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ရကစ္ြဲ။  ။၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၆ ) ရက္



 

 

 

 

 

 

 

 

ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကမု္ပဏီလီမိတက် 

 

၏ 

 

(၁၆)ကကိမ်ေြမာက် နှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵသို့တင်ြပသညဴ် 

 

 

ဒါရိုက်တာအဖဲွ့အစီရင်ခဳစာနှငဴ် နှစခ်ျုပ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်။ 



 

 

မာတိကာ 

 

အမှတ်စဉ်    အေကကာင်ဵအရာ     စာမျက်နှာ 

 ၁။ ဥက္ကဌအစီရငခ်ဳစာ ၁ 

 ၂။ ကုမ္ပဏီစတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵ ၃ 

 ၃။ ကုမ္ပဏီစတင်တညေ်ထာင်သူ ဒါရိုက်တာမျာဵ ၃ 

 ၄။ ကုမ္ပဏီမတည်ရင်ဵနှီဵေငွနှင်ဴ အမျာဵြြည်သူ ရှယ်ယာထညဴ်ဝင်ြမှုြ်နှဳထာဵမှု ၄ 

 ၅။ ကုမ္ပဏီမှ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုမျာဵ ၄ 

 ၆။ ဒါရိုက်တာမျာဵမှ ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်ဵမျာဵဦဵေဆာင် စီမဳခန့်ခွဲခဲမဴှုမျာဵ ၆ 

 ၇။ ဆက်လက်ေဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှိသညဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵ ၇ 

 ၈။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ အစုရှယ်ယာြါဝင်မှုအေြခအေန (၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ၈ 
  မတလ် (၃၁) ရက်အထိ) 
 ၉။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ ေရွဵချယ်ခန့်ထာဵြခင်ဵ ၈ 

၁၀။ နှစ်ြတ်လည် အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵကျင်ဵြြခင်ဵ ၉ 

၁၁။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်ဵ အေဝဵကျင်ဵြမှုအေြခအေန ၉ 

 ၁၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ြြင်ြစာရင်ဵစစ်ခန့်ထာဵြခင်ဵ ၉ 

 ၁၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵအေြခအေနနှင်ဴ နှစ်ချုြ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ ၁၀ 

၁၄။  အြမတေ်ဝစုခွဲေဝေြဵြခင်ဵ ၁၀ 

၁၅။ ကုမ္ပဏီြိုင်ရုဳဵခန်ဵတညေ်နရာ ၁၀ 

၁၆။ နိဂုဳဵ ၁၁ 

  



 

ဥက္ကဌ၏ အစီရင်ခဳစာ 

"ေလဵစာဵအပ်ပါေသာအစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ"  

 ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵအမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမ္ပဏီလီမိတက်(GLAD)၏ (၁၆)ကကိမ်ေြမာက် နှစ်ြတ်လည်အေထွေထွ 

အစည်ဵအေဝဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥြေဒအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

(၁၆)ရက်ေန့မှာ Covid-19 ြျ ဳ့န့ဳှမှုအာဵ တာဵဆီဵကာကွယ်နိုင်ရန် ယခုကဲဴသ့ုိ 

Online Webinar စနစ်ြဖင်ဴ ကျင်ဵပရခြင်းြဖစ်ြါတယ်ခင်ဗျာဵ။  

 မိမိတ့ုိ GLADအများပုိင် ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်က စတင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲရာ ယခုနှစ်ဆုိရင် ၁၆ နှစ် သက်တမ်ဵ 

သ့ုိ ေရာက်ရိှလာခဴဲဖြီြဖစ်ြါတယ်။ ဤကုမ္ပဏီစတင်တညေ်ထာင်ြဲ့ပပီး အစုရှယ်ယာမျာဵဖိတ်ေခါ်၍ အမျာဵြြညသူ် 

သ့ုိ ရှယ်ယာမျာဵေရာင်ဵချေြဵခဲဴဖြီဵ စီးပွားရရးလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဒါရိုက်တာမျာဵအေနြဖင်ဴ ကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက်ခဲဴရာ 

ယခု အခါအစုရှယ်ယာရှင်ရပါင်း (၆၃၇)ဦဵြါဝင်တဲဴ အမျာဵြိင်ု ကုမ္ပဏီတစ်ခုအြဖစ် ေအာင်ြမင်စွာ ရြ်တညေ်နပါ 

တယ်။ 

 မိမိတ့ုိကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ေရတုိ/ေရရှည်ရင်ဵနီှ ြဵမှုြ်နဳှမှု လုြ်ငန်ဵမျာ ၊ဵ ေဆာက်လုြ်ေရဵကန်ထရုိက် လုြ်ငန်ဵ 

မျာဵ၊ ကုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှင်ဴ ေြါင်ဵစြ်၍ အကျ ိုဵတူလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ေဆာင်ရွကခ်ဲဴ 

ကြပါသည။်  

 ေရတုိအကျ ိုဵအြမတ်ရရိှေစရန်အတွက် Myanmar Agro Exchange Public Company Limited (MAEX) 

၏ တညင်ဵကုန်ဵလက်ကာဵေစျဵစီမကိဳန်ဵကကီဵတွင် Shop House အေဆာက်အဦဵ ေဆာက်လုြ်ြခင်ဵ လုြ်ငန်ဵမှ 

ကန်ထရုိက်ရယူ၍ ေဆာက်လုြ်ြခင် ၊ဵ ဆန်စြါဵေရာင်ဵ၀ယ်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် ြါ၀င်လုြ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

MNTH ကုမ္ပဏီ လုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် တယ်လီဖနု်ဵမုိက်ခရိုေဝဴ(ဖ်)တာဝါတိင်ုမျာဵ တညေ်ဆာက်ြခင်ဵလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ကန်ထရုိက်ရယူ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိမိတ့ုိ ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင်မျာဵ ကုိယ်တုိင်ကကီဵကကြ်၍ လုြ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခဴဲြါ 

သြဖင်ဴ အကျ ိုဵအြမတမ်ျာဵလည်ဵ ရရိှခဲပဴါသည။်  

ေရရှည်ရင်ဵ နှီဵြမှုြ်နှဳမှုအြဖစ် - 

- ၂၀၁၃ ခုနှစ်မစှတင်၍ မိမိဦးရဆာင်ဖဲွ့စည်း တည်ရောင်ြ့ဲရသာ Myanmar Thilawa SEZ Holdings 

Public Company Limited (MTSH)တွင် ကနဦဵရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳ ြါဝင်သညဴ် အဖွဲ့ ဝင် ကုမ္ပဏီ (၉)ခတွုင် 

အဖွဲ့ ဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအြဖစ် ေငွကျြ်သန်ဵ ၁၉၅၀ ထညဴ်ဝင်ရင်ဵ နှီဵြမှုြ်နှဳထာဵြခင်ဵ၊   

- ၂၀၁၆ ခုနှစ်တင်ွ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အင်ဵစိန်ဖမို့နယ်ရှိ နိုင်ငဳတကာအဆင်ဴမီ လကက်ာဵေဈဵကကီဵကို 

တညေ်ဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိေသာ "Myanmar Agro Exchange Public 

Company Limited(MAEX)"တွင် ကနဦဵြါဝင် ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳသညဴ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအြဖစ ် ကျြ်သန်ဵ 

၂၀၀၀ ထညဴ်ဝင် ရင်ဵနှီဵ ြမှုြ်နှဳထာဵြခင်ဵ၊  



 

- Myanmar National Telecom Holding Public Company Ltd(MNTH)တွင်  အြခာဵအမျာဵြိုင် 

ကုမ္ပဏီ (၁၀)ခုနှင်ဴအတူ ကျြ ်သန်ဵ ၂၀၇၆.၀၅ သန်ဵ ထညဴ်ဝင်ရင်ဵ နှီဵြမုြ်နှဳထာဵြခင်ဵတို့ြဖစ်ပါသည။်  

- MTSH နှင်ဴ MAEX ကုမ္ပဏီတို့မှ ရင်ဵနှီဵြမုြ်နှဳထာဵြခင်ဵမျာဵအတွက် အြမတေ်ဝစုမျာဵရရှိလျှက်ရှိပါသည။် 

