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CORPORATE PROFILE
ပြည်ထ

ောင်စုပြန်ြောနုငင
် ံ၏ လူြှုစီးြွောီးဘက်စဖ
ံု ွံွံ့ဖဖ ီးတုီးတက်ရန်အတွက် နုငင
် ံထရီး၊ လူြှုထရီး၊ စီးြွောီးထရီး

စသည် က

စံုတုီးတက်ရန်လုအြ်သည်အနက် ၂၁ ရောစုတွင် အဓက ယှဉဖ် ြ င်စွြ်ီးအောီးပဖစ်ထစြည် သတင်ီးအချက်

အလက်နှင်

ဆက်သယ
ွ ထ
် ရီးနည်ီးြညော

ရြ်တည်ထနြါသည်။

(အုင်စတ)

က

ုကသအ
ုို့ ထရီးြါထသော အင
ု ်စတက

သည်

လွန်စောွ အထရီးြါသည်

အခန်ီးက

အပဖစ်

အောီး အစုီးရ၊ စီးြွောီးထရီးလုြ်ငန်ီးြျောီးနှင် ပြည်သူြျောီး

အပြညအ
် ဝ အသံုီးချနင
ု ထ
် စရန်အတွက် နုငင
် ံတကောနှင် ရင်ထဘောင်တန်ီးနုငထ
် သော ဆက်သွယ်ထရီးအထပခခံအထဆောက်
အအံုြျောီး ရှရန်လုအြ်ြါသည်။
ပြန်ြောနည်ြညောနှင် ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံြှုထကော်ြထ
ု ရီးရှင်ီးအြျောီးြုငက
် ုြပဏလြတက်၊ Myanmar Technologies
and Investment Corporation Public Co., Ltd. (MTI) အောီး ကုြပဏြှတ်ြတ
ံု င်အြှတ် (၃၄၉၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပဖင်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နုင်ဝင်ဘောလ (၂၆) ရက်ထနို့တွင် ပြန်ြောနင
ု ်ငံကုြပဏြျောီးအက်ဥြထေနှငအ
် ည အြျောီးနှင်သက်ဆုင်
ထသောကုြပဏတစ်ခအ
ု ပဖစ် ဖွွံ့စည်ီးတည်ထ

ောင်ခဖြီး၊ ပြန်ြောနုငင
် ံကုြပဏြျောီးအက်ဥြထေ ၂၀၁၇ အရ MYCO တွင်

ကုြပဏြှတ်ြံုတင်အြှတ် (၁၁၇၃၈၀၀၆၈) ပဖင် ပြန်လည်၍ြှတ်ြံုတင်ခြါသည်။ MTI သည် ပြန်ြောနင
ု ်ငံရှ အုင်စတ
က

ကုဦီးထဆောင်လျက်ရထသော
ှ
ပြည်တင
ွ ်ီးြှြညောရှင်နင
ှ လ
် ုြ်ငန်ီးရှင် (၈၆) ဦီး ြူီးထြါင်ီး၍ ဖွွံ့စည်ီးတည်ထ

ောင်ခပခင်ီး

ပဖစ်ြါသည်။
MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏသည် အုင်စတက
ောီးပခင်ီးြဟုတ်ြ အုင်စတက

ြှ တစ်ဦီးတစ်ထယောက် (သြ
ုို့ ဟုတ်) လူတစ်စုအတွက် ဖွွံ့စည်ီး

ြှ လုြ်ငန်ီးရှင်နှင် ြညောရှင်ြျောီးအောီးလံုီးကယ
ု ်စောီးပြ ၍ ဖွွံ့စည်ီးတည်ထ

ထသော အြျောီးြုင်ကုြပဏတစ်ခုပဖစ်သည်အောီးထလျော်စွော၊ ကနဦီးတည်ထ

ောင်

ောီး

ောင်သြ
ူ ျောီးအောီးလံုီးအတွက်သောြကြ နုငင
် ံ

ပခောီးရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံလုသူြျောီးနှင် ပြည်တင
ွ ်ီးြှအပခောီးစတ်ြါဝင်စောီးသူြည်သူကြ
ု ဆု အစုရယ
ှ ယ
် ောြျောီးအောီး ဖတ်ထခေါ်
ထရောင်ီးချသွောီးရန် ရည်ရယ
ွ ်ြါသည်။
ပြန်ြောနုငင
် ံ၏ လုအြ်ထနထသော ဆက်သွယထ
် ရီးအထပခခံအထဆောက်အအံထ
ု ကောင်ီးြျောီး ြံြုီးပဖညတ
် င်ီးရန်နှင်
ပြည်သူလူ

ု၏လုလောီးချက်ပဖစ်သည် ထ ီးနှုန်ီးြှန်ကန်သက်သောဖြီး အဆင်ပြငထ
် သောဆက်သွယထ
် ရီးဝန်ထဆောင်ြှု

ြျောီး ထြီးနုင်ရန်အတွက် ပြည်တင
ွ ်ီးပြည်ြြှ ရင်ီးနှီးပြ ြ်နြ
ှံ ှုြျောီးရယူကော လုြ်ငန်ီးြျောီးထဆောင်ရွကပ် ခင်ီးပဖင် ပြည်ြြှ
ထနောက်ဆံုီးထြေါ်နည်ီးြညောြျောီးကု ပြည်တင
ွ ်ီးသသ
ုို့ ယ်ထဆောင်နုင်ဖြီး၊ ပြည်တွင်ီးရှြညောရှင်ြျောီးနှင် အထပခခံလတ
ူ န်ီးစောီး
ြျောီးအတွက်လည်ီးအလုြ်အကုင်အခွင်အလန်ီးြျောီး ြျောီးစွောထြေါ်

ွန်ီးထစြည်ပဖစ်ြါသည်။ MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏

ြူလရည်ြှန်ီးချက်ြျောီးပဖစ်သည် ၁။ နုင်ငထ
ံ တော်ထခတ်ြဖွံွံ့ဖဖ ီးတီးု တက်ထရီးလုြ်ငန်ီးြျောီးတွင် အုင်စတပဖငအ
် ထ
၂။ ယင်ီးသအ
ုို့ ထ

ောက်အကူပြ ရောတွင် အင
ု ်စတက

ောက်အကူပြ နုင်ထရီး၊

အထပခခံအထဆောက်အအံထ
ု ကောင်ီးြျောီး ြံြုီးပဖညတ
် င်ီး

ထဆောင်ရွကရ
် ောတွင် ြါဝင်ထရီး၊
၃။ ပြည်သူတစ်ရြ်လံုီးအထနပဖင် အုင်စတက

နှင် ြုြုအကျွြီး် ဝင်ဖြီး ထ ီးနှုန်ီးသက်သောထသော အဆင်ပြင်

ဆက်သွယထ
် ရီးဝန်ထဆောင်ြှုြျောီးထြီးနုငထ
် ရီး၊
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စသည်ရည်ြှန်ီးချက်ြျောီးအတင
ု ်ီး ပဖစ်ထပြောက်ထအောင်ပြင်ထရီးကု တစုကြ
် တ်ြတ် ကက ီးစောီးထဆောင်ရက
ွ ်
လျက်ရှြါသည်။

CHAIRMAN’s PREFACE
ထလီးစောီးအြ်ြါထသော အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်လကူ ကီးြင်ီးြျောီးခင်ဗျော
ကျွန်ထတော်ြျောီး ပြန်ြောနည်ီးြညောနှငရ
် င်ီးနှီးပြ ြ်နှံြထ
ှု ကော်ြထ
ု ရီးရှင်ီး အြျောီးြင
ု ်ကုြပဏ (MTI) သည် နှစ်စဉ်
နှစ်ြတ်လည် အထ

ွထ

အ
ွ စည်ီးအထဝီးြျောီးကျင်ီးြလောခသည်ြှော ယခုအကကြ်ြါဆုလျှင် (၈) ကကြ်ထပြောက်ရှခဖြ

ပဖစ်ြါသည်။ စတင်တည်ထ
(ကျြ်သန်ီးထြါင်ီးတစ်ထ

ောင်ခစဉ်က ြတည်ရင်ီးနှီးထငွ (Paid up Capital) ြှော ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀/- ကျြ်

ောငင
် ါီးရောတတ) ပဖစ်ထသော်လည်ီး Rights Issue ရှယယ
် ော (၃) ကကြ်ထခေါ်ယူဖြီးထနောက်ြုင်ီး

နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစန
် ှင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစြ
် ျောီးအတွက် အပြတ်ထဝစုခထဝရောတွ
ွ
င် ထငွသောီးြထြီးြ
အစုရယ
ှ ယ
် ော (Bonus Share) ြျောီးကုသော ထြီးအြ်ခပခင်ီးထ ကောင် ယခုအခါ စုစုထြါင်ီးအစုရှယယ
့် ာ (၄၅၈,၀၉၇) စု၊
ြတည်ရင်ီးနှီးထငွြြောဏ (Paid up Capital) ြှော ၅.၈ ဘလယံ ကျြ်ထကျော်အ
ကျွန်ထတော်ြျောီး MTI အြျောီးြင
ု ်ကုြပဏက ယခုအချန်အ

တုီးတက်လောခြါသည်။

အဓကရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံ

ောီးသည်လုြ်ငန်ီးြျောီးြှော

Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited (MTSH), Myanmar Payment Solution Services Co., Ltd.
(MPSS), Myanmar National Telecom Holding Public Co., Ltd. (MNTH)တုို့ ပဖစ်ြါသည်။ ရင့််းနှ်းမမြှုပန
့် ှှံမှု
မ ာ်းသာမကပဲ Software ထရီးဆွပခင်ီး၊ website ထရီးဆွပခင်ီးြျောီးအပြင် LOYAR MYANMAR COMPANY LIMITED
ကုတည့်ထ

ာင့်ပပ်း၊ “လိုရာသာွား” နှင် “လိုရာပိုို့” Mobile App ြျောီးထရီးဆွကော ပြည်သူူ့ဝန်ထဆောင်ြှု လုြ်ငန်ီးတစ်ရြ်

အထနပဖင် လုြ်ငန်ီးစတင်လြ
ု ထ
် ဆောင်ထနဖြပဖစ်ြါသည်။
၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ်ကတည်ီးက စတင်တည်ထ
အ

ည်ထဖေါ်ထဆောင်ရွကခ
် သည်

ောင်ခသည် ပြန်ြော-ဂျြန် နှစ်နုငင
် ံအစုီးရြျောီး ြူီးထြါင်ီးဖြီး အထကောင်

MTSH ကုြပဏသည် အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်ြျောီး အောီးလံုီးကု နှစ်စဉ် အပြတ်ထဝစုြျောီး

ခွထဝထြီးလျက်ရရော
ှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ြှ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်အ

ကျွန်ထတော်ြျောီး MTI ကုြပဏအထနပဖင် ကျြ်ထငွ ၂.၄၃ ဘလယံ

ထကျော်ရရှခဖြီးပဖစ်ြါသည်။ ေါထ ကောင် ြြတုို့ စတင်ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံခသည် ကျြ်ထငွ ၁.၉၅ ဘလယံ

က် သောလွန်သည်

အပြတ်ထဝစုကပု ြန်လည်ရရှခဖြီးပဖစ်ြါသည်။ ၎င်ီးအပြင် MTSH သည် လောြည် ၃ နှစ် ၄ နှစ် ကောအတွင်ီး Phase-1,
Phase-2, Phase-3 အစရှသည် စြံကန်ီးဧရယောြျောီးအောီးလံုီး အဆံုီးသတ်ဖြီးစီးြည်ဟထ
ု ြျှော်ြှန်ီး

ောီးဖြီး၊ အပခောီးထသော

အလောီးအလောထကောင်ီးသည် “ကက ြို့ကိုန်ွားအမ်ယာပပန်လည်ဖံြို့ဖဖ ွားရရွားစီမံကန်ွား” ကသထ
ုို့ သော လုြ်ငန်ီးကကီးြျောီးအောီး
ဆက်လက်လုြ်ကင
ု ်ရင်ီး အစုရှယယ
် ောရှင်ြျောီးအောီးလံုီး အကျ ီးအပြတ်ရရှထရီးကု ဦီးစောီးထြီးထဆောင်ရက
ွ ်သွောီးြည်
ပဖစ်ထ ကောင်ီး၊ ကောီးသရြါသည်။
အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်လကူ ကီးြင်ီးြျောီးခင်ဗျော
ကျွန်ထတော်ြျောီး MTI ကုြပဏသည် Myanmar Payment Solution Services Co., Ltd. (MPSS) တွင်
အစုရယ
ှ ယ
် ော ၂၀ % ြါဝင်ြါသည်။ MPSS သည် Payment Gateway တစ်ခက
ု ု တည်ထဆောက်ဖြီး ဘဏ်ြျောီး၊
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Payment System ြျောီး အောီးလံုီးကု ချတ်ဆက်ကော ၎င်ီး၏ Payment Gateway Platform ထြေါ်ကထန အဆင်ထပြ
ထချောထြွွံ့စောွ ပဖင် Transition ြျောီးပြ လုြ်နင
ု ်ရန်စစဉ်ထဆောင်ရက
ွ ်

ောီးရှြါသည်။ ၎င်ီးအပြင် ပြည်တွင်ီးအခွန်ြျောီးဦီးစီး

ဌောနသည် MIT ကုြပဏနှင်လက်တွဖြီး လုြ်ထဆောင်လျက်ရသည
ှ
် Project တွင် MPSS သည်လည်ီး Partner အပဖစ်
ဝင်ထရောက်လုြ်ကင
ု ်လျက်ရှြါသည်။
MTI ကုြပဏသည် Myanmar National Telecom Holding Public Co., Ltd. (MNTH) အြျောီးြုင်ကုြပဏ
တွင် အစုရယ
ှ ယ
် ော ၁၀.၇၆ % ြုင်ဆုင်ြါသည်။ MNTH သည် Myanmar National Telecom Infra Co., Ltd. (MNTI)
အောီး တည်ထ

ောင်ကော တောဝါတုင် တည်ထဆောက်ပခင်ီးလုြင
် န်ီးကု လုြ်ကင
ု ်ထဆောင်ရက
ွ ်လျက်ရှြါသည်။ တောဝါတုင်

ထြါင်ီး ၃၆၀ ထကျော်ရှဖြီး တစ်လလျှင်ဝင်ထငွ ကျြ်သန်ီး ၄၀၀ ထကျော်ရရှလျက်ရှြါသည်။ MNTH သည် Mytel တွင်
ယထနို့အ

အစုရယ
ှ ယ
် ော ၁၂ % ြုင်ဆုင်

ောီးြါသည်။

ယခုအခါ MTI အြျောီးြုငက
် ြ
ု ပဏသည် ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံတစ်ခတ
ု ည်ီးကုသော လုြ်ကင
ု ထ
် နပခင်ီးြဟုတထ
် တောဘ
ြံုြှန်ဝင်ထငွြျောီးရရှထစြည် Operation လုြ်ငန်ီးရြ်ြျောီးကလ
ု ည်ီးလုြ်ကင
ု ်လျက်ရထနဖြ
ှ
ပဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်က
စတင်ကော IT Team, Business Development Team ြျောီးဖွွံ့စည်ီးဖြီး Software ထရီးဆွပခင်ီး၊ website
ထရီးဆွပခင်ီးြျောီးအပြင် LOYAR MYANMAR COMPANY

LIMITED

ကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်

ထဖထဖေါ်ဝါရလတွင်

ကုြပဏြှတ်ြံုတင် အြှတ် (124714606) ပဖင် DICA တွင်ြှတ်ြတ
ုံ င်ခြါသည်။ LOYAR MYANMAR ကုြပဏက
ြ

ြဦီးဆံုီး

Product

ပဖစ်သည်

“လိုရာအပ်ပလီရကွားရှင်ွား”

အောီး

ုတ်လုြ်

ောီးဖြီး၊

၎င်ီးအြ်ြလထကီးရှင်ီး

၏လုြ်ထဆောင်ြြ
ံု ှော မမန့်မာနုငင
့် ှံရှအငှာ်း ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအတွက့် သင်တင်ြျှတထသော တကကစနှုန့််း
အမြစ့်အထကာင့်အ

ာ်း စံစနစ်တစ့်ခု

ည့်ထြာ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ပပ်း၊ တကကစထမာင့််းနှင့်သူမ ာ်းနှင့် ခရ်းသည့်ြျောီးအကကာ်း မျှတထသာ

ထစ ်းနှုန့််း၊ ပုမုမမန့်ဆန့်လံုခခံ စတ့်ခ ရထသာ အရည့်အထသွ်းနှင့် စတ့်ထက နပ့်မှုအမပညဝ
့် ထပ်းနုင့်ထသာဝန့်ထဆာင့်မအ
ှု မြစ့်
ဖန်တီး

