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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၂၅.၇.၂၀၁၅ မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရ။ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ပုိ၍ အာရုံစူးစုိက္ေသာ ျဖန္႔က်က္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွဳမ်ားျဖင့္ FMI သည္ ေအာင္ျမင္မွဳဆက္လက္ရရိွမည္ျဖစ္ျခင္း 

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ (၂၅)၊ ၂၀၁၅။  ေပါင္းစည္းထားေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ ပထမဆုံး အစီရင္ခံသည့္ႏွစ္တြင္ FMI ကုမၸဏီ 

၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွာ က်ပ ္၃၃.၃ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၉၉% တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာ 

အပ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑မ်ားတြင္ 

ခိုင္မာေသာ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ထြန္းမွဳတို႔ေၾကာင္ ့ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြ က်ပ၁္၃.၇ ဘီလီယ ံ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံ 

သည့္ႏွစ္အတြင္း FMI သည္ ကုမၸဏီ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ပို၍ 

ခိုင္မာေသာ ပို၍အာရံုစူးစိုက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳတစ္ရပ္ကိ ု ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏစီတငဖ္ြဲ႔စည္းတည္ေထာငခ္်ိန္ကတည္းက 

ႏွစ္စဥ္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေ၀စုထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းအစဥ္အလာကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး အစုရွယ္ယာတစ္စု လွ်င ္

အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ က်ပ ္(၁၂၀) ထုတ္ေပး ရန္ FMI ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲပ့ါသည္။ 

ေရွ႕တြင္ဆက္လက္၍ FMI ကုမၸဏီ၏ အာရံုစူးစိုက္မွဳသည္ “မဏၰိဳင္သံုးရပ္” ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ 

ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳက႑တို႔အေပၚတြင္ထားရိွသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 

ပင္ အျခားဆြဲေဆာင္မွဳေကာင္းသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေသးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

ဘ႑ာေရး၀န္းေဆာင္မွဳက႑တြင္ FMI သည ္ရိုးမဘဏ္၌ ၅၁% ထည္၀့င္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွျပီးစီးေၾကာင္း ေၾကညာခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရိုးမဘဏ္သည္ အခြနမ္ေပးေဆာင္မီ အသားတင္အျမတ ္၃၆၃% ျမင့္ တက္လာျခင္းျဖင့္ ထူးထူး 

ျခားျခား ၀င္ေငြတုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ ရိုးမဘဏ္သည ္အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား 

ငွားရမ္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြ႔ဲမ်ားအနက ္ အဖြဲ႔ 

တစ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။ FMI သည ္ လြန္ခဲသ့ည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတကလ္ာခဲ့ေသာ ဘဏ ္

လုပ္ငန္း၏အနာဂတ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အေကာင္းဘက္မွရွဳ႕ျမင္ထားရိွပါသည္။ ၄င္း၏ ေကာင္းမြန္သည့္ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင့္ 
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳတို႔ေၾကာင္ ့ရိုးမဘဏ္ 

သည္ အနာဂတ္ကာလတြင္တိုးတက္လာရန္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းတြင္ ရွိေနပါသည္။ 

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑တြင္ FMI ကုမၸဏ၏ီ သန္လ်င္ၾကယ္စင္ျမိဳ႕ေတာ္၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမွဳသည္ ယခုဘ႑ာေရး 

ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင ္ဇုန္ဘီရွိအခန္းမ်ား၏ ၉၃% ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳဆက္လက္ရရွိေနပါသည္။ ၾကယ္စင္ 

ျမိဳ႕ေတာ္၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္သစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Galaxy Towers တည္ေဆာက္မွဳကို ေဖေဖာ၀္ါရီလတြင္ 

စတင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၊ စိမ္းလန္းေသာ၊ ျမစ္ကမ္းနားေဘးသဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ရွိသည္ ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အ 

တန္းမီ လူေနတုိက္ခန္းမ်ားအားရွာေဖြေနေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္လုိအားခိုင္မာေကာင္းမြန္သည္ကုိေတြ႔ရိွခဲပ့ါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ ့ေနျပည္ေတာ္တြင ္ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးအိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းKris Plaza Naypyitaw 

ႏွင့္ ပတသ္က္သည္တ့ိုးတက္မွဳႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္ရွိ Landmark Project တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Meeyahta 