  ကုမ္ပဏီ၏ ရင်ဵနှီဵေငွတန်ဖိုဵမှာ ကျြ် ၅၅,၃၄၂.၃၀ သိန်ဵြဖစ်ြါသည။် Covid -19 ကြ်ေရာဂါနှင်ဴ ထူဵြခာဵ 

ြဖစ်စဉ်မျာဵေကကာင်ဴ စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ တုဳ့ဆိုင်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 

မတလ်ဘဏ္ဍာနှစအ်တွက် အသာဵတင်အြမတ် ကျြ ် ၂၂၀၄.၃၉၃၆၅ သိန်ဵရရှိခဲဴရာ ၃၁.၃.၂၀၂၂ ေန့ရှ ိ စုေဆာင်ဵ 

ဖြီဵ အြမတ်လက်ကျန်ေငွ ကျြ် ၁၆၇၂၁.၆၄၂၈၂ သိန်ဵြဖစ်ြါသည။်  

 ယခုကာလသည် Covid 19 ကမ္ဘာဴကြ်ေရာဂါ ရင်ဆုိင်ေနရသည်ဴအချန်ိနှင်ဴ အြခာဵေသာ အေကကာင်ဵချင်ဵရာ 

မျာဵေကကာငဴ် မိမိတ့ုိ ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှေဆာင်ရွက်အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှေသာ လုြ်ငန်ဵအချ ို့မှာ ေမျှာ်မှန်ဵထာဵ 

သေလာက် တုိဵတက်မှုမရိှဘဴဲ လုြ်ငန်ဵအချ ို့ တ့ဳုဆုိင်ဵေနြခင်ဵနှင်ဴ ရရိှထာဵေသာ အြမတ်ေငွမျာဵအာဵ ေနာင်ေရရှည် 

အကျ ိုဵအြမတမ်ျာဵ ြိုမိရုရှိေစရန် ေဆာက်လုြေ်ရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ အရှိန်အဟုန်မြျက် ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ရန် ဆန်စြါဵေရာင်ဵဝယ်မှု လုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵထညဴ်ဝင်ထာဵရန် လျာထာဵသညဴ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 

နိုဝင်ဘာလ(၁၈)ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵြ ြြုလုြ်သညဴ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်ဵ အေဝဵ (၄/၂၀၂၂) ဆုဳဵြဖတခ်ျက်အရ 

ယခု အစီရင်ခဳသညဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတလ်အထိ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အြမတေ်ဝစု 

ခွဲေဝေြဵြခင်ဵအာဵမြြုရန် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ မှ သေဘာတူဆုဳဵြဖတထ်ာဵြါေကကာင်ဵနှင်ဴ အစုရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ 

နာဵလည်ေြဵေစလိုြါေကကာင်ဵ ေြြာကကာဵအြ်ြါတယ်။ ေနာက်နှစ်ေတွမှာ စီဵြွာဵေရဵ အခွင်ဴအလမ်ဵ အေြခအေန 

မျာဵအရ အြမတေ်ဝစုေြဵနိုင်ဖို့အတွက် ကကိုစာဵေဆာင်ရွက်သွာဵြါမည်။ အစုရှယ်ယာ ရှင်မျာဵအာဵ အြမတေ်ဝစု 

အြဖစ် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်မ ှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ ထုတ်ေြဵခဲဴဖြီဵ၊ ယခုထိ (၁၆)နှစ်တာကာလအတွင်ဵ မူလ 

အစုရှယ်ယာတန်ဘုိဵ၏ ၂၄၉% ကုိ ြြန်လညထ်ုတ်ေြဵနိုင်ခဲဴဖြီ ြဖစ်ြါသည။်  

မိမိတို့အေနြဖင်ဴ မိမိတို့အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵနှင်ဴ ကုမ္ပဏီအတွက် အကျ ိုဵရှိေစမညဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

အစဉ်ကကိုဵစာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ၏ တာဝန်ေြဵမှု၊ ယဳုကကည်အာဵထာဵမှုမျာဵ 

အတွက် ေကျဵဇူဵတင်ရှိြါေကကာင်ဵ အလဵအနက်တင်ြြအြ်ြါသညခ်င်ဗျာဵ။ 

 

 

 

 

   

 

 ဝင်ဵေအာင် 

 ဥက္ကဌ  

 

 



 

ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ 

(၁၆)ကကိမေ်ြမာက် နှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်ဵ အေဝဵသ့ုိတင်ြပသညဴ် 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့  အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ  

၁။ ကုမ္ပဏီစတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵ 

 ကုမ္ပဏီအာဵ စတင်ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ခဴဲြခင်ဵမှာ တရုတ်ြြည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳနှင်ဴ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ 

အဖဲွ့ဝင် နိုင်ငဳမျာဵအကကာဵ စီဵြွာဵေရဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်ေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်နှင်ဴ ကုန်သွယ်မှု 

ဖွဳ့ ဖဖိုဵ တိုဵတက်မှု အခွင်ဴအလမ်ဵ ြိမုိုရရှိေစရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ တရုတြ်ြည်သူ့သမ္မတနိင်ုငဳ၊ ကွမ်ဵရှီဵြြည်နယ်၊ 

နန်နင်ဵ တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ အြါအဝင် အာဆီယဳအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအာဵ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၊ အေဆာက်အဦဵ 

မျာဵ၊ စီဵြွာဵေရဵဆိုင်ရာ ကုိယ်စာဵလှယ်ရုဳဵမျာဵ တညေ်ဆာက်ရန်အတွက် ေြမကွက်မျာဵေြဵအြ်ခဲရဴာ အဆုိြါ 

ေြဵအြ်သည်ဴ ေြမကွက်မျာဵေြါ်တွင် နုိင်ငဳေတာ်ကုိယ်စာဵ တာဝန်ယူတည်ေဆာက်ရန်အတွက် အမျာဵြုိင်ကုမ္ပဏီ 

တစ်ခု လုိအြ်လာြခင်ဵေကကာင်ဴ စီဵြွာဵေရဵနှင်ဴ ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ချက်ြဖင်ဴ ေရွှေနုိင်ငဳ 

အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကုိ ကနဦဵ ဦဵေဆာင်ဖွဲ့စည်ဵ 

တညေ်ထာင်သူ (၇)ဦဵြဖင်ဴ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်ေန့ ခွင်ဴြြုချက်ြဖင်ဴ ကနဦဵ စတင်တညေ်ထာင်ခဲဴ 

ြါသည။်  

၂။ ကုမ္ပဏီစတင်တညေ်ထာင်သူ ဒါရိုက်တာမျာဵ  

 ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်အာဵ မူလစတင် 

တညေ်ထာင်သူ (Founder) ေအာက်ေဖာ်ြြြါ ဒါရိုက်တာမျာဵသည် အစဉ်အလာေကာင်ဵမွန၍် ဂုဏ်သတင်ဵရှိသူ 

ြမန်မာနိင်ုငဳသာဵစီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ မူလကနဦဵ ဒါရိုက်တာမျာဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ နှင်ဴ 

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မျာဵတွင် ဒါရုိက်တာအဖဲွ့၏ ဥက္ကဌနှင်ဴ အဖဲွ့ဝင်မျာဵအြဖစ် ေအာက်ြါအတုိင်ဵ တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴကကြါသည။် 

 အမည်      တာဝန် 

(၁) ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ     ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ဦဵဝင်ဵေအာင်     ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 

(၃) ဦဵေဇာမ်င်ဵဝင်ဵ     ဒါရိုက်တာ 

(၄) ဦဵေအာင်လွင်     ဒါရိုက်တာ 

(၅) ဦဵစိန်ဝင်ဵလှိုင်     ဒါရိုက်တာ 

(၆) ဦဵထွန်ဵေအာင်     ဒါရိုက်တာ 

 (ြမန်မာညနွ့်) 

(၇) ဦဵဖငိမ်ဵေအာင်     မန်ေနဵဂျင်ဵဒါရိုက်တာ 



 