ောီးထသော

အြ်ြလထကီးရှင်ီးတစ့်ခမု ြစ့်ပါသည့်။

လူကက်းမင့််းတုို့၏ ဝန့်

MTI

အစုရယ
ှ ယ
့် ာရှင့်လကူ က်းမင့််းမ ာ်းအထနမြင့်လည့််း

မ့််းမ ာ်းနှင့် န်းစပ့်ရာပတ့်ဝန့််းက င့်အသုကအ
့် ဝန့််းကု “လိုရာအပ်ပလီရကွားရှင်ွား” အောီး အသံုီးပြ

ကရန် ဝုင်ီးဝန်ီးနုီးထစော်ထြီး ကထစလုြါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ်နှင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ်ြျောီးက အပြတ်ထဝစုအထနပဖင် Bonus Share
ြျောီးထြီးအြ်ခြါသည်။ ယခုနစ
ှ ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်တင
ွ ် အပြတ်ထဝစုြျောီး မထပ်းရန့် ကျွန်ထတော်ြျောီးေါရက
ု တ
် ော
အဖွွံ့က ဆံုီးပဖတ်ခသည်အထြေါ် အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်လကူ ကီးြင်ီးြျောီးအထနပဖင်လည်ီး နောီးလည်သထဘောထြါက်လြ်ြည်
ဟုထြျှော်လင်ြြါသည်။
နဂံုီးချ ြ်အောီးပဖင် MTI ကုြပဏအောီး လွန်ခသည် ၈ နှစ်က တည်ထ
ယံု ကည်စွော ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံ ထ

ောင်ခရော ယခုအချန်အ

စဉ်ဆက်ြပြတ်

ောက်ခြ
ံ ှုထြီးခသည် အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်လကူ ကီးြင်ီးြျောီးအောီးလံုီးကု ထကျီးဇူီးအ

ူီးတင်

ရှထ ကောင်ီး၊ ထပြော ကောီးလုြါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်သည် အကကီးြောီးဆံုီးထသော စန်ထခေါ်ြှုြျောီးရှထနဖြီး၊ ယခုပဖစ်ထနသည်
အထပခအထနအခက်အခြျောီးသည်လည်ီး အြျောီးတကောကကံ ထတွွံ့ထနရတောပဖစ်တောထ ကောင်၊ ကုယ်နည်ီးကုယဟ
် န်ပဖင်
အတတ်နုင်ဆံုီး

ကက ီးြြ်ီးစွြ်ီးထဆောင်လုြထ
် ဆောင် ကရြည်ပဖစ်ြါသည်။

Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd.(MTI)

ကျွနထ
် တော်ြျောီးေါရုကတ
် ောအဖွွံ့အထနပဖင်
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ကုယ့်စွမ့််း၊ ဥာဏ့်စွမ့််းရှသမျှ ကက ီးစောီးကော MTI ကုြဏ
ပ အောီး ထကောင်ီးြွန်သညအ
် ထပခအထနတစ်ခထ
ု ရောက်ထအောင်
အစဉ်အဖြ လုြ်ထဆောင်သောွ ီး ကြည်ပဖစ်ထ ကောင်ီး၊ ကတပြ တင်ပြအြ်ြါသည်။

BOARD OF DIRECTORS AND CEO

ဦီး

င်ထအောင်ခုင်

Chairman
ဦီး

င်ထအောင်ခုင်သည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏေါရုကတ
် ောအဖွွံ့၏ ဥကကဋ္ဌပဖစ်ြါသည်။ ဦီး

၁၉၉၉ ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် တည်ထ

င်ထအောင်ခင
ု ်သည်

ောင်ထသော အုငတ
် ကုြပဏတစ်ခပု ဖစ်သည် Lucky Bird Co., ltd. ၏အုြ်ချ ြ်ြှုူေါရက
ု ်တော

တစ်ဦီးပဖစ်ဖြီး Hotel and Restaurant Management Solution, HP Large Format Printing Solution, Security
Solution and Fleet Management လုြ်ငန်ီးြျောီး၊ Toshiba Copier and POS ြျောီး အောီး ပဖနို့်ပဖ ီးထရောင်ီးချပခင်ီး
လုြ်ငန်ီးရြ်ြျောီးနှင် Engineering Services လုြ်ငန်ီးြျောီးအောီး လုြ်ကင
ု ်ထဆောင် ရွက်လျက်ရှြါသည်။
ဦီး

င်ထအောင်ခုင်သည်

ပြန်ြောနုင်ငက
ံ ွန်ြျ တောအသင်ီးချ ြ်တွင် ဒုတယ ဥကကဋ္ဌ ရော

ီးူ တောဝန်ကုလည့််း

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

ဦီးြင်ီးထဇယျောလှုင်
Vice-Chairman
ဦီးြင်ီးထဇယျောလှုင်သည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့၏ ေုတယဥကကဋ္ဌပဖစ်ြါသည်။ သူသည် Myanmar
Millennium Group Co., ltd ကု ၂၀၀၀ ခုနစ
ှ ်တွင် စတင်တည်ထ

ောင်ခဖြီး အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ောအပဖစ် တောဝန်ယူ

ထဆောင်ရွကထ
် နြါသည်။ Production, Trading, Construction, Hotel, Power Distribution and Transmission,
ICT Infrastructure Solution & Services လုြ်ငန်ီးြျောီး လုြ်ကင
ု ် ထဆောင်ရက
ွ ်လျက်ရြါသည်
ှ
။

Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd.(MTI)
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ဦီးြင်ီးထဇယျောလှုင်သည် ယခုအခါ ပြန်ြောနင
ု ်ငက
ံ ွန်ြျ တောလုြ်ငန်ီးရှငအ
် သင်ီး၏ နောယက၊ ပြန်ြောနင
ု ်ငံ
ကွန်ြျ တောအသင်ီးချ ြ်၏ ဥကကဋ္ဌနှင် ပြန်ြောနုငင
် ံကုန်သည်ြျောီးနှင် စက်ြလ
ှု က်ြှုလုြ်ငန်ီးရှင်ြျောီးအသင်ီးချ ြ်တွင်
အလုြ်အြှုထဆောင် ရော

ူီးတောဝန်ြျောီးကု

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရြါသည်
ှ
။

ဦီးထဇော်ြင်ီးဦီး
Board of Director
ဦီးထဇော်ြင်ီးဦီးသည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ ဦီးထဇော်ြင်ီးဦီးသည်
Myanmar Technology Gateway Co., Ltd.၏ အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ော၊ Myanmar Payment Solution Services
Co., Ltd. (MPSS) ၏အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ောနှင် Barons Tele-Link Co., Ltd. ၏ ေါရက
ု ်တောတစ်ဦီးပဖစ်ဖြီး၊ ICT
Solutions, Telecoms Equipment Provider, System Integration, .mm Domain Registrar, Web
Development လုြ်ငန်ီးလုြြ
် ျောီး လုြ်ကင
ု ်လျက်ရှြါသည်။
ဦီးထဇော်ြင်ီးဦီးသည်

ပြန်ြောနုင်ငံကန
ွ ်ြျ တောအသင်ီးချ ြ်၏

အထ

ွထ

ွအတွင်ီးထရီးြှ ီးတောဝန်ကုလည်ီး

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

ဦီးြင်ီးဦီး
Board of Director
ဦီးြင်ီးဦီးသည် MTI အြျောီးြုငက
် ုြပဏ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီး ပဖစ်ြါသည်။ ဦီးြင်ီးဦီးသည် Myanmar
Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ၏ေါရက
ု ်တောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ဖြီး၊ Micro Computer Co., Ltd.
၏ စတင်တည်ထ

ောင်သတ
ူ စ်ဦီးလည်ီးပဖစ်ြါသည်။ Micro Computer Co., Ltd. သည် Computer Accessories
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and Equipment’s Trading and Distribution (Sole Distribution for: AData, Belkin, Power Plus,
MacGreen) လုြ်ငန်ီးရြ်ြျောီးအောီး လုြ်ကင
ု ထ
် ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရှြါသည်။
ဦီးြင်ီးဦီးသည် ပြန်ြောနုငင
် ံကန
ွ ်ြျ တောြညောရှင်အသင်ီး၏ ေုတယဥကကဋ္ဌ-၁ နှင် ပြန်ြောစီးြွောီးစြံအြှုထဆောင်
ြျောီးအသင်ီး ( Myanmar Business Executives Association) ၏ Founding Member တစ်ဦီးပဖစ်ဖြီး ေုတယ
ဥကကဋ္ဌ-၁ ရော

