
 

 

ဒါရ ိုကတ္ာအဖဲြ ႕ဝင္္ာ်ာတာ႕နေ္ျ  ာဝ်္ာင ဲ ဝ်္ာခ ဝ္င္းႏွင့္ အသစ ္န္႔အ  ္ ဝ်္ာ 
 

 

ဖတ(္စ္) ငန္ငာအဝ္္က(္စ္)ငဲင္းႏွင့္(န္) ကိုငၸဏီငီင တက ္ (“ကိုငၸဏီ” ခ ဝ္င္းႏွင့္ ၎၏ငကေ္ျအာက္ ခကိုငၸဏီ ြဲင္ာ်ာား၊ 

“ကိုငၸဏီအို ္စို”)ဒါရ ိုကတ္ာအဖဲြ သသ္အငသ္စာရဝ်္ာတဝသ္ြဝ္်ာသသ ္ င္းႏွင့္ ေျကာ္ငတီင ေျမာက္ ခတဝ္   ္ကအ္ရ 

ေျအာက္ ါအတ ိုဝ္်ာ ဒါရ ိုကတ္ာအဖြ ဲ႕ဝ္င္ာ်ာေျ  ာဝ်္ာငဲ  ဝ္်ာ ခ ဝ္င္းႏွင့္ အသစ ္န္႔အ ္  ဝ္်ာက ို အစိုရ ယယ္ာရ ဝင္္ာ်ာအာ်ာ 

အသ ေျ ်ာအ ္ ါသသ္္။ အဆ ို ါေျ  ာဝ္်ာငဲငလင္ာ်ာသသ ္ ၂႕၁၈ ိုခ စ္ား၊ ဇူင ိုဝင္ (၁)ေျန႔င စတဝ ္

အက္  ်ာသက္ေျရာက္ငသ္ ဖစ ္ါသသ္္။ 
 

၁္။ အငလေျဆာဝဒ္ါရ ိုကတ္ာင  အငလေျဆာဝင္မိုတေ္ျသာ ဒါရ ိုကတ္ာအ ဖစ ္ေျ  ာဝ်္ာငတဲာ႕နမ္င်္ာ  ေျဆာဝ္  ဝ်္ာ 
 

အမက္ေျဖာ္   ါေျန႔ရက္င စ္မွစ၍ အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုက္တာ (Executive Director) ဦ်ာငဝ္်ာ င  ဝ္သသ ္

အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာ ဒါရ ိုကတ္ာ (Non-Executive Director) အ ဖစေ္ျ  ာဝ္်ာ 

ငတဲာ႕နမ္င္်ာေျဆာဝ္ငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။ ဤေျ  ာဝ္်ာငဲငလေျ ကာဝ္င္းႏွင့္ ငို ္ဝန္်ာဆ ိုဝရ္ာအငလေျဆာဝအ္ရာရ   ္  ္ 

(Chief Operating Officer) တာ႕န္င  Special Counsel to the Chairman (ဥကၠဌ၏ အမ်ူာအတ ိုဝ္ ဝ္ ခ) 

အ ဖစ္ ေျ  ာဝ်္ာငတဲာ႕န္မင်္ာေျဆာဝ္ငသ္  ဖစ္သသ္္။ 
 

၂္။ ငို ဝ္န်္ာဆို ဝရ္ာ အငလေျဆာဝအ္ရာရ   ္   ္ န္႔အ  ္ ဝ်္ာ  
 

ငက္ရ   Chief Financial Officer (ဘ႑ာေျရ်ာဆ ိုဝ္ရာ အငလေျဆာဝအ္ရာရ   ္  )္ 

အ ဖစတ္ာ႕နမ္င်္ာေျဆာဝင္္က္ရ  ေျသာ အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုကတ္ာ ဦ်ာမြန္်ာမြန္်ာအာ်ာ ဒါရ ိုကတ္ာအဖဲြ ၏ 

ဆခို်ာ ဖတ္ ္ကအ္ရ Chief Operating Officer (ငို ္ဝန်္ာဆ ိုဝ္ရာ အငလေျဆာဝ္အရာရ   ္  ္) အ ဖစ ္ရာမူ်ာတို ်ာ င ဝ္င္းႏွင့္ 

 န္႔အ ္  ်ီာ ကိုငၸဏီ၏ ေျန႔စဥ္စီငခ န္႔ ြဲအို ္ ္  ္ငလဆို ဝ္ရာ ဆခို်ာ ဖတ ္္က္င္ာ်ာခ ဝ္င္းႏွင့္ေျရတ ိုေျရရ သ္ 

