စေတာ့အတ
ိ ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သြင္းရန္ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္

ဤစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္
ျမန္မာကုမၸဏီတ႔က
ို သာ၀ယ္ယူျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္
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မာတိကာ
အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ........................................................................... ၆

၂။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀င္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ........................................ ၈

၃။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ........................................ ၁၂

၄။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ........................ ၁၄

၅။

ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခအေၾကာင္းရင္းမ်ား ................................................................ ၁၅

၆။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ...................................... ၂၂

၇။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ အေၾကာင္းအရာ ................................................... ၂၆

၈။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မွ လုပ္ငန္းအေျခအေနသံုးသပ္တင္ျပခ်က္ ......................... ၅၈

၉။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ၏ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားဆုိင္ရာ
အေၾကာင္းအရာ၊ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕၀င္မ်ား ....................................................... ၆၅

၁၀။

ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(RELATED PARTY
TRANSCATIONS) .............................................................................. ၉၁

၁၁။

ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ...................................................... ၉၄

၁၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ ....................... ၉၅

၁၃။

သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ .................. ၁၀၂

၁၄။

အခြန္အခမ်ား ..................................................................................... ၁၀၉

၁၅။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ........................................................... ၁၁၁

ေနာက္ဆက္တဲြ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတ္လ(၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆံုးေသာဘ႑ာေရးႏွစ္
-လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ ၏အစီရင္ခံစာ
- လက္က်န္ရွင္းတမ္း
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- ၀င္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
- ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း
- အစုရွင္မ်ားရပုိင္ခြင့္ေျပာင္းလဲမႈစာရင္းရွင္းတမ္း
- ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚရွင္းလင္းခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လ(၃၁) ရက္ေန႕ ကုန္ဆံုးေသာဘ႑ာေရးႏွစ္
-လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ ၏အစီရင္ခံစာ
- လက္က်န္ရွင္းတမ္း
- ၀င္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
- ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း
- အစုရွင္မ်ားရပုိင္ခြင့္ေျပာင္းလဲမႈစာရင္းရွင္းတမ္း
- ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအေပၚရွင္းလင္းခ်က္
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သု႕ိ
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဖက္စပ္ကုမၸဏီလီမီတက္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္။

တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ၏အမည္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္

ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စားလွယ္

ဦးျမင့္ေဇာ္ ဒါရိုက္တာ
တဲြဘက္အတြင္းေရးမႈး
ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ

ကုမၸဏီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၆၁၉/၆၂၁)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲဲတန္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဆက္သယ
ြ ္ရန္ပုဂိၢဳလ္

ဦးျမင့္ေဇာ္
ဒါရိုက္တာ/ အၾကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ(္ ၆၁၉/၆၂၁)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲဲတန္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္းနံပါတ္

၀၉၅၁၃၇၆၄၅၁ - ၄၅၂/၃၇၈၂၆၈ - ၂၆၉
၀၉၅၁၂၅၁၇၄၈ - ၇၄၉/ ၂၅၂၄၁၂

ဖက္စ္နံပါတ္

၀၉၅၁၂၅၂၄၀၈/၂၅၁၇၅၀/၂၅၁၇၄၇

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္၏ဘ႑ာေရး

ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ(MSEC)

4

၂၁-၂၅ ဆူးေလဘုရားလမ္း
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) ၏ပထမထပ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရံုး၊ ပန္းဘဲဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
(၁၆-ေအ)၊ ေမခလမ္း၊ မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏စာရင္းစစ္အဖဲြ႕

ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္
လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္
ဦးလွထြန္းႏွင့္အဖဲ႕ြ လီမီတက္၊ ၆၄(ဘီ)၊
ေရႊဂံုပလာဇာ၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းလမ္း၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အီးေမးလ္လိပ္စာ

fpbho.ygn@gmail.com
hofist.private@gmail.com

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႕စာရင္းသြင္းျခင္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္အမ်ိဳးအစား

သာမန္အစုရွယ္ယာမ်ား

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအမည္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း
(Yangon Stock Exchange)

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကုိအမ်ားျပည္သူ

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္

သု႕ိ ျပသထားမည့္ေနရာ

အမွတ(္ ၆၁၉/၆၂၁)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ ပန္းဘဲဲတန္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္၏၀က္ဘ္ဆိုက္
http://www.fpb.com.mm
www.firstprivatebank.com.mm
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၁။အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
FPB

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမတက္။

CBM

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

MSEC

ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္
ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ

MFTB

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သယ
ြ ္မႈဘဏ္

YSX

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

SECM

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကးီ
ၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္

MOPF

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန

NPL

အတိုးအရင္းေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ေခ်းေငြ

FY

ဘ႑ာေရးႏွစ္(ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဧျပီလ ၁ရက္တြင္စတင္၍
ေနာင္လာမည့္ႏွစ္၏ မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးသည္)

BOD

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕

Companies Act

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၁၄)

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သင
ြ ္းျခင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားစာရင္း
သြင္းျခင္း

SE Law

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္
ေရးဥပေဒ

SE Rules

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း
ဝယ္ေရးးနည္းဥပေဒမ်ား

AML

ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈဆန္႕က်င္ကာကြယ္ျခင္း

DDL

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းတင္သင
ြ ္းျခင္းဆိုင္ရာ
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ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း
CBS

နိုင္ငံတကာအဆင္႔မီွဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္

Kyats/Ks

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

USD/USD$

အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ

ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္မပါ၀င္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖၚျပပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
ေသာ္လည္း

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္

နည္းဥပေဒ ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

ကန္႕သတ္မထား

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ

ဥပေဒ၊

အဂၤလိပ္ဘာသာမွ တိုက္ရိုက္

ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆခ
ို ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
သည္

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႕

ရွင္းတမ္းမ်ား၊

အစုရွယ္ယာရွင္(၃)ဦးပါ၀င္သည့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ

စာရင္းသြင္းသည့္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၏

ဘဏ္၏အတြင္းအျပင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

စာရင္းစစ္ျခင္းတုိ႕ကုိ

ဘ႑ာေရး

ျပန္လည္သံုးသပ္၍

ၾကီးႀကပ္ထိန္းညွိေပးရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။
ဘဏ္၏ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲ႕ြ

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေသာေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲြ႕သည္ ကုမၸဏီ၏
သင္းဖြ႕ဲ စည္းမ်ဥ္းပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္
ခန္႔အပ္ျခင္း၊

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

သက္ဆိုင္ရာ

တာ၀န္ခံမ်ားကုိ

အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္မ်ားေၾကညာျခင္း အစရွိသည့္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲရ
ြ မည္ျဖစ္သည္။
ဘဏ္ဖင
ြ ့္ရက္

သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေန႕ရက္အတြင္းရွိ

အခ်ိန္အတိုင္းအတာကုိ ထံုးစံအတိုင္းရည္ညႊန္းပါသည္။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ နံနက္၉း၃၀မွ
ညေန၄း၃၀အထိျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏အရင္းအႏွီးတန္ဖိုး

ကုမၸဏမ
ီ ွ တရား၀င္ထုတ္ေဝျပီးေသာ ရွယ္ယာမ်ားအားလံုး၏

စုစုေပါင္းေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းတန္ဖုိးျဖစ္သည္။ ေစ်းကြကဝ
္ င္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကုိ ကုမၸဏီရွယ္ယာ မ်ားႏွင့္
ရွယ္ယာတစ္စု၏

လက္ရွိေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းကုိ

ေျမွာက္ျခင္းျဖင့္

တြက္ခ်က္ပါသည္။

ဤကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကို ကုမၸဏီ၏စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး သိ႕ု မဟုတ္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ
ကုိ ကန္႕ကြက္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ပမာဏကုိစိစစ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည္။
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၂။စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀င္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္
အေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ား
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္၏ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိ္န္းYSX
သိ႕ု

စာရင္းတင္သြင္းရန္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုးအတြက္

ေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း(စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕
စာတမ္းဟုေခၚဆုိပါသည္)

စာရင္းတင္သင
ြ ္းရန္အတြက္

ကုိအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤဖြင့္ဟ

ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းႏွင့္အညီ

ရွယ္ယာအသစ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္းသု႕ိ မဟုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
ဤစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္တိက်မႈရွိေရးႏွင့္ျပည့္စံုမႈရွိေရးအတြက္
ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ ၀င္တိုင္းက အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူပါသည္။ လက္ေတြ႕က်ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
အားလံုးကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလၽွ်င္

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္

အမွားအယြင္း

သိ႕ု မဟုတ္

လွည့္စားေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သိ႕ု မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား
မပါရွိေၾကာင္းကို သူ/သူမတုိ႕၏ အေကာင္းဆံုးေသာအေတြ႕အႀကံဳ၊ အသိပညာႏွင့္ယံုၾကည္မႈတ႕ုိ အရ
ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီကအာမခံပါသည္။
ရန္ကန
ု ္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း YSX သည္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း၏ အျပီးသတ္တင္ျပမႈ
ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတင္သင
ြ ္းမႈကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤသု႕ိ သေဘာ
တူျခင္း သည္ YSX အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းထားေသာရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္းရန္ေထာက္ခံျခင္း
သိ႕ု မဟုတ္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သိ႕ု မဟုတ္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူျခင္းဟု ယူဆရန္ အရိပ္လကၡဏာ တစ္ခု
မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒႏွင့္အညီသို႕မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္စံုၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။
YSX

သည္

ဤစာတမ္းတြင္

ေဖာ္ျပမထားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္

သု႕ိ မဟုတ္

အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ယင္း၏တိက်မွန္ကန္မႈ သိ႕ု မဟုတ္
ျပည့္စံုမႈအတြက္ တရား၀င္ေဖၚျပလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤစာတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ခံစားရဖြယ္ရွိေသာ ဆံုးရံႈးမႈ
တစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ YSX မွတာ၀န္မရွိပါ။
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ရွယ္ယာမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကသာ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ရွယ္ယာမ်ားကု၀
ိ ယ္ယူမည့္

ပုဂၢိဳလ္သ
္ ည္

သူ/သူမ၏

ကိုယ္ပုိင္တန္ဖုိးျဖတ္မႈအေပၚ

ယံုၾကည္အားထားသင့္ေပသည္။ သူ/သူမ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခအေနအထားႏွင့္
ဘ႑ာေရးအေျခအေန အစရွိသည္တုိ႕ကုခ
ိ ်ိန္ဆစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနသည္႔အႏၱရာယ္မ်ားကုိ
ဤဖြင့္ဟ

အကဲျဖတ္သင့္သည္။

ရွယ္ယာမ်ား၀ယ္ယူရန္

ေဖၚထုတ္ခ်က္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊

သင့္တြင္

စဥ္းစားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊

သံသယတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက

ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား သိ႕ု မဟုတ္
ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းမိတၱဴမ်ားကုိပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္၊အမွတ္
(၆၁၉/၆၂၁) ကုန္သည္လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းမိတၱဴကို

ဘဏ္၏၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ

www.firstprivatebank.com.mm မွလည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ စူးစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေ၀သည့္ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား မိတၱဴရရွိႏ္ိုင္သည့္ရံုးဌာန
ရံုးအမည္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္္

တည္ေနရာ

အမွတ္(၆၁၉/၆၂၁)၊ဗိုလ္ဆန
ြ ္ပက္လမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိ႕ႈ ။

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္
စေတာ့အိတခ
္ ်ိန္းသုိ႕၀င္ေရာက္ရန္္အတြက္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္
မိမိတ႕ုိ ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ ေနရာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ႏွင့္အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္
သည္

အဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

အေထာက္အထားမ်ား၏

တိက်မွန္ကန္မႈ

သိ႕ု မဟုတ္

ျပည့္စံုမႈကုိျဖစ္ေစ၊ ဤဖြင့္ဟေဖၚထုတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ မပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖစ္ေစ၊
ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္းသု႕ိ မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆုိျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။
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သိ႕ု တည္းမဟုတ္ အာမခံသူ၏ကတိ၊ တာ၀န္ယူမႈသို႕မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳမႈအေနျဖင့္သာ အနက္
အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္း သိ႕ု မဟုတ္အားထားယံုၾကည္ျခင္းျပဳသင့္ေပသည္။ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအၾကံ
ေပးပုဂၢိဳလ္သည္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀င္ေရာက္ရန္ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာသို႕မဟုတ္
ရည္ညႊန္းထားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

အေထာက္အထားမ်ား၏

တိက်

မွန္ကန္မႈ

သိ႕ု မဟုတ္ ျပည့္စံုမႈအေပၚ တာ၀န္ခံျခင္းသို႕မဟုတ္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ယူျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား၏
တိက် မွန္ကန္ျပည့္စံုမႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္
ျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္အေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ
အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ရင္းႏွီးပတ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ ေသာ္လည္းကာင္း၊
အားထားယံုၾကည္၍မရေၾကာင္းကုိ

ဤဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္စာတမ္း

ရရွိထားသူ

သိ႕ု မဟုတ္

ၾကည့္ရႈထားသူ တိုင္းမွ သိရွိလက္ခံထားရပါမည္။
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္
အစုရွယ္ယာမ်ား

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

၀ယ္ယူရန္ၾကိဳတင္ကမ္းလွမ္းျခင္း

ႏွင့္၀ယ္ယူျခင္း

ေစ်းႏွုန္းယွဥ္ၿပိဳင္အဆုိျပဳျခင္း၊
သို႕မဟုတ္ရွယ္ယာမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း တု႕ိ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္
အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္အား မည္သို႕မွ် ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပး၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။
ေရွ႕အလားအလာေဖၚျပခ်က္မ်ား
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတြင္ကုမၸဏီအနာဂတ္အလားအလာႏွင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေနတ႔ုိ
အေပၚ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ထင္ဟပ္ေနသည့္ ေရွ႕အလားအလာ ခန္႕မွန္း
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ အလားတူပင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္လည္း ကုမၸဏီ၏
စီးပြားေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏
စြမ္းအားႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

မထားပဲေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။

လက္ဦးရယူအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိလည္း

ကုမၸဏီ၏

အနာဂတ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊

ကန္႕သတ္
ဘ႑ာေရး

ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
ယင္းေရွ႕အလားအလာခန္႕မွန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိယူဆသည္၊ခန္႕မွန္းသည္၊ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း
သည္၊ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ ယံုၾကည္သည္၊ အစီအစဥ္ရွိသည္၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ျဖစ္ခဲ့ႏို္င္သည္၊ ျဖစ္လိမ့္မည္၊
ျဖစ္သင့္သည္

စေသာစကားလံုးမ်ား

သိ႕ု မဟုတ္

ယင္းတုိ႕၏

ဆန္႕က်င္ဘက္စကားလံုးမ်ား၊

သိ႕ု မဟုတ္ ႏိွႈင္းယွဥ္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းေရွ႕အလားအလာ ခန္႕မွန္းေဖာ္ျပခ်က္
မ်ားမွာ သမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ လက္ေတြ႕
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ

ရလဒ္မ်ား၊

ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊

ႀကီးပြားတုိးတက္မ၊ႈ

ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ လက္ရွိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား သိ႕ု မဟုတ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။
ရွယ္ယာမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ထိုေရွ႕အလားအလာ ခန္႕မွန္းေဖာ္ျပခ်က္
မ်ားသည္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏
အမွန္တကယ္ ဘ႑ာေရးအေနအထား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္ႏွင့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ကုမၸဏီမွ
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕သည္

လက္ေတြ႕တြင္

ဤေရွ႕အလားအလာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တင
ြ ္ အဆုိျပဳထားခဲ့သည္တို႕ႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း တု႕ိ ကုိ
သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ဤေရွ႕အလားအလာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံထားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္
မႈမ်ားသိ႕ု မဟုတ္လက္ရွိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟုကုမၸဏီမွအာမခံႏိုင္
မည္ မဟုတ္ပါ။
ျဖန္႕ေ၀ျခင္း
ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္း (DDL) အီလက္ထေရာနစ္ဗားရွင္းကုိ YSX ၀က္ဘ္ဆိုက္
(http://ysx-mm.com)တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ေတာင္းဆုိပါကရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသည့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသ႕ုိ
အီးေမးလ္ျဖင့္

ျဖစ္ေစ၊

အီးေမးလ္ျဖင့္ပုိ႕ေပးႏိုင္ပါသည္။
စာျဖင့္ျဖစ္ေစ

ကုမၸဏီမွ

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းကုိ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အာမခံသူမွ

လက္ခံရရွိပါက

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ သိ႕ု မဟုတ္ ထုတ္ေဖၚထားသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား၊
ျငင္းဆုိခ်က္မ်ား၊

အေျခအေနႏွင့္

ေဖၚျပခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက

အျပည့္အ၀

သိရွိသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူပါသည္။ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းႏွင့္ယင္းစာတမ္းတြင္
ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ကုိလည္း သတိျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။
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၃။ေရြးခ်ယ္ထားေသာဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ေအာက္တင
ြ ္ ေဖၚျပထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္
ကုန္ဆံုးသာဘ႑ာေရးႏွစ္၂၀၁၅ႏွင့္
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားမွ

၂၀၁၆ခုႏွစ္တုိ႕အတြက္

ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းစစ္မွစစ္ေဆးၿပီးေသာ

ယင္းတုိ႕၏မိတၱဴမ်ားကို

ေနာက္ဆက္တဲတ
ြ င
ြ ္

ပူုးတဲြ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခ်က္၊ ဘ႑ာေရး
အေျခအေန ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္မ်ားကုိ ခဲျြ ခမ္းစိပ္ျဖာျခင္းအပိုင္း၊ ဤြဖင
ြ ့္ဟ ေဖာ္ထုတ္
ခ်က္စာတမ္းပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စာရင္းစစ္မွစစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ မွတ္စု
မ်ားႏွင့္အတူ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာေရးအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆

၂၀၁၅

၂၀၁၄

လက္က်န္ရွင္းတမ္း
ေငြသားႏွင့္အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား

၃၀,၀၄၈.၇၆

၂၆,၂၉၄.၄၀

၁၉,၈၂၈.၇၇

၁၇၂,၀၀၄.၇၄

၁၅၅,၃၂၆.၂၇

၁၃၆,၅၃၈.၆၁

၅,၃၉၇.၉၃

၃,၈၉၇.၆၄

၃,၈၈၀.၂၈

စုစုေပါင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား

၂၀၇,၄၅၁.၄၃

၁၈၅,၅၁၈.၃၁

၁၆၀,၂၄၇.၆၆

လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား

၁၅၅,၄၃၂.၁၂

၁၄၃,၇၀၅.၅၄

၁၂၃,၈၈၃.၂၅

စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား

၁၅၅,၄၃၂.၁၂

၁၄၃,၇၀၅.၅၄

၁၂၃,၈၈၃.၂၅

၅၂,၀၁၉.၃၁

၄၁,၈၁၂.၇၇

၃၆,၃၆၄.၄၁

စုစုေပါင္း၀င္ေငြ

၂၂,၆၄၆.၁၉

၂၀,၈၅၀.၅၆

၁၈,၃၂၇.၃၉

အၾကမ္းအျမတ္

၈,၅၄၉.၃၄

၈,၇၆၂.၄၀

၈,၀၄၈.၃၄

၁၀,၈၆၅.၉၆

၁၀,၇၇၄.၁၀

၉,၈၄၄.၁၄

စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈစရိတ္မ်ား

၂,၁၁၀.၀၀

၁,၆၉၇.၅၀

၁,၅၁၃.၄၁

အခြန္အခမ်ားမႏႈတ္မအ
ွီ ျမတ္ေငြ

၈,၇၅၅.၉၆

၉,၀၇၆.၆၀

၈,၃၃၀.၇၃

၂၀၆.၆၂

၃၁၄.၂၀

၂၈၂.၃၉

ေငြႏွင့္ေငြျဖစ္လယ
ြ ္ေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား
ေငြျဖစ္မလြယ္ေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား

စုစုေပါင္းအသားတင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တန္ဖုိး
အရံႈးအျမတ္ရွင္းတမ္း

အသံုးစရိတ္မ်ားမႏႈတ္မီအျမတ္ေငြ

အခြန္အခမ်ား

12

၀င္ေငြခြန္

၂,၁၃၇.၂၀

၂,၁၈၉.၃၅

၂,၀၁၀.၅၃

အသားတင္အျမတ္ေငြ

၆,၄၁၂.၁၄

၆,၅၇၃.၀၅

၆,၀၃၇.၈၁
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၄။ စေတာ့အတ
ိ ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသိ႕ု စာရင္းတင္သြင္းျခင္း
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း YSX သု႕ိ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းႏိုင္ရန္
ေလွ်ာက္ထားခဲၿ့ ပီးျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူအတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးေနာက္ တစ္လအတြင္း

YSX တြင္

ရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤဖြင့္ဟခ်က္စာတမ္းႏွင့္အညီ မည္သည့္
ရွယ္ယာကုိမွ် ႀကိဳတင္၀ယ္ယူရန္ ထုတ္ေပးျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ YSX၏
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအားလံုးကုိ ကုမၸဏီမွ လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ မွ
အာမခံႏိုင္ပါသည္။
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသိ႕ု စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကုိ ကုမၸဏမ
ီ ွ
က်ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ၁၃,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကုန္က်မည္ဟုခန္႕မွန္းပါသည္။
(၁) စာရင္းသြင္းခ

၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

(၂) ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ေၾကာ္ျငာခစရိတ္

၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

(၃) ကၽြမ္းက်င္အၾကံေပးပညာရွင္ငွားရမ္းခ
(၄) အေထြေထြ

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
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၅။ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမေရရာမႈ၊
အျခား ေစ်းကြက္မ်ားထက္ အိမ္ေျမေစ်းျမင့္မားေနမႈ တု႕ိ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
အမွန္တကယ္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနေပသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အေနျဖင့္
အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခရွိေသာအေျခအေန (၃) ရပ္မွာ ေၾကြးဆံုးျပႆနာ၊ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာျပႆနာႏွင့္ ေစ်းကြက္ျပႆနာ တု႕ိ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမီတက္မွ
အထူးသျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အဓိကဆံုးရႈံးႏိုင္ေျချပႆနာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ေၾကြးဆံုးျပႆနာ( Credit Risk )
အတိုးရေငြကုိ အဓိက၀င္ေငြအျဖစ္ အားထားေနရေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအားလံုးအတြက္
ေၾကြးဆံုးျပႆနာသည္

ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခရွိေသာ

အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေပသည္။

ခိုင္မာေသာ

ေခ်းေငြေပၚလစီ၊ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားစနစ္တက်စိစစ္ျခင္းႏွင္႔ထိေရာက္စာြ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း
တု႕ိ ျဖင့္ အတိုး အရင္း ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြမ်ားကုိ မေျပာပေလာက္ေသာ
ပမာဏအထိေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါ သည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တင
ြ ္ လက္ရွိအားျဖင့္ ေၾကြးဆံုးျပႆနာကုိ
ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ေလာေလာဆယ္ေၾကြးဆံုးတစ္ခုသာရွိၿပီးက်ပ္သန္း၃၀ျဖစ္ပါသည္။
တရားရံုးမွေငြေခ်းသူ၏ပုိင္ဆိုင္မႈ( အေပါင္ပစၥည္း)ကုိ ေလလံတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ ပထမ
အၾကိမ္ေလလံတင
ြ ္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲသ
့ ျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္တင
ြ ္ ၾကမ္းခင္းေစ်း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အေနျဖင့္ မူလေခ်းေငြ၊ အတုိး၊ ဒဏ္ေငြႏွင့္စရိတ္စကမ်ားအတြက္
ကာမိႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ ေၾကြးဆံုးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အလြန္တရာၾကာျမင့္စြာ
အခ်ိန္ယူေလ့ရွိသည့္ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရင္ဆုိင္က်င့္သံုးၾကရပါသည္။
ေၾကြးဆံုးျပႆနာမ်ားကို
ေခ်းယူသ၏
ူ

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေန၊

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏

လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရျခင္းမွာ

မတည္ျငိမ္ေသာအိမ္ျခံေျမေစ်းအတက္အက်၊

ေခ်းေငြတန္ဖုိးျဖတ္မႈျမင့္မားျခင္းအျပင္

အေထြေထြျပည္တင
ြ ္းစီးပြားေရး

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အတိုးႏႈန္းမတည္ျငိမ္ျခင္းျပႆနာ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္
ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္ အျမင့္ဆံုး
အတိုးႏႈန္းႏွင့္

ေငြစုစာရင္းအေပၚ

ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္

အနိမ႕္ ဆံုး

အတိုးႏႈန္းမ်ားကုိ

ျပဌာန္း

ေပးပါသည္။္ မိမိတ႕ုိ ဘဏ္အေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွခ်မွတ္ထားေသာအတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ
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ေဘာင္မ်ားအတြင္း၌သာလွ်င္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

လည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အပ္ေငြ၊

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတ႕ုိ ဘဏ္အေနျဖင့္ အရဲစြန္႕၍ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မလုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ေငြေၾကးအတက္အက် အေျခအေန
ေပၚမူတည္၍ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသည္။ အပ္ေငြ ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား၏
အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဘဏ္မ်ား၏အျမတ္အစြန္းကုိ ထိခိုက္ ေစသည့္
ႀကီးမားေသာ အျခားျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထု႕ိ ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ား၏အတိုးႏႈန္း မတည္ျငိမ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီးယင္းကဲ့သ႕ုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ ဘဏ္၏အျမတ္ရရွိမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစ
ႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြဆိုင္ရာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
လက္ရွိအားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ ႏႈန္းရွင္စနစ္ျဖင့္
စီမံခန္႕ခဲလ
ြ ွ်က္ရွိပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ

သတ္မွတ္ေပးေသာ

က်ဥ္းေျမာင္းသည့္

အကန္႕အသတ္

တန္ဖုိးအတြင္း ဘဏ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ေန႕စဥ္ သတ္မွတ္
ေပးေသာ

ရည္ညႊန္းတန္ဖုိး၏

(+/-)၀.၈၀%

အတြင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားရွိရန္ ဘဏ္မ်ားအားခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ေဈးကစားမႈ

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္

တရားမ၀င္ေငြေဈးကြက္တြင္

အတက္အက်ရွိလာပါက

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ျခင္းႏွင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားကုိ

ေငြလဲႏႈန္း

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ရာတြင္

သိသာစြာ
အရႈံးမ်ားႏွင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးတက္ျခင္းတို႕သည္
မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစသည့္

အဓိက

အေၾကာင္းအရင္း၂ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေဈးကြက္ကုိ ထိေရာက္စာြ
ၾကား၀င္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အလံုအေလာက္မရွိျခင္းေၾကာင့္
ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္
မရွိပါ။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္

ႏိုင္ငံျခားေငြ

လဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ

ၾကိဳတင္

ခန္႕မွန္းႏိုင္သည့္

အေနအထား တြင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းျပႆနာသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား
ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ဘဏ္မ်ား၏

ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ထိန္းေက်ာင္းသည္႔နည္းလမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္

ဦးစြာဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ရန္

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

လိုေသးသည္ျဖစ္၍

အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္

ထိေရာက္စာြ

ႀကိဳတင္ဟန္႕တား ကာကြယ္ထားရန္ လုိပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရလဒ္မ်ား ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာသည္
ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံျခား သံုးေငြဆိုင္ရာ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါသည္။
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ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အပါအ၀င္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ဆသ
ံ ူေဖါက္သည္မ်ားထံ
ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ဘဏ္တြင္ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားထံမွေငြထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ကြက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေန႕စဥ္၊
လစဥ္၊ သံုးလပတ္တိုင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ၾကပ္မတ္စီမံခန္႕ခဲရ
ြ န္ လိုအပ္ပါသည္။ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ
ခက္ခေ
ဲ သာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ကာလကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားသည္ မိမိတ႕ို ၏ကာလတုိ၊
ကာလရွည္ေငြျဖစ္လယ
ြ ္မႈအခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေငြေၾကးေဈးကြက္
အေကာင္အထည္မေပၚေသးျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈမရွိျခင္း
တု႕ိ ေၾကာင္ပ
့ ထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားသည္ေငြျဖစ္လြယ္မႈခက္ခဲသည့္ ျပႆနာကုိ
ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေသာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေသာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျချပႆနာအလားအလာမ်ားကုိ ဘဏ္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ သမာဓိႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတ႕ုိ ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႕ ေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ရန္ပံုေငြျပတ္လပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အပ္ႏွံေငြမ်ား
လက္ခံရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ မေက်မနပ္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္မွ
မၾကာခဏ