ူီးတောဝန်၊ ပြန်ြောနုငင
် ံယောဉ်လြ်ီးအနတရောယ်ကင်ီးရှင်ီးထရီးအဖွွံ့ (MORS) ၏ စောရင်ီးစစ်တောဝန်နင
ှ ်

ပြန်ြောနုငင
် ံကွန်ြျ တောအသင်ီးချ ြ်တွင် အလုြအ
် ြှုထဆောင်တောဝန်ြျောီး ကုလည်ီး

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

ဦီးရှန်ီးသူထအောင်
Board of Director
ဦီးရှန်ီးသူထအောင်သည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရက
ု တ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ သူသည် ၂၀၀၂
ခုနစ
ှ ် Global Technology Company ကု စတင်တည်ထ

ောင်ခဖြီး၊ ထနောက်ြင
ု ်ီးတွင်လည်ီး အပခောီးထသော

စီးြွောီးထရီးလုြ်ငန်ီးြျောီးကု တုီးချွံ့လြ
ု ်ကင
ု ်နင
ု ်ခြါသည်။ တုီးချွံ့လြ
ု ်ခထသော Global Technology Group ြှလုြ်ငန်ီး
ြျောီးပဖစ်သည် တယ်လကွနီး် လုြ်ငန်ီးြျောီး (Global Net, 5BB)၊ ြေယောလုြ်ငန်ီး (La La Kyi)၊ ကျန်ီးြောထရီးထစောင်
ထရှောက်ြှုလုြင
် န်ီး (ISEC Myanmar)၊ ြညောထရီးနှင်နည်ီးြညောဆုင်ရော (Pyinnyar-Edtech)၊ ထငွထရီးထ ကီးထရီးဝန်
ထဆောင်ြှုလုြ်ငန်ီး (GIF)၊ အထဆောက်အဦလုြင
် န်ီး (ShweGon Landmark)၊ ကုန်သယ
ွ ်ထရီးလုြင
် န်ီး (Next Tier
International)၊ အကကံထြီးဝန်ထဆောင်ြှုလုြ်ငန်ီး (Next Tier Consulting) စသည်လုြင
် န်ီးြျောီးအောီး ထအောင်ပြင်စောွ
လုြ်ကင
ု ်ထဆောင် ရွက်လျက်ရြါသည်
ှ
။
ယခုအခါ ဦီးရှန်ီးသူထအောင်သည် Roland Berger ၏ Senior Advisor ၊ လူငယ်လုြင
် န်ီးရှင်ီးြျောီးအဖွွံ့
အစည်ီး (YPO) ၏ Chapter Chair စသညတ
် ောဝန်ြျောီးကုလည်ီး

ြ်ီးထဆောင်လျှကရ
် ြါသည်
ှ
။ နုင်ငံတကောအဖွွံ့

အစည်ီးအထနပဖင်လည်ီး နုငင
် အ
ံ ထပခစက
ု ် American Chamber of Commerce အဖွွံ့အစည်ီးတွင် ICT Co-Chair
အပဖစ်တောဝန်

ြ်ီးထဆောင်ထနဖြီး၊ British Chamber of Commerce နှင် European Chamber of Commerce

အစရှသည် နုငင
် တ
ံ ကောအဖွွံ့အစည်ီးြျောီးတွင်လည်ီး အဖွွံ့ဝင်ကုြပဏတစ်ခအ
ု ပဖစ်ြါဝင် ထဆောင်ရွကလ
် ျက်ရှြါသည်။

Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd.(MTI)
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ဦီးြျ ီးပြင်

ွန်ီး

Board of Director
ဦီးြျ ီးပြင်

ွန်ီးသည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ သူသည် Royal

Ayeyarwaddy Co., Ltd. ၏အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ော၊ Royal Thalwin Int’l Trading Co., Ltd. ၏ ေါရုကတ
် ောနှင် Alpha
Power Engineering Co., Ltd. ၏တည်ထ

ောင်သူ ေါရက
ု ်တောတစ်ဦီးပဖစ်ဖြီး Computer and ICT products

Importer and Distributor (Sole distributors for: View Sonic, pqi, Nippon, Nippon POS, Seagate Hard
Disk, Aopen), Authorized Computer Service Center. ICT Products and Services Provider to
Government Tenders, Electrical Installation and Services, Turnkey solution provider to Government
Projects, Electrical Products Importer and Distributor လုြ်ငန်ီးြျောီး လုြ်ကင
ု ်လျက်ရြါသည်
ှ
။
ဦီးြျ ီးပြင်

ွန်ီးသည် ပြန်ြောနင
ု ်ငံကွနြ
် ျ တောအသင်ီးချ ြ်တင
ွ ် ေုတယ ဥကကဋ္ဌ၊ ပြန်ြောနင
ု ်ငက
ံ ုန်သည်ြျောီးနှင်

စက်ြှုလက်ြှုလုြ်ငန်ီးရှင်ြျောီးအသင်ီးချ ြ်တွင်

အလုြအ
် ြှုထဆောင်ရော

ူီးတောဝန်ြျောီးကု

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါ

သည်။

ဦီးထအောင်စုီးသော
Board of Director
ဦီးထအောင်စုီးသောသည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရက
ု တ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ သူသည် MTI ကုြပဏ၏
အစုရယ
ှ ယ
် ော အြျောီးဆံုီးြုငဆ
် ုင်သူြျောီးအနက်ြှ တစ်ဦီးပဖစ်သည်အပြင် ၂၀၀၂ ခုနစ
ှ ်ကတည်ီးက Myanmar
Information Technology Pte Ltd ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်အပဖစ် ထဆောင်ရွကထ
် နသူတစ်ဦီးလည်ီးပဖစ်ြါသည်။
ဦီးထအောင်စုီးသောသည် သတင်ီးအချက်အလက်ဆက်သယ
ွ ထ
် ရီးနှင် နည်ီးြညောက

Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd.(MTI)
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သွယ်ပခင်ီးလုြင
် န်ီး၊ ထရနံ

က
ွ ်ြစစည်ီးြျောီးနှင် အပခောီးကုနြ
် ျ ီးစံုကုနသ
် ွယ်ပခင်ီးလုြ်ငန်ီး၊ အြ် ခခံ ထပြ ထဆောက်လုြ်ပခင်ီး

လုြ်ငန်ီးတက
ုို့ ု လုြ်ကင
ု ်ထနထသော Myanmar ComBiz Group (ပြန်ြောစီးြွောီးဆက်လုြင
် န်ီးစု) တစ်ခလ
ု ံုီး၏ ဥကကဋ္ဌ
အပဖစ် တောဝန်

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

ဦီးထအောင်စုီးသောသည် ၂၀၀၅ ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် “Myanmar ComBiz Group” ကုြပဏပဖင် စီးြွောီးထရီးထလောကသုို့
ဝင်ထရောက်ခဖြီး ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ တ
် ွင် “ASEAN Business Outstanding Entrepreneur Award” အောီး လည်ီးထကောင်ီး၊
၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် “The Runner-Up of ASEAN Business Award 2016 (Employment)” ဆုအောီးလည်ီးထကောင်ီး
ရရှခြါသည်။ အထကောင်ီးဆံုီးကက ီးစောီးအောီး

တ
ု ်ြှု၏ ရလေ်အထနပဖင် Myanmar ComBiz Trading Co., Ltd. သည်

၂၀၁၇ ခုနစ
ှ တ
် ွင်လည်ီး “Most Promising ASEAN Enterprise Award in ASEAN Business Awards 2017”
အောီးထြီးအြ်ချီးပြင်ပခင်ီး

ခံခရြါသည်။

အဖွွံ့အစည်ီးြျောီး၏ က

အသီးသီးတွင်လည်ီးြါဝင်၍ တောဝန်ယထ
ူ ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရှြါသည်။ သူသည် UMFCCI

၏တွဖက် ဘ

ဦီးထအောင်စုီးသောသည်

လူငယ်လုြင
် န်ီးရှငတ
် စ်ထယောက်ပဖစ်သည်အပြင်

ထရီးြှုီးတစ်ဦီးအပဖစ် ထဆောင်ရွကလ
် ျက်ရှဖြီး Myanmar Computer Federation Association

