Diversified Myanmar Conglomerate

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခစ
ံ ာ
၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဥယဥောဇ ဉ် - ၀၃
က္ုမ္ပဏီအော က္ဉင်းယ- ၀၄
ောမ္ ဉမ္ှန်းခ က္၊ယရညမ္ှန်းခ က္နှငယပန်းတင
ု မ္ ဉ်းယ- ၀၅
မ္မ္တုို့ယစီ်းပဉ်းောရ်းော ဉငရွက္မ္ှုယပံုစံ - ၀၆
သမ္ုင်းမ္ှတတုငမ္ ဉ်း – ၀၇
ဖြစရပမ္ ဉ်း – ၀၉
Management Retreat - ၁၂
Construction Retreat - ၁၃
အုပစုဝငက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းယ- ၁၄
နုငငံတက္ဉနှငယအက္ ်းတူယပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္မ္ှုမ္ ဉ်းယ- ၁၅

အက္ ်းသက္

ဘုတအြွဲ့ဒေါရိုက္တဉမ္ ဉ်း - ၁၆
စီမ္ံအုပခ ပမ္ှုယမ္ူောဘဉငမ္ ဉ်း - ၂၁
ုငသူမ္ ဉ်းနှငယပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္ဖခင်းယ- ၂၂
ဘုတအြွဲ့နှငယောက္ဉမ္တီမ္ ဉ်း - ၂၃
်းံု ရိံှု်းနုငောဖခယစီမ္ံခနို့ခမ္ှု - ၂၅
က္ခံမ္ှုအစီအစ - ၂၇

အမ္ခခံောဖမ္ြံွဲ့ဖြ ်းောရ်းလုပုပငန်း - ၂၈
ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းယ- ၂၉
လုပက္က္ဉ်းဖြနို့ဖြ ်းောရ်းလုပုပငန်းယ- ၃၀
ောမ္ဉောတဉဇဉ တငသင်းယောရဉင်းခ မ္ှုယလုပုပငန်း - ၃၁
ဟုတဇလုပုပငန်း - ၃၂
ဖြနို့ဖြ ်းောရ်းလုပုပငန်း - ၃၃
က္ န်းမ္ဉောရ်းယောစဉငရှဉက္မ္ှုယလုပုပငန်းယ- ၃၄
ောရရှညတညတံခုငဖမ္မ္ှု ုငရဉယအစီရငခံစဉယ- ၃၅
လုပူမ္ှုယပတဝန်းက္ င ုငရဉယတဉဝနဇူမ္ှုမ္ ဉ်း – ၄၃
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ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဥေ

ျာဇဉ်

ချစ်ခင်ေေးစားရပါေော ေူကကီးမင်းများခင်ဗျာ
၂၀၂၀ ရာစုသစ်အာဵ Covid 19 ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ
ကပ်ေရာဂါမှသည်၊ အေမရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ေရဵစစ်ပွဲ
အရှိန်ြမငဴ်တက်လာမှု၊
ြမန်မာဴ
အိမ်ခခဳေြမေဈဵကွက်
အကျဘက် ေရာက်ရှိေနမှုနှငဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲကျင်ဵပသညဴ်
နှစ်အတွင်ဵ ကျေရာက်ေနြခင်ဵ စသညဴ် စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာြဖငဴ်
စတင်ခဲဴြခင်ဵေကကာငဴ် ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳမှ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ကကီဵကကီဵငယ်ငယ်တို့တွင်
သက်ေရာက်မှုမျာဵ
ရင်ဆိုင်
ခဲဴရပါသည်။
စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍအေပါ်
သက်ေရာက်မှုမျာဵ
အနက် Covid 19 ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ၏
ထိုဵနှက်ချက်မှာ ပိုမိုြပင်ဵထန်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီမျာဵ
အုပ်စု အေနြဖငဴ် မတူညီေသာ လုပ်ငန်ဵအမျာဵအြပာဵတွင်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳထာဵသြဖငဴ် ခဳနိုင်ရည်ြပညဴ်ဝေနဆဲြဖစ်ပါသည်။
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ်
ြပည်တွင်ဵ
ခရီဵသွာဵလာမှု
ကန့်သတ် တာဵြမစ်မှုမျာဵေကကာငဴ် မိမိတို့အတွက် ဟိုတယ်ခရီဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ
အထိအနာဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။
အိမ်ခခဳေြမ
ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ မတိုင်မီကပင်
အကျဘက်
ေရာက်ေနဖပီဵ
ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ
မိမိတို့
အစီအစဉ်တွင် ပါရှိသညဴ် စီမဳကိန်ဵမျာဵအာဵ အေကာင်ဵဆုဳဵ
ြပင်ဆင်နိုင်ေရဵ၊
ဝယ်ယူမညဴ်
ြပည်သူမျာဵထဳ
အေကာင်ဵမွန်ဆဵုဳ ေသာ
တန်ဖိုဵ
ဖန်တီဵေပဵအပ်နိုင်ေရဵ
အတွက်
ြပန်လည်ဆန်ဵသစ်ရန်
အခွငဴ်အလမ်ဵကို
ေပဵခဲဴပါသည်။
မိမိတို့အေနြဖငဴ်
အလယ်အလတ်ကုမ္ပဏီ
အဆငဴ်သို့
ေရာက်ရှိရန် စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အိမ်ခခဳေြမ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ
စီမဳကိန်ဵအသစ်တစ်ရပ်အာဵ
ယခုနှစ်အတွင်ဵ
စတင်
မိတ်ဆက်ရန် လျာထာဵပါသည်။ မိမိတို့၏ စာဵေသာက်ကုန်
လုပ်ငန်ဵတွင် FMCG လုပ်ငန်ဵနှငဴ် logistics လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ
အြခာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵထက် ခဳနိုင်ရည်ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ဖပီဵ
ကပ်ေရာဂါမတိုင်မီက
အေြခအေနနီဵပါဵ
ေရာက်ရှိေနဖပီ
ြဖစ်ပါသည်။
မိမိတို့လုပ်ငန်ဵစု၏
ြဖန့်ချေရဵကု
ီ
မ္ပဏီအာဵ
ရန်ကုန်ဖမို့တွင်
ချဲ့ထွင်ခဲဴဖပီဵ
မန္တေလဵဖမို့တွင်
အထက်ြမန်မာြပည် ရုဳဵချုပ်ကို ယခုနှစ်အတွင်ဵ ဖွငဴ်လှစ်နိုင်ရန်
ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေရာင်ဵချရမှုမှာ
အမှန်တကယ် ြမငဴ်တက်လာခဲဴသြဖငဴ် စီဵပွာဵေရဵ ြမန်ြမန်
ဆန်ဆန် ြပန်လည်နာလန်ထူနိုင်ေရဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်ကာဵ
ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ပိုမို ဆွဲေဆာင်နိုင်ေရဵတို့
အတွက်
အစိုဵရ၏
မူဝါဒ
ေြဖေလျာဴေပဵမှုမျာဵအေပါ်
အထူဵပင်ေကျဵဇူဵတင်ရှိအပ်ပါသည်။
ြမန်မာဴ စီဵပွာဵေရဵသည် ကိုဗစ်ကာလအလွန်၌ ေဒသတွင်ဵ
အလျင်ြမန်ဆုဳဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်လာမည်ဟု မိမိတို့အေနြဖငဴ်
ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုဳကကည်ပါသည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်
စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အာဵ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ်
လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်
ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုအတွက်
အေြခခဳ
အုတ်ြမစ်ြဖစ်သညဴ် ဝန်ထမ်ဵ အင်အာဵစု အာဵ ၂၁ ရာစု ၏
ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵ တပ်ဆင်၍ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ကျာဵမ
တန်ဵတူညီမျှေမှု၊ အဂတိလိက်စာဵမှုနှငဴ် လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှု
တိုက်ဖျက်ြခင်ဵြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေပါ် အရှိန်အဟုန်
ြမှငဴ်တင် အာဵြဖညဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴပါသည်။

မိမိတို့၏ မတူညီေသာ လုပ်ငန်ဵအမျာဵအြပာဵရှိ ရင်ဵနှီဵ
ြမှုပ်နှဳမှုမျာဵအာဵ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်ဵပညာ ခုန်ပျ ဳ
ေကျာ်လွှာဵမှုကို
အေကာင်ဵမွန်ဆုဳဵ
အသုဳဵချ၍
ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ မည်သညဴ်နယ်ပယ်တွင် ြမှုပ်နှဳနိုင်ေရဵ
အတွက် မိမိတို့အေနြဖငဴ် သုဳဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်လျက်
ရှိပါသည်။
မိမိတို့၏ အဓိကဦဵတည်ချက်မှာ မိမိတို့ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ
ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်ဵပညာပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာြဖငဴ်
ေပါင်ဵစပ်
တိုဵချဲ့၍
ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်မှု ရရှိ ေစေရဵ
ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွဵြပညဴ်ဝေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့၏ ကကပ်မတ်မှုြဖငဴ် ဒဂုန်ကုမ္ပဏီမျာဵ အုပ်စု
အေနြဖငဴ်
ကိုဗစ်မတိုင်မီ
ကာလကထက်
ပိုမို
ေကာင်ဵမွန်သညဴ်
ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ်
ထုတ်ကုန်မျာဵ
ေပဵစွမ်ဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုသို့
ဆက်နွယ်ေနမှုမျာဵအရ
စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို
ေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏
စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုဆိုင်ရာ
ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ
(SDGs) ၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ သေဘာတူ
ညီချက် (UNGC)နှငဴ် အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵအသိုက်အဝန်ဵ
တို့မှ ချမှတ်ထာဵသညဴ် အေြခခဳမူမျာဵနှငဴ် လိုက်ေလျာ
ညီေထွမှုရှိရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ တင်ြပလိုပါသည်။
အဆိုပါ အေြခခဳမူမျာဵအနက်မှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၊
သန့်ရှင်ဵေသာ
ေသာက်သုဳဵေရ၊
အစာဵအစာ၊
အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်
အခွငဴ်အေရဵ၊ ေကာင်ဵမွန် သငဴ်ေတာ်သညဴ် ပညာ
သင်ကကာဵမှု ရရှိေရဵနှငဴ် အလုပ်အကိုင် ရရှိေရဵ စသညဴ်
တစ်ကမ္ဘာလုဳဵ
ဦဵစာဵေပဵ
ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်
နယ်ပယ်မျာဵတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေနြဖငဴ်
ပါဝင်
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်
မူေဘာင်မျာဵကို
ကုလသမဂ္ဂ
ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီချက်
(UNGC) မှ ချမှတ်ခဲဴပါသည်။
ယခုရာစုတွင် ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနရသညဴ် စိန်ေခါ်မှုနှငဴ်
အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကို ရဲရဲဝဳဴဝဳဴ ရင်ဆိုင်ကကပါစို့

ဝင်းေောင်
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများ ေုပ်စု
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VERTICALS
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Distribution

Ready Mix
Concrete

Wholesales

Construction

Auto
Showroom

Shopping
Mall

Real Estate

Fuel
Stations

Super
Market

Ports

ာင်ရွက္်မှု ပံုစံ

ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုအောနဖြင
လုပုပငန်းမ္ ဉ်း
ော ဉငရွက္ ရဉတင စီမ္ံက္န်း ကက္ီ်းငဇမ္ဟူ လုပုပငန်း
စတင အောက္ဉငအထည ောြဉသည အခ နမ္ှ
ဖပီ်းစီ်းသညအထ အဖပညအဝ တဉဝနခံသညအဖပင
စီမ္ံက္န်းဖပီ်းစီ်းသည
အခေါ
တငလုပည်း
သငောလုပ ဉသည ဖပ ဖပငထမ္်းသမ္်း ောစဉငောရှဉက္မ္ှု
မ္ ဉ်း ော ဉငရွက္ောပ်းပေါသည။

Hotel

ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုဥ သက္လုပက္ ထက္ဖမ္တ
ောသဉ စီမ္အ
ံ ပ
ု ခ ပမ္ှုအြွဲ့အဉ်း ဥက္ကဋ္ဌ၏ နှင အမ္ှုော ဉင
ဒေါရိုက္တဉတို့ဥ
ု
လုပက္ ငက္မ္်း ဦ်းော ဉငမ္ှုဖြင
ောဖပဉင်းလုပမ္ှုဖမ္န နသည စီ်းပဉ်းောရ်း နဇပဇနှင
လုပုပငန်း
အောထဉက္အက္ူဖပ
စနစမ္ ဉ်း
က္ု
အသအမ္ှတဖပ ၍
အောဖပဉင်းအလုပအဉ်း
ရင ုင
ောဖြရှင်းနုငောရ်းအတက္
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းမ္ှုမ္ ဉ်း၊
ြံွဲ့ဖြ ်းမ္ှု အစီအစ မ္ ဉ်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။

Office

HORIZONTALS
အမ်ခခံယဖမြပံ ြ ေးယရေး
ယ

ာက္်လုပ်ယရေးနှင် အင်ဂ င်ေးနီေး

ာေးရင်ေး
ယမာ်ယတာ် ာဉ်
ဖြန်ဖြ ေးယရာင်ေးခ မှုလုပင
် န်ေး

ယ
စာေးယ

ာက္်က္န
ု ်

ာက္်ပံပယ
ု

ာင်ယရေး စီမံမှု လုပ်ငန်ေး

တ
ု ်လုပ် ည် လုပ်ငန်ေး
ဟုတ

လ
် ုပ်ငန်ေး

လက္်လီဖြန်ဖြ ေးယရာင်ေးခ မှု လုပ်ငန်ေး
စုက္်ပ ေးယရေးလုပင
် န်ေး
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ယန ေ့ ဒဂု က
် မ္
ု ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စအ
ု ျား
၁၉၅၃
ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်
ဒဂု စ
် ည်သပ
ွ ်စက်ရု
စတင်
တည်န
င်ခပေ့ ခင်ျားမ္ှ
စတင်ခပေ့ ပီျား
စည်သပ
ွ ်ဗျားမ္ ျားနင
ှ ေ့်
သဆ ခ
် ါမ္ ျား
တ
ု လ
် ပ
ု ်ခပ
ေ့ ါသည်။
ဒဂု စ
် ည်သပ
ွ ်စက်ရု သည် စက်ကက စက်ရု သျားု
အပပ
ု စစညျား် မ္ ျား၊
စက
ု ပ
် ျားန ျားသျားု
စက်က ယ မ္ ျား၊
ခ ျား် လငေ့န
် င
ှ ေ့်
စည်သပ
ွ ်ဗျားမ္ ျား စတင် တ
ု လ
် ပ
ု ်ခပ
ေ့ ါသည်။

မ္မ္တ၏
ု ေ့ ရု ျားခ ပ်တည်ရှ
ဒဂစ
ု င်တ (၁)
အ ျား တည်နဆ က်ပပီျားစျားီ ခပ
ေ့ ါသည်။

နငွနဆ င်ရှ Palm Beach Resort Hotel
အ ျား စတင်လည်ပတ်၍
ဟတ
ု ယ်လပ
ု ်င ျား် သု ေ့
ဝင်န က် င်ျားနျားီှ ပမ္ ပ်နခ
ှ ပ
ေ့ ါသည်။
က
် ု ပ် မ္ ွဲ့တင
ွ ် စက်သျားု ဆအ
ီ န င်ျားဆင
ု ်
(၃)
ခု
ဖွငလ
ှ ၍
်
စက်သျားု ဆီ
ေ့် စ
ပဖ ပ် ဖ
ု ်င ျား် သု ေ့
ေ့ ျားန င်ျားခ န ျားလပ
ဝင်န က် င်ျားနျားီှ ပမ္ ပ်နခ
ှ ပ
ေ့ ါသည်။

ဒဂု စ
် ည်သပ
ွ ်စက်ရု အ ျား နင
ု င
် ပင
ု ် သမ္်ျားယ
ခပေ့ ပီျားန က် စက်ပစစညျား် အန င်ျားဆင
ု လ
် ပ
ု ်င ျား်
စတင်လပ
ု ်ကင
ု ခ
် ပေ့ ပီျား
န က်ပင
ု ျား် တင
ွ ်
စွ ပ
် ေ့ စ်ပလ
ု င်ျား
စီမ္ခ ခ
် ေ့ မ္
ွ လုပ်င ျား် အ ျား
စတင်နဆ င် ွ ကခ
် ပ
ေ့ ါသည်။

ဒဂုန်အင်တာနနရှငန
် ယ် လီမိတက်အနနဖြင ်
ယနနနေတ်သစ် ဒဂုန်ကမ
ု ပဏီမ ာျားအုပ်စု၏
ပထမဆျားု နှင ် ဦျားနဆာင်ကမ
ု ပဏီအဖြစ် စတင်
တည်နထာင်ေပပီျား ကျားသန်ျားန ာင်ျားဝယ်န ျားနှင ်
သစ်ထတ
ု လ
် ပ
ု ် န ျားနှင ်
နဆာက်လပ
ု ် န ျားကဏ္ဍမ ာျားတွင ်
အစိျားု ၏
တေါျားြွငမ
် ဝါဒနှငအ
် ညီနဆာင် ွ က်ေပါသည်

Dagon Agricultural Limited အ ျား စတင်
တည်န
င်၍
လယ်ယ
စက
ု ပ
် ျားန ျား
လုပ်င ျား် မ္ ျားတင
ွ ်
ဝင်န က်
င်ျားနျားီှ ပမ္ ပ်န ှ
ခပ
ေ့ ါသည်။

Unicharm ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ
တ
ု က
် ု မ္
် ျားအ ျား
Global
Sky
ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ မ္
ီ တက်မ္ှ
တစ်ဦျားတည်ျား
ပဖ ပ် ဖ
န င်ျားဝယ်ခင
ွ ေ့်
ေ့ ျား
ယခပ
ေ့ ါသည်။

လင်ျားတက်စည်သပ
ွ ်စက်ရု အ ျား
ယ၍
ဒဂု စ
် ျားနသ က်ကု ် လီမ္တက်အ ျား စတင်
တည်န
င်ခပေ့ ပီျား စ ျားနသ က်ကု လ
် ပ
ု ်င ျား် သု ေ့
ဝင်န က်ခပ
ေ့ ါသည်။
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❑

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် နအ က်တုဘ လ ၂၃ က်န တွ
ု ေ့ ဥကကဋ္ဌ
ေ့ င် မ္မ္တ၏
ဦျားဝင်ျားနအ င်အ ျား အမ္်ပခနပမ္ဖွွဲ့ ပဖ ျားန ျား ကဏ္ဍတွင် ၎င်ျား၏
ကက ျားပမ္်ျားနဆ င် ွ က်မ္မ္ ျားအတွက်
၂၀၁၉
ခုနစ
ှ ်၊
အမ္်ပခနပမ္နလ က၏ အနက င်ျားဆုျား ကုယ် ည်ကုယ်နသွျားရှသ
အပဖစ် ခ ီျားမ္ွမ္်ျားဂုဏပ် ပ ဆုကု ခ ီျားပမ္ငေ့ခ
် ေ့ပါသည်။

❑ ပမ္ မ္
် အ ဂရု အမ္်(စ်)ခ ျား် အမ္ ျားပင
ု ်
ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ မ္
ီ တက်မ္ှ
တညင်ျားကု ျား် လက်က ျားန ျား
စီမ္က ျား် အဆငေ့် (၁) အ ျား ဖွငလ
ှ ခ
် ပေ့ ပီျား စီမ္က ျား်
ေ့် စ
အဆငေ့် ၁.၁ ၏ တည်နဆ က်န ျားလပ
ု ်င ျား် မ္ ျား
စတင်ခပ
ေ့ ါသည်။
❑ သီလဝါအပပည်ပပည်ဆင
ု ်

န က်ပပ
ု ေ့
င်န ျား
ေ့ နဆ
စီမ္မ္ သန
ု လှ င်ရု အ ျား ဂ ပ အ
် က ျားစျားီ ပွ ျားဖက်မ္ ျား
ပဖစ်သညေ့် Sumitomo နှင ေ့် Kamigumi တနှ
ု ေ့ င ေ့်
ပျားနပါင်ျား၍ ဖွငလ
ှ န
် င
ု ခ
် ပ
ေ့် စ
ေ့ ါသည်။

❑ ပမ္ မ္
် အ ဂရု အမ္်(စ်)ခ ျား် အမ္ ျားပင
ု ်

လီမ္တက်အ ျား စတင်ဖွဲ့စ
ွ ည်ျားတည်န

ကုမ္ဏ
ပ ီ
င်ခပ
ေ့ ါသည်။ .

❑ ဒဂု က
် မ္
ု ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စဝ
ု င် Oriental Apex Co., Ltd

အ ျား
င
ု ျား် နင
ု င
် SCG ကုမ္ဏ
ပ န
ီ င
ှ ေ့် ဂ ပ န
် င
ု င
် Mitsui
ကုမ္ဏ
ပ တ
ီ နှ
ု ေ့ င ေ့် ပျားနပါင်ျား၍ တုယုတ နမ္ န
် တ ်ယ ဉ
အန င်ျားပပခ ျား် ဖွငလ
ှ ၍
်
န ျားကွကအ
် တွငျား်
ေ့် စ
န င်ျားခ ပခင်ျား၊
ဝ န
် ဆ င်မ္နပျားပခင်ျားမ္ ျား
နဆ င် ွ ကခ
် ပ
ေ့ ါသည်။

စကက ပအနပခစက
ု ် Woodcraft International Pte Ltd
နှင ်ေ့ အက ျားတပျားနပါင်ျား၍ Global Woodcraft Industrial
Ltd ကု တည်န င်ခပေ့ ပီျား သစ်အနပခခ တ
ု က
် ု မ္
် ျား
တ
ု လ
် ပ
ု ်
န ျားကက
ွ တ
် င်
သညေ့်
လုပ်င ျား် မ္ ျား
စတင်ခပ
ေ့ ါသည်။
❑ Global Sky ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ ီမ္တက်မ္ှ Del Monte ၏
တ
ု က
် ု မ္
် ျားအ ျား တစ်ဦျားတည်ျား ပဖ ပ် ဖ
ွ ေ့်
ေ့ ျား န င်ျားဝယ်ခင
ယခပ
ေ့ ါသည်။

❑ Parkway Healthcare Indo China Pte Ltd.၊
Macondary Holdings Pte Ltd. နှင ေ့် AMMK Medicare
Co., Ltd. တနှ
ု ေ့ င ်ေ့ အက ျားတပျားနပါင်ျား၍ Parkway hospital
အ ျား တည်န
င်ခပ
ေ့ ါသည်။
❑ ပမ္ မ္
် အ ဂရု အမ္်(စ်)ခ ျား် အမ္ ျားပုင် ကုမ္ပဏလ
ီ မ္
ီ တက်၏
ရှယယ
် မ္ ျားအ ျား အမ္ ျားပပည်သသု ေ့ က ဦျား ကမ္်ျားလမ္
ှ ်ျား
န င်ျားခ နင
ု ခ
် ပေ့ ပီျား
အဆပ
ု ါနှစတ
် င
ွ ပ
် င်
၂၀၁၇
ခုနစ
ှ ်၊
ပမ္ မ္
် အမ္်ပခနပမ္ဆင
ု ် ဆုနပျားပတွ
ွ င်
“ဖွွဲ့ ပဖ ျားန ျားစီမ္က ျား် မ္ ျားကု
အနက င်ျားဆျားု
အနက င်အ ည်နဖ ်သဆု”
နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ငေ့ပ် ခင်ျားခ ပါသည်။
❑ ဒဂု န
် ဆ က်လပ
ု ်န ျား ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ ီမ္တက်သည် Myanmar
Builders Awards၊
ပ်တ ျား် နဆ က်လပ
ု ်န ျားကုမ္ဏ
ပ ဆ
ီ ု
အ ျား ခ ီျားပမ္ငေ့ပ် ခင်ျားခ ပါသည်။
❑ ဒဂု အ
် င်တ န ရှင ် ယ်နင
ှ ်ေ့ Singapore Technologies
Kinetics Ltd. တ၏
ု ေ့
လက်နအ က်ခကုမ္ဏ
ပ ပီ ဖစ်သညေ့်
Dagon Machinery and Automotive Ltd မ္ှ MAN
ဘက်(စ်) က ျားနင
ှ ေ့်
ပ်က ျားမ္ ျားန င်ျားခ နင
ု န
် ျားဆင
ု ်
သနဘ တညီခ က်အ ျား စက်တင်ဘ လ ၃
က်န တွ
ေ့ င ်
လက်မ္ှတန
် ျား ျားု နင
ု ခ
် ပ
ေ့ ါသည်။

