ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမတ
ိ က်
(အများနှင့်သက်ဆင
ို ်သသာကုမ္ပဏီ)

The Bank We Trust
(၁၀)ကကိမ်သ မာက်အထူးအစည်းအသေးနှင့်
အကကိမ်(၃၀)သ မာက်နှစ်ပတ်လည် အသထွေသထွေအစည်းအသေးသို့
တင်သွေင်းသည့်
ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့၏ အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက် (သသာကကာသေ့)

=-၁-

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လမ
ီ ိတက်
(၁၀)ကကိမ်မ မာက် အထူးအစည်းအမေးနှင့်
အကကိမ်(၃၀)မ မာက်နှစ်ပတ်လည်အမထွေမထွေအစည်းမေးသို့
တင် ပသည့် ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့အစီရင်ခံစာ
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်လီမိတက်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေထိ
ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်သက်တမ်းမှာ နှစ်(၃၀)တွင်းသို့ အောက်ေှိခဲ့ပပီဖဖစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှ ေစုေှယ်ယာေှင်များကို
ဘဏ်လုပ်ငန်း

ေအဖခေအနများနှင့်ပတ်သက်သည့်ေားသာချက်၊

ေားနည်းချက်များကို

ဓမ္မဓိာာန်ကျကျနန်းစစ်အဝဖန်

ေကကံဉာဏ်များ အပးနိုင်ေန်နှင့် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစီေင်ခံစာကို ေတည်ဖပုအပးေန်တင်ဖပပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအမ ခအမန
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှာ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ေက်အန့မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
(၃၀)ေက်အန့ထိဖဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ် (၃၀-၉-၂၀၂၀)အန့တွင် ေသားတင်ေဖမတ်မှာ ကျပ်၅,၀၈၅.၂၃သန်း
ေေှိခဲ့ပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင် ကျပ် ၅,၈၁၁.၇၄သန်း ေေှိခဲ့သဖဖင့် (၁၄.၂၉%) တိုးလာခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ် ဘဏ်လုပ်ငန်း ေအဖခေအနများ နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ဇယား(၁)တွင်
ေကျဉ်းချုပ်၍အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား - ၁ -

ဘဏ်လုပ်ငန်းအမ ခအမနများ နှိုင်းယှဉ်ချက်
အမကကာင်းအရာ

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

(၃၀-၉-၂၀၂၀)

(၃၀-၉-၂၀၂၁)

(ကျပ်သန်း)

၁၈၀,၆၁၀.၅၁

၁၅၂,၄၇၉.၆၈

-၁၅.၅၈%

၂။ အချးအငွနှင့်စာေင်းပိုထုတ်အငွများ (ကျပ်သန်း)

၁၄၁,၀၇၇.၈၁

၁၁၆,၇၃၃.၀၇

-၁၇.၂၆%
၁၄.၂၉%

၁။ ဘဏ်ေပ်အငွ

ခားနားချက်

၃။ ေသားတင်ေဖမတ်

(ကျပ်သန်း)

၅,၀၈၅.၂၃

၅,၈၁၁.၇၄

၄။ ဝင်အငွခွန်

(ကျပ်သန်း)

၁,၀၁၇.၀၅

၆၃၄.၃၂

-၃၇.၆၃%

(ကျပ်သန်း)

၃,၉၈၃.၈၆

၅,၂၅၈.၁၃

၃၁.၉၉%

၅။ မခွဲအဝေအသးသည့်
ေဖမတ်လက်ကျန်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ် အရှုံးအ မတ်အမ ခအမန
(၁-၁၀-၂၀၂၀မန့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၁မန့ထိ)
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်
တွင် ကျပ်

ေအငွစုစုအပါင်းမှာ

ကျပ်၂၀,၂၅၂.၂၅သန်းေှိပပီး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်

၁၈,၂၃၀.၃၅သန်းေှိပါသည်။ ရမငွေစုစုမပါင်းမှာ(၉.၉၈%)မလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်

ေသုံးစေိတ် စုစုအပါင်းမှာ ကျပ်၁၅,၁၆၇.၀၂သန်းေှိပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ်

၁၂,၄၁၈.၆၁သန်းေှိပါသည်။

အသုံး စရိတစ
် ုစုမပါင်းမှာ( ၁၈.၁၂ %)မလျာ့နည်းကုန်ကျခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်ေ ခွန်မနှုတ်မီေဖမတ်မှာ
ကျပ်၅,၀၈၅.၂၃သန်း ေေှိပပီး၊

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ်

၅,၈၁၁.၇၄သန်း ေေှိခဲ့အသာအ ကာင့် အသားတင်

အ မတ်မှာ ကျပ်သန်း (၇၂၆.၅၁)သန်း တိုးတက်ရရှခ
ိ ဲ့ပပီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ( ၁၄.၂၉ %)တိုးခဲ့ပါသည်။
ေရှုံး/ေဖမတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ဇယား(၂)တွင်အဖာ်ဖပထားပါသည်။

-၂ဇယား-၂-

၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ်အရှုံး-အ မတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်
(ကျပ်သန်း)
ေအ ကာင်းေော

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ောခိုင်နှုန်း

ေတိုးေအငွ

၁၉,၄၈၄.၀၂

၁၃,၇၉၃.၅၁

-၂၉.၂၁%

ေဖခားေအငွ

၇၆၈.၂၃

၄,၄၃၆.၈၄

၂၀,၂၅၂.၂၅

၁၈,၂၃၀.၃၅

-၉.၉၈%

၁၁,၅၇၆.၆၇

၇,၅၀၁.၅၂

-၃၅.၂၀%

လုပ်ငန်းကုန်ကျစေိတ်

၃,၅၉၀.၃၅

၄,၉၁၇.၀၉

၃၆.၉၅%

ေသုံးစေိတ်စုစုအပါင်း

၁၅,၁၆၇.၀၂

၁၂,၄၁၈.၆၁

-၁၈.၁၂%

၅,၀၈၅.၂၃

၅,၈၁၁.၇၄

၁၄.၂၉%

ေအငွ

ေအငွစုစုအပါင်း

၄၇၇.၅၄% *

ေသုံးစေိတ်
ေတိုးစေိတ်

ေခွန်မနှုတ်မီေဖမတ်

*(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရရးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခခားရငွရေးနှုန်း ခြင့်တက်လာြှု (FX Revaluation Gain) ရ ကာင့် အခခားရရငွြှာ
(၄၇၇.၅၄)% တိုးတက်ရရှိပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမရးနှစ် အ မတ်များကို ခွေဲမေလျာထား ခင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ် (၃၀-၉-၂၀၂၁)တွင် ေခွန်မနှုတ်မီေသားတင်ေဖမတ်မှာ ကျပ်၅,၈၁၁.၇၄သန်း
ေေှိခဲ့ပပီး ေဖမတ်များကို

မန်မာနိုင်ငံမတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

အောက်ပါေတိုင်း

ခွဲအဝလျာထား

ခဲ့ပါသည်။
(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရရးနှစ်တွင် အခွန်မနှုတ်မီအဖမတ် ကျပ်သန်း(၅၈၁၁.၇၄)ရရှိခဲ့ရသာ်လည်း ဝင်ရငွခွန်ထမ်းရောင်ရန်
အတွက် ဝင်ရငွခွန်ဥပရေအရ နိုင်ငံဖခားရငွရေးနှုန်း ဖမှင့်တက်လာမှု (FX Revaluation Gain) ရ ကာင့် တိုးလာရသာဝင်ရငွကို
ဖပန်နှုတ်ပပီး

ဖမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်၏

လျောထားသည့်

သီးသန့်လျောထားရငွ

နှင့်

အမိန့်ရ ကာ်ဖငာစာအမှတ်၁၇/၂၀၁၇အရ
အရထွရထွလျောထားငွကို

ရချေးရငွေုံးှှုံးနိုင်ရဖခအတွက်

ဖပန်ရပါင်းပပီးရရှိသည့်အဖမတ်ရငွရပါ်တွင်

အခွန်

ရပးရောင်ရမည့်ရငွမှာ၁။ အခွန်ြရောင်ြီအခြတ်

ကျပ် ၅,၈၁၁.၇၄သန်း

နိုင်ငံဖခားရငွရေးနှုန်း ဖမှင့်တက်လာမှု (FX Revaluation Gain) (နှုတ်)

ကျေပ်(၃,၄၇၈.၃၉)သန်း
ကျေပ် ၂,၃၃၃.၂၅ သန်း

ရချေးရငွေုံးှှုံးနိုင်ရဖခအတွက်လျောထားရငွမျေား(ရပါင်း)
(က) သီးသန့်လျောထားရငွ

ကျေပ် ၂၅၄.၅၈ သန်း

(ခ)

ကျေပ် ၅၈၃.၆၆ သန်း

အရထွရထွလျောထားရငွ

ကျေပ် ၈၃၈.၂၄ သန်း
ကျေပ် ၃,၁၇၁.၅၉ သန်း

၂။ဝင်ရငွခွန်ဥပရေအရ ရပးရောင်ရြည့် ဝင်ရငွ (ကျေပ်သန်း ၃,၁၇၁.၅၉ x ၂၀%)

ကျေပ် ၆၃၄.၃၂ သန်း

၃။ အရထွရထွသီးသန့်ရန်ပုံရငွ (Statutory Reserve) (၂၅%)

ကျေပ်

၄။ ြခွဲရဝရရသးသည့်အခြတ်လက်ကျန်

၄၂၄.၇၆သန်း

ကျေပ် ၁,၂၇၄.၇၆သန်း

-၃၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ် ဘဏ္ဍာမရးအချုိ းများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်နှင့်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက်

ဘဏ္ဍာအေးေချိုးများနှိုင်းယှဉ်ချက်ကို

ဇယား( ၃ )တွင် အဖါ်ဖပထားပါသည်။ ဘဏ္ဍာအေးေချိုးများကို ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန် ကားချက်နှင့်ေညီ
တွက်ချက်ထားဖခင်းဖဖစ်ပါသည်။

ဇယား - ၃ ဘဏ္ဍာမရးအချုိ းများနှိုင်းယှဉ်ချက်
၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁။ အငွအ ကးလွယက
် ူမှုေချုိ း

၄၅.၀၇%

၅၆.၀၆%

၂။ မတည်အငွေင်းလုံအလာက်မှုေချိုး(Tier-1)

၃၄.၃၅%

၃၉.၄၃%

၃။ မတည်အငွေင်းလုံအလာက်မှုေချိုး(Tier-1+2)