 မိမိတ့ုိသည် အမျာဵြုိင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ေထာင်ခဴဲဖြီဵေနာက် အမျာဵြုိင်ကုမ္ပဏီမျာဵဥြေဒနှင်ဴအညီ ကုမ္ပဏီ 

၏ လုြ်ေဆာင်ချက်မျာဵနှင်ဴ ေအာင်ြမင်မှုမျာဵအေြါ် ယုဳကကညအ်ာဵထာဵကကသူ ြြည်သူမျာဵမှ အစုရှယ်ယာမျာဵ 

ထည်ဴဝင်ရင်ဵနီှ ြဵမှုြ်နဳှလာကကြခင်ဵေကကာင်ဴ ထုိအရင်ဵအနီှဵမျာ ြဵဖင်ဴ စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵေအာင်ြမင်စွာ လုြ်ေဆာင်ခဴဲ 

ကကသည်မှာ ယခုအခါ (၁၆)နှစ် ရှိခဲဴဖြီြဖစ်ြါသည။် 

၃။ ကုမ္ပဏီမတည်ရင်ဵနှီဵေငွနှင်ဴ အမျာဵြပည်သူ ရှယ်ယာထညဴ်ဝင်ြမှုပ်နှဳထာဵမှု 

 ကုမ္ပဏီ၏ သတ်မှတမ်တညေ်ငွရင်ဵ  (Authorized Capital) သည ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျြ်သန်ဵ 

တစ်ေသာင်ဵတိတိ)ြဖစ်၍ အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျြ် ၁,၀၀၀/-ြဖင်ဴ  အစုရှယ်ယာေြါင်ဵ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀)ြဖစ ်

ြါသည။် ယခုအခါ ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် 

အစုရှယ်ယာရှင်(၆၃၇) ဦဵရိှဖြီဵ၊အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျြ် ၁,၀၀၀/-ြဖင်ဴ  အစုရှယ်ယာအေရအတွက် စုစု ေြါင်ဵ 

(၅,၅၃၄,၂၃၀)စု တန်ဘုိဵအာဵြဖင်ဴ ေငွကျြ် ၅,၅၃၄,၂၃၀,၀၀၀/-ကုိ Paid up capital အြဖစ် မတည်ရင်ဵ နှီဵထာဵ 

ြါသည။် 

၄။ ကုမ္ပဏီမှ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ 

၄-၁။ ြမန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီဵဇက်ဟုိဵ(လ်)ဒင်ဵ(စ်)ြတ်ဘလစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Thilawa SEZ 

Holdings Public Limited - MTSH)တွင် ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ 

ကုမ္ပဏီလီမတိက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သီလဝါအထူဵစီဵြွာဵေရဵဇုန် တညေ်ဆာက်အေကာင် အထည်ေဖာ်ရန် 

အတွက် ဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာ MTSH တွင် စတင်တည်ေထာင်သူတစ်ဦဵအေနြဖင်ဴ အဖဲွ့ဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအြဖစ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳခဲဴြါသည။် MTSH ကုမ္ပဏီသို့ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳေငွ ကျြ်သန်ဵ ၁၉၅၀ အာဵ ထညဴ်ဝင်ထာဵြါသည။် နိုင်ငဳ 

တကာမှ စီဵြွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ ကကီဵမျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳကကမညဴ် လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၏ စိတ်ဝင်စာဵမှုကုိ လွန်စွာ 

ရရိှေနေသာ အထူဵစီဵြွာဵေရဵဇုန် (SEZ) စီမကိဳန်ဵကကီဵ တစ်ခုြဖစ်ြါသည။် 

 ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵဝင်ဵေအာင်သည ် သီလဝါအထူဵစီဵြွာဵေရဵဇုန်ကကီဵ ြဖစ်ေြါ်လာေရဵအတွက် ဂျြန် 

နိုင်ငဳနှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳကကာဵ၊ အစိုဵရနှင်ဴ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵအကကာဵ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွကခ်ဲဴသူြဖစ်ဖြီဵ၊ MTSH 

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အြဖစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုမ္ပဏီစတင်တညေ်ထာင်စဉ်ကြင် စတင်ဦဵေဆာင်ခဲဴဖြီဵ 

ယေန့တိင်ု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျှကရ်ှိြါသည။် ဤ ကုမ္ပဏီမှ 

ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ ဦဵမင်ဵစိန်သည ် အဆိုြါ MTSH တွင် Alternative Director အြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျှက်ရှိ 

ြါသည။် ကုမ္ပဏီသည် MTSH တွင် ထညဴ်ဝင်ထာဵေသာ ရင်ဵနှီဵေငွမျာဵအတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အထိ နှစ်စဉ်အြမတေ်ဝစုမျာဵ ရရှိခဲြဴါသည။်  

 MTSH ကုမ္ပဏီသည ် မူလစတင်တည်ေထာင်ခဲဴစဉ်က သီလဝါစီဵြွာဵေရဵဇုန်နှင်ဴ ဆက်စြေ်သာလုြ်ငန်ဵ 

မျာဵကုိသာ ေဆာင်ရွက်ခဴဲရာမှ ယခုအခါ ဖမို့ြြအိမ်ရာနှင်ဴ ဘက်စဳုဖဳွ့ဖဖိုဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵ လုြ်ငန်ဵမျာဵြါ တုိဵချဲ့ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကလ်ျှကရ်ှိြါသည။် သီလဝါအထူဵစီဵြွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵမှာလည်ဵ ေဆာက်လုြ် 

ေရဵလုြ်ငန်ဵ တညေ်ဆာက်မှု၊ လူေနနှင်ဴ စီဵြွာဵေရဵအေဆာက်အအဳုမျာဵ(R&C) ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ 

လုြ်သာဵေန အေဆာင်ငှာဵရမ်ဵမှုမျာဵလည်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ သ့ုိြါ၍ နှစ်စဉ်မြြတ် မိမိတို့ ထညဴ်ဝင် 

ထာဵသညဴ် အစုရှယ်ယာမျာဵအတွက် အြမတေ်ဝစုမျာဵ ရရိှြါသြဖင်ဴ မိမိတို့ GLAD အေနြဖင်ဴ MTSH တွင် ရင်ဵနှီဵ 

ေငွမျာဵ ထညဴ်ဝင်ထာဵသညဴ်အတွက် အကျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵ ခဳစာဵရလျက်ရှိြါသည။် 



 

၄-၂။ ြမန်မာအက်ဂရိုအိတ(်စ်)ချနိ်ဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Agro Exchange 

Public Company  Limited - MAEX) တွင်ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

 MAEX သည ်ရန်ကုန်ဖမို့ေတာ ်စည်ြင်သာယာေရဵေကာ်မတီ(YCDC)နှင်ဴ အကျ ိုဵတူြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက် 

၍ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အင်ဵစိန်ဖမို့နယ်၊ ေရွှေြြညသ်ာတဳတာဵလမ်ဵနှင်ဴ ြုလဲလမ်ဵေထာင်ဴ၊ တညင်ဵကုန်ဵ 

ဘူတာနှင်ဴ ကြ်လျက်ရိှ ၈၂.၇၈ ဧကရိှေသာ ေြမေြါ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှေသာ MAEX တညင်ဵကုန်ဵ 

သစ်သီဵဝလဳ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်နှင်ဴ ြန်ဵမန်လက်ကာဵေဈဵကကီဵစီမဳကိန်ဵ လုြ်ငန်ဵတွင် ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှေငွ သန်ဵ ၂၀၀၀ 

ထညဴ်ဝင်ထာဵရှိြါသည။်  

 အဆုိြါလက်ကာဵေဈဵသစ်ကကီဵ ေဈဵရဳုမျာဵကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်ေန့တွင် စတင်ဖင်ဴွလှစ် 

နိုင်ခဲဴဖြီဵ၊ တညေ်ဆာက်ဖြီဵစီဵေသာ Shop House မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵနှင်ဴ လက်ကာဵေဈဵရဳုကကီဵမျာဵအတွင်ဵရိှ 

