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မာတိကာ 

အမှတ်စဉ်    အေကာင်းအရာ     စာမျက်ှာ 

၁။  ကုမဏီစတင်ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ြခငး်        ၃ 

၂။  ကုမဏီစတင်တည်ေထာင်သ ူဒါိုက်တာများ       ၃ 

၃။  ကုမဏီမတည်ရင်းှီးေငွှင့် အများြပည်သ ူရှယ်ယာထည့်ဝင်ြမပ်ှံထားမ   ၄ 

၄။  ကုမဏီမှ ရင်းီှးြမပ်ံှမများ         ၄ 

၅။  ဒါုိက်တာများမှ ကုမဏီလုပ်ငန်းများဦးေဆာင ်စီမံခန့်ခဲွခ့ဲမများ     ၇ 

၆။  ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်လက်ရိှသည့် လုပ်ငန်းများ      ၇ 

၇။  ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များ၏ အစုရယ်ှယာပါဝင်မအေြခအေန (၂၀၂၁ ခုှစ်၊    ၈ 

  စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်အထိ) 

၈။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် ဒါိက်ုတာအဖဲွဝင်များ ေရွးချယ်ခန့်ထားြခင်း   ၈ 

၉။  ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း      ၉ 

၁၀။  ဒါုိက်တာအဖွဲအစညး်အေဝးကျငး်ပမအေြခအေန     ၁၀ 

၁၁။  ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန့်ထားြခင်း       ၁၀ 

၁၂။  ကုမဏီ၏ ဘာေရးအေြခအေနှင့် ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း   ၁၀ 

၁၃။  အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေပးြခင်း        ၁၀ 

၁၄။  ကုမဏီံုးခန်း ဝယ်ယူြခင်း        ၁၁ 

၁၅။  နိဂုံး           ၁၂ 
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ေရိုင်ငံ အေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကမုဏလီီမိတက်၏ 
(၁၅)ကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးသုိတင်ြပသည့် 

ဒါိုက်တာအဖွဲ အစီရင်ခံစာှင့် ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း 
 

၁။ ကုမဏီစတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ြခင်း 

 ကုမဏီအား စတင်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ခ့ဲြခငး်မှာ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံှင့် အာဆီယံေဒသတွင်း 
အဖဲွဝင် ိုင်ငံများအကား စီးပွားေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်ှင့် ကုနသ်ယ်ွမ 
ဖွံဖိး တုိးတက်မ အခွင့်အလမ်း ပုိမုိရရိှေစရန်ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့် တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ၊ ကွမ်းရီှးြပည်နယ်၊ 
နန်နင်းတွင် ြမန်မာုိင်ငံ အပါအဝင ်အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ အေဆာက်အဦးများ၊ 
စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ုံးများ တည်ေဆာက်ရန်အတွက ် ေြမကွက်များေပးအပ်ခဲ့ရာ အဆုိပါ ေပးအပ် 
သည့် ေြမကွက်များေပတွင ် ုိင်ငံေတာကုိ်ယ်စား တာဝန်ယူတညေ်ဆာက်ရနအ်တွက် အများပိုင်ကုမဏီတစ်ခ ု
လုိအပ် လာြခင်းေကာင့် စီးပာွးေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်ချက်ြဖင့် ေရိုင်င ံ
အေရှအာရ ှ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိင်ုေသာ ကုမဏီလီမိတက်ကုိ ကနဦး ဦးေဆာင်ဖွဲစည်း 
တည်ေထာင်သ ူ (၇) ဦးြဖင့် ၂၀၀၆ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်ေန့ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်ကနဦး စတင် တည်ေထာင် 
ခဲ့ပါသည်။  

၂။ ကုမဏီစတင်တည်ေထာင်သူ ဒါုိက်တာများ   

 ေရိုင်င ံ အေရှအာရဖံွှဖိးတုိးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏလီမိီတက်အား မူလစတင် 
တည်ေထာင်သ ူ (Founder) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒါိုက်တာများသည ် အစဉ်အလာေကာင်းမွန်၍ ဂုဏသ်တင်းရိှသ ူ
ြမန်မာိုင်ငံသားစီးပွားေရးလုပင်န်းရှင်များ၊ မူလကနဦး ဒါိုက်တာများြဖစ်ပီး၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘာေရးှစ်၊ 
၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ဘာေရးှစ်ှင့် ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ဘာေရးှစ်များတွင ် ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ ဥကဌှင့် 
အဖဲွဝင်များအြဖစ် ေအာက်ပါအတိုင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲကပါသည်။ 

 အမည ်           တာဝန ်

(၁) ဦးဝင်းြမင့်     ဥက 

(၂) ဦးဝင်းေအာင်     ဒုတိယဥက 

(၃) ဦးေဇာမ်ငး်ဝင်း     ဒါုိက်တာ 

(၄) ဦးေအာင်လွင ်     ဒါုိက်တာ 

(၅) ဦးစိန်ဝင်းလင်     ဒါုိက်တာ 

(၆) ဦးထွနး်ေအာင်     ဒါုိက်တာ 

 (ြမန်မာွန ့်) 