၃၅.၆၀%

၄၃.၁၅%

၄။ အငွအေးအ ကးအေးခိုင်မာမှုေချိုး

၁.၃၁ : ၁

၁.၄၁ : ၁

ေခွန်မနှုတ်မီ

၂၀.၅၇%

၂၃.၅၁%

ေခွန်နှုတ်ပပီး

၁၆.၄၆%

၂၀.၉၄%

၆။ ေစုေှင်များ၏ခံစားခွင့်ေချိုး

၂.၄၄:၁

၂.၆၈ : ၁

၇။ စုစုအပါင်းေပိုင်ခွင့်အပါ် ေဖမတ်ဖပန်ေနှုန်း

၁.၆၀%

၁.၀၃%

၈။ အေးနှုန်းနှင့်ဝင်အငွေချုိ း(PE) ratio

၁၃.၆၇%

၁၀.၅၁%

၅။ ေစုေှင်များထည့်ဝင်အငွအပါ်ဖပန်ေချက်

၉။ ေစုတစ်စုအပါ်ဖပန်ေချက်(EPS)(ကျပ်)

၁,၆၄၅.၆၇

၂,၀၉၄.၃၈

၂၄,၃၅၀

၂၆,၇၈၃

၁၀။ ေစုတစ်စုတန်ဖိုး(ကျပ်)(Book Value)*
*ဘဏ်လက်ဝယ်ေှိ အငွသားကိုသာေအဖခခံတွက်ချက်ထားပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမရးနှစ် အ မတ်မေစုခွေဲမေလျာထား ခင်း
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်သည်
တင်ထားပပီးဖဖစ်ပါသည်။

ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်းတွင်

(၁၉-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်ကျင်းပသည့်

စာေင်းဝင်ကုမ္ပဏီ(Listed

၉/၂၀၂၁

ကကိမ်အဖမာက်

Company)ေဖဖစ်

မှတ်ပုံ

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်းေအဝးမှ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ေက်အန့ ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်း ေအောင်းေဝယ်ပိတ်သိမ်းချိန် YSX Record date(၆-၁၀၂၀၂၁)အန့တွေင်ေစုေှယ်ယာပိုင်နိုင်ထားသူများကိုေဖမတ်အဝစုခွဲအဝအပးမည်ဖဖစ်အ ကာင်း နုံးဖဖတ်ခဲ့ပပီးေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်း
တွင် ဖွင့်ဟအ ကညာ(Disclose)ခဲ့ပါသည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ်အတွေက်(၃၀-၉-၂၀၂၁)မန့ရိှ အစုရယ
ှ ်ယာပိုင်ဆိုင်ထား
သူများကိုအ မတ်မေစုများခွေဲမေမပးရမည် ဖစ်ပါသည်။(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင် စုစုအပါင်းမခွဲအဝေအသးသည့် ေဖမတ်လက်ကျန်
(Retained Earning ) မှာ ကျပ် ၅,၂၅၈.၁၃သန်းရှိပါသည်။
၁၉၉၃-၁၉၉၄ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေထိ ေဖမတ်အဝစု(၂၆)ကကိမ်ခွဲအဝအပးခဲ့ပပီး ခွဲအဝ
အပးခဲ့သည့်

ေဖမတ်အဝစု

စုစုအပါင်းမှာ

ကျပ်၄၂,၅၅၉.၈၇သန်း

ေှိပါသည်။

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တင
ွ ်

ထည့်ဝင်ပပီး

မတည်အငွေင်း(Paid up Capital) မှာ ကျပ်၂၄,၇၂၀.၅၃ သန်းေှိ၍ ခွဲအဝပပီးသည့်ေဖမတ်အဝစု စုစုအပါင်းမှာ ေှယ်ယာများ
အောင်းချေအငွ(ထည့်ေင်မတည်မငွေရင်း)ထက် ကျပ် ၁၇,၈၃၉.၃၄သန်း ပိုများပါသည်။
အ မတ်မေစုခွေဲမေမပးရန် မန်မာနိုင်ငံမတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကကားချက်များကို လိုက်နာမဆာင်ရွက် ခင်း
ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လ(၇)ေက် အန့စွဲဖဖင့် ညွှန် ကားချက်ေမှတ် (၅/၂၀၁၇) ဖဖင့်
ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝဖခင်းေတွက် ညွှန် ကားချက်ကို ထုတ်ဖပန်ခဲ့ပါသည်။ ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်သည် ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန် ကားချက်
များကိုတိကျစွာလိုက်နာ အနာင်ေွက်ခဲ့ေပါသည်။
၁။ ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်သည်အငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများ ဥပအဒပုဒ်မ(၄၀)ဖပာာန်းချက်ပါ ေေန်ပိုင်ခွင့်တန်ဖိုး စုစုအပါင်း
သည် အပးေန်တာဝန်စုစုအပါင်းနှင့် မတည်ေင်းနှီးအငွစုစုအပါင်းထက်အလျာ့နည်းဖခင်းမေှိပါ။

-၄၂။ ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝဖခင်းညွှန် ကားချက်ေမှတ်(၅/၂၀၁၇)တွင်အဖာ်ဖပထားသည့်
(က)

ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝမည့်ဘဏ္ဍာအေးနှစ်နှင့်

ယင်းဘဏ္ဍာအေးနှစ်မတိုင်မီ(၂)နှစ်၏

မတည်အငွေင်းလုံအလာက်မှု

ေချိုးသည် ေနည်းနုံးပျှမ်းမျှ(၈%)ေှိေမည်ဟု ဖပာာန်းထားော ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် (၃၅.၆၀%)နှင့်
၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် (၄၃.၁၅%)ေှိ၍ သတ်မှတ်ချေက်ထက် များစွာအကျာ်လွန်ပါသည်။
(ခ)

အငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများဥပအဒပုဒ်မ၃၅(က)နှင့်ေညီေအထွအထွသီးသန့်ေန်ပုံအငွစာေင်းများကို ဖပည့်မီစွာ
လျာထားော(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တင
ွ ် ကျပ် ၁၇,၁၃၇.၀၀ သန်းေှပိ ပီး အချးအငွနုံးရှုံးမှုေတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ေညီလျာထားဖခင်းတွင် ကျပ် ၂,၈၂၁.၅၆ သန်း လျာထားပါသည်။

(ဂ)

ေဖမတ်အဝစုများကိုဘဏ်၏မခွဲအဝေအသးအသာေဖမတ်အငွ (RetainedEarning)မှခွဲအဝအပးမည်ဖဖစ်ပပီး၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ချုပ် (၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်မခွဲအဝေအသးသည့် ေဖမတ်အငွစုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၅၂၅၈.၁၃သန်း
ဖဖစ်ပါသည်။

(ဃ)

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏သတ်မှတ်ချက်ေေ ေလမ်းမေှိအသာနှင့်ေေန်မအသချာအသာေသားတင်အချးအငွ(Net
Non performing loan) နှင့်စုစုအပါင်းအချးအငွ (Total loan)ေချိုးသည်(၅%) အောက်ေှိေမည် ဖဖစ်ပါသည်။
သို့အသာ်လည်း ၂၀၂၀ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်(၈.၀၃%)ေှိခဲ့ပပီး ၂၀၂၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်တွင်(၁၇.၇၃%)
ေှိပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝအပးေန်လျာထားအသာ်လည်း

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်

ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန် ကားချက်(၅/၂၀၁၇)ေေ အချးအငွအ ကးကျန်ေချိုးမှာ(၅%)ထက်အကျာ်လွန်အနသည့်ေတွက်
ေဖမတ်အဝ စုခွဲအဝအပးနိုင်ဖခင်းမေှိပါ။
ဘဏ်ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှေစုေှင်များကို ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝအပးနိုင်ေန်ေတွက် အချးအငွအ ကးကျန်များကို အလျှာ့ချ
နိုင်ေန်နှင့်အချးအငွအ ကးကျန်များ

ထပ်မံမတက်လာေန်အချးအငွမဝ
ူ ါဒေသစ်များ

ဖပုဖပင်အေးနွပဲ ပီး

ေစွမ်းကုန်ကကိုးစားအနာင်ေွက်အနအ ကာင်းေသိအပးေပ်ပါသည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်
အောဂါ

ကိုဗစ်-၁၉နှင့်

လက်ေှိနိုင်ငံအေးေအဖခေအန

စီးပွားအေးေအဖခေအနများအ ကာင့်

ကမ္ဘာ့ကပ်

ဘဏ်အငွအချးသူ

အဖာက်သည်များမှာ ေအ ကာင်းေမျိုးမျိုးအ ကာင့် အချးအငွေေင်းများအပးနပ်နိုင်ဖခင်းမေှိဘဲ အချးအငွအ ကးကျန်
များမှာ ပမာဏမှာယခင်နှစ်ထက်ပိုလာအ ကာင်းအတွ့ေပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ် အပ်မငွေများအမ ခအမန
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ဘဏ်ေပ်အငွများအလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ေပ်အငွ
ပမာဏမှာ ကျပ်၁၈၀,၆၁၀.၅၁သန်းဖဖစ်ပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ် ၁၅၂,၄၇၉.၆၈သန်း ေှိ၍ ဘဏ်ေပ်အငွ
စုစုအပါင်းမှာ ကျပ်

၂၈,၁၃၀.၈၃ သန်း( ၁၅.၅၈ %) မလျာ့နည်းပါသည်။၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ဘဏ်ေပ်အငွ

ေတိုးစေိတ်မှာ ကျပ် ၁၁,၅၇၆.၆၇သန်းဖဖစ်ပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ်၇,၅၀၁.၅၂ သန်း ဖဖစ်သဖဖင့် ကျပ်
၄,၀၇၅.၁၅ သန်း (၃၅.၂၀%)မလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်ေပ်အငွများေအဖခေအနကို စာေင်းေမျိုးေစားေလိုက် ဇယား (၄)
တွင် အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား( ၄ )
စာရင်းအမျိုးအစားလိုက်ဘဏ်အပ်မငွေများ
(ကျပ်သန်း)
စဉ်

ေအ ကာင်းေော

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ောခိုင်နှုန်း

၁။ စာေင်းေှင်ေပ်အငွ

၁၉,၀၈၈.၉၅

၂၁,၁၁၉.၃၆

၁၀.၆၄%

၂။ အငွစုဘဏ်ေပ်အငွ

၁၁၉,၈၆၅.၆၂

၁၀၄,၀၀၃.၇၈

-၁၃.၂၃%

၃။ စာေင်းအသေပ်အငွ

၃၇,၂၇၂.၀၃

၂၄,၇၄၇.၀၁

-၃၃.၆၀%

၄။ အခါ်ယူေပ်နှံအငွ

၄,၂၉၀.၅၉

၂,၅၂၆.၄၀

-၄၁.၁၂%

၅။ Mobile Money

၉၃.၃၂

၈၃.၁၃

-၁၀.၉၂%

၁၈၀,၆၁၀.၅၁

၁၅၂,၄၇၉.၆၈

-၁၅.၅၈%

စုစုအပါင်း

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)နှစ်ေထိ
အောက်အဖါ်ဖပပါဂေပ်တွင် နှိုင်းယှဉ်အဖါ်ဖပထားပါသည်။