ဆုိင်ခန်ဵငယ်မျာဵ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵတ့ုိကုိ လုြ်ကုိင်ေဆာင်ရွက် လျက်ရိှရာ ယခုအခါေဈဵကကီဵ၏ 

ေဈဵရဳု (၁)၊(၂)၊ (၃)၊(၄)တ့ုိတွင် အရွယ်အစာဵစဳု ဆုိင်ခန်ဵေြါင်ဵ(၇၀၀၀)ေကျာ် ဖွင်ဴလှစ်ရန် တညေ်ဆာက်ဖြီဵစီဵဖြီဵ 

ဆိုင်ခန်ဵ(၈၀%)ခန့် ငှာဵရမ်ဵဖွင်ဴလှစ်ေနဖြီ ြဖစ်ေကကာင်ဵသိရှိရြါသည။် ေဈဵဝယ်သူမျာဵ ေဈဵေရာင်ဵချသူမျာဵ 

တိုဵ တက်စည်ကာဵလျှကရ်ှိ ဖြီဵ ေန့စဉ်ဝင်ေငွ တိုဵ တက်ရရိှေနသည်ကုိ ေတွ့ြမင်ေနရဖြီ ြဖစ်ြါသည။် 

 အဆုိြါလက်ကာဵေဈဵကကီဵတွင် ြထမအဆင်ဴအေနြဖင်ဴ အကကီဵစာဵ လက်ကာဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ြဲွရဳု/ ရဳုဵခန်ဵ/ 

လူေန ၃ ထြ်နှင်ဴ ၄ ထြ် အေဆာက်အဦဵ(Shophouse) အလဳုဵ (၂၀၀)လုဳဵနှင်ဴ အလတ်စာဵြွရဲုဳ ( Medium 

Wholesale) (၆၄) လုဳဵ စုစုေြါင်ဵ (၂၆၄) လဳုဵ တညေ်ဆာက်ရန် စီမခဳျက်ေရဵဆွဲထာဵ ဖြီဵ၊ ြထမအဆင်ဴအေနြဖင်ဴ 

Shop House (၆၃) ေဆာက်လုြလ်ျှကရ်ှိရာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်တွင် (၄၀)လုဳဵ ေဆာက်လုြဖ်ြီဵစီဵ 

ေရာင်ဵချလျက်ရှိဖြီဵ ကျန်၂၃ လုဳဵမှာ တညေ်ဆာက်ေနဆဲြဖစ်ြါသည။် တည်ေဆာက်ဖြီဵစီဵသွာဵေသာ ြွရဲုဳ၊ ရုဳဵခန်ဵ 

မျာဵအနက် ၃၂ လုဳဵမှာ ၈၀% ေရာင်ဵချခဲဴဖြီဵြဖစ်ေကကာင်ဵလည်ဵ သိရှိရသည။်  Shophouse မျာဵတွင် ဘဏ်မျာဵ၊ 

ဆန်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵြွရဲုဳ၊ စိုက်ြျ ိုဵေရဵလုြ်ငန်ဵသဳုဵ အေရာင်ဵြစ္စည်ဵဆိုင်မျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ေရာင်ဵချ စည်ကာဵလျက်ရှိြါ 

သည။် MAEX ကုမ္ပဏီ မှ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်ကကိမ၊် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်ကကိမ၊် ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်ကကိမ် စုစုေပါင်ဵ (၃) ကကိမ် အြမတ်ေဝစုမျာဵ ရရိှဖပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

၄-၃။ ြမန်မာေနရင်ှနယ် တယ်လီကွန်ဵ ဟုိဵလ်ဒင်ဵစ် ပတဘ်လစ် ကုမ္ပဏီလီမတိက်(Myanmar National 

Telecom Holdings Public Company Ltd - MNTH)တွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု 

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

ခုနှစ်မ ှယခုအစီရင်ခဳသညဴ်ေန့အထိ စုစုေြါင်ဵ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုမှာ ေငွကျြ် ၂၀၇၆.၀၅ သန်ဵ ြဖစ်ြါသည။် MNTH 

ဆက်သွယ် ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵ လုြ်ေဆာင်ခွင်ဴရရိှသည်ဴ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဝင်ကုမ္ပဏီြဖစ်ဖြီဵ၊ မိမိတ့ုိ 

ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ အြခာဵြမန်မာ ြုဂ္ဂလိကအမျာဵြိင်ု ကုမ္ပဏီ(၁၀)ခုနှင်ဴအတူ ြူဵေြါင်ဵ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳထာဵရှိြါ 

သည။် လုြ်ငန်ဵသဘာဝအရ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳကကီဵမာဵသြဖင်ဴ အြမတေ်ဝစုရရှိနိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵေကကာင်ဵ တင်ြြအြ်ြါ 

သည။် 

 



 

 
 

 

 

 

၅။ ဒါရိုက်တာမျာဵမှ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဦဵေဆာင် စီမဳခန့်ခွဲမှုမျာဵ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵဝင်ဵေအာင်သည ် မိမိတို့ GLAD ကုမ္ပဏီမှ အစုရှယ်ယာထညဴ်ဝင်ထာဵသညဴ် 

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH)၏ ဥက္ကဌအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 

ဦဵမင်ဵစိန်သည ်Alternate ဒါရိုက်တာအြဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ Myanmar National Telecom Holdings Public 

Company Ltd (MNTH)တွင် ဦဵထွန်ဵေအာင်သည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵခိုင်ေဌဵသည ်

Alternate ဒါရိုက်တာ အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ Myanmar Agro Exchange Public Company  Limited(MAEX) 

ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ယ ူေဆာင်ရွကလ်ျှကရ်ှိြါသည။် 

ကုမ္ပဏီ၏ ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ ဦဵမင်ဵစိန်နှင်ဴ မန်ေနဵဂျင်ဵဒါရိုက်တာ ဦဵထွန်ဵေအာင်တို့သည် တာဝါတိုင် 

တညေ်ဆာက်ေရဵအတွက် အနီဵကြ် ကကီဵကကြ်တာဝန်ယူ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကုန်သွယ်မှုလုြင်န်ဵကုိ ဒါရိုက်တာ 

1950M 
33%  

2000M 
33% 

2076.05M 
34% 

ကုမ္ပဏီရင်ဵနှီဵြမှု ပ်နှဳမှုမျာဵ (ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) (M) 
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ဦဵေအာင်ေဇာ်ဦဵမှလည်ဵ ေကာင်ဵ၊ အေဆာက်အဦဵမျာဵ ေဆာက်လုြြ်ခင်ဵလုြ်ငန်ဵမျာဵကို ဒါရိုက်တာ ဦဵခုိင်ေဌဵမှ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရဳုဵလုြ်ငန်ဵ စီမဳခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာကိစ္စရြ်မျာဵကုိ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴ၊ ေဒါ်ရန်လင်ဵ၊ 

ဦဵသန့်ဇင်တို့မှလည်ဵ ေကာင်ဵ အသီဵသီဵ တာဝန်ယူ ကကီဵကကြ်ေဆာင်ရွက်ေြဵလျှက်ရှိြါသည်။ 

  

 GLAD ၏ လကရ်ှိလုြင်န်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေရရှည်ရင်ဵ နှီဵြမှုြ်နှဳမှုလုြ်ငန်ဵအြြင် 

ေရတိုလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ တဖြိုင်နက်တည်ဵ ေဆာင်ရွကေ်နေသာ်လည်ဵ  ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာမျာဵ ကုိယ်တိင်ု 

အနီဵကြ်ကကီဵကကြ်လျှက် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ စီမဳေရဵရာဌာနဝန်ထမ်ဵ (၁)ဦဵ၊ စာရင်ဵကုိင်ချုြ် (၁)ဦဵ၊ ေငွစာရင်ဵ 

ဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵ(၁)ဦဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှမှုဌာနဝန်ထမ်ဵ(၁)ဦဵခန့်ထာဵကာ စီမဳခန့်ခဲွလုြ်ကုိင် ေဆာင်ရွက် 

