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ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဥယဥောဇ ဉ်  - ၀၃
ကု္မ္ပဏီအော က္ဉင ်းယ- ၀၄

ောမ္ ဉ မ္ှန ်းခ က္ ၊ယရည မ္ှန ်းခ က္ နငှ  ယပန ်းတ ငု မ္ ဉ်းယ- ၀၅
မ္ မ္ တ ုို့ယစီ်းပ ဉ်းောရ်းော ဉင ရကွ္ မ္ှုယပံုစံ - ၀၆

သမ္ ုင ်းမ္ှတ တ ုင မ္ ဉ်း – ၀၇
ဖြစ ရပ မ္ ဉ်း – ၀၉

Management Retreat - ၁၂
Construction Retreat - ၁၃

အုပ စုဝင ကု္မ္ပဏီမ္ ဉ်းယ- ၁၄
န ုင ငံတက္ဉနငှ  ယအက္   ်းတူယပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရကွ္ မ္ှုမ္ ဉ်းယ- ၁၅

ဘုတ အြ  ွဲ့ဒေါရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်း - ၁၆
စမီ္ံအုပ ခ  ပ မ္ှုယမ္ူောဘဉင မ္ ဉ်း - ၂၁

အက္   ်းသက္   ုင သမူ္ ဉ်းနှင  ယပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရကွ္ ဖခင ်းယ- ၂၂
ဘုတ အြ  ွဲ့နှင  ယောက္ဉ မ္တီမ္ ဉ်း - ၂၃

 ံ်ုးရံိှု်းန ုင ောဖခယစမီ္ံခနို့ ခ  မ္ှု - ၂၅
 က္ ခံမ္ှုအစီအစ  - ၂၇

အ မ္ ခခံောဖမ္ြ ံွဲ့ဖြ  ်းောရ်းလုပုပ ငန ်း - ၂၈
ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပပု ငန ်းယ- ၂၉

လုပက္ က္ဉ်းဖြနို့ ဖြ ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းယ- ၃၀
ောမ္ဉ ောတဉ ဇဉ  တင သ င ်းယောရဉင ်းခ မ္ှုယလုပုပ ငန ်း - ၃၁

ဟ ုတဇ လုပုပ ငန ်း - ၃၂
ဖြနို့ ဖြ ်းောရ်းလုပုပ ငန ်း - ၃၃

က္ န ်းမ္ဉောရ်းယောစဉင  ရှဉက္ မ္ှုယလုပုပ ငန ်းယ- ၃၄

ောရရှည တည တံ ခ ုင ဖမ္ မ္ှု  ုင ရဉယအစီရင ခံစဉယ- ၃၅
လုပမူ္ှုယပတ ဝန ်းက္ င   ုင ရဉယတဉဝန ဇူမ္ှုမ္ ဉ်း – ၄၃



 မိမိတ့ုိ၏ မတူညီေသာ လုပ်ငန်ဵအမျာဵအြပာဵရိှ ရင်ဵနီှဵ 
ြမှုပ်နဳှမှုမျာဵအာဵ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်ဵပညာ ခုန်ပျ ဳ
ေကျာ်လွှာဵမှုကို အေကာင်ဵမွန်ဆုဳဵ အသဳုဵချ၍ 
ြမန်မာနုိင်ငဳရှိ မည်သည်ဴနယ်ပယ်တွင် ြမှုပ်နဳှနုိင်ေရဵ 
အတွက် မိမိတ့ုိအေနြဖင်ဴ သဳုဵသပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်လျက် 
ရှိပါသည်။  
 မိမိတ့ုိ၏ အဓိကဦဵတည်ချက်မှာ မိမိတ့ုိ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှ 
ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအာဵလဳုဵတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်ဵပညာပုိင်ဵ ဆုိင်ရာြဖင်ဴ ေပါင်ဵစပ် တုိဵချဲ့၍ 
ေရရှည်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု ရရိှ ေစေရဵ 
ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွဵြပည်ဴဝေသာ စီမဳခန့်ခဲွမှု 
အဖဲွ့၏ ကကပ်မတ်မှုြဖင်ဴ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီမျာဵ အုပ်စု 
အေနြဖင်ဴ ကိုဗစ်မတုိင်မီ ကာလကထက် ပုိမိ ု
ေကာင်ဵမွန်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ ထုတ်ကုန်မျာဵ 
ေပဵစွမ်ဵနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  
 ထုိသ့ုိ ဆက်နွယ်ေနမှုမျာဵအရ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို 
ေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့၏ 
စဉ်ဆက်မြပတ် ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ 
(SDGs) ၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ သေဘာတူ 
ညီချက် (UNGC)နှင်ဴ အာဆီယဳစီဵပွာဵေရဵအသုိက်အဝန်ဵ 
တ့ုိမှ ချမှတ်ထာဵသည်ဴ အေြခခဳမူမျာဵနှင်ဴ လုိက်ေလျာ 
ညီေထွမှုရှိရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ တင်ြပလိုပါသည်။ 
 အဆုိပါ အေြခခဳမူမျာဵအနက်မှ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု၊ 
သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရ၊ အစာဵအစာ၊ 
အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ် 
အခွငဴ်အေရဵ၊ ေကာင်ဵမွန် သင်ဴေတာ်သည်ဴ ပညာ 
သင်ကကာဵမှု ရရိှေရဵနှင်ဴ အလုပ်အကုိင် ရရိှေရဵ စသည်ဴ 
တစ်ကမ္ဘာလဳုဵ ဦဵစာဵေပဵ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 
နယ်ပယ်မျာဵတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေနြဖငဴ် 
ပါဝင် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ မူေဘာင်မျာဵကို 
ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် 
(UNGC) မှ ချမှတ်ခဲဴပါသည်။  
 ယခုရာစုတွင် ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနရသည်ဴ စိန်ေခါ်မှုနှငဴ ်
အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကုိ ရဲရဲဝဴဳဝဴဳ ရင်ဆိုင်ကကပါစ့ုိ  
 
 
 
ဝင်းေောင် 
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီများ ေုပ်စု 

ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဥေ ျာဇဉ ်
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ချစ်ခင်ေေးစားရပါေော ေူကကီးမင်းများခင်ဗျာ 
 
 ၂၀၂၀ ရာစုသစ်အာဵ Covid 19 ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ 
ကပ်ေရာဂါမှသည်၊ အေမရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ေရဵစစ်ပဲွ 
အရိှန်ြမင်ဴတက်လာမှု၊ ြမန်မာဴ အိမ်ခခဳေြမေဈဵကွက် 
အကျဘက် ေရာက်ရိှေနမှုနှငဴ် ေရွဵေကာက်ပဲွကျင်ဵပသည်ဴ 
နှစ်အတွင်ဵ ကျေရာက်ေနြခင်ဵ စသည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာြဖင်ဴ 
စတင်ခဴဲြခင်ဵေကကာင်ဴ ကဏ္ဍေပါင်ဵစဳုမှ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
ကကီဵကကီဵငယ်ငယ်တ့ုိတွင် သက်ေရာက်မှုမျာဵ ရင်ဆိုင် 
ခဴဲရပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵကဏ္ဍအေပါ် သက်ေရာက်မှုမျာဵ 
အနက် Covid 19 ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ကပ်ေရာဂါ၏ 
ထုိဵနှက်ချက်မှာ ပုိမုိြပင်ဵထန်ခဴဲေသာ်လည်ဵ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီမျာဵ 
အုပ်စု အေနြဖင်ဴ မတူညီေသာ လုပ်ငန်ဵအမျာဵအြပာဵတွင် 
ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှထာဵသြဖငဴ် ခဳနုိင်ရည်ြပညဴ်ဝေနဆဲြဖစ်ပါသည်။  
 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵ ခရီဵသွာဵလာမှု 
ကန့်သတ် တာဵြမစ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ မိမိတ့ုိအတွက် ဟုိတယ်ခရီဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ အထိအနာဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ အိမ်ခခဳေြမ 
ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာလဳုဵဆုိင်ရာ ကပ်ေရာဂါ မတုိင်မီကပင် 
အကျဘက် ေရာက်ေနဖပီဵ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မိမိတ့ုိ 
အစီအစဉ်တွင် ပါရိှသည်ဴ စီမဳကိန်ဵမျာဵအာဵ အေကာင်ဵဆဳုဵ 
ြပင်ဆင်နုိင်ေရဵ၊ ဝယ်ယူမည်ဴ ြပည်သူမျာဵထဳ 
အေကာင်ဵမွန်ဆုဳဵ ေသာ တန်ဖုိဵ ဖန်တီဵေပဵအပ်နုိင်ေရဵ 
အတွက် ြပန်လည်ဆန်ဵသစ်ရန် အခွင်ဴအလမ်ဵကို 
ေပဵခဲဴပါသည်။  
 မိမိတ့ုိအေနြဖင်ဴ အလယ်အလတ်ကုမ္ပဏီ အဆင်ဴသ့ုိ 
ေရာက်ရိှရန် စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ အိမ်ခခဳေြမ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
စီမဳကိန်ဵအသစ်တစ်ရပ်အာဵ ယခုနှစ်အတွင်ဵ စတင် 
မိတ်ဆက်ရန် လျာထာဵပါသည်။ မိမိတ့ုိ၏ စာဵေသာက်ကုန် 
လုပ်ငန်ဵတွင် FMCG လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ logistics လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 
အြခာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵထက် ခဳနုိင်ရည်ပုိမုိေကာင်ဵမွန်ဖပီဵ 
ကပ်ေရာဂါမတုိင်မီက အေြခအေနနီဵပါဵ ေရာက်ရိှေနဖပီ 
ြဖစ်ပါသည်။ မိမိတ့ုိလုပ်ငန်ဵစု၏ ြဖန့်ချေီရဵကုမ္ပဏီအာဵ 
ရန်ကုန်ဖမို့တွင် ချဲ့ထွင်ခဴဲဖပီဵ မန္တေလဵဖမို့တွင် 
အထက်ြမန်မာြပည် ရဳုဵချုပ်ကို ယခုနှစ်အတွင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်နုိင်ရန် 
ေမျှော်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေရာင်ဵချရမှုမှာ 
အမှန်တကယ် ြမင်ဴတက်လာခဴဲသြဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ ြမန်ြမန် 
ဆန်ဆန် ြပန်လည်နာလန်ထူနုိင်ေရဵနှင်ဴ ေမာ်ေတာ်ကာဵ 
ကဏ္ဍတွင် နုိင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှု ပုိမုိ ဆဲွေဆာင်နုိင်ေရဵတ့ုိ 
အတွက် အစုိဵရ၏ မူဝါဒ ေြဖေလျာဴေပဵမှုမျာဵအေပါ် 
အထူဵပင်ေကျဵဇူဵတင်ရိှအပ်ပါသည်။ 
 ြမန်မာဴ စီဵပွာဵေရဵသည် ကုိဗစ်ကာလအလွန်၌ ေဒသတွင်ဵ 
အလျင်ြမန်ဆဳုဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်လာမည်ဟု မိမိတ့ုိအေနြဖငဴ် 
ခုိင်ခုိင်မာမာ ယဳုကကည်ပါသည်။ မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ် 
စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်အာဵ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် 
လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုအတွက် အေြခခဳ 
အုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵ အင်အာဵစု အာဵ ၂၁ ရာစု ၏ 
ကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵ တပ်ဆင်၍ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ကျာဵမ 
တန်ဵတူညီမျှေမှု၊ အဂတိလိက်စာဵမှုနှင်ဴ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှု 
တုိက်ဖျက်ြခင်ဵြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေပါ် အရိှန်အဟုန် 
ြမှငဴ်တင် အာဵြဖည်ဴ ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲပါသည်။  
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ဒဂုန က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စအုောနဖြင  လုုပပ ငန ်းမ္ ဉ်း
ော ဉင ရွက္ ရဉတ င စမီ္ံက္ န ်း ကက္ီ်းငဇ မ္ဟူ လုပပု ငန ်း
စတင အောက္ဉင အထည ောြဉ သည  အခ  န မ္ှ
ဖပီ်းစီ်းသည အထ အဖပည  အဝ တဉဝန ခံသည  အဖပင 
စမီ္ံက္ န ်းဖပီ်းစီ်းသည  အခေါ တ င လုပည ်း
သင  ောလုပ ဉ သည  ဖပ ဖပင ထ မ္ ်းသ မ္ ်း ောစဉင  ောရှဉက္ မ္ှု
မ္ ဉ်း ော ဉင ရွက္ ောပ်းပေါသည ။

ဒဂုန က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စုဥ သ က္ လုပက္ ထက္ ဖမ္တ 
ောသဉ စမီ္အံပု ခ  ပ မ္ှုအြ  ွဲ့အဉ်း ဥက္ကဋ္ဌ၏ နှင  အမ္ှုော ဉင 
ဒေါရိ ုက္ တဉတ ိုု့ဥ လုပက္  င  က္မ္ ်း ဦ်းော ဉင မ္ှုဖြင  
ောဖပဉင ်းလုပ မ္ှုဖမ္န  န သည  စ်ီးပ ဉ်းောရ်း နဇ ပဇ နှင  
လုပပု ငန ်း အောထဉက္ အက္ဖူပ စနစ မ္ ဉ်း က္ ု
အသ အမ္ှတ ဖပ ၍ အောဖပဉင ်းအလုပ အဉ်း ရင   ုင 
ောဖြရှင ်းန ုင ောရ်းအတ က္ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းမ္ှုမ္ ဉ်း၊
ြ ံွဲ့ဖြ  ်းမ္ှု အစီအစ  မ္ ဉ်းော ဉင ရကွ္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။

V
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Auto 
Showroom
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Super 
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Distribution

Shopping 
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Auto 
Showroom

Ports

Farming Plantation
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Ready Mix 
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မ မ တ ု စီေးပ ာေးယရေးယ ာင်ရွက္်မှု ပံုစံ
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ယ ာက္်လုပ်ယရေးနငှ ် အင်ဂ င်ေးနီေး ာေးရင်ေး

အ မ်ခခံယဖမြ ပံြ  ေးယရေး

ဟ ုတ လ်ုပ်ငန်ေး

စ ုက္်ပ   ေးယရေးလုပင်နေ်း

စာေးယ ာက္်က္နု ်တ်ုလုပ ်ည ် လပု်ငန်ေး

ယ ာက္်ပံ ပ ု ယ ာင်ယရေး စီမံမှု လပု်ငန်ေး

ယမာ်ယတာ် ာဉ် 
ဖြန ်ဖြ ေးယရာင်ေးခ မှုလုပင်နေ်း

လက္်လီဖြန  ်ဖြ ေးယရာင်ေးခ မှု လုပ်ငန ်ေး



Dagon Agricultural Limited အ ျား စတင်
တညန်  င၍် လယယ် စ ကုပ်   ျားန ျား
လပ်ုင ျ်ားမ္  ျားတငွ် ဝငန်  က်  ငျ်ားနှျီားပမ္  ပ်နှ 
ခ ေ့ပါသည။်

  က် ုပ်မ္  ွဲ့တငွ် စကသ် ျုားဆအီန  ငျ်ားဆ ငု်
(၃) ခု ဖွငေ့လ်စှ၍် စကသ် ျုားဆီ
ပဖ ေ့ပ်ဖ ျားန  ငျ်ားခ န ျားလပ်ုင ျ်ားသ ု ေ့
ဝငန်  က ်ငျ်ားနှျီားပမ္  ပ်နှ ခ ေ့ပါသည။်

မ္ မ္ တ ု ေ့၏ ရ ုျားခ  ပ်တညရ်ှ   ဒဂ စုငတ် (၁)
အ ျား တညန်ဆ ကပ်ပီျားစျီားခ ေ့ပါသည။်

ဒဂုန်အငတ်ာနနရှငန်ယ် လမိီတကအ်နနဖြင ်
ယနန  နေတသ်စ် ဒဂုန်ကမုပဏီမ ာျားအပ်ုစု၏
ပထမဆ ျုားနငှ ် ဦျားနဆာငက်မုပဏီအဖြစ် စတင်
တညန်ထာငေ်  ပပီျား က ျားသန်ျားန ာငျ်ားဝယန် ျားနငှ ်
သစထ်တုလ်ပ်ုန ျားနငှ ်
နဆာကလ်ပ်ုန ျားကဏ္ဍမ ာျားတငွ် အစိျုား ၏
တ ေါျားြွင မ် ဝါဒနငှ အ်ညနီဆာင ွ်က်ေ  ပါသည် 

နငနွဆ ငရ်ှ Palm Beach Resort Hotel 
အ ျား စတငလ်ညပ်တ၍်
ဟ တုယလ်ပ်ုင ျ်ားသ ု ေ့
ဝငန်  က ်ငျ်ားနှျီားပမ္  ပ်နှ ခ ေ့ပါသည။်

ယန ေ့ ဒဂ ုက်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စအု ျား ၁၉၅၃
ခနုစှတ်ငွ် ဒဂ ုစ်ညသ်ပ်ွစကရ် ု စတင်
တညန်  ငခ် ေ့ပခငျ်ားမ္ှ စတငခ် ေ့ပပီျား
စညသ်ပ်ွဗ ျားမ္  ျားနငှေ့် သ ဆ ခ်ါမ္  ျား
 တုလ်ပ်ုခ ေ့ပါသည။်

Unicharm ကမု္ပဏ၏ီ  တုက်ု မ်္  ျားအ ျား
Global Sky ကမု္ပဏလီမီ္ တကမ်္ှ
တစဦ်ျားတည်ျား ပဖ ေ့ပ်ဖ ျား န  ငျ်ားဝယခ်ငွေ့်
 ယ ခ ေ့ပါသည။်

လ  ငျ်ားတကစ်ညသ်ပ်ွစကရ် ုအ ျား  ယ ၍
ဒဂ ုစ် ျားနသ ကက် ု် လမီ္ တကအ် ျား စတင်
တညန်  ငခ် ေ့ပပီျား စ ျားနသ ကက် ုလ်ပ်ုင ျ်ားသ ု ေ့
ဝငန်  ကခ် ေ့ပါသည။်

ဒဂ ုစ်ညသ်ပ်ွစကရ် ုအ ျား န ငုင်  ပ ငု ် သ မ္ျ်ားယ 
ခ ေ့ပပီျားန  က် စကပ်စစညျ်ားအန  ငျ်ားဆ ငုလ်ပ်ုင ျ်ား
စတငလ်ပ်ုက ငုခ် ေ့ပပီျား န  ကပ် ငုျ်ားတငွ်
စ ွ ေ့ပ်စပ်လုငျ်ား စမီ္ ခ ေ့ခ်ွ မ္ လပ်ုင ျ်ားအ ျား
စတငန်ဆ င ွ်ကခ် ေ့ပါသည။်

ဒဂ ုစ်ညသ်ပ်ွစကရ် ုသည် စကက်က  စကရ် ုသ ျုား
အပ ပုစစညျ်ားမ္  ျား၊ စ ကုပ်   ျားန ျားသ ျုား
စကက်   ယ မ္  ျား၊ ခ   ျ်ားလငေ့န်ငှေ့်
စညသ်ပ်ွဗ ျားမ္  ျား စတင်  တုလ်ပ်ုခ ေ့ပါသည။်
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❑ စကက ပ အနပခစ ကု် Woodcraft International Pte Ltd
နငှေ့် အက   ျားတ ပ ျားနပါငျ်ား၍ Global Woodcraft Industrial
Ltd က ု တညန်  ငခ် ေ့ပပီျား သစ်အနပခခ  တုက် ုမ်္  ျား
 တုလ်ပ်ု န ျားကကွတ်င် သညေ့် လပ်ုင ျ်ားမ္  ျား
စတငခ် ေ့ပါသည။်

❑ Global Sky ကမု္ပဏလီီမ္ တကမှ်္ Del Monte ၏
 တုက် ုမ်္  ျားအ ျား တစ်ဦျားတညျ်ား ပဖ ေ့ပ်ဖ ျား န  ငျ်ားဝယခွ်ငေ့်
 ယ ခ ေ့ပါသည။်

❑ ဒဂ ုက်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စဝုင် Oriental Apex Co., Ltd
အ ျား   ငုျ်ားန ငုင်  SCG ကမု္ပဏနီငှေ့် ဂ ပ န် ငုင်  Mitsui
ကမု္ပဏတီ ု ေ့နငှေ့် ပ ျားနပါငျ်ား၍ တ ုယ ုတ နမ္ န်တ ်ယ ဉ
အန  ငျ်ားပပခ ျ်ားဖွငေ့လ်စှ၍် န ျားကွကအ်တငွျ်ား
န  ငျ်ားခ ပခငျ်ား၊ ဝ န်ဆ ငမ်္ နပျားပခငျ်ားမ္  ျား
နဆ င ွ်ကခ် ေ့ပါသည။်

❑ သလီဝါအပပညပ်ပညဆ် ငု ် န  ကပ် ေ့ပ ု ေ့နဆ ငန် ျား
စမီ္ မ္ သ နုလ ှငရ် ု အ ျား ဂ ပ အ်က   ျားစျီားပ ွျားဖကမ်္  ျား
ပဖစသ်ညေ့် Sumitomo နငှေ့် Kamigumi တ ု ေ့နငှေ့်
ပ ျားနပါငျ်ား၍ ဖွငေ့လ်စှန် ငုခ် ေ့ပါသည။်

❑ ပမ္ မ်္ အ ဂရ ုအ မ္(်စ)်ခ   ျ်ားအမ္  ျားပ ငု ် ကမု္ပဏီ
လမီ္ တကအ် ျား စတငဖ်ွ ွဲ့စညျ်ားတညန်  ငခ် ေ့ပါသည။် .

❑ Parkway Healthcare Indo China Pte Ltd.၊
Macondary Holdings Pte Ltd. နငှေ့် AMMK Medicare
Co., Ltd. တ ု ေ့နငှေ့် အက   ျားတ ပ ျားနပါငျ်ား၍ Parkway hospital
အ ျား တညန်  ငခ် ေ့ပါသည။်

❑ ပမ္ မ်္ အ ဂရ ုအ မ်္(စ်)ခ   ျ်ားအမ္  ျားပ ုင် ကမု္ပဏလီမီ္ တက၏်
ရှယယ် မ္  ျားအ ျား အမ္  ျားပပညသ် သ ု ေ့ က ဦျား ကမ်္ျားလမ်ှ္ျား
န  ငျ်ားခ န ငုခ် ေ့ပပီျား အဆ ပုါနစ်ှတငွပ်င် ၂၀၁၇ ခနုစ်ှ၊
ပမ္ မ်္ အ မ်္ပခ နပမ္ဆ ငု ် ဆနုပျားပွ တငွ်
“ဖွ ွဲ့ ပဖ  ျားန ျားစီမ္ က  ျ်ားမ္  ျားက ု အနက ငျ်ားဆ ျုား
အနက ငအ် ညန်ဖ ်သ ဆ”ု
နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ ငေ့ပ်ခငျ်ားခ  ပါသည။်

❑ ဒဂု န်ဆ ကလ်ပ်ုန ျား ကမု္ပဏလီီမ္ တက်သည် Myanmar
Builders Awards၊   ပ်တ ျ်ားနဆ ကလ်ပ်ုန ျားကုမ္ပဏဆီု
အ ျား ခ ီျားပမ္ ငေ့ပ်ခငျ်ားခ  ပါသည။်

❑ ဒဂု အ်ငတ် န ရငှ ်ယန်ငှေ့် Singapore Technologies
Kinetics Ltd. တ ု ေ့၏ လကန်အ ကခ် ကုမ္ပဏပီဖစ်သညေ့်
Dagon Machinery and Automotive Ltd မှ္ MAN
ဘက(်စ်) က ျားနငှေ့်   ပ်က ျားမ္  ျားန  ငျ်ားခ န ငုန် ျားဆ ငု ် 
သနဘ တ ညခီ ကအ် ျား စကတ်ငဘ် လ ၃  ကန် ေ့တငွ်
လက်မှ္တန် ျား  ျုားန ငုခ် ေ့ပါသည။်

❑ လယ်ယ စ ုက်ပ   ျားန ျားကဏ္ဍတွင်  ွ သ ကကီျား မ္   ျားနက င်ျားမ္   ျားသ ေ့်
 တု်လုပ်န ျား စ ုက်ခငျ်ားရှ မ္   ျားနက ငျ်ားမ္   ျားသ ေ့် မ္   ျားနစေ့ ုတ်လုပ်မ္ 
နငှေ့် စပ်လ ဉျား၍ န ငုင် နတ ်သမ္မတမ္ှ ခ ီျားပမ္ ငေ့သ်ညေ့် ပ မ္ဆုအ ျား
 ရှ ခ ေ့ပါသည်။

❑ ပမ္ မ်္ အ ဂရ ုအ မ္(်စ)်ခ   ျ်ားအမ္  ျားပ ငု ်
ကမု္ပဏလီမီ္ တကမ်္ှ တညငျ်ားကု ျ်ားလကက် ျားန ျား
စမီ္ က  ျ်ား အဆငေ့် (၁) အ ျား ဖွငေ့လ်စှခ် ေ့ပပီျား စမီ္ က  ျ်ား
အဆငေ့် ၁.၁ ၏ တညန်ဆ ကန် ျားလပု်င ျ်ားမ္  ျား
စတငခ် ေ့ပါသည။်
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❑ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ နအ က်တ ုဘ လ ၂၃  က်န ေ့တွင် မ္ မ္ တ ု ေ့၏ ဥကက ဋ္ဌ
ဦျားဝငျ်ားနအ ငအ် ျား အ မ်္ပခ နပမ္ဖွ ွဲ့ ပဖ  ျားန ျား ကဏ္ဍတွင် ၎ငျ်ား၏
ကက  ျားပမ်္ျားနဆ င ွ်က်မ္ မ္  ျားအတွက် ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊
အ မ်္ပခ နပမ္နလ က၏ အနက ငျ်ားဆ ုျား က ုယ် ည်က ုယ်နသွျားရှ သ 
အပဖစ် ခ ီျားမ္ွမ်္ျားဂုဏပ်ပ ဆုက ု ခ ီျားပမ္ ငေ့ခ် ေ့ပါသည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ ောအဉက္ တ ဘုဉလုပ ၂၃ ရက္ ောနို့တ င အ မ္ ခခံောဖမ္ြ ံွဲ့ဖြ  ်းောရ်း က္ဏ္ဍတ င မ္ မ္ တ ုို့ဥ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥ ကက္  ်းပမ္ ်း
ော ဉင ရွက္ မ္ှုမ္ ဉ်းအတ က္ ၂၀၁ ၉ ခုနှစ်၊ အ မ်ခခံယဖမယလ ာက္၏ အယက္ ာ င်ေး ံုေး က္ ု ်ရ ည်က္ ု ်ယ  ေးရှ  ူ အဖြစ ခ ်ီးမ္ မ္ ်း
ဂုဏ ဖပ  ုက္ ု ခ ်ီးဖမ္ င  ခ  ပေါသည ။

