
 - ၉ - 

အဆ  မပြှုရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းအက္ျဥ််းချြှုပ်(နည််းဥပကေ ၃၈) 

၁။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုတ င ်တ  က္်ရ  က္်မြစ်ကစ၊ သ ယ်ဝှက္်၍မြစ်ကစ အက္ျ ြှု်းစ ်းပ ာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစ ာ  ပါဝငက်သာ 

အမခာ်းပ ဂ္ ြှုလ်ြျာ်းကြာ်မပရန ်- 

 (က္)   ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူြှ  ရရှ ြည်ို့ အမြတ်ကင   ၏  ၁၀ %  နငှ်ို့ အ က္်က္    ပ  ငဆ်  ငခ် င်ို့ရှ သည်ို့             

သ  ို့ြဟ တ်   န််းချြှုပ်ခ င်ို့ရှ သည်ို့ လ ပ်ငန််း၏ - 

          (၁)  အြည် (1) Bedok Construction & Engineering Co.,Ltd. 

    (2) Asiatech Power Pte.Ltd. 

    (3) Siam Gas Power Pte.Ltd. 

          (၂)   ဆက္်သ ယ်ရြည်ို့လ ပ်စာ             (1) No.(L/66-68), Kayaepin Street, FMI City Finger  

                 Lake, Hlaingtharyar Township,Yangon   

                 Myanmar. 

                   (2) 11 Collyer Quay # 13-06 The Arcade,   

                   Singapore(049317) 

                  (3) 50 East Coast Road # 02-127 Roxy Square,  

                                 Singapore(428769) 

          (၃)  ြှတ်ပံ တငအ်ြှတ်                            (1) 1132/2009-2010 

          (2) 201701340Z 

          (3) 201618389W 

     (တစ်ဥ ်း  က္်ပ  ပါက္ ကနာက္်ဆက္်တ ွဲမြင်ို့ ကြာ်မပရန)် 

(ခ)     ခ င်ို့မပြှုြည်ို့ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းကဆာငရ် က္်ရာတ ငတ်  က္်ရ  က္်ပါဝငသ်ည်ို့     လက္်ကအာက္်ခံ        

          က္ ြပဏ ြျာ်းရှ လ င ်အဆ  ပါက္ ြပဏ ြျာ်း၏အြည်က္   ကြာ်မပရန ်- 

     (၁)  

     (၂)  

၂။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု၏အဓ က္တည်ကနရာ သ  ို့ြဟ တ်        ဥ ်းပ  ငအ်ြှတ် (၁,၃,၄,၆,၇) ၊က္ င််းအြှတ် ၁၀၅၀ - ခ ၊  

တည်ကနရာြျာ်း           က ာ်ကအာငအ်ကနာက္်က္ င််း ၊ ကြာို့က္နငက်က္ျ်းရ ာအ ပ်စ  ၊  

 လြ  င််း ၊ ကရ်းမြ ြှုြို့နယ်၊ ကြာ်လမြ ြှုငခ်ရ  င ်၊ ြ နမ်ပည်နယ်။  

၃။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုလ ပ်ငန််းမပြှုလ ပ်ြည်ို့က္ဏ္ဍနငှ်ို့             ကရသတတ ဝါကြ ်းမြြူမခင််း၊ မပြှုမပင ် တ်လ ပ်မခင််း၊   

 ကဆာငရ် က္်ြည်ို့စ ်းပ ာ်းကရ်းလ ပ်ငန််းြျာ်း                  ကအ်းခွဲမခင််း၊ ကရ  က္်ပစစည််း  တ်လ ပ်မခင််းနငှ်ို့ 

 ကြာ်မပချက္်          ကရာင််းချမခင််းလ ပ်ငန််း 

၄။ အဆ  မပြှု ာ်းကသာရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုပြာဏ   က္ျပ် ၄၀,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

 (မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့ အကြရ က္နက်ေေါ်လာ တ  ို့မြင်ို့   USD  ၂၇ သန််း 

 ကြာ်မပရန)်  



 - ၁၀ - 

 

၅။ ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှု အကက္ာငအ် ည်ကြာ်ြည်ို့ ခန် ို့ြှန််းအချ နဇ်ယာ်း အပါအဝင ်အစ အစဥ်ကြာ်မပချက္် - 