လျှကရ်ှိြါသည။်  

 

၆။ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ အင်ဵစိန်ဖမို့နယ် တညင်ဵကုန်ဵလက်ကာဵေဈဵသစ်စီမကိဳန်ဵအတွင်ဵ 
Myanmar Agro Exchange Public Company Limited (MAEX) မှ တာဝန်ယူတည်ေဆာက်လျှက်ရှိေသာ 
SHOP HOUSE အေဆာက်အဦဵမျာဵအနက်မှ Shop House (၄)ထြ် အေဆာက်အဦဵ(၅)လုဳဵနှင်ဴ (၃)ထြ် 
အေဆာက်အဦဵ (၆)လုဳဵ အာဵ ကန်ထရိုက်စနစ်ြဖင်ဴ တာဝန်ယ ူတညေ်ဆာက်လျက်ရှိြါသည်။  

Shop House (၄)ထြ် အေဆာက်အဦဵ (၅)လုဳဵအနက်(၄)လုဳဵမှာ (၁၀၀%)ေဆာက်လုြဖ်ြီဵစီဵဖြီဵ၊ကျန် 

(၁)လုဳဵမှာ ၉၀% ဖြီဵစီဵေနဖြီြဖစ်ြါသည။် Shop House (၃)ထြ် အေဆာက်အဦဵ(၆)လုဳဵအနက် (၄)လုဳဵမှာ 

(၁၀၀%)ခန့် ဖြီဵစီဵေနဖြီဵ၊ကျန် (၂)လုဳဵမှာ စတင်တညေ်ဆာက်လျှက်ရှိြါသည်။  ေဆာက်လုြေ်ရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ 

အာဵ ဒါရုိက်တာ ဦဵခုိင်ေဌဵမှ ကကီဵကကြ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှြါသည်။ လုြ်သာဵမျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေအာင် 

ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ကကီဵဌာနမှ လမ်ဵညွှန်ထာဵသညဴ် နည်ဵစနစ်မျာဵအတိင်ုဵ လိုက်နာကျင်ဴသုဳဵ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိ 

ြါသည။်  

တာဝါတိုင်တညေ်ဆာက်အေနြဖင်ဴ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ MNTH မှ ကန်ထရိုက်ရယူ၍ 

တာဝါတိင်ု (၃၂)တိင်ု ေဆာက်လုြြ်ခင်ဵလုြ်ငန်ဵကုိ ေဆာင်ရွကခ်ဲဴြါသည။် ေြမေနရာအဆင် မေြြသြဖင်ဴ တာဝါ 

တိင်ု(၁)မှာ စာချုြ်ဖျက်သိမ်ဵခဴဲဖြီဵ၊ ကျန်(၃၁)တုိင်ကုိ ဆက်လက်တည်ေဆာက်ခဴဲြါသည်။ တာဝါတုိင်တည်ေဆာက် 

ြခင်ဵအတွက် လုြ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ  ကျသင်ဴေငွ ၉၃၆.၀၅၂ သန်ဵြဖင်ဴ MNTH နှင်ဴ လုြ်ငန်ဵသေဘာတစူာချုြ် ချုြ်ဆိုခဴဲ 

ဖြီဵ၊ အစီရင်ခဳသညဴ်နှစ်အထိ MNTH မှ ကျြ် ၄၇၂.၉၀၂ သန်ဵ ရရှိ ခဲဴြါသည။် ေဆာက်လုြစ်ရိတကု်န်ကျေငွ ကျြ် 

၆၉၉.၅၉၁ သန်ဵ သဳုဵစွဲခဲဴဖြီဵြဖစ်ြါသည။် ရရန်ကျန်ရှိေငွမျာဵကုိလည်ဵ ညှိနှိုင်ဵေတာင်ဵခဳထာဵဆဲြဖစ်ြါသည။် 

ယခုအခါ စုစုေြါင်ဵ တာဝါတိင်ု (၃၁)တိင်ု လုြ်ငန်ဵဖြီဵစီဵြဖစ်၍ MNTH ထဳသို့ အဖြီဵသတ်လုြ်ငန်ဵအြ်နှဳထာဵရှိဖြီဵ 

ြဖစ်ြါသည။်  

ကုန်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ကုမ္ပဏီအတွက် အကျ ိုဵအြမတရ်ရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ ဒါရိုက်တာ 

ဦဵေအာင်ေဇာ်ဦဵမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိေသာ ဆန်စြါဵတင်ြို့ေရာင်ဵချေရဵလုြ်ငန်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵေငွ 

ထညဴ်ဝင်၍ လုြ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွကထ်ာဵ ရှိြါသည။် 



 

 လကရ်ှိရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှုလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ အရှိန်အဟုန်မြျက် ေဆာင်ရွကသွ်ာဵမည်ဴအြြင် ေရရှည်အကျ ိုဵ 
ြဖစ်ထွန်ဵေစမည်ဴ စက်မှုကုန်ထုတ်လုြမ်ှုနင်ဴှ စက်မှု/ အိမရ်ာအေြခခဳအေဆာက်အဦဵမျာဵ တညေ်ဆာက်ေရဵ 
လုြ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေရတိုအကျ ိုဵအြမတရ်ရှိနိုင်မည်ဴ သွင်ဵကုန်၊ ထုတ်ကုန်နှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ 
ကုမ္ပဏီ၏ ြဳုမှနဝ်င်ေငွ ရရှိေရဵအတွက် တိုဵ ချဲ့ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။ 

 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အေနြဖင်ဴ ရရိှထာဵဖြီဵေသာ စီဵြွာဵေရဵအခွင်ဴအလမ်ဵေကာင်ဵမျာဵကုိ တိကျ၊ ြမန်ဆန်စွာ 
အချန်ိနှင်ဴတေြြဵညီ အကျ ိုဵရှိရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အေလဵအနက်ထာဵ၍ အစီအမဳမျာဵ 
ချမှတ ်လုြ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ြါသည။် 

 

၇။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ အစုရှယ်ယာပါဝင်မှုအေြခအေန (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိ) 

စဉ် အမည်  ရှယ်ယာအေရအတွက်  ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ဦဵဝင်ဵေအာင်  ၁၂၂,၉၇၀  ၂.၂၂ % 

၂ ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴ ၂၁၀,၅၅၀  ၃.၈၀% 

၃ ဦဵမင်ဵစိန်  ၁၄၅,၅၅၀  ၂.၆၃% 

၄ ဦဵခိုင်ေဌဵ  ၅၅,၅၅၀  ၁.၀၀% 

၅ ေဒါ်ရန်လင်ဵ  ၂၁၀,၅၅၀  ၃.၈၀% 

၆ ဦဵသန့်ဇင်  ၂၃၈,၀၀၀  ၄.၃၀% 

၇ ဦဵထွန်ဵေအာင်  ၈၁,၁၅၀  ၁.၄၇% 

 

၈။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ ေရွဵချယ်အတညြ်ပုခန့်ထာဵြခင်ဵ 

ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵ တိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တင်ွ ဆက်လက် 
တာဝန်ယူကကမည်ဴ ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင်မျာဵစာရင်ဵအာဵ ၃၀.၁၂.၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြြုလုြ်သည်ဴ "၁၅"ကကိမ်ေြမာက် 
အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵကကီဵမှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ေရွဵချယ်ခန့်အြ်ထာဵသညဴ် ေအာက်ေဖာ်ြြြါ 
ဒါရိုက်တာ (၇) ဦဵကုိ တာဝန်ေြဵအြ်ေကကာင်ဵ ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵကကီဵမှ အတည်ြြုခဲဴြါသည။် 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵမှာ - 

 အမည် အလုြ်အကိုင် ရာထူဵ 

(၁) ဦဵဝင်ဵေအာင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ဒဂုန်အင်တာေနရှင်နယ်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴ (ေခါ်)ဦဵတင်ြမင်ဴ ဥက္ကဋ္ဌ၊ြမတခ်ျမ်ဵသာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 