❑

❑

လယ်ယ စုက်ပ ျားန ျားကဏ္ဍတွင် ွ သ ကကီျား မ္ ျားနက င်ျားမ္ ျားသ ် ေ့
တ
ု ်လုပ်န ျား စုက်ခင်ျားရှ မ္ ျားနက င်ျားမ္ ျားသ ် ေ့ မ္ ျားနစေ့ ုတလ
် ုပ်မ္
နှင်ေ့ စပ်လ ဉျား၍ နင
ု င
် နတ ်သမ္မတမ္ှ ခ ီျားပမ္ငေ့သ
် ညေ့် ပ မ္ဆုအ ျား
ရှခေ့ပါသည်။
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မုင်ေးမှတတ
် င
ု ်မ ာေး : အမ်ခခံယဖမယလာက္၏ အယက္ာင်ေး

ံုေး က္ု

်ရည်က္ု

်ယ ေးရှ ူ

၂၀၁၉ ခုနှစ ောအဉက္တဘ
ု ဉလုပ ၂၃ ရက္ောနို့တင အမ္ခခံောဖမ္ြံွဲ့ဖြ ်းောရ်း က္ဏ္ဍတင မ္မ္တုဥ
ို့ ဥက္ကဋ္ဌ၏  ဦ်းဝင်းောအဉငဥ ကက္ ်းပမ္်း
ော ဉငရွက္မ္ှုမ္ ဉ်းအတက္ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အမ်ခခံယဖမယလာက္၏ အယက္ာင်ေး ံုေး က္ု ်ရည်က္ု ်ယ ေးရှ ူ အဖြစ ခ ်းီ မ္မ္်း
ဂုဏဖပ ုက္ု ခ ်းီ ဖမ္ငခပေါသည။
အ

ုပေါ ဂုဏဖပ

ုအဉ်း အမ္ခခံောဖမ္နှင

က္စပနဇပဇမ္ ဉ်းတင သ်ဉတက္ကမ္ကက္ီ်းမ္ဉ်းသူက္ုသဉ ခ ်းီ ဖမ္ငဖခင်း ဖြစပေါသည။

အ ုပေါ ခ ်းီ မ္မ္်းဂုဏဖပ ုအဉ်း Myanmar Thilawa SEZ Holdings မ္ှ ော ဉငရွက္လုပ က္ရှသည စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်းမ္ှ တစ င
ဖမ္နမ္ဉနုငငံဥ စက္မ္ှုြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္မ္ှုနှင စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ န်းသစတီထငနုငခမ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင အသအမ္ှတဖပ ခ ်းီ ဖမ္ငခဖခင်း
ဖြစပေါသည။
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ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇ က္ုမ္ပဏီ
လုပီမ္တက္နှင JFE Engineering
Corporation
တအ
ုို့ က္ဉ်း
နာ်းလုပညမ္ှု စဉချွနလုပဉ လုပက္မ္ှတ
ောရ်းထု်းနုငခပေါသည။

အဓိက ဖြစ် ပ် မ ာျား
ဒဂံဖု မ္ ွဲ့သစ(အောရှွဲ့ပုင်း)ဖမ္ ွဲ့နဇတင
တညော ဉက္
အောက္ဉငအထညောြဉ
ော ဉငရွက္မ္ည
စဉ်းောသဉက္က္ုန၊
တနဘု်းဖမ္င
လုပဇဇဉထက္
က္ုနပစစည်း
ထုတလုပုပောရ်းနှင
လုပုပသဉ်းစမ္်းအဉ်း
အောဖခဖပ စက္မ္ှုလုပုပငန်း်ုန စီမ္ံက္န်းနှင စပလုပ ်း၍
ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇ က္ုမ္ဏ
ပ လုပ
ီ ီမ္တက္နှင JFE
Engineering Corporation တအ
ုို့ က္ဉ်း အဖပနအလုပှန
ပူ်းောပေါင်း
ော ဉငရွက္ောရ်း
င
ု ရဉ
နာ်းလုပညမ္ှု
စဉချွနလုပဉအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ်နလုပ ၂၅ ရက္ောနို့တင
နုဗုတဇ ဟုတဇ၌ လုပက္မ္ှတောရ်းထု်းနင
ု ခပေါသည။

ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇ က္ုမ္ပဏီလုပီမ္တက္သည ော ဉက္လုပုပောရ်းဝနကက္ီ်းဌဉနက္ အပနှင်းသည စုောပေါင်းပုင အော ဉက္အအံု ုငရဉ
တညောထဉငသူလုပုငစငအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဧဖပီလုပ ၆ ရက္ောနို့တင လုပက္ခံရရှခပေါသည။ အ ုပေါ လုပင
ု စငအရ အနာဂေါတတင
နုငငံဖခဉ်းသဉ်းအဉ်း စုောပေါင်းပုငအော ဉက္အအံုရှ အမ္ခန်းမ္ ဉ်း တညောထဉင ောရဉင်းခ နုငမ္ညဖြစပေါသည။
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အဓိက ဖြစ် ပ်မ ာျား

တုဇုတဉမ္ဂဂလုပဉက္ုမ္ပဏီဥ ောတဉငကက္ီ်းရိံု်းခော ဉက္လုပုပမ္ည
ောနရဉ ပနနတတငအခမ္်းအနာ်းအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဒီ်ငဘဉလုပ ၂၁
ရက္ောနို့တင က္ င်းပခပေါသည။

ထုင်းနင
ု ငံ SCG က္ုမ္ပဏီနှင ဂ ပနနုငငံ Mitsui က္ုမ္ပဏီတန
ုို့ ှင အက္ ်းတူပူ်းောပေါင်းြွဲ့စည်းသည မ္ဂဂလုပဉ ောမ္ဉောတဉ
က္ုမ္ပဏီလုပီမ္တက္ ဥ တတဇောဖမ္ဉက္ ရိံု်းခဥ ပနနတတငအခမ္်းအနာ်းအဉ်း ရှမ္်းဖပညနဇ၊ ောတဉငကက္ီ်းဖမ္ ွဲ့တင ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊
ဒီ်ငဘဉလုပ ၂၁ ရက္ောနို့၌ က္ င်းပခပေါသည။ ရှမ္်းဖပညနဇသည ဖမ္နမ္ဉနုငငံဥ အကက္ီ်းမ္ဉ်း ံု်း ဖပညနဇတစခုဖြစဖပီ်း
အနာဂေါတတင
ောမ္ဉောတဉက္ဉ်းောရဉင်းခ ရမ္ှုနှုန်း
တု်းတက္ဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉမ္ညဟု
မ္မ္တုို့
ောမ္ ဉလုပငထဉ်းပေါသည။
က္ဉ်းောလုပ်းစီ်းဖပသနုင၍ က္ဉ်းငေါ်းစီ်းအဉ်း ဖပ ဖပငနုငမ္ည အ ုပေါ အောရဉင်းဖပခန်းနှငရိံု်းခန်းအဉ်း ၂၀၂၀ နှစက္ုနတင
ြငလုပှစနုငရန ရညမ္ှန်းထဉ်းပေါသည။
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Retreats ော

ဉငရွက္ရသည ရညရွဇခ က္

Management Retreat

နုင်ငံယတာ်မှ ဖပ ဖပင်ယဖပာင်ေးလမှုမ ာေး ယ ာင်ရွက္်ယန ည်အခ န်တင် ဒဂုန်အင်တာယနရှင်န ် အယနဖြင် ယ ေးက္က္် အယဖပာင်ေးလနှင်
အလာေးအလာယပေါ်မူတည်၍ ဝန် မ်ေးမ ာေး၏ စမ်ေးယ ာင်ရည်မ ာေးအယပေါ်တင် ရင်ေးနှီေးဖမ ပ်နှံရန်
ံုေးဖြတ် ာေးပါ ည်။ ဝန် မ်ေးမ ာေး ည်
လုပ်ငန်ေးယအာင်ဖမင်ယရေး၏ အယဖခခံဖြစ် ည် အာေးယလ ာ်စာ အြွဲ့လုက္် ပူေးယပါင်ေးယ ာင်ရွက္်နုင်ယရေးမှာ အလန်အယရေးကက္ီေးပါ ည်။
အြွဲ့အစည်ေး ုင်ရာ Retreats မ ာေး ယ ာင်ရွက္်ဖခင်ေးဖြင် အက္ ေးယက္ ေးဇူေးမ ာေးစာရရှယစနုင် ည်အဖပင် မမတု စီေးပာေးယရေးလုပ်ငန်ေးအတက္်
ယအာင်ဖမင်မှုက္ု အ င်ေးအြွဲ့အလုက္် ရ ူယပေးနုင်မည်ဖြစ်ပါ ည်။ နှစ်ပတ်လည် Retreats မ ာေးယ ာင်ရွက္်ရာတင် ပ်တန်ေး စီမံခန်ခ ူ
၆၀ ခန် ပါဝင်ယ ာင်ရွက္်ခငက္ပါ ည်။
ဒဂုန်က္ုမပဏီမ ာေးအုပ်စု “၂၁ ရာစု၏ အြွဲ့အစည်ေးအဖြစ် တည်ယ ာက္်ဖခင်ေး”
ုင်ရာ Management
ယအာက္်ပါရည်ရွ ်ခ က္်မ ာေးဖြင် က္ င်ေးပခပါ ည်။
ောက္ဉင်းမ္နသည အနာဂေါတအစီအစ ရရှောစရန
စမ္်းော ဉငရညက္ဉဟခ က္အဉ်း ောြဉထုတ၍ ၂၁ ရဉစုဥ အြွဲ့အစည်းောက္ဉင်းအဖြစ တညော ဉက္နုငောစရန
အြွဲ့အစည်းအတင်း န်းသစတီထငမ္ှုနှင နည်းပညဉအသံု်းခ မ္ှုတို့က္
ု ု တု်းဖမ္င ော ဉငရွက္ရန
စမ္်းော ဉငရည ပုမ္ုဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉောစရန
သဉလုပနောက္ဉင်းမ္နသည ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္မ္ှု ရရှောစရန
ဘဏ္ဍဉောရ်း ုငရဉ စမ္်းော ဉငရည ပုမ္ုောက္ဉင်းမ္နလုပဉောစရန
အြွဲ့အစည်းအတင်း ဖပနလုပညစုြွဲ့မ္ှုက္ု ပုမ္ုအဉ်းောက္ဉင်းလုပဉောစရန

Retreat
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အာေး

Construction Retreat
The Construction Retreat 2019 “ Raising The Bar ” က္ု
လုပူူ့အဖပ မ္ူ ုငရဉ
စီမ္ံခနို့ခမ္ှုက္ု
အောဖခခံောြဉထုတထဉ်းသည
ောခေါင်းော ဉငမ္ှု ုငရဉ
အရညအခ င်းမ္ ဉ်းဖြစသည
က္ုဇက္ုက္ုဇ
ဇံု က္ည တနြု်းထဉ်းမ္ှု ဖမ္ငတက္ လုပဉောစရန၊ ပောရဉြက္ရှငနဇအဖြစ
ရပတညနုငောစရန၊ လုပုပငန်းခငအတင်း တဉဝနဇူမ္ှု၊ တဉဝနခံမ္ှု
ဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉောစရနနှင အက္ ်းရှ ထောရဉက္သည အသင်းအြွဲ့တစရပ
အဖြစ တညော ဉက္ နုငရနတို့က္
ု ု ရညရွဇ ော ဉငရွက္ဖခင်း
ဖြစပေါသည။
▪ ရညမ္ှန်းခ က္၊
မ္ဟဉဗ ဟဉ၊
အောက္ဉငအထညောြဉမ္ည
စီမ္ံခ က္အစရှသည စီမ္ံက္န်းောရ်း ဖခင်းလုပုပငန်းစ တင ပေါဝငသည
အဓက္အခ က္မ္ ဉ်းက္ု သဖမ္ငနာ်းလုပညလုပဉောစရန
▪ စီမ္ံက္န်း ုငရဉ ဖပဿနာမ္ ဉ်းဖြစသည ပုင ုငမ္ှု/ က္တက္ဝနမ္ ဉ်းဥ
ဒီက္ရီ
သမ္
ုို့ ဟုတ
အြွဲ့အစည်း ုငရဉ
ဖပဿနာမ္ ဉ်းအတက္
ောဖြရှင်းခ က္မ္ ဉ်းအဉ်း ရှဉောြောြဉထုတရန
▪ ဌဉနောခေါင်းော ဉငမ္ ဉ်းဥ တဉဝနခံော ဉငရွက္မ္ှုသည စီ်းပဉ်းောရ်း
ုငရဉ ရလုပဒအဉ်းလုပံု်းအောပေါ်တင သက္ောရဉက္မ္ှုရှောနဖခင်း
▪ အြွဲ့အစည်းအတင်း ပုမ္ုအက္ ်းရှထောရဉက္သည အသင်းအြွဲ့မ္ ဉ်း
ြွဲ့စည်းရန
▪ စီမ္ံက္န်း တု်းတက္မ္ှုအဉ်း ကက္ီ်း က္ပက္ပက္ဖခင်းနှင ောစဉင က္ည
ောလုပလုပဉဖခင်း
အဖပင အြွဲ့အစည်းြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္ောစောရ်းအတက္
ောဖပဉင်းလုပရနလုပုအပသည လုပုပငန်းစ မ္ ဉ်းအဉ်း ောြဉထုတဖခင်း
▪ အြွဲ့အစည်းအတင်း အဖပ သောဘဉော ဉငသည ခံဇခ
ူ က္ ရရှရနနှင
က္ န်းမ္ဉ
ောပ ဉရွှငသည
အလုပုပခငဝန်းက္ ငတစရပအဉ်း
ောြဉော ဉငရန
▪ အြွဲ့အစည်းအတင်း
ဦ်းော ဉငမ္ှုနှင
က္သဇောဖပဉ ုမ္ှု
အရညအောသ်း တု်းတက္ောက္ဉင်းမ္နလုပဉောစရန
▪ တစဦ်းခ င်းဥ က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှုမ္ှတစ င ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ လုပုပငန်း
စမ္်းော ဉငရည တု်းဖမ္ငလုပဉောစရန််
▪ ဝနထမ္်းအသစနှင
အောဟဉင်းမ္ ဉ်းအ က္ဉ်း
ောက္ဉင်းမ္နသည
က္ ံောရ်းရှဖခင်းမ္ှ တစ င သငဇူဖခင်းနှင ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္မ္ှုက္ု
လုပက္ ငက္မ္်း သဇော ဉငရန
▪ အြွဲ့အစည်းြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္မ္ှုဥ မ္ူသောဘဉက္န
ု ှင ဝနထမ္်းအဉ်းလုပံု်း
ကက္ ်းပမ္်းော ဉငရွက္မ္ှုဥ အောရ်းပေါမ္ှုက္ု နာ်းလုပညသောဘဉောပေါက္ောစရန
▪ လုပုပက္ုငော ဉငရွက္ရဉတင
ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ
အောတ်းအဖမ္င၊
က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှုနှင စမ္်းော ဉငရညမ္ ဉ်းက္ု ောြဉထုတဖပသခငဖပ ဖခင်းမ္ှ
တစ င
အြွဲ့အစည်းဥ
အနာဂေါတြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္မ္ှုက္ု
အောထဉက္အက္ူ ဖပ ောစရန
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အုပ်စုဝင်ကမ
ု ပဏီမ ာျား
OF
စLIST
အမ္ည

SUBSIDIARY COMPANIES
အစုရှဇဇဉရှငနှငယက္ုမ္ပဏီ

၁။ DAGON INTERNATIONAL LTD.
၂။ DAGON TIMBER LTD.

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

ဦျားဝင်ျားနအ င်
နဒေါ် မ္ျားု ပမ္ပမ္
ဦျားဝင်ျားနအ င်
နဒေါ် မ္ျားု ပမ္ပမ္
ဦျားနက ်နဇ နအ င်

DAGON TIMBER LTD
ဦျားမ္င်ျားနဆွဦျား
DAGON RUBBER PLANTATION ဦျား
တ
ွ ဝ
် င်ျား
LTD.
ဦျားနက ်နဇ နအ င်
ဦျားသ န
် အ င်
နဒေါ်
ပမ္ငေ့
ပ် မ္ငေ့န
် သ င်ျား
DAGON CONSTRUCTION
နဒေါ်သတ
ီ နက ်
CO.,LTD.
ဦျားသ န
် အ င်
ဦျားနက ်နဇ နအ င်
GLOBAL STAR CO.,LTD.
နဒေါ်သတ
ီ နက ်
နဒေါ် ပမ္ငေ့ပ် မ္ငေ့န
် သ င်ျား
နဒေါ်ဆမ္
ု ွ န
် င
ု ်
ORIENTAL APEX CO., LTD.
ဦျားသက်တင်
ဦျားနဇ ်မ္င်ျားဦျား
ဦျားသက်တင်
ဦျားနဇ ်မ္င်ျားဦျား
ORIENTAL APEX SERVICES
နဒေါ်ဆမ္
ု ွ န
် င
ု ်
CO., LTD.

၈။ THURIYA ENERGY DEPOT
MANAGEMENT CO.,LTD.
၉။. DAGON FOODS LIMITED.
၁၀။ DAGON WOODCRAFT
INDUSTRIES LTD.
၁၁။ THURIYA POWER CO.,LTD.
၁၂။ GLOBAL STAR FINANCING
CO.,LTD.
၁၃။ DAGON PRECAST LIMITED.

ORIENTAL APEX CO.,LTD.
ဦျားသ န
် အ င်
နဒေါ်ဆမ္
ု ွ န
် င
ု ်
DAGON INTENATIONAL LTD.
ဦျားသ န
် အ င်
နဒေါ်အနှငျား် ပင
ွ ်ေ့
DAGON INTERNATIONAL LTD.
GLOBAL STAR CO.,LTD.
WOODCRAFT INTERNATIONAL
PTE LTD.
နဒေါ်ဆမ္
ု ွ န
် င
ု ်
ဦျားသက်တင်
GLOBAL STAR CO.,LTD.
နဒေါ် မ္ျားု ပမ္ပမ္
ဦျားသ န
် အ င်
ဦျားသ န
် အ င်

DAGON CONSTRUCTION
CO.,LTD.
ဦျားဝင်ျားနအ င်
ဦျားသ န
် အ င်
ဦျားစင
ု ျား် ဘဉ ဏ်
KYAIKLAT
RICE
PRODUCTION
ဦျား
န
က
်နဇ နအ င်
၁၄။
CO.,LTD
OTHER 7 INDIVIDUALS (1%

ရှဇဇဉပုင
ုငမ္ှုအခ ်း စ

50%
50%
83%
14%
3%
99.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
50%
50%
92.5%
2.5%
2.5%
2.5%
98%
1%
1%
1%
1%
68%
30%
97.8%
0.2%
2%
48%
48%
4%
50%
50%
50%
50%
71.28%
19.64%
9.09%
60%

အမ္ည

အစုရှဇဇဉရှငနှငယက္ုမ္ပဏီ

ရှဇဇဉပင
ု
ုငမ္ှုအ
ခ ်း

DAGON INTERNATIONAL
90%
LTD
၁။. DAGON AGRICULTURE
GROUP LTD.

ဦျားန ျားပမ္ငေ့်

4%

SHWE THA ZIN
SYNDICATE LIMITED.

6%

DAGON INTERNATIONAL
80%
LTD.
ဦျားသ န
် အ င်
၂။ DAGON COMMUNICATION
LTD.
နဒေါ်အနှငျား် ပင
ွ ေ့်

12%
4%

နဒေါ်အနှငျား် ပင
ွ ေ့်
၃။ PALM TREE CO., LTD.

နဒေါ်အနှငျား် ပင
ွ ေ့်

0.31%

DAGON INTENATIONAL
LTD.

82.02%

န
် အ င်

8.99%

DAW EI HNIN PWINT

8.99%

၄။ THURIYA ENERGY CO., LTD. ဦျားသ

၅။ DAGON MACHINERY &
AUTOMOTIVE LTD.
၆။ DMC MACHINERY LTD.

DAGON INTERNATIONAL
99%
LTD.
နဒေါ် မ္ျားု ပမ္ပမ္

Public Share

1%

DAGON INTERNATIONAL
100%
LTD.

၁။ MYANMAR AGRO EXCHANGE
PUBLIC CO LTD
DAGON INTERNATIONAL
LIMITED

4%

DAGON INTERNATIONAL
99.69%
LTD

အစုရှယယ
်
အန အ
%
တွက်
935,000 43.21%
1,229,086 56.79%

40%
39%
39%
5%
5%

7%
SHARE EACH)
OTHER 20 INDIVIDUALS (0.25%
5%
SHARE EACH)
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Foreign Joint Venture
ဒဂုန်ကမ
ု ပဏီမ ာျားအုပ်စုနင
ှ ် နိင
ု င
် တကာတို အက ိ ျားတပျားနပါင်ျားနဆာင် ွ က်လ က်ရှိနသာ
လုပ်ငန်ျားမ ာျား

စဉ်

၁။

အမည်

GLOBAL WOODCRAFT
INDUSTRIES LTD. (GWIL)

NIPPO ROAD ALLIANCE
၂။
MYANMAR LTD. (NRAM)

၃။

THILAWA GLOBAL LOGISTICS
CO.,LTD. (TGL)

အစုရှ

်

ာပုင်

ုငမ
် ှု

် ာပုင်
ုင်မှုအခ ေး

စက္ဂဉပူ

50%

* GLOBAL STAR CO.,LTD.

ဖမ္နမ္ဉ

50%

NIPPO CORPORATION

ဂ ပန

58%

SUNTAC ENGINEERING & CONSTRUCTION
CO.,LTD.

ဖမ္နမ္ဉ

15%

DAIICHI SEKISAN UNYU, INC.

ဂ ပန

5%

* DAGON INTERNATIONAL LTD.

ဖမ္နမ္ဉ

22%

SUMITOMO CORPORATION

ဂ ပန

51%

KAMIGUMI (HONG KONG)

ဂ ပန

20%

* DAGON INTERNATIONAL LIMITED

ဖမ္နမ္ဉ

29%

ထုင်း

75%

ဖမ္နမ္ဉ

25%

* OREINTAL APEX CO.,LTD.

ANDAMAN ALLIANCE
HEALTHCARE LTD. (AAHL)

ရှ

WOODCRAFT INTERNATIONAL PTE LTD.

SCGT AUTOMOBILE CO., LTD. A JV BETWEEN
SCG TRADING CO., LTD. And MITSUI & CO.,
LTD.
MINGALAR MOTORS CO., LTD.
(SCG TRADING CO.,LTD. THAILAND
၄။
(MGM)
51% + MITSUI & CO., LTD. JAPAN 24%)

၅။

နုင်ငံ

PARKWAY HEALTHCARE INDO-CHINA PTE LTD. စက္ဂဉပူ

52.00%

MACONDARY HOLDINGS PTE LTD.

စက္ဂဉပူ

10.50%

AMMK MEDICARE CO.,LTD.

ဖမ္နမ္ဉ

21.50%

* GLOBAL STAR CO.,LTD.

