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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ရန္ 

 

FMI သည္ ၀င္ေငြက်ပ္ ၁၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္တင္ရရွိခ့ဲျခင္း 
 

ရန္ကုန္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ - ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္မွဳမွတ္တိုင္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖက္(စ)္ျမန္မာ အင္ဗက္(စ)္ မင့္(န)္ 

ကုမၸဏီ လီမိတက္ (“အက္ဖ္အမ္အိုင္”၊ “ကုမၸဏီ”၊ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအားစုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီ အုပ္စု”) သည္ 

ယခု ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ္ ၁၁၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္လြန္ကာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၃၀% တိုးတက္ခဲ့ျခင္းကုိ 

၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ ေရးက႑ႏွင့္ 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ FMI ၏ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္” မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပန္းလွိဳင္စီလံုေဆးရံု တို႔မ ွဤကုမၸဏီသည္ ခုိင္မာေသာ၀င္ေငြ တိုးတက္မွဳရရိွခဲ့ပါသည္။ 

 

ယခုႏွစ္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျငိမ္သက္ေနေသာ္ျငားလည္း FMI ၏ အစုစပ္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ 

ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ ေတာ္(Star City) စီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္ေနသူ Thanlyin Estate Development သည္ 

ဆက္လက္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Star City မွ FMI ၏ အျမတ္ေ၀စုသည္ က်ပ္ ၃.၃ ဘီလီယံထိ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 

 

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကာလသက္တမ္း တစ္ေလ်ာက္ အျမတ္ေ၀စု စဥ္ဆက္မျပတ္ေပးခဲ့သည့္ FMI သည္ ယခုႏွစ္ 

အျမတ္ေ၀စု အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ (၁၃၅) က်ပ္ အား အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါအျမတ္ေ၀စုအား ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔ 

ေနာက္ဆံုးထား၍ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ၀ယ္ယူရန္လုိအပ္ပါသည္။  

 

ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ရာတြင္ FMI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမဲွဳအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အား 

ဆက္လက္ထား ရိွသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာတန္ဖုိးႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ 

စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းတို႔အား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မွန္ကန္၍ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖင့္ ကုမၸဏီအား 

စီမံခန္႔ခြမဲွဳသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အဓိက အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား အနက္မွ အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ရိုးမဘဏ္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ရန ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရာ ယင္းသို႔တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေရရွည္ 

တိုးတက္မွဳအား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ဘဏ္၏ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမဲွဳႏွင့္ နည္းပညာတို႔အေပၚတြင္ အာရံုစုိက္လ်က္ရိွပါသည္။ 

ဤကုမၸဏီ၊ ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ တယ္လီေနာတို႔အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ မၾကာမီစတင္ရန္ 

စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြလႊေဲျပာင္းေပးပို႔မွဳက႑တြင္ အင္အားတစ္ခုျဖစ္လာရန္ အသင့္အေန 

အထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ 

http://fmi.com.mm/


 

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္၌ တိုးတက္မွဳရွိေနသည္ဆိုေသာ ခံယူခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Star City ႏွင့္ KrisPLAZA 

တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်မွဳပိုမုိမ်ားျပားလာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ထပ္မံ၍ 

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ရွာေဖြသြားရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

 

 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပန္းလွိဳင္စီလံုေဆးရံုသည္ ၄င္း၏ လက္ရိွ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအား 

အရည ္ အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေဆးရံုကြန္ရက္တစ္ခု 

တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ကို ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ယေန႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရာတြင္ FMIကုမၸဏီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေ၀ 

က “FMI သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးအေနအထား 

တြင္ ရိွေနေၾကာင္း၊ ဤဘ႑ာေရးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အနာဂတ္အလားအလာကို မီးေမာင္းထိုးျပ 

လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တြင္ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္”အေပၚ အာရံုစိုက္ေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ 

တစ္ရပ္ရိွပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန ္ အားကိုးတႀကီးေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ 

ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ စီးပြားဖက္အျဖစ္ဆက္လက္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မွဳ 

အတြက္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္အား မိမိတို႔ဖန္တီးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ FMI အတြက္ အနာဂတ္ 

ကာလသည္ လြန္စြာအလားအလာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း ” ျဖင့္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

FMI အေၾကာင္း 

 

ဖက္(စ)္ျမန္မာ အင္ဗက္(စ)္ မင့္(န)္ကုမၸဏီလီမိတက္(FMI) သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ 

အျမတ္အစြန္း ႏွင့္ အစုေပၚအျမတ္အားစဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာရိွေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပထမဆံုးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ FMI ၏ လက္ရိွ အာရုံစိုက္မွဳသည္ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳ၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳက႑မ်ားတြင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္” မ ဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၌ 

စာရင္း၀င္ေသာပထမဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 