ေျဖရွင္းေပးရပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား

လိမ္လည္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။အျခားလုပ္ငန္းျပႆနာတစ္မ်ိဳးမွာ

ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း၍

ဘဏ္၏ေပၚလစီမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အစဥ္အလာမ်ားကုိေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ ျခင္းမရွိေသာ ဘဏ္၏
၀န္ထမ္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ
အျခားျပႆနာမ်ားမွာအခါအားေလ်ာ္စာြ ေတြ႕ၾကံဳရေသာေရႀကီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းကဲ့သ႕ို ေသာ
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားမုခ်လိုအပ္ပါ

အနာဂတ္တင
ြ ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုအ
ိ ျမန္ဆံုးျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ
အျခားျပႆနာတစ္မ်ိဳးမွာသက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားမွခ်မွတ္ထားသည့္နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကုိေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
နည္းဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ
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ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေငြေရးေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

ဥပေဒ

အသစ္ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ ဥပေဒထုတ္ျပန္၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကုိ မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားပါသည္။


မတည္ရင္းႏွီးေငြလုိအပ္ခ်က္၊



သီးသန္႔ေငြလုိအပ္ခ်က္၊



အတိုး/ အရင္းေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေၾကြးဆံုး
လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခဲျြ ခားျခင္း၊



ေၾကြးဆုံးျပႆနာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခကုိစီမံခန္႕ခဲေ
ြ ျဖရွင္းျခင္း၊



ၿခံဳငံုသံုးသပ္၍ဘဏ္တြင္းႀကီးၾကပ္ထိ္န္းသိမ္းျခင္း၊



ဆက္စပ္အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွသီးသန္႔ေငြလိုအပ္ခ်က္အေပၚအတုိးမေပးသည့္အျပင္ သီးသန္႔ေငြ
လိုအပ္ခ်က္ပမာဏကုိ စုစုေပါင္းဘဏ္အပ္ေငြ၏ ၅% သတ္မွတ္လိုက္ေသာ အဆုိျပဳခ်က္အသစ္သည္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏အျမတ္ေငြရရွိမႈကိုထိခိုက္ေစပါသည္။သိ႕ု ျဖစ္၍ဘဏ္၏အျမတ္ ေငြရရွိမႈ အေပၚ
အဆုိပါနည္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား၏အဆံုးစြန္ သက္ေရာက္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း၍
မရႏိုင္ပါ။ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္
အတိုးႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ပို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လယ
ြ ္ ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဈးကြက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လွ်က္ ရွိပါ
သည္။ယခုအခါ

ဘဏ္မ်ားအၾကား

ဘဏ္လုပ္ငန္းေဈးကြက္

(က်ပ္မဟုတ္ေသာေငြအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္

ေခ်းငွားျခင္း) ကုအ
ိ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၁၃ခု( ၉+၄) ကုိ ဘဏ္ခြဲဖင
ြ ့္ခြင့္
လိုင္စင္ ခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တင
ြ ္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္လည္းယွဥ္ျပိဳင္ဘက္မ်ား
ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လစာမ်ားျဖင့္မိမိတ႔ို ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္စည္းရံုး
ၾကသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒေဘာင္ျပင္ပမွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္၏ ေဖာက္သည္
မ်ားကုရ
ိ ရွိေအာင္ႀကိဳးစားၾကသည့္ဘဏ္အခ်ိဳ႕ပင္ရွိသည္။
အဓိက

စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈဆိုင္ရာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

ယင္းသုိ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ

ဘဏ္၏

ေပၚေပါက္ေစၿပီး

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္ေၾကာင့္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားသည္ IT စနစ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္
ျခင္းႏွင့္

ေခတ္မီေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကုိ

ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ လတ္တေလာအားျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ IT ဆံုးရႈံးမႈမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း
mobile

banking)

မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၊အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၊

Core

(

Banking

Solutions သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဗဟုိျပဳ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကုိ
လက္ခံ

က်င့္သံုးမႈႏွင့္အတူ

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္
လံုေလာက္ေသာ

အပါအ၀င္
ကြန္ပ်ဴတာ

IT

ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားသည္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားသည္
အခ်က္အလက္မ်ား

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။

အင္တာနက္

နည္းပညာဆုိင္ရာ

ခ်ိဳးေဖါက္ရယူမႈမ်ားရန္မွ

တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသလုိ

ကာကြယ္ရန္

ဟန္႕တားႏိုင္ေသာ

စြမ္းအားလည္းမရွိေပ။ IT ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားသည္ အလြန္တရာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး ကၼႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္
အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးေသာ ကြန္ပ်ဳတာ ကြန္ယက္ ခ်ိဳးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ယူသူမ်ား၏ အင္တာနက္
နည္းပညာဆုိင္ရာ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ

ကာကြယ္ျခင္း၊

ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကုိ

ရွာေဖြသိရွိထားရန္လုိပါသည္။ ထုိသ႕ုိ ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္သူမ်ား သည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသားသူမ်ားထက္
ေျခတစ္လွမ္း အျမဲသာပါသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ တိုးတက္ေစရန္ IT
စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းသည္
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ

ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံသူမ်ား

သာယာေပ်ာ္ေမြ႕ေနစဥ္အတြင္း

အလားအလာရွိသည့္

အပါအ၀င္

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

ယင္းဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကုိလည္း

လိမ္လည္မႈမ်ားကို
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားတြင္

သတိျပဳရန္

လုိအပ္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီေလးကပင္ အာရွ နိုင္ငံတစ္ခုတင
ြ ္ရွိေသာဗဟိုဘဏ္တစ္ခု၏ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ အတြင္းသု႕ိ
ေဖာက္ထြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ IT စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းမျပဳမီ IT စနစ္လံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်ိန္ဆစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ မည္သည့္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ိဳး
တြင္မဆုိ ရင္းႏွီးထည့္၀င္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကုိ သတိမူ ထားသင့္ပါသည္။ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးစကား လုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ ပါလိမ့္မည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ သည္
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ သန္႕ရွင္းေသာဘဏ္အျဖစ္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကား ပါသည္။ သိ႕ု ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္
ရွိေသာ

ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအားလံုးကုိ

ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊

ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္းမျပဳစြမ္းႏိုင္ေသးပါ။
အဖဲ႕ြ အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏

ႏုိင္ငံေရး၊

ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း၊

ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ရႈပ္ေထြး၍မခန္႕မွန္း
စီးပြားေရးႏွင့္

လူမႈေရးအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ေသာ
ျပည္တင
ြ ္း

ျပည္ပသီးျခားအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားေၾကာင့္အလြန္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ သဘာ၀ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာ

အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း

ဘဏ္မ်ားအေပၚ

ရိုက္ခတ္မႈရွိပါသည္။

ရာသီဥတု
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ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ တုိတိုေျပာရလွ်င္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္
အစုရွယ္ယာရွင္အားလံုးအတြက္ အလြန္စြန္႕စားရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဘဏ္ဖင
ြ ့္ခြင့္လိုင္စင္ ပထမဆံုး ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂
ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ
ပံုမွန္တန္ဖုိးထက္ ပိုျမင့္၍ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားက ပံုမွန္တန္ဖုိးထက္၂၀၀% ထပ္ေဆာင္း၍
၀ယ္ယူရန္ ဆႏၵရွိေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္
စြာအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုထံသ႕ုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သိ႕ု မဟုတ္
အဖဲ႕ြ အစည္းတစ္ခုမွ ဘဏ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ အနည္းစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ားပုိင္
ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန္
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူရန္ အလားအလာရွိသူ မ်ား၏
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ကုိ စိစစ္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕ မွတ္ပတ
ံု င္ စာရင္း
၀င္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ စစ္ေဆးစိစစ္ခြင့္ ႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ဆံုးရႈံးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဈးကစားသူမ်ား၊ တရားမ၀င္ေငြမည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ထိေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕ စာရင္း၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားမွာ အစုရွယ္ယာမ်ားသည္
လက္လႊလ
ဲ က္ေျပာင္း ျဖစ္သာြ းႏိုင္ေပသည္။ ေဈးကစားသူမ်ားမွာ ရွယ္ယာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ
ခြင့္ရရွိသာြ းႏိုင္ၿပီးလွ်င္ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္း အတက္အက်ျဖစ္ေစရန္ ေဈးကစားႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္း
အခ်က္သည္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္က ရင္ဆိုင္ရမည့္ အဓိကအႏၱရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ဒါရိုက္တာ
မ်ားအဖဲ႕ြ ၏ အဓိကပူပန္စုိးရိမ္မႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႕ စာရင္း
၀င္သည့္အတြက္ အျခား ေပးရန္တာ၀န္တစ္ခုမွာ ရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ ႏွစ္ဦး
စလံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ စရိတ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ထပ္ေဆာင္း ကုန္က်ေငြမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရွိေရးသည္ ပဓာနက်ေသာ အခ်က္
ျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တင
ြ ္းႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား တည္ျငိမ္မႈရွိရန္
လုိအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးစည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ျပည္တင
ြ ္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားအားလံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူႏိုင္ရန္
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ရိုးသားစြာ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန
ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
အျခား အေရးႀကီးေသာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ခိုင္မာေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရး၊
ဘ႑ာေရးႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရးေပၚလစီမ်ားကုိ

ေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းတို႕

ျဖစ္ပါသည္။ သိ႕ု မွသာ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္
စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းေနပါက ပထမ
ပုဂၢလိကဘဏ္အပါအ၀င္ ဘဏ္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆို္င္ရေပလိမ့္
မည္။ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေငြေၾကးကပ္ ဆုိက္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတင
ြ ္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာအေရးအခင္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီး
ကမၻာတစ္၀ွမ္းသု႕ိ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တင
ြ ္ အခက္အခဲမ်ားရွိေကာင္း ရွႏ
ိ ိုင္
ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ

ျပည္တင
ြ ္းအေနအထားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ျပည္ပ

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းကာလတုိ႕၏ကူးစက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကိုပိုမို ထိေရာက္
စြာကာကြယ္ဟန္႕တား ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရး
ေၾကးေရး စသည့္ ဆက္စပ္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အရွိတရားအတုိင္း
ရင္ဆိုင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ သိ႕ု ရာတြင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
တရုတ္၏စီးပြားေရး အေျခအေန တိုးတက္မေ
ႈ ႏွးေကြးသြားျခင္းသည္ ေဒသအတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားအေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

တစ္စတ
ံု ရာ

ရွိႏိုင္မည္ဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပမာဏသည္ စီးပြားေရး၊ကုန္သယ
ြ ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆက္ႏြယ္မႈ အတုိင္း
အတာမ်ားေပၚတြင္ တည္ေပလိမ့္မည္။
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သာြ းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင္ ့ပိုမို
ေပါင္းစည္းလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်ျပင္ပ ပေယာဂေၾကာင္႔ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကုိမၾကာခဏ ပို၍ႀကံဳေတြ႕ရ
ေပလိမ့္မည္။ထိုဂယက္သည္ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားကိုလည္းရိုက္ခတ္ေပလိမ့္မည္။ ေဈးကြက္ ဆံုးရႈံးႏိုင္
ေျခမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပည္ပဂယက္ရိုက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား
အေပၚစီမံခန္႕ခဲထ
ြ ိန္းခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ပထမပုဂၢလိက

ဘဏ္မွရင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္သည့္လက္ေတြ႕ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။
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၆။လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏အေျခအေန
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္

တိုးတက္ဖံ႕ြ ျဖိဳးေနေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေနလင့္ကစား ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ဆဲ ျဖစ္သည္။ အဓိက ကန္႕သတ္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖၚျပထားပါသည္။
နည္းဥပေဒဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္
ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြႏွင့္ေခ်းေငြမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္မွ
ေကာင္းစြာ

သတ္မွတ္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု
လိုက္နာ

ၾကသည္။

ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားမွ

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းမ်ားကုိ

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ (+/-) ၀.၈၀ % သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း ျပဌာန္းေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တင
ြ ္း
ဘဏ္မ်ားသည္ ေန႕စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သံုးလပတ္ ပံုမွန္ေဒသအလုိက္ ေခ်းေငြ ေပးဆပ္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိဘဏ္သ႕ို အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႕ရန္ လိုအပ္ သည္။
ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တင
ြ ္ဘဏ္မ်ား၏လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ ဗဟုိဘဏ္မွ
အဆင့္သတ္မွတ္ေသာလုပ္ငန္း

ကုိေဆာင္ရြက္ဆျဲ ဖစ္သည္။

ယင္းႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကမ
ဲ ႈ

ခ်က္မ်ားအနက္အခ်ိဳ႕မွာမျဖစ္မေနလုိအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္းဘဏ္မ်ား

ပိုမုိ၍

ေဆာင္ရြက္

တာ၀န္ခံႏိုင္ရန္၊

တာ၀န္ယူႏိုင္ရန္ႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္
အေသးစားစီမခ
ံ န္႕ခဲမ
ြ ႈထက္က်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏိႈင္းဆႀကီးၾကပ္မႈကုိ ပုိ၍ အေလး
ေပးသင့္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒ
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ၂၅ရက္ေန႕တြင္ျပင္ဆင္ၿပီးေသာျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေငြေၾကးအဖြ႕ဲ
အစညး္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွဥပေဒျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထုိဥပေဒအသစ္ပါ၀င္
ေသာ အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
၁။ ျမန္မာႏိုင္ေတာ္ဗဟုိဘဏ္သို႕ က်ယ္ျပန္႕ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္းထားသည္။
၂။ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေၾကးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ မုိဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းတုိ႕အတြက္ ပုိ၍ျပည့္စံုၿပီး
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။( အပိုဒ္၁၂၈-၁၃၂)
၃။ ဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းကိုခင
ြ ့္ျပဳသည္။( အပိုဒ္ ၄၈၊ ၄၉၊ ၅၀)
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၄။ ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ BCBS လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ
မတည္ေငြရင္း၊

သီးသန္႔ေငြႏွင့္

ေငြျဖစ္လယ
ြ ္မႈ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

တိက်ျပတ္သားစြာ

ေဖာ္ျပထား သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ေအာက္ေဖၚျပပါေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္

ေငြေၾကးအဖဲ႕ြ

အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္ ေအာက္တင
ြ ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန္
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ယင္းတုိ႕မွာမတည္ေငြရင္းလုိအပ္ခ်က္၊သီးသန္႔ေငြလုိအပ္ခ်က္၊

အတုိး/အရင္း

ေပးဆပ္ ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအား ေၾကြးဆံုးလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခဲျြ ခားျခင္း၊
ဆံုးရႈံးႏိုင္ ေျခ မ်ားကုိ စီမံထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဆက္စပ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳျခင္း၊
ဗဟိုဘဏ္သ႕ုိ အပ္ႏွင္းထားေသာက်ယ္ျပန္႕ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္အနည္းငယ္ ေဖၚျပထားေသာ
ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈႏွင့္ဘဏ္တြင္းႀကီးၾကပ္မႈတုိ႕ျဖစ္သည္။နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း
ကုိျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွပူပန္စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ေစာင့္စားေနၾကေပသည္။ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနျဖင္႔အရန္ေငြ
လုိအပ္ခ်က္ကုိ

ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား၏

၅%

သတ္မွတ္ျခင္းသည္

ဘဏ္မ်ား၏အျမတ္ကုိ

ထိခိုက္

ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား
ပထမဆံုးေငြေရးေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္မွ
စ၍ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္လာခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
ပုဂၢလိကဘဏ္အေရအတြက္

(၃၀)

အထိ

တုိးပြားလာခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားရွိ

ဘဏ္အပ္ေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကုန္ရွိ
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ဘဏ္အပ္ေငြသည္ စုစုေပါင္းဘဏ္အပ္ေငြ၏ ၇၇% ျဖစ္သည္။1 ပုဂၢလိကဘဏ္
မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု ၏ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈႏွင္ ့စိတ္ခ်မႈ တိုးတက္လာခဲ့သည္။
ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားသည္ IT စနစ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းႏွင့္
ေခတ္မီေအာင္

ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကုိ

ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ

ျဖစ္ၿပီး

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

ဆက္သယ
ြ ္ေရးနည္းပညာဗဟိုျပဳဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ဘဏ္

မ်ားတြင္အင္တာနက္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ကုိစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ
က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ATM စက္မ်ားကုိ ယခုအခါေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားကုိ လက္ခံလိုက္နာရန္ လုိအပ္
ေနပါေသးသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈစံႏႈန္းသို႕ ေရွးရႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနမႈမွာ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
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ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားအၾကား

ၿပိဳင္ဆုိင္မမ
ႈ ွာ

ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။

ဘဏ္ခြဲကြန္ယက္

က်ယ္ျပန္႕ေသာဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္တစ္ဖက္သတ္ဆန္စာြ ေငြလဲႊခႏႈန္း မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အပ္ႏွံေငြ
အေပၚ အတိုးႏႈန္းမ်ား တက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ ဘဏ္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ
လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ား အရႈံးခံေနၾကရၿပီး
အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ား၏အျမတ္မ်ားက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ေကာင္းမြန္မွ်တသည္႔ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ိဳးကုိလိုလားသည့္
တုိင္ မညီမွ်ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ေသးငယ္ေသာဘဏ္မ်ားကုိ အထိနာေစသည္။
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ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသုိ႕ဘဏ္ခြဲဖင
ြ ့္ခြင့္လုိင္စင္(၄)ခု ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
ယခုအခါႏိုင္ငံျခားဘဏ္(၁၃)ခုမွဘဏ္ခဲဖ
ြ ြင့္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအားသူတို႕၏
ႏိုင္ငံရပ္ျခားအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြက္ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္းျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားအတြက္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္လာရန္အလား
အလာရွိေပသည္။မတည္ေငြရင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အေတြ႕အႀကံဳ၊ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတင
ြ ္ျဖစ္
ေစ၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

အတိုင္းအတာအရျဖစ္ေစ

၊ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္၄င္းတု႕ိ ႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ျပည္တြင္း
ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားကုိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာတြင္အားေပးကူညီျခင္းႏွင့္၎တိ႕ု ၏အသိပညာ၊

ကၽြမ္း

က်င္မႈ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ လဲႊေျပာင္းယူျခင္း တု႕ိ ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဘဏ္ လုပ္ငန္းက႑ ပိုမိုဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ တက္ၾကြ၍ လုိလားေသာ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူေပးမႈ တု႕ိ လုိအပ္ပါသည္။
ရန္ကုန္

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးေဈးကြက္ကုိ

၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ဧၿပီလတြင္

စတင္

တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္းအျပည့္အ၀လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။တရား၀င္ဘဏ္ အခ်င္းခ်င္း
ေရာင္း၀ယ္မႈေဈးကြကဆ
္ က္လက္ဖံြ႕ျဖိဳးရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ဤအေရးပါေသာ ေငြေၾကးအဖဲြ႕ အစည္း
၂ခု၏တုိးတက္ဖ႕ံြ ျဖိဳးေရးတြင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအမ်ားအျပားရွိေနသည္။ယင္းတု႕ိ အနက္ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ

အတို္င္းအတာကုိ

ကန္႕သတ္ထားျခင္းသည္

ဖံြ႕ျဖိဳးမႈကုိ

ဟန္႕တားရာ ေရာက္ေပသည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ရွားပါးျခင္းသည္ လုပ္ငန္း
တုိးတက္မႈကုိ

ၾကန္႕ၾကာေစသည့္

အေရးပါေသာ

အတူပါ၀င္၍

ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မရွိျခင္းက

အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြလလ
ဲ ွယ္ေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ
ဘဏ္မ်ားအၾကား

ေဈးကြက္၏ တိုးတက္မႈကုိ ကန္႕သတ္တားဆီးလွ်က္ ရွိသည္။ အာမခံကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႕ အျခား
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ေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလည္း လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပတ္သားရွင္းလင္းေသာ မူေဘာင္ တစ္ခုခ်မွတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟုိဘဏ္၏ အခန္းက႑ျဖစ္ေပသည္။
စိန္ေခၚမႈႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားသည္ေခတ္မီ၍ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ရန္သာမကျပည္တြင္းမွသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားအထိ ျပင္းထန္ေသာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရာတြင္
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ဘဏ္မ်ားသာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္
ေပလိမ့္မည္။ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ားထံမွပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္လုိစိတ္ႏွင္႔စြမ္းရည္တိုးတက္မည့္
နည္းလမ္း မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တြန္းအားေပးမႈမ်ားကုိ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
အစြမ္းရွိဆံုးသူသာရွင္သန္ရာ ဟူေသာ ဆိုရိုးအတုိင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
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၇။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ အေၾကာင္းအရာ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကုမၸဏအ
ီ မ်ိဳးအစား

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္

မွတ္ပံုတင္အမွတ၂
္ ၂၃, ၁၉၉၁/၉၂

မွတ္ပံုတင္သည့္ရက္စဲြ

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရသည့္ရက္စြဲ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္

ကုန္သြယ္မႈဘဏ္လိုင္စင္ရသည့္ရက္စြဲ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္

လိုင္စင္အမွတ္

CBM/P-1/(5)1992

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈဘဏ္လိုင္စင္ရသည့္ရက္စြဲ

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္

လိုင္စင္အမွတ္

CBM-BAN SIT-48-1

ဘဏ္ဖင
ြ ့္သည့္ရက္စြဲ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္

ႏိုင္ငံျခားေငြ၀ယ္ယူေရာင္းခ်၊လဲလွယ္ေပးခြင႔္
လုိင္စင္ရသည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၁ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ၂၄ရက္

လိုင္စင္အမွတ္

CBM-FEMD-8/2011

ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္
လိုင္စင္ရသည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္

လိုင္စင္အမွတ္

CBM-FEMD-93/2012

မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရသည့္ရက္စဲြ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္

လိုင္စင္အမွတ္

CBM-FEMD-53/2014

ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္

၃၂ ခု

၀န္ထမ္းဦးေရ

၆၁၀ ဦး
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ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ကုိစတင္တည္ေထာင္သည့္၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘဏ္သည္
မွန္မွန္ဖြ႕ံ ျဖိဳးႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီးစဥ္ဆက္မျပတ္အျမတ္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ
၁၉၉၂-၉၃ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ အျမတ္ေ၀စုမ်ား ခဲေ
ြ ၀
ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ကုမၸဏီအျမတ္ခန
ြ ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သ႕ုိ မပ်က္မကြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ားဆံုး အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္
မ်ားတြင္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္မႈ အဆင့္အားျဖင့္၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ အဆင့္
(၄)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ အဆင္(့ ၆) ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ အဆင့္ (၈)
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူ ဦးေရ ၅၀၀အနက္ ပထမပုဂၢလိက
ဘဏ္သည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ အဆင့္(၁၅) ၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
အဆင္(့ ၁၆)

ႏွင့္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

အဆင္(့ ၁၈)၌

ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

ဘဏ္၏စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဂုဏ္သတင္းတု႕ိ ေၾကာင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ အစု
ရွယ္ယာမ်ားကုိ ပံုမွန္တန္ဖုိး ထက္ ၂၀၀% တိုးျမွင့္၍ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳမတည္
ေငြရင္းသည္ ဘဏ္စတင္တည္ေထာင္စဥ္ က ထက္ အဆ၁၀၀ တုိးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္) ေန႕စြအ
ဲ ရ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၌ အစုရွယ္ယာရွင္
စုစုေပါင္း ၈,၂၅၅ ဦး အစုအေရအတြက္ ၂,၄၇၂,၀၅၃စု ရွိပါသည္။ ဘဏ္၏ရပိုင္ခြင့္ အရည္
အေသြးမ်ား

ကုိႏိႈင္းဆလွ်င္ေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေနသည့္

ေခ်းေငြအခ်ိဳးမွာ

စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏

၀.၀၀% သာရွိပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားအရ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲ႕ြ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံနမူနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ထူးျခားေသာကိုယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ား
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ကို စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ေဖၚေၾကညာခဲ့ပါ သည္။
 ျပည္တင
ြ ္း၊ျပည္ပ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
ပုဂၢလိကအခန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးအတြက္ တိုက္တန
ြ ္းစည္းရုးံရန္
 ရွယ္ယာ၊ စေတာ့ႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေဈးကြကမ
္ ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
လြယ္ကူ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္
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ဘဏ္တည္ေထာင္သူဥကၠဌႀကီး၏

ခ်မွတ္ထားသည့္

ဖဲ႕ြ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏

သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ားကကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏သေဘာထားအျမင္၊ခံယူခ်က္တာ၀န္ႏွင့္

ျမင့္မားေသာ

အဓိကတန္ဖိုးထား

မႈစံမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ေဖၚျပေနပါသည္။ယင္းတု႕ိ မွာ  ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တု႕ိ တြင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဆင့္ျမင့္မားစြာ
ေစာင့္ထိန္းရန္၊
 ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္၊
 တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိရန္၊
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္နိုင္ငံႏွင္႔အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္
ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အားသာခ်က္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ပုိ၍ လိုအပ္
ပါသည္။
၁။

ႏိုင္ငံအတြင္းပထမဆံုးဘဏ္ဖင
ြ ့္ခြင့္လိုင္စင္ကုိ

ရရွိခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဘဏ္၏

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ

၁၉၉၂

ႏွစ္စဥ္

ခုႏွစ္

မတ္လ

၂၅

ရက္တြင္

အျမတ္ေငြခြဲေ၀ေပးျခင္းျဖင့္

ဘဏ္၏

လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈကုိထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရရွိသည္အထိ
ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ပံုမွန္တန္ဖုိးထက္
၂၀၀% တိုးျမွင့္၍ ၀ယ္ယူေနၾကပါသည္။ ဘဏ္၏ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းကုိ မူလထက္ အဆ၁၀၀
တုိးျမွင့္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ဆံသူေဖာက္သည္မ်ား၏

ပံ့ပုိးကူညီမႈေပၚတြင္

အေျခခံထားပါသည္။

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

၃၁

ရက္ေန႕စာရင္းမ်ားအရ

ထိပ္ဆံုးဘဏ္အပ္ေငြ အပ္ႏွံသူ ၁၀ ဦးက စုစုေပါင္းဘဏ္အပ္ႏွံေငြ၏ ၆.၆၀% အထိ ထည္၀
့ င္ထား
ၾကၿပီးယင္းပမာဏသည္အေျခခံဘဏ္အပ္ႏွံေငြ၏တည္ျငိမ္မႈကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္းတြင္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ(၇၇၂၈)သု႕ိ တုိးပြားလာသည့္အတြက္အစုရွယ္ယာ
ရွင္အေျခခံကုိလည္း တည္ျငိမ္ေစပါသည္။
၃။

ဘဏ္သည္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍တင္းက်ပ္ေသာ

ခဲျြ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးမႈကို ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ အကဲျဖတ္စံုစမ္းျခင္းအပါအ၀င္ ေခ်းယူသက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္လံုးေဆာင္ရြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြမ်ားသည္

လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဖစ္
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သည့္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ၏ ၀.၁၀%ထက္ေလွ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအားျဖင္ ့ဆံုးရႈံးမႈအျဖစ္
သတ္မွတ္ထား သည့္ က်ပ္သန္း ၃၀ ေၾကြးဆံုးတစ္ခုသာရွိပါသည္။ ေၾကြးဆံုး လ်ာထားရန္ပံုေငြမွာ
က်ပ္ သန္း ၂,၈၆၂ ျဖစ္ပါသည္။
၄။

အေရးႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္သက္တမ္းရွည္အျမတ္ေ၀စုျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ

မွတ္တမ္းျဖင့္လက္ေတြ႕သက္ေသျပခဲ့သည့္ မိမိတ႕ုိ ၏ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈနင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျမွဳပ္ႏွံ
ေဆာင္ရြက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတ႕ုိ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ယံုမွတ္အားကုိးမႈ
တု႕ိ ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယူပိုင္ဆိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တ႕ုိ ၏ဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ
၂၅ ႏွစ္နီးပါး ေအာင္ျမင္စြာ ဘဏ္ကုိ စီမံခန္႕ခဲလ
ြ ွ်က္ရွိၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေရွ႕ဆက္မည့္
ေျခလွမ္း မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ ဘဏ္လုပ္ငန္းနည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတု႕ိ ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဗဟုိျပဳ
ဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား Core Banking Solutions ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ တပ္ဆင္ရန္အတြက္
ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ စတင္
မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အမီလိုက္ရန္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးနည္းပညာ ဗဟုိျပဳဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား Core
Banking

Solutions

အေကာင္အထည္ေဖၚျပီးသည္ႏွင့္

ဘဏ္ကတ္ျပားလုပ္ငန္းကုိ

ခ်ဲ႕ထြင္

ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။
၃။

ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္လာရန္ လ႔ႈံေဆာ္
တြန္းအားေပး၍၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္(IFRS)ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ားအား
ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္း အပါအဝင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္း ကို လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆျဲ ဖစ္ျပီး ရံုးတြင္း သင္ၾကား
ေလ့က်င့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ၾကီးၾကပ္ သင္ၾကားသည့္
သင္တန္းမ်ားသိ႕ု ဝန္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမ
ဲ ်ား၊
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္းတိ႕ု ပါဝင္ပါသည္။
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၄။

သံုးစဲြသူေငြေၾကးအပါအ၀င္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ
အသံုးခ်ရန္

၅။

ဘဏ္၏

လႈပ္ရွားမႈ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဘဏ္၏

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

တက္ၾကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အတူတကြပါ၀င္မႈ တိ႕ု ကုိ လႈ႕ံ ေဆာ္ရွာေဖြရန္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အစုရွယ္ယာရွင္ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

တက္ၾကြေသာ

ပံ့ပိုးအားေပးမႈႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

မႈတ႕ို က ဘဏ္၏ ၾကီးပြားတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
၆။ ဘဏ္၏ အေျခခံ ဆက္ဆံသူေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တက္ၾကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ သင့္ေလ်ာ္၍ ျမတ္စန
ြ ္း
ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘဏ္ခဲြအသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္သူ ေဖါက္သည္ အရင္းခံမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္လိမ့္မည္။
အက်ဥ္းအားျဖင့္ အနည္းဆံုးေဒသဆုိင္ရာအဆင့္အထိကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ုိ
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အတိုင္း
အတာ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သာြ းရန္လုိပါသည္။
ဆံုးရႈံႏိုင္ေျခမ်ားကုစ
ိ ီမံေျဖရွင္းျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စီမံေျဖရွင္းျခင္း
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တြင္ အႀကီးတန္္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ စီမံခန္႕ခဲရ
ြ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားအတြက္ ေရးသားသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား အသစ္ေခၚယူရာတြင္ ဘဏ္မွ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၿပီး နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္း
စနစ္အသစ္မ်ားကုိ လုိအပ္သည့္အခါတုိင္း မိတ္ဆက္ အသိေပးပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စီမံေျဖရွင္းျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ
ဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ အလားအလာကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသားတင္ေရာင္း၀ယ္မႈအေနအထား( Net
Open Position) သည္ ဘဏ္ပုိင္ဆုိင္မႈအရင္းအႏွီး Tier 1 capital ၏ ၃၀% ထက္မမ်ား-၃၀%
ထက္မနည္းေသာ

အပိုင္းအျခားအတြင္းရွိရန္လုိအပ္သည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္

ႏိုင္ငံျခား

ဘဏ္လုပ္ငန္းဌာနမွတဆင့္ ဘဏ္၏ အသားတင္ ေရာင္း၀ယ္မႈအေနအထားကုိ ေန႕စဥ္ ဂရုစိုက္
ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ သည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကုိ စီမံေျဖရွင္းျခင္း
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တင
ြ ္ MyKyat (Mobile Money) အတြက္ စီးပြားေရးမိတဖ
္ က္
ရွိပါသည္။

MyKyat

(Mobile

Money)တြင္

နည္းပညာဆုိင္ရာ

ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိခဲ့ပါက

ယင္း၏

စီးပြားေရးမိတဖ
္ က္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရန္အေထာက္အကူျပဳစနစ္ရွိပါသည္။ MyKyat (Mobile
Money)၏ မိတၱဴပြားသိမ္းဆည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဌာနမွ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ
စိစစ္သံုးသပ္လွ်က္ရွိၿပီး ယင္းဌာန ကပင္ ပံုမွန္ ျပန္လည္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။
မ႑ိဳင္ၾကီး(၂ )ခုု
ဘဏ္ခက
ဲြ ြန္ယက္မ်ား
၀င္ေငြနည္းပါးေသာအုပ္စုမ်ားသုိ႕ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကူညီပံ့ပုိးခြင့္ရရွိေရးအတြက္
လက္ရွိအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ရြာငယ္မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေရး

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္

ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

ေငြေၾကးပါ၀င္မႈ က႑ကုိ သိရွိသေဘာေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ဘဏ္ခဲြ
(၇)ခု အသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ပုသိမ္ႏွင့္မအူပင္၊
မေကြးတုိင္းတြင္ ၿမိဳင္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းတြင္ ေရႊဘုိ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျမ၀တီ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္
တီးတိန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားတု႕ိ ျဖစ္ပါသည္။
မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ( myKyat )
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သ႔ို မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ခြင့္လိုင္စင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ မုိဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိ

Frontier

Technology

Partners

ျဖင့္

ပူးေပါင္းၿပီး

SAP

ေဆာ့ဖ္၀ဲကုိ

အသံုးျပဳ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွစ၍ မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ
စတင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖန္ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေက်းရြာမ်ားရွိ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားထံ
ေရာက္ရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယခုအခါ လူဦးေရ၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာအပုိင္းသုိ႕ မုိဘိုင္းတယ္လဖ
ီ ုန္း
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ႀကီးပြားတုိးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ ဒုတိယ
မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ
သက္သာေရးတြင္

မုိဘိုင္း

ေငြေပးေခ်ျခင္း/

မုိဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းသည္

ထိေရာက္ေသာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ဆင္းရဲမဲေ
ြ တမႈ
မုိဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ

ေလ်ာ့ပါး
ဘဏ္

လုပ္ငန္းကုိ မိမိတ႕ုိ ၏ ဘဏ္ခြဲ ကြန္ယက္မ်ားတြင္ ထပ္မံျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
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အနာဂတ္အလားအလာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ကၽြႏ္ုတ႕ုိ ၏ဘဏ္ကို

ကၽြႏ္ုတ႕ုိ ၏

သေဘာထားအျမင္၊

ခံယူခ်က္၊

တာ၀န္၊

အဓိက

တန္ဖုိးထားမႈစံႏွင့္ ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဘဏ္
တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္အခုိင္အမာ သႏိ႒
ၷ ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ
ေရာက္ရွိရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အလုပ္လုပ္ၾကရလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကို

၂၄

ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ

မွတ္တမ္းမ်ားက

သက္ေသျပေနေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္မ်ားက
ဘဏ္ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အတူ လက္တြဲ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကုိယ္တိုင္ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္
ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ျပိဳင္ဆင
ုိ ္မႈမ်ားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မ်က္ေမွာက္ေခတ္တင
ြ ္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ
အတြက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေရာက္ရွိေအာင္ အပတ္တကုတ္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္

သြားရလိမ့္မည္။

ယခုအခါ

ဘဏ္လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားကုိ

အဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊

သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးနည္းပညာ ဗဟုိျပဳဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား Core Banking
Solutions

ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႕အျပင္

လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ

ေခတ္မီ

ကြန္ပ်ဴတာ

ဘဏ္စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းဆုိ္င္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္ဗဟိုဌာနကုိ

တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ
အဆင့္ျမွင့္မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ
လုိအပ္ေသာ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေအာင္ တုိက္တန
ြ ္းအားေပး၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေပလိမ့္မည္။
ဘဏ္အပ္ေငြတုိးတက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေငြသားျဖင့္ သံုးစဲြေလ့ရွိေသာ လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္းျဖစ္ၿပီး
လူဦးေရ၏
အတြက္

ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္၌သာ

ဘဏ္စာရင္းမ်ားရွိၾကသည္။

အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးေသာအခ်က္မွာ

ဘဏ္ခြဲတည္ရွိမႈ

ဘဏ္အပ္ေငြတုိးပြားေရး
အေရအတြက္ျဖစ္သည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဘဏ္ခဲြ (၃၂) ဘဏ္ဖင
ြ ့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ခြဲ (၇) ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ အပ္ေငြႏွင္႔ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမ်ား ကိသ
ု တ္မွတ္ေပးပါသည္။ေငြစု
ဘဏ္အပ္ေငြေပၚတြငအ
္ တိုးႏႈန္းကိုအနည္းဆံုး ၈.၀၀% နွင္႔ ေခ်းေငြေပၚတြင္ အတိုးႏႈန္းကို အမ်ားဆံုး
၁၃.၀၀% သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္၏ လက္ရွိအပ္ေငြအတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္

ေဖၚျပထား

ပါသည္။
အပ္ေငြအမ်ိဳးအစား

အတိုးႏွဳန္း

မွတ္ခ်က္

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၈.၂၅%

(၃)လတစ္ၾကိမ္အတိုးထည္႔ေပးသည္။

စာရင္းေသအပ္ေငြ

၉.၂၅%

(၃)လအပ္ေငြ

၉.၅၀%

(၆)လအပ္ေငြ

၉.၇၅%

(၉)လအပ္ေငြ

၁၀.၀၀%

တစ္ႏွစ္

၄.၀၀%

ေန႔စဥ္အတိုးတြက္၍လစဥ္အတိုး

ေခၚယူအပ္ႏွံေငြ

ေပးသည္။
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100,000

Current, Saving, Fixed Deposit
(End of March)

90,000
80,000

Saving

70,000
60,000
50,000

Fixed

30,000
20,000

Current

10,000

Current(Kyats in Million)
Fixed(Kyats in Million)

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

Kyats in Million

40,000

Saving(Kyats in Million)
Call

Current, Saving, Fix Deposit (End of March)
စာရင္းရွင္၊စုေဆာင္းေငြ၊စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ား (မတ္လကုန္အထိ)
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
မတ္လ(၃၁)ရက္

ေခၚယူအပ္ႏွံေငြ

စာရင္းရွင္စာရင္း

ေငြစုစာရင္း

စာရင္းေသစာရင္း

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၆,၉၈၈.၀၀

၄၀,၀၇၆.၀၀

၃,၇၆၁.၀၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄,၈၅၀.၀၀

၅၆,၁၇၄.၀၀

၃,၃၈၃.၀၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၅,၇၂၀.၀၀

၇၈,၉၁၇.၀၀

၆,၇၃၃.၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၇,၇၄၂.၀၀

၈၃,၉၂၁.၀၀

၁၅,၅၃၄.၀၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁,၄၂၉.၀၀

၈,၂၈၆.၀၀

၈၄,၆၀၄.၀၀

၄၂,၆၅၅.၀၀

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁,၈၈၇.၇၅

၁၀,၃၂၅.၄၉

၉၃,၀၆၂.၃၃

၄၅,၇၂၂.၆၃
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အတိုး၀င္ေငြႏွင္႔အတိုးစရိတ္ရွင္းတမ္း
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
မတ္လ(၃၁)ရက္

အတိုး၀င္ေငြ

အတိုးစရိတ္

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၀,၃၅၇

၅,၇၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၂,၀၂၉

၆,၂၉၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၅,၇၈၄

၈,၄၈၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၇,၇၆၃

၁၀,၀၇၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၈,၈၄၃

၁၁,၇၈၀

Statement of Interest Income & Interest Expenses
(End of March)
20,000
18,000
16,000
Kyats in Million

14,000

Interest Income

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Interest Expenses

2,000

Interest Income(Kyats in Million)

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

-

Interest Expenses(Kyats in Million)
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အဓိကဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ား
၂၀၁၆ခု မတ္လ

အပ္ေငြအမ်ိဳးအစား

(ထိပ္ဆံုးေငြအပ္ႏွံသ၁
ူ ၀ဦး)

ပမာဏ

စုစုေပါင္းဘဏ္

က်ပ္သန္းေပါင္း

အပ္ေငြ၏%

ဘဏ္ - ေအ

စာရင္းေသအပ္ေငြ

၃,၀၀၀

၁.၉၉ %

အဖြ႕ဲ အစည္း - ေအ

စာရင္းရွင္အပ္ေငြ

၁,၁၆၄

၀.၇၇ %

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၁,၀၃၂

၀.၆၈ %

ပုဂၢလိက - ဘီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၉၀၅

၀.၆၀ %

ဒါရိုက္တာ - ေအ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၇၉၄

၀.၅၃ %

၇၈၇

၀.၅၂ %

ပုဂၢလိက - ေအ

အဖြ႕ဲ အစည္း - ဘီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

ပုဂၢလိက - စီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၇၀၇

၀.၄၇ %

ကုမၸဏီ - ေအ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၆၄

၀.၃၇ %

ပုဂၢလိက - ဒီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၂၈

၀.၃၅ %

ပုဂၢလိက - အီး

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၁၉

၀.၃၄ %

ထိပ္ဆံုး(၁၀)ဦးစုစုေပါင္း
၂၀၁၅ ခု၊ မတ္လ

၁၀,၀၀၀
အပ္ေငြအမ်ိဳးအစား

(ထိပ္ဆံုးေငြအပ္ႏွံသ၁
ူ ၀ဦး)
ဒါရိုက္တာ - ေအ

စာရင္းေသအပ္ေငြႏွင့္

၆.၆၂ %

ပမာဏ

စုစုေပါင္းဘဏ္

က်ပ္သန္းေပါင္း

အပ္ေငြ၏%

၆,၆၇၀

၄.၈၇%

ေငြစုဘဏ္စုေငြ
ဘဏ္ - ဘီ

စာရင္းေသအပ္ေငြ

၅,၀၀၀

၃.၆၅%

ဘဏ္ - စီ

စာရင္းေသအပ္ေငြ

၄,၀၀၀

၂.၉၂%

ဘဏ္ - ဒီ

စာရင္းေသအပ္ေငြ

၃,၀၀၀

၂.၁၉%

ပုဂၢလိက - အက္ဖ္

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၁,၂၂၆

၀.၉၀%
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အဖြ႕ဲ အစည္း - ေအ

စာရင္းရွင္အပ္ေငြ

၁,၂၁၃

၀.၈၉%

ပုဂၢလိက - ဘီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၉၀၄

၀.၆၆%

ပုဂၢလိက - အီး

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၆၈၁

၀.၅၀%

ပုဂၢလိက - ဂ်ီ

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၆၂

၀.၄၁%

ပုဂၢလိက - အိပ္ခ်္

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ

၅၆၀

၀.၄၁%

၂၃,၈၁၆

၁၇.၃၉ %

ထိပ္ဆံုး(၁၀)ဦးစုစုေပါင္း
ေငြပမာဏအလုိကအ
္ ပ္ေငြအုပ္စုခဲျြ ခားျခင္း
ဘဏ္အပ္ေငြအုပ္စု

အေရအတြက္

ပမာဏ

စုစုေပါင္းဘဏ္

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
၀ - ၀.၅

အပ္ေငြ၏ %
၄၄,၇၀၆

၅,၅၇၃.၃၁

၃.၆၉%

၀.၅ -၅

၆,၀၅၇

၁၁,၄၇၀.၄၁

၇.၆၀%

၅-၁၀

၁,၄၈၅

၁၀,၂၇၅.၇၅

၆.၈၁%

၁၀-၁၀၀

၂,၆၂၈

၆၈,၀၈၅.၉၀

၄၅.၀၉%

၂၁၇

၅၅,၅၉၂.၈၂

၃၆.၈၂%

၁၀၀အထက္
စုစုေပါင္း

၅၅,၀၉၃

၁၅၀,၉၉၈.၁၉

၁၀၀.၀၀%

ေခ်းေငြႏွင့္စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြတုိးတက္မႈ
ေခ်းေငြႏွင့္စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားမွ

အတုိးရေငြသည္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏

အဓိက

၀င္ေငြရရွိမႈ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ျပိဳင္ဆိုငမ
္ ႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
ဘဏ္မ်ားႏွင့္

ဘဏ္ခြဲမ်ားအေရအတြက္

လ်င္ျမန္စြာတုိးပြားလာေနျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္

အျခားရေငြမ်ားမွာ

မေျပာပေလာက္ပါ။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အတုိးရေငြအေပၚအဓိကမွီခိုရပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ
မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း ေခ်းေငြပမာဏ ပ်မ္းမွ် တုိးတက္ႏႈန္းမွာ ၂၉.၁၅% ရွိၿပီး အလားတူအခ်ိန္ရွိ
ဘဏ္အပ္ေငြပ်မ္းမွ် တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၃.၁၈% ထက္ပုိမိုျမင့္မားပါသည္။ ထုိသုိ႕ျမင့္မားရျခင္းမွာ ပထမ
ပုဂၢလိကဘဏ္၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသု႕ိ ပိုမိုေခ်းငွားရန္ အထူး အားထုတ္
ႀကိဳးပမ္းမႈ မူ၀ါဒ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
37

ေခ်းေငြႏွင့္စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြတုိးတက္မႈ
ခုႏွစ္(မတ္လ၃၁ရက္)

ေခ်းေငြ

(% ႏွစ္အလုိက္ရေငြ)ဘဏ္အပ္ေငြ

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၁.၀၁%

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၂.၆၉%

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၁.၇၅%

၄၁.၈၆%

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၀.၆၀%

၁၇.၃၂%

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀.၇၄%

၂၇.၇၈%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၈.၁၂%

၁၀.၂၄%

ပ်မ္းမွ်

၂၉.၁၅%

၂၃.၁၈%

၁၅.၁၃%
၂၆.၇၂%

ေငြေခ်းျခင္းမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ေကာ္ပုိရိတ္၊ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊
လက္လီေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားႏွင္႔ ျပည္ပပုိ႕ကုန္တင္ပုိ႕သူမ်ားအားဘဏ္မွလက္ခံႏိုင္ေသာ အိမ္ျခံ
ေျမ၊ေရႊႏွင့္

အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ

အာမခံပစၥည္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းပါသည္။

ေခ်းငွားယူသူမ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း အစရွိသည့္ ဘဏ္၏ စံသတ္မွတခ
္ ်က္
မ်ားကုိ လက္ခံေက်နပ္ရပါမည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ေၾကြးဆံုးျပႆနာမ်ားကုိ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္
ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ နည္းပါးေစရန္ ေရွးရိုးဆန္ေသာ မယုတ္မလြန္ ေခ်းငွားေရး
မူ၀ါဒကိလ
ု က္ခံက်င့္သံုးပါသည္။ ေခ်းငွားသူမ်ားသည္စံတင
ုိ ္းတာမႈတင
ြ ္‘A’ သံုးလံုးအဆင့္ ရရွိရန္လုိပါသည္။
ယင္းတု႕ိ မွာ(၁)အက်င္႔စာရိတၱ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ ေငြေခ်းငွားယူသူ၏ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း၊(၂)ေဈးကြက္
၀င္အာမခံပစၥည္းေကာင္းမြန္မွဳႏွင့္ (၃) ခိုင္မာ၍ အျမတ္အစြန္း ရရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိ႕ု ျဖစ္ပါ
သည္။ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငြေခ်းသူအတြက္ အာမခံပစၥည္းတန္ဖိုးအေပၚ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ေခ်းေငြမွာ အာမခံ
ပစၥည္းကုိေရာင္းခ်လွ်င္ ရရွိႏိုင္မည့္လက္ရွိေဈးကြက္ေပါက္ေဈး၏ ၃၀% ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေခ်းေငြ
ကိုျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ အေပၚမူတည္၍ ေငြေခ်းသူ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ႏွင္႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအရ ေခ်းေငြ
ပမာဏကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ဘဏ္မွ ေခ်းေငြပမာဏေပၚတြင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

အတိုးႏႈန္း ၁၂% ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္ခ ၁% စုစုေပါင္း ၁၃% ေကာက္ခံပါသည္။
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ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္(၁)ႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ထားၿပီးေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္
လိမ့္မည္ဟူေသာ

အာမခံခ်က္ႏွင့္

ယံုၾကည္

စိတ္ခ်ရမႈ

ရွိပါက

သက္တမ္း

ထပ္မံတုိးေပးပါသည္။

ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ အပိုေဆာင္းအာမခံေၾကး ၁% ထပ္ေဆာင္းေပးရပါသည္။
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းယူခြင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႕ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း
ၿပီးယင္း၏အတုိးကုိ

အမွန္တကယ္

စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြကိုခြင႔ျ္ ပဳထား

စာရင္းပုိထုတ္ေသာေခ်းေငြပမာဏေပၚတြင္

အေျခခံ

တြက္ခ်က္

ပါသည္။ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြကို အသံုးျပဳသည္႔ပမာဏေပၚတြင္သာ အတိုးေကာက္ယူပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ခုႏွစ္

ေခ်းေငြ

၂၀၁၄-၂၀၁၅
ရာခိုင္ႏႈန္း

စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ

၁၄,၃၅၃.၄၁
၁၁.၈၅%

၂၀၁၅-၂၀၁၆
ရာခိုင္ႏႈန္း

၁၄,၄၄၄.၃၇
၁၀.၀၉%

စုစုေပါင္း

၁၀၆,၇၉၆.၃၉

၁၂၁,၁၄၉.၈၀

၈၈.၁၅%

၁၀၀.၀၀%

၁၂၈,၆၅၈.၆၃

၁၄၃,၁၀၃.၀၀

၈၉.၉၁%

၁၀၀.၀၀%

အထက္ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြသည္ ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္း
ပုိထုတ္ေခ်းေငြ ၂ ရပ္ စုစုေပါင္း၏ ၉၀% ရွိပါသည္။ ေငြေခ်းသူမ်ားမွာ ထုတ္ယူေငြပမာဏ ေပၚတြင္သာ
အတုိးေပးရပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ ေပၚတြင္အတုိး
ရရိွျခင္းမရွပ
ိ ါ။
အဓိကေငြေခ်းမႈ
၂၀၁၆ခုႏွစ၊္ မတ္လ

ပမာဏ

စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ %

(ထိပ္ဆံုးေငြေခ်းသူ၁၀ဦး)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ပုဂၢလိက - ေအ

၅,၀၀၀

၃.၄၉ %

ပုဂၢလိက - ဘီ

၄,၅၀၀

၃.၁၄ %

ပုဂၢလိက - စီ

၄,၁၀၀

၂.၈၇ %
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ပုဂၢလိက - ဒီ

၃,၅၀၀

၂.၄၅ %

ပုဂၢလိက - အီး

၃,၅၀၀

၂.၄၅ %

ပုဂၢလိက - အက္ဖ္

၃,၂၀၀

၂.၂၄ %

ပုဂၢလိက - ဂ်ီ

၃,၀၀၀

၂.၁၀ %

ပုဂၢလိက - အိပ္ခ်္

၂,၆၀၀

၁.၈၂ %

ပုဂၢလိက - အိုင္

၂,၅၀၀

၁.၇၅ %

ပုဂၢလိက - ေဂ်

၂,၃၀၀

၁.၆၁ %

၃၄,၂၀၀

၂၃.၉၀ %

ထိပ္ဆံုး(၁၀) ဦး စုစုေပါင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ

ပမာဏ

(ထိပ္ဆံုးေငြေခ်းသူ၁၀ဦး)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ပုဂၢလိက - ေအ

၅,၀၀၀

၄.၁၃ %

ပုဂၢလိက - ဘီ

၄,၅၀၀

၃.၇၁ %

ပုဂၢလိက - စီ

၄,၁၀၀

၃.၃၈ %

ပုဂၢလိက - အက္ဖ္

၃,၂၀၀

၂.၆၄ %

ပုဂၢလိက - အီး

၂,၉၀၀

၂.၃၉ %

ပုဂၢလိက - အိုင္

၂,၅၀၀

၂.၀၆ %

ပုဂၢလိက - ေက

၂,၁၀၀

၁.၇၃ %

ပုဂၢလိက - အယ္လ္

၂,၀၀၀

၁.၆၅ %

ပုဂၢလိက - ဂ်ီ

၂,၀၀၀

၁.၆၅ %

ပုဂၢလိက - ေဂ်

၁,၈၀၀

၁.၄၉ %

ထိပ္ဆံုး(၁၀) ဦး စုစုေပါင္း

၃၀,၁၀၀

စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ %

၂၄.၈၅ %
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ေငြပမာဏအလုိက္ေခ်းေငြအုပ္စုခဲျြ ခားျခင္း
ေခ်းေငြအုပ္စု

ဦးေရ

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ပမာဏ

စုစုေပါင္းေခ်းေငြ

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၏%

၀.၅ မွ ၅.၀

၅၄

၉၅.၂၅

၀.၀၇%

၅.၀ မွ ၁၀

၄၉

၂၆၉.၉၃

၀.၁၉%

၁၀ မွ ၅၀

၃၂၁

၉,၂၈၈.၂၈

၆.၄၉%

၅၀ မွ ၁၀၀

၂၂၁

၁၅,၂၇၉.၃၀

၁၀.၆၈%

၁၀၀ အထက္

၃၂၉

၁၁၈,၁၇၀.၂၄

၈၂.၅၈%

စုစုေပါင္း

၉၇၄

၁၄၃,၁၀၃.၀၀

၁၀၀.၀၀%

ပ်မ္းမွ်ေခ်းေငြအပ
ု ္စုပမာဏ

က်ပ္

၁၄၇သန္း

အနည္းဆံုးေခ်းေငြပမာဏ

က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀

အမ်ားဆံုးေခ်းေငြပမာဏ

က်ပ္

၅ဘီလီယံ

လြန္ခဲ့ေသာ(၃) ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာေခ်းေငြအသစ္မ်ားႏွင့္ျပန္ဆပ္ေသာေခ်းေငြမ်ား
ဘ႑ာေရးႏွစ္

ေခ်းေငြအသစ္မ်ား
ဘဏ္စာရင္း
အေရအတြက္

ျပန္ဆပ္ေသာေခ်းေငြမ်ား

ပမာဏ

ဘဏ္စာရင္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

အေရအတြက္

ပမာဏ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၂၆

၁၈,၈၅၃

၆၇၄

၁၈,၁၃၅

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၁၃

၂၃,၆၉၀

၆၉၇

၃၇,၅၄၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၇၆

၂၂,၉၃၃

၆၄၆

၄၀,၃၆၅

အငွား၀ယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ဘဏ္၏ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္တုိင္းက် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
၀ယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရန္ အငွား၀ယ္ယူေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
တန္ဖုိး၏ ၅၀% ကုိ စိုက္ထုတ္ရၿပီး က်န္၅၀% ကုိ ၁၂ လျဖစ္ေစ ၂၄ လျဖစ္ေစ အရစ္က် ေပးဆပ္
ရပါသည္။ အတုိးႏႈန္းမွာ ေခ်းေငြ သု႕ိ မဟုတ္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြကဲ့သုိ႕ ၁၃% (၁၂% မွာ အတိုးႏႈန္းႏွင့္
၁%

မွာ၀န္ေဆာင္ခ)

ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ

ေခ်းေငြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ

ယာဥ္တန္ဖုိး အျပည့္အ၀ ေပးဆပ္ၿပီးသည္အထိ ဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။
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က႑အလိုက္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ား

(2014-2015) Financial Year

24,704.86
(21%)

73,870.24
(61%)

Production

Trad
e

Service
s

Production

Services

22,087.25
(18%)

Trade

(2015-2016) Financial Year

Production

83,426.06
(58%)

Services

Trade

Production

Production

24,550.73
(17%)

34,982.93
(25%)