(၇) ဦးငိမ်းေအာင်     မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ 

 မိမိတိုသည် အများပုိင်ကုမဏီတစ်ခု တည်ေထာင်ခဲ့ပီးေနာက် အများပိုင်ကုမဏီများ ဥပေဒှင့်အညီ 
ကုမဏီ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် ေအာငြ်မင်မများအေပ ယုံကည်အားထားကသ ူ ြပည်သူများမ ှအစုရယ်ှယာ 
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များ ထည့်ဝင်ရင်းှီးြမပ်ှံလာကြခင်းေကာင့် ထုိအရင်းအီှးများြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်စွာ လုပ ်
ေဆာင်ခဲ့ကသည်မှာ ယခုအခါ (၁၅)ှစ် ရှိခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။ 
 
၃။ ကုမဏီမတည်ရင်းီှးေငွှင့် အများြပညသူ် ရှယ်ယာထည့်ဝင်ြမပ်ှံထားမ 

 ကုမဏီ၏ သတ်မှတ်မတည်ေငွရင်း (Authorized Capital) သည ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သနး် 
တစ်ေသာင်းတိတိ) ြဖစ်၍ အစုရှယ်ယာတစ်စုလင ်ကျပ ်၁,၀၀၀/-ြဖင့်  အစုရှယ်ယာေပါင်း (၁၀,၀၀၀,၀၀၀)ြဖစ်ပါ 
သည်။ ယခုအခါ ေရိုင်င ံ အေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်တွင ် အစ ု
ရှယ်ယာရငှ ် (၆၄၇) ဦးရိှပီး၊ အစုရှယ်ယာတစ်စုလင ် ကျပ ် ၁,၀၀၀/-ြဖင့ ်  အစုရှယ်ယာအေရအတွက ် စုစုေပါင်း 
(၅,၅၃၄,၂၃၀)စု တန်ဘုိးအားြဖင့် ေငွကျပ် ၅၅၃၄,၂၃၀,၀၀၀/- ကုိ Paid up capital အြဖစ်  မတည်ရင်းှီး 
ထားပါသည်။ 
 
၄။ ကုမဏီမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

၄-၁။ ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟုိး(လ်)ဒင်း(စ်) ပတ်ဘလစ်ကုမဏီလီမတိက် (Myanmar Thilawa SEZ 
Holdings Public Limited - MTSH) တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေရိုင်င ံ အေရှအာရှဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အများှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလမိီတက်သည ် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင ် သလီဝါအထူးစီးပာွးေရးဇုန ် တည်ေဆာက်အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ဖဲွစည်းထားေသာ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited 
(MTSH)တွင ် စတင်တည်ေထာင်သူတစ်ဦးအေနြဖင့ ် အဖဲွဝင်ကုမဏီတစ်ခုအြဖစ် ရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့ပါသည်။ MTSH 
ကုမဏီသို ရင်းှီးြမပ်ှံေင ွကျပ်သနး် ၁၉၅၀ အား ထည့်ဝင်ထားပါသည်။ ိုင်ငံတကာမ ှ စီးပွားေရးအဖွဲအစည်း 
ကီးများှင့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံကမည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စိတ်ဝင်စားမကို လန်ွစွာရရိှေနေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်
(SEZ) စီမံကိန်းကီး တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 
 ကုမဏီ၏ ဥက ဦးဝင်းေအာင်သည ်သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ကီး ြဖစ်ေပလာေရးအတက်ွ ဂျပန်ိုင်ငံ 
ှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံကား၊ အစိုးရှင့် ပဂုလကိကများအကား ညိင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့သူြဖစ်ပီး၊ MTSH ဒါုိက်တာ 
အဖဲွ၏ ဥက အြဖစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ် ကုမဏီစတင်တည်ေထာင်စဉ်ကပင ် စတင်ဦးေဆာင်ခဲ့ပီး ယေန့တိုင ်
ဒါုိက်တာအဖွဲ၏ ဥကအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ ဤ ကုမဏီမ ှ ဒုတိယဥက 
ဦးမင်းစိန်သည ်အဆုိပါ MTSH တွင ် Alternative Director အြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရှိပါသည်။ ကုမဏ ီ
သည် MTSH တွင ် ထည့်ဝင်ထားေသာ ရင်းီှးေငွများအတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုစှအ်ထိ ှစ်စဉ် 
အြမတ်ေဝစ ုများရရိှခ့ဲပါသည်။  
 MTSH ကုမဏသီည ်မူလစတင်တည်ေထာင်ခဲ့စဉ်က သီလဝါစီးပွားေရးဇုန်င့်ှ ဆက်စပ်ေသာလုပ်ငန်းများ 
ကုိသာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ မိြပအိမ်ရာှင့် ဘက်စံုဖွံဖိးမတည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းများပါ တိုးချဲ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းမှာလည်း ေဆာက်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်း တည်ေဆာကမ်၊ လူေနှင့် စီးပွားေရးအေဆာက်အအုံများ(R&C) ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းင့်ှ 
လုပ်သားေန အေဆာင်ငှားရမ်းမများလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုိပါ၍ ှစ်စဉ်မြပတ ် မိမိတို ထည့်ဝင် 
ထားသည့် အစုရှယ်ယာများအတွက် အြမတ်ေဝစုများ ရရှိပါသြဖင့ ် မိမိတို GLAD အေနြဖင့် MTSH တွင် 
ရင်းီှးေငွများ ထည့်ဝင်ထားသည့်အတွက် အကျ ိးခံစားခွင့်များ ခံစားရလျက်ရိှပါသည်။ 
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၄-၂။ ြမန်မာအက်ဂိအိုတ်(စ်)ချနိ်း  အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်  (Myanmar  Agro  Exchange 

