆုိင်ရာကိစများကို ဒုတိယဥကဌ ဦးေကျာ်တင်ြမင့်၊ေဒရန်လင်း ဦးသန်ဇင်တို မ ှလည်း 

ေကာင်း အသီး သီး တာဝန်ယူ ကီးကပ် ေဆာင်ရက်ေပးလက်ရှိပါသည်။ 

ကုမဏီ၏ ဥကဌဦးဝင်းေအာင်သည် မိမိတိုကုမဏီမှ အစုရှယယ်ာထည့်ဝင်ထားသည့် Myanmar 

Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH)၏ဒါိုက်တာအဖဲွဝင်အြဖစ် လညး်ေကာင်း၊ 

ဒုတိယဥကဌ ဦးမင်းစိန် သည် Alternate ဒါိုက်တာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ Myanmar National Telecom 

Holdings Public Company Ltd ( MNTH)တွင် ဦးဝင်းေအာင်သည် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် အြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ ဦးထွန်းေအာင်သည် Alternate Director အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက် 

လက်ရိှပါသည်။ 

GLAD ၏ လက်ရိှလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မရာတွင်ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းအြပင် 

ေရတိုလုပ်ငန်းများကိုလည်း တပိင်နက်တည်းေဆာင်ရက်ေနေသာ်လည်း ကုမဏီ၏ဒါိုက်တာများ ကိုယ် 

တိုင် အနီးကပ်ကီးကပလ်က် ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်စီမံေရးရာဌာနဝန်ထမ်း(၂)ဦး၊ စာရင်းကိုင်ချပ်(၁)ဦး ၊ 

ေငွစာရင်းဌာနမှ ဝန်ထမ်း (၁)ဦး၊ ဝန်ေဆာင်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ံှမဌာနဝန်ထမ်း (၁)ဦးခန်ထားကာ စီမံခန်ခဲွ 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်လက် ရိှပါသည်။ 

၉။ ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း 

 ကုမဏီ စတင်တည်ေထာင်သည့် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘာှစ်မှစ၍ ှစ်ပတ်လည်အေထွ ေထွ 

အစည်းအေဝးကုိ ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုှစ်တွင် (၁၄)ကိမ်ေြမာက်ထိ ှစ်စ်မြပတ် ေအာင်ြမင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပီး 

အြမတ်ေဝစုများလည်း ှစ်စ်မြပတ်ခဲွ ေဝ ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။  
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၁၀။ ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ အစည်းအေဝးကျင်းပမအေြခအေန 

ဒါိုက်တာအဖွဲအေနြဖင့် ကုမဏီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ချက်များအားစီရင်သုံးသပ်ရန်အတွက် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရး ှစ်တွင် ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကို (၄) ကိမ် ကျင်းပိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဒါိုက်တာအမည် ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်မ(အကိမ)်  

ဦးဝင်းေအာင်  ၄  

ဦးေဇာ်မင်းဝင်း ၁ 

ဦးထွန်းေအာင်   ၄ 

ဦးခိုင်ေဌး ၄ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ၃ 

ဦးေကျာ်တင်ြမင့်  ၄ 

ဦးမင်းစိန်  ၄ 

ေဒရန်လင်း ၄ 

ဦးသန်ဇင်  ၄ 

ဦးေအးဝင်း 

(UMFCCIကုိယ်စားြပ) 

- 

 

၁၁။ ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန်ထားြခင်း  

 ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် Win Thin & Associates ကိုလည်း ကုမဏီ စတင်တည်ေထာင် 

စ်မှစ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ သေဘာတူညီချက်ှင့်အညီ ှစ်စ်ခန်ထားခဲ့ပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

အတွက် ြမန်မာုိင်ငံကုမဏမီျား အက်ဥပေဒအရ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် Win Thin & Associates အား 

ခန်အပ်ေကာင်း ၂၃.၁၁.၂၀၁၉ ရက်ေန ြပလုပ်ေသာ ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး( ၅/၂၀၁၉)မှဆုံးြဖတ် 

ခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်ဒီဇင်ဘာလ၂၂ ရက်ေနတွင်ကျင်းပပီးခ့ဲသည့် ှစ်ပတ်လည်အစည်းအေဝး တွင် ြပန်လည် 

