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ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း 

 
 

 
 

 

 

 

ဖတ္(စ)္ျမန္မာအင္ဗက္(စ)္မဲ့(န)္ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြမဲ်ား၊ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကို အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအား အသိေပး 

အပ္ပါသည္။ 

 

၁။  ဦး၀င္းသင္ တာ၀န္မွအနားယူျခင္း 

 

အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ (Non-Executive Director) ဥ၀ီင္းသင္ သည္ တာ၀န္မွအနားယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ FMI ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ခံ 

ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ဦး၀င္းသင္ သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကုမၸဏီေအာင္ျမင္ေရးတြင္ 

အဓိကပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး FMI ကုမၸဏီ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ပထမဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္၍ ေက်းဇူးတင္႐ိွပါ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

၂။  ဒါ႐ုိက္တာဦးၾကည္ေအး အား စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း 

 

ဒါရု္ိက္တာအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္အရ ဦးၾကည္ေအး မွ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးၾကည္ေအး သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရိွသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ မ ွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ 

ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးၾကည္ေအး သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ 

၀ါဏိဇၨဘြ႕ဲႏွင့္ ဥပေဒဘြဲ႕မ်ား ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး၊ ကိုလုိရာဒုိျပည္နယ္၊ Boulder ႐ိွ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ကမာၻ႔ဘဏ္ 

လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဒီပလုိမာဘြဲ႕ရ႐ိွထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္မွတ္ရျပည့္သူ႔စာရင္းကိုင္ 

တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၃။ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ အား လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 

တာ၀န္ေပးျခင္း 

 

ဦးၾကည္ေအး မ ွ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲတို႔မွ စီစစ္သံုးသပ္၍ လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ဦးျမတ္သင္းေအာင္ အား 

တာ၀န္ေပးထမ္းေဆာင္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးၾကည္ေအး အေနႏွင့္ လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 
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အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္႐ိွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၄။  ဦးညြန္႔တင္ အား အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ (Non-Executive Director) ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ျခင္း 

 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕သည္ ဦးညြန္႔တင္ အား အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ 
ဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန ္ အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ ဦးညြန္႔တင္ သည္ ယခင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ 
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္၏ အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲၿ့ပီး 
ယင္းေကာ္မ႐ွင္၌ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာအား အကဲျဖတ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သ ူ
ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္မီက ဦးညြန္႔တင္ သည္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားေသာ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ခဲၿ့ပီး 
အင္ဒုိနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
 

၅။  ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ အား အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ (Non-Executive Director) ႏွင့္ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 

 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ အား 

အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန ္ အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင ္ သည္ Diversity and  National Harmony ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 

သူသည္ Cornell University မွ မဟာ၀ိဇၨာ ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ား ရ႐ိွထားသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားစြာ ေရးသား 

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး City University of Hong Kong ႏွင့္ Singapore National University တို႔တြင္ 

လည္း တြဖဲက္ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သ ူ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ 

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္  

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္သည္ လက္႐ိွအမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င ္ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ 

(ခ) မစၥတာဆာ့(ဂ်္)ပန ္ ေနရာတြင္ အစားထိုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးသည္ 

အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

 

အထက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔မွစ၍ FMI ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာ 

အဖြ႕ဲႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲ 

ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) မစၥတာဆာ့(ဂ်)္ပန္     (အမႈေဆာင္ဥကၠ႒) 

ဦးျမတ္သင္းေအာင္            (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

ဦးသန္းေအာင္                  (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

ပါေမာကၡေဒါက္တာရီရီျမင့္   (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 
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ဦးထြန္းထြန္း                    (အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ) 

ဦးလင္းၿမိဳင္                     (အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ) 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္  (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

ဦးၾကည္ေအး                   (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

ဦးညြန္႔တင္                      (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင ္  (အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိက္တာ) 

 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ 

ဦးၾကည္ေအး (ဥကၠ႒) 

ပါေမာကၡေဒါက္တာရီရီျမင့္ 

ဦးညြန္႔တင္ 

 

လုပ္အားခႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

ဦးျမတ္သင္းေအာင္ (ဥကၠ႒) 

ပါေမာကၡေဒါက္တာရီရီျမင့္ 

ဦၾကည္ေအး 

 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးေကာ္မတီ 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ (ဥကၠ႒) 

ဦးသန္းေအာင္ 

ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင ္

 

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၉၄)အရ အနားယူသြားေသာ ဦး၀င္းသင္ ၏ ေနရာတြင္ ဦးညြန္႔တင္ အား အစားထုိး 

ခန္႔အပ္ရန္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လာမည့္ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ 

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၇၆) (၉၅) ႏွင့္ (၉၆)တုိ႔ အရ ေနာက္ထပ္ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ 

ေက်ာ္ရင္လိႈငအ္ား ခန္႔အပ္ရန္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လာမည့္ႏွစ္ပတ္လည္ 

အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲအမိန္႔အရ 
 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္။ 

http://www.fmi.com.mm/