ဖမ္နမ္ဉ

16.00%

လုပ်ငန်ေးအမ ေးအစာေး

MANUFACUTURING OF
PLYWOOD, VENEER AND
OTHER PRODUCTS

ROAD CONSTRUCTION/
PAVING WORKS AND
PRODUCTION OF HOT MIX
ASPHALT

LOGISTICS CENTER
WAREHOUSE, CUSTOMS
INSPECTION AND SERVICES
ANDBONDED WAREHOUSE
INSIDE THILAWA SEZ

SALES AND SERVICE OF
TOYOTA AUTOMOBILES
(SHOWROOM AND
WORKSHOP)

OPERATING AND
MANAGING THE PARKWAY
PRIVATE HOSPITAL
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ဘုတအ
် ြွွဲ့ဝင် ဒါရို ကတ
် ာမ ာျား

ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
သက္လုပက္ထက္ဖမ္တောသဉ
စီမ္ံအုပခ ပမ္ှုအြွဲ့အဉ်း
ဥက္ကဋ္ဌ၏ နှင
အမ္ှုော ဉငဒေါရိက္
ု တဉတဥ
ုို့
လုပက္ ငက္မ္်းဦ်းော ဉငမ္ှုဖြင
ောဖပဉင်းလုပမ္ှုဖမ္န နသည
စီ်းပဉ်းောရ်းနဇပဇနှင လုပုပငန်းအောထဉက္အက္ူဖပ စနစမ္ ဉ်းက္ု အသအမ္ှတဖပ ၍ အောဖပဉင်းအလုပအဉ်း
ရင င
ု ောဖြရှင်းနင
ု ောရ်းအတက္
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းမ္ှုမ္ ဉ်း၊
ြံွဲ့ဖြ ်းမ္ှုအစီအစ မ္ ဉ်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။

ဒါရိုကတ
် ာအြွွဲ့ ဥကကဋ္ဌ
ဦေးဝင်ေးယအာင်

ဦ်းဝင်းောအဉငသည ဇောနို့ခတ ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အုပစုက္ု ၁၉၉၀ ခုနှစတင ဦ်းော ဉငတညောထဉငခဖပီ်း ဦ်းော ဉင
တညောထဉငခသူတစဦ်းလုပည်းဖြစပေါသည။
သူသည ဇောနို့ဖမ္နမ္ဉနုငငံတင လုပူသမ္ ဉ်း ထငရှဉ်းသည က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အုပစုက္ု ဝနထမ္်းငေါ်းဦ်းပေါ ရိံု်းခန်းငဇောလုပ်းဖြင စတငခဖခင်းဖြစပေါသည။
သူသည ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏  နှင အုပခ ပမ္ှုဒေါရိုက္တဉ/ အမ္ှုော ဉင
အရဉရှခ ပ အဖြစ တဉဝနဇူခဖပီ်း အမ္ှုော ဉငအရဉရှခ ပ တဉဝနအဉ်း
ဦ်းသူရနောအဉငထံ ၂၀၁၆ ခုနှစက္ုနတင လုပောဖပဉင်းခပေါသည။
ဦ်းဝင်းောအဉငဥ အောမ္ ဉအဖမ္ငရှရှ ဦ်းော ဉငမ္ှု၊ မ္နာ်းမ္ောန အဉ်းထုတကက္ ်းပမ္်းမ္ှုတုို့ော က္ဉင က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုမ္ှဉ
အငအဉ်းောတဉငတင်းလုပဉခပေါသည။ ၎င်းဥ က္ုဇပုငစီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းအဖပင ဖမ္နမ္ဉနုငငံတငသဉမ္က္
အဉ ီဇံောဒသတစခုလုပံု်းအတက္ပေါ
အဖပ သောဘဉော ဉငောစသည
လုပူမ္ှုစီ်းပဉ်းဘဝ
ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္
ဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉောစောရ်း အတက္ အဉ်းထုတကက္ ်းပမ္်းခပေါသည။ မ္ဟဉမ္ောခေါငောဒသခ စီ်းပဉ်းောရ်းြုရမ္ (GMS-BF) တင
က္ုလုပသမ္ဂဂ အောရှွဲ့အဉရှနှင ပစြတနုငငံမ္ ဉ်း ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္ောရ်း (UN-ESCAP) တန
ုို့ ှင ၁၉၉၉ ခုနှစက္တည်းက္
နီ်းက္ပစဉ ပူ်းောပေါင်းပေါဝငော ဉငရွက္ခပေါသည။ သူသည က္ုလုပသမ္ဂဂ အောရှွဲ့အဉရှနှင ပစြတနုငငံမ္ ဉ်း
ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္ောရ်း (UN-ESCAP) နှင အဉ ီဇံစီ်းပဉ်းောရ်း အကက္ံောပ်းောက္ဉငစီ (ABAC) တဥ
ုို့ အြွဲ့ဝငတစဦ်းအဖြစ
၂၀၁၃ ခုနှစမ္ှ ၂၀၁၄ ခုနှစ က္ဉလုပအတင်း ထမ္်းော ဉငခပေါသည။ သူသည မ္ဟဉမ္ောခေါငောဒသခ စီ်းပဉ်းောရ်းြုရမ္
(GMS-BF) ဥ ဥက္ကဋ္ဌ၏  အဖြစ ၂၀၀၃ ခုနှစမ္ှ ၂၀၀၄ ခုနှစတင လုပည်းောက္ဉင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစမ္ှ ၂၀၁၄
ခုနှစတငလုပည်းောက္ဉင်း တဉဝနဇူော ဉငရွက္ခပေါသည။
သူသည ဖမ္နမ္ဉနုငငံော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း အသင်းခ ပ (MCEF)၊ ဖမ္နမ္ဉနုငငံဟုတဇလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း
အသင်း(MHA)၊ ဖမ္နမ္ဉနုငငံလုပဇဇဉ က္ုင်းက္ျွန်း သီ်းနှံ စုက္ပ ်း ထုတလုပုပသူမ္ ဉ်း အသင်း (MFCPA)တုို့က္ု
ဦ်းော ဉငတညောထဉငခသူတစဦ်းဖြစပေါသည။ ဦ်းဝင်းောအဉငဥ အထငရှဉ်း ံု်း အခန်းက္ဏ္ဍမ္ှဉ ဖပညောထဉငစု
ဖမ္နမ္ဉနုငငံ က္ုနသညမ္ ဉ်းနှင စက္မ္ှုလုပက္မ္ှုလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း အသင်းခ ပ (UMFCCI)တင ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ ၂၀၁၁ ခုနှစမ္ှ
၂၀၁၆ ခုနှစအထ တဉဝနထမ္်းော ဉငခဖခင်းဖြစပေါသည။ အသင်းခ ပတင တဉဝနထမ္်းော ဉငခစ အတင်း
ဖပညပ က္ ံောရ်းနှင စပလုပ ်း၍ က္ုလုပသမ္ဂဂစဉ်းနပရက္ခဉနှင စုက္ပ ်းောရ်းအြွဲ့ (UN-FAO)၊ က္ုလုပသမ္ဂဂ
အောရှွဲ့အဉရှနှင ပစြတနုငငံမ္ ဉ်း ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္ောရ်း (UN-ESCAP) တန
ုို့ ှင နီ်းက္ပစဉ အလုပုပလုပုပ၍
မ္ဟဉမ္ောခေါငောဒသခ (GMS)၊ ဧရဉဝတီ - ောက္ ဉက္ြဇဉ်း - မ္ောခေါင စီ်းပဉ်းောရ်း ပူ်းောပေါင်း ော ဉငရွက္မ္ှု မ္ဟဉဗ ဟဉ
(ACMECS)၊
အဉ ီဇံောဒသတင်းရှ
က္ုနသညမ္ ဉ်းနှင
စက္မ္ှုလုပက္မ္ှု
လုပုပငန်းရှင
အသင်းမ္ ဉ်းစသည
အသင်းအြွဲ့မ္ ဉ်းနှင က္ ံောရ်း တု်းဖမ္င ခုငမ္ဉောစောရ်း အဉ်းထုတကက္ ်းပမ္်းော ဉငရွက္ခပေါသည။
၂၀၁၂ ခုနှစမ္ှ ၂၀၁၆ ခုနှစအတင်း နုငငံောတဉသမ္မတဥ အမ္ ်းသဉ်းစီ်းပဉ်းောရ်းနှင လုပူမ္ှုောရ်းအကက္ံောပ်းောက္ဉငစီ
(NESAC) အြွဲ့ဝငအဖြစနှင ဖမ္နမ္ဉနုငငံ က္ုနသညမ္ ဉ်းနှင စက္မ္ှုလုပက္မ္ှုလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း အသင်းခ ပ
(UMFCCI)တင ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ တဉဝနထမ္်းော ဉငခစ က္ဉလုပအတင်း ဒီမ္ုက္ရက္တစ ဖမ္နမ္ဉနုငငံအတက္
စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ၊
SMEs မ္ ဉ်း၊ ောတဉငသူလုပဇသမ္ဉ်းမ္ ဉ်း၊ ဖငမ္်းခ မ္်းောရ်းဖြစစ နှင
င်းရနမ္်းပေါ်းမ္ှု
ောလုပ ဉခ ောရ်း ုငရဉ ဖပ ဖပငောဖပဉင်းလုပမ္ှုမ္ ဉ်းအတက္ အဉ်းထုတကက္ ်းပမ္်းော ဉငရွက္ခပေါသည။
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ယဒါက္်တာယဒေါ်မုေးဖမဖမ
ောဒေါက္တဉောဒေါ်မ္ု်းဖမ္ဖမ္သည
တက္ကသုလုပဝငတန်းတင
ဘဉသဉစံုဂုဏထူ်းဖြငောအဉငဖမ္ငခဖပီ်း
ော ်းတက္ကသုလုပ
(၁)
တင
ပညဉသင က္ဉ်းခသည
ရဉဝနတစဦ်းဖြစပေါသည။ သူမ္သည ၁၉၈၄ ခုနှစမ္ှ
စတင၍ အောထောထောရဉဂေါက္ု
ရဉဝန အဖြစ စတငလုပုပက္ုငခပေါသည။
၁၉၈၈
ခုနှစမ္ှ
၁၉၉၀
ခုနှစအတင်း
ရနက္ုနက္ောလုပ်းော ်းရိံု၊
က္ောလုပ်းက္ န်းမ္ဉပညဉဌဉနရှ
က္မ္ဘဉက္ န်းမ္ဉောရ်းအြွဲ့အစည်းဥ
ဝမ္်းပ က္ဝမ္်းောလုပ ဉောရဉဂေါ ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းောရ်း ဇူနစတင က္ န်းမ္ဉောရ်း
ပညဉရှင
(သုောတသနနှင
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းောရ်း)
ရဉဝနအဖြစ
တဉဝနထမ္်းော ဉငခပေါသည။
သူမ္သည ၁၉၉၀ ခုနှစတင ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇက္ုမ္ပဏီဥ ပူ်းတတညောထဉငခဖပီ်း ဇောနို့အခ နတင
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ ဘဏ္ဍဉောရ်း ဒေါရိုက္တဉအဖြစလုပည်းောက္ဉင်း၊ Palm Tree က္ုမ္ပဏီလုပီမ္တက္ဥ
အုပခ ပမ္ှုဒေါရိုက္တဉအဖြစလုပည်းောက္ဉင်း တဉဝနထမ္်းော ဉငလုပ က္ရှပေါသည။ သူမ္သည ဘဏ္ဍဉောရ်းနှငအခန
ဝနကက္ီ်းဌဉနမ္ှ
၁၉၉၃
ခုနှစတင
က္ င်းပခသည
အောက္ဉက္အခနရှင်းလုပင်းောရ်းောအ်းဂ ငသငတန်းတင
ထပ ံု်းအ ငဖြင ဖပီ်းောရဉက္ခပေါသည။ ောနာက္ပုင်းနှစမ္ ဉ်းတင SME က္ဏ္ဍတု်းတက္ဖမ္ငတငောရ်းအတက္
MIA/ZDH Partnership Programme မ္ှ ကက္ီ်းမ္ှ ်းြငလုပှစသည စီ်းပဉ်းောရ်းစီမ္ံက္န်းနှင လုပုပငန်းော ဉငရွက္မ္ှု
စီမ္ံခနို့ခောရ်း
သငတန်းမ္ ဉ်းက္ု
တက္ောရဉက္သင က္ဉ်းခပေါသည။
သူမ္ဥ
အရညအခ င်း
က္လုပက္
ဖမ္ငတငသညအောနဖြင ဖဗတသ ောက္ဉငစီမ္ှ ကက္ီ်းမ္ှု်းြငလုပှစသည ဖမ္နမ္ဉအမ္ ်းသမ္ီ်းမ္ ဉ်းအတက္ စီမ္ံခနို့ခမ္ှု
စမ္်းရညဖမ္ငတငဖခင်း ုငရဉ သငတန်းက္ု ၁၉၉၇ ခုနှစတင တက္ောရဉက္ခဖပီ်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစတင စက္ဂဉပူပက္
ုို့ ုန
အငစတီက္ မ္ှ ကက္ီ်းမ္ှု်းြငလုပှစသည နုငငံတက္ဉ စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းအတက္ ဘဏ္ဍဉောငောထဉက္ပံဖခင်း ုငရဉ
သငတန်းသုို့ က္လုပက္တက္ောရဉက္ခပေါသည။
သူမ္ဥ
စည်းစနစတက္ စီမ္ံမ္ှုမ္ ဉ်းဖြင
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုသည
တစနှစဖပီ်း
တစနှစ
ောအဉငဖမ္ငမ္ှုမ္ ဉ်းစဉရရှခပေါသည။ က္ုမ္ပဏီဥ တု်းတက္ကက္ီ်းပဉ်းလုပဉမ္ှုတုင်းသည သူမ္ဥ အလုပုပကက္ ်းစဉ်းမ္ှုနှင
ခံနုငရညဖမ္ငမ္ဉ်းမ္ှုတို့လုပ
ု ည်း အတူတက္ပေါဝငလုပ က္ရှသည။
သူမ္သည အမ္ ်းသမ္ီ်းစီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းရှငတစဦ်းအဖြစသဉမ္က္ လုပူသဉ်း န၍ သနာ်း က္ငနာတတသူတစဦ်း
လုပည်း ဖြစပေါသည။ ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ က္ဉဇသုခ၊ စတတသုခ နှစဖြဉ ခ မ္်းသဉောစောရ်းအတက္ သူမ္ဥ ော ်းပညဉ ုငရဉ
အောတွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်းဖြင
အစ ော ဉငရွက္ောပ်းသူတစဦ်းဖြစပေါသည။
သူမ္သည
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
လုပူမ္ှုဝန်းက္ င ုငရဉ တဉဝနဇူမ္ှု အစီအစ မ္ ဉ်းမ္ှ တစ င လုပူမ္ှုဘဝတု်းတက္ောက္ဉင်းမ္နောစောရ်းအတက္
တက္တက္ကက္ကက္
ပေါဝငော ဉငရွက္ခပေါသည။
အဖပညဖပည ုငရဉ
ဓမ္မဂရ
ီ
ဝပဿနာအြွဲ့ဥ
ောဂေါပက္အြွဲ့ဝငတစဦ်းလုပည်းဖြစဖပီ်း ၂၀၁၃ ခုနှစမ္ှ ၂၀၁၄ ခုနှစအတင်း ဟုတဇလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်းအသင်း
(ောငော ဉင) ဥ ဥက္ကဋ္ဌ၏  အဖြစလုပည်း တဉဝနထမ္်းော ဉငခပေါသည။

ဦေး ူရန်ယအာင် (Christopher Aung)
ဦ်းသူရနောအဉငသည
ဇူနုက္တက္က္င်းဒမ္်းရှ
ဝက္စမ္ငစတဉတက္ကသုလုပမ္ှ
ောပ်းအပခ ်းီ ဖမ္ငသည စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ သတင်းအခ က္အလုပက္ စီမ္ံခနို့ခမ္ှုပညဉ၊
ဝ်ဇဉဘွဲ့
(ဂုဏထူ်းတန်း)
က္ု
တက္ောရဉက္ောအဉငဖမ္ငခဖပီ်း
မ္သဉ်းစု
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းအဉ်း ၂၀၀၂ ခုနှစမ္ှ စတင လုပုပက္ုငခပေါသည။
သူသည
လုပုပငန်းပုင်း ုငရဉက္ု
ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းခငမ္ ဉ်းတင
စီမ္ံက္န်းမ္နောနဂ ဉ တစဦ်းအဖြစ ောအဉက္ောဖခမ္ှ တစ င လုပက္ောတွဲ့ သငဇူခဖပီ်း
သူဥ မ္ ုတမ္နစောသဉ ကက္ ်းစဉ်းအဉ်းထုတမ္ှု တုို့ဖြင ၂၀၁၆ နှစက္ုနပုင်းတင
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
အမ္ှုော ဉငအရဉရှခ ပအဖြစ
တဉဝနောပ်းအပဖခင်း
ခံခရပေါသည။
ဦ်းသူရနောအဉငဥ
အဓက္
တဉဝနနှင
အခန်းက္ဏ္ဍမ္ှဉ
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုရှ
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းက္ု
ခ ွဲ့ထငနုငမ္ည
အစီအစ မ္ ဉ်းနှင
စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ
မ္ဟဉဗ ဟဉမ္ ဉ်း
ခ မ္ှတနုငောရ်းက္ု
ဦ်းတညရနဖြစပေါသည။
သူသည
အက္ ်းတူပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္မ္ှု
အသစမ္ ဉ်းရရှနုငောရ်း ော ်းောန်းညနှုင်းဖခင်းနှငအတူ ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း အုပစုဥ
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းသစမ္ ဉ်းစဉက္ု
စတင
တညောထဉငခသည
အောတွဲ့အကက္ံ ောက္ဉင်းမ္ ဉ်းစဉ ရှပေါသည။
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ယဒေါ်အနှင်ေးပင် (Christabelle Aung)
ောဒေါ်အနှင်းပင
(Christabelle
Aung)
သည
လုပနခသည
ဇစုနစ
ှ တစခုလုပံု်း
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
လုပက္လုပီ၊
လုပက္က္ဉ်းဖြနို့ဖြ ်းောရ်းအပုင်းက္ု တဉဝနခံ ော ဉငရွက္ခသူဖြစပေါသည။
သူမ္သည
အဂဂလုပနအောနာက္ပုင်းရှ
ဘရစစတု
တက္ကသလုပ
ု မ္ှ
စီ်းပဉ်းောရ်းစီမ္ံခနို့ခမ္ှုပညဉက္ု
ောလုပလုပဉသငဇူခဖပီ်း
က္ုမ္ပဏီအုပစုဥ
သီ်းဖခဉ်းလုပုပငန်းခ ဖြစောသဉ လုပက္လုပီလုပက္က္ဉ်း ဖြနို့ဖြ ်းောရ်း ောလုပဉက္ရှ
က္ုနတုက္လုပုပငန်းတင
ဦ်းော ဉင
က္ုမ္ပဏီတစရပအဖြစ
ရပတညနုငောစရန အဓက္အခန်းက္ဏ္ဍမ္ှ ပေါဝငခပေါသည။

သူမ္နှင
အြွဲ့သဉ်းမ္ ဉ်းသည
တနြု်းထဉ်းရသည
ောြဉက္သညမ္ ဉ်းဥ
အကက္ က္နှင
ောဖပဉင်းလုပမ္ှုလုပအ
ု ငမ္ ဉ်းအောပေါ်
စတောက္ နပမ္ှုရသညအထ
ဖြည ည်းနင
ု ောရ်း
အစမ္်းက္ုနကက္ ်းပမ္်းခ က္ပေါသည။
သူမ္ဥ
စနို့ဦ်းတီထငဖခင်း င
ု ရဉ
က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှုမ္ ဉ်းဖြင
ူပေါမ္ဉ်းက္တလုပုပငန်းတင ဖပညတင်းထုတက္ုန ပစစည်းမ္ ဉ်းအဖပင နင
ု ငံောပေါင်းစံမ္
ု ှ တငသင်းလုပဉသည
အရညအောသ်းဖမ္င က္ုနပစစည်းမ္ ဉ်းအဉ်း အလုပဇအလုပတ မ္သဉ်းစုမ္ ဉ်းထံ သငတငမ္ တသည
ော ်းနှုန်းဖြင
ဖြနို့ဖြ ်းနုငခပေါသည။
ော ်းက္က္အတင်း
ဇှ ဖပ ငနင
ု စမ္်း
က္လုပက္ဖမ္ငမ္ဉ်းောနောစောရ်းအတက္ ော ်းက္က္ပော
ုို့
ဉငစီမ္ံခနို့ခမ္ှု (supply chain) ော ဉငရွက္မ္ည
Global Sky Co. Ltd အဉ်း ပူ်းတတညောထဉငခပေါသည။
ဦေးယက္ ာ်ယဇာယအာင်
ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉငသည ရနက္ုနတက္ကသလုပ
ု မ္ှ
က္ုနထုတဓေါတု
ဘဉသဉရပဖြင သပပံဘွဲ့ (ဂုဏထူ်းတန်း) က္ု ောအဉငဖမ္ငခဖပီ်း
ဂ ပနနုငငံအောဖခစုက္ Satake Engineering Ltd မ္ှ ြငလုပှစသည
နစပေါ်း
ကက္တခသနို့စငမ္ှု င
ု ရဉ
နည်းပညဉသငတန်းက္ု
တက္ောရဉက္ခပေါသည။
သူူ့အဉ်း
ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇမ္ှ
ရှဉောြခနို့အပခသည
၁၉၉၆
ခုနစ
ှ
အခ နမ္ှစ၍
က္ူ်းသန်းောရဉင်းဝဇောရ်း င
ု ရဉလုပုပငန်းတင
လုပုပက္ုငခဖပီ်း
ောနာက္ပင
ု ်းတင
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
လုပက္ဇဉစုက္ပ ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းက္ုပေါ
တု်းခ ွဲ့တဉဝနဇူောစခပေါသည။
သူသည
အမ္ ဉ်းပုငက္ုမ္ပဏီနှစရပဖြစသည
ဖမ္နမ္ဉနုငငံလုပဇဇဉစီ်းပဉ်းောရ်း
အမ္ ဉ်းပင
ု ောက္ဉပော
ု ရ်းရှင်းလုပီမ္တက္ (MAPCO)နှင က္ုနသဇောရ်းစုောပေါင်းအုပစု (United Group of
Trading) တဥ
ုို့
ဘုတအြွဲ့တင ဒဂုနအငတဉောနရှငနဇ လုပီမ္တက္ဥ က္ဇ
ု စဉ်းလုပှဇအဖြစ
တဉဝနထမ္်းော ဉငလုပ က္ရှပေါသည။
သူသည
ဖပညောထဉငစု
ဖမ္နမ္ဉနုငငံက္ုနသညမ္ ဉ်းနှင
စက္မ္ှုလုပက္မ္ှုလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်းအသင်းခ ပ (UMFCCI) နှင ဖမ္နမ္ဉနုငငံ နစပေါ်းအြွဲ့ခ ပ (MRF)
က္သော
ုို့ သဉ အစု်းရမ္ဟုတောသဉ အြွဲ့အစည်းမ္ ဉ်းတင တက္ကက္ောသဉ အြွဲ့ဝင တစဦ်းလုပည်းဖြစသည။
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ဦျားဘုန်ျားဘုန်ျားနိင
ု ် (Wilson Yang)
ဦ်းဘုန်းဘုန်းနုငသည
က္ုနသဇမ္ှုလုပပ
ု ငန်းက္ု
နှစောပေါင်းမ္ ဉ်းစဉ
လုပုပက္ုငခဖခင်း မ္ှတစ င ဖပညတင်း စဉ်းသံ်းု သူမ္ ဉ်းဥ အကက္ က္နှင
လုပုအင နဒမ္ ဉ်းက္ု
သရှနာ်းလုပညနုငစမ္်းသူဖြစဖပီ်း
က္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုဥ
ဖြနို့ဖြ ်းောရ်း
လုပုပငန်းတင
အုပခ ပမ္ှုဒေါရိက္
ု တဉအဖြစ
တဉဝန
ထမ္်းော ဉငလုပ က္ ရှပေါသည။ သူသည ောဘဉဂောဗဒဘဉသဉရပ ဖြင
ဝ်ဇဉဘွဲ့က္ု အောမ္ရက္နဖပညောထဉငစု၊ အီလုပန
ီ က္ဖပညနဇ (Illinois )၊
ောဂ်းလုပစဘတ (Galesburg) ရှ ောနာခစ ောက္ဉလုပပ (Knox College) မ္ှရရှခဖပီ်း
သူဥ
အရညအခ င်းနှင နုငငံတက္ဉအောတွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်းက္ု
အမ္ောဖမ္သုို့
ဖပနလုပညသဇော ဉငလုပဉခက္ဉ Global Sky Co Ltd အဉ်း စတငခပေါသည။

ော ်းက္က္အတင်းရှ စဉ်းသံု်းသူမ္ ဉ်းဥ လုပုအင နဒက္ု ဖြည ည်းောပ်းနုငောရ်းအတက္ ဖပညပက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အြွဲ့ခ ပနှင
က္သဇ၍ ဖပညတင်းသဉမ္က္ ဖပညပရှ နုငငံစံုက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းမ္ှ ထုတလုပုပသည
က္ုနပစစည်းမ္ ဉ်းက္ု သဇော ဉငသည တဉဝနဇူခပေါသည။ Global Sky Co Ltd အောနဖြင ဖပညတင်း၌
စုက္ပ ်းထုတလုပုပသည စဉ်းောသဉက္က္ုနမ္ ဉ်း အဖပင ဂ ပန၊ ထုင်းနင
ု ငံတမ္
ုို့ ှ တစက္ဇ
ု ရည သနို့ရှင်းောရ်းသံ်းု
ပစစည်းမ္ ဉ်း၊ ြလုပစပုငနုငငံမ္ှ လုပူသံု်းက္ုနပစစည်းမ္ ဉ်း၊ ထုင်းနင
ု ငံမ္ှ သစသီ်းနှင ဟင်းသီ်းဟင်းရွက္
အောြ ဉဇမ္က္ဉမ္ ဉ်း၊ ြလုပစပုငနှင အောမ္ရက္နတုို့မ္ှ စဉ်းောသဉက္က္ုနနှင အောြ ဉဇမ္က္ဉမ္ ဉ်း က္ုပေါ
က္ ဇက္ ဇဖပနို့ဖပနို့ ရဇူဖြနို့ခ န
ီ ုငခပေါသည။
နုငငံအတင်းရှ ောက္ ်းလုပက္၊ ဖမ္ ွဲ့ဖပောန စဉ်းသံု်းသူမ္ ်းစံုဥ လုပုအပခ က္နှငအညီ FMCG ထုတက္ုနမ္ ဉ်းစဉက္ု
က္ုနသဇဖခင်း၊ တငသင်းဖခင်းနှင အဖပညအဝ ဖြနို့ခ ဖီ ခင်းမ္ ဉ်း ော ဉငရွက္နုငခပေါသည။