ခန်ထားရန် သေဘာတူခ့ဲပါသြဖင့် ဆက်လက်ခန်ထားခဲ့ပီး၊ ယခုတင်ြပထားသည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 

ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းကို ဘာေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ Win Thin & Associates မှ 

စစ်ေဆးခ့ဲသည့် စာရင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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၁၂။ ကုမဏီ၏ ဘာေရးအေြခအေနှင့် ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း  

 ကုမဏီ၏ ရင်းှီးေငွ တန်ဖုိးကျပ်မှာ ၅,၅၃၄၂.၃၀ သိန်း ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ှစ် (၃၀.၉.၂၀၁၉) အထိ 

အြမတ်လက်ကျန် ၁၅၈၁၀.၈၂၁၆၉သိန်း ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘာှစ် အသားတင်အြမတ် ကျပ် 

၄၁၈၀.၀၉၈၀၃ သိန်းြဖစ်ရာ ၃၀.၉.၂၀၂၀ ေနရိှ စုေဆာင်းပီး အြမတ်လက်ကျန်ေငွမှာ ကျပ် ၁၃၉၀၃.၂၆၆၇၃ 

သိန်းြဖစ်ပါသည်။ဘာေရးအေြခအေနြပရှင်းတမး်ကုိ စာရင်းစစ်အဖွဲ၏ ဘာေရးရှင်းတမ်း အစီရင်ခံစာ 

တွင် အေသးစိတတ်င်ြပထားပါသည်။ 

၁၃။ အြမတ်ေဝစုခဲွေဝေပးြခင်း  

 ၂၀၂၀  ခုှစ်ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်ေန ဒါုိက်တာအဖဲွအစည်းအေဝးအမှတ်စ်(၄/၂၀၂၀)၏ ဆုံးြဖတ် 

ချက် အရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘာေရးှစ် ( ၁. ၁၀.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၉.၂၀၂၀ထိ) အြမတ်ေဝစုအား အစုရှယ်ယာ 

တစ်စုလင် (ကျပ၆်၀/-)န်းြဖင့် ထုတ်ေပးရန်ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ခ့ဲပီး ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ရက်ေန ကျင်းပြပလုပ်မည့်        

(၁၄)ကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးကီး မှ အတည်ြပချက်ရယူကာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘာှစ်အတွက် အစုတစ်စုလင်(ကျပ်၆၀/-)န်းြဖင့် အြမတ်ေဝစု (Dividend)ကုိ ရှယ်ယာရှင်များအား 

ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ကုမဏီသည် ေန င်ေရရှည်အကျိးအြမတ်များ ပိုမိုရရှိပီးအစုရှယ်ယာရှင်များအေနြဖင့် မိမိတို ရင်းီှး 

ြမပ်ံှထားရိှမများမ ှအကျိးအြမတ် ပိုမုိရရိှေစရန် ရည်ရယ်၍ လုပ်ငန်းအသစ်များ ထပ်မတံိုးချဲ လုပ်ကုိင်ရန် 

လျာထားသည့်အတွက် ၂၀၁၉ခုှစ်မှစ၍  အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင် ြခင်းှင့် ဆန် 

ေရာင်းဝယ်မလုပ်ငန်းတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှထားြခင်း စသည့်ရင်းီှးြမပ်ှံမအခွင့် အလမ်းသစ်များ ြပလုပ ်ထား 

ြခင်း ှင့် ကုမဏီအေနြဖင့် Covid ကာလတွင် လုပင်န်းများ ရပ်တနေ်နပီး၊ အလုပ ်လုပ်ိုင်သည့် ကာလမှာ 

၆ လ ခန်သာရှိခ့ဲပီး၊ ေငွေကးစီမံမခက်ခဲသည့်ကားမှပင် အလာအသီးသီးမှအစုရှယယ်ာ ရှင်များ အေထာက် 

အကူြပေစဖိုအတွက် အြမတ်ေဝစုအား အစုတစ်စုလင်(၆၀/-)ကျပ်ကို ခွဲေဝေပးရန် ေဆွးေွးဆုံးြဖတ် ထား 

ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

ှစ်အလိုက ်အြမတ်ခဲွေဝေပးမအေြခအေနများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည။် 