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေလိုက်

စုစုအပါင်းေပ်အငွပမာဏေအဖခေအနေား

-၅-

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာမရးနှစ်မချးမငွေလုပ်ငန်းအမ ခအမန
မချးမငွေနှင့် စာရင်းပိုထုတ်မချးမငွေများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်
ေှိပပီး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်

အလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။

အချးအငွနှင့်စာေင်းပိုထုတ်အချးအငွစုစုအပါင်းမှာ
ကျပ်

၁၁၆,၇၃၃.၀၇သန်းေှိ၍

ရိုးရိုးအချးအငွနှင့်စာေင်းပိုထုတ်အချးအငွေချိုးမှာ

ကျပ်

ကျပ်၁၄၁,၀၇၇.၈၁သန်း

၂၄,၃၄၄.၇၄

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

သန်း(၁၇.၂၆%)
(၈၇:၁၃) ေှိသဖြင့်

ဗဟိုဘဏ်ညွှန် ကားချက် ေမှတ်(၇/၂၀၁၇)ေေ သတ်မှတ်ချက်ေချိုး(၈၀:၂၀)အတိုင်း ရရှိရအာင် ရောင်ရွက် ရနပါသည်။
အချးအငွထုတ်အချးထားသည့် ောမခံေမျိုးေစား၊ အချးအငွပမာဏနှင့် လူဦးအေကို ဇယား(

၅

) တွင်အဖာ်ဖပပါသည်။

ဇယား - ၅ အာမခံအမျိုးအစားအလိုက်ထုတ်မချးမငွေများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ောမခံေမျိုးေစား

ဦးအေ

ကျပ်(သန်း)

ဦးအေ

ကျပ်(သန်း)

၁။ အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦး

၉၈၁

၁၃၀,၄၇၀.၁၇

၁၀၀၂

၁၀၇,၈၅၈.၄၉

၁၃

၂၃.၅၀

၁

၅.၀၀

၃။ ေငှားဝယ်စနစ်

၁

၁.၉၇

-

-

၄။ Project(Cash flow)အပါ်အချးအငွ

၇

၉၉၂.၀၀

၆

၄၆၄.၀၀

၅၂

၉,၄၄၈.၇၁

၅၆

၈,၂၆၈.၀၄

၃၆၇

၁၄၁.၄၆

၃၄၈

၁၃၇.၅၄

၁၄၂၁

၁၄၁,၀၇၇.၈၁

၁၄၁၃

၁၁၆,၇၃၃.၀၇

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)နှစ်ေထိ

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေလိုက်

၂။ စာေင်းအသေပ်အငွ

၅။ SME အချးအငွ
၆။ ဝန်ထမ်းအချးအငွ
စုစုအပါင်း

အောက်အဖါ်ဖပပါဂေပ်တွင် နှိုင်းယှဉ်အဖါ်ဖပထားပါသည်။

အချးအငွစုစုအပါင်းပမာဏေအဖခေအနေား

-၆-

စီးပွေားမရးကဏ္ဍအလိုကမ
် ချးမငွေ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက် စီးပွားအေးကဏ္ဍေလိုက်အချးအငွများကို
ဇယား(၆ )တွင် နှိုင်းယဉ်အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား -

၆

-

စီးပွေားမရးကဏ္ဍအလိုက် ထုတ်မချးမငွေများ
(ကျပ်သန်း)
၂၀၁၉-၂၀၂၀
၁။ စက်မှုအချးအငွ

ရာခိုင်နှုန်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရာခိုင်နှုန်း

၃,၈၄၁.၃၈

၂.၇၂

၁,၈၇၉.၆၉

၁.၆၁

၂။ ကုန်သွယမ
် ှု

၆၆,၄၅၂.၈၁

၄၇.၁၀

၅၇,၁၅၇.၆၀

၄၈.၉၆

၃။ ကုန်ထုတမ
် ှု

၁၈,၇၆၀.၅၄

၁၃.၃၀

၁၆,၆၅၄.၇၆

၁၄.၂၆

၄။ ဝန်အနာင်မှု

၄၂,၄၃၀.၉၄

၃၀.၀၈

၃၂,၆၃၅.၄၄

၂၇.၉၇

၁.၉၇

၀.၀၀

၉,၄၄၈.၇၁

၆.၇၀

၈,၂၆၈.၀၄

၇.၀၈

၁၄၁.၄၆

၀.၁၀

၁၃၇.၅၄

၀.၁၂

၁၄၁,၀၇၇.၈၁

၁၀၀

၁၁၆,၇၃၃.၀၇

၁၀၀

၅။ ေငှားဝယ်စနစ်
၆။ SME အချးအငွ
၇။ ဝန်ထမ်းအချးအငွ
စုစုအပါင်း

-

-

အမသးစားနှင့်အလတ်စား(SME)မချးမငွေထုတ်မချး ခင်း
ဖမန်မာနိုင်ငံေှိ

ေအသးစားနှင့်ေလတ်စားစီးပွားအေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်အေးေတွက်

အငွအေးအ ကးအေး

နိုင်ောပူးအပါင်းအနာင်ေွက်သည့်ေဖွဲ့ေစည်း(PFI)များမှတစ်နင့် (SME)များသို့ ဘဏ္ဍာအငွပံ့ပိုးကူညီေန်အနာင်ေွက် အနသည့်
JICA(ODA)SME နှစ်နင့်အချးအငွစီမံကိန်းေနင့်၂ အချးအငွထုတ်အချးေန် ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်ကို (PFI)ေဖဖစ် အေွးချယ်ခဲ့ပပီး
ဖမန်မာ့စီးပွားအေးဘဏ်နှင့် (၆-၉-၂၀၁၈)အန့က စာချုပ်ချုပ်နိုခဲ့ ကပါသည်။ ေအသးစားနှင့် ေလတ်စားစီးပွားအေးလုပ်ငန်း
များသို့ အချးအငွများထုတ်အချးခဲ့ော

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင် (SME) အချးအငွများသို့ လူဦးအေ (၅၆)ဦး အချးအငွပမာဏကျပ်

(၈,၂၆၈.၀၄ )သန်းထုတ်အချးခဲ့ပါသည်။

ဘဏ်နှင့်ဆက်နွေယ်သူများမချးမငွေ
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

ထုတ်အချးထားသည့်အချးအငွမှာ လူဦးအေ (

ဘဏ်နှင့်နက်နွယ်သူ(Related

person)များကို

၁၀ )ဦး ေှိပပီး အချးအငွပမာဏမှာ ကျပ် ၃,၄၆၇.၈၅ သန်း ေှိပါသည်။ စုစုအပါင်း

အချးအငွပမာဏမှာ ကျပ် ၁၁၆,၇၃၃.၀၇ သန်း ေှိသဖဖင့် စုစုအပါင်းအချးအငွပမာဏ၏ ( ၂.၉၇%) ဖဖစ်ပါသည်။

-၇-

မချးမငွေမ ကးကျန်များနှင့် မ ကးဆုံးရန်ပံမ
ု ငွေလျာထား ခင်း
ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ညွှန် ကားချက်ေတိုင်း စုစုအပါင်းအချးအငွပမဏ၏(၂%)ကို အချးအငွ အ ကးနုံး ေန်ပုံအငွ
ေဖဖစ် နှစ်စဉ်လျာထားခဲ့ော ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ထိ အ ကးနုံးေန်ပုံအငွလျာထားအငွ စုစုအပါင်းမှာ
ကျပ်၂,၈၂၁.၅၆သန်းေှိပါသည်
ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ညွှန် ကားချက်(၁၇/၂၀၁၇)တွင် ဘဏ်များသည်ေနိုပါသတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုတင်း ကပ်
အသာ စံနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုအဖာ်ဖပထားသဖဖင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တင
ွ ်လက်ေှိဖဖစ်အပါ်
အနအသာနိုင်ငံအေးစီပွားအေးေအဖခေအနေေ အချးအငွအ ကးကျန်များ ပိုမိုတိုးဖမင့်လာအနပပီး ေချို့အချးအငွများမှာ နုံးရှုံးနိုင်အဖခ
ေလွန်ဖမင့မ
် ားရနသည့်အရဖခအရနတွင်ရှိရနပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ဖမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အမိန့်ရ ကာ်ဖငာစာ အမှတ်
အရ

လက်ရှိ

လျာထားအသာအ ကးနုံးေန်ပုံအငွ

လျာထားဖခင်း(၂%)အဖပင်

ယခုနှစ်မှစပပီး

(၁၇/၂၀၁၇)

အနာက်ထပ်(၃)နှစ်ေတွင်း

(၂%)စီထပ်မံ တိုးဖမင့် လျာထားပပီး စုစုအပါင်း(၄%) လျာထားေန် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှ ေုံးဖြတ်ခဲ့သဖြင့် ကျပ် ၅၈၃.၆၆သန်း
ထပ်မံလျာထားခဲ့ပါသည်။၎င်းေဖပင်(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်အတွင်း
အမိန့်ရ ကာ်ဖငာစာအရ

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏

အထက်ပါ

နုံးရှုံးနိုင်အဖခဖမင့်မားသည့် အဒသများေှိ အငွအချးသူ(၆)ဦး၏ အချးအငွေတွက်ကျပ် ၂၅၄.၅၈သန်း

သီးသန့်လျာထားပပီး စေိတ်ေဖဖစ် ကျခံခဲ့ပါသည်။

မချးမငွေမ ကးကျန်များအမ ခအမန
ဇယား-၇အချးအငွအ ကးကျန်စာေင်း(NPL)(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့
လူဦးအေ

အ ကးကျန်ေမျုိ းေစား

အ ကးကျန်အချးအငွ

ောခိုင်နန
ှု ်း

ပမာဏ(ကျပ်သန်း)
၃၅

၁၉
စုစုအပါင်း
၅၄

အ ကးနုံး(Loss)
(Doubtful)

လူပုဂို္ဂ လ်
၁၄,၇၉၆.၇၇
လူပုဂို္ဂ လ်
၅,၈၉၉.၅၃
၂၀,၆၉၆.၃၀

ေအေးယူအနာင်ေွက်
ထားမှုေအဖခေအန

၁၂.၆၈
၅.၀၅

(၂၀)ဦးမှာ တေားရုံးတွင် တေား
စွဲနထ
ို ားပါသည်။
အငွအချးသူများနှင့်ရချေးရငွဖပန်ေပ်ရန်
ညှိနှိုင်းလျှက်ရှိပါသည်။

၁၇.၇၃

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)နှစ်ေထိဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေလိုက် အ ကးနုံးလျာထားချက် နှင့် အချးငွအ ကးကျန်
ေအဖခေအနေား အောက်အဖါ်ဖပပါဂေပ်တွင် နှိုင်းယှဉ် အဖါ်ဖပထားပါသည်။