(၃) ဦဵမင်ဵစိန် ကုန်သည် ဒုတယိဥက္ကဋ္ဌ 

(၄) ဦဵခိုင်ေဌဵ ကုန်သည် ဒါရိုက်တာ 

(၅) ေဒါ်ရန်လင်ဵ ဖက်ရှင်လုြင်န်ဵြိင်ုရှင်၊ ေမလင်ဵ ဖက်ရှင်နှင်ဴ ဒါရိုက်တာ 

  ဆန်ဵသစ်လွင်အထည်ချုြလ်ုြ်ငန်ဵ 

(၆) ဦဵသန့်ဇင် ကုန်သည် ဒါရိုက်တာ 

(၇) ဦဵထွန်ဵေအာင် MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd မန်ေနဵဂျင်ဵဒါရိုက်တာ 



 

  ြမန်မာနုိင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥြေဒ ၂၀၁၇၊ ဒါရုိက်တာမျာဵခန့်အြ်ြခင်ဵ ြုဒ်မ ၁၇၃(ခ)တွင် အမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင် 

ေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵသည် နှစ်ြတ်လည် အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရြ်စီ၌ ဒါရုိက်တာဦဵေရ စုစုေြါင်ဵ၏ သဳုဵြုဳ 

တစ်ြုဳ (သို့မဟုတ်) သုဳဵြုဳတစ်ြုဳနှင်ဴ အနီဵစြ်ဆုဳဵြဖစ်သညဴ် အေရအတွက်သည ် ရာထူဵမှ အဖငိမ်ဵစာဵယူရမညဟု် 

ြြဌာန်ဵထာဵြခင်ဵနှင်ဴအညီ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာမျာဵ အလှညဴ်ကျနုတ်ထွက်ေြဵရန်ြဖစ် 

သည်ဴအေလျာက် ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင် (၇)ဦဵအနက်မှ ဒါရုိက်တာ (၃)ဦဵြဖစ်ေသာ ဦဵမင်ဵစိန်၊ ေဒါ်ရန်လင်ဵ၊ 

ဦဵသန့်ဇင်တ့ုိမှ နှုတ်ထွက်ကကမည်ြဖစ်ဖြီဵ၊ ဒါရုိက်တာအြဖစ်ြြန်လည် ေရွဵချယ်ခဳလုိြါက ေရွဵချယ်ြုိင်ခွင်ဴရိှြါသည။် 

 

၉။ နှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွအစည်ဵ အေဝဵကျင်ဵပြခင်ဵ 

 ကုမ္ပဏီစတင် တည်ေထာင်သည်ဴ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ နှစ်ြတ်လည်အေထွေထွ အစည်ဵအေဝဵ 

ကုိ ကျင်ဵြခဲရဴာ ယခုနှစ်တွင် (၁၆) ကကိမေ်ြမာက်ထိ နှစ်စဉ်မြြတ ်ေအာင်ြမင်စွာကျင်ဵြခဲဴြါသည။် 

 

၁၀။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၏ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပမှုအေြခအေန 

 ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အေနြဖင်ဴ ကုမ္ပဏီ၏ လုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအာဵ စီရင်သဳုဵသြ်ရန်အတွက် ၂၀၂၁-

၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်ဵ အေဝဵကုိ ( ၄ )ကကိမ် ကျင်ဵြနိုင်ခဲဴြါသည။် 

 

 

ဒါရုိကတ်ာအမည် 

အစည်ဵအေဝဵတက်ေရာက်မှု 

 (အကကိမ်) 

ဦဵဝင်ဵေအာင်  ၄ ကကိမ် 

ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴ  ၄ ကကိမ်  

ဦဵမင်ဵစိန်  ၄ ကကိမ် 

ဦဵထွန်ဵေအာင်  ၄ ကကိမ် 

ဦဵခုိင်ေဌဵ  ၄ ကကိမ် 

ေဒါ်ရန်လင်ဵ  ၄ ကကိမ် 

ဦဵသန့်ဇင်  ၄ ကကိမ် 

 

၁၁။ ြပင်ပစာရင်ဵစစ်ခန့်ထာဵြခင်ဵ 

 ကုမ္ပဏီ၏ ြြင်ြစာရင်ဵစစ်အြဖစ် Win Thin & Associates ကုိလည်ဵ ကုမ္ပဏီစတင်တည်ေထာင်စဉ်မှစ၍ 

အစုရှင်မျာဵ၏ သေဘာတူညခီျက်နှင်ဴအည ီ နှစ်စဉ်ခန့်ထာဵခဲဖဴြီဵ၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳ 

ကုမ္ပဏီမျာဵ အက်ဥြေဒအေရ ြြင်ြစာရင်ဵစစ်အြဖစ် Win Thin & Associates အာဵခန့်အြ်ေကကာင်ဵ 

၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ရက်ေန့ ြြုလုြ်ေသာ ဒါရုိက်တာအဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ (၇/၂၀၂၁)မှ ဆဳု ြဵဖတ်ခဴဲဖြီဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

(၃၀)ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵြဖြီဵခဲဴသညဴ် နှစ်ြတ်လည်အစည်ဵအေဝဵတွင် ြြန်လညခ်န့်ထာဵရန် သေဘာတူခဲြဴါ 



 

သြဖင်ဴ ဆက်လက်ခန့်ထာဵခဲဴဖြီဵ၊ ယခုတင်ြြထာဵသညဴ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ချုြ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵကုိ 

ဘဏ္ဍာေရဵလုြ်ထုဳဵ လုြ်နည်ဵ မျာဵနှင်ဴအညီ Win Thin & Associates မှ စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် စာရင်ဵမျာဵြဖစ်ြါသည။် 

၁၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵအေြခအေနနှင်ဴ နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ  

 ကုမ္ပဏီ၏ ရင်ဵနီှဵေငွတန်ဖုိဵမှာကျြ် ၅၅,၃၄၂.၃၀ သိန်ဵြဖစ်ြါသည်။ ယခင်နှစ် (၃၁.၃.၂၀၂၁) အထိအြမတ် 

လကက်ျန်ကျြ် ၁၄,၅၁၇.၂၄၉၁၆ သိန်ဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ယခု၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အသာဵတင်အြမတ်ကျြ် 

၂,၂၀၄.၃၉၃၆၅ သိန်ဵရရှိခဲဴရာ ၃၁.၃.၂၀၂၂ေန့ရှ ိ စုေဆာင်ဵဖြီဵအြမတလ်က်ကျန်ေငွ ကျြ်၁၆,၇၂၁.၆၄၂၈၂ သိန်ဵ    

ြဖစ်ြါသည။် ဘဏ္ဍာေရဵအေြခအေနြြရှင်ဵတမ်ဵ ကုိ စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့ ၏ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵ တမ်ဵ အစီရင်ခဳစာတွင် 

အေသဵစိတ်တင်ြြထာဵြါသည။်  

 

၁၃။ အြမတေ်ဝစုခွဲေဝေပဵြခင်ဵကိစ္စ 

 ကုမ္ပဏီသည် ေရရှည်ရင်ဵ နှီဵြမှုြ်နှဳမှုမျာဵတွင် ရင်ဵနှီဵထညဴ်ဝင်ထာဵဖြီဵ ေနာင်ေရရှည်အကျ ိုဵအြမတမ်ျာဵ 

ြုိမုိရရိှဖြီဵ အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတ့ုိ ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နဳှထာဵရိှမှုမျာဵမှ အကျ ိုဵအြမတ်ြုိမုိရရိှေစရန် ရည်ရွယ် 

၍ လုြ်ငန်ဵအသစ်မျာဵ ထြ်မဳတုိဵချဲ့လုြ်ကုိင်ရန် လျာထာဵသည်ဴအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ အိမ်ရာေဆာက်လုြ်ေရဵ 

လုြ်ငန်ဵမျာဵ စတင်လုြ်ကုိင်ြခင်ဵနှင်ဴ ဆန်ေရာင်ဵဝယ်မှုလုြ်ငန်ဵတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳြခင်ဵစသည်ဴ လုြ်ငန်ဵအခွင်ဴ 