အ  ုပေါ ဂုဏ ဖပ  ုအဉ်း အ မ္ ခခံောဖမ္နှင   က္ စပ နဇ ပဇ မ္ ဉ်းတ င  သ်ဉတ က္ကမ္ကက္ီ်းမ္ဉ်းသူက္ ုသဉ ခ ်ီးဖမ္ င  ဖခင ်း ဖြစ ပေါသည ။

အ  ုပေါ ခ ်ီးမ္ မ္ ်းဂုဏ ဖပ  ုအဉ်း Myanmar Thilawa SEZ Holdings မ္ှ ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ သည  စမီ္ံက္ န ်းမ္ ဉ်းမ္ှ တစ  င  
ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံဥ စက္ မ္ှုြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ မ္ှုနှင  စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ  န ်းသစ တီထ င န ုင ခ  မ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင  အသ အမ္ှတ ဖပ ခ ်ီးဖမ္ င  ခ  ဖခင ်း
ဖြစ ပေါသည ။

 မ ုင်ေးမှတတ် ငု်မ ာ ေး : အ မ်ခခံယဖမယလာက္၏ အယက္ာင်ေး ံုေး က္ ု ်ရည်က္ ု ်ယ  ေးရှ  ူ
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ဒဂံဖုမ္  ွဲ့သစ (အောရှွဲ့ပ ုင ်း)ဖမ္  ွဲ့နဇ တ င တည ော ဉက္ 
အောက္ဉင အထည ောြဉ ော ဉင ရွက္ မ္ည  
စဉ်းောသဉက္ ကု္န ၊ တန ဘ ု်းဖမ္ င  လုပဇ ဇဉထ က္ 
ကု္န ပစစည ်း ထုတ လုပုပ ောရ်းနှင  လုပုပ သဉ်းစ မ္ ်းအဉ်း
အောဖခဖပ စက္ မ္ှုလုပုပ ငန ်း်ုန စီမ္ံက္ န ်းနှင  စပ လုပ   ်း၍
ဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ က္ုမ္ပဏလီုပီမ္ တက္ နှင  JFE
Engineering Corporation တ ုို့အ က္ဉ်း အဖပန အလုပှန 
ပူ်းောပေါင ်း ော ဉင ရွက္ ောရ်း   ငု ရဉ နာ်းလုပည မ္ှု
စဉချွန လုပ ဉအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊  ်န လုပ ၂၅ ရက္ ောနို့တ င 
န ုဗ ုတဇ ဟ ုတဇ ၌ လုပက္ မ္ှတ ောရ်းထ ု်းန ငု ခ  ပေါသည ။

အဓိက ဖြစ ်ပ်မ ာျားဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ က္ုမ္ပဏီ
လုပီမ္ တက္ နှင  JFE Engineering
Corporation တ ုို့အ က္ဉ်း
နာ်းလုပည မ္ှု စဉချွန လုပ ဉ လုပက္ မ္ှတ 
ောရ်းထ ု်းန ုင ခ  ပေါသည ။

10| Page

ဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ က္ုမ္ပဏီလုပီမ္ တက္ သည ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းဝန ကက္ီ်းဌဉနက္ အပ နှင ်းသည  စုောပေါင ်းပ ုင အော ဉက္ အအုံ  ုင ရဉ
တည ောထဉင သူလုပ ုင စင အဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ ဧဖပီလုပ ၆ ရက္ ောနို့တ င လုပက္ ခံရရှ ခ  ပေါသည ။ အ  ုပေါ လုပ ငု စင အရ အနာဂေါတ တ င 
န ုင ငံဖခဉ်းသဉ်းအဉ်း စုောပေါင ်းပ ုင အော ဉက္ အအုံရှ အ မ္ ခန ်းမ္ ဉ်း တည ောထဉင ောရဉင ်းခ န ုင မ္ည ဖြစ ပေါသည ။



အဓိက ဖြစ ်ပ်မ ာျား
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တ ုဇ ုတဉမ္ဂဂလုပဉက္ုမ္ပဏီဥ ောတဉင ကက္ီ်းရိံု်းခ  ော ဉက္ လုပုပ မ္ည  
ောနရဉ ပနနတ တင အခမ္ ်းအနာ်းအဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ ဒီ်င ဘဉလုပ ၂၁
ရက္ ောနို့တ င က္ င ်းပခ  ပေါသည ။

ထ ုင ်းန ငု ငံ SCG က္ုမ္ပဏီနှင  ဂ ပန န ုင ငံ Mitsui က္ုမ္ပဏီတ ုို့နှင  အက္   ်းတူပူ်းောပေါင ်းြ  ွဲ့စည ်းသည  မ္ဂဂလုပဉ ောမ္ဉ ောတဉ 
က္ုမ္ပဏီလီုပမ္ တက္ ဥ တတ ဇောဖမ္ဉက္ ရိံု်းခ  ဥ ပနနတ တင အခမ္ ်းအနာ်းအဉ်း ရမှ္ ်းဖပည နဇ ၊ ောတဉင ကက္ီ်းဖမ္  ွဲ့တ င ၂၀၁၉ ခုနစှ ၊
ဒီ် င ဘဉလုပ ၂၁ ရက္ ောနို့၌ က္ င ်းပခ  ပေါသည ။ ရမှ္ ်းဖပည နဇ သည ဖမ္န မ္ဉန ုင ငဥံ အကက္ီ်းမ္ဉ်း ုံ်း ဖပည နဇ တစ ခဖုြစ ဖပီ်း
အနာဂေါတ တ င ောမ္ဉ ောတဉ က္ဉ်းောရဉင ်းခ ရမ္ှုနှုန ်း တ ု်းတက္ ဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉမ္ည ဟု မ္ မ္ တ ုို့ ောမ္ ဉ လုပင  ထဉ်းပေါသည ။
က္ဉ်းောလုပ်းစီ်းဖပသန ုင ၍ က္ဉ်းငေါ်းစီ်းအဉ်း ဖပ ဖပင န ုင မ္ည  အ  ုပေါ အောရဉင ်းဖပခန ်းနှင  ရိံု်းခန ်းအဉ်း ၂၀၂၀ နှစ က္ုန တ င 
ြ င  လှုပစ န ုင ရန ရည မှ္န ်းထဉ်းပေါသည ။



Management Retreat
Retreats ော ဉင ရွက္ ရသည  ရည ရွဇ ခ က္ 

န ုင်ငံယတ ာ်မှ ဖပ ဖပ င်ယဖပ ာ င်ေး လ မှု မ ာေး ယ ာ င်ရွက္ ်ယန  ည ်အခ  န် တ င် ဒဂုန် အ င်တ ာယန ရှ င်န ် အယန ဖြ င ် ယ ေးက္  က္် အယဖပာ င်ေးလ န ှ င ်
အလာေးအ လာယပေါ်မူ တည် ၍ ဝန်  မ်ေးမ ာေး၏ စ မ်ေးယ ာ င်ရ ည်မ ာ ေးအယပေါ်တ င် ရ င်ေးန ှီေး ဖမ  ပ်န ှံရ န်  ံုေးဖြ တ် ာေးပါ ည်။ ဝန် မ်ေး မ ာေး ည်
လုပ် ငန်ေးယအာ င် ဖမ င်ယရေး၏ အယဖခခ ံဖြစ ်  ည ် အာေးယ လ ာစ် ာ အြ  ွဲ့လ ုက္် ပူေးယပါင်ေးယ ာ င်ရွ က္ ်န ုင်ယရေးမှာ အလ န်အယရေး ကက္ီေးပါ ည်။
အြ  ွဲ့အစည်ေး  ု င်ရ ာ Retreats မ ာေး ယ ာ င်ရွက္ ်ဖခ င်ေးဖြ င ် အက္   ေးယက္  ေးဇူေးမ ာေးစ ာရရှ ယစ န ု င်  ည ် အဖပ င် မ မ တ  ု စီေးပ ာေးယရေး လုပ် င န်ေးအတ က္်
ယအာင်ဖမ င်မှုက္  ု အ  င်ေးအြ  ွဲ့အ လ ုက္် ရ ူယပေးန  ု င်မည ် ဖြစ ်ပါ ည်။ နှစ်ပတ်လ ည် Retreats မ ာေးယ ာ င် ရွက္ ်ရာတ င်   ပ် တန်ေး စီမံခန ်ခ   ူ
၆၀ ခန ် ပါဝ င်ယ ာင်ရွက္ ်ခ  ငက္ပါ ည်။

ဒဂုန်က္ုမပဏီမ ာေးအပု်စ ု “၂၁ ရာစု၏ အြ  ွဲ့အစည်ေးအ ဖြ စ် တည်ယ ာက္်ဖခ င်ေး ”   ု င်ရ ာ Management Retreat အာေး
ယအာက္်ပါရည်ရွ ်ခ က္်မ ာေးဖြင ် က္ ငေ်းပခ  ပါ ည်။

ောက္ဉင ်းမ္ န သည  အနာဂေါတ အစီအစ  ရရှ ောစရန 
စ မ္ ်းော ဉင ရည က္ ဉဟခ က္ အဉ်း ောြဉ ထုတ ၍ ၂၁ ရဉစုဥ အြ  ွဲ့အစည ်းောက္ဉင ်းအဖြစ တည ော ဉက္ န ုင ောစရန 
အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်း  န ်းသစ တီထ င မ္ှုနှင  နည ်းပညဉအသုံ်းခ မ္ှုတ ိုု့က္ ု တ ု်းဖမ္ င  ော ဉင ရွက္ ရန 
စ မ္ ်းော ဉင ရည ပ ုမ္ ုဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉောစရန 
သဉလုပ န ောက္ဉင ်းမ္ န သည  ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ မ္ှု ရရှ ောစရန 
ဘဏ္ဍဉောရ်း  ုင ရဉ စ မ္ ်းော ဉင ရည ပ ုမ္ ုောက္ဉင ်းမ္ န လုပဉောစရန 
အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်း ဖပန လုပည စုြ  ွဲ့မ္ှုက္ ု ပ ုမ္ ုအဉ်းောက္ဉင ်းလုပဉောစရန 
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Construction Retreat
The Construction Retreat 2019 “ Raising The Bar ” က္ ု
လုပူူ့အဖပ မ္ူ  ုင ရဉ စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှုက္ ု အောဖခခံောြဉ ထုတ ထဉ်းသည  
ောခေါင ်းော ဉင မ္ှု  ုင ရဉ အရည အခ င ်းမ္ ဉ်းဖြစ သည  က္ ုဇ  က္ ုက္ ုဇ 
ဇံ ုက္ည တန ြ ု်းထဉ်းမ္ှု ဖမ္င  တက္ လုပဉောစရန ၊ ပောရဉ ြက္ ရှင နဇ အဖြစ 
ရပ တည န ုင ောစရန ၊ လုပုပ ငန ်းခ င အတ င ်း တဉဝန ဇူမ္ှု၊ တဉဝန ခံမ္ှု
ဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉောစရန နှင  အက္   ်းရှ ထ ောရဉက္ သည  အသင ်းအြ  ွဲ့တစ ရပ 
အဖြစ တည ော ဉက္ န ုင ရန တ ိုု့က္ ု ရည ရွဇ ော ဉင ရွက္ ဖခင ်း
ဖြစ ပေါသည ။
▪ ရည မ္ှန ်းခ က္ ၊ မ္ဟဉဗ  ဟဉ၊ အောက္ဉင အထည ောြဉ မ္ည  

စီမ္ံခ က္ အစရှ သည  စီမ္ံက္ န ်းောရ်း   ဖခင ်းလုပုပ ငန ်းစ  တ င ပေါဝင သည  
အဓ က္အခ က္ မ္ ဉ်းက္ ု သ ဖမ္င နာ်းလုပည လုပဉောစရန 

▪ စီမ္ံက္ န ်း  ုင ရဉ ဖပဿနာမ္ ဉ်းဖြစ သည  ပ ုင   ုင မ္ှု/ က္တ က္ဝန မ္ ဉ်းဥ
ဒီက္ရီ သ ုို့မ္ဟုတ အြ  ွဲ့အစည ်း  ုင ရဉ ဖပဿနာမ္ ဉ်းအတ က္ 
ောဖြရှင ်းခ က္ မ္ ဉ်းအဉ်း ရှဉောြ ောြဉ ထုတ ရန 

▪ ဌဉနောခေါင ်းော ဉင မ္ ဉ်းဥ တဉဝန ခံော ဉင ရွက္ မ္ှုသည စီ်းပ ဉ်းောရ်း
  ုင ရဉ ရလုပဒ အဉ်းလုပံု်းအောပေါ်တ င သက္ ောရဉက္ မ္ှုရှ ောနဖခင ်း

▪ အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်း ပ ုမ္ ုအက္   ်းရှ ထ ောရဉက္ သည  အသင ်းအြ  ွဲ့မ္ ဉ်း
ြ  ွဲ့စည ်းရန 

▪ စီမ္ံက္ န ်း တ ု်းတက္ မ္ှုအဉ်း ကက္ီ်း က္ပ က္ ပ က္ ဖခင ်းနှင  ောစဉင   က္ည  
ောလုပ လုပဉဖခင ်း အဖပင အြ  ွဲ့အစည ်းြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ ောစောရ်းအတ က္ 
ောဖပဉင ်းလုပ ရန လုပ ုအပ သည  လုပုပ ငန ်းစ  မ္ ဉ်းအဉ်း ောြဉ ထုတ ဖခင ်း

▪ အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်း အဖပ သောဘဉော ဉင သည  ခံဇခူ က္ ရရှ ရန နှင  
က္ န ်းမ္ဉ ောပ ဉ ရွှင သည  အလုပုပ ခ င ဝန ်းက္ င တစ ရပ အဉ်း
ောြဉ ော ဉင ရန 

▪ အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်း ဦ်းော ဉင မ္ှုနှင   က္ သ ဇ ောဖပဉ  ုမ္ှု
အရည အောသ ်း တ ု်းတက္ ောက္ဉင ်းမ္ န လုပဉောစရန 

▪ တစ ဦ်းခ င ်းဥ က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှုမ္ှတစ  င  ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ လုပုပ ငန ်း
စ မ္ ်းော ဉင ရည တ ု်းဖမ္ င  လုပဉောစရန််

▪ ဝန ထမ္ ်းအသစ နှင  အောဟဉင ်းမ္ ဉ်းအ က္ဉ်း ောက္ဉင ်းမ္ န သည  
 က္  ံောရ်းရှ ဖခင ်းမ္ှ တစ  င  သင ဇူဖခင ်းနှင  ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ မ္ှုက္ ု
လုပက္  င  က္မ္ ်း သဇ ော ဉင ရန 

▪ အြ  ွဲ့အစည ်းြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ မ္ှုဥ မ္ူသောဘဉက္ နုှင  ဝန ထမ္ ်းအဉ်းလုပံု်း
ကက္  ်းပမ္ ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုဥ အောရ်းပေါမ္ှုက္ ု နာ်းလုပည သောဘဉောပေါက္ ောစရန 

▪ လုပုပ က္ ုင ော ဉင ရွက္ ရဉတ င ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ အောတ ်းအဖမ္င ၊
က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှုနှင  စ မ္ ်းော ဉင ရည မ္ ဉ်းက္ ု ောြဉ ထုတ ဖပသခ င  ဖပ ဖခင ်းမ္ှ
တစ  င  အြ  ွဲ့အစည ်းဥ အနာဂေါတ ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ မ္ှုက္ ု
အောထဉက္ အက္ူ ဖပ ောစရန 
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စ  အမ္ည အစုရှဇ ဇဉရှင နငှ  ယက္မု္ပဏီ
ရဇှ ဇဉပ ငု 
  ုင မ္ှုအ
ခ   ်း

၁။. DAGON AGRICULTURE 
GROUP LTD.

DAGON INTERNATIONAL 
LTD 90%

ဦျားန ျားပမ္ငေ့် 4%

SHWE THA ZIN 
SYNDICATE LIMITED. 6%

၂။ DAGON COMMUNICATION 
LTD.

DAGON INTERNATIONAL 
LTD. 80%

ဦျားသ    န်အ င် 12%

နဒေါ်အ နငှျ်ားပငွေ့် 4%

နဒေါ်အ နငှျ်ားပငွေ့် 4%

၃။ PALM TREE CO., LTD.
DAGON INTERNATIONAL 
LTD 99.69%

နဒေါ်အ နငှျ်ားပငွေ့် 0.31%

၄။ THURIYA ENERGY CO., LTD.

DAGON INTENATIONAL 
LTD. 82.02%

ဦျားသ    န်အ င် 8.99%

DAW EI HNIN PWINT 8.99%

၅။ DAGON MACHINERY & 
AUTOMOTIVE LTD.

DAGON INTERNATIONAL 
LTD. 99%

နဒေါ် မ္ ျုားပမ္ပမ္ 1%

၆။ DMC MACHINERY LTD. DAGON INTERNATIONAL 
LTD. 100%

LIST OF SUBSIDIARY COMPANIES

၁။ MYANMAR AGRO EXCHANGE 
PUBLIC CO LTD

အစရုှယယ် အန အ
တကွ် %

DAGON INTERNATIONAL 
LIMITED 935,000 43.21%

Public Share 1,229,086 56.79%

စ  အမ္ည အစုရှဇ ဇဉရှင နငှ  ယက္ုမ္ပဏီ ရဇှ ဇဉပ ုင 
  ုင မ္ှုအခ   ်း

၁။ DAGON INTERNATIONAL LTD.
ဦျားဝငျ်ားနအ င် 50%
နဒေါ် မ္ ျုားပမ္ပမ္ 50%

၂။ DAGON TIMBER LTD.

ဦျားဝငျ်ားနအ င် 83%
နဒေါ် မ္ ျုားပမ္ပမ္ 14%
ဦျားနက  ်နဇ နအ င် 3%

၃။ DAGON RUBBER PLANTATION 
LTD.

DAGON TIMBER LTD 99.2%
ဦျားမ္ငျ်ားနဆဦွျား 0.2%
ဦျား   တွဝ်ငျ်ား 0.2%
ဦျားနက  ်နဇ နအ င် 0.2%
ဦျားသ    န်အ င် 0.2%

၄။ DAGON CONSTRUCTION  
CO.,LTD.

နဒေါ် ပမ္ငေ့ပ်မ္ငေ့န်သ ငျ်ား 50%
နဒေါ်သတီ နက  ် 50%

၅။ GLOBAL STAR CO.,LTD.

ဦျားသ    န်အ င် 92.5%
ဦျားနက  ်နဇ နအ င် 2.5%
နဒေါ်သတီ နက  ် 2.5%
နဒေါ် ပမ္ငေ့ပ်မ္ငေ့န်သ ငျ်ား 2.5%

၆။ ORIENTAL APEX  CO., LTD.
နဒေါ်ဆမု္ ွန် ငု ် 98%
ဦျားသကတ်င် 1%
ဦျားနဇ ်မ္ငျ်ားဦျား 1%

၇။ ORIENTAL APEX SERVICES 
CO., LTD.

ဦျားသကတ်င် 1%
ဦျားနဇ ်မ္ငျ်ားဦျား 1%
နဒေါ်ဆမု္ ွန် ငု ် 68%
ORIENTAL APEX CO.,LTD. 30%

၈။ THURIYA ENERGY DEPOT 
MANAGEMENT CO.,LTD.

ဦျားသ    န်အ င် 97.8%
နဒေါ်ဆမု္ ွန် ငု ် 0.2%
DAGON INTENATIONAL LTD. 2%

၉။. DAGON FOODS LIMITED.

ဦျားသ    န်အ င် 48%
နဒေါ်အ နငှျ်ားပငွေ့် 48%
DAGON INTERNATIONAL LTD. 4%

၁၀။ DAGON WOODCRAFT 
INDUSTRIES LTD.

GLOBAL STAR CO.,LTD. 50%
WOODCRAFT INTERNATIONAL 
PTE LTD. 50%

၁၁။ THURIYA POWER CO.,LTD.
နဒေါ်ဆမု္ ွန် ငု ် 50%
ဦျားသကတ်င် 50%

၁၂။ GLOBAL STAR FINANCING 
CO.,LTD.

GLOBAL STAR CO.,LTD. 71.28%
နဒေါ် မ္ ျုားပမ္ပမ္ 19.64%
ဦျားသ    န်အ င် 9.09%

၁၃။ DAGON PRECAST LIMITED.
ဦျားသ    န်အ င် 60%
DAGON CONSTRUCTION 
CO.,LTD. 40%

၁၄။ KYAIKLAT RICE PRODUCTION 
CO.,LTD

ဦျားဝငျ်ားနအ င် 39%
ဦျားသ    န်အ င် 39%
ဦျားစ ငုျ်ားဘဉ ဏ် 5%
ဦျားနက  ်နဇ နအ င် 5%
OTHER 7 INDIVIDUALS (1% 
SHARE EACH) 7%

OTHER 20 INDIVIDUALS (0.25% 
SHARE EACH) 5%

အပ်ုစုဝငက်မုပဏီမ ာျား
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စဉ် အမည် အစုရှ ် ာပ ုင်  ုငမ်ှု န ုင်ငံ ရှ ် ာပ ုင်
  ုင်မှုအခ   ေး လုပ်ငန်ေးအမ   ေးအစာေး

၁။ GLOBAL WOODCRAFT 
INDUSTRIES LTD. (GWIL)

WOODCRAFT INTERNATIONAL PTE LTD. စက္ဂဉပူ 50% MANUFACUTURING OF 
PLYWOOD, VENEER AND 
OTHER PRODUCTS* GLOBAL STAR CO.,LTD. ဖမ္န မ္ဉ 50%

၂။ NIPPO ROAD ALLIANCE 
MYANMAR LTD. (NRAM)

NIPPO CORPORATION ဂ ပန 58%

ROAD CONSTRUCTION/ 
PAVING WORKS AND 
PRODUCTION OF HOT MIX 
ASPHALT

SUNTAC ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CO.,LTD. ဖမ္န မ္ဉ 15%

DAIICHI SEKISAN UNYU, INC. ဂ ပန 5%

* DAGON INTERNATIONAL LTD. ဖမ္န မ္ဉ 22%

၃။ THILAWA GLOBAL LOGISTICS 
CO.,LTD. (TGL)

SUMITOMO CORPORATION ဂ ပန 51%

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

KAMIGUMI (HONG KONG) ဂ ပန 20%

* DAGON INTERNATIONAL LIMITED ဖမ္န မ္ဉ 29%

၄။ MINGALAR MOTORS CO., LTD. 
(MGM)

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

ထ ုင ်း 75% SALES AND SERVICE OF 
TOYOTA AUTOMOBILES 
(SHOWROOM AND 
WORKSHOP)

* OREINTAL APEX CO.,LTD. ဖမ္န မ္ဉ 25%

၅။ ANDAMAN ALLIANCE 
HEALTHCARE LTD. (AAHL)

PARKWAY HEALTHCARE INDO-CHINA PTE LTD. စက္ဂဉပူ 52.00%

OPERATING AND 
MANAGING THE PARKWAY 
PRIVATE HOSPITAL

MACONDARY HOLDINGS PTE LTD. စက္ဂဉပူ 10.50%

AMMK MEDICARE CO.,LTD. ဖမ္န မ္ဉ 21.50%

* GLOBAL STAR CO.,LTD. ဖမ္န မ္ဉ 16.00%

ဒဂုန်ကမုပဏီမ ာျားအပ်ုစုနငှ ် နိငုင်  တကာတို  အက ိ ျားတ ပ ျားနပါငျ်ားနဆာင ွ်ကလ် ကရိှ်နသာ
လပ်ုငန်ျားမ ာျား