ဘာှစ်  အြမတ်ခဲွေဝမရာခိုင်န်း ခဲွေဝသည့် အြမတ်ေငွကျပ်သိန်း  

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ် ၂၅ %  ၂၃၂၅.၀၀ 

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုှစ် ၂၅ % ၁၉၂၇.၂၇ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုှစ် ၂၅ % ၂၀၅၇.၃၉ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုှစ် ၂၅ % ၂၄၈၀.၈၃ 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုှစ် ၁၄ % ၁၇၉၆.၀၀ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုှစ် ၂၅ % ၆၂၅၀.၀၀ 
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၂၀၁၃-၂၀၁၄  ခုှစ် ၃၀ %  (၂၀% + Bonus Share ၁၀%) ၉၉၉၇.၇၈ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုှစ် ၁၅ % ၅၉၉၇.၅၇ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ် ၂၂ % ၈၇၉၆.၄၃ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ် ၁၄ % ၅၅၉၇.၇၃၂ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ် ၁၂ % ၄၇၉၈.၀၅၆ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ်                                  ၁၁ %                                                     ၆၀၈၇.၆၅၀ 

၂၀၁၉-၂၀၁၀ ခုှစ် (လျာထား)                  ၆%                                                        ၃၃၂၀.၃၈၀ 

 

စုစုေပါင်းခဲွေဝပီးစာရင်း ၂၄၉ % ၆၁၄၃၂.၀၉ 

 

 

၁၄။ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ  

 ၁၄.၁ တာဝါတိုင် တည်ေဆာက်ြခင်း 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်မှစတင်၍ MNTH မှ ကန်ထိုက်ယူ၍ တာဝါ တိုင် (၃၂)တုိင် ေဆာက်လုပ် 

ြခင်းလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရက်ခ့ဲပါသည်။ တာဝါတိုင်တညေ်ဆာက် ြခင်းအတွက်   လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကျသင့်ေငွ 

၉၃၆.၀၅၂သန်း ြဖင့် MNTH ှင့် လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆိုခ့ဲပီး၊ အစီရင်ခံသည့်ှစ်အထိMNTH မှ 

ကျပ်၃၄၅.၇၀၆ သန်း ရရိှခဲ့ပါသည်။ ေဆာက်လုပ်စရိတ်ကုန်ကျေငွ ကျပ် ၆၉၉.၅၉၁ သန်း သုံးစဲွခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ရရန်ကျန်ရှိေငွ များကုိလည်း တင်ြပေတာင်းခံထားဆဲြဖစ်ပါသည်။ ယခုချနိ်အထိ တာဝါတိုင် 

(၁၃)တိုင် တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း (၉) တိုင်ကို MNTH သုိလုပင်န်းအပ်ှံ ခ့ဲပီး    ၊Covid-19 

ကပ်ေရာဂါကာလ ခရီးသွားလာမ ကန်သတ်ထားြခင်းေကာင့်  နယ် မ ှတိုင် (၄) တိုင်မာှအပ်ံှ ရန် မြပလုပ် 

ရေသးပါ။ ခရီးသွားလာကန်သတ် မများေြဖေလာ့ေပးသည့်အချန်ိတွင် တာဝါတိုင်များအပ်ံှုိင်ေရး ကို 

ဆကလ်က်ေဆာင်ရက်မည် ြဖစ်ပီး၊ကျန်တာဝါတိုင်များမှာလည်း ၈၅%မှ၉၀% ခန်  ပီးစီးေနပီး ြဖစ်ပါသည်။  

 ၁၄.၂  Shop House အေဆာက်အဦးများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း  

 အင်းစိန်မိနယ် တညင်းကုန်းလက်ကားေစျးသစ်စီမံကိန်းအတွင်းMyanmar Agro Exchange Public 

Company Limited (MAEX)မ ှတာ၀န်ယူတည်ေဆာက်လက်ရိှေသာ SHOP HOUSE အေဆာက်အဦးများ 

အနက်မှ Shop House ၄ထပ်တိုက် အေဆာက်အဦးအား ကန်ထိုက်စနစ်ြဖင့် တာ၀န်ယူတည်ေဆာက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ၄ထပ်တိုက် တစ်လုံးမှာ ၂၂.၈.၂၀၂၀ ေနတွင် အပီးအစီးေဆာက်လုပ်ခ့ဲပီး အကျိးအြမတ် 