အလမ်ဵသစ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်ဵ၊ ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ Covid ကြ်ေရာဂါ ထိခိုက်မှုကာလ (၂)နှစ်ခန့်ရိှ 

သွာဵဖြီဵ ထူဵြခာဵြဖစ်စဉ်မျာဵလည်ဵ ြဖစ်ေြါ်လျကရ်ှိေသာကာလတွင် စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ တုဳ့ဆိုင်ဵေနြခင်ဵ၊ 

စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ အေြခအေနအရကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ ေရှ့ဆက်လက် ေလျှာက်လှမ်ဵရမည်ဴကာလတွင် ဘဏ္ဍာေငွ 

ေတာင်ဴတင်ဵမှုနှင်ဴလုြင်န်ဵမျာဵ အရှိနအ်ဟုန်မြျက် ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် ယခု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် 

အြမတေ်ဝစုခွဲေဝေြဵြခင်ဵ မြြုရန်အတွက် (၁၈.၁၁.၂၀၂၂)ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵြြြုလုြ်သညဴ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့  

အစည်ဵအေဝဵ (၄/၂၀၂၂) တွင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ သေဘာတဆူုဳဵ ြဖတ်ခဲဴကကြါသည။် ေနာင်နှစ်ေတွမှာ စီဵြွာဵေရဵ 

အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵအေနအထာဵအရ အြမတေ်ဝစုေြဵနိုင်ရန်အတွက် ကကိုစာဵေဆာင်ရွကသွ်ာဵြါမည်။ ကုမ္ပဏီ 

သည ်ယခုအချနိ်အထိ ေြဵရန် ေ ကဵဖမီမျာဵ လုဳဵဝမရှိြါေကကာင်ဵလည်ဵ အစုရှင်မျာဵကုိ အသိေြဵအြ်ြါသည။် 

 ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ်အြမတေ်ဝစုမျာဵ ခွဲေဝေြဵခဲဴရာ ယခုချနိ်ထိ 

အြမတေ်ဝစုအြဖစ် ကနဦဵမူလရှယ်ယာ ထညဴ်ဝင်ခဲကဴကသူမျာဵ ထညဴ်ဝင်ခဲဴေသာမတည်ေငွရင်ဵ၏ ၂၄၉% အာဵ 

အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵအာဵ ခွဲေဝေြဵနိုင်ခဲဴဖြီဵ ြဖစ်ြါသည်။ 

  

၁၄။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရုဳဵခန်ဵတညေ်နရာ 

ကုမ္ပဏီရုဳဵခန်ဵလိြ်စာမှာ  ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ ၊ စမ်ဵေချာင်ဵဖမို့နယ်၊ အမှတ် ၂၆၈၊ ြြည်လမ်ဵ၊ ဒဂုန်စင်တာ-၂၊ 

၈ လွှာ -အခန်ဵအမှတ် (8E ) ေြမနီကုန်ဵ သ့ုိ ၂၀၁၉ခု ဧဖြီလ ၁ ရက်ေန့မှ စ၍ ေြြာင်ဵေရွ့ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴြါသည။်  

 
 
 
 



 

၁၅။ နိဂုဳဵ 

   

 ယခုနှစ်ြတ်လည်တွင် တင်ြြထာဵေသာ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ၏ အခက်အခဲမျာဵကို 

ရင်ဆုိင်ေကျာ်လွာဵဖြီဵ ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်ခဴဲသြဖင်ဴ ကုမ္ပဏီအေနြဖင်ဴ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ခုနှစ်အတွက် အခွန်လျာထာဵ 

ချက်နှုတ်ဖြီဵ အသာဵတင်အြမတ ်၂,၂၀၄.၃၉၃၆၅ သိန်ဵရရိှေစရန် ကကိုဵြမ်ဵေဆာင်ရွက် နိုင်ခဲဴြါသည။်  

 မိမိတို့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ သည် ကုမ္ပဏီအကျ ိုဵအြမတ်ြဖစ်ထွန်ဵမညဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဦဵစာဵေြဵေရွဵချယ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳြခင်ဵ၊ ေရတိုဝင်ေငွရရှိ နိုင် မညဴ်လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ၊ ရင်ဆိုင်ကကုဳ 

ေတွ့ရေသာ အခက်အခဲမျာဵကုိလည်ဵ ညညီွတစ်ွာ ြူဵေြါင်ဵေြဖရှင်ဵကကဖြီဵ၊ ေအာင်ြမင်သညဴ် ရလဒ်ေကာင်ဵမျာဵ 

ရရိှေစရန် ဆက်လက်ေဆာင်ရွကေ်ြဵြခင်ဵြဖင်ဴ ကုမ္ပဏီအကျ ိုဵစီဵြွာဵတိုဵ တက်ေရဵ စဉ်ဆက်မြြတ ် တညရ်ှိသွာဵ 

ေစမည်ြဖစ်ြါသည။်  

 

 

 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့  
ေရွှေနိုင်ငဳ အေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵအမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် 
 
ရက်စွဲ ။  ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆ )ရက်။ 
  



 

ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ 

ဦဵဝင်ဵေအာင်သည် ဤကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဌြဖစ်ြါသည။် ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ကုမ္ပဏီကုိ 

မူလဦဵေဆာင်တည်ေထာင်ခဲဴသညဴ် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ 

ခုနှစ်အထိ ကုမ္ပဏီ၏ ဒုတိယဥက္ကဌတာဝန်ကုိ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴဖြီဵ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် 

ဧဖြီလမှ ယေန့တိုင် ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဌအြဖစ် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိြါ 

သည။် 

ဦဵဝင်ဵေအာင်သည် Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Ltd 
(MTSH)၏ ဥက္ကဌအြဖစ် တာဝန်ယူ ဦဵေဆာင်ေနသူ တစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ သီလဝါ 

အထူဵစီဵြွာဵေရဵဇုန် ြဖစ်ေြါ်အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရနှင်ဴ ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵအကကာဵ 
ဦဵေဆာင်အာဵစိုက် ကကိုဵြမ်ဵညှိနှိုင်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသူတစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ဂျြန်နိင်ုငဳလုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ တွဲဖက်၍ 
နိုင်ငဳသာဵမျာဵ ရင်ဵနှီဵြမှုြ်နှဳမှု ရရှိရန်နှင်ဴ အမျာဵြြည်သူမျာဵမှ အစုရှယ်ယာ ထညဴ်ဝင်နိုင်ရန် ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ 
ဦဵေဆာင်ညိှနှိုင်ဵခဲဴသူ တစ်ဦဵြဖစ်ြါသည။် 
 ဦဵဝင်ဵေအာင်သည် Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (MJTD)၏ ဥက္ကဌအြဖစ်လည်ဵ 
ေကာင်ဵ၊ ဒညင်ဵကုန်ဵလက်ကာဵေဈဵသစ်ကကီဵ တညေ်ဆာက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိသည်ဴ 
"Myanmar Agro Exchange Public Company Ltd (MAEX)"၏ တညေ်ထာင်သူ ဥက္ကဌအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှြါသည်။  

ဦဵဝင်ဵေအာင်သည် ြြည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳကုန်သညမ်ျာဵနှင်ဴ စက်မှုလက်မှု လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ 
အသင်ဵချုြ်(UMFCCI)၏ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ၂၀၁၁ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ခုနှစ်ထိလည်ဵေကာင်ဵ။ အာဆီယဳစီဵြွာဵေရဵ အကကဳေြဵ 
ေကာင်စီ (ABAC)၏ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊  မဲေခါင်ေဒသခွဲ စီဵြွာဵေရဵ 
ဖိရုမ်(GMS-BF)၏ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ လည်ဵေကာင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴြါသည။် 
အမျ ိုဵသာဵစီဵြွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုေရဵအကကဳေြဵေကာင်စီ (NESAC)နှင်ဴ ကုလသမဂ္ဂ အေရှ့အာရှနှင်ဴ ြစိဖိတန်ိုင်ငဳ 
မျာဵ ဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ UN-ESCAP တို့၏ အကကဳေြဵေကာင်စီတွင် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵအြဖစ်လည်ဵ  တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွကခ်ဲဴြါသည။်  