Public Company  Limited - MAEX) တွင်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

 MAEX သည ် ရန်ကုန်မိေတာ ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် အကျ ိးတပူူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍  
ရန်ကုန်တိငုး်ေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ ေရြပည်သာတံတားလမ်းှင့် ပုလဲလမ်းေထာင့်၊ တညင်းကုန်းဘူတာှင့် 
ကပ်လျက်ရိှ ၈၂.၇၈ ဧကရှိေသာ ေြမေပတွင် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်လျက်ရှိေသာ MAEX တညင်းကုနး် သစ်သီး 
ဝလ ံ ဟငး်သးီဟင်းရွက်င့်ှ ပန်းမန် လက်ကားေဈးကီးစီမံကိနး် လုပ်ငန်းတွင ် ရင်းီှးြမပ်ံှေငွ သန်း ၂၀၀၀ 
ထည့်ဝင ်ထားရှိပါသည်။  
 တညင်းကုန်းသစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမာန်ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လက်ကားေဈးသစ်ကီး ေဈးံုများကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 
ဇနန်ဝါရလီ (၃၀) ရက်ေန့တွင ် စတင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့ပီး တည်ေဆာက်ပီးစီးေသာ Shop House များ ေရာင်းချ 
ြခင်းှင့် လက်ကားေဈးုံကီးများအတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းငယ်များ ငှားရမး်ြခင်းဝန်ေဆာင်မလပ်ုငန်းတုိကုိ လုပ်ကိုင် 
ေဆာင်ရွက် လျက်ရိှရာ ယခုအခါေဈးကီး၏ ေဈးံု (၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)တုိတွင် အရွယ်အစားစံု ဆုိင်ခန်းေပါင်း ၇၁၆၅ ခန်း 
ဖွင့်လှစ်ရန် တည်ေဆာက်ပီးစီးပီြဖစ်ပီး၊ ဆိုင်ခနး်ေပါင်း (၅၅၀၀) ေကျာ ် (၇၈%) ငှားရမ်းဖွင့်လစ်ှ ေနပ ီ
ြဖစ်ေကာင်းသိရှိရပါသည်။ ေဈးဝယ်သူများ ေဈးေရာင်းချသူများ တိုးတက ် စည်ကားလက် ရိှပီး ေန့စဉ်ဝင်ေငွ 
တိုးတက်ရရှိေနသည်ကိ ု ေတွြမင်ေနရပီ ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်တွင်စတင်၍ အစုတစ်စုအတွက်  
၃၀ကျပ ် အြမတ်ေဝစုများ စတင်ရရိှခဲ့ပါသည်။ ေနာင်ှစ်များစွာတွင်လည်း အြမတ်ေဝစုများ ပုိမိုရရှိမည့် 
အလားအလာေကာင်းများရှိေကာင်း သိရိှရပါသည။် 
 အဆိုပါလက်ကားေဈးကီးတွင ်ပထမအဆင့်အေနြဖင့် အကီးစား လက်ကားေရာင်းဝယ်ေရး ပွဲံု/ ုံးခန်း/ 
လူေန ၃ ထပှ်င့် ၄ ထပ် အေဆာက်အဦး(Shophouse) အလံုး (၂၆၄)လုံး တည်ေဆာက်ရန် စီမံချက်ေရးဆဲွထား 
ပီး၊ Shop House (၄၆) ေဆာက်လုပလ်က်ရှိရာ ၂၀၂၁ ခုစ်ှ စက်တင်ဘာလကုန်တွင ်(၃၄)လံုး ေဆာက်လုပ်ပီးစီး 
ေရာင်းချလျက်ရိှပီး ကျန ်၁၂ လံုးမှာ တည်ေဆာက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ တည်ေဆာက်ပီးစီး သွားေသာ ပဲွံု/ ုံးခန်း 
များအနက် (၂၂)လံုး (၆၅% ခန့်) ေရာင်းချခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်းလည်း သရိှိရသည်။ ဝယ်ယူရန ် စိတ်ဝင်စားသူများ 
ရှိသြဖင့ ် ဒုတိယအဆင့် Shophouse များ ဆက်လက်တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
Shophouse များတငွ ် ဘဏ်များ၊ ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရးပွဲံု၊ စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းသုံး အေရာင်းပစည်းဆိုင်များ 
ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချ စည်ကားလျက်ရှိပါသည်။  
 

၄-၃။ ြမန်မာေနရှင်နယ်  တယ်လီကွန်း  ဟုိးလ်ဒင်းစ်  ပတ်ဘလစ်  ကုမဏီလီမိတက(်Myanmar  National 
Telecom Holdings Public Company Ltd - MNTH)တွင် ရင်းီှးြမပ်ှံမ 

 GLAD သည ် Myanmar National Telecom Holdings Public Company Ltd (MNTH) တွင ် ၂၀၁၅ 
ခုှစ်မှ ယခုအစီရင်ခံသည့်ေန့အထိ စုစုေပါင်း ရငး်ီှးြမပ်ံှမမာှ ေငကွျပ် ၂၀၇၆.၀၅ သန်း ြဖစ်ပါသည်။ MNTH 
ဆက်သွယ် ေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ခွင့်ရရှိသည့် ကုမဏီ၏ အစရုှယ်ယာဝငကု်မဏြီဖစ်ပးီ၊ 
မိမိတို ကုမဏ ီ အေနြဖင့ ် အြခားြမနမ်ာ ပုဂလိကအများပိုင် ကုမဏ(ီ၁၀)ခုှင့်အတ ူ ပူးေပါင်း ရင်းှီးြမပ်ှံ 
ထားရှိပါသည်။ လုပ်ငန်း သဘာဝအရ ရင်းှီးြမပ်ှံကီးမားသြဖင့် အြမတ်ေဝစု ရရှိိုင်ြခင်း မရိှေသးေကာင်း 
တငြ်ပအပ်ပါသည်။ 
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၅။ ဒါိုက်တာများမှ ကုမဏလီုပ်ငန်းများ ဦးေဆာင် စီမံခန ့်ခွဲမများ 