Foreign Joint Venture
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ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥ အောမ္ ဉ အဖမ္င ရှ ရှ ဦ်းော ဉင မ္ှု၊ မ္နာ်းမ္ောန အဉ်းထုတ ကက္  ်းပမ္ ်းမ္ှုတ ုို့ော က္ဉင  က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုမ္ှဉ
အင အဉ်းောတဉင  တင ်းလုပဉခ  ပေါသည ။ ၎င ်းဥ က္ ုဇ ပ ုင စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းအဖပင ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံတ င သဉမ္က္
အဉ ီဇံောဒသတစ ခုလုပံု်းအတ က္ ပေါ အဖပ သောဘဉော ဉင ောစသည  လုပူမ္ှုစီ်းပ ဉ်းဘဝ ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ 
ဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉောစောရ်း အတ က္ အဉ်းထုတ ကက္  ်းပမ္ ်းခ  ပေါသည ။ မ္ဟဉမ္ ောခေါင ောဒသခ  စီ်းပ ဉ်းောရ်းြ ုရမ္ (GMS-BF) တ င 
က္ုလုပသမ္ဂဂ အောရှွဲ့အဉရှနှင  ပစ ြ တ န ုင ငံမ္ ဉ်း ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ ောရ်း (UN-ESCAP) တ ုို့နှင  ၁၉၉၉ ခုနှစ က္တည ်းက္
နီ်းက္ပ စ ဉ ပူ်းောပေါင ်းပေါဝင ော ဉင ရွက္ ခ  ပေါသည ။ သူသည က္ုလုပသမ္ဂဂ အောရှွဲ့အဉရှနှင  ပစ ြ တ န ုင ငံမ္ ဉ်း
ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ ောရ်း (UN-ESCAP) နှင  အဉ ီဇံစီ်းပ ဉ်းောရ်း အကက္ံောပ်းောက္ဉင စီ (ABAC) တ ုို့ဥ အြ  ွဲ့ဝင တစ ဦ်းအဖြစ 
၂၀၁၃ ခုနှစ မ္ှ ၂၀၁၄ ခုနှစ က္ဉလုပအတ င ်း ထမ္ ်းော ဉင ခ  ပေါသည ။ သူသည မ္ဟဉမ္ ောခေါင ောဒသခ  စီ်းပ ဉ်းောရ်းြ ုရမ္ 
(GMS-BF) ဥ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ ၂၀၀၃ ခုနှစ မ္ှ ၂၀၀၄ ခုနှစ တ င လုပည ်းောက္ဉင ်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ မ္ှ ၂၀၁၄
ခုနှစ တ င လုပည ်းောက္ဉင ်း တဉဝန ဇူော ဉင ရွက္ ခ  ပေါသည ။
သူသည ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ (MCEF)၊ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံဟ ုတဇ လုပပု ငန ်းရှင မ္ ဉ်း
အသင ်း(MHA)၊ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံလုပဇ ဇဉ က္ ုင ်းက္ျွန ်း သီ်းနှံ စ ုက္ ပ   ်း ထုတ လုပပု သူမ္ ဉ်း အသင ်း (MFCPA)တ ုို့က္ ု
ဦ်းော ဉင တည ောထဉင ခ  သူတစ ဦ်းဖြစ ပေါသည ။ ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥ အထင ရှဉ်း ံု်း အခန ်းက္ဏ္ဍမ္ှဉ ဖပည ောထဉင စု
ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ က္ုန သည မ္ ဉ်းနှင  စက္ မ္ှုလုပက္ မ္ှုလုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ (UMFCCI)တ င ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ ၂၀၁၁ ခုနှစ မ္ှ
၂၀၁၆ ခုနှစ အထ တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  ဖခင ်းဖြစ ပေါသည ။ အသင ်းခ  ပ တ င တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  စ  အတ င ်း
ဖပည ပ က္  ံောရ်းနှင  စပ လုပ   ်း၍ က္ုလုပသမ္ဂဂစဉ်းနပ ရ က္ခဉနှင  စ ုက္ ပ   ်းောရ်းအြ  ွဲ့ (UN-FAO)၊ က္ုလုပသမ္ဂဂ
အောရှွဲ့အဉရှနှင  ပစ ြ တ န ုင ငံမ္ ဉ်း ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ ောရ်း (UN-ESCAP) တ ုို့နှင  နီ်းက္ပ စ ဉ အလုပုပ လုပုပ ၍
မ္ဟဉမ္ ောခေါင ောဒသခ  (GMS)၊ ဧရဉဝတီ - ောက္ ဉက္ ြဇဉ်း - မ္ ောခေါင စီ်းပ ဉ်းောရ်း ပူ်းောပေါင ်း ော ဉင ရွက္ မ္ှု မ္ဟဉဗ  ဟဉ
(ACMECS)၊ အဉ ီဇံောဒသတ င ်းရှ က္ုန သည မ္ ဉ်းနှင  စက္ မ္ှုလုပက္ မ္ှု လုပုပ ငန ်းရှင အသင ်းမ္ ဉ်းစသည  
အသင ်းအြ  ွဲ့မ္ ဉ်းနှင   က္  ံောရ်း တ ု်းဖမ္ င  ခ ုင မ္ဉောစောရ်း အဉ်းထုတ ကက္  ်းပမ္ ်းော ဉင ရွက္ ခ  ပေါသည ။
၂၀၁၂ ခုနှစ မ္ှ ၂၀၁၆ ခုနှစ အတ င ်း န ုင ငံောတဉ သမ္မတဥ အမ္   ်းသဉ်းစီ်းပ ဉ်းောရ်းနှင  လုပူမ္ှုောရ်းအကက္ံောပ်းောက္ဉင စီ
(NESAC) အြ  ွဲ့ဝင အဖြစ နှင  ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ က္ုန သည မ္ ဉ်းနှင  စက္ မ္ှုလုပက္ မ္ှုလုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ 
(UMFCCI)တ င ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  စ  က္ဉလုပအတ င ်း ဒီမ္ ုက္ရက္ တစ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံအတ က္ 
စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ၊ SMEs မ္ ဉ်း၊ ောတဉင သူလုပဇ သမ္ဉ်းမ္ ဉ်း၊ ဖင မ္ ်းခ မ္ ်းောရ်းဖြစ စ  နှင   င ်းရ န မ္ ်းပေါ်းမ္ှု
ောလုပ ဉ ခ ောရ်း  ုင ရဉ ဖပ ဖပင ောဖပဉင ်းလုပ မ္ှုမ္ ဉ်းအတ က္ အဉ်းထုတ ကက္  ်းပမ္ ်းော ဉင ရွက္ ခ  ပေါသည ။

ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ သ က္ လုပက္ ထက္ ဖမ္တ ောသဉ စီမံ္အုပ ခ  ပ မ္ှုအြ  ွဲ့အဉ်း ဥက္ကဋ္ဌ၏ နငှ  
အမ္ှုော ဉင ဒေါရိ ကု္ တဉတ ုို့ဥ လုပက္  င  က္မ္ ်းဦ်းော ဉင မ္ှုဖြင  ောဖပဉင ်းလုပ မ္ှုဖမ္န  န သည  
စီ်းပ ဉ်းောရ်းနဇ ပဇ နငှ  လုပပု ငန ်းအောထဉက္ အက္ဖူပ စနစ မ္ ဉ်းက္ ု အသ အမ္တှ ဖပ ၍ အောဖပဉင ်းအလုပ အဉ်း
ရင   ငု ောဖြရှင ်းန ငု ောရ်းအတ က္ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းမ္ှုမ္ ဉ်း၊
ြ ံွဲ့ဖြ  ်းမ္ှုအစီအစ  မ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။

ဦေးဝင်ေးယအာင်
ဦ်းဝင ်းောအဉင သည ဇောနို့ခတ ဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အုပ စုက္ ု ၁၉၉၀ ခုနှစ တ င ဦ်းော ဉင တည ောထဉင ခ  ဖပီ်း ဦ်းော ဉင 
တည ောထဉင ခ  သူတစ ဦ်းလုပည ်းဖြစ ပေါသည ။
သူသည ဇောနို့ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံတ င လုပူသ မ္ ဉ်း ထင ရှဉ်းသည  က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အုပ စုက္ ု ဝန ထမ္ ်းငေါ်းဦ်းပေါ ရုံိ်းခန ်းငဇ ောလုပ်းဖြင  စတင ခ  ဖခင ်းဖြစ ပေါသည ။
သူသည ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၏ နှင  အုပ ခ  ပ မ္ှုဒေါရိ ုက္ တဉ/ အမ္ှုော ဉင 
အရဉရှ ခ  ပ အဖြစ တဉဝန ဇူခ  ဖပီ်း အမ္ှုော ဉင အရဉရှ ခ  ပ တဉဝန အဉ်း
ဦ်းသူရ န ောအဉင ထံ ၂၀၁၆ ခုနှစ က္ုန တ င လုပ  ောဖပဉင ်းခ  ပေါသည ။

ဘတုအ်ြွ ွဲ့ဝင် ဒါရုိကတ်ာမ ာျား

ဒါရုိကတ်ာအြွ ွဲ့ ဥကက ဋ္ဌ
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သူမ္သည ၁၉၉၀ ခုနှစ တ င ဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ က္ုမ္ပဏီဥ ပူ်းတ  တည ောထဉင ခ  ဖပီ်း ဇောနို့အခ  န တ င 
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ ဘဏ္ဍဉောရ်း ဒေါရိ ုက္ တဉအဖြစ လုပည ်းောက္ဉင ်း၊ Palm Tree က္ုမ္ပဏီလုပီမ္ တက္ ဥ
အုပ ခ  ပ မ္ှုဒေါရိ ုက္ တဉအဖြစ လုပည ်းောက္ဉင ်း တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ သူမ္သည ဘဏ္ဍဉောရ်းနှင  အခ န 
ဝန ကက္ီ်းဌဉနမ္ှ ၁၉၉၃ ခုနှစ တ င က္ င ်းပခ  သည  အောက္ဉက္ အခ န ရှင ်းလုပင ်းောရ်းောအ်းဂ င  သင တန ်းတ င 
ထ ပ  ံု်းအ င  ဖြင  ဖပီ်းောရဉက္ ခ  ပေါသည ။ ောနာက္ ပ ုင ်းနှစ မ္ ဉ်းတ င SME က္ဏ္ဍတ ု်းတက္ ဖမ္ င  တင ောရ်းအတ က္ 
MIA/ZDH Partnership Programme မ္ှ ကက္ီ်းမ္ှ ်းြ င  လုပှစ သည  စီ်းပ ဉ်းောရ်းစီမ္ံက္ န ်းနှင  လုပုပ ငန ်းော ဉင ရွက္ မ္ှု
စီမ္ံခနို့ ခ  ောရ်း သင တန ်းမ္ ဉ်းက္ ု တက္ ောရဉက္ သင  က္ဉ်းခ  ပေါသည ။ သူမ္ဥ အရည အခ င ်း  က္ လုပက္ 
ဖမ္ င  တင သည  အောနဖြင  ဖဗ တ သ ောက္ဉင စီမ္ှ ကက္ီ်းမ္ှု်းြ င  လုပှစ သည  ဖမ္န မ္ဉအမ္   ်းသမ္ီ်းမ္ ဉ်းအတ က္ စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှု
စ မ္ ်းရည ဖမ္ င  တင ဖခင ်း  ုင ရဉ သင တန ်းက္ ု ၁၉၉၇ ခုနှစ တ င တက္ ောရဉက္ ခ  ဖပီ်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ တ င စက္ဂဉပူပ ုို့က္ုန 
အင စတီက္  မ္ှ ကက္ီ်းမ္ှု်းြ င  လုပှစ သည  န ုင ငံတက္ဉ စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းအတ က္ ဘဏ္ဍဉောင ောထဉက္ ပံ ဖခင ်း  ုင ရဉ
သင တန ်းသ ုို့  က္ လုပက္ တက္ ောရဉက္ ခ  ပေါသည ။
သူမ္ဥ စည ်းစနစ တက္ စီမ္ံမ္ှုမ္ ဉ်းဖြင  ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုသည တစ နှစ ဖပီ်း တစ နှစ 
ောအဉင ဖမ္င မ္ှုမ္ ဉ်းစ ဉရရှ ခ  ပေါသည ။ က္ုမ္ပဏီဥ တ ု်းတက္ ကက္ီ်းပ ဉ်းလုပဉမ္ှုတ ုင ်းသည သူမ္ဥ အလုပုပ ကက္  ်းစဉ်းမ္ှုနှင  
ခံန ုင ရည ဖမ္င  မ္ဉ်းမ္ှုတ ိုု့လုပည ်း အတူတက္ ပေါဝင လုပ က္ ရှ သည ။
သူမ္သည အမ္   ်းသမ္ီ်းစီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းရှင တစ ဦ်းအဖြစ သဉမ္က္ လုပူသဉ်း န ၍ သနာ်း က္င နာတတ သူတစ ဦ်း
လုပည ်း ဖြစ ပေါသည ။ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ က္ဉဇသုခ၊ စ တတသုခ နှစ ဖြဉ ခ မ္ ်းသဉောစောရ်းအတ က္ သူမ္ဥ ော ်းပညဉ  ုင ရဉ
အောတ ွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်းဖြင  အစ  ော ဉင ရွက္ ောပ်းသူတစ ဦ်းဖြစ ပေါသည ။ သူမ္သည ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ
လုပူမ္ှုဝန ်းက္ င   ုင ရဉ တဉဝန ဇူမ္ှု အစီအစ  မ္ ဉ်းမ္ှ တစ  င  လုပူမ္ှုဘဝတ ု်းတက္ ောက္ဉင ်းမ္ န ောစောရ်းအတ က္ 
တက္ တက္ ကက္ ကက္ ပေါဝင ော ဉင ရွက္ ခ  ပေါသည ။ အဖပည ဖပည   ုင ရဉ ဓမ္မဂရီ ဝ ပဿနာအြ  ွဲ့ဥ
ောဂေါပက္အြ  ွဲ့ဝင တစ ဦ်းလုပည ်းဖြစ ဖပီ်း ၂၀၁၃ ခုနှစ မ္ှ ၂၀၁၄ ခုနှစ အတ င ်း ဟ ုတဇ လုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်းအသင ်း
(ောင ော ဉင ) ဥ ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဖြစ လုပည ်း တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  ပေါသည ။

ဦေး ူရ န်ယအာင် (Christopher Aung)

ဦ်းသူရ န ောအဉင သည ဇူန ုက္ တက္ က္င ်းဒမ္ ်းရှ ဝက္ စ မ္င စတဉတက္ကသ ုလုပ မ္ှ
ောပ်းအပ ခ ်ီးဖမ္ င  သည  စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ သတင ်းအခ က္ အလုပက္ စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှုပညဉ၊
ဝ ဇ်ဉဘ  ွဲ့ (ဂုဏ ထူ်းတန ်း) က္ ု တက္ ောရဉက္ ောအဉင ဖမ္င ခ  ဖပီ်း မ္ သဉ်းစု
စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းအဉ်း ၂၀၀၂ ခုနှစ မ္ှ စတင လုပုပ က္ ုင ခ  ပေါသည ။
သူသည လုပုပ ငန ်းပ ုင ်း  ုင ရဉက္ ု ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပပု ငန ်းခ င မ္ ဉ်းတ င 
စီမ္ံက္ န ်းမ္န ောနဂ ဉ တစ ဦ်းအဖြစ ောအဉက္ ောဖခမ္ှ တစ  င  လုပက္ ောတ ွဲ့ သင ဇူခ  ဖပီ်း
သူဥ မ္ ုတ မ္နစ ောသဉ ကက္  ်းစဉ်းအဉ်းထုတ မ္ှု တ ုို့ဖြင  ၂၀၁၆ နှစ က္ုန ပ ုင ်းတ င 
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ အမ္ှုော ဉင အရဉရှ ခ  ပ အဖြစ တဉဝန ောပ်းအပ ဖခင ်း
ခံခ  ရပေါသည ။ ဦ်းသူရ န ောအဉင ဥ အဓ က္ တဉဝန နှင  အခန ်းက္ဏ္ဍမ္ှဉ
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုရှ စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းက္ ု ခ  ွဲ့ထ င န ုင မ္ည  
အစီအစ  မ္ ဉ်းနှင  စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ မ္ဟဉဗ  ဟဉမ္ ဉ်း ခ မ္ှတ န ုင ောရ်းက္ ု
ဦ်းတည ရန ဖြစ ပေါသည ။ သူသည အက္   ်းတူပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရွက္ မ္ှု
အသစ မ္ ဉ်းရရှ န ုင ောရ်း ော  ်းောန ်းည  န ှုင ်းဖခင ်းနှင  အတူ ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း အုပ စုဥ
စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းသစ မ္ ဉ်းစ ဉက္ ု စတင တည ောထဉင ခ  သည  
အောတ ွဲ့အကက္ံ ောက္ဉင ်းမ္ ဉ်းစ ဉ ရှ ပေါသည ။

ယဒါက္်တာ ယဒေါ်မ ုေးဖမဖမ

ောဒေါက္ တဉောဒေါ်မ္ ု်းဖမ္ဖမ္သည တက္ကသ ုလုပ ဝင တန ်းတ င 
ဘဉသဉစံုဂုဏ ထူ်းဖြင  ောအဉင ဖမ္င ခ  ဖပီ်း ော ်းတက္ကသ ုလုပ (၁) တ င 
ပညဉသင  က္ဉ်းခ  သည   ရဉဝန တစ ဦ်းဖြစ ပေါသည ။ သူမ္သည ၁၉၈၄ ခုနှစ မ္ှ
စတင ၍ အောထ ောထ ောရဉဂေါက္ု  ရဉဝန အဖြစ စတင လုပပု က္ ုင ခ  ပေါသည ။
၁၉၈၈ ခုနှစ မ္ှ ၁၉၉၀ ခုနှစ အတ င ်း ရန က္ုန က္ောလုပ်းော ်းရုံိ၊
က္ောလုပ်းက္ န ်းမ္ဉပညဉဌဉနရှ က္မ္ဘဉက္ န ်းမ္ဉောရ်းအြ  ွဲ့အစည ်းဥ
ဝမ္ ်းပ က္ ဝမ္ ်းောလုပ ဉောရဉဂေါ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းောရ်း ဇူနစ တ င က္ န ်းမ္ဉောရ်း
ပညဉရှင (သုောတသနနှင  ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းောရ်း)  ရဉဝန အဖြစ 
တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  ပေါသည ။
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ယဒေါ်အ နှင်ေးပ င ် (Christabelle Aung)

ောဒေါ်အ နငှ ်းပ င  (Christabelle Aung) သည လုပ န ခ  သည  
 ဇ စုနစှ တစ ခလုံုုပ်း ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ လုပက္ လုပီ၊
လုပက္ က္ဉ်းဖြနို့ ဖြ ်းောရ်းအပ ုင ်းက္ ု တဉဝန ခံ ော ဉင ရွက္ ခ  သူဖြစ ပေါသည ။
သူမ္သည အဂဂလုပန အောနာက္ ပ ုင ်းရှ ဘရစ စတ ု တက္ကသ လုုပ မှ္
စီ်းပ ဉ်းောရ်းစီမံ္ခနို့ ခ  မ္ှုပညဉက္ ု ောလုပ လုပဉသင ဇူခ  ဖပ်ီး က္ုမ္ပဏီအုပ စုဥ
သီ်းဖခဉ်းလုုပပ ငန ်းခ  ဖြစ ောသဉ လုပက္ လီုပလုပက္ က္ဉ်း ဖြနို့ ဖြ ်းောရ်း ောလုပဉက္ရှ 
က္ုန တ ုက္ လုုပပ ငန ်းတ င ဦ်းော ဉင က္ုမ္ပဏီတစ ရပ အဖြစ 
ရပ တည န ုင ောစရန အဓ က္အခန ်းက္ဏ္ဍမှ္ ပေါဝင ခ  ပေါသည ။

ဦေးယက္ ာ်ယဇာယအာင်

ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင သည ရန က္ုန တက္ကသ လုုပ မှ္ က္ုန ထတု ဓေါတု
ဘဉသဉရပ ဖြင  သ ပပံဘ  ွဲ့ (ဂုဏ ထူ်းတန ်း) က္ ု ောအဉင ဖမ္င ခ  ဖပီ်း
ဂ ပန န ုင ငအံောဖခစ ုက္ Satake Engineering Ltd မှ္ ြ င  လှုပစ သည  
 န စပေါ်း ကက္ တ ခ  သနို့ စင မ္ှု  ငု ရဉ နည ်းပညဉသင တန ်းက္ ု
တက္ ောရဉက္ ခ  ပေါသည ။ သူူ့အဉ်း ဒဂုန အင တဉောနရှင နဇ မှ္
ရဉှောြ ခနို့ အပ ခ  သည  ၁၉၉၆ ခုနှစ အခ  န မှ္စ၍
က္ူ်းသန ်းောရဉင ်းဝဇ ောရ်း  ငု ရဉလုပုပ ငန ်းတ င လုပပု က္ ုင ခ  ဖပီ်း
ောနာက္ ပ ငု ်းတ င က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ
လုပက္ ဇဉစ ုက္ ပ   ်းောရ်းလုုပပ ငန ်းမ္ ဉ်းက္ ုပေါ
တ ု်းခ  ွဲ့တဉဝန ဇေူာစခ  ပေါသည ။

သူမ္နှင  အြ  ွဲ့သဉ်းမ္ ဉ်းသည တန ြ ု်းထဉ်းရသည  ောြဉက္ သည မ္ ဉ်းဥ အကက္  က္ နငှ  
ောဖပဉင ်းလုပ မ္ှုလုပ အုင မ္ ဉ်းအောပေါ် စ တ ောက္ နပ မ္ှုရသည အထ ဖြည   ည ်းန ငု ောရ်း
အစ မ္ ်းက္ုန ကက္  ်းပမ္ ်းခ   က္ပေါသည ။ သူမ္ဥ စ နို့ ဦ်းတီထ င ဖခင ်း  ငု ရဉ က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှုမ္ ဉ်းဖြင  
 ူပေါမ္ဉ်းက္တ လုုပပ ငန ်းတ င ဖပည တ င ်းထုတ က္ုန ပစစည ်းမ္ ဉ်းအဖပင န ုင ငေံာပေါင ်းစံမှု္ တင သ င ်းလုပဉသည  
အရည အောသ ်းဖမ္င  က္ုန ပစစည ်းမ္ ဉ်းအဉ်း အလုပဇ အလုပတ မ္ သဉ်းစုမ္ ဉ်းထံ သင  တင  မ္ တသည  
ော ်းနှုန ်းဖြင  ဖြနို့ ဖြ ်းန ုင ခ  ပေါသည ။ ော ်းက္ က္ အတ င ်း ဇှ  ဖပ  င န ငု စ မ္ ်း
 က္ လုပက္ ဖမ္င  မ္ဉ်းောနောစောရ်းအတ က္ ော ်းက္ က္ ပ ုို့ော ဉင စီမံ္ခနို့ ခ  မ္ှု (supply chain) ော ဉင ရွက္ မ္ည  
Global Sky Co. Ltd အဉ်း ပူ်းတ  တည ောထဉင ခ  ပေါသည ။

သူသည အမ္ ဉ်းပ ုင က္ုမ္ပဏီနှစ ရပ ဖြစ သည  ဖမ္န မ္ဉန ုင ငလံုပဇ ဇဉစီ်းပ ဉ်းောရ်း
အမ္ ဉ်းပ ငု ောက္ဉ ပ ေုာရ်းရငှ ်းလီုပမ္ တက္ (MAPCO)နှင  က္ုန သ ဇ ောရ်းစေုာပေါင ်းအုပ စု (United Group of
Trading) တ ုို့ဥ ဘုတ အြ  ွဲ့တ င ဒဂုန အင တဉောနရငှ နဇ လီုပမ္ တက္ ဥ က္ ဇု စဉ်းလှုပဇ အဖြစ 
တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ သူသည ဖပည ောထဉင စု ဖမ္န မ္ဉန ုင ငကံ္ုန သည မ္ ဉ်းနှင  
စက္ မ္ှုလုပက္ မ္ှုလုုပပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်းအသင ်းခ  ပ (UMFCCI) နှင  ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ န စပေါ်းအြ  ွဲ့ခ  ပ (MRF)
က္  သ ုို့ောသဉ အစ ု်းရမ္ဟုတ ောသဉ အြ  ွဲ့အစည ်းမ္ ဉ်းတ င တက္ ကက္ ောသဉ အြ  ွဲ့ဝင တစ ဦ်းလုပည ်းဖြစ သည ။
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ဦျားဘန်ုျားဘန်ုျားနိငု် (Wilson Yang)

ဦ်းဘနု ်းဘနု ်းန ုင သည က္ုန သ ဇ မ္ှုလုပပု ငန ်းက္ ု နစှ ောပေါင ်းမ္ ဉ်းစ ဉ
လုုပပ က္ ုင ခ  ဖခင ်း မ္တှစ  င  ဖပည တ င ်း စဉ်းသုံ်းသူမ္ ဉ်းဥ အကက္  က္ နှင  
လုပ ုအင  နဒမ္ ဉ်းက္ ု သ ရှ နာ်းလုပည န ုင စ မ္ ်းသူဖြစ ဖပီ်း က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စုဥ
ဖြနို့ ဖြ ်းောရ်း လုပပု ငန ်းတ င အပု ခ  ပ မ္ှုဒေါရိ ကု္ တဉအဖြစ တဉဝန 
ထမ္ ်းော ဉင လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ သူသည ောဘဉဂောဗဒဘဉသဉရပ ဖြင  
ဝ ဇ်ဉဘ  ွဲ့က္ ု အောမ္ရ က္န ဖပည ောထဉင စ၊ု အီလုပနီ   က္ ဖပည နဇ (Illinois )၊
ောဂ်းလုပ စ ဘတ (Galesburg) ရှ ောနာခ စ ောက္ဉလုပ ပ (Knox College) မ္ရှရှ ခ  ဖပီ်း
သူဥ အရည အခ င ်းနှင  န ုင ငံတက္ဉအောတ ွဲ့အကက္ ံမ္ ဉ်းက္ ု အမ္ ောဖမ္သ ုို့
ဖပန လုပည သဇ ော ဉင လုပဉခ  က္ဉ Global Sky Co Ltd အဉ်း စတင ခ  ပေါသည ။

ဒဂုန သင  ောြ ဉ က္ န က္ရ တ င တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင စ  အတ င ်း က္ုမ္ပဏီလုပပု ငန ်းအသစ က္ ု ဦ်းော ဉင ရန 
အလုပဉ်းအလုပဉရှ ော က္ဉင ်း စမီ္ံအပု ခ  ပ မ္ှုအြ  ွဲ့က္ ဇုံ က္ည သည  အတ က္ ောမ္ဉ ောတဉ ဇဉ  လုပပု ငန ်း
ော ဉင ရွက္ သည  Oriental Apex Company Ltd. ဥ အုပ ခ  ပ မ္ှုဒေါရိ ုက္ တဉအဖြစ ၂၀၁၂ ခနုစှ မ္ှ စတင 
တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ောစခ  သည ။ ောဒေါ်စမု္ န န ုင သည သူမ္ဥ အရည အခ င ်းက္ ု ဖမ္ င  တင န ုင ောရ်းအတ က္ 
University of Thai Chamber of Commerce မ္ှ ြ င  လှုပစ သည  စီ်းပ ဉ်းောရ်းစမီ္ခံနို့ ခ  မ္ှု  ုင ရဉ မ္ဟဉဘ  ွဲ့ (MBA)
က္ ု ၂၀၁၄ ခနုစှ တ င တက္ ောရဉက္ ောအဉင ဖမ္င ခ  သည ။ သူမ္ဥ အောတ ွဲ့အကက္ံ နှင  ောအဉင ဖမ္င မ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင  
ဒဂုန က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စနုှင  အက္   ်းတူ ပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရကွ္ လုပ က္ ရှ သည  တ ဇု ုတဉဥ authorised dealer
ဖြစ သည  မ္ဂဂလုပဉောမ္ဉ ောတဉ က္မု္ပဏီတ င ဒုတ ဇအပု ခ  ပ မ္ှုဒေါရိ ုက္ တဉ အဖြစ သ ုို့
တ ု်းဖမ္င  တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  သည ။ သူမ္သည MAN ဘက္ (စ ) က္ဉ်းနှင  ထရပ က္ဉ်းမ္ ဉ်း နှင  စပ လုပ   ်း၍
authorised dealer ဖြစ သည  Dagon Machinery and Automotive Ltd တ င ဒေါရိ ုက္ တဉအဖြစ လုပည ်း
တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင လုပ က္ ရှ သည ။