များ လည်းရရှိခ့ဲပါသည်။ ေန က်ထပ် ၃လံုးတဲွ ၄ ထပ်တိုက် တစ်လံုးေဆာက်လုပ်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

Foundation တွင် မေမာ်မှန်းထားသည့် ကိစရပ်များ ြဖစ်ေပပီး၊ Foundation လုပ်ငန်းများ ေသချာ 

ေဆာင် ရက်ေနရြခင်းှင့်  မိမိုိင်ငံအပါအဝင် ကမာလံုးရင်ဆိုင်ေနရသည့် COVID -19ကပ်ေရာဂါေကာင့် 

လုပ်ငန်း များ ေခတ ရပ်န းထားရြခင်းများေကာင့်  ကန်ကာမ ရိှခဲ့ပါသည်။  
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 ၁၄.၃ ဆန်တင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်းတွင် ရင်းှီးထည့်၀င်ြခင်း 

 ကုမဏီအတွက် အကျိးအြမတ်ရရိှေစရန် ရည်ရယ်၍ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် ဦးေအာင်ေဇာ်ဦးမှ တာဝန် 

ယူေဆာင်ရက်လျက်ရှိေသာ ဆန်စပါးတင်ပိုေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းှီးေငွထည့်ဝင်၍ လုပင်န်းများ 

ေဆာင်ရက်ထားရှိပါသည်။  

 လက်ရိှရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများကုိ အရိှန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရက်သွားမည့်အြပင် ေရရှည်အကျိး 

ြဖစ်ထွန်းေစမည့် စက်မကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် စက်မ/ အိမ်ရာအေြခခံအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများ၊ ေရတိုအကျိးအြမတ်ရရှိုိင်မည့် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကိုလည်း 

ကုမဏီ၏ ပံုမှန်ဝင်ေငွရရိှေရးအတွက် တိုးချဲေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။  

 ကုမဏီသည် ရရိှထားပီးေသာ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းေကာင်းများကုိ တိတိကျကျ၊ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်၊ 

အချန်ိှင့်တေြပးညီ အကျိးရိှရိှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် ကုမဏီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် 

များအား စီမကံိန်း၊ စီမံေရးရာ တာဝန်စသည်တုိကို သီးြခားသတ်မတှ် တာဝန်ေပးအပ်ပီး အစုရှယ်ယာရှင် 

များထံမှ အခါအားေလျာ်စွာ ရရှိသည့် အ ကံြပချက်များကို အေလးအနက်ထား၍ ကုမဏီအတွက် အကျိး 

အြမတ်ရရိှမည့် အစီအမမံျား ချမှတ်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည။် 

၁၅။ ကုမဏီုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ြခင်း  

 ေရုိင်ငံ အေရှအာရှဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်၏ုံးခန်းကုိ 

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ အမှတ် ၂၆၈၊ ြပည်လမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ ဒဂုန်စင်တာ(II)၊ ၈-လာ၊ အခန်း (8/E)တငွ် ဖွင့်လှစ် 

ထား ရှိပါသည။်  

၁၆။ နိဂုံး   

 ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ စီးပွားေရးမူဝါဒှင့်အညီ လုပ်ငန်းအစီအမမံျားချမှတ်ကာ ညိိင်းေပါင်းစပ် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လက်ရှိပီး၊ မိမတိိုဒါုိက်တာအဖဲွသည့် ကုမဏီ အကျိးအြမတြ်ဖစ်ထွန်းမည့်လုပ်ငန်းများ 

ကုိ ဦးစားေပးေရးချယ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ရင်ဆုိင် ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ 

ကုိလညး် ပူးေပါင်းေြဖရှင်းကပီး၊ ေအာင်ြမင်သည့်ရလဒ်ေကာင်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် 

ေရရညှ် ကုမဏီအကျိးစီးပွား တိုးတက်ေရး စဥဆ်က်မြပတ် တည်ရိှသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

   ဒါိုက်တာအဖွဲ     

   ေရိုင်ငံအေရှအာရှဖံွဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမတိက် 

ရက်စဲွ။ ။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၃၀ )ရက်။ 
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ေရိုင်ငံအေရှအာရဖံွှဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ 

ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များ 

 

ဦးဝင်းေအာင်သည်ဤကုမဏီ၏ ဥကဌြဖစ်ပါသည။် ၂၀၀၆ ခုှစ် 

က ကုမဏီကုိ မူလဦးေဆာင်တည်ေထာင်ခ့ဲသည့် အဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပးီ၊ 