Services

Trade

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

Trade

ကုန္သြယ္မႈ

Service

၀န္ေဆာင္မႈ
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ကုန ထုတ္လုပ္မႈ

ကုန္သြယ္မႈ

၀န္ေဆာင္မႈ

စုစုေပါင္္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၄,၇၀၄.၈၆

၇၃,၈၇၀.၂၄

၂၂,၀၈၇.၂၅

၁၂၀,၆၆၂.၃၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၄,၅၅၀.၇၃

၈၃,၄၂၆.၀၆

၃၄,၉၈၂.၉၃

၁၄၂,၉၅၉.၇၂

အတုိးအရင္းေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေနသည့္ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြမ်ား၏ရပုိင္ခြင့္မ်ား။(NPL)
ထိေရာက္ပုိင္ႏိုင္ေသာေခ်းေငြမူဝါဒႏွင္႔

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕ေပါင္းစပ္၍ေစ့စပ္ေသခ်ာ

ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဆက္လက္အေရးယူေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႕ေၾကာင့္ မေျပာပေလာက္ေသာ ေပးဆပ္ရန္
ပ်က္ကြက္ေနသည့္
ေခ်းေငြအခ်ိဳးကုိ

ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြ

အနည္းအက်ဥ္းသာရွိပါသည္။

ေသခ်ာစြာခ်ိန္ဆစဥ္းစားၿပီး

ေဖာက္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

အာမခံပစၥည္းတန္ဖုိးႏွင့္
အေျခအေနႏွင့္

အံကုိက္

ျဖစ္ေစပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ား စုေပါင္းျခင္း၏အက်ိဳးဆက္မွာ ပ်က္ကြက္ ေနသည့္ ေခ်းေငြ
အနည္းအက်ဥ္းသာရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကြးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟုိဘဏ္၏

ေၾကြးဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္

ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏၂%

အတြင္း

လံုေလာက္စာြ

ကာမိပါသည္။ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ အတြက္ ေၾကြးဆံုးလ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ၂.၈၆ ဘီလီယျံ ဖစ္ပါသည္။
အတုိးအရင္းေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေနသည့္ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ။
ေခ်းေငြႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ဘဏ္ခဲတ
ြ ိုင္းတြင္အမ်ား၏ လက္ခံ
ယံုၾကည္မႈရွိျပီးဂုဏ္သတင္းေကာင္းရွိသည္႔ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပွ်မ္းမွ် (၅) ဦးႏွင့္အတူ ဘဏ္ခဲြ
မန္ေနဂ်ာမွ ေကာ္မီတီအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ပါ၀င္သည့္ ေခ်းေငြႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မီတီရွိပါသည္။
ဘဏ္ခြဲတုိင္းရွိ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတီ၀င္ မ်ားသည္ ၄င္းတိ႔၏
ု
၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ လုပ္အားခမရရွိပါ။
ဘဏ္ခြဲတုိင္းရွိ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတ၀
ီ င္မ်ားသည္ ေငြေခ်းသူမ်ားကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ကင
ြ ္းဆင္း စစ္ေဆး၍
ေခ်းေငြဌာနခဲသ
ြ ႕ုိ သတင္းပုိ႕ အစီရင္ခံရပါသည္။
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ေၾကြးဆံုးရန္ပံုေငြလ်ာထားခ်က္

Non-Performing Loan Coverage

3,500.00

3,000.00

Reserve for bad debt

Kyat in Million

2,500.00

2,000.00

1,500.00

Bad debt

1,000.00

500.00

Reserve for Bad debt

31-3-2016

31-3-2015

31-3-2014

31.3.2013

31.3.2012

31.3.2011

31.3.2010

31.3.2009

31.3.2008

31.3.2007

31.3.2006

31.3.2005

31.3.2004

-

Bad debt

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ခုႏွစ္(မတ္လ၃၁ရက္)
ေၾကြးဆံုးရန္ပံုေငြ
ေၾကြးဆံုး

၂၁၀၆

၂၀၁၅

၂,၈၆၂.၀၆

၂,၄၂၃.၀၀

၀.၀၀

၄၁.၁၁

၂၁၀၄

၂၀၁၃

၂,၀၀၆.၇၉ ၁,၅၃၆.၆၀
၃၇.၂၁

၃၃.၃၁

၂၀၁၂
၁,၀၈၄.၀၁
၀.၀၀
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ေခ်းေငြႏွင့္ဘဏ္အပ္ေငြအခ်ိဳး(ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း)

Loan and Deposit Ratio(Disbursement)
160,000

100.00%

90.00%

140,000

Loans/Deposit Ratio(%)
(Right Scale)

80.00%

120,000

(Kyats in Million)

70.00%
100,000

60.00%

80,000

50.00%

Total Deposits
(Left Scale)

60,000

40.00%

30.00%
40,000
20.00%
20,000

10.00%

Loan & Overdraft (Disbursement)
(Left Scale)
0

0.00%
2004

2005

2006

2007

2008

Loans & O/D(Kyats in Million)

ခုႏွစ္( မတ္လ၃၁ရက္)

2009

2010

2011

2012

2013

Total Deposits (Kyats in Million)

ေခ်းေငြႏွင့္စာရင္းပုိ

2015

2016

Loans/Deposits Ratio(%)

စုစုေပါင္းဘဏ္အပ္ေငြ

ထုတ္ေခ်းေငြ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

2014

ေခ်းေငြ/ဘဏ္အပ္ေငြ
အခ်ိဳး (%)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅၄,၂၀၀

၆၄,၄၀၇

၈၄.၁၅%

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇၆,၈၃၀

၉၁,၃၆၉

၈၄.၀၉%

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၀၀,၃၄၀

၁၀၇,၁၉၇

၉၃.၆၀%

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၂၁,၁၅၀

၁၃၆,၉၇၅

၈၈.၄၅%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၃,၁၀၃

၁၅၀,၉၉၈

၉၄.၇၇%
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(၃၁-၃-၂၀၁၆) ရက္ေန႕ရွိ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ လက္ခံထားသည့္ အာမခံပစၥည္း သို႕မဟုတ္
ရပုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား။
စဥ္

အမ်ဳိးအစား

၁။

မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း

၂။

ေရႊႏွင့္လက္၀တ္ရတနာ

၃။
၄။

စာရင္းအေရအတြက္

တန္ဖုိး(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၈၉၁

၁၄၂,၈၈၂.၆၃

၈

၂၉.၉၀

ဘဏ္အပ္ေငြ

၃၅

၄၇.၂၀

အငွား၀ယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ

၄၀

၁၄၃.၂၇

၉၇၄

၁၄၃,၁၀၃.၀၀

စုစုေပါင္း
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အား ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူ/ ေရာင္းခ်/
လဲလွယ္ခြင့္လိုင္စင္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားခြင္႔လုိင္စင္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိလိုင္စင္အရဗဟုိ ဘဏ္
၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာမ်ားကုိပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္
၍ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ စကၤာပူေဒၚလာႏွင့္ ယူရုိေငြမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္ လဲလွယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား
ေငြေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံျခားေငြဘဏ္စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္တင
ြ ္း၊ ျပည္ပမွ
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၏ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ပုိ႕ကုန/္ သြင္းကုန္ ေငြလႊဲ
စာတမ္း၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ေငြလႊဲျခင္း စသည္တ႕ုိ ကုိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။(၃၁-၃-၂၀၁၆)
ရက္ေန႕အထိ ႏို္င္ငံျခား အဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
Western Union
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ Western Union ႏွင့္ ေငြလဲႊခင
ြ ့္လိုင္စင္ရရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ
၁၂ ရက္ ေန႕တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ (၈-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႕အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း
(၆၁) ႏိုင္ငံမွ ေဖာက္သည္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူတုိ႕၏ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားထံ ေငြမ်ားလႊခ
ဲ ဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသ႕ုိ ေငြလႊဲေသာပမာဏမွာ (၁၉-၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႕အထိ က်ပ္ေငြ ၂၆.၇၄ ဘီလီယရ
ံ ွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသိ႕ု ေငြလႊဲျခင္းကုိ ဗဟိုဘဏ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး
လက္ရွိ တြင္ Western Union မွ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ပသု႕ိ ေငြလႊဲပ႕ုိ ျခင္းကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
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ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ။
ႏိုင္ငံျခားေငြလလ
ႊဲ ုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အတြက္ အျမတ္အစြန္း
ရရွိႏိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္
တုိကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္အျမတ္ရရွိမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာခဲ့သည္။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္
ပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ ၂၁၃ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္
တြင္ က်ပ္ ၁, ၃၁၆ သန္းသုိ႕ တုိးတက္ရရွိခဲ့သည္။
အျမတ္ရရွမ
ိ ႈႏိုင္းယွဥ္ခ်က္

က်ပ္

(ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား )

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဝင္ေငြ
ေကာ္မရွင္၀င္ေငြ

၁၀၈,၅၃၅,၁၈၄.၂၅

၇၅,၁၇၂,၀၃၇.၉၁

လုပ္ခႏွင့္စရိတ္မ်ား

၁၂၈,၈၅၆,၈၄၇.၅၀

၄၆,၉၈၉,၈၉၀.၂၉

၁,၀၇၈,၀၂၁,၉၇၀.၄၉

၅၆၇,၄၆၉,၁၇၃.၄၅

၃၉,၃၁၉,၁၂၅.၁၂

၂၇,၉၂၇,၀၅၃.၄၀

၁,၃၅၄,၇၃၃,၁၂၇.၃၆

၇၁၇,၅၅၈,၁၅၅.၀၅

ေငြလဲလွယ္မႈအရႈံး/အျမတ္
အေထြေထြ
စုစုေပါင္း၀င္ေငြ
အသံုးစရိတ္
လုပ္ခႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ား

၃,၈၀၅,၂၀၄.၀၉

၃,၃၉၁,၁၉၄.၄၇

ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္

၂,၀၃၅,၀၀၀.၀၀

ေၾကးနန္း/Swift

၂၄,၇၅၄,၅၂၅.၇၀

၂၅,၂၂၁,၀၀၁.၀၀

စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္

၃၈,၅၅၉,၇၂၉.၇၉

၃၀,၆၃၇,၁၉၅.၄၇

၁,၃၁၆,၁၇၃,၃၉၇.၅၇

၆၈၆,၉၂၀,၉၅၉.၅၈

အျမတ္

“MyKyat” (Mobile Money) ၏ တုိးတက္မႈ
သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ myKyat

အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိလာၾကၿပီ

ျဖစ္သည္။ myKyat ဟူေသာ Mobile Money ကုိ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြထုတ္ယူျခင္း၊
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ေငြသားထည့္၀င္/

ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္

ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ

ေပးေခ်ျခင္း
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တု႕ိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၄၀)၏ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ တယ္လဖ
ီ ုန္းက်သင့္ေငြ
ေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ myKyat ျဖင့္ ေပးေခ်လွ်က္ရွိသည္။ မုိဘုိင္းေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ ကုိ
ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားပါသည္။
(၂၀၁၆ခု စက္တင္ဘာလ ၁၅)

(၂၀၁၆ခု ၾသဂုတလ
္ ၁၉)

၁။ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏မိုဘိုင္းဘဏ္
အပ္ႏွံေငြ

က်ပ္ ၉၉.၉၇ သန္း

၂။ေငြလဲႊသည့္ အေရအတြက္

က်ပ္ ၁၀၃.၇၀သန္း

၃၉,၆၁၅

၃၆,၁၆၃

၁၂,၇၃၆

၁၂,၄၂၅

၃၉

၃၈

၁၁၇

၁၁၃

၃။အသံုးျပဳသူ အမ်ိဳးအစား
သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၄။ဘဏ္ခြဲမ်ားအပါအ၀င္လုပ္ငန္း
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၅။ေငြေတာင္းခံလႊာေပးေခ်မႈ(လွ်ပ္စစ္၊တယ္လီဖုန္း)
ရန္ကုန္

၄၀ ျမိဳ႕နယ္

မႏၱေလး
ပဲခူး

၄၀ ျမိဳ႕နယ္

၆ ျမိဳ႕နယ္

၆ ျမိဳ႕နယ္

၁၂ ျမိဳ႕နယ္

၁၂ ျမိဳ႕နယ္

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
ဘဏ္တြင္ေန႕စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးသည့္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္သည့္ဌာန ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံစာရင္းအင္း ႏွင့္စာရင္းစစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက (၃)လတစ္ႀကိမ္ စိစစ္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္ဌာန၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဘဏ္၏ဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဘဏ္၏ဌာနတြင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္၏
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိက
ု ္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း။

48

 ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတ႕ုိ ၏တာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိမ္လည္မႈ၊ ေပါ့ဆမႈ သု႕ိ မဟုတ္
မထီမ့ျဲ မင္ျပဳမႈ တစ္စံုတရာ ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကဲျဖတ္ျခင္း။
 ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈအရာထမ္းမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္ႏင
ွ ့္ ခြင့္ျပဳမႈ ကန္႕သတ္ခ်က္ဆုိင္ရာ
လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း လိုက္နာမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း။
 ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 ဘဏ္ခြဲမ်ားအား ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း။
 အသံုးစရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘဏ္၏ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း။
အာမခံ
ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံ၍ ဘဏ္အပ္ေငြ က်ပ္ ၅သိန္းႏွင့္
ေအာက္

ရွိေသာဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ဆံသူေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြအာမခံ ထားရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တ႕ုိ ၏ဘဏ္ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင္႔ဘ႑ာတိုက္ခန္းရွိ ေငြေၾကးအာမခံႏွင့္ မီးအာမခံမ်ားလည္း
ထားရွိပါသည္။
အေရးပါေသာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ Western Union ၏ ေအးဂ်င့္မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး
ျပည္တင
ြ ္းေငြလဲႊမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ မုိဘုိင္း
ဘဏ္လုပ္ငန္း တု႕ိ တြင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္၀င္ေငြမ်ား မွ်ေ၀မႈအေျခခံျဖင့္ မုိဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာ့ဖ္၀ဲ
အသံုးျပဳရန္အတြက္ Frontier Technology Partners (FTP) ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
အက်ဥ္းအားျဖင့္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္သည္ Western Union ႏွင့္ေရာ FTP ႏွင့္ပါ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ
ကတိခံ၀န္ခ်က္
ေငြေၾကးအားျဖင့္

မထားရွိခဲ့ပါ။
ေပးဆပ္ရန္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္
တာ၀န္မရွိပါ။

မည္သည့္ကုမၸဏီ၊

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မွ်

လြတ္လပ္သည့္

အမ်ားႏွင္႔

သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မိခင္ဦးပုိင္ကုမၸဏီ ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခဲြ ေသာ္လည္းေကာင္း မရွိပါ။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ အစုရွယ္ယာရွင္
မ်ား၏ထည့၀
္ င္ေငြမ်ားအေပၚတြင္အမွီျပဳလွ်က္ရွိၿပီး ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ယူျခင္းကို မည္သည့္အခါတြင္မွ်
က်င့္သံုးမည္မဟုတ္ပါ။
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ခဲ့သည္မွာ ၂၄ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္း ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳး
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မွာ နည္းပါးၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ စာရင္းအရ ဘဏ္၀န္ထမ္း ( ၆၁၀) ဦးရွိရာ ေအာက္ပါ
အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ထမ္းဖဲ႕ြ စည္းပံုဇယား(၃၁.၅.၂၀၁၆)
စဥ္

ရာထူး

အင္အား
ရံုးခ်ဳပ္

ဘဏ္ခြဲ

စုစုေပါင္း

၁။ အႀကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁

-

၁

၂။ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၅

-

၅

၃။ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၂

-

၂

၄။ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(၁)

၃

၆

၉

၅။ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(၂)

-

၁၀

၁၀

၆။ အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ

၆

၂၀

၂၆

၇။ မန္ေနဂ်ာ

၃

၄၉

၅၂

၈။ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ

၆

၅၃

၅၉

၉။ အၾကီးတန္းစာရင္းကိုင္/ေငြကိုင္/စာရင္းစစ္(၁)

၁၁

၃၉

၅၀

၁၀။ အၾကီးတန္းစာရင္းကိုင္/ေငြကိုင္/စာရင္းစစ္(၂)

၁၇

၁၁၀

၁၂၇

၁၁။ စာရင္းကိုင္/ေငြကိုင္/စာရင္းစစ္

၁၈

၁၁၄

၁၃၂

၁၂။ လက္ေထာက္စီမံ/ေငြကိုင္

၁

၄

၅

၁၃။ ေန႔စား၀န္ထမ္း

၁

၆

၇

၁၄။ ယာဥ္ေမာင္း

၂

၁

၃

၁၅။ လံုျခံဳေရး

၄

၈၁

၈၅

၁၆။ သန္႔ရွင္းေရး

၃

၃၄

၃၇

၈၃

၅၂၇

၆၁၀

စုစုေပါင္း
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ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈအဖဲ႕ြ
(၁)အမည္

ေဒၚနန္းျမတ္မြန္

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၆-၁၂-၁၉၆၈

လူမ်ိဳး

ရွမ္း

ပညာအရည္အခ်င္း

M.B.F. (Yangon University of Economics) (2016)
B.Com. Institute of Economics (1992 )
D.A Diploma of Accounting (1995)

ရာထူး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စာရင္းဌာန)

(၂) အမည္

ေဒၚမိမိႏိုင္

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၂-၁-၁၉၇၀

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

M.B.F. (Yangon University of Economics) ( 2016)
CDCS (UK)
B.Econ.,(Stats.) Institute of Economics (1995)

ရာထူး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဌာန)

(၃) အမည္

ေဒၚစိုးစိုး၀င္း

ေမြးသကၠရာဇ္

၃-၁၀-၁၉၆၇

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Com. Institute of Economics 1991

ရာထူး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ေခ်းေငြဌာန)
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(၄) အမည္

ဦးေအာင္မ်ိဳးထြဋ္

ေမြးသကၠရာဇ္

၈.၉.၁၉၆၃

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Econ.,(Stats.) Institute of Economics 1985

ရာထူး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ေငြေၾကးဌာန)

(၅) အမည္

ဦးမ်ိဳးမင္းခ်ိဳ

ေမြးသကၠရာဇ္

၄-၅-၁၉၇၂

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc (Maths) Q2,University of Yangon 1996

ရာထူး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဌာန)

(၆)အမည္

ေဒၚစုစုလင
ြ ္

ေမြးသကၠရာဇ္

၅-၂-၁၉၆၉

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Econ.,(Eco)Q , Institute of Economics1992
D.A(Diploma of Accounting)1996

ရာထူး

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (စာရင္းဌာန)
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား

(၁) ေနျပည္ေတာ္
(ရံုးခ်ဳပ္)
(၂) ရန္ကုန္
(ရံုးခ်ဳပ္)

ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
၀၆၇-၄၁၇၃၃၅၊ ၄၁၇၃၃၆၊ ၄၁၇၀၉၀၊ ၄၁၇၀၉၁၊ ၄၁၇၃၃၄။
အမွတ္၆၁၉/၆၂၁ ၊ကုနသ
္ ည္လမ္းႏွင့္ဗိုလဆ
္ ြန္ပက္လမ္းေဒါင့္၊
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
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၀၁-၂၄၆၇၈၆၊၃၈၈၅၀၂၊၂၅၁၇၄၈~၅၀၊၂၄၂၃၂၀၊၂၅၀၁၄၈။
(၃) ဘုရင့္ေနာင္

အမွတ-္ ည-၅၉/၆၀- ယင္းမာလမ္းႏွင့္ယုဇနလမ္းေဒါင့္၊ဘုရင့္ေနာင္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔

ဘဏ္
ဘုရင္ခ့ေြဲ နာင္
(၁) ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ၀၁-၆၈၀၅၈၆၊၆၈၂၀၂၇၊၆၈၂၃၃၀၊၆၈၀၇၆၉။
(၄) မႏၱေလး
ဘဏ္ခဲြ(၂)

အမွတ-္ ၁၈၀/၂၇၊၂၆(ဘီ)လမ္းမႀကီး၊
၈၆-၈၇လမ္းၾကား၊သီရိမာလာအေရွ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
၀၂-၃၉၁၁၃၊၃၉၁၁၄၊၃၅၆၄၄။

(၅) မုံရြာ
ဘဏ္ခဲြ(၃)
(၆) သိမ္ၾကီးေစ်း
ဘဏ္ခဲြ(၄)

အမွတ-္ ၁၁၊ေစ်းလမ္း၊ဆူးေလကုန္းရပ္၊မံုရြာၿမိဳ႕။
၀၇၁-၂၂၆၂၄၊၂၂၅၂၀၊၂၂၁၉၃။
သိမ္ႀကီးေစ်း(စီ)ရံု၊တတိယထပ္၊ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၀၁-၂၅၆၂၇၃၊၂၄၀၀၇၉။

(၇) ျပည္
ဘဏ္ခ(ဲြ ၅)
(၈) ဟသၤာတ
ဘဏ္ခ(ဲြ ၆)
(၉) ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ဘဏ္ခ(ဲြ ၇)

အမွတ-္ ၁၆၂၊လမ္းမေတာ္လမ္း၊ျပည္ျမိဳ႕။
၀၅၃-၂၄၉၈၅~၈၇၊၂၄၉၈၈၊၂၄၇၅၂၊၀၉-၄၉၅၀၀၅၆၅။
အမွတ-္ ၁၀၁၊ျမစ္ေကြ႕ေက်ာင္းလမ္း၊ရံုးၾကီးရပ္၊ဟသၤာတျမိဳ႕။
၀၄၄-၂၁၈၀၅၊၂၁၈၀၆၊၂၁၈၆၀၊၀၉-၈၅၈၁၅၇၇။
မိတၳီလာ-ေရနံေခ်ာင္းလမ္းမၾကီးႏွင့္ေအာင္သုခလမ္းေဒါင့္၊
ေအာင္မဂၤလာရပ္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။
၀၆၁- ၅၀၄၁၁၊ ၅၀၁၀၇၊၅၀၇၂၄၊၅၁၂၁၈။

(၁၀) ပခုကၠဴ
ဘဏ္ခဲြ(၈)

အမွတ-္ ၉၂၊ ၿမိဳ႕မလမ္းႏွင့္အာဇာနည္လမ္းေဒါင့္၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကက
ြ ္၊
ပခုကၠဴၿမိဳ႕။
၀၆၂-၂၂၁၇၄၊၂၂၁၇၅၊၀၉-၆၅၇၁၅၁၂၊ ၀၆၂-၂၂၁၇၆၊၂၂၀၉၈။
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(၁၁) မေကြး
ဘဏ္ခဲြ(၉)
(၁၂) ထား၀ယ္
ဘဏ္ခဲြ(၁၀)
(၁၃) ၿမိတ္
ဘဏ္ခဲြ(၁၁)
(၁၄) လသာ
ဘဏ္ခဲြ(၁၂)

အမွတ-္ ၃၇၈-၃၈၁၊ သုခိတာလမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
၀၆၃-၂၆၅၉၆၊ ၂၆၅၉၇၊ ၂၃၀၄၉၊၂၃၈၈၃။
အမွတ-္ ၆၆၀၊ အာဇာနည္လမ္း၊ ေျမာက္ရြာရပ္၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။
၀၅၉-၂၂၃၃၆၊၂၁၀၁၈၊ ၂၁၀၁၀၊၊
အမွတ-္ ၉၅(ဘီ)၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမး္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
၀၅၉-၄၁၉၁၃၊ ၄၁၉၁၆။
အမွတ-္ ၁၁၉-၁၂၁၊ ေျမညီထပ္၊ လသာလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္၊
၀၁- ၂၅၂၄၀၉၊ ၂၅၂၄၁၀

(၁၅) ေကာ့ေသာင္း
ဘဏ္ခဲြ(၁၄)
(၁၆) ေအာင္ပန္း
ဘဏ္ခဲြ(၁၅)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေဒါင့္၊ အ ဏၴ၀ါရပ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။
၀၅၉-၅၁၈၈၂၊ ၅၁၇၆၁၊ ၅၁၇၆၂၊၅၁၈၈၃။
အမွတ-္ ၁၈၇ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ရပ္ကက
ြ ္၊
ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။
၀၈၁-၆၀၅၀၁၊ ၆၀၅၀၃၊ ၆၀၅၀၂။

(၁၇) အလံု
ဘဏ္ခဲြ(၁၆)

တိုက္-၂၊ အခန္း-၁-၃၊ သီရိမဂၤလာစုေပါင္းအေဆာက္အဦး၊ သီရိမဂၤလာ
ေစ်းအနီး၊ အလံု၊ ၀၁-၂၁၁၇၇၉၊ ၂၁၁၉၉၆
အကြက္(၅၈)၊ ပုလလ
ဲ မ္းႏွင့္သႏၱာလမ္းေဒါင့္၊ ရတနာထြန္းပြရ
ဲ ံုတန္း၊ ေစ်းႀကိဳရပ္၊

(၁၈) ေမာ္လၿမိဳင္
ဘဏ္ခဲ(ြ ၁၇)

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
၀၅၇-၂၇၃၁၁၊ ၂၇၃၁၂၊ ၂၇၃၁၃။
အမွတ-္ ၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နယ္ေျမ(၄) ပင္လံုရပ္၊ ကေလးၿမိဳ႕။

(၁၉) ကေလး
ဘဏ္ခဲ(ြ ၁၈)

၀၇၃-၂၂၆၈၆၊ ၂၂၆၈၇၊၀၉-၆၄၇၂၂၉၈၊၀၉-၄၇၀၂၂၈၉။
အမွတ-္ ၁၉၂၊ ေရထြက္ဦးလမ္း၊ ကန္ေရွ႕ရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
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(၂၀) ေတာင္ႀကီး
ဘဏ္ခဲြ(၁၉)
(၂၁) လိဳြ င္ေကာ္
ဘဏ္ခဲ(ြ ၂၀)
(၂၂) သီရိရတနာ
ဘဏ္ခဲြ(၂၁)
(၂၃) မႏၱေလးလမ္း(၃၀)
ဘဏ္ခဲြ(၂၂)
(၂၄) ဘားအံ
ဘဏ္ခဲြ(၂၃)
(၂၅) ဂန္႔ေဂါ
ဘဏ္ခဲြ(၂၄)
(၂၆) မံုရြာ
ဘဏ္ခဲြ(၂၅)
(၂၇) ဘုတလင္
ဘဏ္ခ(ဲြ ၂၆)
(၂၈) မင္းလွ
ဘဏ္ခ(ဲြ ၂၇)
(၂၉) ပုသိမ္
ဘဏ္ခ(ဲြ ၂၈)
(၃၀) ကမၼ
ဘဏ္ခ(ဲြ ၂၉)

၀၈၁-၂၀၁၇၀၁၊ ၂၀၁၇၀၂၊ ၂၀၁၇၀၃၊၂၀၁၇၀၄၊၂၀၁၇၀၅။
အမွတ(္ ၂၅-ခ)၊ ကႏၱာရ၀တီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကက
ြ ္၊ လိဳြ င္ေကာ္ၿမိဳ႕။
၀၈၃-၂၃၀၅၇၊ ၂၃၀၅၈။
အခန္းအမွတ္(H-3/H-4) သီရိရတနာကုန္စည္၀င္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ။
၀၁-၉၆၉၀၃၈၃။
အခန္းအမွတ(္ G-1) ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တိုက္တန္း၊ လမ္း(၃၀) ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။
၀၂-၆၉၆၃၉၊
အမွတ(္ ၂၃) ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကုန္းကေလးရပ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕။
၀၅၈-၂၃၃၉၁၊ ၂၃၃၉၂၊ ၂၃၃၉၃၊ ၂၃၃၉၄၊ ၂၃၃၉၅
အမွတ(္ မ-၃၈၀) ျမစ္ေရွာင္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကက
ြ ္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕။
၀၆၂- ၅၀၇၃၄၊ ၅၀၇၃၅၊ ၅၀၇၅၀
အမွတ(္ ၃) ေပပင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕။
၀၇၁-၂၆၂၅၆၊ ၂၆၂၅၇၊ ၂၆၂၅၈
အမွတ(္ ၁၆) ျမ၀တီရပ္၊ မံုရြာ-ေရဦးလမ္းမႀကီး၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕။
၀၇၁-၅၀၃၄၆၊ ၅၀၃၄၇၊ ၅၀၃၄၈။
အမွတ(္ ၃၃) ၿမိဳ႕မရပ္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္းမႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕။
၀၆၅-၄၅၆၃၅၊ ၄၅၆၃၆၊ ၄၅၆၃၇။
အမွတ(္ ၁)၊ ေစ်းရပ္တန္းလမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကက
ြ ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
၀၄၂-၂၁၂၇၂၊ ၂၃၉၉၃၊ ၂၃၉၉၄၊ ၂၃၉၉၅။
အမွတ(္ ၃၃၃) သရဖီၿမိဳင္လမ္း၊ ကမၼၿမိဳ႕။
၀၆၂-၆၀၄၄၇၊ ၆၀၄၄၈၊ ၆၀၄၄၉။
55