ော ်းက္ က္ အတ င ်းရှ စဉ်းသုံ်းသူမ္ ဉ်းဥ လုပ ုအင  နဒက္ ု ဖြည   ည ်းောပ်းန ုင ောရ်းအတ က္ ဖပည ပက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း
အြ  ွဲ့ခ  ပ နှင   က္ သ ဇ ၍ ဖပည တ င ်းသဉမ္က္ ဖပည ပရှ န ုင ငံစံုက္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းမှ္ ထတု လုုပပ သည  
က္ုန ပစစည ်းမ္ ဉ်းက္ ု သဇ ော ဉင သည  တဉဝန ဇူခ  ပေါသည ။ Global Sky Co Ltd အောနဖြင  ဖပည တ င ်း၌
စ ုက္ ပ   ်းထုတ လုုပပ သည  စဉ်းောသဉက္ က္နု မ္ ဉ်း အဖပင ဂ ပန ၊ ထ ုင ်းန ငု ငတံ ုို့မ္ှ တစ က္ ဇု ရည သနို့ ရှင ်းောရ်းသံ်ုး
ပစစည ်းမ္ ဉ်း၊ ြ လုပစ ပ ုင န ုင ငမံ္ှ လူုပသုံ်းက္ုန ပစစည ်းမ္ ဉ်း၊ ထ ုင ်းန ငု ငံမ္ှ သစ သီ်းနှင  ဟင ်းသီ်းဟင ်းရွက္ 
အောြ ဉ ဇမ္က္ဉမ္ ဉ်း၊ ြ လုပစ ပ ုင နှင  အောမ္ရ က္န တ ုို့မှ္ စဉ်းောသဉက္ က္နု နှင  အောြ ဉ ဇမ္က္ဉမ္ ဉ်း က္ ုပေါ
က္ ဇ က္ ဇ ဖပနို့ ဖပနို့ ရဇူဖြနို့ ခ နီ ုင ခ  ပေါသည ။

န ုင ငအံတ င ်းရှ ောက္ ်းလုပက္ ၊ ဖမ္  ွဲ့ဖပောန စဉ်းသံု်းသူမ္   ်းစံုဥ လုပ ုအပ ခ က္ နှင  အညီ FMCG ထုတ က္ုန မ္ ဉ်းစ ဉက္ ု
က္ုန သ ဇ ဖခင ်း၊ တင သ င ်းဖခင ်းနှင  အဖပည  အဝ ဖြနို့ ခ ဖီခင ်းမ္ ဉ်း ော ဉင ရွက္ န ုင ခ  ပေါသည ။

နဒေါ်ဆမွုန်နိငု်

ောဒေါ် မု္ န န ုင သည ဒဂုန က္ုမ္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စုဥ ဒေါရိ ကု္ တဉအဖြစ 
လုပည ်းောက္ဉင ်း၊ ဒဂုန က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စနုှင  အက္   ်းတူ ပူ်းောပေါင ်း
ော ဉင ရွက္ သည  ဖပည ပ က္ုမ္ပဏမီ္   ်းစံတု င ဒေါရိ ကု္ တဉအဖြစ 
လုပည ်းောက္ဉင ်း တဉဝန ဇူ ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ သူမ္သည 
က္ဇ လုပြီ ု်းနီ်းဇဉ်း၊  န ဒီဇဉဂ ု တက္ကသ ုလုပ မ္ှ စီ်းပ ဉ်းောရ်းပညဉ
ဝ ဇ်ဉဘ  ွဲ့က္ ု ၂၀၀၇ ခနုစှ တ င ရရှ ခ  ဖပီ်း ဒဂုန က္မု္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စရုှ 
က္ န က္ရ ဌဉနတ င ဒေါရိ ုက္ တဉရဉထ်ူးဖြင  ၂၀၁၁ ခုနစှ မ္ှ
စတင တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ခ  သည ။
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ဦျား  ထတွဝ်ငျ်ား

ဦျား   တွဝ်ငျ်ားသည်   က် ုတ်ကက သ လုမ်္ှ နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ငေ့သ်ညေ့်
ရ ပနဗဒဘွ ွဲ့ ရှ ခ ေ့ပပီျား တပ်မ္နတ ်တငွ် ဗ ုလက်ကျီားအဆငေ့ပ်ဖငေ့်
တ ဝ  ်မ္်ျားနဆ င ် မ္ှ ဒဂု အ်ငတ် န ရငှ ်ယစ်တငဖ်ွ ွဲ့စညျ်ားပပီျားစအခ   ် ၁၉၉၂
ခုနစှ်တငွ် အုပ်ခ  ပ်န ျား အ  ရှ တစဦ်ျားအပဖစ် စတငတ် ဝ  ်မ္်ျားနဆ ငခ် ေ့သည။်
အကကျီားစ ျား စက၊် ယ ဉ၊ ယနတယ ျားမ္  ျားနငှေ့် မ္ကက ငျ်ား စပ်ည အနပေါ်
နလေ့လ လ ကုစ် ျားမ္ တ ု ေ့ပဖငေ့် စကယ်နတ  ျားနငှေ့် က   ယ မ္  ျားဆ ငု ်    ၏
ဒါရ ုကတ် တစဦ်ျား ပဖစ်လ ခ ေ့သည။် တပ်မ္နတ ်တငွ် တ ဝ  ်မ္်ျားနဆ ငခ် ေ့စဉ
နလေ့က ငေ့သ် ျားပပညေ့ဝ်မ္ နကက ငေ့် သ သည် စညျ်ားကမ္ျ်ား နသဝပ်သ ၊
တ ဝ န်က ပွ သ် တစ်ဦျားပဖစပ်ါသည။်

ဦျားနအာငက်ကျီား
ဦျားနအ ငက်ကျီားသည် စ  ငျ်ားစစခ်  ပ်ရ ု ျားတငွ် ၇ နစှတ် တ ဝ  ်မ္ျ်ားနဆ ငခ် ေ့ပပီျား
ဒဂ ုအ်ငတ် န ရှင ်ယသ် ု ေ့ ၁၉၉၂ ခနုစှတ်ငွ် ဝငန်  ကခ် ေ့ပါသည။် သ သည်
  က် ုစ်ျီားပ ွျားန ျားတကကသ လုမ်္ှ ဝါဏ ဇဇနဗဒဘွ ွဲ့ (ဂဏု ် ျားတ ျ်ား) က ု
တကန်  ကန်အ ငပ်မ္ငခ် ေ့ပါသည။်

ဦျားမငျ်ားနဆဦွျား

ဦျားမ္ငျ်ားနဆဦွျားသည် ပမ္ မ်္ ေ့သစလ်ပ်ုင ျ်ားတငွ် ၁၉၇၇ ခုနစှမ်္ှ ၁၉၈၀ ခုနစှ်အ  
လပ်ုက ငုခ် ေ့ပပီျား ၁၉၈၁ ခုနစှတ်ငွ်   က် ုတ်ကက သ လုမ်္ှ နပျားအပ်ခ ီျားပမ္ ငေ့သ်ညေ့်
ဥပနဒအနဝျားသငဘ်ွ ွဲ့က ု  ရှ ခ ေ့သည။် ၁၉၉၁ ခုနစှတ်ငွ် ဒဂု အ်ငတ် န ရငှ ်ယ်
လမီ္ တက၏် အုပ်ခ  ပ်န ျားအ  ရှ တစဦ်ျားအပဖစ်
စတငတ် ဝ  ်မ္်ျားနဆ ငခ် ေ့သည။် ၁၉၉၂ ခုနစှတ်ငွ်
ဒဂု သ်စ် တုလ်ပ်ုန ျားလမီ္ တက၏် သစ် တုလ်ပ်ုန ျားလပ်ုင ျ်ားမ္  ျားက ု
ကကျီားကကပ်ကပ်ွက  သညေ့် ဒါရ ုကတ် တစ်ဦျား ပဖစ်လ ခ ေ့သည။်

ဒဂု သ်စ်လပ်ုင ျ်ားအ ျား သ ၏ တစ်လကပ်ဖငေ့် ဖွ ွဲ့စညျ်ားခ ေ့ပပီျား ပပညတ်ငွျ်ားန   အနှ ေ့မ္ှ သစ် ဝယယ်  တုလ်ပ်ုပခငျ်ား၊
ခွ စ တပ်ခငျ်ား၊ သစခ်ွ သ ျားမ္  ျားက ု ပပညပ်သ ု ေ့ တငပ် ု ေ့ န  ငျ်ားခ ပခငျ်ားမ္  ျားနဆ င ွ်ကခ် ေ့နသ ်လညျ်ား ယခုအခ   တ်ငွ်
သဘ ဝ ငျ်ားပမ္စမ်္  ျား  တုယ် ပခငျ်ား က် သဘ ဝပတဝ် ျ်ားက ငန်ငှေ့် ပ ုမ္ သုဟဇ တပဖစမ်္ညေ့် သစအ်နပခပပ 
တ ဖ် ုျားပမ္ငေ့ ်တုက် ုမ်္  ျား  တုလ်ပ်ုပခငျ်ားနငှေ့် စ ုကခ်ငျ်ားလပ်ုင ျ်ားမ္  ျားက ု စ ျားစ ုကန်ဆ င ွ်ကလ် ကရ်ှ ပါသည။်

သ ၏ ကျွမ္်ျားက ငမ်္ အ ညအ်ခ ငျ်ားမ္  ျားအ ကမု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စမု္ှ လ အုပ်သညေ့် စက၊် ယ ဉ၊ ယနတယ ျားမ္  ျား ဝယယ် မ္ ၊
င ှျား မ္်ျားမ္ တ ု ေ့နငှေ့် စပ်လ ဉျား၍ အလ ွအ်န ျားပါသ တစဦ်ျားပဖစ်ပါသည။် လကရ်ှ အခ   တ်ငွ် DMC Machinery Limited
၏အုပ်ခ  ပ်မ္ ဒါရ ုကတ် အပဖစ် တ ဝ  ်မ္်ျားနဆ ငလ် ကရ်ှ သည။်

သစ်လပ်ုင ျ်ား   တငွ်     ျားအမ္   ျားမ္   ျားပဖငေ့် တ ဝ  ်မ်္ျားနဆ ငခ် ေ့စဉက တစန် ငုင် လ ျုားအ တ ငုျ်ားအတ နငှေ့်
န  ကပ် ေ့ပ ု ေ့နဆ ငစီ်မ္ မ္ နငှေ့် စပ်လ ဉျားသညေ့် အနတွွဲ့အကက  မ္  ျားအ စကသ် ျုားဆပီဖ ေ့ပ်ဖ ျားန  ငျ်ားခ န ျားဆ ငု ် 
တ ဝ ခ် အပဖစ် နဆ င ွ်က ် ်  ညမ်္ှ ျ်ား  ျားပပီျား လကရ်ှ အခ   တ်ငွ် ပမ္ မ်္ အ ဂရ ုအ တ(်စ်) ခ   ျ်ား အမ္  ျားပ ငု်
ကမု္ပဏလီမီ္ တကက် ု အမ္ နဆ ငအ်  ရှ ခ  ပ်အပဖစ် ဦျားနဆ ငလ် ကရ်ှ ပါသည။်
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က္ုမပဏီမ ာေးအုပစ်၏ု လ ုက္်နာရမည ် က္ င ်ဝတ်မ ာေး
မ္ မ္ တ ုို့ဥ ောနို့စ  လုပပု ငန ်းော ဉင တဉမ္ ဉ်းနှင  ဝန ော ဉင မ္ှုောပ်းရဉတ င လုပ ုက္ နာရမ္ည  စည ်းမ္   ်းစည ်းက္မ္ ်းမ္ ဉ်းက္ ု
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ လုပ ုက္ နာရမ္ည  က္ င  ဝတ မ္ ဉ်းတ င ထည  သ င ်းောရ်း   ထဉ်းပေါသည ။ ဇခု က္ င  ဝတ မ္ ဉ်းက္ ု လုပ ုက္ နာရမ္ည  
အန မ္   ံု်းစံသတ မ္တှ ခ က္ အဖြစ က္ င  သုံ်းော ဉင ရွက္ ရန ဖြစ ပေါသည ။ ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ လုပ ုက္ နာရမ္ည  က္ င  ဝတ မ္ ဉ်းအဉ်း
သက္   ုင သူအဉ်းလုပံု်းနှင  အောသ်းစ တ ောရ်း   ထဉ်းဖခင ်းဖြစ ပေါသည ။ လုပ န ခ  သည  နှစ ောပေါင ်းမ္ ဉ်းစ ဉက္ပင စက္ ရိံုမ္ ဉ်း၊  န စက္ နှင  
လုပဇ ဇဉက္ဏ္ဍမ္ ဉ်း နှင  စပ လုပ   ်း၍ ဖပည တ င ်း၌သဉမ္က္ နီ်းစပ ရဉ ဖပည ပန ုင ငံမ္ ဉ်းနှင   က္ သ ဇ ောရ်း စတင န ုင ခ  ပေါသည ။
အ  ုပေါဖြစ စ  မ္ ဉ်းအောပေါ်အောဖခခံ၍ မ္ မ္ တ ုို့ စီ်းပ ဉ်းြက္ မ္ ဉ်းနငှ  ၎င ်းတ ုို့ဥ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းအောပေါ် အဖပ သောဘဉော ဉင သည  
သက္ ောရဉက္ မ္ှုမ္ ဉ်း ောပ်းစ မ္ ်းန ငု ောရ်းမ္ှဉ မ္ မ္ တ ုို့ ဒဂနု က္မု္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုအတ က္ အလုပ န အောရ်းကက္ီ်းော က္ဉင ်း ခံဇူပေါသည ။
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စအုောနဖြင  မ္ မ္ တ ုို့ လုပက္ ခံက္ င  သုံ်းသည  စံသတ မ္တှ ခ က္ မ္ ဉ်းအဖပင မ္ မ္ တ ုို့ဥ လုပုပ သဉ်းအင အဉ်းစုဥ
အောဖခအောနဖမ္င  မ္ဉ်းောစောရ်းက္ ု ောရှ်းရိှုသည  ပစစည ်းောပ်းသ င ်းသူ (suppliers) မ္ ဉ်းနှင  သဉ လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ မ္ည ဖြစ ပေါသည ။
• မ္ မ္ တ ုို့ဥ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်း ောလုပ်းစဉ်း လုပ ုက္ နာရမ္ည  လုပုပ ငန ်း  ငု ရဉ က္ င  ဝတ မ္ ဉ်းတ င ောအဉက္ ပေါ အောဖခခံ

န ဇဉမ္မ္ ဉ်းပေါဝင ပေါသည ။
– မ္ မ္ တ ုို့ော ဉင ရွက္ သည  စီ်းပ ဉ်းောရ်း ော ဉင ရွက္ မ္ှုနဇ ပဇ အသီ်းသီ်းတ င ရိ ု်းောဖြဉင  တည  က္ည မ္ှု၊

က္ င  ဝတ လုပ ုက္ နာမ္ှုနှင  ပတ ဝန ်းက္ င   ုင ရဉ တဉဝန ဇူမ္ှု ဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉောစရ်းက္ ု အစ  နှလုပံု်းသ င ်းခံဇူရန 
– မ္ မ္ တ ုို့လုပုပ ငန ်းော ဉင ရွက္ သည  န ုင ငံမ္ ဉ်းတ င ဖပဋ္ဌ၏ ဉန ်းထဉ်းသည  ဥပောဒမ္ ဉ်းက္ ု ောလုပ်းစဉ်းလုပ ကု္ နာရန 
– မ္ မ္ တ ုို့လုပုပ ငန ်းော ဉင ရွက္ ရဉရှ မ္ မ္ တ ုို့ဝန ထမ္ ်းနှင  အသ ကု္ အဝန ်းဥ အခ င  အောရ်းမ္ ဉ်းက္ ု ောလုပ လုပဉမ္ှတ သဉ်းရန 
– န စစဓူဝ လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ ရဉတ င လုပုပ ငန ်း  ုင ရဉ က္ င  ဝတ နှင  အညီ လုပ ုက္ နာက္ င  သုံ်းန ငု မ္ည  နည ်းလုပမ္ ်းမ္ ဉ်း

ြန တီ်းရန .
က္ုမပဏီမ ာေးအုပစ်၏ု လ ုက္်နာရမည ် က္ င ်ဝတ်မ ာေး
၁။ လုပ တ လုပပ စ ဉ ောရွ်းခ ဇ လုပုပ က္ ုင ခ င  ။ ဝန ထမ္ ်းအဉ်း အတင ်းအက္ ပ ခ ုင ်းောစဖခင ်း၊ ခံဝန ဖြင  လုပုပ က္ ုင ောစဖခင ်း၊  နဒမ္ပေါပ 

လုပုပ က္ ုင ဖခင ်းမ္ရှ ောစရ။
၂။ အသင ်းအြ  ွဲ့မ္ ဉ်းတ င လုပ တ လုပပ စ ဉပေါဝင ခ င  နှင  စုောပေါင ်း ောဖပဉောရ်း  ုခ င  အဉ်း အောလုပ်းထဉ်းရန ၊
၃။ သနို့ ရှင ်း၍ လုပံုခခံ စ တ ခ ရသည  လုပုပ ငန ်းခ င 
၄။ က္ောလုပ်းသူငဇ မ္ ဉ်းအဉ်း အလုပုပ ခ ုင ်းောစဖခင ်းမ္ဖပ ောစရ၊
၅။ လုပုပ ခလုပစဉအဉ်း တည   ဥပောဒအရ သတ မ္တှ ခ က္ မ္ ဉ်းနှင  အညီ အခ  န ပ ုော က္်းအပေါအဝင စံဖပ အလုပုပ လုပုပ ရက္ မ္ ဉ်းအရ

ောပ်းောခ ရန 
၆။ ပရီမ္ီဇံော က္်း
၇။ အလုပုပ ခ  န အဉ်း အလုပ န အက္ျွခံ ုင ်းောစဖခင ်းမ္ဖပ ရန နငှ   နဒသောဘဉအောလုပ ဉက္ သဉ ခ ုင ်းောစရန 
၈။ ခ  ဖခဉ်း က္  ံဖခင ်းမ္ဖပ ရန 
၉။ အလုပုပ အက္ ုင တည ဖမ္ ခ င  အဉ်း အဉမ္ခံရန 
၁၀။  က္မ္ ်းတမ္ ်း၍ လုပူသဉ်းမ္ န သည  ဖပ မ္ူ က္  ံပံုအဉ်း လုပံု်းဝလုပက္ မ္ခံပေါ
၁၁။ မ္ မ္ တ ုို့ ော ဉင ရွက္ သည  စီ်းပ ဉ်းောရ်းနဇ ပဇ အဉ်းလုပံု်းတ င လုပပု က္ ငု လုပ က္ ရှ ောသဉ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  

ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှုရှ ောစောရ်းက္ ု အထူ်းအောလုပ်းထဉ်းရန 
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စမီ အပ်ုေ  ပ်မှု မ နဘာငမ် ာျား
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ယ ဒ   ုင်ရာမ တ်ြတ်မ ာေး
အဓ က္ယ မျှ ာ်လင ခ် က္်
• က္ င  ဝတ နငှ  လုပ ုက္ နာရန 

တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
• အလုုပပ သမ္ဉ်းနှင  

လူုပူ့အခ င  အောရ်း
• စ နို့ ပစ အမ္ ှုက္ 
 က္်   ်န ငု်မည ်
လမ်ေးယ ငက္ာင်ေးမ ာေး
• ပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရွက္ ဖခင ်း
• နှီ်းောနှာြလှုပဇ ပ  မ္ ဉ်း၊

က္ န ဗန ်းရငှ ်းနှင  
အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း

• လုုပပ ငန ်းခ င သ ုို့
ောလုပ လုပဉဖခင ်း

• လုပှုဒေါန ်းဖခင ်း၊
ောစတနာ ဝန ထမ္ ်းဖခင ်း၊
လူုပမ္ှုြ ံွဲ့ဖြ  ်းောရ်း
အစီအစ  မ္ ဉ်းော ဉင ရကွ္ 
ဖခင ်း

ပစစည်ေးယ ပေး  င်ေး ူမ ာေး

အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  ောဘ်းက္င ်းလုံုပခခံ မ္ှု
• က္ င  ဝတ နငှ  လုပ ုက္ နာရန 

တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
• အလုုပပ သမ္ဉ်းနှင  လူုပူ့အခ င  အောရ်း
 က္်   ်န ုင်မည ် လမ်ေးယ ငက္ာင်ေးမ ာေး
• အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• နည ်းပညဉ  ုင ရဉ ဖပပ  မ္ ဉ်း

အစ ုေးရန ှင ် ယ ဒ   ုင်ရာအစ ုေးရမ ာေး
အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• အရည အောသ ်း
• က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  ောဘ်းက္င ်းလုံုပခခံ မ္ှု
• က္ င  ဝတ နငှ  လုပ ုက္ နာရန 

တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
 က္်   ်န ုင်မည ် လမ်ေးယ ငက္ာ င်ေးမ ာေး
• စည ပင သဉဇဉနှင  

ပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရွက္ ဖခင ်း
• အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း၊ က္ န ြရင   မ္ ဉ်းနငှ  

ောဟဉောဖပဉပ  မ္ ဉ်း
• နှစ စ  အစီရင ခံစဉ
• လုုပပ ငန ်းခ င သ ုို့ ောလုပ လုပဉဖခင ်း

န ပ် ်အလ ုက္် အ င်ေးအြ  ွဲ့မ ာေး
အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• စီမ္အုံပ ခ  ပ မ္ှု မ္ူောဘဉင 
• က္ င  ဝတ နှင  လုပ ုက္ နာရန တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
• မ္တူက္  ဖပဉ်းဖခင ်းနှင  ပေါဝင ခ င  
• ော ်းက္ က္   ုင ရဉ သတင ်းအခ က္ အလုပက္ မ္ ဉ်း
 က္်   ်န ုင်မည ် လမ်ေးယ ငက္ာင်ေးမ ာေး
• န ုင ငံတက္ဉအြ  ွဲ့အစည ်းမ္ ဉ်းတ င ပေါဝင ခ င  ၊ PPP

စနစ ဖြင  ပေါဝင ခ င  
• အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း၊ က္ န ြရင   မ္ ဉ်းနှင  

ောဟဉောဖပဉပ  မ္ ဉ်း

 တင်ေးမီဒ ီာ
အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• က္ုမ္ပဏီ  ုင ရဉ

သတင ်းအခ က္ အလုပက္ 
• သတင ်းဝန ော ဉင မ္ှု
•  န ်းသစ တီထ င မ္ှု
• ဓေါတုပစစည ်းမ္ ဉ်း
 က္်   ်န ငု်မည ်
လမ်ေးယ ငက္ာင်ေးမ ာေး
• နှီ်းောနှာြလှုပဇ ပ  မ္ ဉ်း၊

က္ န ဗန ်းရငှ ်းနှင  
အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း

• သတင ်းထုတ ဖပန ခ က္ မ္ ဉ်း

ဝန ် မ်ေးမ ာ ေး
အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• အရည အောသ ်း
• က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  ောဘ်းက္င ်းလုံုပခခံ မ္ှု
• က္ င  ဝတ နငှ  လုပ ုက္ နာရန 

တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
 က္်   ်န ုင်မည ် လမ်ေးယငက္ာင်ေးမ ာေး
• ောဟဉောဖပဉပ  မ္ ဉ်း,

နှီ်းောနှာြလုပှဇ ပ  မ္ ဉ်း, ြ ရုမ္ မ္ ဉ်း
• အ န လုပ ုင ်းအစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း
• အသ အမ္ှတ ဖပ ဖခင ်းနှင  

ခ ်ီးောဖမ္ ဉက္ ဖခင ်း
• အင တဉနက္ ၊ သတင ်းစဉ၊ ဗ ဒဇီ နုငှ  

အီ်းောမ္်းလုပ 
• သင တန ်းမ္ ဉ်း၊

အလုုပပ ရိံေုာ  ်းောန ်းပ  မ္ ဉ်း
အလုုပပ အက္ ုင   ုင ရဉ စစ တမ္ ်းမ္ ဉ်း

• ောလုပ ဉက္ ထဉ်းဖခင ်းမ္ ဉ်း

စာ ေး ုံေး ူ/ယ ြာက္် ညမ် ာေး
အဓ က္ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ 
• က္ င  ဝတ နှင  လုပ ုက္ နာရန တဉဝန ရှ မ္ှုမ္ ဉ်း
• စီမ္ံအုပ ခ  ပ မ္ှု မ္ူောဘဉင 
• အရည အောသ ်း
 က္်   ်န ုင်မည ် လမ်ေးယ ငက္ာင်ေးမ ာေး
• က္ုန ပစစည ်းဖပပ  
• က္ န ဗန ်းရငှ ်းနှင  နည ်းပညဉဖပပ  မ္ ဉ်း
• စဉရင ်းစစ ော ်းဖခင ်းနှင  လုုပပ ငန ်းခ င သ ုို့ ောလုပ လုပဉဖခင ်း
• Joint seminars, conferences. Techno days,

workshops
• ပူ်းတ  ောဟဉောဖပဉပ  မ္ ဉ်း၊ နှီ်းောနှာြလှုပဇ ပ  မ္ ဉ်း၊

နည ်းပညဉ  ုင ရဉ ောဟဉောဖပဉပ  မ္ ဉ်းနှင  
အလုုပပ ရိံုော  ်းောန ်းပ  မ္ ဉ်း

• အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်း

မ္ မ္ တ ုို့နငှ  အက္   ်းသက္   ုင သူမ္ ဉ်းတ င မ္ မ္ တ ုို့ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်း၊ စဉ်းသုံ်းသူ/ောြဉက္ သည မ္ ဉ်း၊ ပစစည ်းောပ်းသ င ်းသူမ္ ဉ်း၊ ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှံသူမ္ ဉ်း၊
အြ  ွဲ့အစည ်းမ္ ဉ်းအဖပင မ္ မ္ တ ုို့ဥ လုပုပ ငန ်းော ဉင ရကွ္ မ္ှုနှင  ထတု က္နု မ္ ဉ်းက္ ု သက္ ောရဉက္ မ္ှုရှ ောစမ္ည  အဖခဉ်း
လုပူပုဂဂ  လုပ /အြ  ွဲ့အစည ်းမ္ ဉ်းလုပည ်းပေါဝင ပေါသည ။ အ  ုပေါ အက္   ်းသက္   ုင သူမ္ ဉ်းဥ အက္   ်းစီ်းပ ဉ်းနငှ  ောမ္ ဉ လုပင  ခ က္ မ္ ဉ်းက္ ု
သ ရှ နာ်းလုပည န ုင ောရ်းအတ က္ ၎င ်းတ ုို့နှင  စက္ဉ်းဝ ုင ်းောတ ွဲ့ ံုမ္ှုမ္ ဉ်း ဖပ လုပုပ န ုင ောရ်းမ္ဉှ အလုပ န အောရ်းကက္ီ်းပေါသည ။ ဒဂုန က္ုမ္ပဏမီ္ ဉ်းအုပ စအုောနဖြင  
လုပှုပ ရဉှ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုဥ ပမ္ဉဏ၊ တည ောနရဉ၊ ဇ  ောက္ ်းမ္ှုတ ုို့ အောပေါ်မ္ူတည ၍ သီ်းဖခဉ်းော ဉင ရွက္ ောလုပ ရှ ဖပီ်း ောဒသ  ုင ရဉအစ ု်းရမ္ ဉ်းနှင  လုပည ်း ပံုမ္ှန 
အဖမ္င ခ င ်း ြလုပှဇ ောလုပ ရှ ပေါသည ။