၂၀၀၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုှစ်အထိကုမဏီ၏ ဒုတိယဥကဌ တာဝန်ကို ထမ်း 

ေဆာင်ခ့ဲပီး၊ ၂၀၁၁ ခုှစ် ဧပီလမှ ယေနတိုင် ကုမဏီ၏ ဥကဌအြဖစ် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ဦးဝင်းေအာင်သည်Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company 

Limited (MTSH)၏ ဥကဌအြဖစ် တာဝန်ယူဦးေဆာင်ေနသူ 

တစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန် ြဖစ်ေပအေကာင်အထည် ေဖာ်ုိင်ရန် ှစ်ုိင်ငံအစိုးရှင့် 

ပဂုလိက အဖွဲအစည်းများအကား ဦးေဆာင်အားစိုက်ကိးပမ်းညိိင်း၍ ေဆာင်ရက်ခဲ့သူတစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ 

ဂျပန်ုိင်ငံ လုပ်ငန်းရှင်များှင့် တွဲဖက်၍ ုိင်ငံသားများ ရင်းှီးြမပ်ံှမ ရရိှရန်င့်ှ အများြပည်သူများမှ 

အစုရှယ်ယာ ထည့်ဝင်ုိင်ရန် ပုဂလိကကမှ ဦးေဆာင်ညိိင်းခဲ့သူ တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ 

ဦးဝင်းေအာင်သည်Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (MJTD)၏ ဥကဌအြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ ဒညင်းကုန်းလက်ကားေဈးသစ်ကီး တညေ်ဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက် 

ရှိသည့် "Myanmar Agro Exchange Public Company Limited(MAEX)"၏ တည်ေထာင်သူ ဥကဌ အြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများလုပ်ေဆာင်သည့် MyTelတွင် အစုရှယ်ယာ 

ထည့်ဝင်ထားသည့် Myanmar National Telecom Holdings Public Company Limited (MNTH)၏ 

ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်တစ်ဦးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစုိးရအဖွဲှင့် ြမန်မာ့ေဆာက်လုပ် 

ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးအများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမတိက် (MCD)တို ပူးေပါင်းဖွဲစည်းထားေသာ Yangon 

Metropolitan Development Limited(YMD)၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်တစ်ဦးအြဖစ်လည်းေကာင်း အသီးသီး 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် ြမန်မာိုင်ငံေဆာက်လုပ်ေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချပ ် (MCEF)ှင့် ြမန်မာုိင်ငံလုိင်စင်ရ ကန်ထိုက်တာများအသင်း(MLCA)တို၏ န ယက အဖွဲဝင် 

တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ 
ဦးဝင်းေအာင်သည ်ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း 

ချပ် (UMFCCI) ၏ ဥကအြဖစ် ၂၀၁၁ခုှစ် မှ ၂၀၁၆ခုှစထိ် လည်းေကာင်း။ အာဆီယံစီးပွားေရး အ ကံေပး ေကာငစ်ီ 

(ABAC) ၏ ဥကအြဖစ် ၂၀၁၃ ခုှစ် မှ ၂၀၁၄ ခုှစ်အထိ လညး်ေကာင်း၊  မဲေခါင်ေဒသခဲွ စီးပွားေရးဖိုရမ် (GMS-BF)၏ 

ဥကအြဖစ် ၂၀၁၂ ခုှစ် မှ ၂၀၁၄ ခုှစ် အထိလည်းေကာင်းထမး်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ အမျိးသားစီးပွားေရးှင့် 

လူမေရးအ ကံေပးေကာင်စီ (NESAC) ှင့် ကုလသမဂ အေရှအာရှှင့် ပစိဖိတ်ိုငင်မံျား ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး UN-

ESCAP တုိ၏ အ ကံေပးေကာင်စီတွင် အဖွဲဝင် တစ်ဦးအြဖစ်လညး် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ခ့ဲ ပါသည်။  

 ဦးဝင်းေအာင်သည် Dagon Group of Companies အား ၁၉၉၀ ခုှစ်ကတည်းက စတင်တည် 

ေထာင်ခ့ဲပီး၊ Dagon Group of Companies၏ ဥကဌအြဖစ် ယေနတိုင် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ 
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 ဦးေဇာ်မင်းဝင်းသည် ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ကုန်သွယ်မ 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်လက်ရှိေသာ ေရိုင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် 