(၃၁) သဃၤန္းကြ်န္း
(Mini Branch)
(၃၂) မေကြး

အခန္းအမွတ္(၁၉-၂၀)၊ AKK Shopping Centre သဃၤန္းကြ်န္း။
၀၁-၈၅၅၁၄၈၃၊ ၅၆၆၀၈၀၊ ၅၆၂၁၄၂
အခန္း(၁၂)၊ပထမထပ္ ၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီး၊မင္းကန္ႀကီးရပ္၊

(Mini Branch)

လမ္းငါးသြယ္အ၀ိုင္းအနီး၊ မေကြးၿမိဳ႕။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစုိးရ
ဖက္စပ္ဘဏ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ စာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ဘဏ္ ၄ခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
၂၄ခု၏

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

၁၀ခု၏ဘဏ္ခြဲမ်ားရွိပါသည္။

(သတင္းအရင္းအျမစ္

http;//.cbm.gov.mm/, ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႕) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ စာရင္းအရ
ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားက ေဈးကြက္ရွယ္ယာ၏ ၆၄.၃၀% ကုိပုိင္ဆိုင္ၿပီး ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရဖက္စပ္ဘဏ္မ်ား
ကက်န္ ၃၅.၇၀% ကုိပင
ုိ ္ဆိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရဖက္စပ္ဘဏ္မ်ားမွ ေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ
အမ်ိဳးအစား အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိေသသအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ကန္႕သတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပး
ႏိုင္ေသာေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈရလဒ္မ်ားကုိေဘာင္က်ဥ္းသြားေစပါသည္။လက္ရွိစည္းမ်ဥ္း ၏
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မွ စုေငြႏွင့္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ကြာဟခ်က္ ၅% ျဖင့္
အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအတုိးႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းကုိ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးက က်င့္သံုး ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ မိမိတ႕ုိ ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ႏွင့္ ေဈးကြက္ အတြင္း
လက္ေတြ႕ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္မႈတ႕ုိ ကုိ အဓိကအားျပဳ၍ အသိမွတ္ျပဳခံရေအာင္ လုပ္ၾကရသည္။ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကႏိုင္ငံျခားဘဏ္(၉)ခုကိုျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္း
ဘဏ္မ်ားသု႕ိ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာ ခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ စာရင္းအရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္(၉) ခုလံုး လုပ္ငန္း
စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။(သတင္းရင္းျမစ္ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္
ေဖာ္ျပသည့္

http;//www.cb.mgov.mm/) ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခဲတ
ြ ုိင္းသည္ တစ္ေနရာတြင္သာ ဘဏ္ခဲြ

ဖြင့္ခြင့္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူသုိ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခြင့္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္
လုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြင္း၌သာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခား
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ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားသုိ႕ ေငြေခ်းျခင္း၊ ေငြအပ္ႏွံျခင္းတု႕ိ ကုိ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ေရာ၊
က်ပ္ႏွင့္ပါ

လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္

ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ား၏

ညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္မ်ား ပူးေပါင္းေငြေခ်းျခင္း
အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ( သတင္းရင္းအျမစ္

GIZ အစီရင္ခံစာ)

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တင
ြ ္ ၾကည့္ပါ။
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၈။စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲ႕ြ မွလုပ္ငန္းအေျခအေနသံုးသပ္တင္ျပခ်က္
ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ
ထိေရာက္ခိုင္မာေသာ
ေထာင္စဥ္အခ်ိန္မွစ၍

ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈေၾကာင္႔

ႏွစ္စဥ္အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္စတင္တည္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႕ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေ၀စု

မ်ား ခဲေ
ြ ၀ေပးႏိုင္ခဲပ
့ ါသည္။ အျမတ္ရရွိမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚရရွိႏႈန္းအခ်ိဳးမွာ ေအာက္ပါဇယားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
အျမတ္ရရွိမႈ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

အသားတင္အျမတ္( အခြန္မႏႈတ္မီ)

၈,၅၄၉.၃၄

၈,၇၆၂.၄၀

၈,၀၄၈.၃၄

အသားတင္အျမတ္(အခြန္ႏႈတ္ၿပီး)

၆,၄၁၂.၁၄

၆,၅၇၃.၀၅

၆,၀၃၇.၈၁

၁၆.၈၂%

၁၈.၇၁%

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚျပန္ရႏႈန္းအခ်ိဳး

၁၃.၆၇%

(အခြန္ႏႈတ္ၿပီး)
၂၀၁၅-၁၆ခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈရွင္းလင္းခ်က္
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလွ်င္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏

အခြန္မႏႈတ္မီအျမတ္သည္

၂၀၁၄-၁၅

ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈,၇၆၂.၄၀ ရွိရာမွ ၂၀၁၅-၁၆ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္သန္းေပါင္း
၈,၅၄၉.၃၄ သိ႕ု က်ဆင္း သြားခဲ့ပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ထည္၀
့ င္ေငြအေပၚ ျပန္ရခ်က္ႏႈန္းမွာ
၁၆.၈၂% မွ ၁၃.၆၇% သိ႕ု ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။
အဓိကက်ေသာ ေငြေၾကးအခ်ိဳးမ်ားအရ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ အသားတင္ အတုိးရရွိမႈ
ကြာျခားခ်က္မွာ ၅.၂၃% မွ ၄.၃၆% သိ႕ု က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြႏွင္႔ ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳးမွာ ၁၈.၆၇% မွ
၂၁.၃၂% သိ႕ု တုိးခဲ့ပါသည္။
အျမတ္ေငြ က်ဆင္းရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိၿပီး အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
ေအာက္ပါ အတို္င္း ျဖစ္သည္။
၁။ အတိအက်ေျပာရလွ်င္ ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္မ်ားအၾကားရွိ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေငြလဲႊခမ်ားကုိ အၿပိဳင္
အဆိုင္ေဈးေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ားအေပၚ အၿပိုင္အဆုိင္အတုိးႏႈန္းပုိေပးျခင္း၊ ဘဏ္မွေခ်းေငြ
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မ်ား

အေပၚအၿပိဳင္အဆုိင္

အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္

စုစုေပါင္း ရေငြမွာ ၆% သာ တုိးတက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
၂။ အသံုးစရိတ္မ်ားပိုမုိကုန္က်ျခင္း
၀န္ထမ္းလစာတုိးျမင့္မႈႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ားေၾကာင္႔ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္
မႈ အသံုးစရိတ္ တုိးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ ထု႕ိ အျပင္ စုစုေပါင္း အတိုးရေငြ ၆% သာ တုိးတက္လာခ်ိန္တြင္
စုစုေပါင္း အတုိးစရိတ္မွာ ၁၆% တုိးတက္လာခဲသ
့ ည္။ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အသံုးစရိတမ
္ ွာ ၁၅%
တုိးျပီး ကုန္က်ပါသည္။
၃။ ဘဏ္ခြဲမ်ားတုိးတက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း

မေကြးတုိ္င္းေဒသႀကီးတြင္

ဂန္႕ေဂါ ၊မင္းလွႏွင့္ ကမၼၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မံုရြာႏွင့္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲ (၅) ခု
အသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ား

ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္

ဘဏ္ခြဲကြန္ယက္

တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ၿပီး

အသံုးစရိတ္မ်ား

ပိုမုိကုန္က်ေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္း မရရွိေသးပါ။
မတည္ေငြရင္းဖဲ႕ြ စည္းပံု
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏

မတည္ေငြရင္းဖဲ႕ြ စည္းပံုကုိ

ေအာက္တင
ြ ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕စဲြပါ အမိန္႕စာအမွတ္ ၉/၂၀၁၄
အရ ဘဏ္အားလံုး တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပို္င္ဆုိင္မႈတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၀ ဘီလီယံရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း
သတ္မွတ္ပါသည္။ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ဥပေဒအသစ္(၂၀၁၅) တြင္ အပိုဒ္ ၃၄ တြင္
ယင္းအခ်က္ကုိ

ထပ္မံ

အတည္ျပဳ ထားသည္။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တြင္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မတ္လ၌

Tier I တန္ဖုိးသည္ က်ပ္ ၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလတြင္ Tier II တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ ၏
စုစုေပါင္း မတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္ ၇၆ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ က်ပ္၂၀ ဘီလီယံထက္
မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

မတ္လ၊၂၀၁၆

မတ္လ၊၂၀၁၅

1. Tier 1 (Core) Capital
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ထည္႔၀င္ျပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ

၂၃,၆၆၁.၉၄

၁၉,၉၃၉.၃၉

၉,၈၅၂.၁၉

၅,၃၂၃.၂၀

၅၀၅.၈၁

၅၀၃.၂၆

ဥပေဒျပဌာန္းရံပံုေငြ

၁၀,၃၂၇.၇၉

၈,၇၂၄.၈၉

Total Tier 1(Core)Capital

၄၄,၃၄၇.၇၃

၃၄,၄၉၀.၇၄

၃,၀၆၃.၄၆

၂,၆၂၃.၉၁

၂၈၈.၁၂

၂၈၈.၁၂

၂၄,၂၇၃.၂၅

၈,၃၁၁.၉၃

၄,၃၂၀.၀၀

၄,၄၁၀.၀၀

Total Tier 2(Supplementary)Capital

၃၁,၉၄၄.၈၃

၂၅,၆၃၃.၉၆

Total (Tier 1 + Tier 2)

၇၆,၂၉၂.၅၆

၆၀,၁၂၄.၇၀

ရွယ္ယာပရီမီယံ
မခြေ
ဲ ၀ရေသးသည္႔အျမတ္လက္က်န္

2. Tier 2 (Supplementary) Capital

ေၾကြးဆံုးႏွင႔အ
္ ေရးေပၚရံပံုေငြ
ကြန္ျပဴတာရံပံုေငြ
ဘဏ္၏ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားတန္ဘိုးျပန္လည္
2

သတ္မွတ္ပိုေငြ(ေျမႏွင္႔အေဆာက္အဦးမ်ား)
အျမတ္ေ၀စု

ရင္းႏွီးမတည္ျခင္း
ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားသည္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ကုန္ဆံုးေသာ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆
ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား၏ ခုိင္မာေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား မွစုစည္းထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ရင္းႏွီး မတည္မႈ
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ သည္။
2

ဘဏ္ရာျဖတ္၏ရာျဖတ္အစီရင္ခံစာ(၁၅.၉.၂၀၁၆)အရ

အေၾကာင္းအရာမ်ား

၃၁-၃-၂၀၁၆

၃၁-၃-၂၀၁၅

၃၁-၃-၂၀၁၄

၂၃,၆၆၁.၉၄

၁၉,၉၃၉.၃၉

၁၈,၄၂၀.၁၈

၉,၈၅၂.၁၉

၅,၃၂၃.၂၀

၃,၉၆၄.၆၂

၁၀,၃၂၇.၇၉

၈,၇၂၄.၈၉

၇,၀၈၁.၆၃

၅၀၅.၈၁

၅၀၃.၂၆

၄၅၅.၇၄

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ရပိုင္ခြင့္
(က်ပ္သန္္းေပါင္း)
ထည့္၀င္ၿပီးအစုရွယ္ယာ
ရွယ္ယာပရီမီယံ
အေထြေထြသီးသန္႔ရန္ပံုေငြ
အျမတ္လက္က်န္
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စုစုေပါင္း

၄၄,၃၄၇.၇၃

၃၄,၄၉၀.၇၄

၂၉,၉၂၂.၁၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁.၆၆း၁

၁.၇၅း၁

၁.၇၃း၁

၂၉.၂၃%

၃၀.၄၇%

၂၆.၉၁%

Net Interest Margin

၄.၃၆%

၅.၂၃%

၅.၈၀%

Cost to income ratio

၂၁.၃၂%

၁၈.၆၇%

၁၈.၂၄%

၁.၃၃း၁

၁.၂၅း၁

၁.၂၉း၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၀% *

၀.၀၃%

၀.၀၄%

၂,၈၆၂.၀၆

၂,၄၂၃.၀၀

၂,၀၀၆.၇၉

အပ္ေငြတိုးတက္မွုရာခိုင္ႏႈန္း

၁၀.၂၄%

၂၇.၂၈%

၁၇.၃၂%

ေခ်းေငြတိုးတက္မွုရာခိုင္ႏႈန္း

၁၈.၁၂%

၂၀.၇၄%

၃၀.၆၀%

အဓိကအခ်ိဳးမ်ား

မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ိဳး
ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳး

ေငြေရးေၾကးေရးခိုင္မာမႈအခ်ိဳး

ေခ်းေငြဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

Non-Performing Loan
(NPL)
NPL လံုေလာက္မွု
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

*ေၾကြးဆံုး က်ပ္ သန္း ၃၀ ကု၂
ိ ၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အစုရွယ္ယာဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀,၀၀၀ **

၁၉,၀၀၀

၁၈,၀၀၀

ရွယ္ယာတိုးတက္မႈ

၃၇၂,၂၅၅

၁၅၁,၉၂၁

၂၈၆,၀၃၈

တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း

၁၈.၆၇%

၈.၂၅%

၁၈.၃၈%

၂,၉၈၄

၃,၃၆၃

၃,၅၂၃

ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)

Earnings per Share
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(က်ပ္)***
ရွယ္ယာတစ္စု၏အေျခခံတန္ဖိုး

၂၁,၉၈၄

၂၀,၉၇၀

၁၉,၇၄၂

၆.၇၀

၅.၆၅

၅.၁၁

(က်ပ္)
Price Earnings ratio

** ရွယ္ယာတစ္စု၏တန္ဖုိးကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႕က က်ပ္ ၃၀၀၀၀ သိ႕ု တုိးျမွင့္
သတ္မွတ္ပါသည္။
*** ရွယ္ယာတစ္စု၏ အသားတင္အျမတ္ကုိ အမွန္တကယ္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္ခင
ြ ့္ ရသည့္ေန႕ကုိ
အေလးေပး၍ ေန႕စဥ္ ပ်မ္းမွ် အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ပါသည္။
အခြန္အခႏွင့္အျမတ္ေ၀စုခေ
ဲြ ၀ေပးျခင္း
ခုႏွစ္

အခြန္

အျမတ္ေ၀စု

အသားတင္အျမတ္ေပၚတြင္
အျမတ္ေ၀စုခြေ
ဲ ၀မႈ%

၁၉၉၂-၁၉၉၃

၉,၁၂၆.၀၁

၁၄,၃၄၆.၉၄

၄၅.၆၉%

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂,၀၁၀.၇၅

၄,၀၀၀.၀၀

၄၉.၇၀%

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂,၁၈၉.၃၅

၄,၄၁၀.၀၀

၅၀.၃၃%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂,၁၃၇.၂၀

၄,၃၂၀.၀၀

၅၀.၅၃%

၁၅,၄၆၁.၀၈

၂၇,၀၇၆.၉၄

၄၇.၇၀%

မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃

စုစုေပါင္း

62

PROFIT, INCOME TAX & DIVIDEND
(Financial Year)

10,000

Kyats in Million

8,000
6,000
4,000
2,000

Profit

Income Tax

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

0

Dividend

Profit, Income Tax & Dividend (Financial Year)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂
အျမတ္ေငြ

၈,၅၄၉

၈,၇၆၂

၈,၀၄၈

၆,၁၈၂

၄,၈၂၆

၀င္ေငြခန
ြ ္

၂,၁၃၇

၂,၁၈၉

၂,၀၁၁

၁,၅၄၂

၁,၄၄၈

အျမတ္ေ၀စု

၄,၃၂၀

၄,၄၁၀

၄,၀၀၀

၃,၀၀၀

၂,၂၀၀
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Income, Expenditure, Profit Before Tax
(Financial Year)
25,000.00

Kyats in Million

20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2004

2005

2006

2007

Income

2008

2009

2010

2011

Expenditure

2012

2013

2014

2015

2016

Profit Before Tax

၀င္္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္
က်ပ္သန္း
၂၀၁၅-၁၆

၀င္ေငြစုစုေပါင္း

၂၀၁၄-၁၅

၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၁၁-၁၂

၂၂,၆၄၆.၁၉ ၂၀,၈၅၁.၀၀ ၁၈,၃၂၇.၀၀ ၁၃,၉၅၉.၀၀ ၁၁,၈၃၄.၀၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁
၉,၈၂၈.၀၀

အသံုးစရိတစ
္ ုစုေပါင္း ၁၄,၀၉၆.၈၅ ၁၂,၀၈၉.၀၀ ၁၀,၂၇၉.၀၀

၇,၇၇၇.၀၀

၇,၀၀၈.၀၀

၆,၀၅၇.၀၀

အခြန္မႏႈတ္မီအျမတ္

၆,၁၈၂.၀၀

၄,၈၂၆.၀၀

၃,၇၇၁.၀၀

၈,၅၄၉.၃၄

၈,၇၆၂.၀၀

၈,၀၄၈.၀၀
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၉။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သူ၏ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားဆုိင္ရာ
အေၾကာင္းအရာ၊ ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ ၀င္မ်ား
ဘဏ္၏ဖဲ႕ြ စည္းပံု
General Meeting of
Shareholders
Board of
Directors

Chairman
Board of Directors

Risk Management
Committee

Shareholders
Audit Committee

Senior GM

Asset & Liability
Committee

Remuneration
Committee

Compliance
Committee

Credit
Committee

GM Admin
Dept.

GM A/C
Dept.

GM Cash
Dept.

Internal
Audit

GM Loans
Dept.

GM Foreign
Dept.

GM Shares
Dept.

GM
IT Dept.

Branches

ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲ႕ြ ၏ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖဲ႕ြ တြင္ အဖဲ႕ြ ဝင္ (၁၆) ဦးႏွင့္ ျပင္ပအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦး
ပါ၀င္ၿပီး ေအာက္ေဖၚျပပါ ဒါရိုက္တာ (၄) ဦးမွ အခိ်န္ျပည့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ဥကၠဌ

ဦးစိန္ေမာင္

အတြင္းေရးမႈး

ေဒၚလွလ၀
ွ င္း

တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး

ဦးျမင့္ေဇာ္

IT ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္

ဦးေအာင္မင္း
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ဒါရိုက္တာမ်ားအားလံုးကုိ

ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ သင္းဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ (၈၅) အရ ဒါရိုက္တာ
အဖဲ႕ြ ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က် ႏႈတ္ထြက္ရပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖဲ႕ြ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
ျဖစ္ေစရန္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕သည္ အဖဲ႕ြ ၀င္မ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႕ခဲသ
ြ ူ အရာရွိမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေအာက္ပါ
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖဲ႕ြ စည္းခဲ့ပါသည္။
၁။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
၂။ လစာခ်ီးျမွင့္ေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ
၃။ ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ
၄။ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားစီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ
၅။ နည္းဥပေဒလုိက္နာမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ
၆။ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲ႕ြ သည္

ဘဏ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ထိေရာက္

အက်ိဳးရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္စြာ စီမံခန္႕ခဲႏ
ြ ိုင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၆ ခု ကုိ ေအာက္ပါအတို္င္း ခန္႕အပ္
တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
၁။အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအရ ဘဏ္မ်ားသည္ အစုရွယ္ယာရွင္ (၃) ဦး
ပါ၀င္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းရန္လအ
ို ပ္ပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္
သည္ ဤျပ႒ာန္းဥပေဒလိုအပ္ခ်က္ကုိ ဘဏ္စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

ႏွစ္ပတ္လည္

အေထြေထြအစည္းအေ၀းတိုင္းတြင္

အစုရွယ္ယာရွင္

မ်ားက အဖဲ႕ြ ၀င္ (၃)ဦးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ ေဒၚလွျမင့္ - ပါေမာကၡ၊ စီပြားေရးတကၠသိုလ္
၂။ ေဒၚခင္ေဌးယူ - စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံ
၃။ ေဒၚခင္သီတာ - ဘာသာျပန္သူ
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အဆုိပါေကာ္မတီသည္ (၃) လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းထုိင္၍ ဘဏ္၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
မ်ားႏွင့္

စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိ

စိစစ္သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕အစည္းအေ၀းသို႕အစီရင္ခံစာ

တင္သြင္းရပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ ဗဟုိဘဏ္စာရင္းစစ္အဖဲြ႕၊ ျပင္ပ
စာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ ႏွင့္ ဘဏ္၏ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ တု႕ိ အျပင္ ထပ္ေဆာင္း ျဖည့္စြက္ေသာ အဖဲ႕ြ ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းအဖဲ႕ြ သည္ လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွပႏ
္ ွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ေရွးရႈပါသည္။
၂။ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ
ဘဏ္ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲြ႕က

ဒါရိုက္တာအားလံုး

ပါ၀င္ေသာ

ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ

ဖဲ႕ြ စည္းထားပါသည္။ ဤေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစည္းမ်ဥ္းအရ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း အတြက္
အနည္းဆံုး ဒါရိုက္တာ (၅) ဦး တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္
မ်ားကုိ အနီးဆံုး ဘုတ္အဖဲြ႕ အစည္းအေ၀းသု႕ိ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္

ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

ျခင္းတိ႔အ
ု တြက္အေရးၾကီးသည္႔ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင႔ရ
္ ွိသည္။

အတည္ျပဳနိုင္ျခင္း၊ပယ္ခ်နိုင္

ဘဏ္ခြမ
ဲ န္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္႔

ရံုးခ်ဳပ္ေခ်းေငြအရာရွိမွ

အမွတ္ေပးလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုျခံဳငံု စိစစ္ ဆံုးျဖတ္
နိုင္သည္။ ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္ ေခ်းေငြမူ၀ါဒႏွင္႔လုပ္ေဆာင္မႈအဆင္႔ဆင္႔ကို အခ်ိန္ အလိုက္
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပဳျပင္နိုင္သည္။

ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ

သည္ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလတေလ်ာက္

ထိထိေရာက္ေရာက္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊အတည္ျပဳျခင္း၊ဆန္းစစ္ျခင္း

တိ႔က
ု ိုေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔ျမင္႔မားေသာ

အက်ိဳး သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားရရွိေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ေခ်းေငြဆံုးရံႈး မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၃။ရပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ေပးရန္တာ၀န္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ
ေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒအသစ္အရ ဘဏ္မ်ားတြင္ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္ တာ၀န္
မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဖဲ႕ြ စည္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီအဖဲ႕ြ ၀င္မ်ားမွာ အႀကီးတန္းအေထြေထြ
မန္ေနဂ်ာ၊အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စာရင္း)၊အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဌာန)၊

အေထြေထြ

မန္ေနဂ်ာ (ေခ်းေငြဌာန)ႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ( ေငြေၾကးဌာန) တု႕ိ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ အဓိက
တာ၀န္

မ်ားမွာေငြျဖစ္လယ
ြ ္မႈအခ်ိဳး၊ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္

အစရွိသည္ တိ႕ု တြင္

ေပးရန္တာ၀န္အခ်ိဳး၊

အရန္အပ္ႏွံေငြႏွင့္

အျမတ္ရရွိမႈ

အာဏာပုိင္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အခ်ိဳး ကိုက္ညီရန္

ျဖစ္သည္။
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၄။လစာခ်ီးျမွင့္ေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ
လစာခ်ီးျမွင့္ေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ ရာထူးအႀကီးဆံုး ဒါရိုက္တာက ဦးေဆာင္ၿပီး ဒါရိုက္တာ
(၇)

ဦးပါ၀င္ပါသည္။

ဤေကာ္မတီမွ

ဒါရိုက္တာမ်ား၏

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္

ခံစားခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ ဥကၠဌမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။
ဒါရိုက္တာ အဖဲ႕ြ မွ တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ပိုင္ခြင႔ႏ
္ ွင္႔တာ၀န္မ်ား
လစာခ်ီးျမွင့္ေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္

ဘဏ္၏ခ်မွတ္ထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္

ဒါရိုကတ
္ ာမ်ားႏွင္႔အဆင္႔ျမွင္႔အရာထမ္းမ်ား၏တက္ၾကြစာြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင္႔စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အေပၚအ
ေျခခံ၍၀န္ထမ္းမ်ား၏အက်ိဳးခံစားခြင္႔ႏွင္႔လစာမ်ားကိအ
ု တည္ျပဳျခင္းအၾကံဥာဏ္ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
သည္။
၅။ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ
ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီကုိ ဥကၠဌ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ၊ အႀကီးတန္း
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနအႀကီးအကဲမ်ားပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ွုအဖဲ႕ြ တု႕ိ မွဦးေဆာင္
ပါသည္။

ဤေကာ္မတီသည္

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ႀကီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္

အင္အား

ရွိရန္လိုသည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ဘဏ္ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲြ႕သိ႕ု တုိက္ရိုက္ အစီရင္ခံႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ
ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈဌာနတစ္ခု ဖဲ႕ြ စည္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။
၆။နည္းဥပေဒလိုက္နာမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ
နည္းဥပေဒလိုက္နာမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီတင
ြ ္

အႀကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊

အဆင့္ျမင္႔

စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ အဖဲ႕ြ ႏွင့္ ဘဏ္ခြမ
ဲ န္ေနဂ်ာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဥပေဒလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားကုိ
ဥကၠဌထံ အစီရင္ခံရသည္။ ေကာ္မတီသည္ FATF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ
ထုတ္ျပန္ သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
ဘဏ္၏လမ္းညႊန္မ်ားအျဖစ္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔

လိုက္နာရမည္႔မူ၀ါဒမ်ား

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားထားရွိသည္။ ယင္းတို႔ကိုအေျခခံ၍၀န္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔လုပ္ထံုး လုပ္နည္း
မ်ား၊လိုအပ္ေသာအသိပညာႏွင္႔သင္တန္းမ်ားကိုျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ သည့္
ဒါရိုက္တာမ်ားစာရင္း။
၁။ေဒါက္တာစိန္ေမာင္

ဥကၠဌ

၂။ေဒၚလွလွဝင္း

အတြင္းေရးမႈး

၃။ဦးျမင့္ေဇာ္

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး

၄။ဦးထြန္းဆိုင္

အဖဲ႕ြ ၀င္

၅။ဦးျမင့္လင
ြ ္

အဖဲ႕ြ ၀င္

၆။ဦးေကာင္း

အဖဲ႕ြ ၀င္

၇။ေဒၚလွလွရီ

အဖဲ႕ြ ၀င္

၈။ဦးဟန္ျမင့္

အဖဲ႕ြ ၀င္

၉။ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ဦး

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၀။ဦးေနလင္းဦး

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၁။ဦးၿဖိဳးလွေ၀

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၂။ဦးမ်ိဳးထြန္း

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၃။ေဒါက္တာတင္သိန္း

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၄။ေဒါက္တာတင္ၾကည္

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၅။ေဒါက္တာေအာင္မင္း

အဖဲ႕ြ ၀င္

၁၆။ေဒါက္တာတင္၀င္း

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ

ဘဏ္ဖ႕ဲြ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ကုိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
၉ ရက္ေန႕တြင္ ဖဲ႕ြ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏သေဘာထား၊ ခံယူခ်က္တာ၀န္ႏွင့္ အဓိက
တန္ဖုိးထားမႈ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ သေဘာထား
-သန္႕ရွင္းၿပီး ထက္ျမက္၍ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ စံျပဘဏ္အဖဲ႕ြ အစည္း ျဖစ္ရန္။
-ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ စံႏႈန္း အဆင့္ျမွင့္ရန္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ခံယူခ်က္တာ၀န္
-ပုဂၢလိက စီပြားေရးက႑မ်ားသိ႕ု ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအႀကံမ်ားေပးရန္။
-စီးပြားေရးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား အတြက္ ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္။
-စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေဈးကြက္ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ေရးအတြက္ ကူညီ
ေထာက္ပံ့ေပးရန္။
-ဆင္းရဲမဲေ
ြ တမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္။
-ျပည္သူအားလံုးသိ႕ု ဘဏ္၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူစြာ ေရာက္ရွိရန္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ အဓိကတန္ဖုိးထားမႈမ်ား
-တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္ ့ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိရန္။
-ဘဏ္ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွင္မ်ားကို မွ်တစြာ တန္းတူဆက္ဆံ၍ ဘဏ္အစုရွယ္ယာ
ရွင္မ်ား အားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ေဆာင္ပုဒ္
အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္အပ္ႏွံပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (The Bank we Trust)
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏သေဘာထား၊