 ဒါုိက်တာအဖဲွဝငမ်ျားအေနြဖင့် ယေန့အထိ လစာအကျ ိးခံစားခွင့်များ ရယူြခင်းမရှိဘဲ ဒတိုယဥက 

ဦးမင်းစန်ိှင့် မန်ေနးဂျင်းဒါုိက်တာ ဦးထွန်းေအာင်တိုသည် တာဝါတိုင် တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အနီးကပ် 

ကီးကပ်တာဝန်ယူ၍လည်းေကာင်း၊ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းကို ဒါုိက်တာ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦးမှလည်းေကာင်း၊ 

အေဆာက်အဦးများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ဒါိုက်တာ ဦးခိုင်ေဌးမှလည်းေကာင်း၊ ုံးလုပ်ငန်း 

စီမံခန့်ခဲွမ ဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ ဒုတိယဥက ဦးေကျာ်တင်ြမင့်၊ ေဒရန်လင်း၊ ဦးသန့်ဇင်တိုမှလည်းေကာင်း 

အသီးသီး တာဝနယ် ူကးီကပ်ေဆာငရွ်က် ေပးလက်ရှိပါသည်။ 

 ကုမဏီ၏ ဥက ဦးဝင်းေအာင်သည ် မိမိတုိ GLAD ကုမဏီမှ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသည့် Myanmar 

Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH)၏ ဥကဌအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥက ဦးမင်းစိန်သည ်

Alternate ဒါိုက်တာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ Myanmar National Telecom Holdings Public Company Ltd 

(MNTH)တွင ်ဦးထွန်းေအာင်သည ်ဒါုိက်တာအဖွဲဝငအ်ြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးခိုင်ေဌးသည ်Alternate ဒါုိက်တာ 

အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ Myanmar Agro Exchange Public Company  Limited(MAEX) ဦးေကျာ်တင်ြမင့်သည ်

ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်အြဖစ်လညး်ေကာငး် တာဝနယူ် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ 

 GLAD ၏ လက်ရှိလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငနး်အြပင ်ေရတို 

လုပ်ငန်းများကုိလည်း တပိင်နက်တည်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာ်လည်း ကုမဏ၏ီဒါုိက်တာများ ကုိယ်တိငု်အနးီ 

ကပ်ကီးကပ်လက် ဝနထ်မး်များအေနြဖင့် စီမံေရးရာဌာနဝန်ထမ်း (၁)ဦး၊ စာရင်းကုိင်ချပ် (၁)ဦး၊ ေငွစာရင်းဌာနမ ှ

ဝန်ထမ်း(၁)ဦး၊ ဝန်ေဆာင်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဌာနဝန်ထမ်း (၁)ဦး ခန ့်ထားကာ စီမံခန့်ခွဲ လုပက်ိုင ်

ေဆာင်ရွက်လက်ရိှပါသည်။ အထက်ပါ လုပ်ငန်းများကို အချန်ိေပး၍ ကျစ်လစ်စွာ တာဝန်ယူလုပ်ကုိင် 

လျက်ရှိေသာ်လည်း လစာေငမွျားကုိ ယူြခင်းမရှိဘ ဲေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

၆။ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့်  အင်းစိန်မိနယ် တညင်းကုန်းလက်ကားေဈးသစ်စီမံကိန်းအတွင်း 
Myanmar Agro Exchange Public Company Limited (MAEX) မ ှတာဝန်ယူတည်ေဆာက်လက်ရှိေသာ SHOP 
HOUSE အေဆာက်အဦးများအနက်မ ှShop House (၄)ထပ ်အေဆာက်အဦး(၄)လုံးှင့် (၃)ထပ ်အေဆာက်အဦး 
(၄)လံုး အား ကနထ်ုိက်စနစ်ြဖင့် တာဝနယူ် တည်ေဆာက်လျက်ရိှပါသည်။  

Shop House (၄)ထပ ်အေဆာက်အဦး (၄)လုံးမှာ (၁၀၀%)ေဆာက်လုပ်ပီးစီးပီးြဖစ်၍ အကျ ိးအြမတ်များ 

လည်း ရရှိခ့ဲပါသည်။ ေဆာက်လုပ်ဆ ဲShop House (၃)ထပ ်အေဆာက်အဦး(၄)လံုးအနက် (၁)လုံးမှာ (၉၀%)ခန ့် 

ပီးစီးေနပီး ကျန ် (၃)လုံးမှာ (၅၀%)ခန ့် ပီးစီးေနပီြဖစ်ပါသည်။ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းများအား ဒါုိက်တာ 

ဦးခုိင်ေဌးမှ ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ လုပသ်ားများ ေဘးအရာယ် မြဖစ်ေအာင် 

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှ လမ်းန်ထားသည့် နည်းစနစ်များအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက ်