Golden Land East Asia Development PublicCompany 

Limited)ကုိ ကမကထြပတည်ေထာင်ခ့ဲသူများအနက် အဖဲွဝင် 

တစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက် 

လက်ရိှပါသည်။ Myanmar Industries Alliances Public 

Limited တွင် ဥကဌအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ United Diamond Motor Company Limited ၏ ဒါိုက်တာ 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဂျပန်ိုင်ငံ Aeon Co.,Ltd ၏ အ ကံေပးပုဂိလ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ စက်မှင့် ရင်းီှး 

ြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများှင့် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။  

 ဦးေဇာ်မင်းဝင်းသည် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ပုဂလိကကဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်လုပ်ကုိင်လက်ရိှေသာ ပုဂလိကကဖွံဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ်လည်း 

ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်မှ ဖွဲစည်းသည့ ် အေသးစား၊ အငယ်စားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိး 

တိုးတက်ေရးေအဂျင်စီအဖွဲ၏ ဒုတိယဥကဌအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးှင့် ဆက်စပ်သည့် ေကာ်မတီ 

များတွင်လည်း အဖဲွဝင်အြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်၍ လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 

လက်ရိှပါသည်။ ပဂုလိကစီးပွားေရးဆုိင်ရာ ဦးေဆာင်အသင်းြဖစ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ် ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ် (UMFCCI)တွင် ဥကဌအြဖစ် ၂၀၁၆ 

ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လက်ရိှပါသည်။ ြပည်ပစီးပွားေရးဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများ 

ြဖစ်ေသာ ASEAN Business Advisory Council, East Asia Business Council, Greater- Mekong Sub-

region စသည့်အဖဲွများတွင်ြမန်မာိုင်ငံစီးပွားေရးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ပါဝင် ေဆာင်ရက် 

လက ်ရိှပါသည်။ 

 

 ဦးထွန်းေအာင်သည် ရင်းှီးြမပ်ံှမှင့်ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများ လုပ် 

ကုိင်လက်ရိှေသာေရိုင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့် သက် ဆုိင် 

ေသာကုမဏီလီမိတက်ကိုစတင်တညေ်ထာင်သူများအနက် အဖွဲဝင်တစ်ဦး 

ြဖစ်ပီး၊ လက်ရှိဤကုမဏီ၏ အုပခ်ျပ်မဒါိုက်တာအြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင် 

ရက်လက်ရိှပါသည်။ 

 ဦးထွန်းေအာင်သည် ြမန်မာွန်ကုမဏီလီမိတက်ကို ၁၉၈၉ ခုှစ်၊ 

ေမလတွင် ဦးေဆာင်တည်ေထာင်ခ့ဲသူများအနက်တစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ယင်းကုမဏီ၏ အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာ အြဖစ် 
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တာဝန် ထမ်းေဆာင်လက် ရိှပါသည်။ ြမန်မာွန် ကုမဏီ လီမိတက်သည် ပဲမျိးစုံတန်ဖုိးြမင့်ထုတ်ကုန် 

တင်ပိုြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ရာဘာစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။ ဦးထွန်းေအာင် 

သည် ြပညေ်ထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များ ှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ် 

(UMFCCI) ၏ ဗဟုိအလုပအ်မေဆာင်အဖွဲဝင်အြဖစ် ၁၉၉၉ခုှစ် ဧပီလမှ၂၀၁၉ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ အထိ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရက် ခ့ဲပါသည်။  

 ဦးခုိင်ေဌးသည် ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အများှင့် သက် 

ဆုိင် ေသာ ကုမဏီလီမိတက်တွင် ဒါုိက်တာ အဖဲွဝင်တစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။ 

Trade Garden Co,Ltd တွင် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် တစ်ဦးအြဖစ် တာဝန် ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရှိပီး လက်ရိှေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ပဲမျိးစုံှင့် စားအုန်းဆီ 

လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက် လျက်ရိှ ပါသည်။ ဦးခုိင်ေဌးသည် 

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတကသိုလ်မှ M.B.A ဘဲွရရှိခ့ဲပါ သည်။  