အက ိ ျားသကဆ်ိငုသ် မ ာျားနငှ ် ပ ျားနပါငျ်ားနဆာင ွ်ကဖ်ေငျ်ား
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ဘတုအ်ြွ ွဲ့နကာမ်တမီ ာျား

စဉ် ယ  ေး ယန ေး  ည ် အယငက္ာင်ေးအရာ  ံုေးဖြတ ်ခ က္် ယ ာ က္်ခံ က္န ်က္ က္်

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 
Meeting

The 30th General Annual Meeting shall 
be held in December 2020 100% 0%

စဉ် အမည် ရာ  ူေး 27-Dec-19 မှတ ်ခ က္်
၁။ ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥက္ကဋ္ဌ၏ ✔
၂။ ောဒေါ်မ္ ု်းဖမ္ဖမ္ ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၃။ ဦ်းသူရ န ောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၄။ ောဒေါ်အ နှင ်းပ င  ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၅။ ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔

စဉ် အမည် ရာ  ူေး 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

၁။ ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥက္ကဋ္ဌ၏ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

၂။ ောဒေါ်မ္ ု်းဖမ္ဖမ္ ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

၃။ ဦ်းသူရ န ောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

၄။ ောဒေါ်အ နှင ်းပ င  ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

၅။ ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

၂၉ယကက္ မ္ ောဖမ္ဉက္ ယနှစ ပတ လုပည အောထ ောထ အစည ်းအောဝ်းယတက္ ောရဉက္ ခ  မ္ှု

၂၉ယကက္ မ္ ောဖမ္ဉက္ ယနှစ ပတ လုပည အောထ ောထ အစည ်းအောဝ်းယ ံု်းဖြတ ခ က္ မ္ ဉ်း

ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်းယတက္ ောရဉက္ မ္ှု
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အမညစ်ာရင်ေးတင်  ငေ်းယရေး ယက္ာ်မတီ
အမ္ည စဉရင ်းတင သ င ်းောရ်းောက္ဉ မ္တီက္ ု ဦ်းဝင ်းောအဉင ၊ ောဒေါမ္ ု်းဖမ္ဖမ္၊ ဦ်းသူရ န ောအဉင နှင  ဦ်းမ္င ်းော  ဦ်းတ ုို့ ဖြင  
ြ  ွဲ့စည ်းထဉ်းပေါသည ။ ောက္ဉ မ္တဦ အဓ က္တဉဝန မ္ ဉ်းမှ္ဉ ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့ဥ ြ  ွဲ့စည ်းမ္ှု၊ ပေါဝင မ္ှုနှင  အရဇွ အစဉ်းက္ ု
သုံ်းသပ ရန ၊ ဒေါရိ ုက္ တဉဘုတ အြ  ွဲ့နှင  အကက္ီ်းတန ်းစီမံ္ခနို့ ခ  မ္ှု ရဉထူ်းမ္ ဉ်းတ င  က္ ခေံာရ်း အစီအစ  မ္ ဉ်း လုပ ုအပ သလုပ ု
ခ မှ္တ ရန နှင  ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့ဝင သစ မ္ ဉ်းနှင  အကက္ီ်းတန ်းစီမံ္ခန ခ  သူမ္ ဉ်း ခနို့ အပ ရန တ ုို့ ဖြစ ပေါသည ။
က္ျွနုပ တ ုို့ဥ အမ္ည စဉရင ်းတင သ င ်းောရ်းောက္ဉ မ္တသီည ဒေါရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်းဥ ော ဉင ရွက္ ခ က္ နငှ  
စ မ္ ်းော ဉင ရည အောပေါ်မူ္တည ၍ ၎င ်းတ ုို့ဥ တဉဝန မ္ ဉ်းက္ ု သင  ောလုပ ဉ ောက္ဉင ်းမ္ န စ ဉ ထမ္ ်းော ဉင န ငု ဖခင ်းရှ မ္ရှ က္ ု
နှစ စ  အက္ ဖြတ သုံ်းသပ ရန တဉဝန ရှ ပေါသည ။

အမ္ည စဉရင ်းတင သ င ်းောရ်းောက္ဉ မ္တသီည ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့ဥ စ မ္ ်းော ဉင ရည အဉ်း မ္ည သ ုို့
အက္ ဖြတ သုံ်းသပ ရမ္ည က္ ု  ံ်ုးဖြတ ၍ ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့အောနဖြင  အစုရဇှ ဇဉရငှ မ္ ဉ်းဥ ောရရှည အက္   ်းစ်ီးပ ဉ်းအဉ်း
မ္ည မ္ ဖမ္င  တင ောပ်းန ုင ခ  သည    ုသည က္ ု စ  ်းစဉ်းသုံ်းသပ န ငု မ္ည  အက္ ဖြတ စံသတ မှ္တ ခ က္ မ္ ဉ်းက္ ု
ဒေါရိ ုက္ တဉအြ  ွဲ့မ္ှ အတည ဖပ န ုင ောရ်းအတ က္ အ  ုဖပ တင ဖပရမ္ည ။
ောက္ဉ မ္တအီောနဖြင  ဒေါရိ ုက္ တဉဘုတ အြ  ွဲ့တစ ခလုံုုပ်းဥ လုုပပ ငန ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုက္ ုလုပည ်းောက္ဉင ်း၊
ဒေါရိ ုက္ တဉတစ ဦ်းခ င ်းစဦ လုုပပ ငန ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုက္ ု လုပည ်းောက္ဉင ်း၊ အက္ ဖြတ သုံ်းသပ ရဉတ င 
အမ္ည စဉရင ်းတင သ င ်းောရ်းောက္ဉ မ္တီက္ က္ င ်းသုံ်းန ငု သည  လုုပပ ငန ်းစ  တစ ရပ အဉ်း စီမံ္ော ဉင ရွက္ ထဉ်းရှ ရန 
ဒေါရိ ုက္ တဉဘုတ အြ  ွဲ့က္ ရည ရွဇ ပေါသည ။
အမ္ည စဉရင ်းတင သ င ်းောရ်းောက္ဉ မ္တဦ အြ  ွဲ့ဝင တ ငု ်းသည ၎င ်းတ ုို့က္ ဇု တ ငု ဥ စ မ္ ်းော ဉင ရည 
အက္ ဖြတ သုံ်းသပ ဖခင ်း သ ုို့မ္ဟုတ ဒေါရိ ကု္ တဉအဖြစ အမ္ည တင သ င ်းဖခင ်းနငှ  စပ လုပ   ်း၍ ောက္ဉ မ္တတီ င 
ဝင ောရဉက္ ပေါဝင ဖခင ်း၊ အကက္ံဖပ ဖခင ်း၊  ုံ်းဖြတ ခ က္ ခ မှ္တ ဖခင ်း၊ မ္ ောပ်းဖခင ်း တ ုို့မှ္ ောရဉှင  က္  ရမ္ည ။

စဉ် အမည် ရာ  ူေး 6-Mar-19 မှတ ်ခ က္်

၁။ ောဒေါ်အ နှင ်းပ င  ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၂။ ဦ်းဘုန ်းဘုန ်းန ုင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၃။ ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၄။ ဦ်းမ္င ်းော  ဦ်း ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၅။ ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔

အခယငက္ေးယင ယက္ ာ်မတီ
အခော က္်းောင ောက္ဉ မ္တီတ င ောဒေါ်အ နှင ်းပ င  ၊ ဦ်းဘုန ်းဘုန ်းန ုင ၊ ဦ်းောက္ ဉ ော်ဉောအဉင နှင  ဦ်းမ္င ်းော  ဦ်းတ ုို့ ပေါဝင  က္ပေါသည ။
ောက္ဉ မ္တီဥ အဓ က္တဉဝန မ္ ဉ်းမ္ှဉ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စု တစ ခုလုပံု်းဥ အခော က္်းောင ောပ်းောရ်း  ုင ရဉ မ္ူဝေါဒမ္ ဉ်းခ မ္ှတ ရန ၊
အမ္ှုော ဉင ဒေါရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်းနှင  အကက္ီ်းတန ်းစီမ္ံခနို့ ခ  သူမ္ ဉ်းအတ က္ အခော က္်းောင သတ မ္ှတ ရန နှင  အမ္ှုော ဉင ဒေါရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်းနှင  
သောဘဉတူစဉခ  ပ ခ  ပ   ုမ္ည  စည ်းက္မ္ ်း သတ မ္ှတ ခ က္ မ္ ဉ်း က္ ု ောခတ က္ဉလုပအောဖခအောနနှင  ောလုပ ဉ ညီစ ဉ သတ မ္ှတ ရန ၊
စ မ္ ်းော ဉင ရည   ုင ရဉ သတ မ္ှတ ခ က္ မ္ ဉ်း အဖပင က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ အက္   ်းစီ်းပ ဉ်းအတ က္ ောရရှည မ္က္ လုပံု်းောပ်းမ္ည  
အစီအစ  မ္ ဉ်းခ မ္ှတ ခ ်ီးဖမ္ င  ရန နှင  ောက္ဉ မ္တီအစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်းအဉ်း ပံုမ္ှန က္ င ်းပရန တ ုို့ဖြစ ပေါသည ။

စဉ် အမည် ရာ  ူေး 12-Jun-19 မှတ ်ခ က္်

၁။ ဦ်းဝင ်းောအဉင ဥက္ကဋ္ဌ၏ ✔
၂။ ောဒေါ်မ္ ု်းဖမ္ဖမ္ ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၃။ ဦ်းသူရ န ောအဉင ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
၄။ ဦ်းမ္င ်းော  ဦ်း ဒေါရိ ုက္ တဉ ✔
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စာရင်ေးစစ်ယက္ာ်မတီ

စဉရင ်းစစ ောက္ဉ မ္တအီဉ်း လုပက္ ရှ အခ  န တ င ဦ်းရ ထ တ ဝင ်းနှင  ဦ်းောအဉင ကက္ီ်းတ ုို့ဖြင  ြ  ွဲ့စည ်းထဉ်းပေါသည ။
ဒေါရိ ုက္ တဉဘုတ အြ  ွဲ့အောနဖြင  စဉရင ်းစစ ောက္ဉ မ္တတီ င လုပ ုအပ သည  အရည အခ င ်းနှင  အောတ ွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်းပေါဝင 
ြ  ွဲ့စည ်းရန ရည မှ္န ်းထဉ်းသည  အတ ငု ်း ဘဏ္ဍဉောရ်းနှစ အလုပ ုက္ က္ဏ္ဍအလုပ ုက္ ော ဉင ရွက္ ဖပ်ီးောဖမ္ဉက္ ခ  မ္ှုမ္ ဉ်းနငှ  
ော ဉင ရွက္   အောဖခအောနမ္ ဉ်းအောပေါ်  က္ တ ုက္ စ စစ သုံ်းသပ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ စဉရင ်းစစ ောက္ဉ မ္တဦ
အစည ်းအောဝ်းမ္ ဉ်းက္ ု ဘဏ္ဍဉောရ်းနှစ အတ င ်း ပုံမှ္န က္ င ်းပလုပ က္ ရှ ပေါသည ။

စ  ငျ်ားစစ်နက ်မ္တ၏ီ အဓ ကတ ဝ မ်္ှ ကမု္ပဏတီစ်ခလု ျုား၏ ဆ ျုားရ  ျား စ်  န ငုန်ပခ စီမ္ ခ ေ့ခ်ွ မ္ ၏
အ ညအ်နသျွားနငှေ့် အက   ျားရှ   န  ကမ်္ အ ျား နစ ငေ့က်ကပ်အက ပဖတ ် ပ်ဖစ်ပါသည။်
လပ်ုင ျ်ားသနဘ သဘ ဝအ ဆ ျုားရ  ျားန ငုမ်္ ပမ္ ဏအနပေါ်မ္ တည၍် နပဖရငှျ်ားနဆ င ွ်က ်နလေ့ရှ သညေ့အ်တကွ်
ကမု္ပဏကီ ု စီမ္ အုပ်ခ  ပ်သ မ္  ျားအန ပဖငေ့် သငေ့န်လ  ်သညေ့် စျီားပွ ျားန ျားကဏ္ဍအလ ကုဖွ် ွဲ့စညျ်ား  ျားသညေ့်
ဘတုအ်ဖွ ွဲ့မ္  ျား  တ ဝ ခ်ွ နဝ  ျားပါသည။်
ဆ ျုားရ  ျား စ်  န ငုန်ပခ တစ်ခသုည် ကမု္ပဏတီစ်ခလု ျုား၏ မ္ဟ ဗ  ဟ က ု သကန်  ကန် ငုစ်ွမ္ျ်ားရှ သညေ့အ်တကွ်
သကဆ် ငု ် တ ဝ မ်္  ျား၊ ကကျီားကကပ်ကပ်ွက မ္ညေ့် ဒါရ ုကတ် မ္  ျားနငှေ့်  ပ ငုခ်ငွေ့မ်္  ျား သတမ်္ှတ၍်
ဆ ျုားရ  ျား စ်  န ငုန်ပခအ ျား နလ  ေ့ခ န ငုမ်္ညေ့် လပ်ုင ျ်ားအစီအမ္ မ္  ျား ခ မ္ှတ ် ျားမ္ က ု စ  ငျ်ားစစ်နက ်မ္တအီန ပဖငေ့်
စ စစ် ပါသည။် အခ   ွဲ့နသ ဆ ျုားရ  ျား စ်  န ငုန်ပခမ္  ျားက ု စီမ္ ခ ေ့ခ်ွ န ငုန် ျားသည် ကမု္ပဏ၏ီ န ရှညစ်ဉဆကမ်္ပပတ်
 ပ်တညမ်္ က ု က ကယွ် နစ ငေ့န်ရှ ကန် ငုန် ျားအတကွ် အသကတ်မ္ျှ အန ျားကကျီားပါသည။်
ဆ ျုားရ  ျား စ်  န ငုန်ပခနငှေ့် မ္နသခ  မ္န   မ္ မ္  ျားသည် ဒဂု က်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု တစ်ခတုညျ်ားကသ  ငဆ် ငုန်  ပခငျ်ား
မ္ဟတုန်သ ်လညျ်ား   သု ု ေ့ ကက  တငမ်္သ ရှ   ျားသညေ့် က စစ ပ်မ္  ျားနကက ငေ့် ဒဂု က်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု၏
ဘဏ္ဍ န ျားအနပခအန သ ု ေ့မ္ဟတု် စီျားပွ ျားန ျားနအ ငပ်မ္ငမ်္ အနပေါ် အန ျားပါနသ   ခ ကုမ်္ မ္  ျား ရှ လ န ငုပ်ါသည။်
ဒဂု က်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စုအန ပဖငေ့်   သု ု ေ့ ကက  တင် သ ရှ မ္  ျားနသ ဆ ျုားရ  ျားန ငုန်ပခမ္  ျားနငှေ့် စပ်လ ဉျား၍ သ ု ေ့မ္ဟတု်
အဆ ပုါ ဆ ျုားရ  ျားန ငုန်ပခက ု  ငဆ် ငုန် ငုမ်္ညေ့် ဘဏ္ဍ န ျားနတ ငေ့တ်ငျ်ားမ္ ဆ ငု ် မ္  ျား နငှေ့စ်ပ်လ ဉျား၍
 တုန်ဖ ်နပပ ဆ  ု ် တ ဝ မ်္ရှ ပါ။

No. Name Position 10-Jul-19 Remark

1 U Ye Htut Win Director ✔
2 U Aung Gyi Director ✔

 ံုေးရံှုေးန ုင်ယဖခစမီံခန ်ခ  မှု

မ္ မ္ တ ုို့ ဒေါရိ ုက္ တဉဘုတ အြ  ွဲ့ဥ ောက္ဉ ပ ုရ တ စီမံ္
အုပ ခ  ပ မ္ှု နှင  ပ င  လုပင ်းဖမ္င သဉမ္ှု   ငု ရဉ တ ုို့အောပေါ်
ထဉ်းရှ သည  က္တ က္ဝတ မ္ ဉ်းက္ ု ဖမ္န မ္ဉ စီ်းပ ဉ်းောရ်း
က္ဏ္ဍ တဉဝန ဇူမ္ှုရှ ောရ်း အောထဉက္ အက္ဖူပ ဌဉန
(MCRB) က္ အက္ ဖြတ သည  ပ င  သစ စ အစီရင ခံစဉ
ဖြင  သက္ ောသဖပန ငု ခ  ပေါသည ။ အ  ုပေါ အစီရင ခစံဉအရ
၂၀၁၉ ခုနစှ တ င ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုအောနဖြင  
အ င  ၈ ရရှ ခ  ဖပီ်း စတင ထတု ဖပန ခ  န မှ္ စ၍
ထ ပ တန ်းက္မု္ပဏီ  ဇ ခုစဉရင ်းတ င ပေါဝင ခ  ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့အောနဖြင  န ုင ငတံ င ်းရှ အမ္ ဉ်းပ ငု က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းနှင  
န ှုင ်းဇှ  ပေါက္ ပ ုမ္ ုသဉလုပ န ောက္ဉင ်းမ္ န သည  အောဖခအောန
သ ုို့ ောရဉက္ ရှ ောနော က္ဉင ်း ထင ရှဉ်းပေါသည ။
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ဆ ျုားရှု  ျားနိငုန်ဖေ စမီ ေန  ်ေွ ဖေငျ်ား
ပတ်ဝန်ေးက္  င ် ုင်ရာ  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခ
ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းသုံ်း စ နို့ ပစ ပစစည ်း စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှုသည ောရရှည စ   က္ မ္ဖပတ ြ ံွဲ့ဖြ  ်းမ္ှုအတ က္ တစ ောထဉင  တစ ောနရဉမ္ှ
ပေါဝင ောနဖပီ်း အ  ုပေါစ နို့ ပစ ပစစည ်းမ္ ဉ်းမ္ှ တစ  င  သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င အောပေါ် လုပူသဉ်းမ္ ဉ်းဥ လုပှုပ ရှဉ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုမ္ ဉ်းဖြင  
အဉ်းဖြည  က္ဉ သက္ ောရဉက္ မ္ှုမ္ ဉ်း ရင   ုင ရန ုင ပေါသည ။ တည ော ဉက္ ောရ်းလုပုပ ငန ်းစ  စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှု တ င ောလုပ ဉ ခ ရန ၊
ဖပန လုပည အသုံ်းဖပ ရန နှင  ထ ောရဉက္ စ ဉ စ နို့ ပစ ရန တ ုို့မ္ှဉ ောနာက္  ံု်းအ င  တ င က္နု က္ စရ တ ကက္ီ်းမ္ဉ်းဖခင ်း၊ စီမ္ံက္ န ်းဥ
အရည အောသ ်း၊ အခ  န နှင  ပတ ဝန ်းက္ င အောပေါ် စီမ္ံက္ န ်းဥ သက္ ောရဉက္ မ္ှုတ ုို့အောပေါ် သက္ ောရဉက္ မ္ှုရှ ောစပေါသည ။

စ မီံအပု်ခ  ပ်မှုနှင ် ဥပယဒယငက္ ာင်ေး  ုင်ရာ  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
မ္ မ္ တ ိုု့ော ဉင ရွက္ ရသည  စီ်းပ ဉ်းောရ်းသောဘဉသဘဉဝအရ ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ ရဉတ င ောအဉက္ ပေါ
နည ်းဥပောဒမ္ ဉ်းနှင  လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်းက္ ု လုပ ုက္ နာရပေါသည ။
• တည ော ဉက္ ောရ်းလုပုပ ငန ်းအတ က္ အော ဉက္ အဦော ဉက္ လုပုပ ခ င    ုင ရဉ လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်း
• ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပုပ ငန ်းခ င ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှု  ုင ရဉ လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်း
• သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င က္ဉက္ ဇ ောရ်း  ုင ရဉ လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်း
• အလုပုပ သမ္ဉ်းဥပောဒနှင  လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်း
အထက္ ပေါ ဥပောဒနှင  လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းမ္ ဉ်းနှင  အညီလုပ ုက္ နာော ဉင ရွက္ ဖခင ်းမ္ရှ ပေါက္ တရဉ်းစ    ခုံရဖခင ်း၊
ဒဏ ော က္်းောပ်းော ဉင ရဖခင ်းမ္ ဉ်း ောပေါ်ောပေါက္ န ုင သည  စ နို့ စဉ်းရမ္ှုမ္ ဉ်းရှ ပေါသည ။

လုပ်ငန်ေးလည်ပတ်မှု  ုင်ရာ  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
အသင  ောြ ဉ က္ န က္ရ ၊ သံောခ ဉင ်းမ္ ဉ်း၊ precast အစ တ အပ ုင ်းမ္ ဉ်း၊ အလုပှ င ောကက္ ဖပဉ်းမ္ ဉ်း၊ က္ န က္ရ ောြ ဉ စပ ရဉတ င 
အသုံ်းဖပ သည  သ က္ုန  က္မ္ ်း၊ ဘ လုပပ ောဖမ္၊ ဂောဟော ဉ ဖပီ်း သံ န က္ဉမ္ ဉ်း၊ စတီ်းစင မ္ ဉ်း၊ သံမ္ဏ ၊ အလုပ  မ္ီနီဇ၊ံ ြန ၊
သစ သဉ်းနှင  သုတ ော ်း အစရှ သည  ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းသုံ်း က္ုန  က္မ္ ်းပစစည ်းော ်းနှုန ်းဖမ္င  တက္ လုပဉမ္ှုော က္ဉင  အ  ုဖပ ထဉ်းသည  
စီမ္ံက္ န ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ ရဉတ င မ္ူလုပခနို့ မ္ှန ်းထဉ်းသည ထက္ ော ဉက္ လုပုပ မ္ှုစရ တ မ္ ဉ်း ပ ုမ္ ုလုပဉန ုင ဖပီ်း ော ်းနှုန ်းအတက္ အက္ မ္ှဉ
အ  ုပေါ က္ုန  က္မ္ ်းပစစည ်းမ္ ဉ်းဥ ဝဇ လုပ ုအဉ်းနှင  ောရဉင ်းလုပ ုအဉ်း အောပေါ်မ္ူတည ၍ အောဖပဉင ်းအလုပ ရှ မ္ည ဖြစ ပေါသည ။
ောြဉက္ သည မ္ ဉ်း ထံမ္ှ ောပ်းောခ မ္ှု၊ ဝဇ သူမ္ ဉ်းသည သဉမ္ဉန အဉ်းဖြင  သတ မ္ှတ ောင ောပ်းောခ မ္ှုအစီအစ  အတ ုင ်း
ောပ်းောခ ဝဇ ဇူ က္ောသဉ လုပည ်း ောနာက္ က္ ောပ်းောခ မ္ှုမ္ ဉ်းော က္ဉင  လုပုပ ငန ်းလုပည ပတ မ္ှုအသုံ်းစရ တ က္ ု က္ဉလုပ က္ဉရှည 
ောနှာင  ောနှ်းောစန ုင ဖပီ်း ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ ောင စီ်း င ်းမ္ှုအောပေါ် ထ ခ ုက္ န ုင ပေါသည ။

က္ျွ န်ုပ်တ  ု ယခ  ေး ူ ာေး ည ် ယ က္ ေးပမီမ ာေး
မ္ မ္ တ ိုု့အောနဖြင  က္ောမ္ဘဉ်ဘဏ နှင  ဧရဉဝတီဘဏ တ ုို့မ္ှ က္ဉလုပတ ုောခ ်းောင မ္ ဉ်းရဇထူဉ်းသဖြင  ဇင ်းောကက္ ်းဖမ္ီက္ ုောပ်း ပ ရန 
ောတဉင ်း  ုလုပဉခ  န တ င ောပ်း ပ ဖခင ်းမ္ဖပ န ုင သည  အောဖခအောန ထပ  င  ဖြစ ောပေါ်ပေါက္ မ္ မ္ တ ုို့ဥ ဘဏ္ဍဉောရ်းရပ တည မ္ှု
အောဖခအောနအောပေါ် ထ ခ ုက္ န ုင ပေါသည ။

ယင လ လှ ်နှုန်ေးန ှင ် စပ်လ ဉ်ေး ည ်  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုအောနဖြင  ောင လုပ လုပှဇ နှုန ်းနှင  စပ လုပ   ်းသည   ံု်းရံိှု်းန ုင ောဖခမ္ ဉ်း ကက္ံ ောတ ွဲ့ရန ုင ပေါသည ။ အော က္ဉင ်းမ္ှဉ
မ္ မ္ တ ိုု့ အသုံ်းဖပ သည  ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းလုပုပ ငန ်းသုံ်းက္ုန ပစစည ်းအမ္ ဉ်းစုက္ ု ဖပည ပမ္ှ တင သ င ်းရောလုပ ရှ ဖပီ်း
ောင လုပ နှုန ်းမ္တည ဖင မ္ မ္ှုော က္ဉင  မ္ မ္ တ ုို့ဥ ဘဏ္ဍဉောရ်းရပ တည မ္ှု အောဖခအောနအောပေါ် သက္ ောရဉက္ မ္ှုမ္ ဉ်းရှ န ုင ပေါသည ။