(MCF) တွင်လည်ီး တွဖက်အတွင်ီးထရီးြှုီးတစ်ဦီးအပဖစ် တောဝန်ယထ
ူ ဆောင်ရွကလ
် ျက်ရြါသည်
ှ
။ ၂၀၀၅ ခုနစ
ှ ်တွင်
ရန်ကုန်စီးြွောီးထရီးတကကသုလြ
် ှ B.ECom စီးြွောီးထရီးြညောဘွွံ့ကု ရရှခြါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် MBA စီးြွောီးထရီး
ြဟောြညောဘွွံ့ကု ရရှဖြီးထနောက် Assumption University တွင် Doctorate Program of Organizational
Development အောီး ဆက်လက်ထလလောဆည်ီးြူီးလျက်ရှြါသည်။

ဦီးထအောင်ထအောင်
Board of Director
ဦီးထအောင်ထအောင်သည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ ဦီးထအောင်ထအောင်
သည် Ahter Oo Co., Ltd. ၏စတင်တည်ထ

ောင်သတ
ူ စ်ဦီးပဖစ်ဖြီး၊ ပြန်ြောနင
ု ်ငံသောီးြျောီးဘဏ်လြတက် (MCB)၊

Proven Technology Industry Co., Ltd. နှင် Myanmar Payment Solution Service Co., Ltd.
(MPSS)၏ေါရုကတ
် ောတစ်ဦီးလည်ီးပဖစ်ြါသည်။ IT Solution Consultation, Home and Office Security and
Monitoring Solution Provider, Software Solution Services လုြင
် န်ီးြျောီး လုြ်ကင
ု ်လျက်ရှြါသည်။
ယခုလက်ရတွ
ှ င် SAP Support and Services, iDS-Hotel Management Solution, HR Solution, Micro
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Finance Platform နှင် Customized Software and System Development စသည်ဝန်ထဆောင်ြှုြျောီးကု
လည်ီးထြီးလျက်ရှြါသည်။
ဦီးထအောင်ထအောင်သည် ပြန်ြောနုငင
် ံကွန်ြျ တောြညောရှငအ
် သင်ီးတွင် အလုြ်အြှုထဆောင်ရော
လည်ီး

ူီးတောဝန်ကု

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှသည်အပြင် အြျ ီးသောီးစြံခနို့်ခထရီးေ
ွ
ဂရထကောလြ် (NMDC) တွင် ထခတတနည်ီးပြတစ်ဦီး

အပဖစ်လည်ီး ဝင်ထရောက်သင် ကောီးထြီးလျက်ရှြါသည်။

ဦီးစုီး

ွဋ်

Board of Director
ဦီးစုီး

ွဋ်သည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ ေါရုကတ
် ောအဖွွံ့ဝင်တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ ဦီးစုီး

ွဋ်သည် Precision

Focus Co., Ltd. ၏ အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ောတစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ Precision Focus Co., Ltd. သည် Smart Card
Systems, Power Conditioning, Systems, Solar Power Systems and Industrial Automation Systems
စသည် နည်ီးြညောနှင်ြတ်သက်သည် Business Solution လုြ်ငန်ီးြျောီး လုြ်ကင
ု ်လျက်ရြါသည်
ှ
။
ဦီးစုီး

ွဋ်သည် ၁၉၉၈ ခုနစ
ှ တ
် ွင် ရန်ကုန်နည်ီးြညောတကကသုလ်ြှ B.E (Electronic) ဘွွံ့ကု ရရှခဖြီး ၂၀၀၅

ခုနစ
ှ ်တင
ွ ် ရန်ကုန်စီးြွောီးထရီးတကကသုလ်ြှ MBA စီးြွောီးထရီးြဟောြညောဘွွံ့ကုရရှခြါသည်။ ရန်ကုန်တင
ု ်ီးထေသကကီး
ကွန်ြျ တောလုြ်ငန်ီးရှငအ
် သင်ီးတွင် တွဘက်အတွင်ီးထရီးြှ ီးတောဝန်ကုလည်ီး

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

ဦီးြျ ီးြင်ီးဦီး
Chief Executive Officer

Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd.(MTI)
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ဦီးြျ ီးြင်ီးဦီးသည် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ Chief Executive Officer တစ်ဦီးပဖစ်ြါသည်။ ဦီးြျ ီးြင်ီးဦီး
သည် Discovery Digital Co., Ltd. ၏အုြ်ချ ြ်ြှုေါရုကတ
် ောပဖစ်ဖြီး Computer Sale and Services, Computer
Maintenance & Services for Ministries, Government Departments, NGOs, other private companies and
associations လုြ်ငန်ီးြျောီး လုြ်ကင
ု ်လျက်ရှြါသည်။
ဦီးြျ ီးြင်ီးဦီးသည် ပြန်ြောနုငင
် က
ံ ွန်ြျ တောလုြ်ငန်ီးရှငအ
် သင်ီး၏ ဒုတယ ဥကကဋ္ဌနှင် ပြန်ြောနုငင
် ံကွန်ြျ တော
အသင်ီးချ ြ်တွင် အလုြ်အြှုထဆောင် ရော

ူီးတောဝန်ြျောီး

ြ်ီးထဆောင်လျက်ရှြါသည်။

AITIVITIES
7th Annual General Meeting
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MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏ၏ သတတထပြောက်အထ

ထ
ွ

ွအစည်ီးအထဝီးကကီးကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဩဂုတ်လ (၂၉) ရက်

ထနို့တွင် Online ZOOM Video Conferencing ပဖငက
် ျင်ီးြပြ လုြ်ခြါသည်။ အစည်ီးအထဝီးတွင် လက်ရှ BOD (၉)
ဦီးြှ (၃) ဦီးနုတ်

ွက်ခြါသည်။ ၎င်ီး (၃) ဦီး နှင် အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်ြျောီး

အဆုပြ လောသူ (၁) ဦီး၊ စုစထ
ု ြါင်ီး (၄) ဦီး တုို့

ြှ BOD အပဖစ် ထရွီးထကောက်ခရ
ံ န်

ြှ (၃) ဦီးအောီး Online e-voting စနစ်ပဖင် အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်ြျောီးက

ထရွီးထကောက်တင်ထပြောက်ခြါသည်။

Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited (MTSH)
ရန်ကုန်တင
ု ်ီးထေသကကီး၊ ထကျောက်တန်ီးဖြ ွံ့နယ်အတွင်ီးရှ သလဝါထေသတွင် ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ က
် တည်ီးက
ပြန်ြော-ဂျြန် နှစ်နုငင
် ံအစုီးရ ြူီးထြါင်ီးထဆောင်ရက
ွ ထ
် ရီးစောချွန်လောအရ တည်ထဆောက်အထကောင်အ
အ

ူီးစီးြွောီးထရီးဇုန်စြံကန်ီးကကီးတွင် ကြက

ည်ထဖေါ်ထနသည်

ပြ သူ အြျောီးြုင်ကုြပဏ (၉)ခုတင
ွ ် MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏသည်

လည်ီး တစ်ခအ
ု ြါအဝင်ပဖစ်ြါသည်။
၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ်ြှ စတင်ဖြီး ရှယယ
် ောရှင်ြျောီးအောီးလံုီးကု အပြတ်ထဝစုြျောီးခွထဝထြီးခရော ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်အ
ကျြ်ထငွ ၂.၄၃ ဘလယံ ရရှခဖြီးပဖစ်ြါသည်။ သြ
ုို့ ါ၍ MTI ကုြပဏက ကနဦီးရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံခသည် ကျြ်ထငွသန်ီး
၁,၉၅၀ ၏ ၁၂၄ % ထကျော် အပြတ်ထဝစု ရရှခသည်သထဘောပဖစ်ြါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် ြတ်လ (၃၀) ရက်ထနို့တွင်
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MTSH ၏ သတတြအကကြ်ထပြောက် အထ