ခံယူခ်က္တာ၀န္ႏွင့္

အဓိကတန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ

ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏
ယံုၾကည္အားကုိးမႈကုိအက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ လက္ခံရရွိျခင္းအတြက္ ေက်နပ္ပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္
သည္ ျပည္တင
ြ ္း မွာ သာမက ျပည္ပတြင္လည္း သန္႕ရွင္းေသာဘဏ္အေနျဖင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကား
လူသိမ်ားပါသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ယံုၾကည္အားကုိးမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္
တာ၀န္ခံမႈအရွိဆံုးဘဏ္ ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သက
ူု
စိတ္ခ် ယံုၾကည္အားကုိးသည့္
အတြက္လည္း ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ ပါသည္။ ဘဏ္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ျပိဳင္ဆုိင္မႈတ႕ုိ ၏အလယ္တင
ြ ္
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ႀကီးထြားတုိးတက္လွ်က္ ရွိပါသည္။
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လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈ (ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႕ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း)
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႕ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထူးသတိထားပါသည္။
အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိတ႕ုိ တာ၀န္ရွိသည့္အတုိင္း ဝင္ေငြခြန္
မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျပည့္အ၀ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႕အထိ
ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႕ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြခြန္မွာ က်ပ္ ၁၅.၄၆ ဘီလီယံ
ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္မွ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၁၃၇.၂၀ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဘ႑ာေရးႏွစ္

၀င္ေငြခန
ြ ္ပမာဏ

အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအဆင့္

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁,၀၆၈.၆၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁,၀၆၀.၉၇

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၁,၁၃၁.၅၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁,၄၄၇.၄၈

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁,၅၄၂.၀၉

၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂,၀၁၀.၇၅

၆

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂,၁၈၉.၆၀

၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂,၁၃၇.၂၀

၅

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း ကဲ့သ႕ို ေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား
ျဖစ္ပြားလာသည့္

လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

ေငြေၾကးအေနျဖင့္

လႈဒါန္းေသာ ပမာဏ သိပ္မမ်ားလွေသာ္လည္း ဘဏ္၏ လူမႈေရးဆုင
ိ ္ရာတာ၀န္မ်ားအေပၚ စိတ၀
္ င္စားမႈကုိ
ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

၂၀၁၅-၁၆

ခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း

မီးေဘး၊

ေရေဘးႏွင့္

အျခား

လူမႈေရး

အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္မွ က်ပ္ေငြ ၁၄ သန္းေက်ာ္ လႈဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ ပထမ
ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္အေလးထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ား၏ မူလတန္းမွ
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တကၠသိုလ္ေကာလိပ္အထိ

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္

ႏွစ္စဥ္

၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

ရန္ပံုေငြမွ ႏွစ္စဥ္ ဦးစားေပးေထာက္ပံ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ၀န္ထမ္းမ်ား သက္သာ
ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၈ သန္းအထိ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀န္ထမ္း
သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ ၅၁ သန္း ေပးအပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။
ဘဏ္ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲ႕ြ
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္(၈၁)

အရ

ဒါရိုက္တာဦးေရကို

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔

ဥကၠဌအပါအ၀င္

တစ္ဆယ္႔ငါးေယာက္ထက္မနည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစ္ဆယ္႔တစ္ေယာက္ထက္မမ်ားေစရ။
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္(၈၂)

အရ

အခ်ိန္ျပည္႔ဥကၠဌကို

ဒါရိုက္တာမ်ားကသတ္မွတ္သည္႔

အခ်ိန္ကာလ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရမည္။ ဥကၠဌသည္ ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း
တာ၀န္မ်ားကို

အခ်ိန္ျပည္႔ထမ္းေဆာင္ရမည္။

အဖြဲ႔ကသတ္မွတ္သည္႔

လစာႏွင္႔ခံစားခြင္႔မ်ားကိုရရွိရမည္။ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ကဒါရိုက္တာမ်ား၏

၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔အညီ

လုပ္ပိုင္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္း

မ်ားမွအပ အခ်ိန္ျပည္႔ဥကၠဌသည္ အဖြ႔က
ဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအ၀၀ကို လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြကန
္ ိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ အျပည္႔အ၀ရွိေစရမည္။
ဒါရိုက္တာမ်ားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္(၉၉) အရ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဒါရိုက္တာမ်ားပါ၀င္ေသာ
ေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း၊ အစည္းအေ၀း ေရႊ႔ဆိုင္း
ျခင္း၊သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားနည္းစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းကို မိမိတ႔သ
ို င္႔သည္ထင္ျမင္သည္႔အတိုင္း ျပဳနိုင္သည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀းကိုအနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္က်င္းပ ရမည္။
ဒါရိုက္တာမ်ား၏ေယဘူယ်အာဏာမ်ား
သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္(၁၀၉)

အရ

ဘဏ္၏လုပ္ငန္းကို

ဒါရိုက္တာမ်ားက

ၾကီးၾကပ္

အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ဘဏ္ကိုဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ေပးနိုင္သည္႔ျပင္
အစည္းအေ၀း၌

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊
သံုးစြဲရမည္ဟု

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊

သတ္မွတ္ထားေသာအာဏာမ်ားမွတပါး

ဘဏ္အေထြေထြ

ဘဏ္၏အျခားအာဏာ

အားလံုးကို ဒါရိုက္တာမ်ားက သံုးစြဲနိုင္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ယင္းသို႕သံုးစြဲျခင္းသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔
လည္းေကာင္း၊တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႕လည္းေကာင္း၊ဘဏ္၏အထူးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔
သတ္မွတ္သည္႔အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ညီညႊတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ လည္း
ေကာင္း၊ မဆန္႔က်င္ေစရ။သိ႔ရ
ု ာတြင္ ယင္းသို႔ဘဏ္ကသတ္မွတ္သည္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အကယ္၍
၄င္းတိ႔က
ု ို ျပဌာန္းျခင္းမရွိပါမူ အတည္ျဖစ္မည္႔ဒါရိုက္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးခဲ႕ေသာကိစၥတစ္ခုခုကို
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မပ်က္ျပယ္ေစရ။ ဤစည္းမ်ဥ္းျဖင္႔ဒါရိုက္တာမ်ားအား အပ္ႏွင္းထားသည္႔ ေယဘူယ်အာဏာမ်ားကို
အျခားစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုက

၄င္းတိ႔အ
ု ား

အပ္ႏွင္းထားသည္႔

အထူးအာဏာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အခြင္႔

အာဏာျဖင္႔ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းမျပဳရ။

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင္႔၀တၱရားမ်ားသတ္မွတ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
-ဒါရိုက္တာအဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္၄င္းတိ႔၏
ု တာ၀န္ႏွင္႔၀တၱရားမ်ားကိုအျပည္႔အ၀နားလည္သိရွိနိုင္ရန္၊
-ဒါရိုက္တာအဖြ႔မ
ဲ ွႏႈတ္ထြက္ရာတြင္သင္႔ေလ်ာ္မႈရွိမရွိဆံုးျဖတ္ရန၊္
-ဒါရိုက္တာအဖြ႔၏
ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔မူ၀ါဒမ်ားလံုလံုေလာက္ေလာက္ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္းရွိ
မရွိဆံုးျဖတ္ရန္၊
-အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းဆန္႔က်င္မႈသို႔မဟုတ္ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းကိုဆံုးျဖတ္ရန္
ဥပေဒႏွင္႔နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္းလိုက္နာမႈရွိမရွိဆံုးျဖတ္ရန၊္

ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားစာရင္း
(၁)

အမည္

ေဒါက္တာ စိနေ
္ မာင္

နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/မရက(နိုင)္ ၁၀၁၅၅၆

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး
ေမြးသကၠရာဇ္

ဥကၠဌ
၄.၈.၁၉၃၆

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း
ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

B.A. (Honours), University of Yangon, 1958
M.P.A. (Maxwell Graduate School), Syracuse University, U.S.A.,
Ph.D., New York University, U.S.A., (1964)
41,751 shares

အေတြ႔အၾကံဳ

1992-to date

Founder and Chairman of First Private Bank Ltd.

1965-1966

Assistant Lecturer, Institute of Economics, Yangon

1966-1988

Served in the Ministry of Finance and Planning in
various capacities; Additional Director, Deputy Secretary
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Member of official delegations, etc.
1976-1977
1977-1980
1965-1968

2002-to date
Professional
Association

(၂)

Alternate Executive Director,
International Monetary Experience Fund (IMF)
Loan Officer/ Economist, International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)
Attended International Seminars and Conferences
Annual IMF and World Bank Meetings
United Nationals Special Conference of Raw materials
and Development
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD)
General Agreement of Trade and Tariff (GATT)
Economic Commission on Asia and the Far East
(ECAFE)
ASEAN Banking Council and Conference Meetings
Member of Myanmar Academy of Arts and Sciences
Permanent Member, Committee on Finance,
Investment and Trade, ASEAN Bankers Association
Vice Chairman, Myanmar Banks Association
Chairman, Myanmar Institute of Banking

အမည္

ေဒၚလွလ၀
ွ င္း

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၉/မရမ(နိင
ု ္)၀၂၂၂၉၈

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ/အတြင္းေရးမႈးဒါရိုက္တာအဖြဲ႔

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၅.၈.၁၉၅၄

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc. (Physics) (University of Mandalay)
R.L. (Registered Lawyer)(1983)

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

7,756 shares

Profession

Advocate (1983-to date)

Experience

(2003-to date)

Secretary, Board of Directors/Executive Director
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(၃)

(1984-1991)

Advocate

(1992-1999)

Bank Lawyer, Mandalay Branch, First Private Bank

(1999-2003)

Director, First Private Bank

အမည္

ဦးျမင့္ေဇာ္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/အစန(ႏိုင)္ ၁၀၇၂၂၂

ကဒ္အမွတ္

(၄)

ရာထူး

တြဘ
ဲ က္အတြင္းေရးမႈးဒါရိုက္တာအဖြဲ႔/အႀကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၉.၁.၁၉၅၆

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

M.Com. (Institute of Economics) (1979)

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

1,557 shares

Experience

(2009-to date)

Director, First Private Bank

(1986-1991)

Tutor Institute of Economics

(1992-1999)

Assistant General Manager

(2000-2011)

General Manager

အမည္

ေဒါက္တာေအာင္မင္း

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/မရက(ႏိုင္)၀၀၁၆၉၇

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၆.၇.၁၉၇၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

Bachelor of Engineering (Process), Yangon Institute of Technology
Master of Engineering, University of Sydney (Australia)
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Ph.D. University of Queensland (Australia)
Profession

IT Business Analyst, Process Engineer

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

200 shares

Experience

IT ( 7 ) years Experience
Engineering ( 7 )years Experience

(၅)

အမည္

ဦးၿဖိဳးလွေ၀

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/လမန(ႏိုင္)၀၀၈၂၇၂

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၃.၇.၁၉၇၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

M.B.A, E.M.P.A (Candidate), B.Sc (Maths).

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

5,135 shares

Experience

2014-to date

Director, First Private Bank.

(18)years Experience Livestocks, Agricultural, Trading, Hotel and RealEstate

(၆)

အမည္

ေဒါက္တာတင္ၾကည္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/ပဘတ(ႏိုင္)၀၀၅၀၇၆

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၈.၅.၁၉၅၄

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

M.B.B.S. (Yangon)

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

5,929 shares
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Profession

Director of Head Way Co., Ltd.

Experience

(1998-to date )

Director, First Private Bank.

(10)years experience of Import trading.
(20)years experience, Pharmaceuticals Company.

(၇)

အမည္

ေဒါက္တာတင္သိန္း

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၇/ပမန(ႏိုင္)၀၄၀၉၆၀

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၄.၁၀.၁၉၅၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

M.B.B.S. (Mandalay)

ရွယယ
္ ာပိုင္ဆိုင္မႈ

281 shares

Profession
Experience

Medical Doctor
(2012-to date )

Director, First Private Bank.

(2005 to date )

Member, Supervision Committee, Pyay Branch.

(30) years experience of Clinic
(2015 to date)

Vice Chairman, Aung Khattayar Co., Ltd.

(1) year experience of Yadana Myintmo Daimon & Pletinum Shop

(၈)

အမည္

ဦးေကာင္း

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၂/လမတ(ႏိင
ု ္)၀၂၄၀၃၉

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၆.၂.၁၉၄၂

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ
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ပညာအရည္အခ်င္း

B.A, Dip E.D

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

32,926 shares

Profession

Retired Head Master (B.E.H.S(4) Yangon)
Merchant

Experience

2006-to date

Director, First Private Bank.

(30)years experience Service at Basic Education Dept.
(15)years Director (JV-5)Trade Dept.
(၉)

အမည္

ဦးျမင့္လြင္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၆/မအရ(ႏိင
ု ္)၀၃၂၇၁၁

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၂.၆.၁၉၄၆

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc.(Chemistry) Yangon University

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

12,414 shares

Profession

Chairman of Nay Tu Yain Min Co,Ltd,
Chairman of Merchant Assocation Myiek.
Owner of ShweLaMin Religious products and Birdnets shop

Experience

(1996-to date)

Director, First Private Bank.

(20) years experience in Trading.
(15) years experience in Education service.
(၁၀)

အမည္

ဦးမ်ိဳးထြန္း

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

၁၃/ကလန(ႏိင
ု ္)၀၁၅၇၂၅

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၂.၁၂.၁၉၅၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc.(Geology) Mandalay University
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ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ
Profession

13192 shares
Jewellery & Gold Shop
Owner of Kanbaw Za Education High School

Experience

(2000-to date)

Director, First Private Bank.

(2000-to date)

(၁၁) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

Chairman, Supervision Committee , AungPan Branch,
First Private Bank
(30) years experience of Jewellery & Gold Shop.
(30) years experience of transportation service.
ေဒၚလွလွရီ
၁၂/ဗတထ(ႏိင
ု ္)၀၂၃၀၅၇

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၆.၁၁.၁၉၅၆

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc.(Botany), Yangon University

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

14,697 shares

Profession

Director, Maung Maung Than & Group Co. Ltd.

Experience

(1995 to date)

Director, First Private Bank

(20)years experience of Export Trading
(20)years experience of Export Trading

(၁၂) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

ဦးထြန္းဆိုင္
၈/မကန(ႏိုင)္ ၀၂၂၃၅၇

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၄.၁၂.၁၉၃၂

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

High School Level

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

3,093 shares
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Profession

Chairman, UMFCCI(Magway Division)

Experience

Yada Nar Tun Oil Mill & Transportation
(1992-to date)
Director, First Private Bank.
(1998-to date )

Chairman of Supervision Committee Magway Branch

(1990- to date)

Chairman of U.M.F.C.C.I.(Magway Division)

(Vice Chairman) J.V(4)
(40)Years Experience Oil Mill
(၁၃) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

ဦးဟန္ျမင့္
၈/ပခက(ႏိုင)္ ၀၃၀၄၅၁

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၆.၅.၁၉၅၂

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

High School Level

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

9,405 shares

Profession

Myit Tar Oil Mill & Merchant.

Experience

(2000-to date)

Director, First Private Bank.

(1998-to date )

Vice Chairman of Supervision Committee Pakakku
Branch, First Private Bank
(30)Years Experience Oil Mill
(10)Years experience of Export Trading
(၁၄) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

ဦးေနလင္းဦး
၁၂/ကမရ(ႏိုင)္ ၀၂၈၀၆၃

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၂၉.၄.၁၉၆၁

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Sc.(Geology),Yangon University

80

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ
Profession

60,060 shares
A Wide Knowledge of Retail Industry,
Good Level of Commercial Awareness
Leadership Skills, Good Analytical & Problem-Solving Skills
Managing Director (Ga Mone Pwint Co, Ltd.)

Experience

(၁၅) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

(2013- to date)

Director, First Private Bank.

(2013- to date)

Managing Director, Ga Mone Pwint Co., Ltd.

ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ဦး
၁၃/တကန(ႏိင
ု ္)၀၀၃၁၉၇

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

ဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၈.၃.၁၉၇၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.E(Electronic), Yangon Institute of Technology

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

23,399 shares

Profession

Owner of Solar Drinking Water Factory
Sky Oxygen Plant

Experience

(၁၆) အမည္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး

(2013- to date)

Director, First Private Bank.

(2010- to date)

Member, Supervision Committee, Taunggyi Branch, FPB.

ေဒါက္တာတင္၀င္း
၁၂/လမန(ႏိုင)္ ၁၀၆၈၉၉

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ

ေမြးသကၠရာဇ္

၄.၅.၁၉၆၁

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ
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ပညာအရည္အခ်င္း

Ph.D in Management (Keio University, Japan)

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

226 shares

Profession

Rector, Meiktila University of Economics.

Experience

Tutor

Yangon University of Economics

Assistant Lecturer

Yangon University of Economics

Lecturer

Yangon University of Economics

Assis, Professor

Meiktila University of Economics

Professor

Meiktila University of Economics

Professor/

Meiktila University of Economics

Pro Rector

Meiktila University of Economics

Pro Rector

Monywa University of Economics

Pro Rector

Meiktila University of Economics

Rector

Meiktila University of Economics

အစုရွင္မ်ားစာရင္းစစ္ေကာ္မတီ

(၁)

အမည္

ေဒၚလွျမင့္

ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားစိစစ္ေရး

၈/တတက(ႏိုင)္ ၀၀၂၂၀၄

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

အစုရွင္မ်ားစာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၈.၁၁.၁၉၃၈

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Com. (Hons), M.Com (YUE) FABE (UK), D.Litt (YUE)

Profession

University Professor

Experience

From 1958 – 1999

Tutor to Professor/ Head of Department
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(၂)

အမည္

ေဒၚခင္ေဌးယူ

ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားစိစစ္ေရး

၁၂/ရကန(ႏိုင)္ ၀၃၀၂၄၂

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

အစုရွင္မ်ားစာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၃.၇.၁၉၄၁

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.Com(A/C), RA (FN/ Fledged)

Profession

Financial Consultant

Experience

Audit 26 Years’ Experience in Government Department, Mining,
Trading & Services, construction & service Apartment

(၃)

အမည္

ေဒၚခင္သီတာ

ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားစိစစ္ေရး

၁၂/မရက(ႏိုင)္ ၀၆၅၆၅၀

ကဒ္အမွတ္
ရာထူး

အစုရွင္မ်ားစာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၃.၅.၁၉၅၅

လူမ်ိဳး

ျမန္မာ

ပညာအရည္အခ်င္း

B.V.S(Rgn)D.MA(YGN) Dip Thai(YUFL)

Profession

Husbandry, Translator

Experience

Worked under Ministry of Agriculture for Supervision of poultry
Farms over 30 Years.
Freelance Translator after retirconent.
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ဒါရိုက္တာမ်ားသု႕ိ ခ်ီးျမွင့္ေငြေပးအပ္ျခင္း
ေအာက္ေဖၚျပပါဇယား(က)တြင္ ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ေနာက္ဆံုးဘ႑ာေရးႏွစ္၂ႏွစ္အတြင္းက စုစုေပါင္း
ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ (ခ) လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္
ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အဓိက အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီးႏွင္႔ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ရန္
ရွိသည့္ စုစုေပါင္းခ်ီးျမွင့္ေငြအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
က်ပ္သန္းေပါင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၁၀၄-၂၀၁၅

(ခန္႕မွန္း)
ဒါရိုက္တာႏွင့္ကုမၸဏီ၏အဓိကအလုပ္အမႈေဆာင္
မ်ားအားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာစုစုေပါင္း
ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

၃၂.၃၇

၃၀.၈၄

၁၄.၇၃

အစုရွယ္ယာဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ဖ႕ဲြ စည္းပံု
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ကုိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
၉ ရက္ေန႕က မွတပ
္ ံုတင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ယေန႕(၃၁.၃.၂၀၁၆) အထိ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အစုရွယ္ယာ
ရွင္ေပါင္း (၇,၇၂၈) ဦး ရွိပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
ဘာသာေရး အသင္း အဖဲြ႕မ်ား အစရွိသျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာမ်ား အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။ သိ႕ု ရာတြင္
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္စံု တစ္ဦး သု႕ိ မဟုတ္ စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္း ကမွ ဘဏ္ကုိ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း
မရွိပါ။

ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား

အားလံုးသည္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤဘဏ္သည္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။
အစုရွယ္ယာရွင္အမ်ိဳးအစား
(၃၁.၃.၂၀၁၆)
တန္ဖုိး

အစုရွယ္ယာအေရအတြက္

ရာခိုင္ႏႈန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ဒါရိုက္တာမ်ား

၂,၇၀၀.၃၅

၂၇၀,၀၃၅

၁၁.၄၁%

စီးပြားေရးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား

၃,၆၄၀.၉၁

၃၆၄,၀၉၁

၁၅.၃၉%

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အျခား

၁၇,၃၂၀.၆၈

၁,၇၃၂,၀၆၈

၇၃.၂၀%

စုစုေပါင္း

၂၃,၆၆၁.၉၄

၂,၃၆၆,၁၉၄

၁၀၀.၀၀
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အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ မူလတန္ဖုိးရင္းမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရွယ္ယာတန္ဖုိးမွာ
က်ပ္၃၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ၂၀၀% ထပ္ေဆာင္း အျမတ္တင္၍ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဘဏ္စတင္တည္ေထာင္စဥ္ အခ်ိန္မွစ၍ ပ်က္ကြက္မႈလံုး၀မရွိပဲ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေ၀စုမ်ား
ခဲေ
ြ ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ အျမတ္ရရွိမႈ၊ အလားအလာေကာင္းမႈ၊ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈေကာင္းမြန္မႈ၊
ပြင့္လင္း

ျမင္သာမႈ

ႏွင့္စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ

တု႕ိ ေၾကာင့္

ရွယ္ယာ၀ယ္လုိအား

ႀကီးမားေနပါသည္။

အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္ မ်ားက ဘဏ္၏ဥကၠဌႏွင့္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ စြမ္းေဆာင္ႏို္င္မႈႏွင့္
ထိေရာက္

အက်ိဳးမ်ားေသာစီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈတ႕ုိ

ပထမပုဂၢလဘ
ိ ဏ္သည္

ယခုအခါ

အေပၚ

လံုး၀ဥႆံု

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕

ယံုၾကည္အားကုိးလွ်က္ရွိပါသည္။

စာရင္းတင္သင
ြ ္းလွ်က္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈဖဲ႕ြ စည္းပံု ကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စဥ္

ရွယ္ယာအုပ္စု

အစုရွယ္ယာရွင္

အစုရွယ္ယာ

အမ်ိဳးအစား

အေရအတြက္

အေရအတြက္

၃, ၄၉၄

၁၇၇,၂၆၆

က်ပ္သန္းေပါင္း

ရာခိုင္ႏႈန္း

၁။

၁မွ၁၀

၂။

၁၁မွ၁၀၀

၂,၆၂၈

၁၅၅,၉၁၃

၁,၅၅၉.၁၃

၆.၅၉%

၃။

၁၀၁မွ၁၀၀၀

၁,၁၉၉

၃၇၈,၁၄၆

၃,၇၈၁.၄၆

၁၅.၉၈%

၃၅၆

၈၆၉,၃၉၉

၈,၆၉၃.၉၉

၃၆.၇၄%

၅၁

၇၈၅,၄၇၀

၇,၈၅၄.၇၀

၃၃.၂၀%

၇,၇၂၈

၂,၃၆၆,၁၉၄

၂၃,၆၆၁.၉၄

၁၀၀.၀၀%

၄။ ၁၀၀၁မွ၁၀၀၀၀
၅။ ၁၀၀၀၁မွအထက္
စုစုေပါင္း

၁,၇၇၂.၆၆

၇.၄၉%

ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းတုိးျမွင့္ျခင္း
ပထမပုဂၢလဘ
ိ ဏ္၏ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခုႏွစ္

ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း(က်ပ္)

၁၉၉၂

၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၉၉၉

၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၀၅

၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၀၈

၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၁၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၁၄

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
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ပထမပုဂၢလဘ
ိ ဏ္၏

ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္းကုိ

သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ဘဏ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ မၾကာခဏ တုိးျမွင့္ခဲ့ရပါသည္။
ရွယ္ယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ အလားအလာရွိသူမ်ားက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံအေပၚ အျမတ္ရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို

သိရွိလုိၾကပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္

ရွယ္ယာ၁စု၏

မူရင္းတန္ဖုိး၊

အသားတင္အျမတ္၊ အျမတ္ခြဲေ၀ရရွိမႈတ႕ို ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။
ရွယ္ယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား( မတ္လကုန္)
(က်ပ္ေငြ)

၂၀၁၆

၂၀၁၅

၂၁၀၄

၂၀၁၃

၂၀၁၂

၂,၀၀၅

၂,၁၉၇

၂,၃၀၆

၂,၆၉၀

၂,၄၉၉

၂၁,၉၈၄

၂၀,၉၇၀

၁၉,၇၄၂

၁၈,၁၁၇

၂၂,၄၇၁

ရွယ္ယာ ၁ စု၏ အသားတင္အျမတ္ ၂,၉၈၄

၃,၃၆၃

၃,၅၂၃

၃,၂၃၃

၃,၈၂၂

ရွယ္ယာ ၁ စု၏ အျမတ္ေဝစု
ရွယ္ယာ ၁ စု၏ တန္ဖုိး

*** ရွယ္ယာ၏ အသားတင္အျမတ္ကုိ ေန႕စဥ္ ရွယ္ယာ၏ အမွန္တကယ္ပုိင္ဆုိင္မႈ တန္ဖုိးအေပၚ
အေလးေပး အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ထားပါသည္။
အျမတ္ခေ
ဲြ ၀မႈေပၚလစီ
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ အျမတ္ခြဲေ၀မႈေပၚလစီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႕ ၀င္ေငြခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီေၾကြးဆံုးလ်ာထားရန္ပံုေငြ(ထုတ္ေခ်းေငြ၏၂%)၊
သီးသန္႔ရံပံုေငြ ၂၅% ႏွင့္ ဥပေဒအရ ထားရွိရမည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ဖယ္ထားၿပီးလွ်င္ အစုရွယ္ယာ
ရွင္မ်ားသိ႕ု အျမတ္ေ၀စု ခဲြေ၀ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသုိ႕ အျမတ္
ေ၀စုမ်ား ခဲေ
ြ ၀ ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္

ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္ၿပီးေနာက္ အျမတ္

ေ၀စုမ်ားကုိ ေငြသားျဖင့္ ခဲေ
ြ ၀ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တု႕ိ တြင္
အျမတ္ေ၀စု၏ ၅၀% ကုိ ရွယ္ယာအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။
ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႕ အျမတ္ေ၀စု မွန္မွန္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံခန္႕ခဲြ
လွ်က္ရွိပါသည္။ ဤေပၚလစီေၾကာင့္ အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ယခင္ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ႏွစ္စဥ္
ခဲေ
ြ ၀ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္သည္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကုိ ေငြစုဘဏ္အတုိးႏႈန္းထက္ ပုိျမင့္စြာ
ခဲေ
ြ ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး အစုရွင္ (၁၀)ဦး
ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္၏ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး အစုရွင္ (၁၀)ဦးကုိေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
(၃၁-၃-၂၀၁၆) ရက္ေန႕စာရင္းမ်ားအရ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး အစုရွင္၁၀ဦး
စဥ္ အစုရွယ္ယာရွင္အမည္
၁။