 (က္)   တည်ကဆာက္်ကရ်းက္ာလသ  ို့ြဟ တ် 

          မပငဆ်ငြ်ှုက္ာလ(နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)်   ၆ နစ်ှ 

 (ခ)     စ ်းပ ာ်းမြစ်စတငြ်ည်ို့က္ာလ 

          (နစ်ှ၊လတ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် 

၆။ ခန် ို့ ာ်းြည်ို့အလ ပ်သြာ်းဥ ်းကရ - 

 (က္)   မပည်တ င််း       ၅၉၁ 

 (ခ)     မပည်ပ (ပညာရှင/်က္ျွြ််းက္ျငသ်ူ)     ၂၀ 

၇။ မပည်ပြှ မပည်တ င််းသ  ို့ ယူကဆာငလ်ာြည်ို့ ြတည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုြျာ်းတ င ် ကင သာ်းမြင်ို့ ယူကဆာငြ်ှု 

ပြာဏ(Capital in-Cash)၊ ရင််းနှ ်းပစစည််း အမြစ်ယူကဆာင ် လာြည်ို့ ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ(Capital in-Kinds) 

တ  ို့အာ်း တ က္ျစ ာ ခ ွဲမခာ်းသတ်ြှတ် ကြာ်မပကပ်းရန(်မြနြ်ာက္ျပ် နငှ်ို့   အကြရ က္န ်ကေေါ်လာ တ  ို့မြင်ို့ကြာ်မပရန)် – 

 (က္)   ကင သာ်းမြင်ို့ယူကဆာငြ်ှုပြာဏ       ၅,၂၈၀,၀၀၀ USD       

 (ခ)     ပစစည််းအမြစ်ယူကဆာငလ်ာြည်ို့   Loan - ၁၂,၅၄၀,၀၀၀ USD 

          ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ 

ြှတ်ချက္်။  ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှသံူသည် ရင််းနှ ်းမြ ြှုပ်နှြံှုနငှ်ို့ သက္်ဆ  ငက်သာ လ  ြှုြို့ဝျက္်  န််းသ ြ််းရြည်ို့ 

သတင််းအချက္်အလက္် ြျာ်းအာ်း   တ်မပနမ်ခင််းြှ ကရှာင ်က္ဥ်ရန ်ကက္ာ်ြရှင ် ံတငမ်ပကတာင််းဆ  န  ငသ်ည်။ 



































-  

- ၁၀ - 

အဆိမုပြုေင ်းနှ်ီးမမ ြုပ နှမံှုလပု ငန ်းအကျဉ်းချြုပ  (နည ်းဥပရဒ ၃၈) 

၁။ ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုတ င ် တ ုံက်ရ ုံက်ပြစ်ကစ၊ သ ယ်ဝ ုံက်၍ပြစက်စ အကျ ြု်းစ ်းပ ာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစ ာ ပါ၀ငက်သာ 

အပခာ်းပုံဂ္ ြုလ်ြျာ်းကြာ်ပပရန-် 

 (က) ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှသံူြှ ရရှ ြညို့် အပြတ်ကင ၏ ၁၀ % နငှို့အ် က်က ုံ ပ ုံငဆ် ုံငခ် ငို့ရ်ှ သညို့်  

သ ုံ ို့ြဟုံတ်   န််းချြုပ်ခ ငို့ရ်ှ သညို့ ်လုံပ်ငန််း၏- 

  (၁) အြည်   --------------------------------------------------------------- 

  (၂) ဆက်သ ယ်ရြညို့်လ ပ်စာ ------------------------------------------------------- 

  (၃) ြှတ်ပံုံတငအ်ြှတ် ------------------------------------------------------------- 

   (တစ်ဦ်း က်ပ ုံပါက ကနာက်ဆက်တ ွဲပြငို့ ်ကြာ်ပပရန)် 

 (ခ) ခ ငို့ပ်ပြုြညို့် ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုလုံပ်ငန််းကဆာငရ် က်ရာတ င ်တ ုံက်ရ ုံက်ပါ၀ငသ်ညို့် လက်ကအာက်ခံ 

ကုံြပဏ ြျာ်းရှ လ င ်အဆ ုံပါကုံြပဏ ြျာ်း၏အြည်က ုံ ကြာ်ပပရန ်- 

 (၁) ------------------------------------------------------------------------------------- 

 (၂) ------------------------------------------------------------------------------------- 

 (၃) ------------------------------------------------------------------------------------- 

၂။ ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှု၏ အဓ ကတည်ကနရာ သ ုံ ို့ြဟုံတ်  ------------------------------------------- 

 တည်ကနရာြျာ်း     ------------------------------------------- 

        ------------------------------------------- 

        ------------------------------------------- 

၃။ ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုလုံပ်ငန််းပပြုလုံပ်ြညို့် ကဏ္ဍနငှို့ ် --------------------------------------------- 

 ကဆာငရ် က်ြညို့ ်စ ်းပ ာ်းကရ်းလုံပ်ငန််းြျာ်း --------------------------------------------- 