ွထ

အ
ွ စည်ီးအထဝီးကကီးကု Online ZOOM meeting ပဖငက
် ျင်ီးြပြ

လုြ်ခရော MTI ကုြပဏ၏ ကယ
ု ်စောီးပြ ေါရက
ု ်တောပဖစ်သူ ဦီးြင်ီးဦီး တက့်ထရာက့်ခပါသည့်
ဲ
။
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ြတ်လ (၅)ရက်ထနို့တွင် ရန်ကုနတ
် င
ု ်ီးထေသကကီးအစုီးရအဖွွံ့နင
ှ ် ဖြ ွံ့ပြနှငအ
် ြ်ယောဖွွံ့ံ ဖဖ ီးထရီးဦီးစီး
ဌောနတြ
ုို့ ှ တင်ေါထခေါ်ယူခသည် “ကက ွံ့ကန
ု ်ီးအြ်ယောပြန်လည်ဖွံွံ့ဖဖ ီးထရီးစြံကန်ီး” အောီး ထဆောင်ရွကရ
် န်ဝင်ထရောက်
ယှဉဖ် ြ င်ခရော တင်ေါထအောင်ပြင်ခြါသည်။ အဆုြါစြံကန်ီးသည် ရန်ကုန်နည်ီးြညောတကကသုလ်အနီး၊ ရန်ကုန-်
အင်ီးစန်လြ်ီးြကကီးနှင်၊ ဗဟလ
ု ြ်ီး၊ ရန်ကုန်ဖြ ွံ့ြတ်ရ
ထသော အထနောက်ကက ွံ့ကုန်ီးဝန်

ောီးလြ်ီးအ ကောီးတည်ရသည
ှ
် ဧရယော (၁၇) ဧက ကျယ်ဝန်ီး

ြ်ီးအြ်ယော ပြန်လည်အဆင်ပြငတ
် ည်ထဆောက်ထရီးနှင် စီးြွောီးထရီး၊ ကျန်ီးြောထရီး၊

ြညောထရီး၊ စသည် ဘက်စဖ
ံု ွံွံ့ဖဖ ီးထရီးြျောီးအတွက် နုငင
် ံတကောအဆင်ြ တည်ထဆောက်အထကောင်အ
ရွက်ခင
ွ ်ရရှခပခင်ီးပဖစ်ြါသည်။ စြံကန်ီးတည်ရြှု
ှ ထနရောအထနအ
MTSH အောီး အကျ ီးအပြတ်ြျောီးရရှထစြည်

ည်ထဖေါ် ထဆောင်

ောီးအရ အောီးသောချက်ြျောီးသည် အနောဂတ်အတွက်

ြ်တန်ီး အြ်ခခံထပြ စြံကန်ီး တစ်ခပု ဖစ်လောြည်ပဖစ်ြါသည်။ ၎င်ီးအပြင်

ကချင်စီးြွောီးထရီးဇုန်၊ ထကျောက်ပဖ ထရနက်ဆြ်ကြ်ီးနှင် အ

ူီးစီးြွောီးထရီးဇုန် တတ
ုို့ င
ွ လ
် ည်ီး ဝင်ထရောက်လုြ်ကင
ု ်ရန်

ပြင်ဆင်လျက်ရှြါသည်။ သလဝါ SEZ သည် ြံုြှနအ
် ောီးပဖင် Phase 1, Phase 2, Phase 3 ဆုဖြီး လုြက
် ုင်လျက်ရှရော
ထနောင်လောြည် ၃ နှစ် ၄ နှစအ
် တွင်ီး လုြ်ငန်ီးြျောီးဖြီးစီးြည်ဟု ခနို့်ြှန်ီး

ောီးြါသည်။ ေါထ ကောင်လည်ီး အလောီးအလော

ထကောင်ီးသည် အပခောီးထသောလုြ်ငန်ီးရြ်ြျောီးကု လုြ်ကင
ု ်ရန် ကက ီးစောီးလျက်ရှြါသည်။
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ၊် ြတ်လ (၂၀) ရက်ထနို့ြှစတင်ကော ပြန်ြောနင
ု ်ငံ ထငွထချီးသက်ထသခံလက်ြှတ်ကကီး ကြ်ထရီး
ထကော်ြရှင် (SECM) က ပြည်တင
ွ ်ီးထန နင
ု ်ငံပခောီးသောီးြျောီးနှင် ပြည်ြရှနင
ု င
် ံပခောီးသောီးြျောီးြါ အစုရယ
ှ ယ
် ော အထရောင်ီး
အဝယ်ပြ လုြ်ပခင်ီးကု ခွင်ပြ ထြီးခြါသည်။ MTSH ၏ ေါရုကတ
် ောဘုတ်အဖွွံ့ဝင်ြျောီးက နုင်ငံပခောီးသောီးြျောီး ြါဝင်
ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံြှုကု ကနဦီးအစတွင် ၅ % အ

ြါဝင်နင
ု ထ
် ရီးအတွက် တညတညွတတ
် ည်ီး ဆံုီးပဖတ်ခွင်ပြ ထြီးခဖြီး၊

ထနောင်အခါ ဝယ်လုအောီးတုီးပြင်လောြှုနှင် MTSH ကုြဏ
ပ အတွက် အကျ ီးရှြှုအထြေါ်ြူတည်ဖြီး၊ တုီးပြငထ
် ရောင်ီးချ
သွောီးြည်ပဖစ်ထ ကောင်ီးလည်ီး ကောီးသရြါသည်။ လက်ရှအထပခအထနတွင် YSX စောရင်ီးဝင် ကုြပဏြျောီးအောီးလံုီးအနက်
MTSH သည် ဝယ်လုအောီးအြျောီးဆံုီးပဖစ်သည်အပြင် ယထနို့အ
လည်ီးပဖစ်ြါသည်။ ထနောင်တင
ွ ်

ထ ကွီးြှဝန်

ုတ်ဝန်ြုီး လံုီးဝြရှထသော ကုြပဏတစ်ခု

ြ်ြံရရှလောြည် အပခောီးရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံြှုအခွငအ
် လြ်ီးြျောီးတွင်

ြ်ြံရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံ

ကော အစုရယ
ှ ယ
် ောရှင်ြျောီးအတွက် အကျ ီးအပြတ်ြျောီးြုြရ
ု ရှထစထရီး ကက ီးြန်ီးလျက်ရထ
ှ ကောင်ီး၊ သရှရြါသည်။

Myanmar Payment Solution Services Co., Ltd. (MPSS)
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Myanmar Payment Solution Services Co., Ltd. (MPSS) သည် ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ်ကတည်ီးက စတင်တည်
ထ

ောင်ခပခင်ီးပဖစ်ကော၊ Mobile Payment ဝန်ထဆောင်ြှုလြ
ု ်ငန်ီးြျောီး၊ Mobile Network Operator ြျောီးပဖစ်သည်

MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel, Mectel တန
ုို့ ှင် တုကရ
် ုကခ
် ျတ်ဆက်ဖြီး Mobile Top up & SMS Gateway
Service အောီး အထပခခံကော FMCG နှင် Corporate ြျောီးအတွက် ထ ီးကွကစ
် ီးြွောီးထရီးစနစ်၏ ဖြ င်ဆင
ု ်ြှုတင
ွ ်
အထရီးြါသည် Promotion campaign ြျောီးကုလည်ီး လုြ်ထဆောင်ထြီးလျက်ရှြါသည်။ ယခုအခါ နုင်ငထ
ံ တော်
အစုီးရက COVID-19 ပဖစ်ြွောီးထနသည် ကောလအတွင်ီး၊ e-Commerce နှင် Online Payment ကစစရြ်ြျောီးအောီး
တွငတ
် ွငက
် ျယ်ကျယ်အသံုီးပြ ရန် အောီးထြီးလျက်ရှရော MPSS သည်လည်ီး “Paymal” (Bill Payment Service
Platform) အထနပဖင် ဘဏ်ြျောီးကု e-Gift Card (i Tune, Game ...) ြျောီးအတွက် ဝန်ထဆောင်ြှုြျောီးထြီးလျက်
ရှြါသည်။ Online Tax Payment နှင်ြတ်သက်ဖြီး ြြကယ
ု ်တင
ု ် Mobile Phone ြှ အခွနထ
် ဆောင်လရ
ုို့ ြည်စနစ်ကု
အခွန်ဦီးစီးဌောနနှင် အစုီးရက အတည်ပြ ဖြီးပဖစ်ကော MPSS သည်လည်ီး ေလုြ်ငန်ီး

တွင် ြါဝင်သောွ ီးဖြပဖစ်

တောထ ကောင် ထရရှည်ဝင်ထငွ ရရှလောထတောြည်ပဖစ်ြါသည်။ MPSS တွင် ထကောင်ီးြွန်သည် Business Plan နှင် Idea
ြျောီးရှဖြီး၊ ေအတွက် Capital Injection လုြ်ရန် လုအြ်လျက်ရှြါသည်။
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13