 

 ဦးေအာင်ေဇာ်ဦးသည် ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အများှင့် 

သက်ဆုိင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ် (MRF)တွင် တွဲဖက်အေထွေထွ အတွင်းေရး 

မှးအြဖစ် ယေနထက်ထိတိုင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှပါ သည်။  

 ဦးေအာင်ေဇာ်ဦးသည် Aung Naing Thitsar Co.,Ltd ကို ၂၀၀၀ 

ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်၍ လုပ်ငန်းများ ဦးေဆာင်လုပ်ကုိင်ပီး ယေန 

Aung Naing Thitsar Group of Companies ကီး၏ ဥကဌအြဖစ်လုပ်ငန်းကုိ 

တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကုိင်လျက်ရိှပါသည်။ သူသည် ြမန်မာအက်ဂုိအိတ်(စ)်ချန်ိး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမဏလီီမိတက် (MAEX) ၏ ဒုတိယဥကဌတစ်ဦး ြဖစ်ပါသည်။  

 Aung Naing Thitsar Group of Companies သည် ဆန်စပါးအထူးြပလုပ်ငန်းကို The Whole 

Supply Chain လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စပါးစုိက်ေတာင်သူများှင့် အကျိးတူပးူေပါင်းလုပ်ကုိင်ြခင်း၊ ဆန် 

စပါးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေဒသအတွင်းှင့် ုိင်ငံတကာသို တင်ပိုေရာင်းချြခင်း၊ ေတာင်သူများအတွက် 

Micro Financing ပံ့ပုိးေပးြခင်း၊ လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးသံုး စက်ယရားများ၊ ထွန်စက်၊ ရိတ်သိမး်ေခွလှည့် 

စက် တင်သွင်းေရာင်းချြခင်းှင့် အငှားလိုက်ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း စေသာအမျိးမျိး ဝန်ေဆာင်မများြဖင့် 

လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။  

 ုိင်ငံတကာဘက်စုံေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းMultimodal Transport Logistics & Shipping 

သည် Ro Ro Service, Container Service, Freight Forwarding ှင့် Ro Ro ကားသေဘာများတွင် 
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ကားတင်/ချြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ကမ်းကျင်ေသာ ကုိယ်ပုိင် Stevedoring Team များြဖင့် ဝန်ေဆာင်မေပး 

သည့်အြပင် Local Inland Transportation လုပ်ငန်းများ စသည်တိုကုိ Port to Door, Door to Door 

Service များပါ ဝန်ေဆာင်မေပးေနေသာ ကုမဏီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  

 ေမာ်ေတာ်ယာ်တင်သွင်း/ ေရာင်းဝယ်ြခင်းလုပင်န်းသည် အိမ်စီးကားှင့် လုပ်ငန်းသုံး ေမာ်ေတာ် 

ယာ်များအားလံုးကုိ ေဈးကွက်လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ Used Cars ှင့် Brand New Cars များကို တင်သွင်း/ 

ေရာင်းချြခင်းှင့် လယ်ယာသုံးစက်ပစည်းများြဖစ်ေသာ ရိတ်သိမ်းေခေလှစက်ှင့် ထွန်စက်ကိုလည်း 

Japanိုင်ငံမှ တင်သွင်းလျက်ရိှပါသည်။  

 တစ်ေနလင်ဆန်တန်ချန်ိ ၆၀၀ တန်ကို ုိင်ငံတကာအဆင့်မီBuhler Rice Mill များြဖင့် ကိတ်ခဲွ၍ 

ြပည်ပုိင်ငံများသုိ တင်ပိုေရာင်းချြခင်းလုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်လက်ရိှပါသည်။ ၎င်းအြပင် ေမာ်ေတာ်ယာ်ှင့် 

ဆက်စပ်အပိုပစည်းများ ကိုလည်း ိုင်ငံတကာမှာ တင်သွင်းေရာင်းချြခင်းှင့် ကမ်းကျင်ေသာ Technician 

များြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယာ ်ြပြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်း ဝန်ေဆာင်မ ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

 