နဒေါ်ဆမ
ု ွန်နင
ို ်
ောဒေါ် မ္
ု နနုငသည
ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုဥ
ဒေါရိက္
ု တဉအဖြစ
လုပည်းောက္ဉင်း၊
ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုနှင
အက္ ်းတူ
ပူ်းောပေါင်း
ော ဉငရွက္သည
ဖပညပ
က္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ်းစံတ
ု င
ဒေါရိက္
ု တဉအဖြစ
လုပည်းောက္ဉင်း တဉဝနဇူ ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။
သူမ္သည
က္ဇလုပီြု်းနီ်းဇဉ်း၊
နဒီဇဉဂု
တက္ကသုလုပမ္ှ
စီ်းပဉ်းောရ်းပညဉ
ဝ်ဇဉဘွဲ့က္ု ၂၀၀၇ ခုနစ
ှ တင ရရှခဖပီ်း ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုရှ
က္နက္ရဌဉနတင
ဒေါရိုက္တဉရဉထူ်းဖြင
၂၀၁၁
ခုနစ
ှ မ္ှ
စတငတဉဝနထမ္်းော ဉငခသည။
ဒဂုနသငောြ ဉက္နက္ရတင
တဉဝနထမ္်းော ဉငစ အတင်း
က္ုမ္ဏ
ပ ီလုပပ
ု ငန်းအသစက္ု
ဦ်းော ဉငရန
အလုပဉ်းအလုပဉရှော က္ဉင်း
စီမ္ံအပ
ု ခ ပမ္ှုအြွဲ့က္
ဇံု က္ညသညအတက္
ောမ္ဉောတဉဇဉ လုပုပငန်း
ော ဉငရွက္သည Oriental Apex Company Ltd. ဥ အုပခ ပမ္ှုဒေါရိုက္တဉအဖြစ ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ မ္ှ စတင
တဉဝနထမ္်းော ဉငောစခသည။ ောဒေါ်စုမ္နနုငသည သူမ္ဥ အရညအခ င်းက္ု ဖမ္ငတငနုငောရ်းအတက္
University of Thai Chamber of Commerce မ္ှ ြငလုပှစသည စီ်းပဉ်းောရ်းစီမ္ခ
ံ နို့ခမ္ှု ုငရဉ မ္ဟဉဘွဲ့ (MBA)
က္ု ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ တင တက္ောရဉက္ောအဉငဖမ္ငခသည။ သူမ္ဥ အောတွဲ့အကက္ံ နှင ောအဉငဖမ္ငမ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင
ဒဂုနက္ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ဉ်းအုပစုနှင အက္ ်းတူ ပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှသည တဇ
ု ုတဉဥ authorised dealer
ဖြစသည
မ္ဂဂလုပဉောမ္ဉောတဉက္ုမ္ဏ
ပ ီတင
ဒုတဇအုပခ ပမ္ှုဒေါရိုက္တဉ
အဖြစသုို့
တု်းဖမ္ငတဉဝနထမ္်းော ဉငခသည။ သူမ္သည MAN ဘက္(စ) က္ဉ်းနှင ထရပက္ဉ်းမ္ ဉ်း နှငစပလုပ ်း၍
authorised dealer ဖြစသည Dagon Machinery and Automotive Ltd တင ဒေါရိုက္တဉအဖြစလုပည်း
တဉဝနထမ္်းော ဉငလုပ က္ရှသည။
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ဦျားမင်ျားနဆွဦျား
ဦျားမ္င်ျားနဆွဦျားသည် ပမ္ မ္
် သ
ု ်င ျား် တင
ွ ် ၁၉၇၇ ခုနစ
ှ မ္
် ှ ၁၉၈၀ ခုနစ
ှ ်အ
ေ့ စ်လပ
လုပ်ကင
ု ခ
် ပေ့ ပီျား ၁၉၈၁ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်
က
် ု တ
် ကကသလ
ု မ္
် ှ နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ငသ
ေ့် ညေ့်
ဥပနဒအနဝျားသင်ဘွဲ့က
ွ ု ရှခသ
ှ တ
် င
ွ ် ဒဂု အ
် င်တ န ရှင ် ယ်
ေ့ ည်။ ၁၉၉၁ ခုနစ
လီမ္တက်၏
အုပ်ခ ပ်န ျားအ ရှတစ်ဦျားအပဖစ်
စတင်တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်ခသ
၁၉၉၂
ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်
ေ့ ည်။
ဒဂု သ
် စ် တ
ု လ
် ပ
ု ်န ျားလမ္
ီ တက်၏
သစ် တ
ု လ
် ပ
ု ်န ျားလပ
ု ်င ျား် မ္ ျားကု
ကကီျားကကပ်ကပ
ွ ်က သညေ့် ဒါရု ကတ
်
တစ်ဦျား ပဖစ်လ ခသ
ေ့ ည်။
ဒဂု သ
် စ်လပ
ု ်င ျား် အ ျား သ၏ တစ်လက်ပဖင ်ေ့ ဖွစ
ွဲ့ ည်ျားခပေ့ ပီျား ပပည်တင
ွ ျား် န
အနှမ္ှေ့ သစ် ဝယ်ယ တ
ု လ
် ပ
ု ်ပခင်ျား၊
ခွစတ်ပခင်ျား၊ သစ်ခွသ ျားမ္ ျားကု ပပည်ပသု ေ့ တင်ပု ေ့ န င်ျားခ ပခင်ျားမ္ ျားနဆ င် ွ ကခ
် န
် င
ွ ်
ေ့ သ ်လည်ျား ယခုအခ တ
သဘ ဝ င်ျားပမ္စ်မ္ ျား
တ
ု ယ
် ပခင်ျား က် သဘ ဝပတ်ဝ ျား် က င်နင
ှ ေ့် ပုမ္သ
ု ဟဇ တပဖစ်မ္ညေ့် သစ်အနပခပပ
တ ဖ
် ုျားပမ္င ေ့် တ
ု က
် ု မ္
် ျား တ
ု လ
် ပ
ု ်ပခင်ျားနင
ှ ေ့် စုကခ
် င်ျားလပ
ု ်င ျား် မ္ ျားကု စျားစုကန
် ဆ င် ွ ကလ
် က်ရပါသည်
ှ
။

ဦျား ထွတဝ
် င်ျား
ဦျား
တ
ွ ဝ
် င်ျားသည်
က
် ု တ
် ကကသလ
ု မ္
် ှ
နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ငသ
ေ့် ညေ့်
ရပနဗဒဘွွဲ့ ရှခပေ့ ပီျား
တပ်မ္နတ ်တင
ွ ်
ဗုလက် ကီျားအဆငပ်ေ့ ဖင ်ေ့
တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င် မ္ှ ဒဂု အ
် င်တ န ရှင ် ယ်စတင်ဖစ
ွဲ့ွ ည်ျားပပီျားစအခ ် ၁၉၉၂
ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် အုပ်ခ ပ်န ျား အ ရှတစ်ဦျားအပဖစ် စတင်တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်ခသ
ေ့ ည်။
အကကီျားစ ျား
စက်၊
ယ ဉ၊
ယနတယ ျားမ္ ျားနင
ှ ေ့်
မ္ကကင်ျား စ်ပည အနပေါ်
နလေ့လ လက
ု စ
် ျားမ္ တပဖင
ု ေ့ ေ့် စက်ယနတ ျားနင
ှ ေ့် က ယ မ္ ျားဆင
ု ်
၏
ဒါရု ကတ
် တစ်ဦျား ပဖစ်လ ခသ
ွ ် တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်ခစ
ေ့ ည်။ တပ်မ္နတ ်တင
ေ့ ဉ
နလေ့က ငသ
် မ္နကက င ေ့်
သသည်
စည်ျားကမ္်ျား
နသဝပ်သ၊
ေ့် ျားပပညေ့ဝ
တ ဝ န
် က ပွ သ
် တစ်ဦျားပဖစ်ပါသည်။
သ၏ ကျွမ္်ျားက င်မ္အ ည်အခ င်ျားမ္ ျားအ ကုမ္ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စမ္
ု ှ လအ
ု ပ်သညေ့် စက်၊ ယ ဉ၊ ယနတယ ျားမ္ ျား ဝယ်ယမ္၊
ငှ ျား မ္်ျားမ္တနှ
ု ေ့ င ေ့် စပ်လ ဉျား၍ အလွ အ
် န ျားပါသတစ်ဦျားပဖစ်ပါသည်။ လက်ရအခ
ှ
တ
် င
ွ ် DMC Machinery Limited
၏ အုပ်ခ ပ်မ္ဒါရု ကတ
်
အပဖစ် တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်လ က်ရသည်
ှ
။

ဦျားနအာင်ကကီျား
ဦျားနအ င်ကကီျားသည်
စ င်ျားစစ်ခ ပ်ရု ျားတင
ွ ်
၇
ဒဂု အ
် င်တ န ရှင ် ယ်သု ေ့
၁၉၉၂
ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ်
က
် ု စ
် ျားီ ပွ ျားန ျားတကကသလ
ု မ္
် ှ
ဝါဏဇဇနဗဒဘွွဲ့
တက်န က်နအ င်ပမ္င်ခပ
ေ့ ါသည်။

နှစတ
်
ဝင်န

တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်ခပေ့ ပီျား
က်ခပ
သသည်
ေ့ ါသည်။
(ဂုဏ် ျားတ ျား် )
ကု

သစ်လပ
ု ်င ျား်
တွင ်
ျားအမ္ ျားမ္ ျားပဖင ေ့် တ ဝ ် မ္်ျားနဆ င်ခစ
ု င
် လျားု အ တင
ု ျား် အတ နှင ေ့်
ေ့ ဉက တစ်နင
န က်ပပ
ု
နဆ
င်
စ
မ္
ီ
မ္
နှ
င
်
စပ်
လ
ဉျား
သ
ညေ့
်
အနတွ
အ
ွဲ့
ကက
မ္
ျား
အ
စက်
သ
ျား
ု
ဆီ
ပ
ဖ
ပ
်
ဖ
ျားန
င်
ျား
ခ
န ျားဆင
ု ်
ေ့ ေ့
ေ့
ေ့
တ ဝ ခ
် အပဖစ် နဆ င် ွ က် ် ည်မ္ှ ျား်
ျားပပီျား လက်ရအခ
ှ
တ
် င
ွ ် ပမ္ မ္
် အ ဂရု အတ်(စ်) ခ ျား် အမ္ ျားပင
ု ်
ကုမ္ပဏလ
ီ မ္
ီ တက်ကု အမ္နဆ င်အ ရှခ ပ်အပဖစ် ဦျားနဆ င်လ က်ရပါသည်
ှ
။
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စီမအုပ်ေ ပ်မှု မနဘာင်မ ာျား
က္ုမပဏီမ ာေးအုပစ
် ၏
ု လုက္်နာရမည် က္ င်ဝတ်မ ာေး

မ္မ္တဥ
ုို့
ောနို့စ လုပုပငန်းော ဉငတဉမ္ ဉ်းနှင
ဝနော ဉငမ္ှုောပ်းရဉတင
လုပုက္နာရမ္ည
စည်းမ္ ်းစည်းက္မ္်းမ္ ဉ်းက္ု
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ လုပုက္နာရမ္ညက္ ငဝတမ္ ဉ်းတင ထညသင်းောရ်း ထဉ်းပေါသည။ ဇခု က္ ငဝတမ္ ဉ်းက္ု လုပုက္နာရမ္ည
အနမ္ ံု်းစံသတမ္ှတခ က္အဖြစ က္ ငသံု်းော ဉငရွက္ရန ဖြစပေါသည။ ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ လုပုက္နာရမ္ညက္ ငဝတမ္ ဉ်းအဉ်း
သက္ ုငသူအဉ်းလုပံု်းနှင အောသ်းစတောရ်း ထဉ်းဖခင်းဖြစပေါသည။ လုပနခသည နှစောပေါင်းမ္ ဉ်းစဉက္ပင စက္ရိံုမ္ ဉ်း၊
နစက္နှင
လုပဇဇဉက္ဏ္ဍမ္ ဉ်း နှငစပလုပ ်း၍ ဖပညတင်း၌သဉမ္က္ နီ်းစပရဉ ဖပညပနုငငံမ္ ဉ်းနှင
က္သဇောရ်း စတငနုငခပေါသည။
အ ုပေါဖြစစ မ္ ဉ်းအောပေါ်အောဖခခံ၍ မ္မ္တုို့ စီ်းပဉ်းြက္မ္ ဉ်းနှင ၎င်းတဥ
ုို့
ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းအောပေါ် အဖပ သောဘဉော ဉငသည
သက္ောရဉက္မ္ှုမ္ ဉ်း
ောပ်းစမ္်းနင
ု ောရ်းမ္ှဉ
မ္မ္တုို့
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအတက္
အလုပနအောရ်းကက္ီ်းော က္ဉင်း
ခံဇူပေါသည။
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင
မ္မ္တုို့
လုပက္ခံက္ ငသံု်းသည
စံသတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်းအဖပင
မ္မ္တဥ
ုို့
လုပုပသဉ်းအငအဉ်းစုဥ
အောဖခအောနဖမ္ငမ္ဉ်းောစောရ်းက္ု ောရှ်းရိှုသည ပစစည်းောပ်းသင်းသူ (suppliers) မ္ ဉ်းနှငသဉ လုပုပငန်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္မ္ည ဖြစပေါသည။
•
မ္မ္တဥ
ုို့
ဝနထမ္်းမ္ ဉ်း
ောလုပ်းစဉ်း လုပုက္နာရမ္ည လုပုပငန်း င
ု ရဉ
က္ ငဝတမ္ ဉ်းတင
ောအဉက္ပေါ အောဖခခံ
နဇဉမ္မ္ ဉ်းပေါဝငပေါသည။
–
မ္မ္တော
ုို့
ဉငရွက္သည
စီ်းပဉ်းောရ်း
ော ဉငရွက္မ္ှုနဇပဇအသီ်းသီ်းတင
ရို်းောဖြဉငတည က္ညမ္ှု၊
က္ ငဝတလုပုက္နာမ္ှုနှင ပတဝန်းက္ င ုငရဉ တဉဝနဇူမ္ှု ဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉောစရ်းက္ု အစ နှလုပံု်းသင်းခံဇူရန
–
မ္မ္တလုပ
ုို့ ုပငန်းော ဉငရွက္သည နုငငံမ္ ဉ်းတင ဖပဋ္ဌ၏ ဉန်းထဉ်းသည ဥပောဒမ္ ဉ်းက္ု ောလုပ်းစဉ်းလုပက္
ု နာရန
–
မ္မ္တလုပ
ုို့ ုပငန်းော ဉငရွက္ရဉရှ မ္မ္တဝ
ုို့ နထမ္်းနှင အသက္
ု အဝန်းဥ အခငအောရ်းမ္ ဉ်းက္ု ောလုပလုပဉမ္ှတသဉ်းရန
–
နစစဓူဝ လုပုပငန်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္ရဉတင လုပုပငန်း ုငရဉ က္ ငဝတနှငအညီ လုပုက္နာက္ ငသံု်းနင
ု မ္ည နည်းလုပမ္်းမ္ ဉ်း
ြနတီ်းရန.

က္ုမပဏီမ ာေးအုပစ
် ၏
ု လုက္်နာရမည် က္ င်ဝတ်မ ာေး
၁။

လုပတလုပပစဉ ောရွ်းခ ဇလုပုပက္ုငခင။ ဝနထမ္်းအဉ်း အတင်းအက္ ပခုင်းောစဖခင်း၊ ခံဝနဖြငလုပုပက္ုငောစဖခင်း၊
နဒမ္ပေါပ
လုပုပက္ုငဖခင်းမ္ရှောစရ။
၂။ အသင်းအြွဲ့မ္ ဉ်းတင လုပတလုပပစဉပေါဝငခငနှင စုောပေါင်း ောဖပဉောရ်း ုခငအဉ်း အောလုပ်းထဉ်းရန၊
၃။ သနို့ရှင်း၍ လုပံုခခံ စတခ ရသည လုပုပငန်းခင
၄။ က္ောလုပ်းသူငဇမ္ ဉ်းအဉ်း အလုပုပခုင်းောစဖခင်းမ္ဖပ ောစရ၊
၅။ လုပုပခလုပစဉအဉ်း တည ဥပောဒအရ သတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်းနှငအညီ အခ နပုော က္်းအပေါအဝင စံဖပ အလုပုပလုပုပရက္မ္ ဉ်းအရ
ောပ်းောခ ရန
၆။ ပရီမ္ီဇံော က္်း
၇။ အလုပုပခ နအဉ်း အလုပနအက္ျွခ
ံ ုင်းောစဖခင်းမ္ဖပ ရနနှင နဒသောဘဉအောလုပ ဉက္သဉ ခုင်းောစရန
၈။ ခဖခဉ်း က္ ံဖခင်းမ္ဖပ ရန
၉။ အလုပုပအက္ုငတညဖမ္ခငအဉ်း အဉမ္ခံရန
၁၀။ က္မ္်းတမ္်း၍ လုပူသဉ်းမ္ နသည ဖပ မ္ူ က္ ံပံုအဉ်း လုပံု်းဝလုပက္မ္ခံပေါ
၁၁။ မ္မ္တုို့ ော ဉငရွက္သည စီ်းပဉ်းောရ်းနဇပဇအဉ်းလုပံု်းတင လုပုပက္င
ု လုပ က္ရှောသဉ ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင
ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှုရှောစောရ်းက္ု အထူ်းအောလုပ်းထဉ်းရန
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အက ိ ျားသက်ဆင
ုိ သ
် မ ာျားနှင ် ပျားနပါင်ျားနဆာင် ွ က်ဖေင်ျား
မ္မ္တန
ုို့ င
ှ
အက္ ်းသက္ ုငသူမ္ ဉ်းတင မ္မ္တုို့ ဝနထမ္်းမ္ ဉ်း၊ စဉ်းသံု်းသူ/ောြဉက္သညမ္ ဉ်း၊ ပစစည်းောပ်းသင်းသူမ္ ဉ်း၊ ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှံသူမ္ ဉ်း၊
အြွဲ့အစည်းမ္ ဉ်းအဖပင
မ္မ္တုို့ဥ
လုပုပငန်းော ဉငရွက္မ္ှုနှင
ထုတက္ုနမ္ ဉ်းက္ု
သက္ောရဉက္မ္ှုရှောစမ္ည
အဖခဉ်း
လုပူပုဂဂ လုပ/အြွဲ့အစည်းမ္ ဉ်းလုပည်းပေါဝငပေါသည။
အ ုပေါ
အက္ ်းသက္ ုငသူမ္ ဉ်းဥ
အက္ ်းစီ်းပဉ်းနှင
ောမ္ ဉလုပငခ က္မ္ ဉ်းက္ု
သရှနာ်းလုပညနုငောရ်းအတက္ ၎င်းတန
ုို့ ှင စက္ဉ်းဝုင်းောတွဲ့ ံုမ္ှုမ္ ဉ်း ဖပ လုပုပနုငောရ်းမ္ှဉ အလုပနအောရ်းကက္ီ်းပေါသည။ ဒဂုနက္ုမ္ပဏမ္
ီ ဉ်းအုပစုအောနဖြင
လုပှုပရှဉ်းော ဉငရွက္မ္ှုဥ ပမ္ဉဏ၊ တညောနရဉ၊ ဇ ောက္ ်းမ္ှုတုို့ အောပေါ်မ္ူတည၍ သီ်းဖခဉ်းော ဉငရွက္ောလုပရှဖပီ်း ောဒသ ုငရဉအစု်းရမ္ ဉ်းနှငလုပည်း ပံုမ္ှန
အဖမ္ငခ င်း ြလုပှဇောလုပရှပေါသည။
ဝန် မ်ေးမ ာေး
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• အရညအောသ်း
• က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု
• က္ ငဝတနှင
လုပုက္နာရန
တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
က္်
်နုင်မည် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• ောဟဉောဖပဉပမ္ ဉ်း,
နှီ်းောနှာြလုပှဇပမ္ ဉ်း, ြရ
ု မ္မ္ ဉ်း
• အနလုပုင်းအစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• အသအမ္ှတဖပ ဖခင်းနှင
ခ ်းီ ောဖမ္ဉက္ဖခင်း
• အငတဉနက္၊ သတင်းစဉ၊ ဗဒီဇန
ု င
ှ
အီ်းောမ္်းလုပ
• သငတန်းမ္ ဉ်း၊
အလုပုပရိံော
ု
်းောန်းပမ္ ဉ်း
အလုပုပအက္ုင ုငရဉ စစတမ္်းမ္ ဉ်း
• ောလုပ ဉက္ထဉ်းဖခင်းမ္ ဉ်း

စာေး ံုေး /ူ ယြာက္် ည်မ ာေး
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• က္ ငဝတနှင လုပုက္နာရန တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
• စီမ္ံအုပခ ပမ္ှု မ္ူောဘဉင
• အရညအောသ်း
က္်
်နုင်မည် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• က္ုနပစစည်းဖပပ
• က္နဗန်းရှင်းနှင နည်းပညဉဖပပမ္ ဉ်း
• စဉရင်းစစော ်းဖခင်းနှင လုပုပငန်းခငသုို့ ောလုပလုပဉဖခင်း
• Joint seminars, conferences. Techno days,
workshops
• ပူ်းတ
ောဟဉောဖပဉပမ္ ဉ်း၊
နှီ်းောနှာြလုပှဇပမ္ ဉ်း၊
နည်းပညဉ ုငရဉ
ောဟဉောဖပဉပမ္ ဉ်းနှင
အလုပုပရိံုော ်းောန်းပမ္ ဉ်း
• အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း

တင်ေးမီဒီ ာ
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• က္ုမ္ပဏီ ုငရဉ
သတင်းအခ က္အလုပက္
• သတင်းဝနော ဉငမ္ှု
•
န်းသစတီထငမ္ှု
• ဓေါတုပစစည်းမ္ ဉ်း
က္်
်နင
ု ်မည်
လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• နှီ်းောနှာြလုပှဇပမ္ ဉ်း၊
က္နဗန်းရှင်းနှင
အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• သတင်းထုတဖပနခ က္မ္ ဉ်း

န ပ
်
်အလုက္် အ င်ေးအြွဲ့မ ာေး
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• စီမ္အ
ံ ုပခ ပမ္ှု မ္ူောဘဉင
• က္ ငဝတနှင လုပုက္နာရန တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
• မ္တူက္ဖပဉ်းဖခင်းနှင ပေါဝငခင
• ော ်းက္က္ ုငရဉ သတင်းအခ က္အလုပက္မ္ ဉ်း
က္်
်နုင်မည် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• နုငငံတက္ဉအြွဲ့အစည်းမ္ ဉ်းတင ပေါဝငခင၊ PPP
စနစဖြငပေါဝငခင
• အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း၊
က္နြရငမ္ ဉ်းနှင
ောဟဉောဖပဉပမ္ ဉ်း

အစုေးရနှင် ယဒ
ုင်ရာအစုေးရမ ာေး
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• အရညအောသ်း
• က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု
• က္ ငဝတနှင
လုပုက္နာရန
တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
က္်
်နုင်မည် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• စညပငသဉဇဉနှင
ပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္ဖခင်း
• အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း၊ က္နြရငမ္ ဉ်းနှင
ောဟဉောဖပဉပမ္ ဉ်း
• နှစစ အစီရငခံစဉ
• လုပုပငန်းခငသုို့ ောလုပလုပဉဖခင်း

ပစစည်ေးယပေး င်ေး မ
ူ ာေး
အဓက္ောမ္ ဉလုပငခ က္
• က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု
• က္ ငဝတနှင
လုပုက္နာရန
တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
• အလုပုပသမ္ဉ်းနှင လုပူူ့အခငအောရ်း
က္်
်နုင်မည် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• နည်းပညဉ ုငရဉ ဖပပမ္ ဉ်း

ယဒ
ုင်ရာမတ်ြတ်မ ာေး
အဓက္ယမျှာ်လငခ
် က္်
• က္ ငဝတနှင လုပုက္နာရန
တဉဝနရှမ္ှုမ္ ဉ်း
• အလုပုပသမ္ဉ်းနှင
လုပူူ့အခငအောရ်း
• စနို့ပစအမ္ှုက္
က္်
်နင
ု ်မည်
လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• ပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္ဖခင်း
• နှီ်းောနှာြလုပှဇပမ္ ဉ်း၊
က္နဗန်းရှင်းနှင
အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• လုပုပငန်းခငသုို့
ောလုပလုပဉဖခင်း
• လုပှုဒေါန်းဖခင်း၊
ောစတနာဝနထမ္်းဖခင်း၊
လုပူမ္ှုြံွဲ့ဖြ ်းောရ်း
အစီအစ မ္ ဉ်းော ဉငရွက္
ဖခင်း
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ဘုတအ
် ြွွဲ့နကာ်မတီမ ာျား
ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်းယတက္ောရဉက္မ္ှု
စဉ် အမည်

ရာ

ူေး

၁။ ဦ်းဝင်းောအဉင

ဥက္ကဋ္ဌ၏ 

✔

✔

✔

✔

၂။ ောဒေါ်မ္ု်းဖမ္ဖမ္

ဒေါရိုက္တဉ

✔

✔

✔

၃။ ဦ်းသူရနောအဉင

ဒေါရိုက္တဉ

✔

✔

၄။ ောဒေါ်အနှင်းပင

ဒေါရိုက္တဉ

✔

၅။ ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉင

ဒေါရိုက္တဉ

✔

7-Jan-19

30-Jan-19 20-Feb-19 24-Apr-19 17-May-19

20-May-19

18-Jul-19

26-Jul-19

9-Sep-19

25-Nov-19

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

၂၉ယကက္မ္ောဖမ္ဉက္ယနှစပတလုပညအောထောထအစည်းအောဝ်းယတက္ောရဉက္ခမ္ှု
စဉ် အမည်

ရာ

၁။ ဦ်းဝင်းောအဉင

ဥက္ကဋ္ဌ၏ 

၃။ ဦ်းသူရနောအဉင

ဒေါရိုက္တဉ

၂။ ောဒေါ်မ္ု်းဖမ္ဖမ္

၄။ ောဒေါ်အနှင်းပင

၅။ ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉင

ူေး

ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ

27-Dec-19
✔
✔
✔
✔
✔

၂၉ယကက္မ္ောဖမ္ဉက္ယနှစပတလုပညအောထောထအစည်းအောဝ်းယ
ေးယနေး

ည် အယငက္ာင်ေးအရာ

မှတ်ခ က္်

ံု်းဖြတခ က္မ္ ဉ်း

စဉ်

ယ

ံုေးဖြတ်ခ က္်

ယ

ာက္်ခံ

က္န်က္က္်

၁။

Reappointment of Existing Directors

The Existing Directors of the Company
shall be reappointed.

