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ကနုစ္ညတ္င ္သေဘာၤမ်ားကိ ု၀နေ္ဆာငမ္ႈေပးရန ္IBTTဆပိက္မး္သစဖ္ြင္ပ့ြဲ အခမး္အနားက်ငး္ပျခငး္။ 
 
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ၊ (၇) ရက္၊ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္-  International Bulk Terminal (Thilawa) Co., Ltd. (IBTT)သည္ 

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း၊ အကြက္အမွတ္ ၃၀၊ ၃၁ (က) တြင္ တည္ရွိျပီး (ဂ်ံဳ၊ စပါးစသည္တို ့၏ အေစ့အဆန္မ်ား၊ တိရစၧာန္အစာ၊ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား) ကို ကုန္စည္ 

တင္/ခ် ျပဳလုပ္ႏိုငရ္န္ႏွင္ ့ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ျပီး၊ ၎ဆိပ္ကမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ 

အခမ္းအနားကို Melia Yangon Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမ ွအၾကီးအကမဲ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ 

သံတမန္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသမူ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အၾကီးအကမဲ်ား 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

IBTT ဆိပ္ကမ္းသည ္သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေရစုန္ဘက္ပိုင္း အကြက္အမွတ္ ၃၀၊ ၃၁(က) တြင္ တည္ရွိပါသည္။  

IBTT တြင္  အလ်ား (၂၃၀) မတီာ၊   အနံ (၂၅) မီတာႏွင့္     ေရအနက္ (၁၁) မီတာခန္ ့နက္ေသာ    ဆိပ္ခံတံတားရွိျပီး၊ 

စုစုေပါင္းအရွည္ (၂၀၀) မီတာႏွင့္    DWT (Dead Weight Tonnage)  (၆၀,၀၀၀) တန္  အထရိွိေသာ    သေဘာၤမ်ား 

ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ ္ထားပါသည္။ သိုေလွာင္ရန္အေနျဖင့္   စုစေုပါင္း  (၄၀,၀၀၀) မတ္ထရစ္တန္ သိုေလွာင ္

ႏိုင္ေသာ သုိေလွာင္ရံု (silo) တစ္ခု၊ (၅,၄၀၀) စတုရန္း မီတာရွေိသာ   ကုန္ေလွာင္ရံု (ပ်မ္းမ်ွအားျဖင္ ့တိရစၦာန္အစာႏွင့္ 

ပပဲုပ္ဖတ္တန္အေရအတြက ္ (၂၀,၀၀၀)  မတ္ထရစ္တန ္ သိေုလွာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏ) ရွိပါသည။္ ထို ့အျပင္  IBTT၏ 

အေနာက္ဘက္တြင္လည္း   ေျမဧက (၄၂)ဧက   ရွိေနျပီး    ကုန္စည္အေျမာက္အျမားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး  ဖြံ႕  ျဖိဳး 

တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်  အနာဂတ္တြင ္ တိုးခ် ့ဲလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

IBTTသည္   Capital Diamond Star Group (CDSG)    လုပ္ငန္းစုၾကီးႏွင္ ့ Mitsubishi Corporationတို ့ အက်ိဳးတူ 

ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ထားေသာ   Lluvia Limited,  Kamigumi Co Ltd.,  ႏွင့္  JOIN Corporationတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးတူ 

ပူးေပါငး္ထားေသာ  ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး    သေဘာၤမ်ား   ကုန္စည္တင္/ခ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊     သေဘာၤဆိုက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 

ထြက္္ခြာႏိုင္ရန္    ေဆာငရ္ြက္ေပး ျခငး္၊     ကုနစ္ည္မ်ား သိုေလွာင္ျခင္း၊    ထုတ္ပိုးျခင္း၊     ပိးုမႊားမ်ားရငွ္းလင္းေပးျခင္း 

မ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို ့အျပင ္ IBTTသည္ ဆိပ္ကမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို အခ်ိနျ္ပည့္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ္

ၾကိဳးစား၍ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ဖြ ့ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

IBTTသည္ ယခုႏွစ္ ေမလတြင ္လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး တန္ခ်ိန ္(၂၀,၀၀၀) မ ွ(၂၅,၀၀၀) မတ္ထရစ္တန္ ရွိေသာ 

ဂ်ံဳေစမ့်ား   သယ္ေဆာင္လာသည့္    သေဘာၤသံုးစီးဆိုက္ကပ္ျပီး စုစုေပါင္း (၇၀,၀၀၀)    မတ္ထရစ္တန္ခန ့္ရွိေသာ 

ဂ်ံဳေစမ့်ားကိ ုသေဘာၤခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ သေဘာၤမ်ားဆိပ္ကမ္းသို႔  စတင္ကပ္ေရာက္  

သည့္ ေန ့မွစ၍  (၅)  ရက္အတြင္း   လုပ္ငန္းမ်ားျပီးစီးေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲပ့ါသည္။ IBTTသည္ ပိုမို၍ အမ်ိဳ းအစား 

စံုလင္ေသာ ကုန္တင္သေဘာၤမ်ားကို ကြ် မ္းက်င္ေကာင္းမြန္ေသာ  အရည္အေသြးမ်ားျဖင္ ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးႏုိင္ရန္ 

အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိျပီး ၊    ျမန္မာ့စီးပြားေရး    ဖြ ့ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို    တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေန၍   အေထာက္အက ူ

ျပဳႏုိင္ရန ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည။္ 

 

 



 

IBTT၏ Managing Director ျဖစ္ေသာ Bernd Waltherမ ွေျပာၾကားရာတြင္ “ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ IBTT ဖြင့္ပြဲ 

အခမ္းအနားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္ Lluvia Limited, Kamigumi Co Ltd., ႏွင့္ JOIN Corporation တို ့ျဖင့္ ေရရွည္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုငရ္န ္  ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏  ပထမဆံုး ေျခလမွ္းျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ဆိပက္မ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 

ဖြ ့ံျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္  ျမန္မာ့စီးပြားေရး   အရွိန္အဟုန္  တိုးျမင့္လာေစရန္ကိုလည္း  ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ 

ျဖစ္ပါတယ”္ ဟ ုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

 

 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။  
 

Shimpei Okada 

Corporate Strategy & Planning / Sales and Marketing Manager  

IBTT 

Mobile: +95 9 4433 78509 

Email: shimpei.okada@lluvia.com.mm 

Website: https://www.cdsg.com.mm/ibtt/ 
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