ရွယ္ယာအေရအအတြက္

ပိုင္ဆုိင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း

ဦးေနလင္းဦး

၆၀,၀၆၀

၂.၅၄%

၂။ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္

၄၁,၇၅၁

၁.၇၆%

၃။ MGS (Beverages Co., Ltd)

၃၉,၅၄၀

၁.၆၇%

၄။ ေဒၚေရႊစင္

၃၆,၅၀၀

၁.၅၄%

၅။ ဦးထြန္း၀င္းႏိုင္

၃၅,၂၄၀

၁.၄၉%

၆။ ဦးေကာင္း

၃၂,၉၂၆

၁.၃၉%

၇။ ဦးစိုင္းေမာင္ျမင့္

၂၉,၅၄၈

၁.၂၅%

၈။ ဦးထြန္းစိုး

၂၆,၂၀၀

၁.၁၁%

၉။ ဦးေအာင္

၂၄,၁၉၀

၁.၀၂%

၁၀။ေဒၚစန္းစန္းခိုင္

၂၄,၂၂၇

၁.၀၂%

၃၅၀,၁၈၂

၁၄.၇၉%

အျခားအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား

၂,၀၁၆,၀၁၂

၈၅.၂၁%

ထုတ္ေပးၿပီးရွယ္ယာတန္ဖုိး

၂,၃၆၆,၁၉၄

၁၀၀.၀၀%

စုစုေပါင္း
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ကၽြႏု္ပ္တ႔ို ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ
၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ ၁၅-ရက္ အေျခအေန အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ (ဘဏ္) ၏ အစုရွယ္ယာ
မတည္ေငြရင္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္
အစုရွယ္ယာ မူရင္းတန္ဖိုးျဖင့္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး
(က) ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း
အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ရွိ အစုရွယ္ယာ

က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

အေရအတြက္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အျဖစ္ ခြျဲ ခမ္းထားေသာ
(ခ) ထုတ္ေဝ ေလွ်ာက္ထား ေပးသြင္းၿ႔ပီး အစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္း
အစုရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ မူရင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ရွိ

က်ပ္၂၄,၇၂၀,၅၃၀,၀၀၀

အစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၄၇၂,၀၅၃ ခု
(ဂ) အစုရွယ္ယာ ပရီမီယံ စာရင္း

က်ပ္ ၁၁,၈၄၆,၁၉၇,၅၉၇

(ဃ) စုစုေပါင္းထည္၀
့ င္ျပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြ

က်ပ္ ၃၆,၅၆၆,၇၂၇၅၉၇

ရွယ္ယာတန္ဖုိးသတ္မွတ္မႈေပၚလစီ
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ

ရွယ္ယာတစ္စု၏

တန္ဖုိးကုိ

ဘဏ္ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲြ႕က

ရွယ္ယာ၏

မူရင္းတန္ဖုိး ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ ရွယ္ယာတစ္စု၏ မူရင္းတန္ဖုိးမွာ က်ပ္၁၀,၀၀၀
ျဖစ္သည္။ ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အျမတ္အစြန္း ပုိမိုရရွိလာသည္ ႏွင့္အမွ်
ရွယ္ယာ၏ မူရင္းတန္ဖုိး တက္လာခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖုိးမွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လ ၂၆ ရက္ ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘဏ္ဒါရုိက္တာအဖဲ႕ြ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု၏
တန္ဖုိးကုိ က်ပ္၂၅,၀၀၀ သိ႕ု တုိးျမွင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ၾဲ ကသည္။ တစ္ဖန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕
တြင္က်င္းပသည္႔အစည္းအေ၀းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးကုိ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀
သု႕ိ တုိးျမွင့္ခဲ့ သည္။
ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္၏

ရွယ္ယာမ်ားကုိ

၀ယ္လုိအား

ျမင့္မားေနေသာ္လည္း

ဘဏ္၏

စီမံခန္႕ခဲေ
ြ ရး အဖဲ႕ြ သည္ အလားအလာရွိေသာ ရွယ္ယာ၀ယ္လုိသူမ်ားကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျခင္း
ျပဳလုပ္သည္။ ရွယ္ယာ၀ယ္လုိသူမ်ားသည္ အခြန္ကင္းရွင္းရန္ လိအ
ု ပ္ၿပီး သန္႕ရွင္းေသာေငြ(ေငြေၾကးခ၀ါ
ခ်မႈကင္းရွင္းသာေငြ) ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ရန္ လုိပါသည္။ ဘဏ္၏ ၀ိေသသတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ားႏွင္႔
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သက္ဆုိငသ
္ ာ

ကုမၸဏီလကၡဏာကုိ

ထိန္းသိမ္းရန္

ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကုိ

ကန္႕သတ္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ အရင္းအႏွီးစရိတ္၊ ၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမႈတုိ႕သည္ ရွယ္ယာ
အသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္လီမီတက္
ေရာင္းေဈးႏႈန္း/ ရွယ္ယာတစ္စု၏မူရင္းတန္ဖုိး (က်ပ္)
FIRST PRIVATE BANK LIMITED
SELLING PRICE/ VALUE PER SHARE(Book Value)
(Kyats)
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Value Per Share(Book Value)

ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ တရား၀င္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအေပၚ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ခြင့္ ဆံုးရံႈးမည္ကုိ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ
အဖဲ႕ြ က စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈကုိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ စိစစ္၊စစ္ေဆး မည္
မဟုတ္ပါ။

ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ

ရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ

ေဈးကြက္အင္အားစုမ်ား၊ ရွယ္ယာမ်ား၏

၀ယ္အား ေရာင္းအား တံ႕ု ျပန္မႈမ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွယ္ယာေဈးကြက္၏ တည္ျငိမ္မႈ
အေျခအေန သည္ ရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖုိး အတက္အက်အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္။
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ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈေပၚလစီ
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသု႕ိ စာရင္းမတင္သြင္းမီ
စာရင္းမသြင္းမီက ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္၏ လက္ရွိ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ ေပၚလစီအရ
ရွယ္ယာ ေဈးႏႈန္းသည္ စာရင္းတြင္ေပၚသည္႔ရွယ္ယာတန္ဘိုးတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဤတြက္ခ်က္
နည္းေၾကာင့္ ပထမ ပုဂၢလက
ိ ဘဏ္ ရွယ္ယာမ်ား၏ လက္ရွိရွယ္ယာ ေရာင္းေစ်းသည္ ေစ်းကြက္ကို
အေျခခံသည္႔အမွန္တန္ဘိုးထက္

ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ဤသိ႕ု တြက္ခ်က္ရာတြင္

အဓိက

အားျဖင့္

ပံုေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ား၏တန္ဘိုးကို ၀ယ္ေဈးအတိုင္း စာရင္းတင္
ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အိမ္ႏွင့္ ေျမယာ၊ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦမ်ား၏ မူရင္းေဈးမွာ ေဈးကြက္
ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း သည္။ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းျခင္း၏ အျခားညႊန္းကိန္း တစ္ခုမွာ
၀င္ေငြႏွင့္ရွယ္ယာ ေရာင္းေဈးအခ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး (၆)ဆခန္႕ ရွိပါသည္။ အာဆီယံဘဏ္မ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင္႔
ရွယ္ယာေရာင္းေဈးအခ်ိဳး

ပ်မ္းမွ်စံႏႈန္း

၁၂.၃3

ဆႏွင့္

ယွဥ္လွ်င္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏

အခ်ိဳးမွာ

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ ၆ ဆရွိေနခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္၏ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္း
ျမင့္တက္ရန္ အလားအလာ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ မတည္ေငြရင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ
ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွယ္ယာမ်ား တုိးျမွင့္ေရာင္းခ်ရန္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား၏ ထည္၀
့ င္ေငြအေပၚ ျပန္ရခ်က္၊ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကုိ
စိတ္ေက်နပ္

ေလာက္ေသာ

အဆင့္ေပးႏိုင္ရန္

ျဖစ္သည္။

ဤသု႕ိ ျဖင့္

ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ားအတြက္

စေတာ့ေဈးကြက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳ တုိးျမွင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
၂၀၁၅-၂၀၁၆
ရွယ္ယာတစ္စု၏မူရင္းတန္ဖိုး(က်ပ္)

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၁,၉၈၄

၂၀,၉၇၀

၁၉,၇၄၂

ရွယ္ယာတစ္စု၏အသားတင္အျမတ္(က်ပ္)

၂,၉၈၄

၃,၃၆၃

၃,၅၂၃

၀င္ေငြႏွင့္ရွယ္ယာေရာင္းေဈးအခ်ိဳး

၆.၇၀x

၅.၆၅x

၅.၁၁x

*** ရွယ္ယာတစ္စု၏ အသားတင္အျမတ္ကုိ ေန႕စဥ္ ရွယ္ယာ၏ အမွန္တကယ္ပိုင္ဆုိင္မႈ တန္ဖုိးအေပၚ
အေလးေပးအေျခခံ၍တြက္ခ်က္ပါသည္။
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၁၀။ ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(RELATED PARTY TRANSCATIONS)
ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္သည္ ဘဏ္ႏွင္႔ဆက္ႏယ
ြ ္သူမ်ား၏ အစုရွယ္ယာေရာင္း
၀ယ္ျခင္း၊ လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္းမ်ား အတြက္မူ၀ါဒႏွင္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤမူ၀ါဒ
တြင္ဘဏ္ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ကုမၸဏအ
ီ စုရွယ္ယာမ်ား (ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား)သာမန္ အစု
ရွယ္ယာမ်ား၀ယ္ယူရန္ေရြးခ်ယ္ခြင္႔မ်ား၊ ဘဏ္မွအနာဂတ္တြင္ထုတ္ေ၀မည္႔ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
အမ်ိဳးအစားမ်ားဥပမာဦးစားေပးစေတာ႔ရွယ္ယာ၊ေၾကြးျမီမွရွယ္ယာေျပာင္းနိုင္သည္႔လက္မွတမ
္ ်ား၊အာမခံစာ
ခ်ဳပ္မ်ား၊ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အားလံုးပါ၀င္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤမူ၀ါဒသည္ ဒါရိုက္တာ
မ်ား ၊အရာထမ္းမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ား၊အၾကံေပးမ်ား၊ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင္႔၄င္းတိ႔၏
ု ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ား၊ ကုမၸဏီ
၏ အတြင္း သတင္းမ်ားကိုသိရွိနိုင္သည္႔လက္ေအာက္ခံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (ေအာက္တင
ြ ္ ပါရွိေသာ အပိုင္းဘီ
ပါသတ္မွတ္ခ်က္အရ) အားလံုးႏွင္႔သက္ဆိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားအားအသိမေပးရေသးေသာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအားအတြင္းသတင္းအေနႏွင္႔သိရွိထားသူ မည္သူ႔ကိုမဆိက
ု ုမၸဏီ၏အတြင္းလူဟုသတ္
မွတ္ ပါသည္။ ထိ႔အ
ု တူပထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင္႔လုပ္ငန္းအရပတ္သက္သည္႔ အျခားကုမၸဏမ
ီ ်ား၊ ဘဏ္၏
ေဖါက္သည္မ်ား၊ပါတနာမ်ား၊ ပစၥည္း/နည္းပညာေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔သူမ်ား၊ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြကပ
္ တ္သက္သိရွိခဲ႔လွ်င္ဤမူ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဆက္ႏယ
ြ ္သူ
မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္္ကိစၥမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ပထမပုဂၢလိကဘဏ္လီမိတက္သည္ ဒါရိုက္တာ
မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကုိ ေငြမေခ်းရန္ ကန္႕သတ္
ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ နည္း ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းကုိ လိုက္နာပါသည္။
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႕ ေခ်းေငြႏွင့္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ား
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ေခ်းေငြ/စာရင္းပုိထုတ္

ထုတ္ေခ်းၿပီး

မွတ္ခ်က္

ေခ်းေငြပမာဏ
အနည္းဆံုး

က်ပ္၂၀.၀၀

က်ပ္၁၅.၉၀

အမ်ားဆံုး

က်ပ္၂,၆၀၀

က်ပ္၁,၉၀၀

က်ပ္၂၀,၂၈၀

က်ပ္၁၇,၈၈၅

က်ပ္၃၃၈

က်ပ္၂၉၈

စုစုေပါင္း
ပ်မ္းမွ်

ေငြေခ်းသူ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ
အစီရင္ခံစာ ၏ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္ ၁၉.၀၀ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။
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“ ပံုမွန္ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြလႊျဲ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘဏ္မွေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ
ဇယား အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ စာရင္းမ်ားအရ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖဲ႕ြ အစည္း
(၆၀) သိ႕ု က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၈၈၅ ကုိ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ အျဖစ္ ထုတ္ေပး
ထားခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ေပးရာတြင္ လည္း
သီးျခားအခြင႔အ
္ ေရးေပးမႈလံုး၀မရွိပဲသတ္မွတ္ထားသည္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔အညီသမာသမတ္
က်စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။"
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသု႕ိ ေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္း( က်ပ္သန္းေပါင္း)
စဥ္ အမည္

ရာထူး

စာရင္းပိုင္ရွင္

စာရင္းအမ်ိဳးအစား စာရင္းအေရအတြက္ ေငြပမာဏ

ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ
၁။ ဦးေကာင္း ဒါရိုက္တာ သားမက္၊သမီး

စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြ

၂

၂,၁၀၁

၂။ ေဒၚလွလရ
ွ ီ

။

အစ္မ၊ခဲအို

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၄

၂,၃၅၂

၃။ ဦးထြန္းဆိုင္

။

သား၊သမက္

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၃

၁,၀၅၈

၄။ ဦးေနလင္းဦး

။

ေယာက္ဖ

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၃၀၀

၅။ ေဒၚလွလ၀
ွ င္း

။

မတ္

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၂၃၈

၆။ ဦးစိန္ေမာင္

။

အစ္ကို

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၁၆

၇။ မံုရြာဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ ေမာင္

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၄၀

၈။ Dr.တင္သိန္း ဒါရိုက္တာ သား

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၂၀၀

၉။ ဦးတင္၀င္း ေကာ္မတီ၀င္ သမီး

ရိုးရိုးေခ်းေငြ

၁

၅၀

၁၀။ ဦးဟန္ျမင့္ ဒါရိုက္တာ သား၊အစ္ကို

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၂

၇၄၇

၁၁။ ဦးမ်ိဳးထြန္း

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၁၅၀

၁၂။ ဘဏ္ေရွ႕ေန

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၁

၉၁

၁၃။ အႀကံေပး

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ

၂

၅၈၃

၁၄။ ဘဏ္ရာျဖတ္

ရိုးရိုးေခ်းေငြ

၁

၅၀

။

မိခင္

92

၁၅။ ဘဏ္ခဲြႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္တီ၀င္

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြ/

၃၇

၉,၉၀၉

ရိုးရုိးေခ်းေငြ
စုစုေပါင္း

၅၉

၁၇,၈၈၅

93

၁၁။ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္စာရင္းစစ္အဖဲ႕ြ အစီရင္ခံစာ
ေက်းဇူးျပဳ၍ေနာက္ဆက္တဲြတင
ြ ္ၾကည့္ပါရန္။
ဥပေဒအရတရားစြဆ
ဲ ုိျခင္းမ်ား
ေဒ၀ါလီခံရျခင္း၊ ပစၥည္းထိန္း သိ႕ု မဟုတ္ အလားတူ ဥပေဒအရ တရားစြျဲ ခင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ
တရားေရးရာ

သိ႕ု မဟုတ္

ခံုသမာဓိျဖင့္

စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ

ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္

စာတမ္း

တင္သြင္းသည့္ေန႕မွ ေရွ႕ ၁၂ လအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန သု႕ိ မဟုတ္ အျမတ္အစြန္း
အတြက္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ထိခိုက္ႏို္င္သည့္ သိ႕ု မဟုတ္ ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ အမႈအခင္း တစ္စံုတစ္ရာ
မရွိပါ။

ေနာက္ဆက္တျဲြ ဖစ္ရပ္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ုိ ၏ ရွိရင္းစဲြ အစုရွယ္ယာရွင္ အခိ်ဳ႕ထံသုိ႕ ရွယ္ယာမ်ား ထပ္မံထုတ္ေပးခဲ့သည္
ကိ”ု အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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၁၂။ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အစုရွယ္ယာေဈးကြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ/ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႕ တြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး

ခ်က္ခ်င္း

အသက္၀င္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လႈပ္ရွားလာခဲ့ပါသည္။

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ထုိဥပေဒ၏

နည္းဥပေဒမ်ားကုိ

ေအာက္တင
ြ ္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ေငြေခ်း

ဇူလိုငလ
္

၂၇

ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထုိဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္ အတြက္
ညႊန္ၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကဲ့သုိ႕ေသာ အမ်ိဳးအစား) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး
ထပ္မံထုတ္ျပန္ပါလိမ့္ဦးမည္။
ရွယ္ယာေဈးးကြက္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ အမိန္႕အာဏာတည္ေစျခင္း
ျမန္မာနိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM)ကုိ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖဲ႕ြ စည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မ်ား၏
အဓိက ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္တင
ြ ္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာရွိၿပီး ယင္းတုိ႕
အနက္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ စေတာ့ရွယ္ယာဒိုင္
သု႕ိ မဟုတ္

ေကာင္တာဖြင့္ခြင့္

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ပါမစ္ခ်ေပးျခင္း၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းကုိ

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ

အတည္ျပဳေပးျခင္းတု႕ိ

ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းႏွင့္

ပါ၀င္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင္႔

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္

ေကာ္မရွင္ႏွင့္အတူ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
ညိွႏိႈင္းၿပီး

ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ

စီမံကန
ိ ္းႏွင့္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္

လက္မွတမ
္ ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။

ခဲေ
ြ ၀ေဆာင္ရြက္သည္။

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္

အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျဖည့္စြက္

ေကာ္မရွင္ႏွင့္
အျခား

ေကာ္မရွင္တ႕ုိ တြင္

ထုတ္ျပန္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ထု႕ိ အျပင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ထူေထာင္၍ စနစ္တက် လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ခင
ြ ့္ျပဳရန္

ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္
ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္

တစ္ခုတည္းေသာ

ဥပေဒ

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

ေငြေၾကးသက္ေသခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

လုိအပ္ေသာ

အာဏာပုိင္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း၌
အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

အမိန္႕အာဏာတည္ေရးအတြက္

ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ ကဲ

ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိေသာ

ေကာ္မရွင္သည္

ဒဏ္ေငြစည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းျခင္း

ေကာ္မရွင္က

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု

လုိင္စင္

ကဲ့သ႕ုိ ေသာ
ယံုၾကည္
95

ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိပါက သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ထံမွ သက္ေသရယူျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆင့္ေခၚရန္
အခြင့္အာဏာမ်ားလည္းရွိသည္။

မည္သ႕ို ပင္ျဖစ္ေစ

ေကာ္မရွင္၏စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္သည္

ျပည္ထေ
ဲ ရး

၀န္ႀကီးဌာန၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴရို သိ႕ု မဟုတ္ ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွသာ ေဆာင္ရြက္ က်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည့္
ဖမ္းဆီျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထိန္းသိမ္းျခင္းအထိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။
အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အစု
ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အစုရွယ္ယာ မ်ား
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ
မ်ား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ အစုရွယယ
္ ာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ စာရင္း
ရွင္းလင္းျခင္းတု႕ိ

ပါ၀င္ပါသည္။

လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
သက္ေသခံလက္မွတ္ဆုိင္ရာ
လုိအပ္ပါသည္။

ထု႕ိ အျပင္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္

အမ်ိုးအစား
လုပင
္ န္း

ျမန္မာနုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
ထုတ္ျပန္၍

ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္ေသာ

တစ္ခုစီအတြက္

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ

အာဏာရွိပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္

လိုင္စင္မရွိပဲ

အစုရွယ္ယာႏွင့္
ေငြေခ်း

သီးသန္႕လုိင္စင္တစ္ခုစီ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တားျမစ္ပါ သည္။ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ

ျပစ္ဒဏ္က်ခံရလိမ့္မည္။

အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အစုရွယ္ယာမ်ား

အရင္းအႏွီးရရွိေအာင္

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတု႕ိ ကုိ

ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ

ကသာလွ်င္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါ

လုိင္စင္ရ
သည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ အရ
သတ္မွတ္ထားေသာ အစုအေရအတြက္အတုိင္း ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖဲ႕ြ စည္း ထားရွိရ
မည္။ ခြင့္ျပဳမတည္ေငြရင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ားမွ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ရမည့္ အနည္းဆံုးအစုပမာဏ အစရွိသည့္
ငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ
ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္။
ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု၏

အတို္င္းအတာကုိေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လုပ္ငန္း

ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒတြင္

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီသည္

လုိင္စင္

ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေသာ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ႀကီးမ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် ကုမၸဏီ
အမည္ခံ၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳပါ။ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္
က်ခံရမည္။ ထု႕ိ ေၾကာင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီ
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အတြက္ ၀ယ္ယူသူေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္
မည့္ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လုိင္စင္မ်ား ရရွိရန္
စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္ သိ႕ု မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြေခ်း
သက္ေသခံ လက္မွတ္ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္ကုမၸဏီ၊ အျခားကုမၸဏီ သိ႕ု မဟုတ္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုတင
ြ ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းကို အထူးအားျဖင့္ တားျမစ္ပါသည္။ လုိင္စင္ရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္

အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ကုမၸဏီတစ္ခု၏

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးေသာလုပ္ငန္းတြင္ သီးျခားလုိင္စင္ မလုိပဲ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား
ေပးျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လုိင္စင္ယူရန္လုိပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္
ဥပမာအားျဖင့္-လုိင္စင္ပါ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

လုိင္စင္ရၿပီးသူတစ္ဦးက

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုခုကုိေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊

တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္
မ်ား လဲလွယေ
္ ရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ
ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းတို႕ကုိ ေတြ႕ရွိပါက လိုင္စင္ကုိ အခိ်န္ကာလတစ္ခု ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သိ႕ု မဟုတ္
လုိင္စင္ကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။
ဖြင့္ဟေၾကညာခ်က္
ငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒအရ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္

မိမိ၏အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ

လမ္းညႊန္စာေစာင္အပါအ၀င္

ျပည္သူလူထုထံသ႕ို

ျပည္သူအမ်ားသိ႕ု

ထုတ္ေဖာ္ကမ္းလွမ္းမႈ

မျပဳမီ

တင္ျပခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သ႕ုိ တင္ျပရန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ
ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၊
ေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒႏွင့္

ယင္းဥပေဒေအာက္တြင္

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႕
ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ
(၇) ရက္ ေန႕စဲပ
ြ ါ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ ၅/၂၀၁၆ ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အရ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မလိုက္နာမႈ သိ႕ု မဟုတ္
လမ္းညႊန္စာေစာင္အတြက္

တာ၀န္ရွိသူမွ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္စံုတစ္ခု ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ

ဒဏ္ေငြ

ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတမ
္ ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ ပါက
မည္သူမဆုိ ေထာင္ဒဏ္ သိ႕ု မဟုတ္ ေငြဒဏ္သ႕ို မဟုတ္ (၂) မ်ိဳးလံုး၊ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရလိမ့္မည္။
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ဥပေဒပါ လမ္းညႊန္စာေစာင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မလိုက္နာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အထက္
ေဖၚျပပါ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထု႕ိ အျပင္ လမ္းညႊန္စာေစာင္တင
ြ ္ အစစ္အမွန္
မဟုတ္ ေသာ တင္ျပခ်က္တစ္ခုခု ပါလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ အထူးသျဖင့္လိုအပ္ေသာ ကိစၥ
ရပ္တစ္ခု တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ တင္ျပခ်က္ကုိ ဖန္တီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏအ
ီ က္ ဥပေဒ
အရ

ေထာင္ဒဏ္

လက္မွတ္မ်ား

ႏွင့္ေငြဒဏ္

က်ခံရမည္။

အဆုိပါမဟုတ္မမွန္တင္ျပခ်က္သည္ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လဲလယ
ွ ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ

သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသအ
ူ ား

အခန္း(၉)

ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္

ပါ

တားျမစ္ခ်က္တြင္

ေငြဒဏ္က်ခံေစရမည္။

ပါ၀င္လွ်င္

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ တြင္ ျပည္သူမ်ားမွ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္မ်ား မပါ၀င္ေသာ္လည္း
အကယ္၍

လမ္းညႊန္စာေစာင္တင
ြ ္

တစ္စံုတစ္ရာပါရွိၿပီး

အျမင္မွားေစေသာ

လမ္းညႊန္စာေစာင္အေပၚ

သိ႕ု မဟုတ္

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္

မမွန္ကန္ေသာ

တင္ျပခ်က္

ရွယ္ယာ၀ယ္သူမ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရႈံးမႈ သိ႕ု မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ အက္ဥပေဒမ်ားအရ ထုိလမ္းညႊန္
စာေစာင္

ထုတ္ေ၀ခ်ိန္ရွိ

ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္

လမ္းညႊန္စာေစာင္

ထုတ္ေ၀ရာတြင္

တာ၀န္ရွိေသာ

အျခားသူမ်ားမွ ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဤ ဖြင့္ဟေၾကညာခ်က္ စာတမ္းသည္ လမ္းညႊန္စာေစာင္
မဟုတ္သည့္အတြက္ အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေဆြးေႏြး ခြင့္မရွိပါ။
ငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒအရ အမ်ားႏွင့္သက္ဆင
ုိ ္ေသာ ကုမၸဏီသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းေသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သ႕ုိ

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊

ႏွစ္၀က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဒုတိယေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရွယ္ယာမ်ား
ေရာင္း၀ယ္ျခင္း ထူးျခားအေျခအေန အစီရင္ခံစာမ်ားေပးပို႕ျခင္း ႏွင့္ ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ
ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ရံုးဌာန သိ႕ု မဟုတ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ျပထားျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တားျမစ္ထားေသာ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူမ်ား၏

အက်ိဳးပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္

အတြက္ တားျမစ္ ထားသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္
ေရးဥပေဒ၏ အခန္း (၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္
ေရးကုမၸဏီ သာမက ပါ၀င္သူ မည္သူမဆု၊ိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ သု႕ိ မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာကုမၸဏီ
ျဖစ္ေစကာမူ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္႕သတ္ထားၿပီး၊ ေဖာက္ဖ်က္
က်ဴးလြန္ပါက ၁၀ ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ကုိလည္း က်ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသည္။
တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ *လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ သိ႕ု မဟုတ္ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ႀကီးေလးေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ သိ႕ု မဟုတ္ ပရိယာယ္လွည့္စားမႈ ျဖစ္ေပၚ
ေစသည့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကုိ ဖံုးကြယ္ထိန္ခ်န္ျခင္း ကဲ့သ႕ုိ ေသာ အျပဳအမူလုပ္ရပ္ တစ္ခုခုတင
ြ ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း။
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*စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကုိ

၀ယ္ယူရန္

သိ႕ု မဟုတ္

ေရာင္းခ်ရန္အတြက္

အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ

ေသြးထုိး

လႈ႕ံ ေဆာ္ရန္ ျဖစ္ေစ၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းရန္ျဖစ္ေစ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို
ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟျခင္း၊ သိ႕ု မဟုတ္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ
သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္မတိုင္မီ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟျခင္း။
*မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္စာရင္း အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍
အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သု႕ိ မဟုတ္၀ယ္ယူျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိသည့္ အတြင္းေရး
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရွယ္ယာ၀ယ္ရန္ သိ႕ု မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္
အႀကံေပးျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ အတြင္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္
*မဟုတ္မမွန္ေသာ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာ
တြင္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ေဈးႏႈန္းကုိ ခ်ယ္လွယ္ေဈးကစားရန္အတြက္
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားကုိ ေသြးေဆာင္စည္းရံုး၍ျဖစ္ေစ အစုရွယ္ယာ
မ်ားကုိ ဆက္တိုက္၀ယ္ယူျခင္း သု႕ိ မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း သု႕ိ မဟုတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
အသံုးျပဳျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံစေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္အေပၚၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုမၸဏီလီမီတက္ (YSX)
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ အစိုးရပုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင္ ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စေတာ့ရွယ္ယာ
အုပ္စု၀င္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒို္င္၀ါသုေတသနအဖဲ႕ြ အစည္းတု႕ိ ပူးတဲြတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဖက္စပ္
ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကုိ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္
စာရင္း၀င္ၿပီးေသာကုမၸဏီ ၃ ခုရွိၿပီး ယင္းတို႕မွာ FMI ကုမၸဏီလီမီတက္ ႏွင့္ ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ အမ်ားပုိင္
ကုမၸဏီလီမီတက္ႏွင္႔ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမီိတက္တ႕ုိ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္ (MSEC)
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ရွယ္ယာမ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မျပဳလုပ္မီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တစ္ခုတည္းေသာ