လျက်ရှိပါသည်။  

တာဝါတိုင်တည်ေဆာက်အေနြဖင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်မှစတင်၍ MNTH  မှ ကနထ်ုိက်ယူ၍ တာဝါ 
တိုင ် (၃၂)တုိင် ေဆာက်လုပ်ြခင်း လုပင်နး်ကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တာဝါတိုင်တည်ေဆာက်ြခင်းအတွက် 

လုပ်ငန်း တန်ဖိုး ကျသင့်ေငွ ၉၃၆.၀၅၂ သန်းြဖင့် MNTH  ှင့ ်လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ ် ချပ်ဆိုခဲ့ပီး၊ အစီရင်ခံ 
သည့်ှစ်အထိ MNTH မ ှကျပ ်၄၆၃.၇၇၁ သန်း ရရိှခ့ဲပါသည်။ ေဆာက်လုပ်စရိတ်ကုန်ကျေင ွကျပ် ၆၉၉.၅၉၁ သန်း 
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သုံးစဲွခ့ဲပီး  ြဖစ်ပါသည်။ ရရန်ကျန်ရှိေငွများကုိလည်း တင်ြပေတာင်းခံထားဆဲြဖစ်ပါသည်။ ယခခုျန်ိအထိ 

တာဝါတိုင် (၁၃)တိုင ်တည်ေဆာက်ပီးစီးေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း (၉) တိုင်ကုိ MNTH သို လုပင်န်းအပ်ှံခဲ့ပီး၊ Covid-

19  ကပ်ေရာဂါကာလ ခရီးသွားလာမ ကန့်သတ်ထားြခင်းေကာင့် နယ်မှ တုိင် (၄) တုိင်မှာ အပ်ှံရန ်

မြပလုပ်ရေသးပါ။ ခရီးသွားလာ ကန့်သတ်မများ ေြဖေလာ့ေပးသည့်အချနိ်တွင ်တာဝါတိုင်များ အပ်ှံိုင်ေရးကိ ု

ဆက်လက်  ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပီး၊ ကျန်တာဝါတိုင်များမှာလည်း ၈၅% မ ှ ၉၀% ခန့် ပီးစီးေနပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ကျန်တာဝါတိုင်များအနက်မှ တာဝါတိုင် (၇) တိုင်ကို ထပ်မံအပ်ှံိုင်ရန ် စီစဉ်လက်ရှိပီး  ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 

မုိးရာသီမတုိင်မှီ လုပင်နး် အားလုံးပီးစီးအပ်ှံိုင်ရန ်စီစဉေ်ဆာင်ရွက်လက်ရိှပါသည်။ 

ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့်  ကုမဏအီတွက် အကျ ိးအြမတ်ရရှိေစရန် ရညရ်ွယ်၍ ဒါုိက်တာ 

ဦးေအာင်ေဇာ်ဦးမ ှတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာဆန်စပါးတင်ပိုေရာင်းချေရးလုပ်ငန်းတွင ်ရင်းှီးေငွထည့်ဝင ်

၍ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ထား ရိှပါသည်။ 

 လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ံှမလုပင်န်းများကုိ အရိှန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရွက်သွားမည့်အြပင ် ေရရှည်အကျ ိးြဖစ် 

ထွန်းေစမည့် စက်မကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် စက်မ/ အိမ်ရာအေြခခံအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များ၊ ေရတုိအကျ ိးအြမတ်ရရိှိုင်မည့် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကုမဏီ၏ 

ပုံမှန်ဝင်ေင ွရရိှေရးအတွက် တိုးချဲေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ 

 ဒါုိက်တာအဖဲွအေနြဖင့် ရရိှထားပးီေသာ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းေကာင်းများကို တိကျ၊ ြမန်ဆန်စွာ 

အချနိ်ှင့်တေြပးညီ အကျ ိးရှိရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အေလးအနက်ထား၍ အစီအမံများ ချမှတ် 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၇။ ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များ၏ အစုရှယ်ယာပါဝင်မအေြခအေန (၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်အထိ) 

စဉ်  အမည ်   ရှယ်ယာအေရအတွက်    ပါဝင်မရာခိုင်န်း 
၁ ဦးဝင်းေအာင်  ၁၀၃၅၀၀  ၁.၈၇% 
၂ ဦးေကျာ်တင်ြမင့ ် ၂၁၀၅၅၀  ၃.၈၀% 
၃ ဦးမင်းစိန်  ၁၄၅၅၅၀  ၂.၆၃% 
၄ ဦးခိုင်ေဌး  ၅၅၅၅၀  ၁.၀၀% 
၅ ေဒရန်လငး်  ၂၁၀၅၅၀  ၃.၈၀% 
၆ ဦးသန့်ဇင်  ၂၃၈၀၀၀  ၄.၃၀% 
၇ ဦးထွန်းေအာင်  ၈၁၁၅၀   ၁.၄၇% 
 
 

၈။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များ ေရွးချယ်အတည်ြပခန ့်ထားြခင်း 
ေရိုင်ငံအေရှအာရှဖွံဖိး တိုးတက်ေရး အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်တွင ် ဆက်လက် 

တာဝနယူ်ကမည့် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင ်များစာရင်းအား ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်ြပလုပ်သည့် "၁၄"ကိမ်ေြမာက ်