ငို ္ဝန်္ာငသ ္တင္လဆ ိုဝ္ရာ က စၥအ႕႕က ို တာ႕နယ္ူေျဆာဝ္ရြက္ငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။  
 

၃္။ အငလေျဆာဝဒ္ါရ ိုကတ္ာ  န္႔အ  ္ ဝ်္ာ  
 

ေျဒဒဇာ  သတ္ဝ္အာ်ာ ဒါရ ိုကတ္ာအဖြဲ ႕ဝသ္စအ္ ဖစ ္  န္႔အ ္္မွစ၍ အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုကတ္ာတာ႕နက္ ို 

မင္်ာေျဆာဝေ္ျစငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။ မို ႔ေျ ကာဝ္င္းႏွင့္ေျဒဒဇာ  သ္တဝအ္ာ်ာ ငက္ရ  တာ႕န္မင္်ာေျဆာဝ္ေျနသသ္င္းႏွင့္  

Director of Strategic Development င  ဘ႑ာေျရ်ာခ ဝ္င္းႏွင့္ ရဝ္်ာခ ်ီာ င   ္ခ ခငလဆ ိုဝ္ရာ အႀကီ်ာအကဲအ ဖစ္ 

ရာမူ်ာတ ို်ာ င ဝ္င္းႏွင့္္မွစ၍ န္႔အ ္  ီ်ာကိုငၸဏီ၏ဘ႑ာေျရ်ာဆ ိုဝ္ရာက စၥင္ာ်ာက ို တာ႕နယ္ူေျဆာဝ္ရြက္ ေျစငသ္ ဖစ ္ါသသ္္။  
 

ေျဒဒဇာ  သတ္ဝသ္သ ္ ကိုငၸဏီ အို ္စိုက ို ၂႕၁၃  ိုခ စ္တြဝ္ စတဝ႕္ဝ္ေျရာက္ ဲင္းႏွင့္  ်ီာ ၂႕၁၇ ိုခ စ္  ေျငငတြဝ္ 

ကိုငၸဏီ၏ Strategic Development ဌာန ဒါရ ိုကတ္ာအ ဖစတ္ ို်ာ င ဝ္င္းႏွင့္ န္႔အ ္  ဝ္်ာ ခရ ါသသ္္။ 

ကိုငၸဏီအို ္စိုအာ်ာ င႕ဝ္ေျရာကငီ္  ေျဒဒဇာ  သ္တဝသ္သ ္ စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာ နယ္ ယ္အသီ်ာသီ်ာရ   

စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာငို ္ဝန္်ာင္ာ်ာ ဖြခ  ဖ  ်ာတ ို်ာတက္ငလား၊ ကိုငၸဏီ၏ငမာ္္်ဴမာ ခ ဝ္င္းႏွင့္ ရဝ္်ာခ ီ်ာ င   ္ခ ခငလဆို ဝ္ရာ ဘဏ္ငို ္ဝန္်ာ 



က႑တ ို႔တြဝ္ ၁၅ခ စေ္ျက္ာ္တ ိုဝ ္ ငို ္က ိုဝေ္ျဆာဝ္ရြက္ ဲင္းႏွင့္သသ္င္းႏွင့္ အေျတြ အႀကခ ရ  သတူစ္ဦ်ာငသ်္ာ ဖစသ္သ္္။ 

သသူသ ္ အဂၤငန္ခ ိုဝ္ဝခ ေျအာက္စ္ဖ ို ဒ ္ တကၠသ ိုင္င  ဘဲြ ငြန္ဒီ င ိုငာ ခ ဝ္င္းႏွင့္ ကေျနဒါခ ိုဝ္ဝခ ေျအာ္တ႕ါ 

တကၠသ ိုင္င  စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာစငီခ န္႔ ြဲငလဆ ိုဝ္ရာ ငမာဘဲြ တ ို က ိုငသ္်ာရရ  မာ်ာ ါသသ္္။ Global Association of 

Risk Professionals (GARP) အဖဲြ င အ ္ခ ဝ်္ာသသ္င္းႏွင့္ Financial Risk Manager (FRM) 

ငက္င တက္ ိုရရ  မာ်ာ  ီ်ာ မ ိုဝ္်ာခ ိုဝ္ဝခ Institute of Directors အဖဲြ င ေျ ်ာအ သ္သ္င္းႏွင့္ Board of Director 