လုပ်ငန်ေး  ုင်ရာ  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
လုပုပ ငန ်း  ုင ရဉနှင  စပ လုပ   ်း၍ အဓ က္  ံု်းရံိှု်းန ုင ောဖခ သုံ်းခုရှ သည ။
• က္မ္ဘဉလုပံု်း  ုင ရဉ စီ်းပ ဉ်းောရ်းက္  င ်းောနမ္ှုက္ ု ခံစဉ်းောနရသည  ောြဉက္ သည မ္ ဉ်းအောပေါ် အဉ်းဖပ ောနရဖခင ်း
• ဖပည တ င ်းအသဉ်းတင ထုတ လုပုပ မ္ှု (GDP) က္  င ်းလုပဉသည နှင  အမ္ ပ မ္ ်းမ္ လုပူောနမ္ှုအ င  အတန ်းနှင  

ထုတ က္ုန စဉ်းသံု်းန ုင မ္ှု အ င  အောပေါ် သက္ ောရဉက္ မ္ှုရှ ောနဖခင ်း
• စီ်းပ ဉ်းောရ်းော ဉင ရွက္ မ္ှုနဇ ပဇ ခ  ွဲ့ထ င ရဉမ္ှ အရင ်းအနှီ်းမ္ ဉ်းစ ဉ လုပ ုအပ လုပဉဖပီ်း အဖမ္တ ရန ုင မ္ှုက္ ု

ောလုပ ဉ နည ်းောစန ုင ပေါသည ။

အဓ က္က္ ယ ာ စီမံခန ်ခ   ူမ ာေး  ုင်ရာ  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
က္ုမ္ပဏီဥ စ မ္ ်းော ဉင ရည မ္ှဉ စီမ္ံခနို့ ခ  ောရ်းော ဉင ရွက္ ောနသူမ္ ဉ်းနှင  ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ ဝန ော ဉင မ္ှုအရည အောသ ်းအောပေါ်
တည မ္ှီောနသည ဖြစ ရဉ အ  ုပေါ ဝန ထမ္ ်းတစ ဦ်းဦ်းက္ ု လုပက္ လုပ တ  ံု်းရံိှု်းမ္ှုော က္ဉင  က္ုမ္ပဏီဥ စီ်းပ ဉ်းောရ်းနှင  
ဘဏ္ဍဉောရ်းအောဖခအောနအောပေါ် မ္လုပ ုလုပဉ်းအပ ောသဉ အက္   ်းသက္ ောရဉက္ မ္ှု ရှ န ုင ပေါသည ။

ဖမန ်မာန ုင်ငံနှင ်  က္်န  ယ်န  ည ်  ံုေးရံှုေးန  ုင်ယဖခမ ာေး
ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံဥ န ုင ငံောရ်း၊ လုပံုခခံ ောရ်း၊ စီ်းပ ဉ်းောရ်းနှင  လုပူမ္ှုောရ်းအောဖခအောနမ္ ဉ်းော က္ဉင   ံု်းရံိှု်းနစ နာန ုင ောဖခမ္ ဉ်း
ဖမ္န မ္ဉ တရဉ်းဥပောဒ၊ နည ်းဥပောဒ၊ လုပုပ ထံု်းလုပုပ နည ်းနှင  စည ်းမ္   ်းမ္ ဉ်းအောပေါ် အဓ ပပဉဇ ောက္ဉက္ ဇူမ္ှုလုပ  မ္ှဉ်း၍ က္ င  သုံ်းဖခင ်းနှင  
စီမ္ံအုပ ခ  ပ ဖခင ်းတ ုို့ော က္ဉင   ံု်းရံိှု်းနစ နာန ုင ောဖခမ္ ဉ်း
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ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စု အောနဖြင  ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းအောပေါ် ၎င ်းတ ုို့ဥ အခန ်းက္ဏ္ဍနှင  စပ လုပ   ်း၍ ပ ုမ္ ုနာ်းလုပည သောဘဉောပေါက္ ောစ၍
ပ ုမ္ ုောက္ဉင ်းမ္ န ောအဉင မ္ည သ ုို့ ော ဉင ရွက္ ရမ္ည က္ ု ောဖမ္ောတဉင ောဖမ္ ဉက္ ောပ်းရန လုပ ုလုပဉ်းပေါသည ။ ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စု အောနဖြင  
ဖပင ပအတ ုင ပင ခံပုဂဂ  လုပ မ္ ဉ်း၊ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းသူမ္ ဉ်း အသုံ်းဖပ ၍ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းအဉ်း က္ုမ္ပဏီ အနာဂေါတ ဥ ောခေါင ်းော ဉင မ္ ဉ်းအဖြစ 
၎င ်းတ ုို့ တဉဝန ဇရူသည  အခန ်းက္ဏ္ဍအလုပ ုက္ ပ ုမ္ ုထ ောရဉက္ ောက္ဉင ်းမ္ န လုပဉောစောရ်းနှင  ရဉထူ်းအ င  အလုပ ုက္ လုပ ုအပ ခ က္ မ္ ဉ်းအဉ်း
 န ်းစစ ောလုပ လုပဉ၍ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းရန လုပ ုအပ ခ က္ မ္ ဉ်းောြဉ ထုတ န ုင ောရ်းက္ ု ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ဖပီ်း “အနာဂေါတ ဥောခေါင ်းော ဉင မ္ ဉ်း
အစီအစ  ” သည သတင ်းအခ က္ အလုပက္ မ္ ဉ်းက္ ု အသုံ်းဖပ ၍ တစ ဦ်းခ င ်းဥ မ္တူညီသည  လုပ ုအပ မ္ှုအလုပ ုက္ 
ဖပင  င ထဉ်းဖခင ်းဖြစ ပေါသည ။

အ  ုပေါ အစီအစ  အရ အြ  ွဲ့အစည ်းအတ င ်းရှ လုပုပ ငန ်းော ဉင ရွက္ ောနမ္ှုမ္ ဉ်းက္ ု ပ ုမ္ ုသ ဖမ္င နာ်းလုပည လုပဉောစရန 
လုပှည  လုပည တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင ောစဖခင ်းမ္ ဉ်းပေါဝင ပေါသည ။ အ  ုပေါအ င  က္ ု အလုပုပ တဉဝန စတင ထမ္ ်းော ဉင သူမ္ ဉ်း အတ က္ 
စီ်းပ ဉ်းောရ်း လုပုပ ငန ်းော ဉင ရွက္ မ္ှု   ုင ရဉ က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှုမ္ ဉ်း နှင  န ုင ငံတက္ဉအောတ ွဲ့အကက္ံ မ္ ဉ်း ရရှ န ုင ောရ်း အလုပ ုို့ငှဉ စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ
စ န ောခေါ်မ္ှုမ္ ဉ်းက္ ု နည ်းလုပမ္ ်းတက္ ရင   ုင ောစ၍ လုပုပ ငန ်းခ င ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းောပ်းဖခင ်းမ္ ဉ်း က္ ု ဒီ  ်ုင ်းဖပ လုပုပ ထဉ်းပေါသည ။
အ  ုပေါ အစီအစ  အတ င ်း တက္ ောရဉက္ သူမ္ ဉ်းအောနဖြင  ၎င ်းတ ုို့ဥ စ မ္ ်းော ဉင ရည အောပေါ် အက္ ဖြတ  န ်းစစ ဖခင ်းနှင  ပံုမ္ှန 
သုံ်းသပ ောဝြန ဖခင ်းအဖပင ၎င ်းတ ုို့က္ျွမ္ ်းက္ င သည  နဇ ပဇ အလုပ ုက္ အဉ်းသဉခ က္ မ္ ဉ်းအဉ်း ောြဉ ထုတ တည ော ဉက္ န ုင မ္ည ဖြစ ပေါသည ၊

ဆကေ် ဖေငျ်ားအစအီစဉ်

ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ “အနာဂေါတ ဥောခေါင ်းော ဉင မ္ ဉ်း
အစီအစ  ” ဟု ောခေါ်တ င န ုင မ္ည   က္ ခံဖခင ်းအစီအစ  က္ ု
မ္ မ္ တ ိုု့ဥ ဦ်းော ဉင စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှု ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းောရ်း
ပရိ ဂုရမ္ ဖြင  ခ မ္ှတ ထဉ်းပေါသည ။ ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ
အနာဂေါတ ောခေါင ်းော ဉင မ္ ဉ်းက္ ု အ  ုပေါ အစီအစ  မ္ှတစ  င  
စ န ောခေါ်မ္ှု အခ င  အလုပမ္ ်းမ္ ဉ်းနှင  ရင   ုင ောစ၍ ၎င ်းတ ုို့ဥ
စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ ဦ်းော ဉင မ္ှုအခန ်းက္ဏ္ဍအောပေါ်
သ ဖမ္င နာ်းလုပည မ္ှုက္ ု ဖမ္င  တင န ုင မ္ည ဖြစ ပေါသည ။



ဒဂု အ် မ္်ပခ နပမ္လပ်ုင ျ်ားသည် ဒဂ ုပမ္  ွဲ့သစ(်အနရှွဲ့ ပ ုငျ်ား)ပမ္  ွဲ့ ယတ်ငွ် တညန်ဆ က်
အနက ငအ် ညန်ဖ ် နဆ င ွ်ကမ်္ညေ့် စကမ်္ လပ်ုင ျ်ားဇု ် စီမ္ က  ျ်ားနငှေ့် စပ်လ ဉျား၍
န  ကဆ် ျုားခငွေ့ပ်ပ ခ က ်ယ မ္ညေ့အ်ဆငေ့သ် ု ေ့န  ကရ်ှ န ပပီပဖစ်ပါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့အန ပဖငေ့်
အဆ ပုါစီမ္ က  ျ်ားတငွ် စ ျားနသ ကက် ု၊် တ ဘ် ျုားပမ္ ငေ့် လယယ်  ကွက် ုပ်စစညျ်ား
 တုလ်ပ်ုန ျားနငှေ့် လပ်ုသ ျားစွမ္်ျားအ ျား အနပခပပ စကမ်္ လပ်ုင ျ်ားမ္  ျား နဆ င ွ်က ် ်
 ည ွ်ယ ် ျားပါသည။်

အ မခ်ခံယဖမြ ံွဲ့ပြ  ေးယရ ေး လုပ်ငန်ေးမ ာေး
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မ္ မ္ တ ိုု့ ဒဂုန ော ဉက္ လုပုပ ောရ်းအောနဖြင  ဇခုနှစ တစ ခုလုပံု်း ဂ ပန အဖပည ဖပည   ုင ရဉ ပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရွက္ ောရ်းောအဂ င စီ (JICA)
ဖပည ပက္ူညီောထဉက္ ပံ ောင ဖြင  စတင ော ဉင ရွက္ သည  ရန က္ုန -မ္နတောလုပ်း မ္ီ်းရထဉ်းလုပမ္ ်း အ င  ဖမ္ င  တင ောရ်း စီမ္ံက္ န ်းက္ ု စီမ္ံက္ န ်း
အဓ က္ က္န ထရိ ုက္ တဉ လုပက္ ောအဉက္ တ င ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ မ္ မ္ တ ုို့ဥ တည ော ဉက္ ောရ်းအြ  ွဲ့သဉ်းမ္ ဉ်းမ္ှဉ ၈၀
က္ီလုပ ုမ္ီတဉ ရှည လုပ ဉ်းသည  ပ ခူ်းမ္ှ ပပ န တန  ဉလုပမ္ ်းပ ုင ်းတ င ောဖမ္သဉ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်း၊ ပ ုင လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းအဖပင ဘူတဉရုံိမ္ ဉ်း၊
တံတဉ်းမ္ ဉ်းနှင  culverts မ္ ဉ်း အတ က္ သံက္ူက္ န က္ရ လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်း လုပုပ က္ ုင လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ မ္ မ္ တ အုောနဖြင  ဒဂုန ်းက္ုန ်း
လုပက္ လုပီလုပက္ က္ဉ်းော ်းကက္ီ်း တည ော ဉက္ ောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းလုပည ်း ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။
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ယ ာက်္လပု်ယရေးလုပ်ငနေ်း

မ္ မ္ တ ိုု့နှင  အက္   ်းတူပူ်းောပေါင ်းော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ သည  လုပမ္ ်းက္ုမ္ပဏီ NRAM အောနဖြင  သီလုပဝေါအထူ်းစီ်းပ ဉ်းောရ်း်ုန (ဘ)ီ ရှ 
လုပမ္ ်းခင ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းနှင  တ ုဇ ုတဉမ္ှ တစ စ တ တစ ပ ုင ်း တပ  င ထုတ လုပုပ သည  စနစ (SKD) ဖြင  တပ  င ထုတ လုပုပ ောနသည  
စက္ ရုံိအတ က္ က္ဉ်းပေါက္င လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းက္ ုပေါ ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။

29| Page



30| Page

လက်္လီလက္က်္ာေး ဖြန ်ဖြ ေးယရေးလုပ်ငန်ေး

ဖမ္န မ္ဉအဉဂရိ ုအ မ္ (စ )ခ  န ်းအမ္ ဉ်းပ ုင က္ုမ္ပဏီလုပီမ္ တက္ ဥ အထူ်းက္ င ်းပသည  အောထ ောထ အစည ်းအောဝ်းနှင  
တတ ဇအကက္ မ္ ောဖမ္ဉက္ နှစ ပတ လုပည အောထ ောထ အရပ ရပ   ုင ရဉ အစည ်းအောဝ်းအဉ်း မ္ရမ္ ်းက္ုန ်းဖမ္  ွဲ့နဇ ၊ မ္င ်းဓမ္မလုပမ္ ်းရှ 
Myanmar Convention Centre (MCC)တ င ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ ်ူလုပ ုင လုပ ၂၀ ရက္ ောနို့က္ က္ င ်းပဖပ လုပုပ န ုင ခ  ဖပီ်း အစည ်းအောဝ်းသ ုို့
အစုရှဇ ဇဉရှင (၄၇၄) ဦ်း တက္ ောရဉက္ ခ  ပေါသည ။

ဒညင ်းက္ုန ်းော ်းသစ ကက္ီ်းနှင  စပ လုပ   ်းသည  သတင ်းစဉ
ရှင ်းလုပင ်းပ  အဉ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ ် န လုပ ၁၇ ရက္ ောနို့တ င က္ င ်းပ
ဖပ လုပုပ ခ  ပေါသည ။ နှစ နှစ တဉ ည  န ှုင ်းော ဉင ရွက္ ခ  မ္ှုမ္ ဉ်းမ္ှ
တစ  င  ော ်းကက္ီ်းနှစ ခုအဉ်း ော ်းဝဇ သူမ္ ဉ်းနှင    ုင ခန ်း
ငှဉ်းရမ္ ်း ောရဉင ်းခ သူမ္ ဉ်းဥ အက္   ်းအတ က္ 
ောပေါင ်းစည ်းန ုင ခ  ပေါသည ။ ထ ုသ ုို့ ောပေါင ်းစည ်းဖခင ်းမ္ှ တစ  င  
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း အုပ စုသည လုပက္ က္ဉ်းော ်းက္ က္ က္ ု
တ ု်းခ  ွဲ့န ုင ခ  ဖပီ်း အ  ုပေါ က္ဏ္ဍတ င အဓ က္ ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှံသူ
အဖြစ သ ုို့ ောရဉက္ ရှ လုပဉခ  ပေါသည ။



နမာ်နတာ်ယာဉ်တငသ်ငွျ်ားန ာငျ်ားေ သည ် လပ်ုငန်ျား
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တ ု မ္ မ္ တ ုို့ဥ တ ုဇ တုဉက္ဉ်းမ္ ဉ်း ောရဉင ်းခ မ္ည  အောရဉင ်းဖပခန ်းအဉ်း ရှမ္ ်းဖပည နဇ တ င 
တည ော ဉက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ တ ဇု ုတဉမ္ှ တစ စ တ တစ ပ ငု ်း တပ  င ထတု လုပုပ သည  
စနစ (SKD) ဖြင  ော ဉင ရွက္ မ္ည  စက္ ရိံုလုပဉောရဉက္ ြ င  လုပှစ န ုင သည  အတ က္ မ္ မ္ တ ုို့ဥ
တ ုဇ တုဉအမ္တှ တံ  ပ က္ဉ်းမ္ ဉ်း ဖြနို့ ဖြ ်း ောရဉင ်းခ သည  လုပုပ ငန ်းလုပည ်း
ကက္်ီးထ ဉ်းြ ွံဲ့ဖြ  ်းလုပဉောတဉ မ္ည ဖြစ ပေါသည ။ စက္ ရိံုြ င  လုပစှ န ုင သည  အတ က္ 
ောထဉက္ ပံ ပ ုို့ော ဉင စီမ္ံမ္ှုအဉ်း ဖမ္န ဖမ္န  န  န ော ဉင ရွက္ န ုင မ္ည ဖြစ ဖပီ်း
ော ်းနှုန ်းသက္ သဉစ ဉဖြင  ဝဇ ဇူစီ်းနင ်းန ုင ောတဉ မ္ည ဖြစ ပေါသည ။

MAN က္ုမ္ပဏထီတု ဘက္ (စ )က္ဉ်းနှင  ထရပ က္ဉ်းလုပုပ ငန ်းမ္ှဉ ဖပ  င   ုင မ္ှု
ဖပင ်းထန လုပ က္ ရှ ောနောသဉ လုပည ်း အ ံု်းစ န အထ ဖပ  င   ုင န ုင ောရ်းအတ က္ 
ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံဥ ောတဉင တန ်းောဒသမ္ ဉ်းနှင  သင  ောလုပ ဉ သည  MAN front engine
coaches မ္ ဉ်းက္ ု စတင မ္ တ  က္ ရန စီမ္ံလုပ က္ ရှ ပေါသည ။
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ဟ ုတ ်လပု်ငန်ေး 
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ဖြန  ်ဖြ ျားမှုလပ်ုငန်ျား

မ္ မ္ တ ု ေ့၏ အမ္  ျားသ ုျား လ သ ုျားကု ပ်စစညျ်ားမ္  ျား (FMCG)
ပဖ ေ့ပ်ဖ ျားန ျား လက်ရ ု ျားတစ်ခုပဖစ်သညေ့် Global Sky Co
Ltd ၏ သ ုနလှ ငရ် ုအ ျား မ္ဂကလ ဒ တုွင်
တ ုျားခ ေ့ဖွငေ့လ်ှစ်န ငုခ် ေ့ပပီျား၊ ၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ အ က်ပမ္ မ်္ ပပည်
ရ ု ျားခ  ပ်အ ျား မ္နတနလျားပမ္  ွဲ့တွင် ယခုနစ်ှအတွငျ်ား
ဖွငေ့လ်ှစ်မ္ညပ်ဖစ်ပါသည။် Global Sky Co Ltd ၏
အပခ ျားနအ ငပ်မ္ငမ်္ မ္  ျားအန ပဖငေ့် ကု ပ်စစညျ်ားအမ္ယ်
နစ်ှခု က်မ္ ညျ်ားအ ျား
တစ်ဦျားတညျ်ားက ုယ်စ ျားလယှ်အပဖစ်
ခ ေ့အ်ပ်ပခငျ်ားခ ခ ေ့ ပါသည။်
သ ီ လကက န ငုင် တငွ် နစှ်နပါငျ်ား ၆၀ သကတ်မ္ျ်ားရှ 
သညေ့် Maliban pioneerဘစီကစ်

Little Treasure ကမု္ပဏမီ္ှ
  ပ်တ ျ်ားအ ညအ်နသျွားရှ သညေ့် ဩစနကတျားလ 
န ု ေ့ပဖငေ့ ်တုလ်ပ်ုသညေ့် န  ွဲ့ မ္  ေ့အ်မ္   ျားမ္   ျား



Parkway Healthcare Indo China Pte Ltd.၊
Macondary Holdings Pte Ltd. နငှေ့် AMMK
Medicare Co., Ltd. တ ု ေ့နငှေ့်
အက   ျားတ ပ ျားနပါငျ်ား၍ စီမ္ က  ျ်ားနပမ္န   
အတငွျ်ားရှ ပပ လ်ည် န   ခ   ျားမ္ညေ့်
အနဆ ကအ်အ ုမ္  ျားအ ျား နဆ ကလ်ပ်ု
ပပီျားစီျားခ ေ့ပပီျား ကတုင် ၁၀၀ ဆ ေ့ နဆျားရ ု
စီမ္ က  ျ်ားအဆငေ့် (၁) ၏ တညန်ဆ ကန် ျား
လပ်ုင ျ်ားမ္  ျား စတငန်တ ေ့မ္ညပ်ဖစပ်ါသည။်

က္ န်ေးမာယရေးယစာင ်ယရှာ က္မ်ှု လပုင်န်ေး
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ယရရှည်တည်တံ ခ ုင်ပမ မှု  ုင်ရာ အစီရင်ခံစာ

အလ ငအ်ပမ္ န်ပပ ငျ်ားလ ၍ စ  န်ခေါ်မ္ မ္  ျားနငှေ့် ပပညေ့န်ကှန် နသ ယန ေ့ကမ္ဘ က ု  ငန်ပါငတ် ျ်ားန ငုန် ျားအတကွ် မ္ မ္ တ ု ေ့လပ်ုင ျ်ား
နဆ င ွ်က ် တငွလ် ကု ်  မ္ညေ့် က ငေ့ဝ်တမ်္  ျားက ု ဒဂ ုက်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စမု္ှ ခ မ္တှ ် ျားနသ တ ဖ် ုျားမ္  ျားပဖငေ့် န ျားဆွ   ျားပပီျား
မ္ မ္ တ ု ေ့၏ ဝ  ်မ္ျ်ား အု ျား လမ္ျ်ားညွှ လ် ကရ်ှ ပါသည။် အဆ ပုါ တ ဖ် ုျားမ္  ျားမ္ ှ လ ပုခ  စ တခ်  မ္ ၊ ရ ု ျားနပဖ ငေ့တ်ညက်ကညမ်္ နငှေ့်
သ လ ွန်က ငျ်ားမ္ ွမ်္ တ ု ေ့ပဖစပ်ပီျား မ္ မ္ တ ု ေ့၏ နမ္ျှ ်မ္ ှျ်ားခ ကန်ငှေ့်  ညမ်္ ှျ်ားခ ကမ်္  ျားတငွ်  ညေ့သ်ငွျ်ားပါဝငလ် ကရ်ှ ပါသည။်
ဒဂ ုက်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စ၏ု အဆ ျုားစ ွန်သ  ညမ်္ ှျ်ားခ က် ပ ျ်ားတ ငုမ်္ ှ မ္ မ္ တ ု ေ့နဖ ကသ်ညမ်္  ျားအတကွ် အနက ငျ်ားဆ ျုားမ္  ျားက ု
နပျားအပ်  ပ်ဖစပ်ါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့  တုလ်ပ်ု၊ တညန်ဆ ကလ် ကုသ်ညေ့် ဝ န်ဆ ငမ်္ နငှေ့်  တုက် ုမ်္  ျားမ္ ှ
အ ညအ်နသျွားရှ ရ ုသ မ္က ယ ကုကညအ် ျား  ျားန ငုမ်္ ၊ လ ပုခ  စ တခ်  မ္ နငှေ့် တ ဝ ယ် မ္ တ ု ေ့က ု ဆ လု ပုခငျ်ားပဖစပ်ါသည။်   သု ု ေ့
တ ဖ် ုျား  ျားမ္ မ္  ျားပဖငေ့်  တုလ်ပု်၊ နပျားအပ်လ ကုသ်ညေ့် ဝ န်ဆ ငမ်္ နငှေ့်  တုက် ုမ်္  ျားမ္ ှ အနက ငျ်ားဆ ျုားနသ 
အ ညအ်နသျွားရှ သညဟ်ု မ္ မ္ တ ု ေ့အန ပဖငေ့် ခ ငုခ် ငုမ်္ မ္ ယ ကုကညပ်ါသည။်