100%

0%

၂။

Acceptance of Director's Report

The Director's Report is accepted.

100%

0%

၃။

Acceptance of Auditor's Report

The Auditor's Report is accepted.

100%

0%

၄။

Appointment of Auditor for 2019-2020

Khin Su Htay & Associates Ltd shall be
appointed as Auditor for 2019-2020

100%

0%

၅။

To fix the date of 30th General Annual The 30th General Annual Meeting shall
Meeting
be held in December 2020

100%

0%
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အခယငက္ေးယငယက္ာ်မတီ
အခော က္်းောငောက္ဉမ္တီတင ောဒေါ်အနှင်းပင၊ ဦ်းဘုန်းဘုန်းနုင၊ ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉငနှင ဦ်းမ္င်းော ဦ်းတုို့ ပေါဝင က္ပေါသည။
ောက္ဉမ္တီဥ အဓက္တဉဝနမ္ ဉ်းမ္ှဉ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစု တစခုလုပံု်းဥ အခော က္်းောငောပ်းောရ်း ုငရဉ မ္ူဝေါဒမ္ ဉ်းခ မ္ှတရန၊
အမ္ှုော ဉငဒေါရိုက္တဉမ္ ဉ်းနှင အကက္ီ်းတန်းစီမ္ံခနို့ခသူမ္ ဉ်းအတက္ အခော က္်းောင သတမ္ှတရနနှင အမ္ှုော ဉင ဒေါရိုက္တဉမ္ ဉ်းနှင
သောဘဉတူစဉခ ပခ ပ ုမ္ည စည်းက္မ္်း သတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်း က္ု ောခတက္ဉလုပအောဖခအောနနှင ောလုပ ဉညီစဉ သတမ္ှတရန၊
စမ္်းော ဉငရည ုငရဉ သတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်း အဖပင က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ အက္ ်းစီ်းပဉ်းအတက္ ောရရှည မ္က္လုပံု်းောပ်းမ္ည
အစီအစ မ္ ဉ်းခ မ္ှတ ခ ်းီ ဖမ္ငရနနှင ောက္ဉမ္တီအစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်းအဉ်း ပံုမ္ှနက္ င်းပရန တုို့ဖြစပေါသည။
စဉ် အမည်

ရာ

ူေး

6-Mar-19

၁။ ောဒေါ်အနှင်းပင

ဒေါရိုက္တဉ

၃။ ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉင

ဒေါရိုက္တဉ

✔
✔
✔
✔
✔

၂။

ဦ်းဘုန်းဘုန်းနုင

၄။ ဦ်းမ္င်းော

ဦ်း

၅။ ဦ်းောက္ ဉော်ဉောအဉင

ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ

မှတ်ခ က္်

အမည်စာရင်ေးတင် င်ေးယရေး ယက္ာ်မတီ
အမ္ညစဉရင်းတငသင်းောရ်းောက္ဉမ္တီက္ု ဦ်းဝင်းောအဉင၊ ောဒေါမ္ု်းဖမ္ဖမ္၊ ဦ်းသူရနောအဉငနှင ဦ်းမ္င်းော ဦ်းတုို့ ဖြင
ြွဲ့စည်းထဉ်းပေါသည။ ောက္ဉမ္တီဥ အဓက္တဉဝနမ္ ဉ်းမ္ှဉ ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့ဥ ြွဲ့စည်းမ္ှု၊ ပေါဝငမ္ှုနှင အရွဇအစဉ်းက္ု
သံု်းသပရန၊ ဒေါရိုက္တဉဘုတအြွဲ့နှင အကက္ီ်းတန်းစီမ္ံခနို့ခမ္ှု ရဉထူ်းမ္ ဉ်းတင က္ခံောရ်း အစီအစ မ္ ဉ်း လုပုအပသလုပု
ခ မ္ှတရနနှင ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့ဝငသစမ္ ဉ်းနှင အကက္ီ်းတန်းစီမ္ံခနခသူမ္ ဉ်း ခနို့အပရနတုို့ ဖြစပေါသည။
က္ျွနုပတဥ
ုို့
အမ္ညစဉရင်းတငသင်းောရ်းောက္ဉမ္တီသည
ဒေါရိုက္တဉမ္ ဉ်းဥ
ော ဉငရွက္ခ က္နှင
စမ္်းော ဉငရညအောပေါ်မ္ူတည၍ ၎င်းတဥ
ုို့ တဉဝနမ္ ဉ်းက္ု သငောလုပ ဉောက္ဉင်းမ္နစဉ ထမ္်းော ဉငနင
ု ဖခင်းရှမ္ရှ က္ု
နှစစ အက္ဖြတသံု်းသပရန တဉဝနရှပေါသည။
အမ္ညစဉရင်းတငသင်းောရ်းောက္ဉမ္တီသည
ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့ဥ
စမ္်းော ဉငရညအဉ်း
မ္ညသုို့
အက္ဖြတသံု်းသပရမ္ညက္ု
်းံု ဖြတ၍ ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့အောနဖြင အစုရဇ
ှ ဇဉရှငမ္ ဉ်းဥ ောရရှညအက္ ်းစီ်းပဉ်းအဉ်း
မ္ညမ္
ဖမ္ငတငောပ်းနုငခသည
ုသညက္ု စ ်းစဉ်းသံု်းသပနင
ု မ္ည အက္ဖြတ စံသတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်းက္ု
ဒေါရိုက္တဉအြွဲ့မ္ှ အတညဖပ နုငောရ်းအတက္ အ ုဖပ တငဖပရမ္ည။
ောက္ဉမ္တီအောနဖြင
ဒေါရိုက္တဉဘုတအြွဲ့တစခုလုပံု်းဥ
လုပုပငန်းော ဉငရွက္မ္ှုက္ုလုပည်းောက္ဉင်း၊
ဒေါရိုက္တဉတစဦ်းခ င်းစီဥ
လုပုပငန်းော ဉငရွက္မ္ှုက္ု
လုပည်းောက္ဉင်း၊
အက္ဖြတသံု်းသပရဉတင
အမ္ညစဉရင်းတငသင်းောရ်းောက္ဉမ္တီက္ က္ င်းသံု်းနင
ု သည လုပုပငန်းစ တစရပအဉ်း စီမ္ံော ဉငရွက္ထဉ်းရှရန
ဒေါရိုက္တဉဘုတအြွဲ့က္ ရညရွဇပေါသည။
အမ္ညစဉရင်းတငသင်းောရ်းောက္ဉမ္တီဥ
အြွဲ့ဝငတင
ု ်းသည
၎င်းတက္
ုို့ ဇ
ု တင
ု ဥ
စမ္်းော ဉငရည
အက္ဖြတသံု်းသပဖခင်း သမ္
ုို့ ဟုတ ဒေါရိက္
ု တဉအဖြစ အမ္ညတငသင်းဖခင်းနှင စပလုပ ်း၍ ောက္ဉမ္တီတင
ဝငောရဉက္ပေါဝငဖခင်း၊ အကက္ံဖပ ဖခင်း၊ ံု်းဖြတခ က္ ခ မ္ှတဖခင်း၊ မ္ောပ်းဖခင်း တုမ္
ို့ ှ ောရှဉင က္ ရမ္ည။
စဉ် အမည်

ရာ

၁။ ဦ်းဝင်းောအဉင

ဥက္ကဋ္ဌ၏ 

၂။

ောဒေါ်မ္ု်းဖမ္ဖမ္

၃။ ဦ်းသူရနောအဉင

၄။ ဦ်းမ္င်းော

ဦ်း

ူေး

ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ
ဒေါရိုက္တဉ

12-Jun-19

မှတ်ခ က္်

✔
✔
✔
✔
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စာရင်ေးစစ်ယက္ာ်မတီ
စဉရင်းစစောက္ဉမ္တီအဉ်း လုပက္ရှအခ နတင ဦ်းရထတဝင်းနှင ဦ်းောအဉငကက္ီ်းတဖုို့ ြင ြွဲ့စည်းထဉ်းပေါသည။
ဒေါရိုက္တဉဘုတအြွဲ့အောနဖြင စဉရင်းစစောက္ဉမ္တီတင လုပုအပသညအရညအခ င်းနှင အောတွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်းပေါဝင
ြွဲ့စည်းရန ရညမ္ှန်းထဉ်းသညအတင
ု ်း ဘဏ္ဍဉောရ်းနှစအလုပုက္ က္ဏ္ဍအလုပုက္ ော ဉငရွက္ဖပီ်းောဖမ္ဉက္ခမ္ှုမ္ ဉ်းနှင
ော ဉငရွက္ အောဖခအောနမ္ ဉ်းအောပေါ်
က္တုက္
စစစသံု်းသပလုပ က္ရှပေါသည။
စဉရင်းစစောက္ဉမ္တီဥ
အစည်းအောဝ်းမ္ ဉ်းက္ု ဘဏ္ဍဉောရ်းနှစအတင်း ပံုမ္ှနက္ င်းပလုပ က္ရှပေါသည။
No. Name
1 U Ye Htut Win
2 U Aung Gyi

Position

10-Jul-19

Director
Director

✔
✔

Remark

မ္မ္တုို့ ဒေါရိုက္တဉဘုတအြွဲ့ဥ ောက္ဉပုရတ စီမ္ံ
အုပခ ပမ္ှု နှင ပငလုပင်းဖမ္ငသဉမ္ှု
င
ု ရဉ တအ
ုို့ ောပေါ်
ထဉ်းရှသည က္တက္ဝတမ္ ဉ်းက္ု ဖမ္နမ္ဉစီ်းပဉ်းောရ်း
က္ဏ္ဍ တဉဝနဇူမ္ှုရှောရ်း အောထဉက္အက္ူဖပ ဌဉန
(MCRB) က္ အက္ဖြတသည ပငသစစ အစီရငခံစဉ
ဖြင သက္ောသဖပနင
ု ခပေါသည။ အ ုပေါ အစီရငခံစဉအရ
၂၀၁၉
ခုနစ
ှ တင
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင
အ င ၈ ရရှခဖပီ်း စတငထုတဖပနခ နမ္ှ စ၍
ထပတန်းက္ုမ္ပဏီ
ဇခုစဉရင်းတင ပေါဝငခပေါသည။
မ္မ္တအ
ုို့ ောနဖြင နုငငံတင်းရှ အမ္ ဉ်းပင
ု က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းနှင
နှုင်းဇှ ပေါက္ ပုမ္ုသဉလုပနောက္ဉင်းမ္နသည အောဖခအောန
သုို့ ောရဉက္ရှောနော က္ဉင်း ထငရှဉ်းပေါသည။

ုေးံ ရံှုေးနုင်ယဖခစီမံခန်ခမှု
စ င်ျားစစ်နက ်မ္တီ၏
အဓကတ ဝ မ္
် ှ
ကုမ္ပဏတ
ီ စ်ခလ
ု ျားု ၏
ဆျားု ရျား စ် နင
ု န
် ပခ
စီမ္ခ ခ
် ေ့ မ္
ွ ၏
အ ည်အနသွျားနှင ေ့် အက ျားရှ န က်မ္အ ျား နစ ငကေ့် ကပ်အကပဖတ် ပ် ဖစ်ပါသည်။
လုပ်င ျား် သနဘ သဘ ဝအ
ဆျားု ရျားနင
ု မ္
်
ပမ္ ဏအနပေါ်မ္တည်၍ နပဖရှငျား် နဆ င် ွ က် နလေ့ရသညေ့
ှ
အ
် တွက်
ကုမ္ပဏက
ီ ု
စီမ္အုပ်ခ ပ်သမ္ ျားအန ပဖင ေ့်
သငန
စီျားပွ ျားန ျားကဏ္ဍအလက
ု ဖ
် ွဲ့စ
ွ ည်ျား ျားသညေ့်
ေ့် လ ်သညေ့်
ဘုတအ
် ဖွွဲ့မ္ ျား တ ဝ ခ
် နဝ
ွ
ျားပါသည်။
ဆျားု ရျား စ် နင
ု န
် ပခ တစ်ခသ
ု ည် ကုမ္ဏ
ပ တ
ီ စ်ခလ
ု ျားု ၏ မ္ဟ ဗ ဟ ကု သက်န က်နင
ု စ
် ွမ္ျား် ရှသညေ့အ
် တွက်
သက်ဆင
ု ် တ ဝ မ္
် ျား၊
ကကီျားကကပ်ကပ
ွ ်ကမ္ညေ့်
ဒါရု ကတ
်
မ္ ျားနှင ေ့်
ပင
ု ခ
် င
ွ မ္
သတ်မ္ှတ၍
်
ေ့် ျား
ဆျားု ရျား စ် နင
ု န
် ပခအ ျား နလ ခ
ု မ္
် ညေ့် လုပ်င ျား် အစီအမ္မ္ ျား ခ မ္ှတ် ျားမ္ကု စ င်ျားစစ်နက ်မ္တီအန ပဖင ေ့်
ေ့ နင
စစစ် ပါသည်။ အခ ွဲ့နသ ဆျားု ရျား စ် နင
ု န
် ပခမ္ ျားကု စီမ္ခ ခ
် ေ့ န
ွ င
ု န
် ျားသည် ကုမ္ပဏ၏
ီ န ရှညစ
် ဉဆက်မ္ပပတ်
ပ်တည်မ္ကု က ကွယ် နစ ငန
ု န
် ျားအတွက် အသက်တမ္ျှ အန ျားကကီျားပါသည်။
ေ့် ရှ က်နင
ဆျားု ရျား စ် နင
ု န
် ပခနှင ေ့် မ္နသခ မ္န
မ္မ္ ျားသည် ဒဂု က
် မ္
ု ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စု တစ်ခတ
ု ည်ျားကသ င်ဆင
ု န
်
ပခင်ျား
မ္ဟုတန
် သ ်လည်ျား
သ
ု ု ေ့ ကက တင်မ္သရှ ျားသညေ့်
ကစစ ပ်မ္ ျားနကက င ်ေ့
ဒဂု က
် မ္
ု ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စု၏
ဘဏ္ဍ န ျားအနပခအန သမ္ဟု
ု ေ့ တ် စီျားပွ ျားန ျားနအ င်ပမ္င်မ္အနပေါ် အန ျားပါနသ
ခက
ု မ္
် မ္ ျား ရှလ နင
ု ပ
် ါသည်။
ဒဂု က
် မ္
ု ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စုအန ပဖင ေ့်
သ
ု ု ေ့ ကက တင် သရှမ္ ျားနသ ဆျားု ရျားနင
ု န
် ပခမ္ ျားနင
ှ ေ့် စပ်လ ဉျား၍ သမ္ဟု
ု ေ့ တ်
အဆပ
ု ါ
ဆျားု ရျားနင
ု န
် ပခကု
င်ဆင
ု န
် င
ု မ္
် ညေ့်
ဘဏ္ဍ န ျားနတ ငတ
ု ် မ္ ျား
နှငစ
ေ့် င်ျားမ္ဆင
ေ့် ပ်လ ဉျား၍
တ
ု န
် ဖ ်နပပ ဆု ် တ ဝ မ္
် ရှပါ။
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ဆျားု ရှု ျားနိင
ု န
် ဖေ စီမေန်ေွဖေင်ျား
ပတ်ဝန်ေးက္ င် ုင်ရာ ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခ
ော ဉက္လုပုပောရ်းသံု်း စနို့ပစပစစည်း စီမ္ံခနို့ခမ္ှုသည ောရရှညစ
က္မ္ဖပတြံွဲ့ဖြ ်းမ္ှုအတက္ တစောထဉငတစောနရဉမ္ှ
ပေါဝငောနဖပီ်း အ ုပေါစနို့ပစပစစည်းမ္ ဉ်းမ္ှ တစ င သဘဉဝပတဝန်းက္ ငအောပေါ် လုပူသဉ်းမ္ ဉ်းဥ လုပှုပရှဉ်းော ဉငရွက္မ္ှုမ္ ဉ်းဖြင
အဉ်းဖြညက္ဉ သက္ောရဉက္မ္ှုမ္ ဉ်း ရင ုငရနုငပေါသည။ တညော ဉက္ောရ်းလုပုပငန်းစ
စီမ္ံခနို့ခမ္ှု တင ောလုပ ဉခ ရန၊
ဖပနလုပညအသံု်းဖပ ရနနှင ထောရဉက္စဉ စနို့ပစရန တမ္
ုို့ ှဉ ောနာက္ ံု်းအ ငတင က္ုနက္ စရတ ကက္ီ်းမ္ဉ်းဖခင်း၊ စီမ္ံက္န်းဥ
အရညအောသ်း၊ အခ နနှင ပတဝန်းက္ ငအောပေါ် စီမ္ံက္န်းဥ သက္ောရဉက္မ္ှုတအ
ုို့ ောပေါ် သက္ောရဉက္မ္ှုရှောစပေါသည။
စီမံအပ
ု ်ခ ပ်မှုနှင် ဥပယဒယငက္ာင်ေး ုင်ရာ ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
မ္မ္တို့ုော ဉငရွက္ရသည စီ်းပဉ်းောရ်းသောဘဉသဘဉဝအရ ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္ရဉတင ောအဉက္ပေါ
နည်းဥပောဒမ္ ဉ်းနှင လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်းက္ု လုပုက္နာရပေါသည။
• တညော ဉက္ောရ်းလုပုပငန်းအတက္ အော ဉက္အဦော ဉက္လုပုပခင ုငရဉ လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်း
• ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းခင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု ုငရဉ လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်း
• သဘဉဝပတဝန်းက္ ငက္ဉက္ဇောရ်း ုငရဉ လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်း
• အလုပုပသမ္ဉ်းဥပောဒနှင လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်း
အထက္ပေါ
ဥပောဒနှင
လုပုပထံု်းလုပုပနည်းမ္ ဉ်းနှင
အညီလုပုက္နာော ဉငရွက္ဖခင်းမ္ရှပေါက္
တရဉ်းစ ခ
ု ံရဖခင်း၊
ဒဏော က္်းောပ်းော ဉငရဖခင်းမ္ ဉ်း ောပေါ်ောပေါက္နုငသည စနို့စဉ်းရမ္ှုမ္ ဉ်းရှပေါသည။
လုပ်ငန်ေးလည်ပတ်မှု ုင်ရာ ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
အသငောြ ဉက္နက္ရ၊ သံောခ ဉင်းမ္ ဉ်း၊ precast အစတအပုင်းမ္ ဉ်း၊ အလုပှ ငောကက္ဖပဉ်းမ္ ဉ်း၊ က္နက္ရောြ ဉစပရဉတင
အသံု်းဖပ သည သက္ုန က္မ္်း၊ ဘလုပပောဖမ္၊ ဂောဟော ဉဖပီ်း သံ နက္ဉမ္ ဉ်း၊ စတီ်းစငမ္ ဉ်း၊ သံမ္ဏ၊ အလုပ မ္ီနီဇ၊ံ ြန၊
သစသဉ်းနှင သုတော ်း အစရှသည ော ဉက္လုပုပောရ်းသံု်း က္ုန က္မ္်းပစစည်းော ်းနှုန်းဖမ္ငတက္လုပဉမ္ှုော က္ဉင အ ုဖပ ထဉ်းသည
စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္ရဉတင မ္ူလုပခနို့မ္ှန်းထဉ်းသညထက္ ော ဉက္လုပုပမ္ှုစရတမ္ ဉ်း ပုမ္ုလုပဉနုငဖပီ်း ော ်းနှုန်းအတက္အက္ မ္ှဉ
အ ုပေါ က္ုန က္မ္်းပစစည်းမ္ ဉ်းဥ ဝဇလုပုအဉ်းနှင ောရဉင်းလုပုအဉ်း အောပေါ်မ္ူတည၍ အောဖပဉင်းအလုပရှမ္ည ဖြစပေါသည။
ောြဉက္သညမ္ ဉ်း
ထံမ္ှ
ောပ်းောခ မ္ှု၊
ဝဇသူမ္ ဉ်းသညသဉမ္ဉနအဉ်းဖြင
သတမ္ှတောငောပ်းောခ မ္ှုအစီအစ အတုင်း
ောပ်းောခ ဝဇဇူ က္ောသဉလုပည်း
ောနာက္က္ ောပ်းောခ မ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင
လုပုပငန်းလုပညပတမ္ှုအသံု်းစရတက္ု
က္ဉလုပ က္ဉရှည
ောနှာငောနှ်းောစနုငဖပီ်း ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ ောငစီ်း င်းမ္ှုအောပေါ် ထခုက္နုငပေါသည။
က္ျွန်ုပ်တု ယခ ေး ူ ာေး ည် ယ က္ေးပမီမ ာေး
မ္မ္တို့အ
ု ောနဖြင က္ောမ္ဘဉ်ဘဏနှင ဧရဉဝတီဘဏတမ္
ုို့ ှ က္ဉလုပတုောခ ်းောငမ္ ဉ်းရဇူထဉ်းသဖြင ဇင်းောကက္်းဖမ္ီက္ုောပ်း ပရန
ောတဉင်း ုလုပဉခ နတင ောပ်း ပဖခင်းမ္ဖပ နုငသည အောဖခအောန ထပ ငဖြစောပေါ်ပေါက္ မ္မ္တဥ
ုို့
ဘဏ္ဍဉောရ်းရပတညမ္ှု
အောဖခအောနအောပေါ် ထခုက္နုငပေါသည။
ယငလလှ ်နှုန်ေးနှင် စပ်လ ဉ်ေး ည် ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင ောငလုပလုပှဇနှုန်းနှင စပလုပ ်းသည
ံု်းရိံှု်းနုငောဖခမ္ ဉ်း ကက္ံ ောတွဲ့ရနုငပေါသည။ အော က္ဉင်းမ္ှဉ
မ္မ္တို့ု
အသံု်းဖပ သည
ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းသံု်းက္ုနပစစည်းအမ္ ဉ်းစုက္ု
ဖပညပမ္ှ
တငသင်းရောလုပရှဖပီ်း
ောငလုပနှုန်းမ္တညဖငမ္မ္ှုော က္ဉင မ္မ္တဥ
ုို့ ဘဏ္ဍဉောရ်းရပတညမ္ှု အောဖခအောနအောပေါ် သက္ောရဉက္မ္ှုမ္ ဉ်းရှနုငပေါသည။
လုပ်ငန်ေး ုင်ရာ ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
လုပုပငန်း ုငရဉနှင စပလုပ ်း၍ အဓက္ ံု်းရိံှု်းနုငောဖခ သံု်းခုရှသည။
• က္မ္ဘဉလုပံု်း ုငရဉ စီ်းပဉ်းောရ်းက္ င်းောနမ္ှုက္ု ခံစဉ်းောနရသည ောြဉက္သညမ္ ဉ်းအောပေါ် အဉ်းဖပ ောနရဖခင်း
• ဖပညတင်းအသဉ်းတငထုတလုပုပမ္ှု
(GDP)
က္ င်းလုပဉသညနှငအမ္
ပ မ္်းမ္ လုပူောနမ္ှုအ ငအတန်းနှင
ထုတက္ုနစဉ်းသံု်းနုငမ္ှု အ ငအောပေါ် သက္ောရဉက္မ္ှုရှောနဖခင်း
• စီ်းပဉ်းောရ်းော ဉငရွက္မ္ှုနဇပဇခ ွဲ့ထငရဉမ္ှ
အရင်းအနှီ်းမ္ ဉ်းစဉ
လုပုအပလုပဉဖပီ်း
အဖမ္တရနုငမ္ှုက္ု
ောလုပ ဉနည်းောစနုငပေါသည။
အဓက္က္ ယ ာ စီမံခန်ခ ူမ ာေး ုင်ရာ ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
က္ုမ္ပဏီဥ စမ္်းော ဉငရညမ္ှဉ စီမ္ံခနို့ခောရ်းော ဉငရွက္ောနသူမ္ ဉ်းနှင ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ ဝနော ဉငမ္ှုအရညအောသ်းအောပေါ်
တညမ္ှီောနသညဖြစရဉ
အ ုပေါ
ဝနထမ္်းတစဦ်းဦ်းက္ု
လုပက္လုပတ ံု်းရိံှု်းမ္ှုော က္ဉင
က္ုမ္ပဏီဥ
စီ်းပဉ်းောရ်းနှင
ဘဏ္ဍဉောရ်းအောဖခအောနအောပေါ် မ္လုပုလုပဉ်းအပောသဉ အက္ ်းသက္ောရဉက္မ္ှု ရှနုငပေါသည။
ဖမန်မာနုင်ငံနှင် က္်န ယ
် န ည် ံုေးရံှုေးနုင်ယဖခမ ာေး
ဖမ္နမ္ဉနုငငံဥ နုငငံောရ်း၊ လုပံုခခံ ောရ်း၊ စီ်းပဉ်းောရ်းနှင လုပူမ္ှုောရ်းအောဖခအောနမ္ ဉ်းော က္ဉင ံု်းရိံှု်းနစနာနုငောဖခမ္ ဉ်း
ဖမ္နမ္ဉတရဉ်းဥပောဒ၊ နည်းဥပောဒ၊ လုပုပထံု်းလုပုပနည်းနှင စည်းမ္ ်းမ္ ဉ်းအောပေါ် အဓပပဉဇောက္ဉက္ဇူမ္ှုလုပမ္ှဉ်း၍ က္ ငသံု်းဖခင်းနှင
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စီမ္ံအုပခ ပဖခင်းတော
ုို့ က္ဉင ံု်းရိံှု်းနစနာနုငောဖခမ္ ဉ်း

