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အဆုိျပဳရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (နည္းပညာ ဥပေဒ ၁၆) 

ဿ၉ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၈ သြယ္ှ ွိက္။ျဖစ္ေစ အက်ိဳးစီးပြား သိသာထင္ရွားစြာ ပါှင္ေသာ  အျခား 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားေဖာ္ျပရန္- 

 (က) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမွ ရရိွမည့္ အျမတ္ေငြ၏ ဿှ%ႏွင့္ အထက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္   

 ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္း၏- 

(ဿ) အမည ္ Adani International Terminals Pte. Ltd.    

(၀) ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ 80 Raffles Place, #33-20, UOB Plaza, Singapore, 048624. 

(၁) မွတ္ပံုတင္အမွတ္ 201718292D  

 တစ္ဦးထက္ ပုိပါက ေနာက္ဆက္တြျဲဖင့္ ေဖာ္ျပရန္) 

 (ခ) ခြင့္ျပဳမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါှင္သည့္ လက္ေအာက္ခံ  

 ကုမၸဏီမ်ားရိွလွ်င္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန္- 

   

(ဿ)  မရိွ 

(၀)  

(၁)  

 

၀၉ 
 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ အဓိကတည္ေနရာ 

သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ား 

 

ဦးပုိင္အမွတ္ (၀၁ (ဆ/၂)၈ ၀၁ဒ/၀က၈ အလုံဆိပ္ကမ္းှင္း၈ 

အလုံၿမိဳ႕နယ္၈ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 

၁၉ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းျပဳလုပ္မည့္ 

က႑ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္ 

အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္း အမွတ္(၀)ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာစခန္း 

တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္း ကုိတည္ေဆာက္၈ 

လုပ္ကုိင္၈ လႊဲေျပာင္း (ဘီအုိတီ) စံနစ္ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၂၉ အဆိုျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္) 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၀၉၀,၁၂၄,၄၃၈  (ညီမွ်ေသာျမန္မာက်ပ္  

၄၄၆၉၇၂ သန္း) 

 

 

၃၉ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား အပါအှင္ အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္- 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ႏွစ္၈လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္) 

၁ှ လ (ဆိပ္ ကမ္း တစ္ခုလုံး ၄၁၅ မီတာ) 

 ဆိပ္ကမ္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ၀၃ှ-၁ှှ 

မီတာ ႏွင့္ ယင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ 

တည္ေဆာက္မွဳ မ်ား ကုိ တည္ 

ေဆာက္ျခင္း - ဿ၆ လ 

(ှ၄/၀ှဿ၇ မွ ဿဿ/၀ှ၀ှ) 

 က်န္သည့္ ဆိပ္ကမ္း အရွည္ႏွင့္ 
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လုိအပ္သည့္ တည္ေဆာက္မွဳ မ်ား - 

ဿ၀လ  

(ဿ၀/၀ှ၀ှ မွ ဿဿ/၀ှ၀ှ) 

 

(ခ) စီးပြားျဖစ္စတင္မည့္ကာလ 

(ႏွစ္၈ လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္) 

 ပဏာမ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းကုိ  ဆိပ္ကမ္း 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ၀၃ှ-၁ှှ မီတာ ႏွင့္ 

ယင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ 

တည္ေဆာက္မွဳ မ်ား ကုိ တည္ 

ေဆာက္ျခင္း ျပီးစီးသည့္ အခ်ိန္မွ 

စတင္ပါမည္၉ 

 ဆိပ္ ကမ္း တစ္ခုလုံး ၄၁၅ မီတာ 

ျပီးစီး။စီးပြါးျဖစ္ စတင္ေၾကျငာ ျခင္းမျပဳပီ 

ယင္းက့ဲ သုိ႕ ပဏာမ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းမွ 

ရရိွသည့္ ှင္္ေငြအေပၚှင္ေငြခြန္ေပး 

ေဆာင္ပါမည္၉  

၄၉ ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္သမားဦးေရ- 

(က) ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ  

- ကုမၸဏီှန္ထမ္း - ၀၂ ဦး 

- ကန္ထရုိက္တာခန္႕ ှန္တမ္း - ၂၆ှ   ဦး 

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ  

- ကုမၸဏီှန္ထမ္း - ၄၂၀ ဦး 

 

(ခ) ျပည္ပ (ပညာရွင္/ကၽြမ္းက်င္သူ) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ  

- ကုမၸဏီှန္ထမ္း - ၄၃ ဦး 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ကာလ  

- ကုမၸဏီှန္ထမ္း - ၀၁ ဦး 

 

 

၅၉ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည့္ မတည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ 

 ယူေဆာင္မႈပမာဏ (Capital in-Cash)၈ ရင္းနွီးပစၥည္း အျဖစ္ယူေဆာင္လာမည့္ ရင္းႏွီးေငြပမာဏ  (Capital   

 in-Kinds)တို႔အား တိက်စြာ ခြျဲခားသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ (ျမန္မာက်ပ္ ႏွင့္အေမရိကန္ ေဒၚလာ 

 တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္)- 
 

(က) ေငြသားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဿ၄၁,၃၅၃,၈၀၆   
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ယူေဆာင္မႈပမာဏ (              217,685     ) 

(ခ) ပစၥည္းျဖင့္ 

ယူေဆာင္လာမည့္  

ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏ 

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပမာဏ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ) 

ဿ၉ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ 

ပစၥည္းမ်ား  

   145,206,346 
 
 

၀၉ ျပည္ပ ှန္ေဆာင္မွဳ  3,564,286  
 

 စုစုေပါင္း    148,770,632 
(              
229,107     )  

 
 

 

မွတ္ခ်က္၉ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ိဳ႕ှွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္သည္၉ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ေပးအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္၉ 
 

 ဤအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မွ စိစစ္ရာ၊ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပဳခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိစစ္ရာ၊ မလိုလားအပ္သည့္ 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ပါသည္၉ 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာမရွင္မွ ခ်မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ှန္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္၉ 
 

 