အေထွေထွအစည်းအေဝးကီးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် ေရွးချယ်ခန ့်အပ်ထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဒါုိက်တာ (၈) ဦးကုိ တာဝန်ေပးအပ်ေကာင်း ယငး်အစညး်အေဝးကီးမ ှအတည်ြပခဲ့ပါသည်။ 
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ဒါုိက်တာအဖွဲဝင်များမာှ - 

 အမည ် အလပု်အကိုင ် ရာထူး 

(၁) ဦးဝင်းေအာင် ဥက၊ဒဂုန်အင်တာေနရှင်နယ်လမိီတက် ဥက 

(၂) ဦးေကျာ်တင်ြမင့ ်(ေခ)ဦးတင်ြမင့် ဥက၊ြမတ်ချမး်သာကုမဏီလီမိတက် ဒုတိယဥက 

(၃) ဦးမင်းစန်ိ ကုနသ်ည် ဒုတိယဥက 

(၄) ဦးခိုင်ေဌး ကုနသ်ည် ဒါုိက်တာ 

(၅) ဦးေအာင်ေဇာဦ်း MD, ေအာင်ိုင်သစာကုမဏီလီမိတက် ဒါုိက်တာ 

(၆) ေဒရန်လင်း ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ ေမလငး်ဖက်ရငှှ်င့် ဒါုိက်တာ 

  ဆန်းသစ်လွင်အထညခ်ျပ်လုပ်ငန်း 

(၇) ဦးသန့်ဇင် ကုနသ်ည် ဒါုိက်တာ 

(၈) ဦးထွန်းေအာင် MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ 

 

 ၂၀၂၁ခုှစ် ေဖေဖဝါရီလ (၁၅) ရက်ေန့တွင ် ဒါိုက်တာဦးေအာင်ေဇာ်ဦးမှာ ၄င်း၏ ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်း 

တာဝနှ်င့် မိသားစု ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ ကိစများအတွက် GLAD ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင ် မှုတ်ထွက်ခွင့်ြပရန ်

ေလာက်ထားတငြ်ပလာသည့်အတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ် ေဖေဖဝါရီလ (၁၉)ရက်တွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့် ဒါုိက်တာ 

အဖဲွ( ၂/၂၀၂၁ )အစည်းအေဝး သေဘာတူဆံုးြဖတ်ချက်အရ ုတ်ထွက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။  

 ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ ၂၀၁၇၊ ဒါုိက်တာများခန့်အပြ်ခငး် ပုဒမ် ၁၇၃(ခ)တွင ်အများှင့်သက်ဆိုင ်

ေသာ ကုမဏမီျားသည် ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတစ်ရပ်စီ၌ ဒါုိက်တာဦးေရ စုစုေပါင်း၏ သံုးပံု 

တစ်ပုံ (သိုမဟုတ)် သုံးပံုတစ်ပုံှင့် အနီးစပ်ဆံုးြဖစ်သည့် အေရအတွက်သည် ရာထူးမှ အငိမ်းစားယူရမည်ဟ ု

ြပဌာန်းထားြခင်းှင့်အညီ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် ဒါုိက်တာများ အလှည့်ကျုတ်ထွက်ေပးရန်ြဖစ ်

သည့်အေလျာက် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင် (၈)ဦးအနက်မှ ဒါုိက်တာ (၃) ဦးြဖစ်ေသာ ဦးေကျာ်တင်ြမင့်၊ ဦးထွနး်ေအာင်၊ 

ဦးခိုင်ေဌးတိုမ ှတထွ်က်ကမညြ်ဖစ်ပီး၊ ဒါုိက်တာအြဖစ်ြပန်လည် ေရွးချယ်ခံလုိပါက ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ 

 

၉။ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း 

 ကုမဏီစတင် တည်ေထာင်သည့် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘာှစ်မှစ၍ ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး 

ကုိ ကျငး်ပခ့ဲရာ ယခုှစ်တွင ်(၁၅) ကိမ်ေြမာက်ထ ိှစ်စဉ်မြပတ် ေအာင်ြမင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
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၁၀။ ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ အစည်းအေဝးကျင်းပမအေြခအေန 
 ဒါုိက်တာအဖဲွအေနြဖင့် ကုမဏ၏ီ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား စီရင်သုံးသပ်ရန်အတွက် ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘာေရးှစ်တွင ်ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးကုိ ( ၆ )ကိမ် ကျင်းပိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

 
ဒါိုက်တာအမည် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မ 

 (အကမ်ိ) 

ဦးဝင်းေအာင်  ၅ ကိမ် 

ဦးေကျာ်တင်ြမင့်  ၆ ကိမ် 

ဦးမင်းစနိ ် ၅ ကိမ်

ဦးထနွ်းေအာင်  ၆ ကိမ် 

ဦးခိုင်ေဌး  ၆ ကိမ် 

ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး  ၃ ကိမ် 

ေဒရန်လင်း  ၆ ကိမ် 

ဦးသန့ဇ်င်  ၆ ကိမ် 

 

၁၁။ ြပင်ပစာရင်းစစ်ခန့်ထားြခင်း 

 ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရငး်စစ်အြဖစ် Win Thin & Associates ကုိလည်း ကုမဏီစတင်တည်ေထာင်စဉ်မှစ၍ 

အစုရှင်များ၏ သေဘာတူညီချက်င့်ှအညီ ှစ်စဉ်ခန ့်ထားခဲ့ပီး၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် ြမန်မာိုင်င ံ

ကုမဏီများ အက်ဥပေဒအေရ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ် Win Thin & Associates အားခန့်အပ်ေကာငး် ၁.၁၂.၂၀၂၀   