ဆက်ေဖေင်ျားအစီအစဉ်
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
“အနာဂေါတဥောခေါင်းော ဉငမ္ ဉ်း
အစီအစ ” ဟု ောခေါ်တငနုငမ္ည
က္ခံဖခင်းအစီအစ က္ု
မ္မ္တို့ဥ
ု
ဦ်းော ဉငစီမ္ံခနို့ခမ္ှု
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းောရ်း
ပရိဂ
ု ရမ္ဖြင ခ မ္ှတထဉ်းပေါသည။ ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
အနာဂေါတောခေါင်းော ဉငမ္ ဉ်းက္ု အ ုပေါ အစီအစ မ္ှတစ င
စနောခေါ်မ္ှု အခငအလုပမ္်းမ္ ဉ်းနှင ရင ုငောစ၍ ၎င်းတဥ
ုို့
စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ
ဦ်းော ဉငမ္ှုအခန်းက္ဏ္ဍအောပေါ်
သဖမ္ငနာ်းလုပညမ္ှုက္ု ဖမ္ငတငနုငမ္ည ဖြစပေါသည။

ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစု အောနဖြင ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းအောပေါ် ၎င်းတုို့ဥ အခန်းက္ဏ္ဍနှင စပလုပ ်း၍ ပုမ္ုနာ်းလုပညသောဘဉောပေါက္ောစ၍
ပုမ္ုောက္ဉင်းမ္နောအဉင မ္ညသုို့ ော ဉငရွက္ရမ္ညက္ု ောဖမ္ောတဉင ောဖမ္ဉက္ောပ်းရန လုပုလုပဉ်းပေါသည။ ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစု အောနဖြင
ဖပငပအတုငပငခံပုဂဂ လုပမ္ ဉ်း၊ ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းသူမ္ ဉ်း အသံု်းဖပ ၍ ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းအဉ်း က္ုမ္ပဏီ အနာဂေါတဥ ောခေါင်းော ဉငမ္ ဉ်းအဖြစ
၎င်းတုို့ တဉဝနဇူရသည အခန်းက္ဏ္ဍအလုပုက္ ပုမ္ုထောရဉက္ောက္ဉင်းမ္နလုပဉောစောရ်းနှင ရဉထူ်းအ ငအလုပုက္ လုပုအပခ က္မ္ ဉ်းအဉ်း
န်းစစောလုပလုပဉ၍ ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းရန လုပုအပခ က္မ္ ဉ်းောြဉထုတနုငောရ်းက္ု ော ဉငရွက္လုပ က္ရှဖပီ်း “အနာဂေါတဥောခေါင်းော ဉငမ္ ဉ်း
အစီအစ ”
သည
သတင်းအခ က္အလုပက္မ္ ဉ်းက္ု
အသံု်းဖပ ၍
တစဦ်းခ င်းဥ
မ္တူညီသည
လုပုအပမ္ှုအလုပုက္
ဖပင ငထဉ်းဖခင်းဖြစပေါသည။
အ ုပေါ
အစီအစ အရ
အြွဲ့အစည်းအတင်းရှ
လုပုပငန်းော ဉငရွက္ောနမ္ှုမ္ ဉ်းက္ု
ပုမ္ုသဖမ္ငနာ်းလုပညလုပဉောစရန
လုပှညလုပညတဉဝနထမ္်းော ဉငောစဖခင်းမ္ ဉ်းပေါဝငပေါသည။ အ ုပေါအ ငက္ု အလုပုပတဉဝန စတင ထမ္်းော ဉငသူမ္ ဉ်း အတက္
စီ်းပဉ်းောရ်း လုပုပငန်းော ဉငရွက္မ္ှု
ုငရဉ က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှုမ္ ဉ်း နှင နုငငံတက္ဉအောတွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်း ရရှနုငောရ်း အလုပုို့ငှဉ စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ
စနောခေါ်မ္ှုမ္ ဉ်းက္ု နည်းလုပမ္်းတက္ ရင ုငောစ၍ လုပုပငန်းခင ောလုပက္ င သင က္ဉ်းောပ်းဖခင်းမ္ ဉ်း က္ု ဒီ်ုင်းဖပ လုပုပထဉ်းပေါသည။
အ ုပေါ အစီအစ အတင်း တက္ောရဉက္သူမ္ ဉ်းအောနဖြင ၎င်းတုို့ဥ စမ္်းော ဉငရညအောပေါ် အက္ဖြတ န်းစစဖခင်းနှင ပံုမ္ှန
သံု်းသပောဝြနဖခင်းအဖပင ၎င်းတုက္
ို့ ျွမ္်းက္ ငသည နဇပဇအလုပုက္ အဉ်းသဉခ က္မ္ ဉ်းအဉ်း ောြဉထုတတညော ဉက္နုငမ္ညဖြစပေါသည၊
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အမ်ခခံယဖမြံွဲ့ပြ ေးယရေး လုပ်ငန်ေးမ ာေး
ဒဂု အ
် မ္်ပခနပမ္လုပ်င ျား် သည် ဒဂုပမ္ ွဲ့သစ်(အနရှ ွဲ့ ပုငျား် )ပမ္ ွဲ့ ယ်တင
ွ ် တည်နဆ က်
အနက င်အ ည်နဖ ် နဆ င် ွ ကမ္
် ညေ့် စက်မ္လုပ်င ျား် ဇု ် စီမ္က ျား် နှင ေ့် စပ်လ ဉျား၍
န က်ဆျားု ခွငပေ့် ပ ခ က် ယမ္ညေ့အ
် ဆငသ
ှ ပပီပဖစ်ပါသည်။ မ္မ္တအန
ု ေ့
ပဖင ေ့်
ေ့် ု ေ့ န က်ရန
အဆပ
ု ါစီမ္က ျား် တွင ် စ ျားနသ က်ကု ၊် တ ဘ
် ျားု ပမ္င ်ေ့ လယ်ယ က
ွ က
် ု ပ
် စစညျား်
တ
ု လ
် ပ
ု ်န ျားနှင ေ့် လုပ်သ ျားစွမ္်ျားအ ျား အနပခပပ စက်မ္လုပ်င ျား် မ္ ျား နဆ င် ွ က် ်
ည် ွ ယ် ျားပါသည်။
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ယ

ာက္်လပ
ု ်ယရေးလုပ်ငန်ေး

မ္မ္တို့ု ဒဂုနော ဉက္လုပုပောရ်းအောနဖြင ဇခုနှစတစခုလုပံု်း ဂ ပနအဖပညဖပည ုငရဉ ပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္ောရ်းောအဂ ငစီ (JICA)
ဖပညပက္ူညီောထဉက္ပံောငဖြင စတငော ဉငရွက္သည ရနက္ုန-မ္နတောလုပ်း မ္ီ်းရထဉ်းလုပမ္်း အ ငဖမ္ငတငောရ်း စီမ္ံက္န်းက္ု စီမ္ံက္န်း
အဓက္ က္နထရိုက္တဉ လုပက္ောအဉက္တင ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။ မ္မ္တဥ
ုို့
တညော ဉက္ောရ်းအြွဲ့သဉ်းမ္ ဉ်းမ္ှဉ ၈၀
က္ီလုပုမ္ီတဉ ရှညလုပ ဉ်းသည ပခူ်းမ္ှ ပပနတန ဉလုပမ္်းပုင်းတင ောဖမ္သဉ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်း၊ ပုငလုပုပငန်းမ္ ဉ်းအဖပင ဘူတဉရိံုမ္ ဉ်း၊
တံတဉ်းမ္ ဉ်းနှင culverts မ္ ဉ်း အတက္ သံက္ူက္နက္ရလုပုပငန်းမ္ ဉ်း လုပုပက္ုငလုပ က္ရှပေါသည။ မ္မ္တအ
ု ောနဖြင ဒဂုန်းက္ုန်း
လုပက္လုပီလုပက္က္ဉ်းော ်းကက္ီ်း တညော ဉက္ောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းလုပည်း ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။

မ္မ္တို့န
ု ှင အက္ ်းတူပူ်းောပေါင်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှသည လုပမ္်းက္ုမ္ပဏီ NRAM အောနဖြင သီလုပဝေါအထူ်းစီ်းပဉ်းောရ်း်ုန (ဘီ) ရှ
လုပမ္်းခင်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းနှင တုဇုတဉမ္ှ တစစတတစပုင်း တပ ငထုတလုပုပသည စနစ (SKD) ဖြင တပ င ထုတလုပုပောနသည
စက္ရိံုအတက္ က္ဉ်းပေါက္ငလုပုပငန်းမ္ ဉ်းက္ုပေါ ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။
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လက္်လီလက္်က္ာေး ဖြန်ဖြ ေးယရေးလုပ်ငန်ေး
ဖမ္နမ္ဉအဉဂရိုအမ္(စ)ခ န်းအမ္ ဉ်းပုင
က္ုမ္ပဏီလုပီမ္တက္ဥ
အထူ်းက္ င်းပသည
အောထောထအစည်းအောဝ်းနှင
တတဇအကက္မ္ောဖမ္ဉက္ နှစပတလုပည အောထောထအရပရပ ုငရဉ အစည်းအောဝ်းအဉ်း မ္ရမ္်းက္ုန်းဖမ္ ွဲ့နဇ၊ မ္င်းဓမ္မလုပမ္်းရှ
Myanmar Convention Centre (MCC)တင ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ်ူလုပုငလုပ ၂၀ ရက္ောနို့က္ က္ င်းပဖပ လုပုပနုငခဖပီ်း အစည်းအောဝ်းသုို့
အစုရှဇဇဉရှင (၄၇၄) ဦ်း တက္ောရဉက္ခပေါသည။

ဒညင်းက္ုန်းော ်းသစကက္ီ်းနှငစပလုပ ်းသည
သတင်းစဉ
ရှင်းလုပင်းပအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ်နလုပ ၁၇ ရက္ောနို့တင က္ င်းပ
ဖပ လုပုပခပေါသည။
နှစနှစတဉ
ညနှုင်းော ဉငရွက္ခမ္ှုမ္ ဉ်းမ္ှ
တစ င ော ်းကက္ီ်းနှစခုအဉ်း ော ်းဝဇသူမ္ ဉ်းနှင
ုငခန်း
ငှဉ်းရမ္်း
ောရဉင်းခ သူမ္ ဉ်းဥ
အက္ ်းအတက္
ောပေါင်းစည်းနုငခပေါသည။ ထုသုို့ ောပေါင်းစည်းဖခင်းမ္ှ တစ င
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အုပစုသည
လုပက္က္ဉ်းော ်းက္က္က္ု
တု်းခ ွဲ့နုငခဖပီ်း အ ုပေါ က္ဏ္ဍတင အဓက္ ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှံသူ
အဖြစသုို့ ောရဉက္ရှလုပဉခပေါသည။
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နမာ်နတာ်ယာဉ်တင်သင
ွ ျား် န ာင်ျားေ သည် လုပ်ငန်ျား

တု မ္မ္တဥ
ုို့ တုဇတ
ု ဉက္ဉ်းမ္ ဉ်း ောရဉင်းခ မ္ည အောရဉင်းဖပခန်းအဉ်း ရှမ္်းဖပညနဇတင
တညော ဉက္လုပ က္ရှပေါသည။ တဇ
ု ုတဉမ္ှ တစစတတစပင
ု ်း တပ ငထုတလုပုပသည
စနစ (SKD) ဖြင ော ဉငရွက္မ္ည စက္ရိံုလုပဉောရဉက္ြငလုပှစနုငသည အတက္ မ္မ္တဥ
ုို့
တုဇတ
ု ဉအမ္ှတတံ ပက္ဉ်းမ္ ဉ်း
ဖြနို့ဖြ ်း
ောရဉင်းခ သည
လုပုပငန်းလုပည်း
ကက္ီ်းထဉ်းြွဲ့ံ ဖြ ်းလုပဉောတဉမ္ညဖြစပေါသည။
စက္ရိံုြငလုပှစနုငသညအတက္
ောထဉက္ပံပော
ုို့
ဉငစီမ္ံမ္ှုအဉ်း
ဖမ္နဖမ္န န နော ဉငရွက္နုငမ္ညဖြစဖပီ်း
ော ်းနှုန်းသက္သဉစဉဖြင ဝဇဇူစီ်းနင်းနုငောတဉမ္ညဖြစပေါသည။

MAN
က္ုမ္ပဏထ
ီ တ
ု
ဘက္(စ)က္ဉ်းနှင
ထရပက္ဉ်းလုပုပငန်းမ္ှဉ
ဖပ င ုငမ္ှု
ဖပင်းထနလုပ က္ရှောနောသဉလုပည်း
အ ံု်းစနအထ
ဖပ င ုငနုငောရ်းအတက္
ဖမ္နမ္ဉနုငငံဥ ောတဉငတန်းောဒသမ္ ဉ်းနှင သငောလုပ ဉသည MAN front engine
coaches မ္ ဉ်းက္ု စတငမ္တ က္ရန စီမ္ံလုပ က္ရှပေါသည။
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ဟုတ

်လပ
ု ်ငန်ေး
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ဖြန်ဖြ ျားမှုလပ
ု ်ငန်ျား

မ္မ္တ၏
ု ေ့
အမ္ ျားသုျား လသုျားကု ပ
် စစညျား် မ္ ျား (FMCG)
ပဖ ပ် ဖ
ျားန
ျား
လက်
ရ
ု
ျား
တ
စ်
ခ
ပ
ု
ဖစ်
သ
ညေ့် Global Sky Co
ေ့
Ltd
၏
သုနလှ င်ရု အ ျား
မ္ဂကလ ဒတ
ု ွင ်
တုျားခဖ
င
ွ
လ
်
စ
ှ
န
်
င
ု
ခ
်
ပ
ပီ
ျား
၊
၎င်
ျား
တ
ု
၏
အ
က်
ပ
မ္
မ္
်
ပပည်
ေ့ ေ့
ေ့
ေ့
ရု ျားခ ပ်အ ျား
မ္နတနလျားပမ္ ွဲ့တွင်
ယခုနစ
ှ ်အတွငျား်
ဖွငလ
်ေ့ ှစ်မ္ည်ပဖစ်ပါသည်။ Global Sky Co Ltd ၏
အပခ ျားနအ င်ပမ္င်မ္မ္ ျားအန ပဖင်ေ့ ကု ပ
် စစညျား် အမ္ယ်
နှစ်ခု က်မ္ ည်ျားအ ျား
တစ်ဦျားတည်ျားကုယ်စ ျားလယ
ှ ်အပဖစ်
ခ အ
် ေ့ ပ်ပခင်ျားခခေ့ ပါသည်။

Little
Treasure
ကုမ္ပဏမ္
ီ ှ
ပ်တ ျား် အ ည်အနသွျားရသညေ့
ှ
်
ဩစနကတျားလ
နပဖင
ု ေ့ ေ့် တ
ု လ
် ပ
ု ်သညေ့် နွဲ့ မ္ အ
် ေ့ မ္ ျားမ္ ျား

သီ လကက နင
ု င
် တွင ် နှစ်နပါင်ျား ၆၀ သက်တမ္်ျားရှ
သညေ့် Maliban pioneer ဘီစကစ်
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က္ န်ေးမာယရေးယစာင်ယရှာက္်မှု လုပင
် န်ေး

Parkway Healthcare Indo China Pte Ltd.၊
Macondary Holdings Pte Ltd. နှင ေ့် AMMK
Medicare
Co.,
Ltd.
တနှ
ု ေ့ င ေ့်
အက ျားတပျားနပါင်ျား၍
စီမ္က ျား် နပမ္န
အတွငျား် ရှ
ပပ လ
် ည်
န
ခ
ျားမ္ညေ့်
အနဆ က်အအုမ္ ျားအ ျား
နဆ က်လပ
ု ်
ပပီျားစီျားခပေ့ ပီျား ကုတင် ၁၀၀ ဆေ့ နဆျားရု
စီမ္က ျား် အဆင ေ့် (၁) ၏ တည်နဆ က်န ျား
လုပ်င ျား် မ္ ျား စတင်နတ မ္
ေ့ ည်ပဖစ်ပါသည်။
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ယရရှည်တည်တခ
ံ ုင်ပမမှု

ုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

အလ င်အပမ္ န
် ပပ င်ျားလ၍ စ န
် ခေါ်မ္မ္ ျားနင
ှ ေ့် ပပညေ့န
် က
ှ န
် နသ ယန ကမ္ဘ
ကု င်နပါင်တ ျား် နင
ု န
် ျားအတွက် မ္မ္တလု
ု ေ့ ပ်င ျား်
ေ့
နဆ င် ွ က် တွငလ
် က
ု ်
မ္ညေ့် က ငေ့ဝ
် တ်မ္ ျားကု ဒဂု က
် မ္
ု ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စမ္
ု ှ ခ မ္ှတ် ျားနသ တ ဖ
် ုျားမ္ ျားပဖငေ့် န ျားဆွ ျားပပီျား
မ္မ္တ၏
ု ေ့ ဝ ် မ္်ျား အ
ု ျား လမ္်ျားညွှ လ
် က်ရှပါသည်။ အဆပ
ု ါ တ ဖ
် ုျားမ္ ျားမ္ှ လပု ခ စတ်ခ မ္၊ ရု ျားနပဖ ငေ့တ
် ည်ကကည်မ္နှင ေ့်
သ လွ န
် က င်ျားမ္ွ မ္
် တပဖစ်
ု ေ့ ပပီျား မ္မ္တ၏
ု ေ့
နမ္ျှ ်မ္ှ ျား် ခ က်နင
ှ ေ့်
ည်မ္ှ ျား် ခ က်မ္ ျားတင
ွ ်
ညေ့သ
် င
ွ ျား် ပါဝင်လ က်ရှပါသည်။
ဒဂု က
် မ္
ု ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စ၏
ု
အဆျားု စွ န
် သ
ည်မ္ှ ျား် ခ က် ပ ျား် တင
ု မ္
် ှ မ္မ္တနဖ
ု ေ့ က်သည်မ္ ျားအတွက် အနက င်ျားဆျားု မ္ ျားကု
နပျားအပ် ပ် ဖစ်ပါသည်။
မ္မ္တု ေ့
တ
ု လ
် ပ
ု ်၊
တည်နဆ က်လက
ု သ
် ညေ့်
ဝ န
် ဆ င်မ္နှင ေ့်
တ
ု က
် ု မ္
် ျားမ္ှ
အ ည်အနသွျားရှရု သ မ္က ယကု ကည်အ ျား ျားနင
ု မ္
် ၊ လပု ခ စတ်ခ မ္နှင ေ့် တ ဝ ယ
် မ္တက
ု ေ့ ု ဆလ
ု ပု ခင်ျားပဖစ်ပါသည်။
သ
ု ု ေ့
တ ဖ
် ုျား
ျားမ္မ္ ျားပဖငေ့်
တ
ု လ
် ပ
ု ်၊
နပျားအပ်လက
ု သ
် ညေ့်
ဝ န
် ဆ င်မ္နှင ေ့်
တ
ု က
် ု မ္
် ျားမ္ှ
အနက င်ျားဆျားု နသ
အ ည်အနသွျားရှသည်ဟု မ္မ္တအန
ု ေ့
ပဖငေ့် ခင
ု ခ
် င
ု မ္
် မ္ ယကု ကည်ပါသည်။

နဆ က်လုပ်န ျားနှင ်ေ့
အမ္်ပခနပမ္ဖွွဲ့ ပဖ ျားတုျားတက်န ျား
ကဏ္ဍတမ္ှ
ု ေ့
လဦျားန တုျားတက်လ မ္၊
ပမ္ ွဲ့ ပပမ္ ျားပဖစ် ွ ျား် လ မ္နှင ်ေ့
အ င်ျားအပမ္စ်ရှ ျားပါျားလ မ္
စသညေ့်
ကမ္ဘ လုျားဆုင်
စ န
် ခေါ်မ္မ္ ျားနကက င ်ေ့
အန ျားပါသညေ့်
အခ ျား် ကဏ္ဍသု ေ့
န က်ရှလ ပါသည်။
ဒဂု က
် ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စု
အန ပဖင ်ေ့
မ္မ္တု ေ့
လုပ်ကုငန
် ဆ င် ွ က်လ က်ရှသညေ့် လုပ်င ျား် ၊ အစုရှယ်ယ ရှငမ္
် ျားနှင ်ေ့ လအဖွ
် ုျားရသညေ့
ှ
်
ေ့ ွဲ့အစည်ျားအတွက် တ ဖ
န ရှညတ
် ည်တခ
ေ့ ုငပ် မ္မ္ကု ဖ တ
် ီျားနင
ု မ္
် ည်ဟု ယုကကည်ပါသည်။
မ္မ္တု ေ့
ည်မ္ှ ျား် ခ က်တွငန
် ဖ ်ပပ ျားသညေ့အ
် တုငျား်
မ္မ္တအန
ု ေ့
ပဖင်ေ့ ဝ ် မ္်ျားမ္ ျားအကက ျား လုပ်ခလစ နှင်ေ့
က ျားမ္ကွပပ ျားမ္အနပေါ်
ခွပခ ျားမ္အလ ဉျားမ္ရှပ
အနတွျားသစ်အပမ္င်သစ်မ္ ျား
နဖ ် တ
ု ်
အနက င်အ ည်နဖ ်ပခင်ျားပဖင ်ေ့
ဖ တ
် ီျားနင
ု စ
် မ္
ွ ်ျား၊
ဆ ျား် သစ်တီ င
ွ န
် င
ု စ
် မ္
ွ ်ျားနှင ်ေ့
ဒစ်ဂ စ်တယ် ည်ျားပည သု ေ့
နပပ င်ျားလနင
ု စ
် မ္
ွ ်ျားတု ေ့အနပေါ်တွင် ကကီျားကကီျားမ္ ျားမ္ ျား တည်မ္ီန
ှ ပါသည်။