ANNUAL REPORT (2020-2021)

Myanmar National Telecom Holding Public Co., Ltd. (MNTH)

MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏသည် Myanmar National Telecom Holding Public Co., Ltd. (MNTH) အြျောီး
ြုင်ကုြပဏတွင် အစုရယ
ှ ယ
် ော ၁၀.၇၆ % ပင
ု ့်ဆင
ု ့်ပါသည့်။ ယခုလက်ရှအချန်အ
ရင်ီးနှီးပြ ြ်နှံ

ပြန်ြောကျြ်ထငွ ၆.၂၈၆ ဘလယံ

ောီးြါသည်။ MNTH အြျောီးြုင်ကုြပဏသည် Mytel တွင် အစုရယ
ှ ယ
် ော ၁၂ % ြုင်ဆုင်ြါသည်။

MNTH သည် Myanmar National Telecom Infra Co., Ltd. (MNTI) ကု တည်ထ

ောင်ကော တောဝါတုင်

တည်ထဆောက်ပခင်ီးလုြ်ငန်ီးကု လုြ်ကင
ု ်လျှက်ရှြါသည်။ တောဝါတုင်စစ
ု ုထြါင်ီး ၃၆၀ ခနို့်ရှကော ၎င်ီး၏ Value ြှော
ထေေါ်လောသန်ီး ၅၀ ထကျော်ရှဖြီး လစဉ် Revenue ြှောထေေါ်လော ၃ သန်ီးထကျော်ရရှြါသည်။ MNTH ၏ စတုတထ
အကကမ့်ထမမာက့် အထ

ထ
ွ

အ
ွ စည့််းအထဝ်းကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ၊့် ဒဇင့်ဘာလ (၁၁) ရက့်ထနို့၌ Online ZOOM meeting

မြင့်က င့််းပမပြှုလုပ့်ခပါသည့်
ဲ
။

Nay Pyi Taw Science and Technology Park

ထနပြည်ထတော် Science and Technology Park ကု ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ကတည်ီးက ထနပြည်ထတော်စည်ြင်သော
ယောထရီးထကော်ြတက MCF သုို့ ကြ်ီးလှြ်ီးခပခင်ီးပဖစ်ဖြီး၊ COVID-19 ကောလအတွင်ီး ထနှောငထ
် နှီး ကနို့် ကောြှုြျောီး
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ရှခထသော်လည်ီး ြူလရည်ြှန်ီးချက်ြြျက်ထအောင် ဆက်လက်လုြ်ထဆောင်နုငထ
် ရီး ကက ီးစောီးအောီး

တ
ု ်သည်အထနပဖင်

ဗသုကောြင
ု ်ီးဆုင်ရော ြံုစြ
ံ ျောီးထရီးဆွပခင်ီး၊ Feasibility Study လုြ်ငန်ီးရြ်ြျောီး လုြထ
် ဆောင်ပခင်ီး၊ စသည်တအ
ုို့ ောီး
အချန်နှငတ
် စ်ထပြီးည ထဆောင်ရက
ွ ်နင
ု ထ
် ရီးအတွက် MTI နှင် MICTDC တြ
ုို့ ူီးထြါင်ီးကော ကုြပဏအချ ွံ့အောီး Proposal
ြျောီးထတောင်ီးခံခြါသည်။ ၎င်ီးထနောက် Design Valley နှင် Trust Venture Partners ကုြပဏြျောီးကု ထရွီးချယ်ခဖြီး
Feasibility Study Service Agreement ကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ၊် ထဖထဖေါ်ဝါရလ (၂၆) တွင် လက်ြှတထ
် ရီး
Feasibility Study Report ကုလည်ီး သက်ဆင
ု ်ရောသို့ု တင်ပြ

ုီးနုင်ခ ကဖြီး၊

ောီးခဖြီးပဖစ်ြါသည်။ သထ
ုို့ သော်လည်ီး လတ်တထလော

နုင်ငထ
ံ ရီးအထပခအထနြျောီးထ ကောင် ထရှွံ့ဆက်လုြ်ကင
ု ်နင
ု ်ပခင်ီးြရှထသီးြ ပဖစ်ထနရြါသည်။

PRODUCTS
၁။ Inventory Management System
Warehouse ြျောီး၏

stock ြျောီးကု control လုြ်ထြီးထသော system တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ Inventory

Management System တွင် Set up Module နှင် ထနို့စဉ်ရရှထသော stock ြျောီး၊ လက်ကျန် Stock ြျောီးကု ကည်၍
Warehouse ြျောီးြှ Opening stock, Stock receive, Stock Transfer, Stock Damage, QC Stock ြျောီး စထသော
Stock Control module ြျောီး ြါဝင်ြါသည်။ အဓကအထနပဖင် Inventory Management system တွင် Delivery
Order, Deliver Order Complete, Delivery Cancellation စသည်ပဖင် DO Module ကု Control လုြ်နင
ု ်သည်
စနစ်ြါဝင်ြါသည်။ ဌောနအတွင်ီးရှဝန်

ြ်ီးြျောီး၏ Permission ြျောီးကု စတ်ကက က်စြံနုင်ပခင်ီး၊ အ

က်အရောရှြှ

approved ထြီးပခင်ီး၊ စထသော features ြျောီးြါဝင်ြါသည်။ ဤစနစ်အောီး MTI က လျှြ်စစ်ဓောတ်အောီး ပဖနို့်ပဖ ီးထရီး
လုြ်ငန်ီး၊ ြစစည်ီးစြံထရီးဌောန(ရန်ကုန)် တွင် အသံုီးပြ ရန်ထရီးဆွထြီးခပခင်ီးပဖစ်သည်။

၂။ E-voting System
Admin Panel - ကွန်ြျ တောစနစ်ပဖင် ဆနဒြထြီးနင
ု ်သည် (e-voting) ထဆောဖ်ဝလ်ကု MTI ကုြပဏက
ထအောင်ပြင်စွောထရီးသောီးဖန်တီးထြီးခြါသည်။

ုစနစ်တွင်

User

Management

(အသံုီးပြ သူ

ဝင်ထရောက်ယှဥဖ် ြ င်ြည် ကယ
ု ်စောီးလှယထ
် လောင်ီးြျောီး၏ အထသီးစတ်အချက်အလက်ြျောီး

န်ီးချ ြ်ပခင်ီး)၊

ည်သွင်ီးပခင်ီး၊ ပြင်ဆင်

ပခင်ီး၊ ဖျက်ပခင်ီး၊ ြထြီးြှတတ
် ြ်ီး (Voting Record List) ြျောီးနှင် ြရလေ် (Voting Result List) ြျောီး ကည်ရန
ှု ုင်ပခင်ီး၊
Report ြျောီး

တ
ု ်နင
ု ပ် ခင်ီး။

Generator Panel – ြထြီးရန်အတွက် Voter ID
တစ်ဆင် ြထြီးနင
ု ်ရန် Bulk SMS ြထ
ုို့ ြီးနင
ု ်ပခင်ီး၊

ုတ်ထြီးပခင်ီး၊ ြထြီးြည်သူြျောီးအောီး အွန်လုင်ီးက

ုတယ
် ဖူ ြီးထသော ID ြျောီးကု Voter ID List တွင်ပြန်၍ ကည်ရှု

နုင်ပခင်ီး။
Voter Panel – ြထြီးသူ voter ဘက်ြှ voter ID အသံုီးပြ ၍ ြထြီးနုင်ပခင်ီး၊ ဝင်ထရောက်ယှဥ်ဖြ င်ြည်
ကုယ်စောီးလှယထ
် လောင်ီးြျောီး၏ အထသီးစတ်အချက်အလက်ြျောီးအောီး ဝင်ထရောက် ကည်ရှုနင
ု ်ပခင်ီး၊ စသည် စနစ်ြျောီး
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ြါဝင်ြါသည်။ ယခုအချန်အ

ထအာက့်ထြေါ်မပပါ ကုမပဏမ ာ်း၊ အသင့််းအြွွဲ့ဲ မ ာ်းတွင့် ထအာင့်မမင့်စာွ အသှံု်းမပြှုခဲပပ်း

မြစ့်ပါသည့်။
(၁)

ပြန်ြောနုငင
် ံဆရောဝန်ြျောီးအသင်ီး (MMA)တွင် ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်နင
ှ ် ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ စုစုထြါင်ီး (၂) ကကြ်

(၂)