-၈နိုင်ငံ ခားဘဏ်လုပ်ငန်း(Foreign Banking)
ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ

၈/၂၀၁၁(၂၄-၁၀-၂၀၁၁)အန့စွဲဖဖင့်

နိုင်ငံဖခားအငွများဝယ်ယူ၊

အောင်းချ၊

လဲလှယ်အပးခွင့်လိုင်စင်(Money Changer Licence)ကို ေေှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံဖခားအငွ လဲလှယ်အောင်းချအေးအကာင်တာ (Money
Changer Counter)များကို ေန်ကုန် ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲ( ၂၂ )ခုတွင် ဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ၉၃/၂၀၁၂(၂၄-၈-၂၀၁၂)အန့စွဲဖဖင့် နိုင်ငံဖခားအငွများ အောင်းဝယ်အဖာက်ကားသည့်လိုင်စင် (Authorized Dealer Licence)ကို
ခွင့်ဖပုချက်ေပပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃(၂-၁၀-၂၀၁၂)အန့စွဲဖဖင့် အနာင်ေွက်ခွင့်ေေှိခဲ့၍ ေန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင်

(၂-၁၀-၂၀၁၂)အန့မှစ၍

နိုင်ငံဖခားဘဏ်လုပ်ငန်း / ေဖပည်ဖပည်နိုင်ောဘဏ်လုပ်ငန်းကို ဝန်အနာင်မှုအပးလျှက်ေှိပါသည်။

Western Union နှင့် နိုင်ငံ ခားမငွေလွှဲလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မဆာင်ရွက် ခင်း
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်နှင့် ေအမေိကန်နိုင်ငံေအဖခစိုက် Western Union Money Transfer Service တိ့ုချတ
ိ ်နက်၍
ဖပည်ပအငွလွှဲလုပ်ငန်းများအနာင်ေွက်ေန် (၁၂-၁-၂၀၁၃)အန့တွင် သအဘာတူစာချုပ်လက်မှတ်အေးထိုးခဲ့ပါသည်။ Western
Union နှင့် နိုင်ငံအပါင်း(၇၀)အကျာ်မှဖမန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်ေချိန်တိုေတွင်း အငွလွှဲလုပ်ငန်း(Inbound Service)ကို
အနာင်ေွက်အပးလျှက်ေှိပါသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ(၆-၁-၂၀၁၆)အန့စွဲဖဖင့်

ဖမန်မာနိုင်ငံမှ

ဖပည်ပသိ့န
ု ိုင်ငံဖခား

အငွလွှဲလုပ်ငန်း(Outbound Service) ကို ထပ်မံခွင့်ဖပုခဲ့သည့်ေတွက် ဖမန်မာနိုင်ငံမှ ဖပည်ပနိုင်ငံများသို့ နိုင်ငံဖခားအငွလွှဲ
အပးပို့ဖခင်းလုပ်ငန်းကို ဝန်အနာင်မှုအပးလျှက်ေှိပါသည်။

ဇယား -၈ နိုင်ငံ ခားဘဏ်လုပ်ငန်းမှရရှိသည့်ေင်မငွေများအမ ခအမန
(ကျပ်သန်း)
ဝန်ရောင်ြှုလုပ်ငန်းအြည်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁။ နိုင်ငံဖခားဘဏ်ဝန်အနာင်မှုလုပ်ငန်း
၂။ Western Union နိုင်ငံဖခားအငွလွှဲလုပ်ငန်း
၃။ နိုင်ငံဖခားအငွလဲလှယ်အေးလုပ်ငန်း
၄။ စာေင်းအဖပာင်းအောင်းေအငွ
စုစုအပါင်းဝင်အငွ

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ောခိုင်နှုန်း

၄၆.၅၀

၃၃.၉၁

-၂၇.၀၈

၂၀၇.၀၁

၁၁၄.၈၅

-၄၄.၅၂

၁၉.၉၇

၀.၀၄

-၉၉.၈၀

၂.၆၉

၅၅၀.၁၉ *

၂၇၆.၁၇

၂၀၃၅၃.၀၀

၆၉၈.၉၉

၁၅၃.၁၀

*နိုင်ငံ ခားမငွေမေးနှုန်း မင့်တက်လာမှုမကကာင့် တိုးလာသည့်ေင်မငွေ ဖစ်ပါသည်။

နိုင်ငံ ခားမငွေလဲလှယ်နှုန်းတန်ဖိုး မင့် ခင်းမှတိုးလာသည့်မငွေ
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

ဘဏ်လက်ဝယ်ေှိ

နိုင်ငံဖခားအငွများမှာ

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟို ဘဏ်၏အငွလဲလှယ်နှုန်းတန်ဖိုးဖမင့်တက်သည့်ေတွက်တိုးလာသည့်အငွ (FX Revaluation Gain)
မှာကျပ်၃၄၇၈.၃၈သန်း

ဖဖစ်ပါသည်။

“Mykyat” မိဘ
ု ိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမဆာင်ရွက်မနမှုအမ ခအမန
ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ
မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း(Mobile
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်နှင့်

စာေမှတ်မဗဘ/ဘဏ်စိစစ်/ဝန်အနာင်မှု(၅၃/၂၀၁၄)(၃၀-၆-၂၀၁၄)အန့စွဲဖဖင့်

Banking)ကို

Frontier

အနာင်ေွက်ခွင့်ေေှိခဲ့ပါသည်။

Technology

Partners

Company

မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်အနာင်မှုများကို
Ltd.,

တိပ
ု့ ူးအပါင်းပပီး

“Mykyat”

ေမည်ဖဖင့် (၇-၅-၂၀၁၅)အန့မှစ၍ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်အနာင်မှုကို စတင်အနာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှ
ေေှိသည့်ဝင်အငွမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ် ၁၀၉.၉၃သိန်း
၁၁.၂၅သိန်း ေေှိခဲ့ပါသည်။

ေှိခဲ့ပပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ်

-၉နိုင်ငံမတာ်သို့ေင်မငွေခွေန်များထမ်းမဆာင် ခင်း
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်သည် နှစ်စဉ်နိုင်ငံအတာ်သို့ဝင်အငွခွန်များကို တိတက
ိ ျကျမှန်မှန်ကန်ကန် အပးအနာင်ခဲ့ပါ သည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်

ကျပ်၆၃၄.၃၂သန်း

ေခွန်မနှုတ်မီေသားတင်ေဖမတ်မှာ

ထမ်းအနာင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၂.၁၉၉၃ဘဏ္ဍာနှစ်မှ

ကျပ်၅,၈၁၁.၇၄သန်းေေှိခဲ့ပပီး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေထိ

ဝင်အငွခွန်
နိုင်ငံအတာ်သို့

ထမ်းအနာင်ခဲ့သည့်ဝင်အငွခွန်စုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၂၃,၀၂၀.၃၂သန်းဖဖစ်ပါသည်။
၁၉၉၂-၁၉၉၃

မှ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေထိေေှိခဲ့သည့်ေဖမတ်အငွများနှင့်

များနှင့်ေဖမတ်အဝစုလျာထားအငွများကို ဇယား( ၉

အပးအနာင်ခဲ့သည့်ဝင်အငွခွန်

)တွင် အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား - ၉ အ မတ်၊ အ မတ်မေစုနှင့် ေင်မငွေခွေန်မပးမဆာင်မမ
ှု ျား
(ကျပ်သန်း)
ဘဏ္ဍာအေးနှစ်

ေဖမတ်အငွ

၁။ ၁၉၉၂-၁၉၉၃ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဝင်အငွခန
ွ ်

ေဖမတ်အဝစုလျာထားအငွ

၅၆,၇၆၀

၁၅,၄၆၃

၂၇,၀၇၇

၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၈,၆၃၃

၂,၁၅၈

၄,၉၄၄

၃။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

၇,၈၀၁

၁,၅၆၀

၄,၉၄၄

၄။ ၂၀၁၈(၆လ)

၃,၁၉၈

၆၃၉

၁,၈၈၁

၅။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉

၇,၇၄၅

၁,၅၄၉

၄,၆၄၇

၆။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

၅,၀၈၅

၁,၀၁၇

၃,၀၅၁

၇။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၅,၈၁၂

၆၃၄

၁,၂၇၄

၉၅,၀၃၄

၂၃,၀၂၀

၄၇,၈၁၈

စုစုအပါင်း

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်မှ(၂၀၂၀-၂၀၂၁)နှစ်ေထိ
အောက်အဖါ်ဖပပါဂေပ်တွင် နှိုင်းယှဉ်အဖါ်ဖပထားပါသည်။

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေလိုက်

ေဖမတ်နှင့်

ဝင်အငွခွန်ေအဖခေအနေား

-၁၀-

ဘဏ်အစုရှယ်ယာများ
ခွေင့် ပုမတည်မငွေရင်းနှင့် ထည့်ေင်ပပီးမတည်မငွေရင်းများ
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်
ကျပ်သန်း၁,၀၀၀

သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၂ခုနှစ်တွင်

(၁၄-၃-၂၀၁၄)အန့ထိ

ခွင့်ဖပုမတည်အငွေင်း

ခွင့်ဖပုမတည်အငွေင်းကို

(Authorized

Capital)

တွငက
် ျပ်သန်း၁၀၀,၀၀၀ထိ

ေနင့်နင့်တုိးဖမင့်ခဲ့ပါသည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်တွင် ဘဏ်၏ ထည့်ဝင်ပပီးမတည်အငွေင်း(Paid up Capital) မှာ
ကျပ်၂၄,၇၂၀.၅၃သန်းဖဖစ်ပါသည်။

မရာင်းချခဲသ
့ ည့်အစုရှယ်ယာမေးနှုန်းများ
ဘဏ်စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်

၁၉၉၂ခုနှစ်တွင်

ေစုေှယ်ယာတစ်စုလျှင်

ကျပ်၁၀,၀၀၀ဖဖင့်

သတ်မှတ်အောင်းချခဲ့

ပါသည်။ ဘဏ်ေဖမတ်အငွများ နှစ်စဉ်တိုးတက်ေေှိခဲ့၍လည်းအကာင်း၊ နှစ်စဉ်ေဖမတ်အဝစုများ ခွဲအဝအပးနိုင်ခဲ့၍လည်းအကာင်း၊
ေစုေှယ်ယာအေးနှုန်းများကိုေဖမတ်တင်၍
ေစုတစ်စုလျှင်

ကျပ်၃၀,၀၀၀/

ပေီမီယံစာေင်း(Premium

ေနင့်နင့်တိုးဖမင့်အောင်းချခဲ့ရာ

ဖဖင့်အောင်းချခဲ့ပါသည်။

A/C)တွင်

ထည့်သွင်းထားော

ေစုေှယ်ယာများကို

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်
ေဖမတ်တင်အောင်းချေသည့်အငွများကို