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ကုိ

MSEC

က

ထိန္းခ်ဳပ္

လည္ပတ္ခ့သ
ဲ ည္။ MSEC ကုိ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ဒိုင္၀ါ
စေတာ့ရွယ္ယာအုပ္စု ကုမၸဏီတုိ႕ပူးေပါင္း၍ ဖက္စပ္ကုမၸဏီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
ေႏွာင္းပုိင္းမွစ၍ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၂ ခု၏ ရွယ္ယာမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
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အထူးခြင့္ျပဳမိန႕္ မလုိအပ္ေသာေကာင္တာေဈးကြက္မ်ား
ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားေသာ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထပ္မံ၍
သက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒအရ

အထူးခြင့္ျပဳမိန္႕မလုိေသာေကာင္

တာေဈးကြက္

သိ႕ု မဟုတ္

ေငြေခ်း

ဖန္တီးေပးထားသည့္
မွတ္ပံုတင္စာရင္း၀င္ျခင္းမရွိသည့္

အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအတြက္ စနစ္တက် ဖဲ႕ြ စည္းထားေသာ ေဈးကြက္ တစ္ခုရွိပါသည္။
ယင္းေဈးကြက္ကုိ

ျမန္မာနုိင္ငံ့ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတလ
္ ုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ (၃) ခုထက္မနည္းေသာ စေတာ့ရွယ္ယာကုမၸဏီမ်ား ျဖင့္ ဖဲ႕ြ စည္းႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္

လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ

ငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတမ
္ ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

နည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ယင္း၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား၊ ဖဲ႕ြ စည္းပံုဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ား စသည္ျဖင့္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သ႕ို ပင္ျဖစ္ေစ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယေ
္ ရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ MSEC ကုိ စေတာ့ရွယ္ယာ လဲလွယ္
ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေကာင္တာေဈးကြက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း/ စေတာ့ရွယ္ယာဒိုင္စနစ္
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၏ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည္။
စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ ဖက္စပ္ သိ႕ု မဟုတ္ တာ၀န္ယူမႈ ကန္႕သတ္ထားသည့္
ကုမၸဏအ
ီ ျဖစ္ ဖဲ႕ြ စည္းတည္ေထာင္ရသည္။
ဥပေဒ၏

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ

စပ္လ်ဥ္း၍

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ကင္းကြာမႈမရွိေသာ္လည္း

ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္မွာ

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

ပါ၀င္မည့္သူမ်ားမွာ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခု၏

အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား

အထူးသျဖင့္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္

ေဈးကြက္တင
ြ ္

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ျပီး

ျဖစ္ရန္မလုိအပ္ပါ။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခုသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လိုအပ္ၿပီး
ေကာ္မရွင္၏
အပါအ၀င္

လုပ္ပုိင္ခြင့္

သု႕ိ မဟုတ္

ယင္း၏ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရသည္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္အတြက္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခု၏
အိတ္ခ်ိန္းတြင္

စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၌

တစ္စံုတစ္ရာျပင္ဆင္

အမိန္႕အာဏာအတိုင္း

အေသးစိတလ
္ ုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဥပေဒတြင္

ကုိယ္ပုိင္ႀကီးၾကပ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာမွာ

စာရင္း၀င္ရန္

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ေျပာင္းလဲခြင့္

စေတာ့ရွယ္ယာ

လိုက္နာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မည္။

အျခားအရာမ်ားထက္

စေတာ့

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းတြင္

ပါ၀င္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ကုိ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိျခင္း
ျဖစ္သည္။
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စာရင္းရွင္းလင္းေပးျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳေပးျခင္း
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကဲ့သုိ႕ စေတာ့အိတ္ခိ်န္းဒုိင္တစ္ခုသည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြေခ်း
သက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွံမႈကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း
စာရင္းတင္သြင္းၿပီးေသာ

လက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္

စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကုိ

လက္မွတလ
္ ုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏
ေကာ္မရွင္သ႕ုိ

အသိေပး

အစုရွယယ
္ ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

တရား၀င္

စာရင္းေရးသြင္းလဲႊေျပာင္းေသာစနစ္ကုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံသ႕ုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း သည္ စေတာ႔ရွယ္ယာမ်ား
အပ္ႏွံမႈကုိ

လက္ခံရာတြင္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

အဓိကအခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။
ထုတ္ေ၀မည္ဟု

ကုမၸဏီမ်ား

မွတ္ယူခ်ိန္ကစ၍

အက္ဥပေဒမွ

ရွယ္ယာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတလ
္ ုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ၂၁၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႕စြပ
ဲ ါ စာအမွတ္
၁/၂၀၁၅ ကိုထုတ္ျပန္ျပီး ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင့္ စာရင္းေရးသြင္း လႊေ
ဲ ျပာင္းေသာ
စနစ္တ႕ို ကို ေပါင္းကူးေပး ခဲ့သည္။ ထပ္မ၍
ံ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီးဌာနမွလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
၂၈ ရက္ေန႕စဲပ
ြ ါ စာအမွတ္ ၈၆/၂၁၀၆ ျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕ တရား၀င္ စာရင္းတင္သြင္းခြင္႔
ရေသာ

ကုမၸဏီမ်ားမွ

အီလက္ထေရာနစ္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

မွတ္ပံုတင္ရန္၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးတဲြလွ်က္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မႈမ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

101

၁၃။သက္ဆုိင္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကလ
ဲ ွ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ(၂၀၁၃ဇူလိုင္)ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဘဏ္မ်ားအားလံုး၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းျပ႒ာန္းေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္း
ေပးျခင္းတု႕ိ ကုိ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ေငြလံုးေငြရင္း ေဈးကြက္ႀကီးထြားလာေရး အတြက္လည္း
ဥပေဒအရတာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ တုိးေလွ်ာ့ျပင္ဆင္
ႏိုင္ၿပီး

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြလဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ကာလက

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို

ဦးေဆာင္၍

ခဲျြ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္

စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈျပဳႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားအေပၚ

အေစာပုိင္း

ေငြေရးေၾကးေရး

အေထာက္ အကူေပး၍ အေလွ်ာ့ေပးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တု႕ိ ကုအ
ိ ဆံုးသတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္တြင္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ ဥပမာ-မတည္ေငြရင္းႏွင့္ ဘဏ္အပ္ေငြအခ်ိဳးမွာ လက္ရွိတင
ြ ္ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ား
အတြက္သာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားအတြက္ မလုိအပ္ေပ။ ဘဏ္အပ္ေငြ၏ အတုိးရ
၀င္ေငြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားတြင္ အျမတ္ခန
ြ ္ကင္းလြတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ရလဒ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကဲ့သ႕ုိ မၾကာခဏ အစီရင္ခံစာတင္ရန္ မလုိပါ။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ
စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေငြေခ်းျခင္းမွ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။
ေငြျဖစ္လြယ္မႈအခ်ိဳး။

။ဘဏ္မ်ားသည္ မိမိတ႕ုိ ၏ေပးရန္တာ၀န္မ်ားအတြက္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈ

မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြျဖစ္လယ
ြ ္မႈအခ်ိဳးမွာ ၂၀% ေအာက္မေလ်ာ့ရပါ။
အနည္းဆံုးရန္ပံုေငြ။

။ဘဏ္မ်ားသည္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ၏ ၅% ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ၏ ၅% ကုိ

အနည္းဆံုး ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုၿပီး ယင္းေငြမ်ားကုိ အတုိးႏႈန္း ၀% ျဖင့္
ဗဟိုဘဏ္တင
ြ ္ အပ္ႏွံထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အတုိးႏႈန္းမ်ား။

။ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြ၊ ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြတို႔အတြက္ အနည္းဆံုး

အတုိးႏႈန္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ႏႈန္း ေအာက္ ၂% ထက္မေလ်ာ့ပဲ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေခ်းေငြႏွင့္
စာရင္းပုိထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးအတုိးႏႈန္းကုိ ဗဟိဘ
ု ဏ္ ႏႈန္းအထက္ ၃% ထက္မပိုေသာႏႈန္း
ျဖင့္ ေကာက္ယႏ
ူ ိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ေၾကာ္ျငာစာ( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႕စဲ)ြ အရ “တိက
ု ္ရိုက္
ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ကန္႕သတ္ခ်က္ကင္းေသာ” ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ ျပ႒ာန္းထား
သည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ားကုိ လက္မခံမီ ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိရယူ
ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေငြလဲႊေျပာင္း

ဘဏ္မ်ားသည္

ေပးပုိ႕ရာတြင္

ဗဟုိဘဏ္သ႕ုိ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ

ေငြေပးေခ်မႈ

အာမခံခ်က္ရွိရန္အတြက္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွေခ်းေငြအတြက္
ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္

သတ္မွတ္
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ထားသည့္အတိုင္း “ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္း” ကုိ အသံုးျပဳရန္ ဘဏ္မ်ားသု႕ိ ညႊန္ၾကားပါသည္။ ထု႕ိ အျပင္
ေခ်းေငြေပးေခ်မႈမ်ား

အတြက္

သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီ

သိ႕ု မဟုတ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက

ဗဟုိဘဏ္မွ

အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။
ဘဏ္မ်ားသည္ဗဟုိဘဏ္သုိ႕ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။
၁။အပတ္စဥ္
(က)အပတ္စဥ္ရန္ပံုေငြအေျခအေန။
(ခ)ေငြျဖစ္လယ
ြ ္မႈအခ်ိဳး
(ဂ)ဘဏ္ရွိေငြသား
၂။လစဥ္
(က)လစဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
(ခ)၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္ရွင္းတမ္း
(ဂ)မတည္ေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ိဳး
၃။(၃)လပတ္။ ။အတိုးအရင္းေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ေနသည့္ေၾကြးဆံုးေခ်းေငြရွင္းတမ္း။
၄။ႏွစ္စဥ္။ ။ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ။
ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မႈစီမံခန္႕ခဲျြ ခင္းဥပေဒ(၂၀၁၂ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ)ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ဤဥပေဒမ်ားသည္ ကနဦးအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
လိုအပ္သည့္

စာရင္းရွင္ေငြလဲႊေပးပုိ႕ျခင္းမ်ား၏

စံနမူနာမ်ားကုိသတ္မွတ္ေပးပါသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း

စာရင္းလဲႊေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ အျမဲလုိအပ္ပါသည္။ အမိန္႕စာအမွတ္ ၁၃/၂၁၀၂ ႏွင့္
၁၅/၂၀၁၂ တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြေၾကးျဖင့္ စာရင္းရွင္မ်ားဖြင့္လွစ္၍ လက္ခံခြင့္ျပဳထား
ေသာ္လည္း ေငြထုတ္ယူရာတြင္ အမ်ားဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ သိ႕ု မဟုတ္ ညီမွ်ေသာပမာဏကုိ
၁ ပတ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ထုတ္ယူရန္ ကန္႕သတ္ထားၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္ ေငြေၾကး
အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မႈစီမံခန္႕ခဲျြ ခင္း စည္းမ်ဥ္းေၾကာ္ျငာစာအမွတ၇
္ /၂၀၁၄ ( ၂၀၁၄ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္)
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ဤအမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကုိ ျပည္တင
ြ ္းသိ႕ု ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သု႕ိ
ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည့္ ႏို္င္ငံျခား
သံုးေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကား ခြင့္ လုိင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေၾကာ္ျငာ
စာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲပ႕ို ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲပို႕ျခင္းတိ႕ု အတြက္ လိုအပ္
ေသာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာ
စာအရ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြအေရာင္းအ၀ယ္ႏွငဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ အေျခအေနအမ်ားစုအတြက္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ သိ႕ု မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြကို ေငြသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိေသာ
ပမာဏအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထိ႕ု အျပင္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ အေထာက္
အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတိ႕ု ကို ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားခြင့္လုိင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ)
ဤဥပေဒအရ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ စာရင္းဇယားစံႏွဳန္းမ်ား၊
ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ သတင္းပို႕အစီရင္ခံမႈ ကန္႕သတ္ခ်က္ေဘာင္ လိုအပ္ျပီး ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ သင္/့ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ သတင္း
အခ်က္ အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခု ရွိရပါမည္။
ေငြေၾကးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ( ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ)
ဤေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ

၂၅

ရက္က

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေငြေၾကး အဖဲ႕ြ အစည္း
ဥပေဒအေဟာင္းကုိ အစားထုိး လဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး
ဆုိင္ရာ အခန္းက႑ကုိ လႊမ္းမုိး ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကမ
ဲ ႈ
ပုိမိုေတာင့္တင္းမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြေခ်းျခင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း၊
ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ တု႕ိ ကုိ ေသခ်ာေအာင္ တိုင္းတာျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ
လက္ရွိဘဏ္မ်ားအားလံုး တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လုိပါသည္။ ဤဥပေဒတြင္ ပုဂၢလက
ိ ဘဏ္မ်ားအတြက္
လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမိန္႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ မတည္ေငြရင္း
လံုေလာက္မႈ၊ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ၊ ပမာဏမ်ားေသာ ႏို္င္ငံျခားေငြ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈ စနစ္မ်ား ႏွင့္အညီ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ပါ၀င္
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ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးျခား အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ အခက္ အခဲမ်ား အတြက္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ
ရွိေအာင္ ညိွႏွိဳင္း ျပင္ဆင္ထားပါသည္။
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားသတိထားစစ္ေဆးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ
ဥပေဒမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ အစားထုိးခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒကုိ မထုတ္ျပန္မီအထိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒသည္

အာဏာတည္ဆျဲ ဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္တင
ြ ္း ပုဂၢလက
ိ ဘဏ္မ်ား
အားလံုးကို

ဘဏ္အေရာက္

ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္စစ္ေဆးပါသည္။

၂၀၀၄

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလမွစ၍ ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားအတြက္
အထူးစာရင္းစစ္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
ဥပေဒသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားႏွင့္
အညီ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ သည္ ဟု ယူဆရေသာ ေနရာရင္းျမစ္ မွ ပိုင္ဆိုင္မႈ သိ႕ု မဟုတ္ ေငြေၾကး
မ်ားကို ရယူသိုမွီးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းတိ႕ု ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။ ထိ႕ု အျပင္ အလားတူ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ရရွိရာေနရာရင္းျမစ္ကို ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ သိ၀
ု ွက္ျခင္း ကိုျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး
ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူသိုမွီးျခင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ သိ၀
ု ွက္ဖံုးကြယ္ျခင္း တစ္ခုခုအား
ကူညီျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္

ျဖစ္သည္။

ယင္းျပစ္မႈမ်ားကို

ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္အတြက္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ဥပေဒ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အာဏာပိုင္
အလႊာ ၂ ဆင့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါ သည္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုအဖြ႕ဲ က
ဦးေဆာင္၍

အဆင့္ျမင့္ေပၚလစီမ်ား

ခ်မွတ္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္သို႕အစီရင္ခံျခင္း

ႏွင့္

စီမံခန္႕ခဲေ
ြ ရး

တာ၀န္ယူျခင္းတိ႕ု ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဗဟိုအဖြ႕ဲ ၏ လက္ေအာက္တင
ြ ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ
စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ ရွိျပီး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဖံုးကြယ္ ထားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း (သတင္းပို႕ေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္း) မွ ဥပေဒလိုက္နာမႈ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ ေအာင္ တာ၀န္ယူျခင္း၊ သတင္းပို႕ေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ လိုအပ္သလို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ ဆက္သယ
ြ ္ ျပီး အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ျခင္းတို႕
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ေအာက္ရွိ
သတင္းပို႕ေသာအဖြ႕ဲ တစ္ခု အေနျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ သတင္းပို႕ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ဗဟို
အဖြ႕ဲ ၏ ဆံုးရွံဳးနိုင္ေျခ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား
သတိထား စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္း (CDD Measures - ဘဏ္ေဖါက္သည္ အကဲျဖတ္ျခင္း)

တာဝန္

တစ္ခု ရွိပါသာ္။ ဘဏ္ေဖါက္သည္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို သတင္းပို႕ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက မိမိၾကိဳတင္
သတ္မွတထ
္ ားသည့္

ပမာဏထက္မ်ားေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ညီမွ်ေသာပမာဏကို

အလႊအ
ဲ ေျပာင္း
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ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ အသစ္တစ္ဦးအတြက္ ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေၾကးနန္း
သိ႕ု မဟုတ္ အီလက္လေရာနစ္ ထရန္စဖာျဖင့္ေငြလႊဲျခင္း၊ သိ႕ု မဟုတ္ အခ်ိန္မေရြး အထက္ေဖာ္ျပပါ
အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈအေပၚ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သိ႕ု မဟုတ္ အၾကမ္း
ဖက္ အဖြ႕ဲ အစည္းသိ႕ု ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္ဟု မသကၤာျခင္း တိ႔ု
မေပၚ ေပါက္မီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ဘဏ္ေဖါက္သည္ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး၏
ပါဝင္ျပီး

အေျခအေန

လြတ္လပ္ေသာ

အေၾကာင္းအရာကို

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

အသံုးျပဳျခင္း

အတည္ျပဳျခင္းတိ႕ု

၊မ်က္ျမင္အေဆာက္အအံု၏

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ပိုင္ရွင္ကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ေငြလႊဲျခင္းကို တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ၾကားလူ၏ ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္၏ အေထာက္
အထား ကို ကိုယ္စားလွယ္၏ သက္ေသခံကတ္ျပားအစစ္ ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးျခင္းတို႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူသည္ လူထုအခမ္းအနားမ်ား သိ႕ု မဟုတ္
ျပည္တင
ြ ္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လူသိမ်ားေသာသူ သိ႕ု မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု၏
ဒါရိုက္တာ၊ တြဲဖက္ဒါရိုက္တာ သိ႕ု မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ “ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား

အကဲျဖတ္ျခင္း

အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္မ်ား“

အတိုင္း

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ထိ႕ု အျပင္ သတင္းပို႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သက္ေသ ႏွင့္ စီမံခ်က္မွတဆင့္
ရရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြလႊဲေသာေန႕ သိ႕ု မဟုတ္ လႊရ
ဲ န္ၾကိဳးစားေသာေန႕မွ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွတ္တမ္း
မ်ား၊ စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ သိ႕ု ယခင္ကေပးပို႕ခဲ့ေသာ စတင္အဆိုျပဳသည့္ေန႕မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေငြအလႊဲ
အေျပာင္း မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးျပဳျပင္မြမ္းမံသည္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခအကဲျဖတ္မႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုပါသည္။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္
ဝင္ေငြခန
ြ ္ရွင္းလင္းရန္

ပ်က္ကြက္သည္ဟု

စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၊

ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း၊

ဖံုးကြယ္ျခင္း

သိ႕ု မဟုတ္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သိ႕ု မဟုတ္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား
ပါဝင္ေနသည့္ ဆက္စပ္သံသယရွိဖယ
ြ ္ အမႈမ်ားအတြက္ အေကာက္ခန
ြ ္ဌာနအား ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားသည္။ ယင္းဥပေဒအရ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိ
ေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈျပစ္ဒဏ္အတြက္ က်ပ္ သန္း ၅၀၀ ေငြဒဏ္ က်ခံရန္ ျပ႒ာန္းထား
သည္။ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ( ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစနစ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပါအဝင္) ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိက
ု ္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ
ဤစနစ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အတိအက်ကို ရွင္းလင္းစြာ သိ႕ု မဟုတ္ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ထား
ျခင္း မရွိပါ။
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
၂၀၁၄ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိ႕ု ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈကို ဆန္႕က်င္၍ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ုျဖစ္သည္။ အၾကမ္း
ဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမွ ျပစ္မႈအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ 106



ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အသံုးျပဳမည္ကို သိရွိလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ေစ
ရည္ရြယ္ေသာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အသံုးျပဳမည္ကို သိရွိလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ
ရည္ရြယ္ေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းဥစၥာ သိ႕ု မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သိ႕ု မဟုတ္
လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္း၊



အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အားေပးကူညီျခင္း၊



တမင္တကာ သိ႕ု မဟုတ္ သိထားႏိုင္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း သိ႕ု မဟုတ္
လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ အေရာင္းအဝယ္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္
အျမတ္အစြန္းရရွိေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊



ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို
အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ကို အစီရင္ခံ သတင္းပို႕ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ား အၾကားဆက္ႏြယ္မႈကို
သတင္းပို႕ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊



အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဥစၥာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သိ႕ု မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္
ၾကိဳးပမ္းမႈတ႕ို ကို သတင္းပို႕ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ

ျပစ္မႈတစ္ခုကို

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတရ
္ န္

အမွန္တကယ္

ျဖစ္ရပ္ (အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပဆ
္ က္သယ
ြ ္ျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားျခင္း စသည္ျဖင့္) ျဖစ္ပြားရန္ မလိုအပ္ပါ။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္ျပီး အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၁၉၅၀
ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။
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ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို DICA မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္
DICA တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရျပီး DICA မွ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႕၊ ေၾကာ္ျငာခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကား
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရသည္။
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၁၄။ အခြနအ
္ ခမ်ား
ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္၊

ျမန္မာဝင္ေငြခန
ြ ္စည္းၾကပ္ျခင္း၊

ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေရာင္းခ်၍

ရေသာအက်ိဳးအျမတ္ အေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ေငြ၊ အစုရွယ္ယာမ်ားထည့္ဝင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္
စြန႕္ လႊတ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႕ႏွင္႔ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ ေအာက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျမတ္ခန
ြ ္ဆိုင္ရာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား အားလံုး ကို ျပည့္စံုစြာ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ ရွင္းလင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္
သိ႕ု မဟုတ္ အျမတ္ခန
ြ ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပးမႈ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။
ဤေဖာ္ျပရွင္းလင္းခ်က္ကို ေနာက္အက်ဆံုး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေန႕စြရ
ဲ ွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား
အား မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရွင္းလင္းမႈ အျဖစ္ မွတ္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရွင္းလင္းခ်က္ကို
တရားရံုး

သိ႕ု မဟုတ္

ဘ႑ာေရး

အာဏာပိုင္မ်ားက

ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ားအား

စီမံခန္႕ခြရ
ဲ ာတြင္

သေဘာတူတာဝန္ယူမည္ဟု အာမခံႏိုင္မႈ မရွိသလို ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္မဟုတ္ ဟုလည္း
တာဝန္မခံႏိုင္ပါ။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့မရွိေသာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သိ႕ု မဟုတ္ တရားဝင္အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊
သိ႕ု မဟုတ္ တရားမဝင္ ဌာနတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တည္ရွိေနႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႕၏ တည္ရွိျခင္း
သည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရွင္းလင္းခ်က္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား
စြန႕္ လႊတ္ျခင္းတိ႕ု ၏

အေနျဖင့္

အေပၚ

ျမန္မာ့အျမတ္ခန
ြ ္

ေနာက္ဆက္တြဲ

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
အက်ိဳးဆက္မ်ား၊

အခြန္အခမ်ားႏွင့္

အလားအလာရွိေသာ

အစုရွယ္ယာမ်ား

ပတ္သက္၍

ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္

မိမိတို႕ဆိုင္ရာ

အျမတ္ခြန္

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႕ို ကုမၸဏီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တ႕ို ၏
ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႕ စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ ပါဝင္ ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ စြန႕္ လႊတ္ျခင္း
တိ႕ု ေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ေပးရန္တာဝန္မ်ား သိ႕ု မဟုတ္ အျမတ္ခန
ြ ္ က်သင့္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္
ယူမည္မဟုတ္ပါ။
စည္းၾကပ္ဝင္ေငြခြန္
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ သိ႕ု မဟုတ္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ
ဖြ႕ဲ စည္းထားျပီး ယင္း၏ မတည္အစုရွယ္ယာ အလံုးစံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့လွ်င္
ထိုကုမၸဏီကို အျမတ္ခန
ြ ္ကိစၥအလိ႕ု ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကဲ့သို႕ပင္ သတ္မွတ္သည္။ ပထမပုဂၢလိ
ကဘဏ္ အပါအ၀င္ အလားတူ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အခြန္ေငြစည္းၾကပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္
ယူဆၿပီး

ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ

အေျခခံစနစ္မ်ားအေပၚ

မူတည္၍

အခြန္စည္းၾကပ္ပါသည္။

၀င္ေငြခြန္

စည္းၾကပ္ခြင့္ရွိေသာ ၀င္ေငြဟု ဆုိရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုပိုင္ဆိုင္မႈ
တု႕ိ ျဖင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္အားလံုးမွ ရရွိႏိုင္ေသာ၀င္ေငြမ်ား အားလံုး
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ပါ၀င္ပါသည္။ ျပည္တင
ြ ္း ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကုိ အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ ရွိေသာ အသားတင္ဝင္ေငြ၏ ၂၅ %
ႏႈန္းထားျဖင့္ အခြန္ စည္းၾကပ္ ပါသည္။
အျမတ္ေ၀စုခေ
ဲြ ၀ေပးျခင္း
ပထမပုဂၢလက
ိ ဘဏ္အပါအ၀င္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

ျပည္တင
ြ ္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ

ရရွိေသာ

အျမတ္ေ၀စုမ်ား သည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္ရွိပါသည္။
အစုရွယ္ယာထုခေ
ဲြ ရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာျမတ္စြန္းမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္း
မ်ားအေပၚ ၁၀% ႏႈန္းထားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရေငြႏွင့္ အစု
ရွယ္ယာမ်ား ၏ ၀ယ္ယူတန္ဖုိးတုိ႕ ျခားနားျခင္းေပၚ အေျခခံ၍ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ အျမတ္ေငြပမာဏကုိ
တြက္ခ်က္ပါ သည္။
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကုိ ၀ယ္ယူေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားတန္ဖုိး၏ ၃ % ႏႈန္းထားျဖင့္ အစုရွယ္ယာ
၀ယ္ယူသူက ေပးေခ်ရပါမည္။
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၁၅။အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တို႕၏

အတည္ျပဳခ်က္မွလ၍
ြဲ

စေတာ့

အိတ္ခ်ိန္းသိ႕ု စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္ေသာ လိုအပ္သမွ်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
အတည္ျပဳခ်က္

မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ

ကုမၸဏီမွရရွိထားၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

“ဘ႑ာေရး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား“ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ရွယ္ယာ အသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိလည္း
ထပ္မံ ေတာင္းခံလွ်က္ ရွိပါသည္။

“စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲ႕ြ မွ လုပ္ငန္းအေျခအေန သံုးသပ္တင္ျပခ်က္” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွ လဲြ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ မွစ၍ အဖဲ႕ြ အစည္း၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန သု႕ိ မဟုတ္ ေရွ႕အလားအလာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမ ႈမရွိပါ။
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႕ စာရင္းတင္သင
ြ ္းရန္အတြက္ ဤဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ခ်က္စာတမ္းကုိ အမ်ား
ျပည္သူမ်ား

သု႕ိ

ခ်ျပေသာေန႕မွစ၍

၁၂

လတာကာလအတြင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

စာရြက္စာတမ္း

မိတၱဴမ်ားကုိ ကုမၸဏီရံုးခန္းတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏို္င္ပါသည္။


အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုထားေသာ ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား



ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ ႏွစ္ အတြက္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပီး
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲ
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ၿပီး
ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား
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