နဆ က်လုပ်န ျားနငှေ့် အ မ်္ပခ နပမ္ဖွ ွဲ့ ပဖ  ျားတ ုျားတက်န ျား ကဏ္ဍတ ု ေ့မ္ ှ လ ဦျားန တ ုျားတက်လ မ္ ၊
ပမ္  ွဲ့ ပပမ္  ျားပဖစ် ွ ျ်ားလ မ္ နငှေ့် အ ငျ်ားအပမ္စ်ရှ ျားပါျားလ မ္ စသညေ့် ကမ္ဘ လ ုျားဆ ုင ် စ  န်ခေါ်မ္ မ္  ျားနကက ငေ့်
အန ျားပါသညေ့် အခ ျ်ားကဏ္ဍသ ု ေ့ န  က်ရှ လ ပါသည။် ဒဂ ုက်ုမ္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု အန ပဖငေ့် မ္ မ္ တ ု ေ့
လုပ်က ုငန်ဆ င ွ်က်လ က်ရှ သညေ့် လုပ်င ျ်ား၊ အစရုှယ်ယ ရှငမ်္  ျားနငှေ့် လ ေ့အဖွ ွဲ့အစညျ်ားအတွက် တ ဖ် ုျားရှ သညေ့်
န ရှညတ်ညတ် ေ့ခ ုငပ်မ္ မ္ က ု ဖ တ်ီျားန ငုမ်္ညဟ်ု ယ ုကကညပ်ါသည။်
မ္ မ္ တ ု ေ့  ညမ်္ ှျ်ားခ က်တွငန်ဖ ်ပပ  ျားသညေ့အ်တ ုငျ်ား မ္ မ္ တ ု ေ့အန ပဖငေ့် ဝ  ်မ်္ျားမ္  ျားအကက ျား လုပ်ခလစ နငှေ့်
က  ျားမ္ကွ ပပ ျားမ္ အနပေါ် ခွ ပခ ျားမ္ အလ ဉျားမ္ရှ ပ အနတွျားသစ်အပမ္ငသ်စ်မ္  ျား နဖ ် တု်
အနက ငအ် ညန်ဖ ်ပခငျ်ားပဖငေ့် ဖ တ်ီျားန ငုစ်မ်ွ္ျား၊ ဆ ျ်ားသစ်တီ ငွန် ငုစ်မ်ွ္ျားနငှေ့် ဒစ်ဂ စ်တယ် ညျ်ားပည သ ု ေ့
နပပ ငျ်ားလ န ငုစ်မ်ွ္ျားတ ု ေ့အနပေါ်တွင် ကကီျားကကီျားမ္ ျားမ္ ျား တညမ်္ှီန ပါသည။်
ကလုသမ္ဂဂ ကမ္ဘ လ ျုားဆ ငု ် သနဘ တ ညခီ က် (UNGC)
န ရှညစ်ဉဆက်မ္ပပတ်သညေ့် ဖွ ွဲ့ ပဖ  ျားမ္  ရှ န ငုန် ျားအတွက် ဒဂ ုက်ုမ္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု အန ပဖငေ့် ကုလသမ္ဂဂ
ကမ္ဘ လ ုျားဆ ုင ် သနဘ တ ညီခ က် (UNGC) မ္ှ ခ မ္တှ်  ျားသညေ့် အနပခခ မ္ မ္  ျားက ု လ ုက ် နဆ င ွ်က်  ်
နမ္ျှ ်မ္ှ ျ်ား  ျားပါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့အန ပဖငေ့် အဆ ုပါ သနဘ တ ညခီ က်မ္ှ ခ မ္တှ်  ျားသညေ့် အနပခခ မ္ (၁၀) ခ က် အ ျား
အနပခခ အနက ငအ် ည်နဖ ်၍ တ ဝ သ် တ ဝ ယ် နသ နက ်ပ  ု တ် စီျားပ ွျားန ျားက ု
နဖ ်နဆ ငမ်္ညပ်ဖစ်ပါသည။် အဆ ုပါ အခွငေ့အ်လမ်္ျားနငှေ့အ်တ မ္ မ္ တ ု ေ့ နဆ င ွ်က်သညေ့် စီျားပွ ျားန ျား ယ်ပယ်မ္  ျားရှ 
လ ေ့အခွငေ့အ်န ျား၊ အလုပ်သမ္ ျားဆ ုင ် စ ခ   စ် ညွှ ျ်ားမ္  ျား၊ သဘ ဝပတ်ဝ ျ်ားက ငန်ငှေ့် အက ငေ့ပ် က်ပခစ ျားမ္ 
တ ုက်ဖ က်န ျား  ယ်ပယ်မ္  ျားတွငပ်ါ နဆ င ွ်က်သွ ျားမ္ညပ်ဖစ်ပါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့၏ ကတ ကဝတပ်ပ မ္ အ ျား
သက်နသပပန ငုန် ျားအတွက် နစ်ှစဉတ ုျားတက်မ္ ဆ ုင ် တငပ်ပခ က် (Communication of Progress) က ု အစီ ငခ် 
 တု်ပပ ခ် ေ့ပပီျား အဆ ုပါ အစီ ငခ် တငပ်ပခ က်အ ျားလ ုျားက ု Global Compact website တွင်  ယ န ငုပ်ါသည။်
န ရှညတ်ညတ် ေ့ခ ုငပ်မ္ မ္ ဆ ုင ် လုပ်နဆ ငခ် က်မ္  ျား
မ္ မ္ တ ု ေ့ ဝ န်ဆ ငမ်္ နပျားသညေ့် လုပ်င ျ်ားမ္  ျားနဆ င ွ်က်  တွင် အက   ျားရှ   န  က်မ္ ၊ ယ ုကကညအ် ျား  ျားန ငုမ်္ နငှေ့်
သက်ဆ ုငသ် မ္  ျား၏ တ ဖ် ုျားမ္  ျားမ္ှ တစ်ဆငေ့် လ ေ့အဖွ ွဲ့အစညျ်ားနငှေ့် သဘ ဝပတ်ဝ ျ်ားက ငအ်တွက် စ စ်တက 
တ ုျားတက်နက ငျ်ားမ္ွ လ် နစမ္ညေ့်  ညျ်ားလမ်္ျားမ္  ျားက ု အစဉတစ ကု် ရှ နဖွလ က်ရှ ပါသည။်   သု ု ေ့
န ရှညတ်ညတ် ေ့ခ ုငပ်မ္ မ္ ဆ ုင ် လုပ်နဆ ငခ် က်မ္  ျားတွင် လ ုပခ  စ တ်ခ  မ္ ၊ ဖ လ် ုအ မ်္အ   သငရ်ှ ဓါတ်နငွွဲ့
 တု်လွှတ်မ္ နငှေ့် က ဗွ အ်သ ုျားခ မ္ ၊ န သယ ဇ တ၊ စက်မ္ စ ွ ေ့ပ်စ်အမ္  က်မ္  ျားနငှေ့် ဇီဝမ္   ျားစ ု မ္   ျားကွ မ္  ျား ပါဝငပ်ါသည။်
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စီမံခန်ခ  မှုရာ ူေးမ ာေးတ င် 
တာဝန် မ်ေးယ ာင်လ က္ ်ရှ  ူမ ာေး ၂၀ ၁၉

ဒါရ ုက္်တာဘုတအ်ြ  ွဲ့အ င ် (စုစုယပါင်ေး) 10
က္ ဉ်း 70%
မ္ 30%
အသက္ ယ၃၀ယောအဉက္ 0%
အသက္ ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း 40%
အသက္ ယ၅၀ယအထက္ 60%
အကက္ီေးတန ်ေးစ ီမံခန ်ခ  မှု အ င ် 20
က္ ဉ်း 55%
မ္ 45%
အသက္ ယ၃၀ယောအဉက္ 0%
အသက္ ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း 10%
အသက္ ယ၅၀ယအထက္ 90%
အလ ်အလတ်စီမံခန ်ခ  မှု အ င ် 85
က္ ဉ်း 71%
မ္ 29%
အသက္ ယ၃၀ယောအဉက္ 13%
အသက္ ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း 55%
အသက္ ယ၅၀ယအထက္ 32%
ရံုေးဝန် မ်ေးမ ာေး 787
က္ ဉ်း 70%
မ္ 30%
အသက္ ယ၃၀ယောအဉက္ 27%
အသက္ ယ၃၀ယမ္ှယ၅၀ယ က္ဉ်း 50%
အသက္ ယ၅၀ယအထက္ 22%
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ဖပညသ် မ ာျား

ပပညသ် မ္  ျားဆ သုညေ့်  ယပ်ယန်အ ကတ်ငွ် မ္ မ္ တ ု ေ့ မ္ဟ ဗ  ဟ အ မ္ မ္ တ ု ေ့၏ဝ  ်မ်္ျားမ္  ျားနငှေ့်
လ ေ့အသ ကုအ်ဝ ျ်ားလညျ်ားပါဝငပ်ါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့ ဝ  ်မ္်ျားမ္  ျား၏ သကသ် နခ  ငခ်  မ္ အတကွ်
နဆ င ွ်ကပ်ခငျ်ားအပပင် အသ ကုအ်ဝ ျ်ားအတကွ် လ မ္ ပတဝ် ျ်ားက ငဆ် ငု ် တ ဝ ယ် မ္ မ္  ျား နဆ င ွ်က၍်
 ယပ်ယမ်္   ျားစ ုတငွ် ပ ုမ္ တု ျုားတက် နက ငျ်ားမ္ွ န်စ  ် သ ု ေ့မ္ဟတု် အနလေ့အက ငေ့န်က ငျ်ားမ္  ျား
 ရှ နစန ျားအတကွန်ဆ င ွ်ကန် ငုခ် ေ့ပါသည။်
ကမု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု အန ပဖငေ့် မ္သ စ်ွမ္်ျားသ မ္  ျား၏ အလပ်ုအက ငု် နလျှ က ် ျားလ မ္ မ္  ျားက ု မ္ျှမ္ျှတတ
စဉျားစ ျားနဆ င ွ်ကန်ပျားလ ကရ်ှ ပပီျား၊ မ္သ စ်ွမ္်ျားမ္ ပဖစ်နပေါ် ခ ေ့သညေ့် ဝ  ်မ္ျ်ားမ္  ျား၏ အလပ်ုအက ငုတ်ညပ်မ္ န ျား၊
မ္သ စ်ွမ္်ျားဝ  ်မ္်ျားမ္  ျား၏ အလပ်ုအက ငု် ဖွ ွဲ့ ပဖ  ျားတ ျုားတကန်စန ျားအတကွ် တ ညသီညေ့် အခငွေ့အ်လမ်္ျားမ္  ျား
ပဖညေ့ဆ်ညျ်ား နပျားလ ကရ်ှ ပါသည။်
နခတသ်စ်စီမ္ ခ ေ့ခ်ွ မ္  ညျ်ားစ စ်မ္  ျားက ခု မ္ှတ၍် နလေ့လ သငယ် ပခငျ်ားပ ုစ ပဖငေ့် အနပဖရ ှနသ ်လညျ်ား အဆ ပုါ
နပဖရှငျ်ားခ ကမ်္  ျားက ု နအ ငပ်မ္ငစ်ွ အနက ငအ် ညန်ဖ ်န ငုမ်္ညေ့် ကျွမ္ျ်ားက ငသ် မ္  ျား အစဉလ အုပ်မ္ည်
ပဖစ်ပါသည။် အလပ်ုသငအ်ဆငေ့မှ်္သည် အဆငေ့ဆ်ငေ့တ် ဝ  ်မ်္ျားနဆ င၍် ပည  ပ်ပ ငုျ်ားဆ ငု ် နပါကန်ပမ္ က်
နအ ငပ်မ္ငသ်ည် အ  တ ျုားတကလ် န ငုမ်္ အတကွ် မ္ မ္ တ ု ေ့ ပပညသ် မ္  ျားသည် မ္ရှ မ္ပဖစ်
အန ျားပါန ဆ ပဖစ်ပါသည။်
၂၀၁၈ ခနုစှ်အတငွျ်ား ဒဂု က်မု္ပဏမီ္  ျားအုပ်စုအတငွျ်ားရှ မ္ န် ဂ  မ္  ျားနငှေ့် ကကျီားကကပ်သ မ္  ျား၏ ဆ ျ်ားသစ်တ ီငွ်
န ငုန်စန ျားနငှေ့် ပ ျားနပါငျ်ားနဆ င ွ်ကမ်္ အ ညအ်နသျွားပမ္ငေ့မ်္ ျားလ နစန ျား အတကွ်    တငွျ်ားနငှေ့် ပပငပ် သငတ် ျ်ား
စုစုနပါငျ်ား ၁၁ ခု ဖွငေ့လ်စ်ှခ ေ့ပါသည။်
ပါ မ္ီရငှမ်္  ျားအ ျား နဖ ် တုပ်ခငျ်ားနငှေ့် မ္ မ္ တ ု ေ့လ မ္  ျား၏ အ  ဂါတက် ု  ငျ်ားနှျီားပမ္  ပ်နှ ပခငျ်ားတ ု ေ့အ ျား ၂၀၁၈-၂၀၁၉
က လအတငွျ်ား အဓ က အ ရ ုစ ုကန်ဆ င ွ်ကခ် ေ့ပါသည။် မ္ မ္ တ ု ေ့၏ က ွ ်ကက် ု ခ  ွဲ့ ငွပ်ခငျ်ားပဖငေ့် န  က ်ပ်
အလပ်ုအက ငုအ်ခငွေ့အ်လမ်္ျားမ္  ျားစွ က လုညျ်ား န  ကပ် ေ့နပျားန ငုမ်္ညပ်ဖစ်ပါသည။်

အနာဂါတ၏်နေါငျ်ားနဆာငမ်ှုဆိငု ်ာ နှျီားနနာှြလယှပွ် 
ဒဂ ုစ်ငတ် ရှ မ္ဂကလ ရုပ်ရှငရ် ုခ ျ်ားမ္ - ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ စက်တငဘ် လ ၂၁  က်

အလပ်ုနငှ ် ဘဝ မျှတစွာရှငသ်န်ဖေငျ်ားဆိငု ်ာ အလပ်ုရ ုနဆျွားနနျွားပွ 
ဒဂ ုက်ုမ္ပဏမီ္  ျားအုပ်စု သငတ် ျ်ားခ ျ်ားမ္ - ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ မ္တ်လ



က္ င ်ဝတ် ဂုဏ်  က္ခာနှင ် အညီ ယ ာင်ရကွ္်မှု
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုအောနဖြင  က္ င  ဝတ ဂုဏ သ က္ခဉနှင  အညီ ော ဉင ရွက္ ောစမ္ှုနှင  စပ လုပ   ်းသည  မူ္ဝေါဒမ္ ဉ်းက္ ု
အစ  သုံ်းသပ လုပ က္ ရှ ဖပီ်း ပစစည ်းောပ်းသ င ်းသူ (suppliers) မ္ ဉ်းနငှ  ပူ်းောပေါင ်း၍ စက္ ရိံု၊ အလုုပပ ရိံုမ္ ဉ်းဥ
အောဖခအောနအဉ်း တ ု်းတက္ ောက္ဉင ်းမ္ န ောစရန ော ဉင ရကွ္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ မ္ မ္ တ ုို့ဥ ရည ရွဇ ခ က္ မှ္ဉ
က္ုမ္ပဏီအုပ စုအတ င ်းရှ စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုုပပ ငန ်းအဉ်းလုံုပ်းသည မ္ မ္ တ ုို့ က္ုမ္ပဏီအုပ စုဥ မူ္ဝေါဒနှင  အညီ
လုပ ုက္ နာော ဉင ရွက္ မ္ှုရှ ောစောရ်းဖြစ ပေါသည ။
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ဒဂုန က္မု္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥယမ္ ု်းရဉသသီစ ပင စ ုက္ ပ  ောတဉ ယ၊ယောနဖပည ောတဉ ၂၀၂၀ယဖပည  နှစ ယ် န လုပယ၂၇ယရက္ 

လူူ့အ ခ င ်အယ ရေး

က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုအောနဖြင  အလုုပပ ခ င အတ င ်း လုပံုခခံ စ တ ခ ရမ္ှုရှ ောစောရ်းနှင  သင  ောတဉ ောက္ဉင ်းမ္ န သည  
အလုပုပ ခ င ရရှ ောစောရ်း အတ က္ က္ုလုပသမ္ဂဂ လူုပူ့အခ င  အောရ်းော က္ဖငဉစဉတမ္ ်းနှင  အဖပည ဖပည   ငု ရဉ
အလုပုပ သမ္ဉ်းောရ်းရဉ အြ  ွဲ့ခ  ပ တ ုို့မှ္ တစ က္မ္ဘဉလုပံု်းအတ ငု ်းအတဉဖြင  ခ မှ္တ ထဉ်းသည  အောဖခခံမူ္မ္ ဉ်း၊
အလုပုပ ခ င အခ င  အောရ်းမ္ ဉ်းက္ ု လုပ ုက္ နာက္ င  သုံ်းလုပ က္ ရှ ပေါသည ။ မ္ မ္ တ ုို့ဥ ပစစည ်းောပ်းသ င ်းသူ
(suppliers) မ္ ဉ်းအောနဖြင  အ  ုပေါ အောဖခခံမူ္မ္ ဉ်းအဉ်း ောလုပ်းစဉ်းလုပ ုက္ နာမ္ှုရှ / မ္ရှ က္ ု အောဖခခံ၍
ောရွ်းခ ဇ စဉခ  ပ ခ  ပ   ုခ  ဖခင ်းဖြစ ပေါသည ။

 ဘာဝပတ ်ဝန်ေးက္ င်
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုအောနဖြင  သောဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င အောပေါ် သက္ ောရဉက္ မ္ှုရှ န ုင သည  
စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပပု ငန ်းမ္ ဉ်းက္ ု တဉဝန ဇူစီမံ္ခနို့ ခ  လုပ က္ ရှ ဖပီ်း သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င အောပေါ် လုပက္ ရှ နငှ  
အနာဂေါတ တ င သက္ ောရဉက္ လုပဉန ုင မ္ှုမ္ ဉ်းအဉ်း ထည  သ င ်းစ  ်းစဉ်း၍ လုုပပ ငန ်းော ဉင ရကွ္ ရန 
က္တ က္ဝတ ဖပ ထဉ်းပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့အောနဖြင  က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုမှ္ ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ သည  သ ုို့မ္ဟတု ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှံထဉ်းသည  
စီမ္ံက္ န ်းမ္ ဉ်းနှင  စပ လုပ   ်း၍ ောဒသ  ငု ရဉအစ ု်းရမ္ ဉ်းဥ ဥပောဒ  ငု ရဉ လုပမ္ ်းည န ခ က္ မ္ ဉ်းနှင  အညီ လုပ ုက္ နာ
ော ဉင ရွက္ သ ဉ်းမ္ည ဖြစ ဖပီ်း သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င   ုင ရဉ ထ ခ ုက္ န ုင မ္ှုမ္ ဉ်းက္ ု ောလုပ ဉ ခ န ုင မ္ည  စီမံ္က္ န ်းမ္ ဉ်း၊
လုပှုပ ရဉှ်းမ္ှုမ္ ဉ်း ော ဉင ရွက္ သ ဉ်းမ္ည ဖြစ ပေါသည ။ က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စု အောနဖြင  သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င 
ညစ ညမ္ ်းမ္ှု   ုင ရဉနှင  မ္ မ္ တ ုို့ဥ သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င ဥ စ မ္ ်းော ဉင ရည က္ ု ပ ုမ္ ုောက္ဉင ်းမ္ န လုပဉောစရန 
က္တ က္ဝတ ဖပ ခ က္ မ္ ဉ်း ပေါဝင သည  သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င   ုင ရဉ မူ္ဝေါဒအဉ်း ခ မှ္တ ထဉ်းဖပ်ီး ဖြစ ပေါသည ။



စ မ်ေးအင်
က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ အဓ က္ စီ်းပ ဉ်းောရ်းမ္ှဉ  က္ စပ ောနောသဉ က္ဏ္ဍောပေါင ်းစံုတ င ဝင ောရဉက္ ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှံဖခင ်းဖြစ ဖပီ်း
မ္ မ္ တ ိုု့က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ မ္ည သည  လုပက္ ောအဉက္ ခံက္ုမ္ပဏီနှင  ဖြစ ောစ အခ  န တ ုင ်း ောက္ နပ ောပ ဉ ရွှင မ္ှုရှ ောစသည  
ခံစဉ်းမ္ှုမ္   ်းောပ်းစ မ္ ်းန ုင ရန ရည မ္ှန ်းပေါသည ။ သ ိုု့ောသဉ မ္ မ္ တ ိုု့ဥ စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းဥ စ မ္ ်းအင သံု်းစ  မ္ှုနှင  
က္ဉဗ န ထုတ လုပ တ မ္ှုတ ုို့နှင  စပ လုပ   ်း၍ တဉဝန ဇမူ္ှုရှ ရန လုပက္ ခံထဉ်းရဉ က္ဉဗ န စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှု အစီအစ  အဉ်း
ောအဉက္ ပေါရည ရွဇ ခ က္ မ္ ဉ်းဖြင  ခ မ္ှတ ထဉ်းပေါသည -

၁) က္ူ်းသန ်းောရဉင ်းဝဇ မ္ှုမ္ဖပ သည  အခ  န တ င စ မ္ ်းအင သုံ်းစ  မ္ှုောလုပ ဉ ခ ရန 
၂) ောခတ မ္ီနည ်းပညဉမ္ ဉ်းတ င ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှံဖခင ်းဖြင  စ မ္ ်းအင သုံ်းစ  မ္ှုောလုပ ဉ ခ ရန 
၃) ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ အသ ပညဉဖမ္င  တက္ လုပဉမ္ှုနှင  ောလုပ က္ င  သဉ်းဖပည  ဝမ္ှုမ္ှတစ  င  စ မ္ ်းအင သုံ်းစ  မ္ှုောလုပ ဉ ခ ရန 
၄) စီ်းပ ဉ်းောရ်း  ုင ရဉ လုပုပ ငန ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရွက္ ရဉတ င စ မ္ ်းအင သုံ်းစ  မ္ှုော က္ဉင  သက္ ောရဉက္ ောစမ္ှုမ္ ဉ်းက္ ု

အသ ပညဉရရှ ရန 
၅) ဇခုအစီအစ  အဉ်း နဇ ောဖမ္ောဒသအသီ်းသ်ီးရှ စီ်းပ ဉ်းောရ်းလုပုပ ငန ်းအဉ်းလုပံု်းတ င က္ င  သုံ်းလုပ ုက္ နာောစရန 
၆) ဖြစ န ုင သမ္ ောရရှည ရရှ န ုင မ္ည  ရင ်းဖမ္စ မ္ ဉ်းမ္ှတစ  င  စ မ္ ်းအင ဝဇ ဇူရန 

ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုသည လုပ ပ စစ ဓေါတ အဉ်းသံ်ုးစ  မ္ှုက္ ု ောလုပ ဉ ခ န ုင ောရ်းအတ က္ အသုံ်းမ္ဖပ ပေါက္
က္ န ဖပ တဉမ္ ဉ်းပ တ ထဉ်းဖခင ်း၊ စ မ္ ်းအင ောချွတဉသည  (LED) က္  သ ုို့ောသဉ အလုပင ်းောရဉင သုံ်းစ  ဖခင ်း၊ အသုံ်းမ္ဖပ ပေါက္
ပလုပပ ဖြ တ ထဉ်းဖခင ်း၊ သဘဉဝောနောရဉင ဖခည အသုံ်းဖပ ဖခင ်းနှင  အခ   ွဲ့မ္ီ်းမ္ ဉ်း ပ တ ထဉ်းဖခင ်းစသည  အောလုပ အက္ င  မ္ ဉ်းက္ ု
က္ င  သုံ်းလုပ က္ ရှ ပေါသည ။ ထ ုသ ုို့ က္ င  သုံ်းမ္ှုမ္ ဉ်းအရ ဒဂုန စတင တဉ ၁ နှင  ၂ အတ က္ လုပ ပ စစ ဓေါတ အဉ်းသံ်ုးစ  မ္ှုမ္ှဉ ၂၀၁၈
ခုနှစ နှင  န ှုင ်းဇှ  ပေါက္ ၂၀၁၉ ခုနှစ တ င ၈.၅ ရဉခ ုင နှုန ်းအထ ောလုပ ဉ ခ န ုင ခ  ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ိုု့အောနဖြင  လုပဉမ္ည  ၂၀၂၀ ခုနှစ တ င ၂၀၁၉ ခုနှစ အတ င ်း လုပ ပ စစ မ္ီ်းအသုံ်းဖပ မ္ှုက္ ု ၁၀ ရဉခ ုင နှုန ်းအထ ောလုပ ဉ ခ ရန 
ရည မ္ှန ်းော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ အနာဂေါတ တ င လုပည ်း အခ   ွဲ့စီမ္ံက္ န ်းနဇ ပဇ မ္ ဉ်းတ င ြန လုပံုအ မ္ ဓေါတ ောင ွဲ့
ထုတ လုပ တ မ္ှု က္င ်းစင န ုင ောရ်း စီမ္ံော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။
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မ္ မ္ တ ုို့ စီမံ္က္ န ်းမ္ ဉ်း ော ဉင ရွက္ ရဉတ င သဘဉဝပတ ဝန ်းက္ င   ငု ရဉ သက္ ောရဉက္ မ္ှုမ္ ဉ်းအဉ်း
ောလုပ ဉ ခ န ုင ောရ်းအတ က္ နည ်းလုပမ္ ်းန ဿရမ္   ်းစံု ခ မ္တှ ထဉ်းရဉ အထင ရဉှ်း ုံ်း နည ်းလုပမ္ ်းမ္ ဉ်းမှ္ဉ
ဒီ် ဇ မီ္်းစက္ မ္ ဉ်းအသုံ်းဖပ ရဉတ င ဇဉဇထီရမ္ စောြဉ မ္ဉခန ်းမ္ ဉ်း ကက္  တင ဖပင  င ထဉ်းသည  အတ က္  ူညံမ္ှု၊
မီ္်းခ ်ုးထုတ လုပ တ မ္ှုနှင  က္ဉဗ န ထုတ လုပ င  မ္ှုတ ုို့အဉ်း ောလုပ ဉ ခ န ငု ခ  သည  အဖပင ဒီ် ဇ သုံ်းစ  မ္ှုဥ ၆၀
ရဉခ ုင နှုန ်းခနို့ အဉ်း ောလုပ ဉ ခ န ငု ခ  ပေါသည ။ ော ဉက္ လုုပပ ောရ်းသုံ်း formwork မ္ ဉ်းတပ  င ရဉတ င 
အောလုပအလုပ င  နငှ  အသုံ်းဖပ ဖပီ်းသစ မ္ ဉ်းက္ ု အသုံ်းဖပ သည  အတ က္ ၅၀၀ က္  ဘစ မီ္တဉခနို့ ရှ ောသဉ သစ မ္ ဉ်းအဉ်း
ထ န ်းသ မ္ ်းန ုင ခ  ပေါသည ။ offsite rebar မ္ ဉ်း အသံု်းဖပ ၍ ဖြတ ောတဉက္ ဖခင ်းနငှ  ောက္ ်းဇူဖခင ်းမ္ ဉ်းဖြင  rebar ဥ
၁.၉ ရဉခ ုင နှုန ်းခနို့ က္ ု ောလုပ ဉ ခ န ုင ခ  ပေါသည ။ ပ ုထ က္ လုပဉသည  rebar အောလုပအလုပ င  မ္ ဉ်းက္ ု man hole covers
အစရှ သည  ောနရဉမ္ ဉ်းတ င ဖပန လုပည အသုံ်းဖပ ပေါသည ။
ထပ  င  က္န ထရိ ုက္ တဉရိံု်းခန ်းမ္ ဉ်းက္ ု modular မ္ ဉ်း အသုံ်းဖပ ဖခင ်းဖြင  တပ  င မ္ှုလုပ ဇ က္ေူာစဖပ်ီး၊
ဝရ န ော ဉ ရဖခင ်း မ္ရှ သည  အတ က္ လုံုပခခံ စ တ ခ ရသည  အဖပင အကက္ မ္ ကက္ မ္ ဖပန လုပည အသုံ်းဖပ န ငု ပေါသည ။
သဉမ္ဉန သ ပ ဖပဉ်းမ္ ဉ်းဖြင  တည ော ဉက္ ပေါက္ တစ ရက္ လုပ င လူုပသုံ်းဦ်းဖြင  တစ ဇူနစ သဉ
ော ဉက္ လုုပပ န ုင ရဉမ္ှ တစ ရက္ လုပ င လူုပောလုပ်းဦ်းဖြင  ောဖခဉက္ ဇူနစ အထ တပ  င န ငု ပေါသည ။ မ္ မ္ တ ုို့အောနဖြင  
concrete pile head မ္ ဉ်းအဉ်း တည ောနရဉဖပအမ္တှ အသဉ်းအဖြစ လုပည ်းောက္ဉင ်း၊
ခခံစည ်းရိ ု်းတ ုင အဖြစ လုပည ်းောက္ဉင ်း ဖပန လုပည အသံု်းဖပ ပေါသည ။
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၂၀၁၈ ခုနစှ အတ င ်း အနာဂေါတ ဥောခေါင ်းော ဉင မ္ှု  ငု ရဉ နှီ်းောနှာြလှုပဇ မ္ှု
အစီအစ  မ္ ဉ်းက္ ု မ္ မ္ တ ုို့လုုပပ ငန ်းော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ သည  
နဇ ပဇ အသီ်းသီ်းမှ္ အလုပဉ်းအလုပဉောက္ဉင ်းမ္ ဉ်းရှ သည  မ္န ောနဂ ဉနငှ  
ကက္ီ်း က္ပ သူ ၄၀ ဦ်းတ ုို့အဉ်း ောရ်ွးခ ဇ တက္ ောရဉက္ ောစခ  ပေါသည ။ အ  ုပေါ
အစီအစ  တ င အဂဂလုပ ပ ဘဉသဉ၊ ောခေါင ်းော ဉင မ္ှု၊
အသင ်းအြ  ွဲ့တည ော ဉက္ ဖခင ်း၊ စီမံ္ခနို့ ခ  မ္ှု နည ်းနာမ္ ဉ်း၊ IT၊
ဒစ ဂ စ တဇ အသ င ောဖပဉင ်းမ္ှုနှင  ရငှ ်းလုပင ်းတင ဖပမ္ှု စ မ္ ်းရည   ုင ရဉမ္ ဉ်းက္ ု
ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းောပ်းခ  ဖပ်ီး မ္ မ္ တ ုို့ဥ စီမံ္ခနို့ ခ  ောရ်းောက္ဉ မ္တီဝင မ္ ဉ်းထံ
 န ်းသစ သည  အောတ ်းအဖမ္င မ္ ဉ်းက္ ု ောြဉ ထုတ တင ဖပောစ၍ ၎င ်းတ ုို့ဥ
က္ုမ္ပဏီအတ င ်း အလုုပပ အက္ ငု ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ န ငု မ္ည  အောဖခအောနမ္ ဉ်းအဉ်း
 က္ လုပက္ ော  ်းောန ်းခ  ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့အတ က္ အလုုပပ လုုပပ က္ ုင ောပ်းောနသူမ္ ဉ်းဥ သက္ သဉောခ ဉင ခ  ောရ်းမှ္ဉ
မ္ မ္ တ ုို့အတ က္ အလုပ န အောရ်းပေါသည  နည ်းတူ ဇခုနစှ အတ င ်း မီ္်းြ ဉ်းခ င  နငှ  
ြခင ဘဝဖြစ မ္ှု အက္   ်းခံစဉ်းခ င  မ္ ဉ်း တ ု်းဖမ္ င  ောပ်းအပ န ုင ခ  ပေါသည ။
ပညဉ က္ လုပက္ သင ဇူမ္ည  ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းက္ ုလုပည ်း ခ င  ခစံဉ်းခ င  ဖပ ခ  ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့ဥ ောရရှည တည တံခ ုင ဖမ္ ောရ်း မ္ဟဉဗ  ဟဉသစ အရ မ္တူက္  ဖပဉ်းမ္ှုနှင  
ပေါဝင ခ င  ရရှ ောစမ္ှု (D&I) အဉ်း လုပဉမ္ည  နှစ တ င အထူ်း
ဦ်းတည ော ဉင ရွက္ မ္ည  နဇ ပဇ အဖြစ သတ မှ္တ ထဉ်းဖပ်ီး အ  ုပေါက္ စစအဉ်း
တဉဝန ဇေူာ ဉင ရွက္ မ္ည  မ္ မ္ တ ုို့ဥ ပထမ္ ုံ်း D&I champions မှ္
က္ ဉ်းမ္မ္ညီမ္ မ္ှု ဖပဿနာမ္ ဉ်းက္ ု စတင ောလုပ လုပဉလုပ က္ ရှ ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့ဥ လုုပပ ငန ်းခ င အောဖခအောနအဉ်း ဥပောဒအရ လုပ ုက္ နာရမ္ည  
အန မ္   ုံ်းစံသတ မှ္တ ခ က္ မ္ ဉ်းက္ ု ဖပည  မီ္ောက္ ဉ လုပ န ောစောရ်း၊ အဓဓမ္ ခ ငု ်းောစမ္ှု
မ္ရှ ောစောရ်း၊ အသက္ မ္ဖပည  ောသ်းသည  က္ောလုပ်းသူငဇ မ္ ဉ်းအဉ်း ခ ုင ်းောစဖခင ်းနှင  
ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းဥ လုပ တ လုပပ စ ဉ ောရွွဲ့ောဖပဉင ်းန ငု ောရ်းတ ုို့က္ ု မ္ မ္ တ ုို့
လုပက္ ခထံဉ်းသည  အဖပည ဖပည   ုင ရဉ သောဘဉတူညခီ က္ မ္ ဉ်းနှင  အညီ
ော ဉင ရကွ္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ မ္ မ္ တ ုို့အောနဖြင  ခ  ဖခဉ်း က္  ံဖခင ်း၊ ထ ပေါ်း
ောနှာက္ ဇှက္ ဖခင ်းက္ ု လုံုပ်းဝသည ်းမ္ခံသည  အဖပင လုုပပ ငန ်း ရည ရဇွ ခ က္ နှင  
က္ ုက္ ညီမ္ှု၊ တစ ဦ်းခ င ်းစ မ္ ်းော ဉင န ငု မ္ှုနှင  အရည အခ င ်းမ္ ဉ်းအောပေါ်မူ္တည ၍
အခ င  အလုပမ္ ်း တန ်းတညူီမ္ စ ဉ ောပ်းအပ ၍ အလုုပပ အက္ ငု ခနို့ အပ ဖခင ်းမ္ ဉ်း
ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။ ထ ခ ကု္ မ္ှုလုပံု်းဝက္င ်းစင ောရ်း အပ ငု ်းနငှ  
စပ လုပ   ်း၍ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းနှင  ထပ  င  က္န ထရိ ုက္ မ္ ဉ်းသည 
က္ န ်းမ္ဉောရ်းအရသင  ောတဉ ၍ ောဘ်းက္င ်းလုံုပခခံ မ္ှုရှ ောသဉ အလုပုပ ခ င တ င 
လုုပပ က္ ငု ခ င  ရရှ ောစမ္ှုအဉ်း မ္ မ္ တ ုို့မှ္ တဉဝန ဇူထဉ်းပေါသည ။

လူမှု က္် ံယရေး  ုင်ရာ 
က္ျွမေ်းက္ င်မှုမ ာေး ြ ံွဲ့ပြ  ေးလာယစယရေး 
မ္ မ္ က္ ဇု က္ ယုသ ဖမ္င နာ်းလုပည ဖခင ်းနငှ  ယ
စစ မှ္န ဖခင ်းယ(၂ယရက္ သင တန ်း)
ဒဂုန က္မု္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုယသင တန ်းခန ်းမ္ယ-
၂၀၁၉ယခုနစှ ယောအဉက္ တ ုဘဉ

လူမှု က္် ံယရေး   ုင်ရာ  က္ျွမ်ေး က္ င်မှုမ ာေး  
ြ ံွဲ့ ပြ  ေး လာယစယရေး
အြ  ွဲ့လုပ ုက္ ော ဉင ရွက္ ဖခင ်းယ(၂ယရက္ ယသင တန ်း)
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုယသင တန ်းခန ်းမ္ယ- ၂၀၁၉ယ
ခုနှစ ယဒီ်င ဘဉ

လူမှု က္် ံယရေး   ုင်ရာ  က္ျွမ်ေး က္ င်မှုမ ာေး  
ြ ံွဲ့ ပြ  ေး လာယစယရေး
က္ ဇု  က္ ုက္ ုဇ ယဇံု က္ည တန ြ ု်းထဉ်းမ္ှုယ
ဖမ္င  တက္ လုပဉောစောရ်းယ(၂ယရက္ ယသင တန ်း)
ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုယသင တန ်းခန ်းမ္ယ- ၂၀၁၉ယ
ခုနှစ ယန ုဝင ဘဉ



ဒဂုန က္မု္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ အဉ်းက္စဉ်းောနို့ ၂၀၁၉ က္ င ်းပောနပုံ
ဖပ  င ပ  မ္ ဉ်းနငှ  ောပ ဉ ပ  ရွှင ပ  မ္ ဉ်း သ ုို့ ဒဂုန က္မု္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စမှု္ ဝန ထမ္ ်းောပေါင ်း ၅၀၀ ခနို့ တက္ ောရဉက္ ခ  ပေါသည ။ အ  ုပေါ
အဉ်းက္စဉ်းောနို့ အဉ်း က္ န ်းမ္ဉကက္ံ ခ ုင ောစောရ်းနှင  အြ  ွဲ့ အဉ်းောပ်းရန နှစ စ  က္ င ်းပောလုပ ရှ ပေါသည ။
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က္ န်ေးမာ ယရေး နှင ် ယဘေးက္င်ေးလံုခခံ မှု
စ   က္ မ္ဖပတ က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှု တ ု်းဖမ္ င  ရရှ ောရ်း  ုင ရဉ က္တ က္ဝတ မ္ ဉ်းအဉ်း ောအဉက္ ပေါအတ ုင ်း ောြဉ ဖပန ုင ပေါသည ။
၁) မ္ မ္ တ ုို့ဥ လုပမ္ ်းည န ခ က္ မ္ ဉ်း၊ သင  က္ဉ်းပ ုို့ခ မ္ှု အစီအစ  မ္ ဉ်းမ္ှ တစ  င  ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခ ံစ ဉ လုပပု က္ ငု န ငု မ္ှုနှင   ံု်းရိံှု်းန ငု ောဖခ အနည ်း ံု်းရှ မ္ှုတ ုို့က္ ု
နာ်းလုပည သ ဖမ္င တတ ောဖမ္ဉက္ လုပဉောစရန 
၂) မ္ မ္ တ ုို့ တည ောနရဉအဉ်းလုပံ်ုးနှင  ရင ်းနှီ်းဖမ္  ပ နှထံဉ်းမ္ှုအဉ်းလုပံု်းတ ုို့တ င စတင ော ဉင ရွက္ ခ  န ဒီ  ်ုင ်းောရ်း   ရဉမ္ှစ၍ ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှုက္ ု ထည  သ င ်းရန ။
ော ဉင ရွက္   နှင  အသစ ော ဉင ရကွ္ မ္ည  စီမ္ံက္ န ်းမ္ ဉ်းဥ ော ဉက္ လုပပု ောရ်း အ င  တ ငု ်းတ င ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှု အ င  ဖမ္င  မ္ဉ်းောနောစောရ်းအတ က္ 
မ္ မ္ တ ုို့ဥ က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  လုပံုခခံ ောရ်းအြ  ွဲ့တ ုို့မ္ှ စစ ော ်းမ္ှုအစီအစ  မ္ ဉ်း ဖပ လုပုပ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။
၃) က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအုပ စုဥ နဇ ပဇ အဉ်းလုပံု်းတ င အောက္ဉင ်း ံု်းက္ င  သုံ်း အောက္ဉင အထည ောြဉ န ုင ောရ်းအတ က္ ရှ ရင ်းစ  က္ န ်းမ္ဉောရ်းနှင  
ောဘ်းက္င ်းလုပံုခခံ မ္ှု  ုင ရဉ စီမ္ံခနို့ ခ  မ္ှု မ္ူဝေါဒမ္ ဉ်းနှင  လုပုပ ငန ်းစ  မ္ ဉ်းအောပေါ် ဖပန လုပည သုံ်းသပ မ္ှုမ္ ဉ်း အစ  တစ ုက္ ော ဉင ရွက္ လုပ က္ ရှ ပေါသည ။

ယဘေးအနတရာ ်က္င်ေးရှင်ေးယရေး -   ခ ုက္်မှုလုံေးဝက္င်ေးစင်ယရေး
၂၀၂၅ယခုနစှ အောရဉက္ တ င ယမ္ မ္ တ ုို့ယစမံီ္က္ န ်းခ င မ္ ဉ်း၌ယမ္ောတဉ တ ထ ခ ုက္ မ္ှုအဉ်း ၂၅ယရဉခ ုင နှုန ်းအထ ယောလုပ ဉ ခ ရန ယ
ရည မှ္န ်းထဉ်းပေါသည ။ယ

မ္ှတ ခ က္ : အ  ုပေါ အစီအစ  တ င ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်းအပု စုဥ ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းသဉမ္က္ မ္ မ္ တ ိုု့လုပုပ ငန ်းခ င တ င 
တဉဝန ထမ္ ်းော ဉင လုပ က္ ရှ သည  မ္ မ္ တ ိုု့ဝန ထမ္ ်းမ္ဟုတ သူမ္ ဉ်း အက္ ံ ်းဝင သက္   ုင ပေါသည ။

ရည ်ရွ ်ခ က္်မ ာေး ယ ာင်ရွက္ ်မှုမ ာေး ၂၀၂၅ ပန ်ေးတ ုင်

1. မ္ မ္ တ ုို့ယလုုပပ ငန ်းခ င အတ င ်းယ
ောဘ်းက္င ်းလုံုပခခံ မ္ှုဖမ္င  တင ရန နှင  ယ
မ္ောတဉ တ ထ ခ ုက္ မ္ှုအောရအတ က္ အဉ်းယ
နည ်းလုပမ္ ်းမ္ ဉ်းအသုံ်းဖပ ၍ယောလုပ ဉ ခ ရန 

စံသတ မ္ှတ ထဉ်းသည  ယတည ော ဉက္ ောရ်းလုုပပ ငန ်းသုံ်းပစစည ်းမ္ ဉ်းယ၊ယမ္ ုဂ  လုပဉမ္ ဉ်းယ
အသုံ်းဖပ ၍ယလုုပပ ငန ်းခ င အတ င ်းယမ္ောတဉ တ ဖြစ မ္ှုက္ ုယောလုပ ဉ ခ ရန နှင  ယ
ရဉသီဥတေုာဖပဉင ်းလုပ မ္ှုော က္ဉင  ယအပူရှပ ဖခင ်းမ္ ဉ်းက္ ု ောလုပ ဉ ခ ရန ။ယဖပင ်းထန သည  ယ
သဘဉဝောဘ်းအနတရဉဇ မ္ ဉ်းော က္ဉင  ယထ ခ ုက္ ဒဏ ရဉရမ္ှုနငှ  ယ ုံ်းရိံှု်းန ုင ောဖခမ္ ဉ်းက္ ုယ
ခံန ုင ရည ရှ မ္ည  ယအစီအမ္ံမ္ ဉ်းယခ မ္ှတ ော ဉင ရွက္ ရန ။

အစီရင ခသံည  ယ
မ္ောတဉ တ မ္ှုမ္ ဉ်းဥယ၂၅ယ
ရဉခ ုင နှုန ်းယောလုပ ဉ ခ ရန 

2. ောသ်း ုံ်းမ္ှုဖြစ စ  ယမ္ ဉ်းအဉ်းယမ္ှတ တမ္ ်းတင ဖခင ်း ော ဉက္ လုုပပ ောရ်းလုုပပ ငန ်းမ္ ဉ်းော ဉင ရကွ္ ရဉတ င offsite လုုပပ ငန ်းမ္ ဉ်းယ
ော ဉင ရွက္ ဖခင ်း၊ယစက္ က္ ရ ဇဉအသံု်းဖပ ဖခင ်း၊ယအလုပ ုအောလုပ ဉက္ ထ န ်းခ  ပ ယ
ော ဉင ရွက္ ဖခင ်းယစသည  ယယောခတ မ္ီနည ်းပညဉမ္ ဉ်းအသုံ်းဖပ ဖခင ်းဖြင  ယ
ောသောစန ုင သည  ယထ ခ ုက္ ဒဏ ရဉရန ုင ောဖခအဉ်းယရပ တနို့ ရန ။ယ

လုံုပ်းဝက္င ်းစင ောစရန 

3. အဖမ္ တမ္ ်းယမ္သန စ မ္ ်းမ္ှုဖြစ ောပေါ်ောစသည  ယ
မ္ောတဉ တ မ္ှုယဖြစ စ  မ္ ဉ်းအဉ်းယမ္ှတ တမ္ ်းတင ဖခင ်း

လုံုပ်းဝက္င ်းစင ောစရန 

4. မ္ မ္ တ ုို့ဝန ထမ္ ်းမ္ ဉ်းယထ ခ ုက္ ဒဏ ရဉရရှ မ္ှုယဖြစ စ  မ္ ဉ်း
မ္ှတ တမ္်််းတင ဖခင ်း

လုံုပ်းဝက္င ်းစင ောစရန 

5. အမ္ ဉ်းဖပည သူယထ ခ ုက္ ဒဏ ရဉရရှ မ္ှုယဖြစ စ  မ္ ဉ်းယ
မ္ှတ တမ္်််းတင ဖခင ်း

လုံုပ်းဝက္င ်းစင ောစရန 
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ဖမ္န မ္ဉ က္ုခန ်းစ တ ပညဉ  ငု ရဉ နှီ်းောနှာြလှုပဇ ပ  (Myanmar Clinical
Psychology Consortium - MCPC) အဉ်း စပ န  ဉောပ်းအပ ခ  ပေါသည ။
MCPC သည ဖမ္န မ္ဉနှင  န ုင ငတံက္ဉမ္ှ စ တ ပညဉရငှ မ္ ဉ်းနှင  မ္ တ ြက္ 
အြ  ွဲ့အစည ်းမ္ ဉ်း ပေါဝင ြ  ွဲ့စည ်းထဉ်းသည  ောစတနာ လုုပပ အဉ်းအောဖခဖပ 
အြ  ွဲ့ဖြစ ပေါသည ။
အ  ုပေါ နှီ်းောနှာြလှုပဇ ပ  တ င စ တ ပညဉက္ုထုံ်းနငှ  စ တ ောရဉဂေါက္သုမ္ှု
  ငု ရဉမ္ ဉ်း၊ လူုပမ္ှုောရ်းလုုပပ ငန ်းမ္ ဉ်းနှင  လူုပူ့အြ  ွဲ့အစည ်းအဉ်း အသ ပညဉ
ောပ်းောရ်း   ုင ရဉမ္ ဉ်း၊ ောက္ဉင ်းမ္ န စ ဉ ောလုပ က္ င  သင  က္ဉ်းထဉ်းသည  
စ တ က္ န ်းမ္ဉောရ်း ပညဉရငှ မ္ ဉ်း၊ သင  က္ဉ်း ပ ုို့ခ သူမ္ ဉ်း၊ ကက္ီ်း က္ပ သူမ္ ဉ်းနငှ  
အဖခဉ်းစ တ ပညဉရပ   ငု ရဉ ပညဉရငှ မ္ ဉ်းဥ အခန ်းက္ဏ္ဍ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငတံ င 
တ ု်းတက္ ဖမ္င  မ္ဉ်းလုပဉောစောရ်းအတ က္ က္ညူီောထဉက္ ပံ မ္ှုမ္ ဉ်း
ော ဉင ရွက္ န ုင ောရ်းနှင  စပ လုပ   ်း၍ ဘုံသောဘဉတူညီခ က္ မ္ ဉ်း ရရှ ခ  ပေါသည ။

လုပပု သဉ်းမ္ ဉ်း က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှုဖမ္ င  တင ောရ်းအတ က္ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ လုုပပ သဉ်းမ္ ဉ်း
က္ျွမ္ ်းက္ င မ္ှု “စ”ံ သတ မှ္တ ဖပဋ္ဌ၏ ဉန ်းောရ်းအြ  ွဲ့ (NSSA) သ ုို့ ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ
ော ဉက္ လုပပု ောရ်းလုပပု ငန ်းရှင မ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ (MCEF) မှ္တစ  င  
လုပှုဒေါန ်းမ္ှုမ္ ဉ်း ဖပ လုုပပ ခ  ပေါသည ။ အ  ုပေါ အက္ဇ ဒမ္မှီ္ မ္ မ္ တ ုို့
ော ဉက္ လုပပု ောရ်း က္ဏ္ဍ ြ ံွဲ့ဖြ  ်း တ ု်းတက္ လုပဉောစောရ်း အတ က္ လုပ ုအပ သည  
က္ျွမ္ ်းက္ င လုပုပ သဉ်းောပေါင ်း ၁၀၀ ခနို့ က္ ု နှစ စ  သင  က္ဉ်းပ ုို့ခ ောပ်းန ုင မ္ည 
ဖြစ ပေါသည ။
မ္ မ္ တ ုို့အောနဖြင  ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံ ော ဉက္ လုုပပ ောရ်းလုုပပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ 
(MCEF)နှင  ပူ်းောပေါင ်း၍ လူုပမ္ှုအောဖခဖပ စီမံ္က္ န ်းမ္ ဉ်းက္ ု
ောထဉက္ ပံ က္ညူီခ  ပေါသည ။ ဇခုနှစ အတ င ်း ပ ခူ်းတ ငု ်းောဒသကက္်ီး၊   ဉောဒသရှ 
ောရောဘ်းသင  ဖပည သူမ္ ဉ်းအတ က္ လုပက္ ငင ်းလုပ အုပ သည  အ မ္ ောထဉင စသုံု်း
ပစစည ်းမ္ ဉ်း ဖြနို့ ောဝဖခင ်းနငှ  ောနာက္ ပ ငု ်းတ င 
အ မ္ ရဉမ္ ဉ်းဖပန လုပည တည ော ဉက္ ောပ်းဖခင ်းမ္ ဉ်း ော ဉင ရွက္ ောပ်းခ  ပေါသည ။

လ မှုဝန်ျားက ငဆ်ိငု ်ာတာဝန်ယ မှုမ ာျား

ဖမ္န မ္ဉန ုင ငံရှ ော ဉက္ လုပုပ ောရ်း က္န ထရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်း
ြ ံွဲ့ဖြ  ်းတ ု်းတက္ လုပဉောစရ်းအတ က္ ော ဉက္ လုပုပ ောရ်း  ုင ရဉ စံနှုန ်းမ္ ဉ်း၊
တန ်းတူဇှ  ဖပ  င ခ င  ၊ အလုပုပ အက္ ုင ြန တီ်းောရ်းစသည  က္ စစရပ မ္ ဉ်းအဉ်း
ော  ်းောန ်းခ   က္သည  ဖမ္န မ္ဉလုပ ုင စင ရက္န ထရိ ုက္ တဉမ္ ဉ်း အသင ်းခ  ပ ဥ
နှစ ပတ လုပည အောထ ောထ အစည ်းအောဝ်းအဉ်း စပ န  ဉောပ်းအပ ခ  ပေါသည ။
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ဒဂုန်က္ုမပဏီမ ာေးအပု်စ ု အယန ဖြ င ် အယရေးယပေါ်က္ာ လအတ င်ေး ယန အ မ်   ု  
ဖပန ်ရန ်အခက္်အခ ရှ  ည ် ယ ေးဘက္် ပည ာ ည် ဝန် မ်ေး ၃၀၀ ဦေး အတ က္ ်
ယန   ုင်စရာမ ာေး စီစဉ်ယပေးန ုင်ခ  ပါ ည်။

ရန က္ုန တ ငု ်းောဒသကက္ီ်းလုပူငဇ စ နို့ ဦ်းတီထ င လုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်းအသင ်း (YRYEA) သ ိုု့လုပည ်း
စပ န  ဉမ္ ဉ်း ောပ်းအပ ခ  ပေါသည ။ YRYEA သည 
ဖမ္န မ္ဉလုပူငဇ စ နို့ ဦ်းတီထ င လုပုပ ငန ်းရှင မ္ ဉ်းအသင ်း(MYEA) ဥ လုပက္ ောအဉက္ ခံ
တ ုင ်းောဒသကက္ီ်းအ င  ြ  ွဲ့စည ်းထဉ်းသည  အသင ်းအြ  ွဲ့တစ ရပ ဖြစ ပေါသည ။
စ နို့ ဦ်းတည ထ င သူ လုပူငဇ မ္ ဉ်းအတ က္ ောလုပ လုပဉသင  က္ဉ်းောရ်းဗဟ ုဌဉနအဖြစ 
သင ဇူောလုပ လုပဉဖခင ်း၊ ောဝမ္ ဖခင ်း၊  န ်းသစ တီထ င မ္ှုက္ ု ောဖမ္ောတဉင ောဖမ္ ဉက္ ဖခင ်းနှင  
တဉဝန ဇူ တဉဝန ခံသည  စီ်းပ ဉ်းောရ်းက္ င  စ  မ္ ဉ်းနှင  အညီ ပောရဉက္ ြက္ ရှင နဇ က္ က္ 
ော ဉင ရွက္ ဖခင ်းမ္ ဉ်းက္ ု ြန တီ်းန ုင ရန ရည ရွဇ သည  ၎င ်းတ ုို့ဥ ရည ရွဇ ခ က္ အဉ်း
နှစ သက္ သောဘဉက္ ပေါသည ။
အ  ုပေါ အသင ်းဥ ရုံိ်းခန ်းောနရဉအဉ်း ဒဂုန စင တဉ ၂ တ င ၇၀ ရဉခ ုင နှုန ်း ောလုပ ဉ ော ်းဖြင  
ငှဉ်းရမ္ ်းဖခင ်းဖြင  ဒဂုန က္ုမ္ပဏီမ္ ဉ်း အုပ စုအောနဖြင  အက္ူအညီောပ်းလုပ က္ ရှ ပေါသည ။
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