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်တွင်

ကျပ်၁၁,၈၄၅.၈၈သန်း

ေှိပါသည်။

ရန်ကုန်စမတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွေင် ရှယ်ယာအမရာင်းအေယ်အမ ခအမန
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်လီမိတက်၏

(၂၉-၁၁-၂၀၁၅)အန့တွင်ကျင်းပသည့်

(၂၄)ကကိမ်အဖမာက်နှစ်ပတ်လည်

ေအထွ

အထွေစည်းေအဝးမှ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေား ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်းတွင် မှတ်ပုံတင်စာေင်းဝင်ေန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပ်နှင်းခဲ့သည့်
ေတွက် ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာေင်းဝင်ပပီး(၂၀-၁-၂၀၁၇) အန့မှစပပီး ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ် ေစုေှယ်ယာများကို
ေအောင်းေဝယ်ဖပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ေန်ကုန်စအတာ့အေးကွက်(YSX)တွင် စာေင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖဖစ်လာသည့်အန့မှစ၍ အောင်းလိုေား၊ ဝယ်လိုေားအပါ်မူတည်၍ ေစု
ေှယ်ယာ အေးနှုန်းများမှာအန့စဉ်ေအဖပာင်းေလဲဖဖစ်အပါ်အနပါသည်။
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်ေှယ်ယာတစ်စုလျှင်

ကျပ်၂၂,၀၀၀

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်း(YSX)တွင်

ဖဖင့်ေအောင်းေဝယ်ဖဖစ်ခဲ့ပါသည်။

ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်းတွင်

ဘဏ်ေစုေှယ်ယာများစတင်ေအောင်းေဝယ်ဖပုလုပ်ခဲ့သည့်(၂၀-၁-၂၀၁၇)အန့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေထိ ေအောင်းေဝယ်
ဖဖစ်သည့်ပမာဏ(Trade Volume)မှာ ေစုေှယ်ယာ (၅၆၇,၅၇၃)စု ေှိပပီး အငွပမာဏကျပ် ၁၁,၈၃၇.၀၇ သန်း ဖဖစ်ပါသည်။

အစုရှယ်ယာတစ်စုတန်ဖိုးမ ပာင်းလဲ ခင်း
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်၏

ဖပင်ပစာေင်းစစ်ေစီေင်ခံစာေေ

ေစုတစ်စုတန်ဖိုး(Book

Value

per

Share)မှာ

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာအေးနှစ်(၃၀-၉-၂၀၂၀)အန့တင
ွ ်ကျပ်၂၄,၃၅၀ေှိပပီး (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့
တွင် ကျပ်၂၆,၇၈၄သဖဖင့်(၉.၉၉%)တိုးဖမင့်ခဲ့ပါသည်။ေစုတစ်စုတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ောတွင် ဘဏ်လက်ဝယ်ေှိ အငွသားကိုသာ
ေအဖခခံတွက်ချက်ထားပပီး ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦများ၏တိုးတက်လာသည့် တန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်
ထားဖခင်းမေှိပါ။
ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦများ၏ လက်ေှိကာလတန်ဖိုးများကို ဘဏ်ောဖဖတ်များမှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ
လတွင်

ခန့်မှန်းတွက်ချက် ကည့်ော

ေအနာက်ေဦများ၏

စုစုအပါင်းတန်ဖိုး

ဝယ်ယူထားသည့်မူလတန်ဖိုးများနှင့်

ေသားတင်တိုးလာသည့်တန်ဖိုး

ကျပ်၁၄,၁၆၄.၅၂သန်းေှိော

ေစုေှယ်ယာ

ကျပ်၃၂,၅၁၄ခန့်

တစ်စုတန်ဖိုးမှာ

ေှိပါသည်။

ကျပ်၂၄,၈၇၉.၉၈သန်းေှိပါသည်။

ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်

လက်ေှိကာလအပါက်အေးများကိုတက
ွ ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ောတွင်
၎င်းကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက
ေစုေှယ်ယာတစ်စု၏

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တင
ွ ်

မူလအောင်းအေး(Face value)နှင့်

နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၃)နအကျာ်ေှိပါသည်။

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားမှုအမ ခအမန
၂၀၂၀-၂၀၂၁
တန်ဖိုးအငွ

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ထိ

ကျပ်၂၄,၇၂၀.၅၃သန်း

ဖဖစ်ပပီး

ထုတ်အဝအောင်းချထားသည့်ေစုေှယ်ယာ(၂,၄၇၂,၀၅၃)စု

ေစုေှယ်ယာေှင်ဦးအေမှာ

(၈,၂၇၉)ဦး

ေှိပါသည်။

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

Special Account တွင် ေစုေှင်ဦးအေ(၆,၃၂၃)ဦး (၇၆.၃၇%) ေစုေှယ်ယာေအေေတွက်(၁,၃၆၉၄၅၁)စုနှင့် ေန်ကုန်စအတာ့
ေိပ်ချိန်းတွင် ေအောင်းေဝယ် ဖပုလုပ်ေန် Securities Account ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေစုေှင်ဦးအေ(၁,၉၅၆)ဦး (၂၃.၆၃%)

-၁၁ေစုေှယ်ယာေအေေတွက်(၁,၁၀၂၆၀၂)စု

ဖဖစ်ပါသည်။

ေန်ကုန်စအတာ့ေိပ်ချိန်း(YSX)မှေေှိအသာ

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေှိ

ေစုေှယ်ယာေှင်များ၏ ေှယယ
် ာပိုင်နိုင်မှုေချိုးေစားကို အောက်ပါဇယား(၁၀ )တွင် အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား -၁၀ (၃၀-၉-၂၀၂၁)မန့ရှိ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
ေှယ်ယာေုပ်စု

Special A/C

Securities A/C

Total A/C

၁။

၁-၁၀

၃,၅၅၇

၆၅၄

၄,၂၁၁

၂။

၁၁-၅၀

၁,၆၂၈

၅၅၄

၂,၁၈၂

၃။

၅၀-၁၀၀

၃၃၇

၁၉၅

၅၃၂

၄။

၁၀၁-၅၀၀

၄၈၇

၃၂၄

၈၁၁

၅။

၅၀၁-၁၀၀၀

၁၀၅

၇၄

၁၇၉

၆။

၁၀၀၁-၃၀၀၀

၁၃၂

၉၄

၂၂၆

၇။

၃၀၀၁-၁၀၀၀၀

၅၅

၃၃

၈၈

၈။

၁၀၀၀၁-၃၀၀၀၀

၁၈

၂၂

၄၀

၉။

၃၀၀၀၁ နှင့်ေထက်

၄

၆

၁၀

စုစုအပါင်း

၆,၃၂၃( ၇၆.၃၇ %)

၁,၉၅၆( ၂၃.၆၃ %)

၈,၂၇၉(၁၀၀%)

အစုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူ(၁၀)ဦးစာရင်း
(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေှိ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ေစုေှယ်ယာ ေများနုးံ ပိုင်နိုင်ထားသူ(၁၀)ဦး၏ ေမည်စာေင်းကို
အောက်ပါဇယား(၁၁)တွင် အဖာ်ဖပထားပါသည်။ ေစုေှယ်ယာေများနုံးပိုင်နိုင်ထားသူ(၁၀)ဦး၏ ေစုေှယ်ယာ ပိုင်နိုင်မှုမှာ
ေစုေှယ်ယာ ေအေေတွက်( ၆၃၇,၄၃၄ )စုဖဖစ်ပပီး စုစုအပါင်းအောင်းချထားသည့်ေစုေှယ်ယာများ၏ (၂၅.၇၈%)ဖဖစ်ပါသည်။

ဇယား -၁၁ (၃၀-၉-၂၀၂၁)မန့ရှိ အစုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ(၁၀)ဦး
ေမည်
၁။

ဦးအောင်မိုးအကျာ်

၂။

ေစုေှယ်ယာေအေေတွက်

ောခိုင်နှုန်း

၁၅၇,၃၂၅

၆.၃၆%

အဒါ်မာမာထွန်း

၈၉,၆၁၅

၃.၆၃%

၃။

အဒါ်အေွှေစင်

၈၄,၉၀၄

၃.၄၃%

၄။

ဦးအမာင်အမာင်သိန်း

၆၄,၆၇၁

၂.၆၂%

၅။

ဦးအနလင်းဦး

၆၃,၁၆၀

၂.၅၅%

၆။

အဒါက်တာအောင်မင်း

၄၁,၀၀၉

၁.၆၆%

၇။

ဦးလီဂျီဂျွန်း

၃၉,၇၈၈

၁.၆၁%

၈။

ဦးထွန်းဝင်းနိုင်

၃၇,၄၁၄

၁.၅၁%

၉။

ဦးခင်အမာင်အဖ

၃၀,၀၀၀

၁.၂၁%

၁၀။

ဦးစိုင်းအမာင်ဖမင့်

၂၉,၅၄၈

၁.၂၀%

၆၃၇,၄၃၄

၂၅.၇၈%

စုစုအပါင်း

ဒါရိုကတ
် ာအဖွေဲ့ေင်များ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေှိ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်များ၏ ေစုေှယ်ယာပိုင်နိုင်မှုနှင့်(၁-၁၀-၂၀၂၀)မှ(၃၀-၉-၂၀၂၁) အန့ထိ
ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်းေအဝး စုစုရပါင်း(၈)ကကိမ် ကျေင်းပခဲ့ပပီး အစည်းအရဝးသို့ ေါှိုက်တာတစ်ဦးချေင်း တက်အောက်ခဲ့သည့်
ေကကိမ်ကို အောက်ပါဇယားတွင်အဖာ်ဖပထားပါသည်။
(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေှိ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်များ၏ေစုေှယ်ယာပိုင်နိုင်မှု စုစုအပါင်းေစုေှယ်ယာေအေေတွက်မှာ (၉၇,၈၆၈)စု
ဖဖစ်ပပီးစုစုအပါင်းအောင်းချထားသည့်ေစုေှယ်ယာ၏(၃.၉၆%)ဖဖစ်ပါသည်။

-၁၂-

(၃၀-၉-၂၀၂၁)မန့ရှိဒါရိုကတ
် ာအဖွေဲ့ေင်များ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း
ဒါရိုကတ
် ာအမည်

ရှယ်ယာအမရအတွေက် အစည်းအမေးတက်မရာက်သည့်အကကိမ်

၁။

အဒါက်တာအောင်မင်း

၄၁,၀၀၉

(၈) ကကိမ်

၂။

ဦးဖမင့်လွင်

၁၂,၅၀၀

(၈) ကကိမ်

၃။

အဒါ်လှလှဝင်း

၇,၂၆၀

(၇) ကကိမ်

၄။

ဦးမျိုးထွန်း

၁၃,၉၂၀

(၈) ကကိမ်

၅။

အဒါက်တာတင် ကည်

၁၇၀

(၇) ကကိမ်

၆။

ဦးဟန်ဖမင့်

၆,၇၈၈

(၈) ကကိမ်

၇။

ဦးထင်အောင်အကျာ်ဦး

၁၀၀

(၇) ကကိမ်

၈။

ဦးသိန်းဖမင့်

၅၄၃

(၇) ကကိမ်

၉။

ဦးကပ်ခင်းအပါင် (Independent Director)