ရက်ေန့ ြပလုပ်ေသာ ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး (၄/၂၀၂၀)မှ ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက် 

ေန့တငွ ် ကျင်းပပီးခဲ့သည့် စှ်ပတ်လည်အစည်းအေဝးတွင ် ြပန်လည်ခန့်ထားရန ် သေဘာတူခဲ့ပါသြဖင့် 

ဆက်လက် ခန့်ထားခဲ့ပီး၊ ယခုတင်ြပထားသည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ ် ှစ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းကို 

ဘာေရးလုပ်ထံုး လုပ်နည်းများှင့်အညီ Win Thin & Associates မှ စစ်ေဆးခဲ့သည့် စာရင်းများြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂။ ကုမဏီ၏ ဘာေရးအေြခအေနှင့် စှ်ချပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း 
 ကုမဏီ၏ ရင်းီှးေငွတန်ဖုိးမှာကျပ် ၅၅,၃၄၂.၃၀ သိန်းြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ှစ် (၃၀.၉.၂၀၂၀) အထိအြမတ် 

လက်ကျန် ကျပ် ၁၃,၉၀၃.၂၆၆၇၃ သိန်းြဖစ်ပီး၊ ယခု၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် အသားတင်အြမတ်ကျပ် 

၃,၉၃၄.၅၂၀၄၃ သိန်းရရှိခဲ့ရာ ၃၀.၉.၂၀၂၁ေန့ရှိစုေဆာင်းပီးအြမတ်လက်ကျန်ေင ွ ကျပ်၁၄၅၁၇.၂၄၉၁၆ သိနး်ြဖစ ်

ပါသည်။ ဘာေရးအေြခအေနြပရှင်းတမး်ကုိ စာရင်းစစ်အဖဲွ၏ ဘာေရးရှင်းတမ်းအစီရင်ခံစာတွင ် အေသး 

စိတ် တငြ်ပထားပါသည်။  

 

၁၃။ အြမတေ်ဝစုခွဲေဝေပးြခင်းကိစ 
 ကုမဏသီည် ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံမများတွင ် ရင်းီှးထည့်ဝင်ထားပီး ေနာင်ေရရည်ှအကျ ိးအြမတ်များ 

ပုိမုိရရိှပီး အစုရှယ်ယာရငှ်များအေနြဖင့် မိမိတို ရင်းှီးြမပ်ှံထားရှိမများမ ှအကျ ိးအြမတ်ပုိမုိရရိှေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

လုပ်ငန်းအသစ်များ ထပ်မံတိုးချဲလုပ်ကုိင်ရန ် လျာထားသည့်အတွက် ၂၀၁၉ ခုှစ်မှစ၍ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေရး 
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လုပ်ငန်းများ စတင်လပ်ုကုိင်ြခင်းှင့် ဆန်ေရာင်း ဝယ်မလုပ်ငန်းတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းစသည့် လုပ်ငန်း 

အခွင့်အလမ်းသစ်များ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ လုိအပ်ချက်အရ ကုမဏီပိုင် ံုးခန်းဝယ်ယူခဲ့ြခင်းှင့် 

ကုမဏီအေနြဖင့် Covid ကပ်ေရာဂါ ထခိိုက်မကာလ (၂)ှစ်ခန့်ရိှသွားပီး ထူးြခားြဖစ်စဉ်များလည်း ြဖစ်ေပ 

လျက်ရှိေသာကာလတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တုံဆိုင်းေနြခင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အေြခအေနအရ 

ကုမဏအီေနြဖင့် ေရှဆက်လက် ေလာက်လှမ်းရမည့ ် ကာလတွင် ဘာေငွေတာင့ ် တင်းမှင့်လုပ်ငန်းများ 

အရှိန်အဟုန်မပျက် ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန ် ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေပးြခင်း 

မြပရန်အတွက် (၂၅.၁၁.၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင ် ကျင်းပြပလုပ်သည့် ဒါုိက်တာအဖွဲအစည်းအေဝး (၆/၂၀၂၁) 

တငွဒ်ါိုက်တာအဖဲွမ ှ သေဘာတူဆံုး ြဖတ်ခဲ့ကပါ သည်။ ေနာင်ှစ်ေတွမှာ စီးပွားေရး အခွင့်အလမ်းများ 

အေနအထားအရ အြမတ်ေဝစုေပးုိင်ရန်အတွက် ကိစား ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ ကုမဏသီည ်ယခုအချန်ိအထိ 

ေပးရန် ေကးမမီျား လုံးဝမရှိပါေကာင်းလည်း အစုရင်ှများ ကုိ အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

 ကုမဏသီည် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ်မှ၂၀၂၀ ခုှစ်အထိ(၁၄)ှစ်တာ ကာလအတွင်း ှစ်စဉ်အအြမတ်ေဝစုများ 

ခဲွေဝေပးခ့ဲရာ အြမတ်ေဝစုအြဖစ် ကနဦးမူလရှယ်ယာထည့်ဝင်ခ့ဲကသူများထည့်ဝင်ခ့ဲေသာမတညေ်ငွရင်း၏ 