အသ အင တ္   ငက္င တက္ ိုငသ္်ာရရ  မာ်ာသ ူဖစသ္သ္္။ 
 

ဒါရ ိုက္တာအဖြဲ သသ ္ အငသ္စာရဝ္်ာ တဝ္သြဝ္်ာသသ္င္းႏွင့္ ေျကာ္ငတီင တဝ္  ငာသသ္င္းႏွင့္ေျဒဒဇာ  သ္တဝ္၏ 

ငို ္ဝန်္ာအေျတြ အႀကခ ား၊  သာအရသ္အ ္ဝ္်ာား၊ ရာမူ်ာေျနရာတ ို႔ခ ဝ္င္းႏွင့္ အခ႕ဝ ္ြဝက္္ ဖစ္ငလတ ို႔က ို 

စ စစ္သခို်ာသ ္  ီ်ာေျနာက ္ေျဒဒဇာ  သ္တဝသ္သ ္ အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုက္တာား၊ ဘ႑ာေျရ်ာခ ဝ္င္းႏွင့္ရဝ်္ာခ ီ်ာ င   ္ခ ခငလ 

ဆို ဝ္ရာအႀကီ်ာအက ဲ တာ႕နင္္ာ်ာက ို မင်္ာေျဆာဝ္ရန ္ ရ  သဝ္င္းႏွင့္ရ  မ ိုက္သသ္င္းႏွင့္ အရသအ္ေျသြ်ာား၊အေျတြ အႀကခ ခ ဝ္င္းႏွင့္ 

တတ္ကၽြင္်ာငလ ရ  သသ္မို ရလ ငဝ္သခို်ာသ ္ ါသသ္္။ မ ို႔ေျ ကာဝ္င္းႏွင့္ ဒါရ ိုကတ္ာအဖြဲ အေျန ဖဝ္င္းႏွင့္  ေျ ဒဒဇာ  သ္တဝအ္ာ်ာ  

 န္႔အ ္ငလက ို သေျဘာတအူတသ္    ဲင္းႏွင့္ ါသသ္္။ 
 

အမက္ ါရာမူ်ာတာ႕န္ေျ  ာဝ္်ာငဲငလင္ာ်ာ  ီ်ာေျနာက ္ ကိုငၸဏီ၏ဒါရ ိုကတ္ာအဖြဲ ဖြဲ စသ္်ာ ခိုင ာ  ေျအာက္ ါ 

အတို ဝ္်ာ ဖစင္သ္ ဖစသ္သ္္။ 
 

ဒါရ ိုကတ္ာအဖဲြ  
 

ဦ်ာသ င္်ာေျ  ( ) ငစၥတာဆာင္းႏွင့္(ဂ္)္ န ္          (အငလေျဆာဝ္ဥကၠဌ)  

ဦ်ာမြန္်ာမြန္်ာ          (အငလေျဆာဝ္ဒါါ႐ိ ိုက္တာား၊ငို ္ဝန္်ာဆို ဝ္ရာ အငလေျဆာဝ္အရာရ   ္  ္)  

ေျဒဒဇာ  သ္တဝ ္          (အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုက္တာား၊ဘ႑ာေျရ်ာခ ဝ္င္းႏွင့္ရဝ္်ာခ ီ်ာ င   ္ခ ခငလဆ ိုဝရ္ာအႀကီ်ာအကဲ) 

ဦ်ာ ငတ္သဝ္်ာေျအာဝ္                 (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒိုဥကၠဌ) 

ဦ်ာ ကသ္ေျအ်ာ          (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 

 ါေျငာကကေျဒါက္တာေျအာဝ္မြန္်ာသက္       (အငလေျဆာဝ္ငမိုတေ္ျသာဒါရ ိုက္တာ) 

ဦ်ာငဝ္်ာ င  ဝ ္          (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 

 ါေျငာကကေျဒါက္တာရီရီ ငဝ္င္းႏွင့္         (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 

ဦ်ာသြန္႔တဝ္          (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 

ဦ်ာသန္်ာေျအာဝ္          (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 

 ါေျငာကကေျဒါက္တာေျက္ာ္ရဝ္င လဝ္        (အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရ ိုက္တာ) 
 

ဒါရ ိုက္တာအဖဲြ ၏အင န္႔အရ 
 
မြန္်ာမြန္်ာ 
အငလေျဆာဝ္ဒါရ ိုက္တာ 
၂႕၁၈ ိုခ စ္ား၊ ဇြန္င (၂၉) ရက္ 
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