၁၅၁

(၇) ကကိမ်

၁၀။

အဒါ်ေီေီလွင်(Independent Director)

၁၅,၄၂၇

(၈) ကကိမ်

စုစုအပါင်း

၉၇,၈၆၈(၃.၉၆%)

အစုရှင်များ၏ ရပိုင်ခွေင့်များမ ပာင်းလဲ ခင်း
ေစုေှင်များ၏ ေပိုင်ခွင့်များမှာ (၃၀-၉-၂၀၂၀)အန့တွင် ကျပ်၆၀,၁၉၄.၇၅ သန်းေှိပပီး (၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်
ကျပ်၆၆,၂၁၁.၀၁သန်းေှိအသာအ ကာင့် ( ၉.၉၉ %)တိုးဖမင့်ခဲ့ပါသည်။
(၃၀-၉-၂၀၂၀)အန့တွင်

ကျပ်၂၄,၃၅၀

ေှိပပီး

ေစုတစ်စုတန်ဖိုး (Value per share)မှာလည်း

(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

ကျပ်၂၆,၇၈၄

ေှိခဲ့သဖဖင့်

ေစုတစ်စုလျှင်

ကျပ် ၂,၄၃၄ တိုးခဲ့ပါသည်။ ေစုေှင်များ၏ေပိုင်ခွင့်များကို ဇယား( ၁၁ )တွင် နှိုင်းယှဉ်အဖာ်ဖပထားပါသည်။

ဇယား - ၁၂ အစုရှင်များ၏ရပိုင်ခွေင့်များ
(ကျပ်သန်း)
၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁။ ထည့်ဝင်ပပီးမတည်အငွေင်း

၂၄,၇၂၀.၅၃

၂၄,၇၂၀.၅၃

၂။ ေှယ်ယာပေီမီယံ

၁၁,၈၄၅.၈၈

၁၁,၈၄၅.၈၈

၁၆,၇၁၂.၂၅

၁၇,၁၃၇.၀၀

၃,၆၀၈.၄၃

၃,၆၅၉.၈၀

၁၀၂.၅၆

၁၀၃.၁၆

၈.၁၂

၈.၁၂

၃။ ေအထွအထွသီးသန့်ေန်ပုံအငွ
၄။ အ ကးနုံးေန်ပုံအငွ
၅။ ေအေးအပါ်သီးသန့်ေန်ပုံအငွ
၆။ ေဖခားေန်ပုံအငွများ
၇။ မခွဲအဝေအသးသည့်ေဖမတ်လက်ကျန်

၃,၉၈၃.၈၅

၅,၂၅၈.၁၃

၈။ နိုင်ငံဖခားအငွတန်ဖိုးဖပန်လည်သင့်ဖခင်း

၃,၄၇၈.၃၈

နုံးရှုံးနိုင်မှုမှလျာထားအငွ
ေစုေှင်များ၏ေပိုင်ခွင့်စုစုအပါင်း

၆၀,၁၉၄.၇၅

ေစုတစ်စုတန်ဖိုး(Book value per share)ကျပ်

၆၆,၂၁၁.၀၁

၂၄,၃၅၀

၂၆,၇၈၄

အစိုးရမငွေတုက
ိ ်စာချုပ်များေယ်ယူရင်းနှီး မှုပ်နှံ ခင်း
ဘဏ်ေပ်အငွေတိုးစေိတ်များ

ေထိုက်ေအလျာက်ကာမိအစေန်နှင့်

ေစိုးေအငွတက
ို ်စာချုပ်များဝယ်ယူေင်းနှီးထားပါသည်။
ဝယ်ယူထားသည့်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ေတိုးဝင်အငွများေေှိအစေန်ေတွက်

ဘဏ်မှ

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့တွင်

ဘဏ်မှ

ေစိုးေအငွတိုက်စာချုပ်စုစုအပါင်းအငွပမဏမှာ ကျပ်၃၆,၀၀၀သန်း ဖဖစ်ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ

-၁၃အေးနှစ်တွင်

ေစိုးေအငွတိုက်စာချုပ်မှေေှိအသာေတိုးဝင်အငွမှာ

ကျပ်၂,၇၈၆.၀၈သန်းဖဖစ်ပပီး

စုစုအပါင်းေတိုးဝင်အငွ၏

( ၂၀.၂၀ %)ဖဖစ်ပါသည်။

မန်မာမပးမန့်ယူနီယံ(MPU)ရှယ်ယာေယ်ယူ ခင်း
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်
ဘဏ်အဖာက်သည်များကို

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့၆/၂၀၁၅ေစည်းေအဝးမှ

Card

Business

အငွအပးအချမှုစနစ်ကို

ဖဖင့်ဝန်အနာင်မှုအပးနိုင်ေန်ေတွက်

ေနင့်ဖမှင့်တင်နိုင်ေန်နှင့်

ဖမန်မာအပးမန့်ယူနီယံ(Myanmar

Payment Union (MPU) တွင် ေစုေှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်၁၀,၀၀၀ဖဖင့် ေစုေှယ်ယာ(၂၀,၀၀၀)စု တန်ဖိုးအငွကျပ်
သန်း(၂၀၀)ဖိုး (၂၃-၉-၂၀၁၅)အန့ကဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။

ဘဏ်ပိုင်မ မနှင့်အမဆာက်အဦများေယ်ယူ ခင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေထိ

ဘဏ်မှဝယ်ယူထားသည့်ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်ေအနာက်

ေဦးမှာ( ၄၈ )ခုေှိပါသည်။ ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦများဝယ်ယူထားသည့် မူလတန်ဖိုးနှင့် ေအနာက်ေဦများဖပုဖပင်
အနာက်လုပ် မွမ်းမံစေိတ်ေပါေဝင် စုစုအပါင်းတန်ဖိုးမှာ ကျပ်၁၀,၇၁၅.၄၆သန်းရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ
တွင်ဘဏ်ပိုင်အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦများ၏ လက်ေှိကာလတန်ဖိုးများကို ဘဏ်ောဖဖတ်များမှ တွက်ချက် ကည့်ော ခန့်မှန်း
တန်ဖိုး

ကျပ်

၂၄,၈၇၉.၉၈သန်းေှိပါသည်။

ဘဏ်မှဝယ်ယူထားသည့်

ေအနာက်ေဦအနာက်လုပ်ဖပုဖပင်စေိတ်များေပါေဝင်

အဖမနှင့်ေအနာက်ေဦများ၏

စုစုအပါင်းတန်ဖိုးနှင့်

လက်ေှိကာလတန်ဖိုးများကို

မူလတန်ဖိုးနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ပါက

မူလဝယ်ယူထားသည့် တန်ဖိုးထက်ကျပ် ၁၄,၁၆၄.၅၂ သန်း ခန့်ပိုများပါသည်။

ဘဏ်ခဲမ
ွေ ျားဖွေင့်လှစ်ပပီးသည့်အမ ခအမန
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်ရုံးချုပ်ကို(၆-၁၀-၁၉၉၂)တွင်
(၃၀-၉-၂၀၂၁)အန့ေထိ

စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ေန်ကုန်ရုံးချုပ်နှင့်အနဖပည်အတာ်ရုံးချုပ်ေပါေဝင်

ဘဏ်ခွဲများမှာေန်ကုန်တင
ို ်းတွင်

(၆)ခု၊

မန္တအလးတိုင်းတွင်(၃)ခု၊

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်

ဘဏ်ခွဲ(၃၆)ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပပီးဖဖစ်ပါသည်။

မအကွးတိုင်းတွင်(၇)ခု၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင်(၅)ခု၊

တနသသာေီတိုင်းတွင်(၃)ခု၊ ဧောဝတီတုိင်းတွင်(၂)ခု၊ ပဲခူးတိုင်းတွင်(၁)ခု၊ ေှမ်းဖပည်နယ်တွင်(၂)ခု၊ ကယားဖပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊
ကေင်ဖပည်နယ်တွင်(၂)ခု၊ မွန်ဖပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ ကချင်ဖပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ ချင်းဖပည်နယ်တွင်(၁)ခု၊ အနဖပည်အတာ်တွင်(၁)ခု၊
စုစုအပါင်းဘဏ်ခွဲ(၃၆)ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပပီးဖဖစ်ပါသည်။

ဘဏ်ခဲအ
ွေ သစ်များဖွေင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထား ခင်း
ချင်း ပည်နယ်၊ မင်းတပ်ပမို့
ချင်းဖပည်နယ်တွင်ဒုတိယဘဏ်ခွဲကို မင်းတပ်ပမို့၊ေအနာက်ေပ်ကွက်၊မင်းတပ်-မတူပီလမ်းမကကီး ေကွက်ေမှတ်(၁)
ဦးပိုင်ေမှတ်(၁၈၉)ဂေန်အဖမအပါ်တွင် မင်းတပ်ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ေန် ေအနာက်ေဦအနာက်လုပ်ပပီးစီးပပီဖဖစ်၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍာအေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ေန်ေည်ေွယ်ထားအသာ်လည်း လက်ေှိေအဖခေအနေေ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖခင်း မေှိအသးပါ။

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဒါရိုကတ
် ာအဖွေဲ့
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ေက်အန့တွင်ကျင်းပဖပုလုပ်သည့် (၂၉) ကကိမ်အဖမာက်နှစ်ပတ်လည် ေအထွအထွေစည်း
ေအဝးတွင်

ေလှည့်ကျဒါရိုက်တာ(၃)ဦး

ကကိမ်အဖမာက်နှစ်ပတ်လည်

နှုတ်ထက
ွ ်ပပီး

ေအထွအထွေစည်းေအဝးတွင်

ဖပန်လည်ေအေွးခံ
ေအေွးခံေသည့်

ေန်အလျှာက်ထားခဲ့ပါသည်။
ဒါရိုက်တာ(၃)ဦးမှာ

(၂၉)

(၁)ဦးမျိုးထွန်း

(၂)အဒါ်လှလှဝင်း (၃)အဒါက်တာတင် ကည် တိဖု့ ဖစ် ကပါသည်။
(၃၁-၁-၂၀၂၁)အန့တွင်ကျင်းပဖပုလုပ်သည့်

၁/၂၀၂၁ဒါရိုက်တာေဖွဲ့

ေထူးေစည်းေအဝးမှ

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ကို

(၁)အဒါက်တာစိန်အမာင် (၂)အဒါ်လှလှဝင်း (၃)ဦးထွန်းနိုင် (၄)ဦးမျိုးထွန်း (၅)အဒါက်တာတင် ကည် (၆) ဦးဟန်ဖမင့်
ဦးဖမင့်လွင် (၈)