International Hotel Limited ၌ အစုရွယ္ယာသစ္ ၂၀% ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားမွဳတို႔ကိုလည္း FMI ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့ပါ 

သည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳက႑တြင္ FMI သည ္ Lippo Group ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ 

ေၾကာင္း ႏွင့္ အမည္သစ္ျပန္လည္ေပးထားေသာ ပန္းလွိဳင္စီလံုေဆးရံု (PHSH) ကိ ုFMI သည္ ယခုအခါ ၆၀% ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီ 

ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကညာခဲပ့ါသည္။ PHSH သည္ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပန္လည္ဆန္းသစ္မွဳ အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ရပ္ကိ ုေဆာင္ရြက္ခဲရ့ာ 

ယခင္လူနာခုတင္ (၉၅) လံုးရွိရာမွ ယခုအခါ ခုတင(္၁၇၄)လံုးသုိ႔ တိုးျမွင့္ႏိုင္ခဲပ့ါသည္။ ဤေဆးရံုသည္ ေဆးရံုသုံးပစၥည္း 

ကိရိယာသစ္မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ ၂၄/၇ အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေသာ ဌာနတစ္ခုကို လည္း 

ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ၄င္းအေရးေပၚဌာနတြင္ ပစၥည္းကိရိယာ အျပည့္အစံုတပ္ဆင္ထားေသာ လူနာတင္ယဥ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

PHSH သည ္ေဆးရံုရွိ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ “လစာေပးထားသည့္အခ်ိန္ျပည့္” ပံုစံကိုလည္းက်င့္သုံးလွ်က္ရွိရာ PHSH ၌ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ားသည ္အျခားေဆးရံုမ်ားသိ႕ု လွည့္လည္သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွပါ။ လက္ရွိ ပန္း 

လွိဳင္စလီံုေဆးရံုသည ္၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလတြင္ ေဆးရံ(ု၂၀)အထိ ဖြင့္လွစ္ရန္ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တစ ္

ႏိုင္ငံလံုးေဆးရံုကြန္ယက္တြင္ ပထမဆုံးျဖစ္ပါသည္။ 

“မ႑ိဳင္သံုးရပ”္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင့္အတူ FMI သည ္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မွဳလုပ္ငန္း၊ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတိုးတက္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာျခင္းေၾကာင့္ ဤက႑မ်ားမွာ ဆက္လက္အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွမည္ဟု ကုမၸဏီ 

အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီဥက႒ၠ ျဖစ္သ ူဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားရာတြင္ “ယခုႏွစ္တြင္ FMI သည ္ပို၍ေတာင့္ 

တင္းခုိင္မာၿပီးပုိ၍ အာရုံစူးစိုက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ အဓိကက႑သံုးရပ္ကို အျခား 

ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္၀ိုင္းရံထားသည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လက္ရိွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ နက္နက္နဲနဲ 

ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အခြင့္အေရးေပးထားပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည ္တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းေသာ အေျခ 
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ခံစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံမွဳကို စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ျပန္လည္အာရံုစူးစိုက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 

မွ ထြက္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးရလာဒ္သည္ ေရ႕ွတြင္ဆက္လက္၍ သိသာထင္ရွားလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လူမႈ 

အသိုင္းအ၀န္းကိ ုအမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ လူမွဳ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ တာ 

၀န္ယူမွဳ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား 

ေရရွည္ေအာင္ျမင္မွဳႏွင့္ ပတသ္က္၍မ်ားစြာအေကာင္းရွဳ႕ျမင္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အစုရွယ္ 

ယာရွင္မ်ား ႏွင့္ အတူမွ်ေ၀ခံစားရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေၾကာင္း” ျဖင့္ေျပာၾကားခ႔ဲပါသည္။ 

###### 

FMI အေၾကာင္း 

First Myanmar Investment Co.,Ltd.(FMI) ကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ 

ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ (၆၅၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီး စတင္ 

တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္အစြန္းႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုခြေဲ၀မွဳ စဥ္ဆက္မျပတ္ရိွခဲ့ပါသည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရး ၀န္ 

ေဆာင္မွဳက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ဟူေသာ အဓိကက႑(၃)ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 

မွဳ မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ မစ္ဆူဘီရီွ၊ အျပည္ 

ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ လစ္ပိုဂရု(ပ္)၊ တယ္လီေနာ ႏွင့္ ပါကဆ္န္တုိ႔ႏွင့္လည္း အက်ဳိးတူ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 