 ကြာ်ပပချက်     --------------------------------------------- 

၄။ အဆ ုံပပြု ာ်းကသာ ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုပြာဏ --------------------------------------------- 

 (ပြနြ်ာကျပ်နငှို့ ်အကြရ ကနက်ေေါ်လာတ ုံ ို့ပြငို့ ်  -------------------------------------------- 

 ကြာ်ပပရန)် 

 ဦ်း၀ြ်လ ချင််း (ခ) ဦ်းကြာငစ် န ်

                                                 အြှတ်(၄/၁)၊ သ ရ ြဂဂလာလြ််း၊ ြရြ််းကုံန််းမြ ြုြို့နယ်၊ ရနက်ုံနမ်ြ ြုြို့ 

 ၁၃/ကခန(ဧညို့)် ၀၀၀၄၀၉ 

 

 

 

- 

- 

- 

  

 

 ရမမကွက အမှတ  ၄၆/၄၇ ၊ ကွင ်းအြှတ် ၃၁၃-ခ ၊ 

  ုံရာ်းကလ်းက င််း၊ ြန််းခါ်းကျင််းကကျ်းရ ာ 

အလံုံတပ်မြ ြုြို့၊ ြံုံရ ာခရ ုံင၊် စစ်က ုံင််းတ ုံင််းကေသကက ်း 

 

ရေနစိံမ ်းမှ အဆင ့်မမင ့် ဒဇီယ /ဓါတ ဆ ီ

ထတု လုပ မြန ့်မြ ်း ရောင ်းချမခင ်း လုပ ငန ်း 

 

 

   ၆၅၄၈၄၈၁၈၄ 

 

 

 



- ၁၁ -  

၅။ ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှု အကကာငအ် ညက်ြာ်ြညို့ ် ခန ို့ြှ်န််းအချ နဇ်ယာ်းအပါအ၀င ် အစ အစဉ  

ကြာ်ပပချက ်

 (က) တညက်ဆာကက်ရ်းကာလ သ ုံ ို့ြဟုံတ ်      --------------------------------------- 

  ပပငဆ်ငြ်ှုကာလ (နစှ်၊ လတ ုံ ို့ပြငို့ ်ကြာ်ပပရန)်-------------------------------------- 

 (ခ) စ ်းပ ာ်းပြစ်စတငြ်ညို့က်ာလ      --------------------------------------- 

  (နစ်ှ၊လတ ုံ ို့ပြငို့ ်ကြာ်ပပရန)်  

၆။ ခန ို့ ်ာ်းြညို့ ်အလုံပ်သြာ်းဦ်းကရ- 

 (က) ပပညတ် င််း        ---------------------------------------- 

 (ခ) ပပညပ် (ပညာရှင/်ကျွြ််းကျငသ်)ူ      ---------------------------------------- 

၇။ ပပညပ်ြှ ပပညတ် င််းသ ုံ ို့ ယကူဆာငလ်ာြညို့ ် ြတညရ်င််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုြျာ်းတ င ် ကင သာ်းပြငို့ ် ယကူဆာငြ်ှုပြာဏ 

(Capital in-Cash)၊ ရင််းနှ ်းပစစည််းအပြစ် ယကူဆာငလ်ာြညို့ ် ရင််းနှ ်းကင  ပြာဏ (Capital in-Kinds)  တ ုံ ို့အာ်း 

တ ကျစ ာခ ွဲပခာ်းသတြ်ှတ ်ကြာ်ပပကပ်းရန ်(ပြနြ်ာကျပ် နငှို့ ်အကြရ ကနက်ေေါ်လာတ ုံ ို့ပြငို့ ်ကြာ်ပပရန)်- 

 (က) ကင သာ်းပြငို့ ်ယကူဆာငြ်ှုပြာဏ     ----------------------------------------- 

 (ခ) ပစစည််းအပြစ် ယကူဆာငလ်ာြညို့ ်     ----------------------------------------- 

  ရင််းနှ ်းကင ပြာဏ       ----------------------------------------- 

 

 

ြှတခ်ျက။် ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှသံသူည ် ရင််းနှ ်းပြ ြုပ်နှြံှုနငှို့ ် သကဆ် ုံငက်သာ လ ွ ်ွိဳ႕၀ွက ္ ထ န္းသ ိ ္း ိရ္ည့္ 

သတင််းအချကအ်လကြ်ျာ်းအာ်း  ုံတပ်ပနပ်ခင််းြှကရှာငက်ကဉရန ်ကကာ်ြရှင ် ံတငပ်ပ ကတာင််းဆ ုံန ုံငသ်ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

(၆)လ 

 

ပါြစ်ရရှ မပ ်း (၁)လအတ င််း 

 

 

 

၂၄ ဦ်း 

၄ ဦ်း 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 