ကုလသမ္ဂဂ ကမ္ဘ လျားု ဆင
ု ်

သနဘ တညီခ က် (UNGC)

န ရှညစ
် ဉဆက်မ္ပပတ်သညေ့် ဖွွဲ့ ပဖ ျားမ္ ရှနင
ု န
် ျားအတွက် ဒဂု က
် ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စု အန ပဖင ်ေ့ ကုလသမ္ဂဂ
ကမ္ဘ လုျားဆုင်
သနဘ တညီခ က် (UNGC) မ္ှ ခ မ္ှတ်
ျားသညေ့် အနပခခမ္မ္ ျားကု လုက် နဆ င် ွ က် ်
နမ္ျှ ်မ္ှ ျား်
ျားပါသည်။ မ္မ္တအန
ု ေ့
ပဖင ်ေ့ အဆုပါ သနဘ တညီခ က်မ္ှ ခ မ္ှတ်
ျားသညေ့် အနပခခမ္ (၁၀) ခ က် အ ျား
အနပခခ
အနက င်အ ည်နဖ ်၍
တ ဝ သ
်
တ ဝ ယ
် နသ
နက ်ပု တ်
စီျားပွ ျားန ျားကု
နဖ ်နဆ င်မ္ည်ပဖစ်ပါသည်။ အဆုပါ အခွငအ
်ေ့ လမ္်ျားနှငအ
်ေ့ တ မ္မ္တု ေ့ နဆ င် ွ က်သညေ့် စီျားပွ ျားန ျား ယ်ပယ်မ္ ျားရှ
လအခွ
်ေ့ န ျား၊ အလုပ်သမ္ ျားဆုင်
စခ စ
် ညွှ ျား် မ္ ျား၊
သဘ ဝပတ်ဝ ျား် က င်နင
ှ ်ေ့ အက ငပ
်ေ့ က်ပခစ ျားမ္
ေ့ ငအ
တုက်ဖ က်န ျား
ယ်ပယ်မ္ ျားတွငပ
် ါ နဆ င် ွ က်သွ ျားမ္ည်ပဖစ်ပါသည်။ မ္မ္တ၏
ု ေ့
ကတကဝတ်ပပ မ္အ ျား
သက်နသပပနင
ု န
် ျားအတွက် နှစ်စဉတုျားတက်မ္ဆုင် တင်ပပခ က် (Communication of Progress) ကု အစီ င်ခ
တ
ု ်ပပ ခ
် ေ့ပပီျား အဆုပါ အစီ င်ခတင်ပပခ က်အ ျားလုျားကု Global Compact website တွင် ယနင
ု ပ
် ါသည်။

န ရှညတ
် ည်တခ
ေ့ ုငပ် မ္မ္ဆုင် လုပ်နဆ င်ခ က်မ္ ျား
မ္မ္တု ေ့ ဝ န
် ဆ င်မ္နပျားသညေ့် လုပ်င ျား် မ္ ျားနဆ င် ွ က် တွင ် အက ျားရှ န က်မ္၊ ယုကကည်အ ျား
ျားနင
ု မ္
် နှင ်ေ့
သက်ဆုငသ
် မ္ ျား၏ တ ဖ
် ုျားမ္ ျားမ္ှ တစ်ဆင ်ေ့ လအဖွ
ေ့ ွဲ့အစည်ျားနှင ်ေ့ သဘ ဝပတ်ဝ ျား် က င်အတွက် စ စ်တက
တုျားတက်နက င်ျားမ္ွ လ
် နစမ္ညေ့်
ည်ျားလမ္်ျားမ္ ျားကု
အစဉတစက
ု ်
ရှ နဖွလ က်ရှပါသည်။
သ
ု ု ေ့
န ရှညတ
် ည်တခ
ေ့ ုငပ် မ္မ္ဆုင်
လုပ်နဆ င်ခ က်မ္ ျားတွင ် လုပခ စတ်ခ မ္၊ ဖ လ
် ုအမ္်အ သင်ရှ ဓါတ်နငွွဲ့
တ
ု ်လွှတ်မ္နှင ်ေ့ က ဗွ အ
် သုျားခ မ္၊ န သယဇ တ၊ စက်မ္စွ ပ
် ေ့ စ်အမ္က်မ္ ျားနှင ်ေ့ ဇီဝမ္ ျားစု မ္ ျားကွမ္ ျား ပါဝင်ပါသည်။
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မိမိတ ို ဖပည်သမ ာျား
စီမံခန်ခမှုရာ ူေးမ ာေးတင်
တာဝန် မ်ေးယ ာင်လ က္်ရှ ူမ ာေး
ဒါရုက္်တာဘုတအ
် ြွဲ့အ င် (စုစုယပါင်ေး)
က္ ဉ်း
မ္
အသက္ယ၃၀ယောအဉက္
အသက္ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း
အသက္ယ၅၀ယအထက္
အကက္ီေးတန်ေးစီမံခန်ခမှု အ င်
က္ ဉ်း
မ္
အသက္ယ၃၀ယောအဉက္
အသက္ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း
အသက္ယ၅၀ယအထက္
အလ ်အလတ်စီမံခန်ခမှု အ င်
က္ ဉ်း
မ္
အသက္ယ၃၀ယောအဉက္
အသက္ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း
အသက္ယ၅၀ယအထက္
ရံုေးဝန် မ်ေးမ ာေး
က္ ဉ်း
မ္
အသက္ယ၃၀ယောအဉက္
အသက္ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း
အသက္ယ၅၀ယအထက္

အ

က္်အုပ်စုအလုက္် ဝန်

247

Permanent

Female

Contract

10
70%
30%
0%
40%
60%
20
55%
45%
0%
10%
90%
85
71%
29%
13%
55%
32%
787
70%
30%
27%
50%
22%

Female

Daily Wages
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Female

Male
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100% 120%
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0%
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1.7%
Staffs Turnover Rate
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HSE Major Violation Rate
0%

မ်ေးပါဝင်မှု

238
156

31%

132

88

Chin

1%
6

Rakhine

1%
8

Indian

2%
15
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2%
21
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94%
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10%

28%

27%

17%

15%

4%
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0

500

1000
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ဖပည်သမ ာျား
ပပည်သမ္ ျားဆသ
ု ညေ့်
ယ်ပယ်နအ က်တင
ွ ်
မ္မ္တု ေ့
မ္ဟ ဗ ဟ အ
မ္မ္တ၏ဝ
ု ေ့
် မ္်ျားမ္ ျားနှင ေ့်
လအသ
က
ု အ
် ဝ ျား် လည်ျားပါဝင်ပါသည်။
မ္မ္တု ေ့
ဝ ် မ္်ျားမ္ ျား၏
သက်သ နခ င်ခ မ္အတွက်
ေ့
နဆ င် ွ ကပ် ခင်ျားအပပင် အသက
ု အ
် ဝ ျား် အတွက် လမ္ ပတ်ဝ ျား် က င်ဆင
ု ်
တ ဝ ယ
် မ္မ္ ျား နဆ င် ွ က၍
်
ယ်ပယ်မ္ ျားစုတင
ွ ်
ပုမ္တ
ု ျားု တက်
နက င်ျားမ္ွ န
် စ ်
သမ္ဟု
ု ေ့ တ်
အနလေ့အက ငန
ေ့် က င်ျားမ္ ျား
ရှနစန ျားအတွကန
် ဆ င် ွ ကန
် င
ု ခ
် ပ
ေ့ ါသည်။
ကုမ္ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စု အန ပဖင ်ေ့ မ္သ စ
် ွမ္်ျားသမ္ ျား၏ အလုပ်အကင
ု ် နလျှ က် ျားလ မ္မ္ ျားကု မ္ျှမ္ျှတတ
စဉျားစ ျားနဆ င် ွ ကန
် ပျားလ က်ရပပီ
ှ ျား၊ မ္သ စ
် ွမ္်ျားမ္ ပဖစ်နပေါ် ခသ
ု တ
် ည်ပမ္န ျား၊
ေ့ ညေ့် ဝ ် မ္်ျားမ္ ျား၏ အလုပ်အကင
မ္သ စ
် ွမ္်ျားဝ ် မ္်ျားမ္ ျား၏ အလုပ်အကင
ု ် ဖွွဲ့ ပဖ ျားတျားု တက်နစန ျားအတွက် တညီသညေ့် အခွငအ
ေ့် လမ္်ျားမ္ ျား
ပဖညေ့ဆ
် ည်ျား နပျားလ က်ရပါသည်
ှ
။
နခတ်သစ်စီမ္ခ ခ
် ေ့ မ္
ွ
ည်ျားစ စ်မ္ ျားကခ
ု မ္ှတ၍
်
နလေ့လ သင်ယပခင်ျားပုစပဖင ေ့် အနပဖရှ နသ ်လည်ျား အဆပ
ု ါ
နပဖရှငျား် ခ က်မ္ ျားကု နအ င်ပမ္င်စွ အနက င်အ ည်နဖ ်နင
ု မ္
် ညေ့် ကျွမ္ျား် က င်သမ္ ျား အစဉလအ
ု ပ်မ္ည်
ပဖစ်ပါသည်။ အလုပ်သင်အဆငမ္
ု ျား် ဆင
ု ် နပါက်နပမ္ က်
ေ့် ှသည် အဆငဆ
ေ့် ငတ
ေ့် ဝ ် မ္်ျားနဆ င်၍ ပည ပ်ပင
နအ င်ပမ္င်သည်
အ
တျားု တက်လ နင
ု မ္
် အတွက်
မ္မ္တု ေ့
ပပည်သမ္ ျားသည်
မ္ရှမ္ပဖစ်
အန ျားပါန ဆပဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်အတွငျား် ဒဂု က
် မ္
ု ပဏမ္
ီ ျားအုပ်စုအတွငျား် ရှ မ္ န
် ဂ မ္ ျားနှင ေ့် ကကီျားကကပ်သမ္ ျား၏ ဆ ျား် သစ်တီ င
ွ ်
နင
ု န
် စန ျားနှင ်ေ့ ပျားနပါင်ျားနဆ င် ွ ကမ္
် အ ည်အနသွျားပမ္ငမ္
်ေ့ ျားလ နစန ျား အတွက်
တွငျား် နှင ်ေ့ ပပင်ပ သင်တ ျား်
စုစုနပါင်ျား ၁၁ ခု ဖွငလ
ှ ်ခပ
ေ့် စ
ေ့ ါသည်။
ပါ မ္ီရင
ှ မ္
် ျားအ ျား နဖ ် တ
ု ပ် ခင်ျားနှင ေ့် မ္မ္တလ
ု ေ့ မ္ ျား၏ အ ဂါတ်ကု င်ျားနှျားီ ပမ္ ပ်နပခင်
ှ ျားတအ
ု ေ့ ျား ၂၀၁၈-၂၀၁၉
က လအတွငျား် အဓက အ ရု စုကန
် ဆ င် ွ ကခ
် ပ
ု ေ့ ကွ ် က်ကု ခ ွဲ့ င
ွ ပ် ခင်ျားပဖင ေ့် န က် ပ်
ေ့ ါသည်။ မ္မ္တ၏
အလုပ်အကင
ု အ
် ခွငအ
ု ည်ျား န က်ပေ့နပျားနင
ု မ္
် ည်ပဖစ်ပါသည်။
ေ့် လမ္်ျားမ္ ျားစွ ကလ

အနာဂါတ်၏နေါင်ျားနဆာင်မှုဆင
ု ိ ် ာ နှျားီ နနှာြလှယပ
် ွ

ဒဂု စ
် င်တ ရှ မ္ဂကလ ရုပ်ရှငရ
် ု ခ ျား် မ္ - ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် စက်တင်ဘ လ ၂၁ က

အလုပ်နင
ှ ် ဘဝ မျှတစွာရှငသ
် န်ဖေင်ျားဆိင
ု ် ာ အလုပ်ရု နဆွျားနနွျားပွ
ဒဂု က
် ုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ျားအုပ်စု သင်တ ျား် ခ ျား် မ္ - ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် မ္တ်လ
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က္ င်ဝတ် ဂုဏ် က္ခာနှင် အညီ ယ ာင်ရက္
ွ ်မှု
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင က္ ငဝတ ဂုဏသက္ခဉနှင အညီ ော ဉငရွက္ောစမ္ှုနှင စပလုပ ်းသည မ္ူဝေါဒမ္ ဉ်းက္ု
အစ သံု်းသပလုပ က္ရှဖပီ်း ပစစည်းောပ်းသင်းသူ (suppliers) မ္ ဉ်းနှင ပူ်းောပေါင်း၍ စက္ရိံု၊ အလုပုပရိံုမ္ ဉ်းဥ
အောဖခအောနအဉ်း တု်းတက္ောက္ဉင်းမ္နောစရန ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။ မ္မ္တဥ
ုို့
ရညရွဇခ က္မ္ှဉ
က္ုမ္ပဏီအုပစုအတင်းရှ
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းအဉ်းလုပံု်းသည
မ္မ္တုို့
က္ုမ္ပဏီအုပစုဥ
မ္ူဝေါဒနှငအညီ
လုပုက္နာော ဉငရွက္မ္ှုရှောစောရ်းဖြစပေါသည။

လူူ့အခင်အယရေး
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင အလုပုပခငအတင်း လုပံုခခံ စတခ ရမ္ှုရောစောရ်းနှ
ှ
င သငောတဉောက္ဉင်းမ္နသည
အလုပုပခငရရှောစောရ်း အတက္ က္ုလုပသမ္ဂဂ လုပူူ့အခငအောရ်းော က္ဖငဉစဉတမ္်းနှင အဖပညဖပည င
ု ရဉ
အလုပုပသမ္ဉ်းောရ်းရဉ အြွဲ့ခ ပတမ္
ုို့ ှ တစက္မ္ဘဉလုပံု်းအတင
ု ်းအတဉဖြင ခ မ္ှတထဉ်းသည အောဖခခံမ္ူမ္ ဉ်း၊
အလုပုပခင အခငအောရ်းမ္ ဉ်းက္ု လုပုက္နာက္ ငသံု်းလုပ က္ရှပေါသည။ မ္မ္တဥ
ုို့
ပစစည်းောပ်းသင်းသူ
(suppliers) မ္ ဉ်းအောနဖြင အ ုပေါ အောဖခခံမ္ူမ္ ဉ်းအဉ်း ောလုပ်းစဉ်းလုပုက္နာမ္ှုရှ / မ္ရှ က္ု အောဖခခံ၍
ောရွ်းခ ဇ စဉခ ပ ခ ပ ုခဖခင်းဖြစပေါသည။

ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥယမ္ု်းရဉသီသစပငစုက္ပောတဉယ၊ယောနဖပညောတဉ ၂၀၂၀ယဖပညနှစယ်နလုပယ၂၇ယရက္
ဘာဝပတ်ဝန်ေးက္ င်
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုအောနဖြင
သောဘဉဝပတဝန်းက္ ငအောပေါ်
သက္ောရဉက္မ္ှုရှနုငသည
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းက္ု
တဉဝနဇူစီမ္ံခနို့ခလုပ က္ရှဖပီ်း
သဘဉဝပတဝန်းက္ ငအောပေါ်
လုပက္ရှနှင
အနာဂေါတတင
သက္ောရဉက္လုပဉနုငမ္ှုမ္ ဉ်းအဉ်း
ထညသင်းစ ်းစဉ်း၍
လုပုပငန်းော ဉငရွက္ရန
က္တက္ဝတဖပ ထဉ်းပေါသည။
မ္မ္တအ
ုို့ ောနဖြင
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုမ္ှ
ော ဉငရွက္လုပ က္ရှသည
သမ္
ုို့ ဟုတ
ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှံထဉ်းသည
စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်းနှင စပလုပ ်း၍ ောဒသ င
ု ရဉအစု်းရမ္ ဉ်းဥ ဥပောဒ င
ု ရဉ လုပမ္်းညနခ က္မ္ ဉ်းနှငအညီ လုပုက္နာ
ော ဉငရွက္သဉ်းမ္ညဖြစဖပီ်း သဘဉဝပတဝန်းက္ င ုငရဉ ထခုက္နုငမ္ှုမ္ ဉ်းက္ု ောလုပ ဉခ နုငမ္ည စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်း၊
လုပှုပရှဉ်းမ္ှုမ္ ဉ်း ော ဉငရွက္သဉ်းမ္ညဖြစပေါသည။ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစု အောနဖြင သဘဉဝပတဝန်းက္ င
ညစညမ္်းမ္ှု
ုငရဉနှင မ္မ္တဥ
ုို့
သဘဉဝပတဝန်းက္ ငဥ စမ္်းော ဉငရညက္ု ပုမ္ုောက္ဉင်းမ္နလုပဉောစရန
က္တက္ဝတ ဖပ ခ က္မ္ ဉ်း ပေါဝငသည သဘဉဝပတဝန်းက္ င ုငရဉ မ္ူဝေါဒအဉ်း ခ မ္ှတထဉ်းဖပီ်း ဖြစပေါသည။
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မ္မ္တုို့
စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်း
ော ဉငရွက္ရဉတင
သဘဉဝပတဝန်းက္ င င
ု ရဉ
သက္ောရဉက္မ္ှုမ္ ဉ်းအဉ်း
ောလုပ ဉခ နုငောရ်းအတက္ နည်းလုပမ္်းနဿရမ္ ်းစံု ခ မ္ှတထဉ်းရဉ အထငရှဉ်း ံု်း နည်းလုပမ္်းမ္ ဉ်းမ္ှဉ
ဒီ်ဇမ္ီ်းစက္မ္ ဉ်းအသံု်းဖပ ရဉတင ဇဉဇီထရမ္စောြဉမ္ဉခန်းမ္ ဉ်း ကက္ တငဖပင ငထဉ်းသညအတက္ ည
ူ ံမ္ှု၊
မ္ီ်းခ်းု ထုတလုပတမ္ှုနှင
က္ဉဗနထုတလုပငမ္ှုတအ
ုို့ ဉ်း
ောလုပ ဉခ နင
ု ခသညအဖပင
ဒီ်ဇသံု်းစမ္ှုဥ
၆၀
ရဉခုငနှုန်းခနို့အဉ်း
ောလုပ ဉခ နင
ု ခပေါသည။
ော ဉက္လုပုပောရ်းသံု်း
formwork
မ္ ဉ်းတပ ငရဉတင
အောလုပအလုပငနှင အသံု်းဖပ ဖပီ်းသစမ္ ဉ်းက္ု အသံု်းဖပ သညအတက္ ၅၀၀ က္ ဘစမ္ီတဉခနို့ရှောသဉ သစမ္ ဉ်းအဉ်း
ထန်းသမ္်းနုငခပေါသည။ offsite rebar မ္ ဉ်း အသံု်းဖပ ၍ ဖြတောတဉက္ဖခင်းနှင ောက္်းဇူဖခင်းမ္ ဉ်းဖြင rebar ဥ
၁.၉ ရဉခုငနှုန်းခနို့က္ု ောလုပ ဉခ နုငခပေါသည။ ပုထက္လုပဉသည rebar အောလုပအလုပငမ္ ဉ်းက္ု man hole covers
အစရှသည ောနရဉမ္ ဉ်းတင ဖပနလုပညအသံု်းဖပ ပေါသည။
ထပ ငက္နထရိုက္တဉရိံု်းခန်းမ္ ဉ်းက္ု modular မ္ ဉ်း အသံု်းဖပ ဖခင်းဖြင တပ ငမ္ှုလုပဇက္ူောစဖပီ်း၊
ဝရနော ဉရဖခင်း မ္ရှသညအတက္ လုပံခု ခံ စတခ ရသညအဖပင အကက္မ္ကက္မ္ဖပနလုပည အသံု်းဖပ နင
ု ပေါသည။
သဉမ္ဉန
သပဖပဉ်းမ္ ဉ်းဖြင
တညော ဉက္ပေါက္
တစရက္လုပ င
လုပူသံု်းဦ်းဖြင
တစဇူနစသဉ
ော ဉက္လုပုပနုငရဉမ္ှ တစရက္လုပ င လုပူောလုပ်းဦ်းဖြင ောဖခဉက္ဇူနစအထ တပ ငနင
ု ပေါသည။ မ္မ္တအ
ုို့ ောနဖြင
concrete
pile
head
မ္ ဉ်းအဉ်း
တညောနရဉဖပအမ္ှတအသဉ်းအဖြစလုပည်းောက္ဉင်း၊
ခခံစည်းရို်းတုငအဖြစလုပည်းောက္ဉင်း ဖပနလုပည အသံု်းဖပ ပေါသည။

စမ်ေးအင်
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ အဓက္ စီ်းပဉ်းောရ်းမ္ှဉ
က္စပောနောသဉ က္ဏ္ဍောပေါင်းစံုတင ဝငောရဉက္ ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှံဖခင်းဖြစဖပီ်း
မ္မ္တို့က္
ု ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ မ္ညသည လုပက္ောအဉက္ခံက္ုမ္ပဏီနှငဖြစောစ အခ နတုင်း ောက္ နပောပ ဉရွှငမ္ှုရှောစသည
ခံစဉ်းမ္ှုမ္ ်းောပ်းစမ္်းနုငရန
ရညမ္ှန်းပေါသည။
သို့ုောသဉ
မ္မ္တို့ဥ
ု
စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းဥ
စမ္်းအငသံု်းစမ္ှုနှင
က္ဉဗနထုတလုပတမ္ှုတန
ုို့ ှင
စပလုပ ်း၍
တဉဝနဇူမ္ှုရှရန
လုပက္ခံထဉ်းရဉ
က္ဉဗနစီမ္ံခနို့ခမ္ှု
အစီအစ အဉ်း
ောအဉက္ပေါရညရွဇခ က္မ္ ဉ်းဖြင ခ မ္ှတထဉ်းပေါသည ၁) က္ူ်းသန်းောရဉင်းဝဇမ္ှုမ္ဖပ သညအခ နတင စမ္်းအငသံု်းစမ္ှုောလုပ ဉခ ရန
၂) ောခတမ္ီနည်းပညဉမ္ ဉ်းတင ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှံဖခင်းဖြင စမ္်းအငသံု်းစမ္ှုောလုပ ဉခ ရန
၃) ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ အသပညဉဖမ္ငတက္လုပဉမ္ှုနှင ောလုပက္ ငသဉ်းဖပညဝမ္ှုမ္ှတစ င စမ္်းအငသံု်းစမ္ှုောလုပ ဉခ ရန
၄) စီ်းပဉ်းောရ်း ုငရဉ
လုပုပငန်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္ရဉတင
စမ္်းအငသံု်းစမ္ှုော က္ဉင
သက္ောရဉက္ောစမ္ှုမ္ ဉ်းက္ု
အသပညဉရရှရန
၅) ဇခုအစီအစ အဉ်း နဇောဖမ္ောဒသအသီ်းသီ်းရှ စီ်းပဉ်းောရ်းလုပုပငန်းအဉ်းလုပံု်းတင က္ ငသံု်းလုပုက္နာောစရန
၆) ဖြစနုငသမ္ ောရရှညရရှနုငမ္ည ရင်းဖမ္စမ္ ဉ်းမ္ှတစ င စမ္်းအငဝဇဇူရန
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုသည
လုပ ပစစဓေါတအဉ်းသံ်းု စမ္ှုက္ု
ောလုပ ဉခ နုငောရ်းအတက္
အသံု်းမ္ဖပ ပေါက္
က္နဖပ တဉမ္ ဉ်းပတထဉ်းဖခင်း၊ စမ္်းအငောချွတဉသည (LED) က္သော
ုို့ သဉ အလုပင်းောရဉငသံု်းစဖခင်း၊ အသံု်းမ္ဖပ ပေါက္
ပလုပပဖြ တထဉ်းဖခင်း၊ သဘဉဝောနောရဉငဖခည အသံု်းဖပ ဖခင်းနှင အခ ွဲ့မ္ီ်းမ္ ဉ်း ပတထဉ်းဖခင်းစသည အောလုပအက္ ငမ္ ဉ်းက္ု
က္ ငသံု်းလုပ က္ရှပေါသည။ ထုသုို့ က္ ငသံု်းမ္ှုမ္ ဉ်းအရ ဒဂုနစတငတဉ ၁ နှင ၂ အတက္ လုပ ပစစဓေါတအဉ်းသံ်းု စမ္ှုမ္ှဉ ၂၀၁၈
ခုနှစနှင နှုင်းဇှ ပေါက္ ၂၀၁၉ ခုနှစတင ၈.၅ ရဉခုငနှုန်းအထ ောလုပ ဉခ နုငခပေါသည။
မ္မ္တို့အ
ု ောနဖြင လုပဉမ္ည ၂၀၂၀ ခုနှစတင ၂၀၁၉ ခုနှစအတင်း လုပ ပစစမ္ီ်းအသံု်းဖပ မ္ှုက္ု ၁၀ ရဉခုငနှုန်းအထ ောလုပ ဉခ ရန
ရညမ္ှန်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။
အနာဂေါတတငလုပည်း
အခ ွဲ့စီမ္ံက္န်းနဇပဇမ္ ဉ်းတင
ြနလုပံုအမ္ဓေါတောငွဲ့
ထုတလုပတမ္ှု က္င်းစငနုငောရ်း စီမ္ံော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။
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လူမှု က္် ံယရေး ုင်ရာ
က္ျွမေး် က္ င်မှုမ ာေး ြံွဲ့ပြ ေးလာယစယရေး
မ္မ္က္ဇ
ု က္ယု သဖမ္ငနာ်းလုပညဖခင်းနှငယ
စစမ္ှနဖခင်းယ(၂ယရက္သငတန်း)
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုယသငတန်းခန်းမ္ယ၂၀၁၉ယခုနစ
ှ ယောအဉက္တုဘဉ