၂၄၉%  အားအစုရယှ်ယာရှင်များအား ခွဲေဝေပး ုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 ကုမဏီအေနြဖင့် ှစ်အလုိက် အြမတ်ခွဲေဝေပးမအေြခအေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 
ဘာှစ်  အြမတ်ခွဲေဝမရာခုိင်န်း  ခွဲေဝသည့်အြမတ်ေငွကျပ်သိန်း 
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုှစ ်      ၂၅% ၂၃၂၅.၀၀ 
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုှစ ်      ၂၅% ၁၉၂၇.၂၇ 
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုစှ်      ၂၅% ၂၀၅၇.၃၉ 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုှစ ်      ၂၅% ၂၄၈၀.၈၃ 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုှစ ်      ၁၄% ၁၇၉၆.၀၀ 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုှစ ်      ၂၅% ၆၂၅၀.၀၀ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုှစ ်      ၃၀% (၂၀%+ Bonus Share ၁၀%) ၉၉၉၇.၇၈  
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုှစ ်      ၁၅% ၅၉၉၇.၅၇ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ ်      ၂၂% ၈၇၉၆.၄၃ 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ ်      ၁၄% ၅၅၉၇.၇၃၂ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ ်      ၁၂% ၄၇၉၈.၀၅၆ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ ်      ၁၁% ၆၀၈၇.၆၅၀ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုစှ်        ၆% ၃၃၂၀.၃၈၀ 
ရင်းှီးြမပ်ှံေငွအေပတွင ်စုစုေပါင်း ခဲွေဝပီးစာရင်း  ၂၄၉% ၆၁၄၃၂.၀၉ 
 

၁၄။ ကုမဏီပိုင်ံုးခန်းဝယ်ယူြခင်း 

ကုမဏသီည် ၁၅ ှစ် သက်တမ်းတုိင်ေရာက်ရိှပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ုံးခန်းအပိုင်မရှိေသးဘ ဲ ုံးခန်းကို  
လမ်းမေတာ်မိနယ် ၊မင်းရေဲကျာ်စွာလမ်း ၊ကုန်သည်စက်မအသင်းချပ်ုံး အေဆာက်အဦးတငွ ် ငှားရမ်း ဖွင့်လှစ် 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေနာက် အစုရှယ်ယာရှင်များပုိမိုလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်လာေရာက်ိုင်မည့် စမး်ေချာင်း 
မိနယ်၊ အမှတ ်၂၆၈ ၊ြပည်လမ်း ၊ေြမနီကုန်း ၊ဒဂုန်စင်တာ-၂ ၊၈ လာ -အခနး်အမတ်ှ (8E ) သုိ ၂၀၁၉ခ ုဧပီလ ၁ 
ရက်ေန့မ ှ စ၍ ေြပာင်းေရွဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထုိေြပာင်းေရွဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်  ံုးခန်းကုိ ဥကဌ ဦးဝင်းေအာင် 
မှငှားရမ်းခမယူဘ ဲ (၂)ှစ်ေကျာ်အခမဲ့ အသုံးြပခွင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ ယခအုခါ အခနး်ေဈးများလည်း ကျဆင်း 
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ေနသည့် အေနအထားြဖစ်သြဖင့် မိမိတိုဖွင့်လှစ်ထားသည့် ံုးခန်း ကိုပင ် သက်သာေသာ ေစျးန်းြဖင့် ေရာင်းချ 
ေပးခ့ဲရာ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် များမ ှ ေဆွး ေွးကပီး ၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၂၇)ရက် ေန့တွင် 
ကျင်းပြပလုပ်သည့် ဒါိုက်တာအဖွဲ (၅/၂၀၂၁) အစည်းအေဝး သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ ုံးခန်း ကုိ ၂၀၂၁ 
ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၆)ရက်ေန့တွင ်ဝယ်ယူခ့ဲပါသည။်  

 
၁၅။ နိဂုံး 
 မိမိတိုဒါိုက်တာအဖွဲသည ် လုပ်ငန်းအစီအမံများချမှတ်ကာ ညိင်းေပါင်းစပ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လက ်

ရှိပီး၊ ကုမဏီအကျ ိးအြမတ်ြဖစ်ထန်ွးမည့် လုပ်ငန်းများကုိ ဦးစားေပးေရွးချယ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း၊ 

ေရတုိဝင်ေငရွရှုိိင် မည့်လုပ်ငန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ရင်ဆိုင်ကံေတွရေသာ 

အခက်အခဲများကုိလည်း ညီွတ်စွာ ပူးေပါင်းေြဖရှင်းကပီး၊ ေအာင်ြမင်သည့်ရလဒ်ေကာင်းများ ရရှိေစရန ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းြဖင့် ကုမဏီအကျ ိးစီးပွားတုိးတက်ေရး စဉ်ဆက်မြပတ် တည်ရှိသွားေစမည ်

ြဖစ်ပါသည်။  

 ယခုှစ်ပတ်လည်တွင် တင်ြပထားေသာ ဘာှစ်တွင် အေကာင်းေကာင်းေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေသာ အခက်အခဲများကုိ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များမှ လစာများ ရယူြခင်းမြပဘ ဲ

နည်းလမ်းေပါင်းများ စွာြဖင့် စည်းလံုးညီွတ်စွာ ပူးေပါင်းကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့သြဖင့် ကုမဏီအေနြဖင့် (၂၀၂၀-

၂၀၂၁)ှစ်အတွက် အခွန်လျာထားချက်တ်ပီး အသားတင်အြမတ် ကျပ(်၃၉၃၄.၅၂)သိနး် ရရိှေစရန် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အြပင ် ဒါုိက်တာအဖွဲဝင ် များအေနြဖင့် ယခုှစ်တွင် Bonus အကျ ိးခံစားခွင့် 
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