ဦးထင်အောင်အကျာ်ဦး (၉)

(၇)

အဒါက်တာအောင်မင်း (၁၀) ဦးသိန်းဖမင့် (၁၁) ဦးကပ်ခင်းအပါင် (သီးဖခား

လွတ်လပ်သည့်ဒါရိုက်တာ) (၁၂)အဒါ်ေီေီလွင်(သီးဖခားလွတ်လပ်သည့်ဒါရိုက်တာ) (၁၃)ဉီးဖမင့်အဇာ်(ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်)တို့
ဖဖင့် ဖပန်လည်ဖွဲ့စည်းပါသည်။

-၁၄ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ဥက္ကဌနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ေင်များ
ပထမပုဂလ
္ဂ ိကဘဏ်၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းေပိုဒ်(၈၂)ေေ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဥက္ကာကို ဒါရိုက်တာများက အေွးချယ်
ခန့်ထားေမည်ဖဖစ်၍ (၃၁-၁-၂၀၂၁)အန့တွင် ကျင်းပဖပုလုပ်သည့် ၁/၂၀၂၁ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေထူးေစည်းေအဝးမှ ဒါရိုက်တာ
ေဖွဲ့ဥက္ကာေဖဖစ် အဒါက်တာစိန်အမာင်ေားခန့်ထားေန် ေတည်ဖပုခဲ့ ကပါသည်။ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကို တည်အထာင်သူ
ဥက္ကာကကီး အဒါက်တာစိန်အမာင်သည် (၃၁-၈-၂၀၂၁)အန့တင
ွ ် ကွယလ
် ွန်ခဲ့ပပီး ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းနိုင်(မအကွး)သည်
(၁၄.၈.၂၀၂၁)ေက်အန့တွင် ကွယလ
် ွန်ခဲ့သည့်ေတွက် ဘဏ်ေတွက် ေစားထိုးမေအသာ နုံးရှုံးမှုဖဖစ်အ ကာင်း ဒါရိုက်တာ
ေဖွဲ့မှမှတ်တမ်းတင်ေပ်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ အတွေင်းမရးမှူး
(၃၁-၁-၂၀၂၁)အန့တွင်ကျင်းပဖပုလုပ်သည့်
ေတွင်းအေးမှူးေဖဖစ်

၁/၂၀၂၁ဒါရိုက်တာေဖွဲ့

ဦးမျိုးမင်းချို(လုပ်ငန်းပိုင်နိုင်ောေောေှိချုပ်)နှင့်

ေထူးေစည်းေးအဝးမှ

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့

တွဲဘက်ေတွင်းအေးမှူးေဖဖစ်

အဒါ်မိမိနိုင်

(ဘဏ္ဍာအေးနိုင်ောေှိချုပ်)တိေ
ု့ ား တာဝန်အပးေပ် ကပါသည်။
သီး ခားလွေတ်လပ်သည့်ဒါရိုက်တာ(Independent Director)
ဖမန်မာနိုင်ငံအငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများဥပအဒေေ ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ(၉/၂၀၁၉)ညွှန် ကားချက်ဖဖင့်
ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးထက်မပိုအသာ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလျှင် ေမှုအနာင်မဟုတ်အသာ သီးဖခားလွတ်လပ်အသာ
ဒါရိုက်တာေနည်းနုံးတစ်ဦးနှင့်

ေဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးထက်ပိုအသာ

သီးဖခားလွတ်လပ်အသာဒါရိုက်တာ

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလျှင်

ေနည်းနုံးနှစ်ဦးခန့်ေပ်ေန်

ေမှုအနာင်မဟုတ်အသာ

သတ်မှတ်ထားပါသည်။

သီးဖခားလွတ်လပ်အသာ

ဒါရိုက်တာများေဖဖစ် (၁)ဦးကပ်ခင်းအပါင် (၂)အဒါ်ေီေီလွင်တ့န
ို ှစ်ဦးကိုခန့်ထားခဲ့ပါသည်။
ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့အစည်းအမေးများကျင်းပ ခင်း
ဖမန်မာနိုင်ငံအငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများဥပအဒေေ ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ (၉/၂၀၁၉)ညွှန် ကားချက်ဖဖင့်
ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ေစည်းေအဝးကို

တစ်နှစ်လျှင်ေနည်းနုံး(၁၂)ကကိမ်ကျင်းပေန်

ညွှန် ကားထားအသာ်လည်း

လက်ေှိ

ဖဖစ်အပါ်အနအသာနိုင်ငံအေးေအဖခေအနနှင့်Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်အောဂါေအဖခေအနေေ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁)အန့မှ
၂၀၂၁ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ(၃၀)အန့ထိ

ဒါရိုက်တာေဖွဲ့

ပုံမှန်လပတ်ေစည်းေအဝး(၈)ကကိမ်၊

ေထူးေစည်းေအဝး

(၁)ကကိမ်သာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ အချးအငွအကာ်မတီေစည်းေအဝးကို (၂၆ )ကကိမ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အချိန် ပည့်တာေန်ထမ်းမဆာင်သည့်ဒါရိုက်တာများ
ေချိန်ဖပည့်တာဝန်ထမ်းအနာင်သည့်ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်များမှာ (၁) အဒါက်တာစိန်အမာင်(ဥက္ကာ) (၂) အဒါ်လှလှဝင်း
(ေမှုအနာင်ဒါရိုက်တာ)၊(၃)ဦးဖမင့်အဇာ်(ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်)(၄)အဒါက်တာအောင်မင်း(ဒါရိုက်တာ/CIO)တိဖု့ ဖစ် ကပါသည်။
ဒါရိုက်တာအဒါ်လှလှဝင်းမှ (၁-၃-၂၀၂၁)အန့မှစ၍ေချိန်ဖပည့်ေမှုအနာင်ဒါရိုက်တာေဖဖစ်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒါရိုက်တာများကိုချီး မှင့်သည့်လစာနှင့်ခံစားခွေင့်များ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေး ေချိန်ဖပည့်တာဝန်ထမ်းအနာင်သည့် ဒါရိုက်တာများကို ချီးဖမှင့်သည့် လစာစေိတ်ခံစားခွင့်
များနှင့် ဧည့်ခံစေိတ်စုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၄၃.၁၀ သန်း ဖဖစ်ပါသည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက် ဘဏ်ခွဲများတွင် ေချိန်ပိုင်းကကီး ကပ်သည့် ဒါရိုက်တာများနှင့် ေကကံအပးများ၏
ခံစားခွင့်စေိတ်များနှင့် ေစည်းအဝးထိင
ု ်စေိတ်များစုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၅၆.၇၆ သန်းဖဖစ်ပါသည်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက် ဒါရိုက်တာများကိုချးီ ဖမင့်သည့်နုအ ကးအငွမှာ ကျပ် သိန်း၁၀၀ ဖဖစ်ပါသည်။
ဘဏ်ခွေဲကကီးကကပ်မရးမကာ်မတီများဖွေဲ့စည်းထားရှိ ခင်း
နယ်ဘဏ်ခွဲများတွင် ဒါရိုက်တာများ၊ ေကကံအပးများနှင့် ပမို့အပါ်မှ ဂုဏ်သအေေှိလူကကီးများ၊ စီးပွားအေးလုပ်ငန်း
ေှင်များ၊

ေစုေှင်များပါဝင်အသာ

အကာ်မတီများသည်
ေအဖခအနများကို

ဘဏ်ခွဲကကီး ကပ်အေးအကာ်မတီများကို

ဘဏ်ခွဲေှိအချးအငွအလျှာက်ထားသူများ၏
ေနီးကပ်စစ်အနး

အပးပပီး

ဖွဲ့စည်းထားေှိပါသည်။

စီးပွားအေးလုပ်ငန်းေအဖခေအနနှင့်

ထုတ်အချးအပးနိုင်မည့်အချးအငွပမာဏကို

သက်နိုင်ောဘဏ်ခွဲ၏ အဖာက်သည်များကို စည်းရုံးအပးဖခင်းများ အနာင်ေွက်အပးပါသည်။

ဘဏ်ခွဲကကီး ကပ်အေး
ောမခံေအနာက်ေဦး

အထာက်ခံတင်ဖပအပး ကသည်။

-၁၅၂၀၂၀-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွင်းဘဏ်ခွဲကကီး ကပ်အေးအကာ်မတီများ၏ ေစည်းေအဝးထိုင်စေိတ် စုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၃၀.၇၅
သန်းဖဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက် ဘဏ်ခွဲကကီး ကပ်အေးအကာ်မတီများကို ချီးဖမင့်သည့် နုအ ကးအငွမှာ
ကျပ် ၁၂၂သိန်း ဖဖစ်ပါသည်။

မကာ်မတီများဖွေဲ့စည်းထားရှိ ခင်း
အစုရှင်များစာရင်းစစ်မကာ်မတီ (Shareholders Audit Committee)
ဖမန်မာနိုင်ငံအငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများဥပအဒေေ
အဖမာက်နှစ်ပတ်လည်ေအထွအထွေစည်းအဝးမှ
(၃)အဒါ်ခင်သီတာတို့ကို

(၂၇-၁၂-၂၀၂၁)အန့တွင်ကျင်းပသည့်

ေစုေှင်များစာေင်းစစ်အကာ်မတီကို

အေွးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ေနိုပါအကာ်မတီသည်

(၁)အဒါ်လှဖမင့်

(၂၉)ကကိမ်

(၂)အဒါ်ခင်အားယူ

(၃)လလျှင်တစ်ကကိမ်ေစည်းေအဝးထိုင်ပပီး

စာေင်းများကိုစစ်အနး၍ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သို့ ေစီေင်ခံစာတင်ဖပပါသည်။
ဖမန်မာနိုင်ငံအငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းဥပအဒနှင့် ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန် ကားချက်များေေဒါရိုက်တာ
ေဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင်များနှင့် ေကကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူ ေောထမ်းများပါဝင်အသာ အောက်ပါအကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်း
၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းေဝဝကို ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲလျှက်ေှိပါသည်။
(၁) ဆုံးရှုံးနိုင်မ ခစီမံခန့်ခွေဲမှုမကာ်မတီ (Risk Management Committee)
(၁) အဒါက်တာစိန်အမာင်(ဥက္ကာ) (၂) ဦးဖမင့်အဇာ်(ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်)

(၃)အဒါ်မိမိနိုင်(ဘဏ္ဍာအေးေောေှိချုပ်)