ဦဵဝင်ဵေအာင်သည် Dagon Group of Companies အာဵ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်ဵက စတင်တည်ေထာင်ခဴဲ 

ဖြီဵ၊ Dagon Group of Companies၏ ဥက္ကဌအြဖစ် ယေန့တိုင် တာဝန်ယူေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိ ြါသည။် 

 

ဦဵထွန်ဵေအာင်သည် ရင်ဵနီှ ြဵမှုြ်နဳှမှုနှင်ဴကုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵ လုြ်ကုိင်လျက် 

ရှိေသာ ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵအမျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီ 

လီမိတက်ကုိ စတင်တညေ်ထာင်သူမျာဵအနက် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ လကရိှ် 

ဤကုမ္ပဏီ၏ အုြခ်ျုြမ်ှုဒါရိုက်တာအြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင် ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။ 

 ဦဵထွန်ဵေအာင်သည် ြမန်မာညနွ့်ကုမ္ပဏီလီမတိက်ကုိ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ေမလ 

တွင် ဦဵေဆာင်တည်ေထာင်ခဴဲ သူမျာဵအနက်တစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ယင်ဵကုမ္ပဏီ၏ အုြ်ချုြ်မှု 

ဒါရိုက်တာအြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျှက်ရှိြါသည။် ြမန်မာညနွ့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

သည် ြဲမျ ိုဵစုဳတန်ဖုိဵြမှင်ဴ ထုတ်ကုန် တင်ြို့ြခင်ဵလုြ်ငန်ဵနှင်ဴ ရာဘာစိက်ုြျ ိုဵထုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 



 

လျှကရ်ှိြါသည။် ဦဵထွန်ဵေအာင်သည် ြြည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိင်ုငဳကုန်သညမ်ျာဵနှင်ဴ စက်မှုလကမ်ှု 

လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵချုြ် (UMFCCI)၏ ဗဟုိအလုြ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင်အြဖစ် ၁၉၉၉ခုနှစ် ဧဖြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ဒီဇင်ဘာလအထိ တာဝန်ယူေဆာင်ရွကခ်ဲဴြါသည။်  

 ဦဵခုိင်ေဌဵသည် ေရွှေနုိင်ငဳအေရှ့အာရှဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင် 

ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵ ြဖစ်ြါသည်။ Trade Garden 

Co, Ltd တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦဵအြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် လျက်ရှိဖြီဵ 

လက်ရိှ ေဆာက်လုြ်ေရဵလုြ်ငန် ၊ဵ ြဲမျ ိုဵစဳုနှင်ဴ စာဵအုန်ဵဆီလုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုြ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှြါသည်။ ဦဵခုိင်ေဌဵသည် ရန်ကုန်စီဵြွာဵေရဵတက္ကသုိလ်မှ M.B.A 

ဘဲွ့ ရရှိခဲဴြါသည။်  

 

 ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴသည် ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴ 

သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဒုတိယဥက္ကဌအြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 

လျှက ် ရှြိါသည။် ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴသည်  ြမန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ)်ချနိ်ဵ အမျာဵ 

နှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်(MAEX) တွင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦဵြဖစ် 

ြါသည။် ြြည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိင်ုငဳကုန်သညမ်ျာဵနှင်ဴ စက်မှုလက်မှု 

လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵချုြ် (UMFCCI)၏ အလုြ်အမှုေဆာင် တစ်ဦဵအြဖစ် တာဝန ်

ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိြါသည။် ဦဵေကျာ်တင်ြမင်ဴသည် ရန်ကုန်တက္ကသုိလ်မှ မဟာ 

ဝိဇ္ဇာဘဲွ့၊ မဟာသု ေတသနဘဲွ့နှင်ဴ 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 ဘဲွ့တို့ကုိ ရရိှခဲဴြါသည။်  

 

 

 ဦဵမင်ဵစိန်သည် ေရွှေနုိင်ငဳအေရှ့အာရှဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင် 

ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဒုတိယဥက္ကဌအြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျှကရ်ှိြါ 

သည။် ြထမြုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်တွင် ဒါရုိက်တာအြဖစ် (၃)နှစ်ခန့် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴြါသည။် ဦဵမင်ဵစိန်သည ် ြမန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ)်ချနိ်ဵ အမျာဵနှင်ဴ 

သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီ လီမိတက်(MAEX)တွင် ဒုတိယဥက္ကဌအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH)၏ Alternate 

Director အြဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ေဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှိြါသည။် ဦဵမင်ဵစိန်သည် 

ဟသောတဖမို့တွင် မီနမီာဵကတ်ဆိုင်လုြင်န်ဵ၊ ရာသီထွက်သီဵနှဳမျာဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုြ်ငန်ဵ၊ ေကျာင်ဵကုန်ဵဖမို့ 

တွင် အေဖျာ်ယမကာစက်ရုဳနှင်ဴလယ်ယာစိက်ုြျ ိုဵြခင်ဵလုြ်ငန်ဵ၊ ေချာင်ဵသာတွင် အေသဵစာဵ ေငွေချဵလုြ်ငန်ဵနှင်ဴ 



 

မိဘုိုင်ဵေငွြဖညဴ်ကဒ် ြဖန့်ချေီရဵလုြ်ငန်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ လုြ်ကုိင်လျက်ရှိြါသည်။ ဦဵမင်ဵစိန်သည် 

လုြ်သာဵမျာဵေကာလိြ် (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)မှ B.A (Philosophy)ဘဲွ့ကုိ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရရိှခဲဴြါသည။်  

 

 ေဒါ်ရန်လင်ဵသည် ေရွှေနိုင်ငဳအေရှ့အာရှဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴ သက် 

ဆိင်ုေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵြဖစ်ြါသည။် ေဒါ်ရန်လင်ဵ  

သညအ်ထည်အလိြ ် ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချေသာ ဆန်ဵသစ်လွင် ကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ 

မန်ေနဂျင်ဵဒါရိုက်တာ ြဖစ်ြါသည။် သူမသည် ြမန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ)်ချနိ်ဵ အမျာဵ 

နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MAEX)တွင်ဒုတိယဥက္ကဌ တစ်ဦဵြဖစ်ြါသည်။ 

ေဒါ်ရန်လင်ဵသည် မန္တေလဵ တက္ကသိုလ်မှ B.A  (History) ဘဲွ့ ရရိှခဲဴ သူြဖစ်ြါသည။်  

 

 

 

 

ဦဵသန့်ဇင်သည် ေရွှေနုိင်ငဳအေရှ့အာရှဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵ အမျာဵနှင်ဴ သက်ဆုိင် 

ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵြဖစ်ြါသည။် ဦဵသန့်ဇင် 

သည် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိြ္ပဳတက္ကသုိလ်မှ B.A (Geography)ဘဲွ့နှင်ဴ Diploma in Food 

Technology တို့ကုိ ရရိှခဲဴြါသည။် UNITED PAINT GROUP Co,Ltd (UPG)တွင်ဴ 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵအြဖစ် နှစ်(၂၀)ေကျာန်ှင်ဴ UNISAN PLASTIC FACTORY 

Co.,Ltd(UPF)တွင် Finance Director အြဖစ် (၅)နှစ်အြါအဝင် ဒါရုိက်တာအဖဲွ့ဝင် 

တစ်ဦဵအြဖစ် နှစ်ေြါင်ဵ (၂၀)ေကျာ ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴဖြီဵ၊ EXCELLENCE 

MINERAL MANUFACTURING Co,Ltd (EMM)တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵ 

အြဖစ် (၁၀)နှစ်ကကာ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴြါသည။် ြမန်မာနိင်ုငဳ ြထဝီဝင် အသင်ဵကကီဵ၏ အလုြအ်မှုေဆာင် 

တစ်ဦဵြဖစ်ဖြီဵ၊ ြထဝ၀ီင် ေကျာင်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအသင်ဵ (ရန်ကုန်)၏ ဒုတိယဥက္ကဌတစ်ဦဵအြဖစ် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိြါသည။်  
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