ဦးေကျာ်တင်ြမင့်သည် ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် သက် 

ဆုိင်ေသာကုမဏီလီမိတက်တွင်ဒုတိယဥကဌအြဖစ်တာဝန်ထမ်း ေဆာင် လက် 

ရှပိါသည်။Myat Chan Thar Co;Ltd  ၏ ဥကဌ ြဖစ်ပါသည်။ Myanmar 

Automobile Development Public Co Ltd (MADP)တွင် Executive 

Director တစ်ဦးလည်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ ေြမဩဇာ၊ မျိးေစ့ ှင့် စိုက် 

ပျိးေရး ေဆးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် ဒုတိယဥကဌ အြဖစ် လည်း ေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မ လုပင်န်း ရှင် 

များအသင်းချပ် (UMFCCI)၏ အလုပ်အမေဆာင်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ြမန်မာုိင်ငံ ပဲမျိးစုံှင့် ှမ်း 

ကုန်သညမ်ျားအသင်း တွင် ဗဟိုအလုပ်အမေဆာင် အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ စက်မ ကုန်ထုတ် 

အသင်းတွင်လည်းအလုပ်အမေဆာင်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။ 

ဦးေကျာ်တင်ြမင့် သည် ရန်ကုန်တကသုိလ်မှ မဟာဝိဇာဘဲွ၊ မဟာသုေတသန ဘဲွှင့် M.A, M.Res, LL.B, 

B.Sc, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.D.S, D.L.I.S, D.A.Psy, H.G.P ဘဲွတိုကုိ ရရှိခ့ဲ ပါ သည်။  

 

ဦးမင်းစိန်သည် ေရိုင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့် သက်ဆုိင် 

ေသာ ကုမဏီလီမိတက်တွင် ဒုတိယဥကဌအြဖစ် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လက် ရိှပါ 

သည်။ ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်တွင် ဒါုိက်တာ အြဖစ် (၃)ှစ်ခန် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ ဦးမင်းစိန်သည် ြမန်မာ အက်ဂိုအိတ(်စ်)ချန်ိး 

အများ ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် (MAEX)တွင် ဒါုိက်တာအြဖစ် 

လည်းေကာင်း၊       Myanmar  Thilawa  SEZ  Holdings  Public Limited  
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 ဦးေအးဝင်းသည ် စိုက်ပျိးေရး၊ စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေဈး 

ကွက်ြဖန်ချြီခင်းလုပ်ငန်းများကုိ အဓိကေဆာင်ရက်လုပ်ကုိင်ေနေသာ Thuriya 

Win Co., Ltd ၏အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း 

အများှင့်သက်ဆုိင်ေသာကုမဏီများြဖစ်ကသည့် Telecom International 

Myanmar Co., Ltd (MyTel) ၏ အစုရှယ်ယာရှင်  Myanmar National 

Telecom Holdings  Public Limited တွင် ဒုတိယဥကဌအြဖစ်လည်း 

ေကာင်း၊ စားသံုးဆီှင့် ဆီထွက် ပစည်း များကုိ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊တင်သွင်းြခင်း၊  ြဖန်ြဖးေရာင်းချြခင်းှင့် 

ြပည်ပသုိတင်ပိုြခင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင် လက်ရိှေသာ Myanmar Edible Oil Industrial Public 

Corporation Ltd(MEICO) တွင် အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊Myanmar Industries 

Alliances Public Company Limited ၏ကနဦးတည်ေထာင်သူှင့်ဒါိုက်တာ အဖွဲဝင်တစ်ဦး လည်း 

ေကာင်း၊တာဝန်ယူေဆာင်ရက်လက်ရိှပါ သည်။ 

 ဦးေအးဝင်းသည် ြမန်မာုိင်ငံစားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပုိေရာင်းချသူများအသင်း(Myanmar 

Food Processors and Exporters Association)၏ ဥကဌလည်းြဖစ်သည့်အြပင် ြပည်ေထာင်စုသမတ 

ြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့်စက်မလက်မလုပင်န်းရှင်များအသင်းချပ်(UMFCCI)၏ အေထွေထွအတွင်း 

ေရးမှးချပ်အြဖစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၁ ခုှစ်အတကွ် ၂၀၁၉ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ တာတန်ယူေဆာင်ရက် 

လက် ရှိပီး၊ ေရုိင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်(GLAD) 

တွင်လည်း UMFCCIကုိယ်စားြပဒါုိက်တာအဖွဲဝင်တစ်ဦးအြဖစ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်လက်ရှိပါသည်။  
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