လူမှု က္် ံယရေး ုင်ရာ က္ျွမ်ေးက္ င်မှုမ ာေး
ြံွဲ့ပြ ေးလာယစယရေး
က္ဇ
ု က္ုက္ုဇယဇံု က္ညတနြု်းထဉ်းမ္ှုယ
ဖမ္ငတက္လုပဉောစောရ်းယ(၂ယရက္ယသငတန်း)
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုယသငတန်းခန်းမ္ယ- ၂၀၁၉ယ
ခုနှစယနုဝငဘဉ

လူမှု က္် ံယရေး ုင်ရာ က္ျွမ်ေးက္ င်မှုမ ာေး
ြံွဲ့ပြ ေးလာယစယရေး
အြွဲ့လုပုက္ော ဉငရွက္ဖခင်းယ(၂ယရက္ယသငတန်း)
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုယသငတန်းခန်းမ္ယ- ၂၀၁၉ယ
ခုနှစယဒီ်ငဘဉ

၂၀၁၈ ခုနစ
ှ အတင်း အနာဂေါတဥောခေါင်းော ဉငမ္ှု င
ု ရဉ နှီ်းောနှာြလုပှဇမ္ှု
အစီအစ မ္ ဉ်းက္ု
မ္မ္တလုပ
ုို့ ုပငန်းော ဉငရွက္လုပ က္ရှသည
နဇပဇအသီ်းသီ်းမ္ှ
အလုပဉ်းအလုပဉောက္ဉင်းမ္ ဉ်းရှသည
မ္နောနဂ ဉနှင
ကက္ီ်း က္ပသူ ၄၀ ဦ်းတအ
ုို့ ဉ်း ောရွ်းခ ဇတက္ောရဉက္ောစခပေါသည။ အ ုပေါ
အစီအစ တင
အဂဂလုပပဘဉသဉ၊
ောခေါင်းော ဉငမ္ှု၊
အသင်းအြွဲ့တညော ဉက္ဖခင်း၊
စီမ္ံခနို့ခမ္ှု
နည်းနာမ္ ဉ်း၊
IT၊
ဒစဂ စတဇအသငောဖပဉင်းမ္ှုနှင ရှင်းလုပင်းတငဖပမ္ှု စမ္်းရည
ုငရဉမ္ ဉ်းက္ု
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းောပ်းခဖပီ်း
မ္မ္တဥ
ုို့
စီမ္ံခနို့ခောရ်းောက္ဉမ္တီဝငမ္ ဉ်းထံ
န်းသစသည အောတ်းအဖမ္ငမ္ ဉ်းက္ု ောြဉထုတတငဖပောစ၍ ၎င်းတဥ
ုို့
က္ုမ္ပဏီအတင်း အလုပုပအက္င
ု ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္နင
ု မ္ည အောဖခအောနမ္ ဉ်းအဉ်း
က္လုပက္ော ်းောန်းခပေါသည။
မ္မ္တအ
ုို့ တက္ အလုပုပလုပုပက္ုငောပ်းောနသူမ္ ဉ်းဥ သက္သဉောခ ဉငခ ောရ်းမ္ှဉ
မ္မ္တအ
ုို့ တက္ အလုပနအောရ်းပေါသညနည်းတူ ဇခုနစ
ှ အတင်း မ္ီ်းြဉ်းခငနှင
ြခငဘဝဖြစမ္ှု
အက္ ်းခံစဉ်းခငမ္ ဉ်း
တု်းဖမ္ငောပ်းအပနုငခပေါသည။
ပညဉ က္လုပက္သငဇူမ္ည ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းက္ုလုပည်း ခငခံစဉ်းခငဖပ ခပေါသည။
မ္မ္တဥ
ုို့
ောရရှညတညတံခုငဖမ္ောရ်း မ္ဟဉဗ ဟဉသစအရ မ္တူက္ဖပဉ်းမ္ှုနှင
ပေါဝငခငရရှောစမ္ှု
(D&I)
အဉ်း
လုပဉမ္ညနှစတင
အထူ်း
ဦ်းတညော ဉငရွက္မ္ညနဇပဇအဖြစ သတမ္ှတထဉ်းဖပီ်း အ ုပေါက္စစအဉ်း
တဉဝနဇူော ဉငရွက္မ္ည မ္မ္တဥ
ုို့
ပထမ္ ံု်း D&I champions မ္ှ
က္ ဉ်းမ္မ္ညီမ္ မ္ှု ဖပဿနာမ္ ဉ်းက္ု စတငောလုပလုပဉလုပ က္ရှပေါသည။
မ္မ္တဥ
ုို့
လုပုပငန်းခငအောဖခအောနအဉ်း
ဥပောဒအရ
လုပုက္နာရမ္ည
အနမ္ ံု်းစံသတမ္ှတခ က္မ္ ဉ်းက္ု ဖပညမ္ီောက္ ဉလုပနောစောရ်း၊ အဓဓမ္ ခင
ု ်းောစမ္ှု
မ္ရှောစောရ်း၊ အသက္မ္ဖပညောသ်းသည က္ောလုပ်းသူငဇမ္ ဉ်းအဉ်း ခုင်းောစဖခင်းနှင
ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းဥ
လုပတလုပပစဉ
ောရွွဲ့ောဖပဉင်းနင
ု ောရ်းတက္
ုို့ ု
မ္မ္တုို့
လုပက္ခံထဉ်းသည
အဖပညဖပည ုငရဉ
သောဘဉတူညခ
ီ က္မ္ ဉ်းနှငအညီ
ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။ မ္မ္တအ
ုို့ ောနဖြင ခဖခဉ်း က္ ံဖခင်း၊ ထပေါ်း
ောနှာက္ဇှက္ဖခင်းက္ု လုပံု်းဝသည်းမ္ခံသညအဖပင လုပုပငန်း ရညရွဇခ က္နှင
က္ုက္ညီမ္ှု၊ တစဦ်းခ င်းစမ္်းော ဉငနင
ု မ္ှုနှင အရညအခ င်းမ္ ဉ်းအောပေါ်မ္ူတည၍
အခငအလုပမ္်း တန်းတူညီမ္ စဉ ောပ်းအပ၍ အလုပုပအက္င
ု ခနို့အပဖခင်းမ္ ဉ်း
ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။
ထခက္
ု မ္ှုလုပု်းံ ဝက္င်းစငောရ်း
အပင
ု ်းနှင
စပလုပ ်း၍
ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းနှင
ထပ ငက္နထရိုက္မ္ ဉ်းသည
က္ န်းမ္ဉောရ်းအရသငောတဉ၍
ောဘ်းက္င်းလုပံခု ခံ မ္ှုရှောသဉ
အလုပုပခငတင
လုပုပက္င
ု ခငရရှောစမ္ှုအဉ်း မ္မ္တမ္
ုို့ ှ တဉဝနဇူထဉ်းပေါသည။
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ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ အဉ်းက္စဉ်းောနို့ ၂၀၁၉ က္ င်းပောနပံု
ဖပ ငပမ္ ဉ်းနှင ောပ ဉပရွှငပမ္ ဉ်း သုို့ ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုမ္ှ ဝနထမ္်းောပေါင်း ၅၀၀ ခနို့ တက္ောရဉက္ခပေါသည။ အ
အဉ်းက္စဉ်းောနို့ အဉ်း က္ န်းမ္ဉကက္ံခုငောစောရ်းနှင အြွဲ့ အဉ်းောပ်းရန နှစစ က္ င်းပောလုပရှပေါသည။
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ုပေါ

က္ န်ေးမာယရေးနှင် ယဘေးက္င်ေးလံုခခံ မှု
စ
က္မ္ဖပတ က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု တု်းဖမ္ငရရှောရ်း ုငရဉ က္တက္ဝတမ္ ဉ်းအဉ်း ောအဉက္ပေါအတုင်း ောြဉဖပနုငပေါသည။
၁) မ္မ္တဥ
ုို့ လုပမ္်းညနခ က္မ္ ဉ်း၊ သင က္ဉ်းပခ
ုို့ မ္ှု အစီအစ မ္ ဉ်းမ္ှ တစ င ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ စဉ လုပုပက္င
ု နင
ု မ္ှုနှင ံု်းရိံှု်းနင
ု ောဖခ အနည်း ံု်းရှမ္ှုတက္
ုို့ ု
နာ်းလုပည သဖမ္င တတောဖမ္ဉက္လုပဉောစရန
၂) မ္မ္တုို့ တညောနရဉအဉ်းလုပံ်းု နှင ရင်းနှီ်းဖမ္ ပနှထ
ံ ဉ်းမ္ှုအဉ်းလုပံု်းတတ
ုို့ င စတငော ဉငရွက္ခ န ဒီ်ုင်းောရ်း ရဉမ္ှစ၍ ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှုက္ု ထညသင်းရန။
ော ဉငရွက္ နှင အသစော ဉငရွက္မ္ည စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်းဥ ော ဉက္လုပုပောရ်း အ ငတင
ု ်းတင ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု အ ငဖမ္ငမ္ဉ်းောနောစောရ်းအတက္
မ္မ္တဥ
ုို့ က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင လုပံုခခံ ောရ်းအြွဲ့တမ္
ုို့ ှ စစော ်းမ္ှုအစီအစ မ္ ဉ်း ဖပ လုပုပလုပ က္ရှပေါသည။
၃) က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ နဇပဇအဉ်းလုပံု်းတင အောက္ဉင်း ံု်းက္ ငသံု်း အောက္ဉငအထညောြဉနုငောရ်းအတက္ ရှရင်းစ က္ န်းမ္ဉောရ်းနှင
ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှု ုငရဉ စီမ္ံခနို့ခမ္ှု မ္ူဝေါဒမ္ ဉ်းနှင လုပုပငန်းစ မ္ ဉ်းအောပေါ် ဖပနလုပည သံု်းသပမ္ှုမ္ ဉ်း အစ တစုက္ ော ဉငရွက္လုပ က္ရှပေါသည။

ယဘေးအနတရာ ်က္င်ေးရှင်ေးယရေး - ခုက္်မှုလံုေးဝက္င်ေးစင်ယရေး
၂၀၂၅ယခုနစ
ှ အောရဉက္တငယမ္မ္တယုို့ စီမ္ံက္န်းခငမ္ ဉ်း၌ယမ္ောတဉတ
ရညမ္ှန်းထဉ်းပေါသည။ယ
ရည်ရွ
1.

်ခ က္်မ ာေး

မ္မ္တယုို့ လုပုပငန်းခငအတင်းယ
ောဘ်းက္င်းလုပံုခခံ မ္ှုဖမ္ငတငရနနှငယ
မ္ောတဉတ ထခုက္မ္ှုအောရအတက္အဉ်းယ
နည်းလုပမ္်းမ္ ဉ်းအသံု်းဖပ ၍ယောလုပ ဉခ ရန

2. ောသ်း

ံု်းမ္ှုဖြစစ ယမ္ ဉ်းအဉ်းယမ္ှတတမ္်းတငဖခင်း

3. အဖမ္တမ္်းယမ္သနစမ္်းမ္ှုဖြစောပေါ်ောစသညယ
မ္ောတဉတ မ္ှုယဖြစစ မ္ ဉ်းအဉ်းယမ္ှတတမ္်းတငဖခင်း

ထခုက္မ္ှုအဉ်း ၂၅ယရဉခုငနှုန်းအထယောလုပ ဉခ ရနယ
ယ

ာင်ရွက္်မှုမ ာေး

၂၀၂၅ ပန်ေးတုင်

စံသတမ္ှတထဉ်းသညယတညော ဉက္ောရ်းလုပုပငန်းသံု်းပစစည်းမ္ ဉ်းယ၊ယမ္ုဂ လုပဉမ္ ဉ်းယ
အသံု်းဖပ ၍ယလုပုပငန်းခငအတင်းယမ္ောတဉတ ဖြစမ္ှုက္ုယောလုပ ဉခ ရနနှငယ
ရဉသီဥတုောဖပဉင်းလုပမ္ှုော က္ဉငယအပူရှပဖခင်းမ္ ဉ်းက္ု ောလုပ ဉခ ရန။ယဖပင်းထနသညယ
သဘဉဝောဘ်းအနတရဉဇမ္ ဉ်းော က္ဉငယထခုက္ဒဏရဉရမ္ှုနင
ှ ယ ံု်းရိံှု်းနုငောဖခမ္ ဉ်းက္ုယ
ခံနုငရညရှမ္ညယအစီအမ္ံမ္ ဉ်းယခ မ္ှတော ဉငရွက္ရန။

အစီရငခံသညယ
မ္ောတဉတ မ္ှုမ္ ဉ်းဥယ၂၅ယ
ရဉခုငနှုန်းယောလုပ ဉခ ရန

ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းော ဉငရွက္ရဉတငoffsite လုပုပငန်းမ္ ဉ်းယ
ော ဉငရွက္ဖခင်း၊ယစက္က္ရဇဉအသံု်းဖပ ဖခင်း၊ယအလုပုအောလုပ ဉက္ထန်းခ ပယ
ော ဉငရွက္ဖခင်းယစသညယယောခတမ္ီနည်းပညဉမ္ ဉ်းအသံု်းဖပ ဖခင်းဖြငယ
ောသောစနုငသညယထခုက္ဒဏရဉရနုငောဖခအဉ်းယရပတနို့ရန။ယ

လုပံု်းဝက္င်းစငောစရန
လုပံု်းဝက္င်းစငောစရန

4. မ္မ္တဝ
ုို့ နထမ္်းမ္ ဉ်းယထခုက္ဒဏရဉရရှမ္ှုယဖြစစ မ္ ဉ်း
မ္ှတတမ္်််းတငဖခင်း

လုပံု်းဝက္င်းစငောစရန

5. အမ္ ဉ်းဖပညသူယထခုက္ဒဏရဉရရှမ္ှုယဖြစစ မ္ ဉ်းယ
မ္ှတတမ္်််းတငဖခင်း

လုပံု်းဝက္င်းစငောစရန

မ္ှတခ က္:
အ ုပေါ
အစီအစ တင
ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပစုဥ
တဉဝနထမ္်းော ဉငလုပ က္ရှသည မ္မ္တို့ဝ
ု နထမ္်းမ္ဟုတသူမ္ ဉ်း အက္ ံ ်းဝငသက္

ဝနထမ္်းမ္ ဉ်းသဉမ္က္
ုငပေါသည။

မ္မ္တို့လုပ
ု ုပငန်းခငတင
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လမှုဝန်ျားက င်ဆင
ု ိ ် ာတာဝန်ယမှုမ ာျား
လုပုပသဉ်းမ္ ဉ်း က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှုဖမ္ငတငောရ်းအတက္ ဖမ္နမ္ဉနုငငံ လုပုပသဉ်းမ္ ဉ်း
က္ျွမ္်းက္ ငမ္ှု “စံ” သတမ္ှတ ဖပဋ္ဌ၏ ဉန်းောရ်းအြွဲ့ (NSSA) သုို့ ဖမ္နမ္ဉနုငငံ
ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း
အသင်းခ ပ
(MCEF)
မ္ှတစ င
လုပှုဒေါန်းမ္ှုမ္ ဉ်း
ဖပ လုပုပခပေါသည။
အ ုပေါ
အက္ဇဒမ္ီမ္ှ
မ္မ္တုို့
ော ဉက္လုပုပောရ်း က္ဏ္ဍ ြံွဲ့ဖြ ်း တု်းတက္လုပဉောစောရ်း အတက္ လုပုအပသည
က္ျွမ္်းက္ ငလုပုပသဉ်းောပေါင်း ၁၀၀ ခနို့က္ု နှစစ သင က္ဉ်းပခ
ုို့ ောပ်းနုငမ္ည
ဖြစပေါသည။
မ္မ္တအ
ုို့ ောနဖြင ဖမ္နမ္ဉနုငငံ ော ဉက္လုပုပောရ်းလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်း အသင်းခ ပ
(MCEF)နှင
ပူ်းောပေါင်း၍
လုပူမ္ှုအောဖခဖပ စီမ္ံက္န်းမ္ ဉ်းက္ု
ောထဉက္ပံက္ူညီခပေါသည။ ဇခုနှစအတင်း ပခူ်းတင
ု ်းောဒသကက္ီ်း၊
ဉောဒသရှ
ောရောဘ်းသငဖပညသူမ္ ဉ်းအတက္ လုပက္ငင်းလုပအ
ု ပသည အမ္ောထဉငစုသံု်း
ပစစည်းမ္ ဉ်း
ဖြနို့ောဝဖခင်းနှင
ောနာက္ပင
ု ်းတင
အမ္ရဉမ္ ဉ်းဖပနလုပညတညော ဉက္ောပ်းဖခင်းမ္ ဉ်း ော ဉငရွက္ောပ်းခပေါသည။

ဖမ္နမ္ဉနုငငံရှ
ော ဉက္လုပုပောရ်း
က္နထရိုက္တဉမ္ ဉ်း
ြံွဲ့ဖြ ်းတု်းတက္လုပဉောစရ်းအတက္
ော ဉက္လုပုပောရ်း ုငရဉ
စံနှုန်းမ္ ဉ်း၊
တန်းတူဇှ ဖပ ငခင၊
အလုပုပအက္ုငြနတီ်းောရ်းစသည
က္စစရပမ္ ဉ်းအဉ်း
ော ်းောန်းခ က္သည
ဖမ္နမ္ဉလုပုငစငရက္နထရိုက္တဉမ္ ဉ်း
အသင်းခ ပဥ
နှစပတလုပည အောထောထအစည်းအောဝ်းအဉ်း စပန ဉောပ်းအပခပေါသည။

ဖမ္နမ္ဉ က္ုခန်းစတပညဉ င
ု ရဉ နှီ်းောနှာြလုပှဇပ (Myanmar Clinical
Psychology Consortium - MCPC) အဉ်း စပန ဉောပ်းအပခပေါသည။
MCPC သည ဖမ္နမ္ဉနှင နုငငံတက္ဉမ္ှ စတပညဉရှငမ္ ဉ်းနှင မ္တြက္
အြွဲ့အစည်းမ္ ဉ်း ပေါဝင ြွဲ့စည်းထဉ်းသည ောစတနာလုပုပအဉ်းအောဖခဖပ
အြွဲ့ဖြစပေါသည။
အ ုပေါ နှီ်းောနှာြလုပှဇပတင စတပညဉက္ုထံု်းနှင စတောရဉဂေါက္သ
ု မ္ှု
င
ု ရဉမ္ ဉ်း၊ လုပူမ္ှုောရ်းလုပုပငန်းမ္ ဉ်းနှင လုပူူ့အြွဲ့အစည်းအဉ်း အသပညဉ
ောပ်းောရ်း
ုငရဉမ္ ဉ်း၊
ောက္ဉင်းမ္နစဉ
ောလုပက္ ငသင က္ဉ်းထဉ်းသည
စတက္ န်းမ္ဉောရ်း ပညဉရှငမ္ ဉ်း၊ သင က္ဉ်း ပခ
ုို့ သူမ္ ဉ်း၊ ကက္ီ်း က္ပသူမ္ ဉ်းနှင
အဖခဉ်းစတပညဉရပ င
ု ရဉ ပညဉရှငမ္ ဉ်းဥ အခန်းက္ဏ္ဍ ဖမ္နမ္ဉနုငငံတင
တု်းတက္
ဖမ္ငမ္ဉ်းလုပဉောစောရ်းအတက္
က္ူညီောထဉက္ပံမ္ှုမ္ ဉ်း
ော ဉငရွက္နုငောရ်းနှင စပလုပ ်း၍ ဘံုသောဘဉတူညီခ က္မ္ ဉ်း ရရှခ43|
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ဒဂုန်က္ုမပဏီမ ာေးအုပ်စု
အယနဖြင်
ဖပန်ရန်အခက္်အခရှ ည် ယ ေးဘက္်
ယန ုင်စရာမ ာေး စီစဉ်ယပေးနုင်ခပါ ည်။

အယရေးယပေါ်က္ာလအတင်ေး
ပညာ ည် ဝန် မ်ေး ၃၀၀

ဦေး

ယနအမ် ု
အတက္်

ရနက္ုနတင
ု ်းောဒသကက္ီ်းလုပူငဇစနို့ဦ်းတီထငလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်းအသင်း (YRYEA) သို့လုပ
ု ည်း
စပန ဉမ္ ဉ်း
ောပ်းအပခပေါသည။
YRYEA
သည
ဖမ္နမ္ဉလုပူငဇစနို့ဦ်းတီထငလုပုပငန်းရှငမ္ ဉ်းအသင်း(MYEA)
ဥ
လုပက္ောအဉက္ခံ
တုင်းောဒသကက္ီ်းအ င ြွဲ့စည်းထဉ်းသည အသင်းအြွဲ့တစရပဖြစပေါသည။
စနို့ဦ်းတညထငသူ
လုပူငဇမ္ ဉ်းအတက္
ောလုပလုပဉသင က္ဉ်းောရ်းဗဟုဌဉနအဖြစ
သငဇူောလုပလုပဉဖခင်း၊ ောဝမ္ ဖခင်း၊
န်းသစတီထငမ္ှုက္ု ောဖမ္ောတဉငောဖမ္ဉက္ဖခင်းနှင
တဉဝနဇူ တဉဝနခံသည စီ်းပဉ်းောရ်းက္ ငစ မ္ ဉ်းနှင အညီ ပောရဉက္ြက္ရှငနဇက္ က္
ော ဉငရွက္ဖခင်းမ္ ဉ်းက္ု ြနတီ်းနုငရန ရညရွဇသည ၎င်းတဥ
ုို့
ရညရွဇခ က္အဉ်း
နှစသက္ သောဘဉက္ ပေါသည။
အ ုပေါ အသင်းဥ ရိံု်းခန်းောနရဉအဉ်း ဒဂုနစငတဉ ၂ တင ၇၀ ရဉခုငနှုန်း ောလုပ ဉော ်းဖြင
ငှဉ်းရမ္်းဖခင်းဖြင ဒဂုနက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း အုပစုအောနဖြင အက္ူအညီောပ်းလုပ က္ရှပေါသည။
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လပ်စာ

၂၆၂-၂၆၄၊
ဖပည်လမ်ေး၊
ဒဂုန်စင်တာ၊
#ယအ
၀၆-၀၂/၀၃၊
ယဖမနီက္ုန်ေး၊
စမ်ေးယခ ာင်ေးပမ ွဲ့န ်၊ ရန်က္န
ု ်ပမ ွဲ့။ ၁၁၁၁၁၊ ဖပည်ယ ာင်စု မမတဖမန်မာနုင်ငံ။
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