ပြန်ြောနုငင
် ံကွန်ြျ တောလုြင
် န်ီးရှင်ြျောီးအသင်ီး (ထနပြည်ထတော်) တွငတ
် စ်ကကြ်

(၃)

ပြန်ြောနည်ီးြညောနှင်ရင်ီးနှီးပြ ြ်နြ
ှံ ှုထကော်ြထ
ု ရီးရှင်ီးအြျောီးြုငက
် ုြပဏ (MTI) တွင် တစ်ကကြ်

(၄)

မမန့်မာနုငင
့် ှံသာ်းမ ာ်းဘဏ့် (MCB) တွင်တစ်ကကြ်

၃။ STT Car Service Map
ပြန်ြောနုငင
် ံရှ Workshop List ြျောီးကု တစ်ထနရောတည်ီးတွင် ကညရ
် ှုနင
ု ်ရန်နှင် ြြတု၏
ို့ အနီးအနောီးတွင်
ရှထသော workshop ြျောီးကလ
ု ည်ီး ဆုင်၏အြည်ြျောီးအလုက် လည်ီးထကောင်ီး၊

ဝန်ထဆောင်ြှုအြျ ီးအစောီးအလက
ု ်

လည်ီးထကောင်ီး၊ ရှောထဖွနင
ု ်ြည်ပဖစ်ြါသည်။ ဤ Application အောီး Shwe Taung Tet Myanmar ကုြပဏအတွက်
ထရီးဆွ

ောီးပခင်ီးပဖစ်ြါသည်။ ယခုအခါ New features ြျောီးအတွက် ဆက်လက်လုြ်ထဆောင်လျှက်ရှြါသည်။
STT Car Service Map - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.car_service_map

၄။ Corporate Website
ကုြပဏြျောီးအတွက် ကယ
ု ်ြုင် website ြျောီးထရီးဆွထြီးပခင်ီးကုလည်ီး ထဆောင်ရွကထ
် ြီးလျက်ရှြါသည်။
ထရီးဆွထြီးခထသော website ြျောီးြှောထအောက်ြါအတင
ု ်ီးပဖစ်ြါသည်။
MTI - http://www.mti.com.mm/
Loyar Myanmar - http://www.loyarmyanmar.com/
Thanlarmon Trading - http://www.thanlarmontrading.com/
Hsu Myanmar Trading - http://www.thanlarmontrading.com/

၅။ Loyar Thwar & Loyar Poh
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MTI အြျောီးြုင်ကုြပဏသည် ပြည်သူူ့ဝန်ထဆောင်ြှုလုြ်ငန်ီးတစ်ခအ
ု ထနပဖင် လုြ်ထဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ကော
“LOYAR MYANMAR COMPANY LIMITED” ကု၂၀၂၀ ခုနှစ် ထဖထဖေါ်ဝါရလတွင် ဖွွံ့စည်ီးတည်ထ
LOYAR MYANMAR ကုြဏ
ပ ၏ ြ
“AdventSoft”

ြဦီးဆံုီး Product တစ်ခပု ဖစ်သည် “Loyar Mobile Application” ကု

နည်ီးြညောကုြပဏတစ်ခန
ု င
ှ ်ြီးူ ထြါင်ီးကော

ြ်ြံလုအြ်သည် Features ြျောီးကု

ထရီးဆွခဖြီးပဖစ်သည်အပြင်

အသံုီးပြ ထနစဉ်အတွင်ီး

ည်သွင်ီးကော အဆင်ပြင်တင်လျှက်ရှြါသည်။ ၎င်ီး Mobile App အောီး အသံုီး

ပြ ြည်သူြျောီး အလွယတ
် ကူ Download ပြ လုြ်နင
ု ်ရန် Google Play Store တွင်လည်ီး တင်
၏ သတတြအကကြ်အထ

ထ
ွ

ောင် ခြါသည်။

ောီးခဖြီးပဖစ်ရော MTI

အ
ွ စည်ီးအထဝီးကကီးကျင်ီးြသည် ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ၊် ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်ထနို့တင
ွ ် အစုရယ
ှ ့်

ယာရှင့်မ ာ်းအာ်း အသထပ်းပပ်း Soft-Launch ပြ လုြ်နင
ု ်ခြါသည်။ ၎င်ီးအြ်ြလထကီးရှင်ီးအောီး

တ
ု ်လုြ်ရပခင်ီး၏

ရည်ရွယ်ချက်ြှော မမန့်မာနင
ု ့်ငရ
ှံ အငှ
ှ
ာ်းယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအတွက့် သင်တင်ြျှတထသော တကကစနှုန့််း

ာ်း စံစနစ်တစ့်ခု

အမြစ့်အထကာင့်အ
နုင်ရန်အတွက်လည်ီး

ည့်ထြာ့်ရန့်မြစ့်ပါသည့်။ တကကစစ်းနင့််းမည့်ခရ်းသည့်ြျောီးအတွကသ
် ောြကြ ြစစည်ီးြျောီးထြီးြုို့
မျှတထသာထစ ်းနှုန့််း၊

ပုမုမမန့်ဆန့်လံုခခံ စတ့်ခ ရထသာ

အမပညဝ
့် ထပ်းနုငထ
့် သာဝန့်ထဆာင့်မှုအမြစ့် ဖန်တီး

အရည့်အထသွ်းနှင့်

စတ့်ထက နပ့်မှု

ောီးထသော အြ်ြလထကီးရှင်ီးတစ့်ခမု ြစ့်ပါသည့်။

၆။ MMPRODA (Made in Myanmar App)
မမန့်မာနုငင
့် ှံသာ်းမ ာ်းသာမက နုင့်ငှံမခာ်းသာ်းခရ်းသွာ်းမ ာ်းပါ မမန့်မာနုင့်ငှံအတွင့််း
ွက့်ကုန့်နင
ှ ့် SME

တ
ု လ
့် ုပ့်ထသာ ထဒသ

တ
ု ့်ကန
ု ့်မ ာ်းကု Mobile Application အသှံု်းမပြှုပပ်း အလွယတ
့် ကူရှာထြွနုင့်ရန့်ရည့်ရယ
ွ က
့် ာ

ထရ်းဆွဲထနမခင့််းမြစ့်ပါသည့်။
တုင့််းရင့််းထဆ်းဝါ်း စသမြင့် က

၎င့််း

App

ပပ်းစ်းသွာ်းပါက

မမန့်မာ

ုတက
့် ုန့်မ ာ်းကု

စာ်းသှံု်းကုန့်၊

လူသှံု်းကုန့်၊

အလုက့် လွယ့်ကစ
ူ ွာရှာထြွနုင့်မည့်မြစ့်ပါသည့်။

၇။ Other Projects (Nonprofit)
(၁)

Loyar Kuu (လုရာကူ)- COVID-19 ဒုတယလင
ှု ့််း ကာလအတွင့််း MOHS က MCF သုို့ အကူအည

ထတာင့််းခှံခရာ
ဲ MTI က Emergency Service တစ့်ခအ
ု ထနမြင့်အသှံု်းမပြှုနုင့်ရန့် ကူညခဲပါသည့်။
(၂)

Geofencing - COVID-19 ထရာဂါ

မ့််းခ ြှုပ့်နင
ု ထ
့် ရ်းအတွက့် Quarantine

ာ်းရှထသာသူမ ာ်းအာ်း

သတ့်မှတထ
့် နရာမ ာ်းတွင့် သတ့်မှတ့်ရက့်အတုင့််း စည့််းကမ့််းတက လုကန
့် ာနုငထ
့် ရ်း Monitoring လုပ့်ထဆာင့်
နုင့်ရန့် ရည့်ရယ
ွ ့်ပါသည့်။
၈။ GAP APP
မမန့်မာနုငင
့် ှံ သစ့်သ်းဝလှံ ဟင့််းသ်းဟင့််းရွက့်စက
ု ့်ပ ြှု်း
တွဲြက့်ပပ်း GAP Certificate ထလျှာက့်

ုတလ
့် ုပ့် တင့်ပို့ထ
ု ရာင့််းခ သူမ ာ်းအသင့််း (MFVP) နှင့်

ာ်းလာသူမ ာ်းကု Online မှ လွယ့်ကူစာွ ထဆာင့်ရက
ွ ့်ထပ်းနင
ု ့်ထရ်း

Application တစ့်ခက
ု ုလည့််း ထရ်းဆွဲနုငထ
့် ရ်း ကကြှု်းစာ်းအာ်း

ုတ့်လျှက့်ရှပါသည့်။
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