(စာေင်းာာန/နိုင်ငံဖခားဘဏ်လုပ်ငန်း) (၄) အဒါ်စိုးစိုးဝင်း(အချးအငွေောေှိချုပ်)(အချးအငွာာန)
(၅) ဦးအောင်မျိုးထွဋ်(အငွအေးအ ကးအေးေောေှိချုပ်)(အငွအ ကးာာန)
(၆) ဦးမျိုးမင်းချို(လုပ်ငန်းနိုင်ောေောေှိချုပ်)တိဖု့ ဖင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
(၂) မချးမငွေမကာ်မတီ (Credit Committee)
ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သည်(၃၁-၁-၂၀၂၁)အန့တွင် ဖပုလုပ်သည့်၁/၂၀၂၁ကကိမ်အဖမာက် ေထူးေစည်းအဝးနုးံ ဖဖတ်ချက်ဖဖင့်
ဒါရိုက်တာများေားလုံး ပါဝင်အသာ အချးအငွအကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အချးအငွအကာ်မတီ၏ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်
ေေ အချးအငွအကာ်မတီေစည်းအဝးကို ေနည်းနုံးဒါရိုက်တာ(၅)ဦးတက်အောက်ေမည်ဖဖစ်ပပီး အကာ်မတီ၏ နုံးဖဖတ်ချက်၊
အထာက်ခံချက်များနှင့် အချးအငွပမာဏကျပ်သိန်း(၅၀)ထက်အကျာ်လွန်ပါက ေနီးနုံးဒါရိုက်တာေဖွဲ့ ေစည်းေအဝးသို့ တင်ဖပ
ေတည်ဖပုချက် ေယူပါသည်။
(၃) လစာချီး မှင့်မရးမကာ်မတီ (Remuneration Committee)
လစာချီးဖမှင့်အေးအကာ်မတီကို

ဒါရိုက်တာများဖဖစ် ကအသာ

(၁)

ဦးကပ်ခင်းအပါင်

(သီးဖခားလွတ်လပ်အသာ

ဒါရိုက်တာ)(ဥက္ကာ) (၂)အဒါက်တာအောင်မင်း(ဒါရိုက်တာ) (၃) အဒါက်တာတင် ကည်(ဒါရိုက်တာ) (၄)ဦးထင်အောင်အကျာ်ဦး
(ဒါရိုက်တာ) (၅) ဦးမျိုးမင်းချို(လုပ်ငန်းနိုင်ောေောေှိချုပ်) (၆) ဦးအကျာ်လှအသာင်း(Project Manager)တိဖု့ ဖင့် ဖွဲ့စည်းထား
ပါသည်။
(၄) ရပိုင်ခွေင့်နှင့်မပးရန်တာေန်များဆိုင်ရာမကာ်မတီ (Asset and Liability Committee)
(၁) အဒါက်တာအောင်မင်း (ဒါရိုက်တာ/CIO)(၂) ဦးဖမင့်အဇာ်(ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်)
(၃) အဒါ်မိမိနိုင်(ဘဏ္ဍာအေးေောေှိချုပ်)(စာေင်းာာန/နိုင်ငံဖခားဘဏ်လုပ်ငန်း)
(၄) အဒါ်စိုးစိုးဝင်း(အချးအငွေောေှိချုပ်)(အချးအငွာာန)(၅) ဦးအောင်မျိုးထွဋ်(အငွအေးအ ကးအေးေောေှိချုပ်)(အငွအ ကးာာန)
(၆) ဦးမျိုးမင်းချို(လုပ်ငန်းနိုင်ောေောေှိချုပ်)
အကာ်မတီ၏ေဓိကတာဝန်များမှာ အငွဖဖစ်လွယမ
် ှုေချိုး၊ ေေန်ပိုင်ခွင့်နှင့် အပးေန်တာဝန်ေချိုးများကိုက်ညီေန် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့
လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ေညီ အနာင်ေွက်ေန်ဖဖစ်ပါသည်။
(၅) ဥပမဒနှင့်နည်းဥပမဒလိုက်နာမှုဆိုင်ရာမကာ်မတီ (Compliance Committee)
ဖမန်မာနိုင်ငံအငွအေးအ ကးအေးေဖွဲ့ေစည်းများဥပအဒေေ

ဥပအဒနှင့်နည်းဥပအဒလိုက်နာမှုနိုင်ောအကာ်မတီကို

ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်၊ဘဏ္ဍာအေးေောေှိချုပ်(စာေင်းာာနနှင့်နိုင်ငံဖခားဘဏ်လုပ်ငန်းာာန)၊အချးအငွေောေှိချုပ်(အချးအငွာာန)၊
အငွအေးအ ကးအေးေောေှိချုပ် (အငွအ ကးာာန) လုပ်ငန်းနိုင်ောေောေှိချုပ် နှင့် ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ မန်အနဂျာများဖဖင့် ဖွဲ့စည်း
ထားပါသည်။

အကကီးတန်းစီမခ
ံ န့်ခွေဲသူအရာထမ်းများနှင့်ေန်ထမ်းများ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ကုန်တွင် ရုံးချုပ်ေပါေဝင် ဘဏ်ခွဲ(၃၆)ဘဏ်ေှိပပီး ဝန်ထမ်းဦးအေ(၅၇၂)ဦးေှိပါသည်။
ဒုတိယမန်အနဂျာနှင့်ေထက်ေောထမ်းဝန်ထမ်း( ၁၅၀ )ဦး၊ ရိုးရိုးဝန်ထမ်း( ၂၆၄ )ဦးနှင့် ေဖခားဝန်ထမ်း(၁၅၈)ဦး ဖဖစ်ပါသည်။

-၁၆ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့်ခံစားခွင့်များစုစုအပါင်းမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ကျပ်၂၂၅၉.၆၆သန်းဖဖစ်
ဝန်ထမ်းများ ေားလုံး၏လစာနှင့်ခံစားခွင့်များေသုံးစေိတ်မှာ စုစုအပါင်းေသုံးစေိတ်၏

ပါသည်။

(၁၈.၂၀ %) ဖဖစ်ပါသည်။

အကကီးတန်းစီမံခန့်ခသ
ွေဲ ူအရာထမ်းများ၏လစာနှင့်စရိတ်များ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ေမှုအနာင်ေောေှိချုပ်နှင့် ေကကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူေောေှိချုပ် (၅) ဦး၏လစာနှင့်
ခံစားခွင့်များ စုစုအပါင်း ကုန်ကျစေိတ်မှာ ကျပ် ၈၇.၂၇

သန်းဖဖစ်ပါသည်။

ေန်ထမ်းများကို ဆုမကကးမငွေများမပးအပ် ခင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်ေတွက် ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲ(၃၅)ဘဏ်မှ ဝန်ထမ်းဦးအေစုစုအပါင်း( ၇၅၄ )ဦးကို
နုအ ကးအငွ(Bonus) စုစုအပါင်း ကျပ် (၁၂၁.၄၃)

သန်း အပးခဲ့ပါသည်။

ေန်ထမ်းများသက်သာမချာင်ချိမရးအတွေက်ပံ့ပိုးမပး ခင်း
ဝန်ထမ်းများကို
၊မဂသလာအနာင်စေိတ်၊

လိုေပ်သလိုပံ့ပိုးအပးနိုင်ေန်ေတွက်

ဝန်ထမ်းသက်သာေန်ပုံအငွထားေှိပပီး

နာအေးစေိတ်နှင့်မီးဖွားစေိတ်များအထာက်ပံ့အပးလျှက်ေှိပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဝန်ထမ်းများကို
ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင်

ဝန်ထမ်းများေတွက် ဝန်ထမ်းသက်သာ ေန်ပုံအငွမှ အထာက်ပံ့အပးအငွစုစုအပါင်းမှာ ကျပ် ၁၁၂.၃၈ သန်း ဖဖစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ စားဝတ်အနအေးေခက်ေခဲများကို အဖဖေှင်းနိုင်ေန်ေတွက် ေတိုးမဲ့အချးအငွများနှင့် သက်သာအသာ
ေတိုးနှုန်း ဖဖင့် အချးအငွများကို ထုတ်အချးအပးလျှက်ေှိပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်မှ ေနားယူသည့် ေချိန်တွင် စုအနာင်းအငွများကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းေေှိပပီး အငွအ ကး
ေအထာက်ေပံ့ဖဖစ်အစေန် ေည်ေွယ်၍ ေိုနာစာေန်ပုံအငွကို ထူအထာင်အပးထားပါသည်။ဝန်ထမ်းများထည့်ဝင်အငွအပါ်မူတည်ပပီး
ဘဏ်မှထပ်အနာင်းအပးပါသည်။
လူမှုဖူလုံအေးဥပအဒနှင့်ေညီ ဝန်ထမ်းများခံစားခွင့်ေေှိအစေန် လူမှုဖူလုံအေးာာနမှသတ်မှတ်သည့်ေတိုင်း ဘဏ်မှ
လစဉ်ေချိုးကျထည့်ဝင်အပးပါသည်။ ဘဏ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအေးနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းများေတွက်လူမှုဖူလုံအေးထည့်ဝင်
အပးအငွကျပ် ၂၉.၆၅

သန်း ဖဖစ်ပါသည်။

ကျန်းမာမရးမစာင့်မရှာက်မှုမပး ခင်း
ဝန်ထမ်းများေတွက်ကျန်းမာအေးေန်ပုံအငွကို ဒါရိုက်တာများမှ မတည်ထူအထာင်အပးထားပပီး မကျန်းမာသူ၊ ခွဲစိတ်
ကုသခဲ့သူဝန်ထမ်းများကို

အငွအ ကးများအထာက်ပံ့အပးပါသည်။ ေအေးအပါ်ကျန်းမာအေးအစာင့်အေှာက်မှုအပးနိုင်ေန်လိုေပ်သည့်

အနးဝါးများကို ဝယ်ယူပံ့ပိုးအပးပါသည်။Covid-19ကာလေတွင်း ဝန်ထမ်းများကျန်းမာအေးေတွက်ပံ့ပိုးအငွမှာ ကျပ် ၃၉.၃၇
သိန်း ေှိပါသည်။

စီမံခန့်ခမ
ွေဲ ရးအဖွေဲ့ ဖွေဲ့စည်းထား ခင်း
ဘဏ်တွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုထိအောက်အစေန်နှင့်
ဦးဖမင့်အဇာ်(ေမှုအနာင် ေောေှိချုပ်)နှင့်
(အချးအငွေောေှိချုပ်)
ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို

၊

အန့စဉ်ဘဏ်လုပ်ငန်းများေနင်အဖပအချာအမွ့စွာလည်ပတ်နိုင်ေန်

ဦးအောင်မျိုးထွဋ်(အငွအေးအ ကးအေးနိုင်ောေောေှိချုပ်၊)၊

အဒါ်မိမိနိုင်(ဘဏ္ဍာအေးေောေှိချုပ်)
ကကီး ကပ်အနာင်ေွက်လျှက်ေှိပပီး

အဒါ်စိုးစိုးဝင်း

ဦးမျိုးမင်းချို(လုပ်ငန်းပိုင်းနိုင်ောေောေှိချုပ်)တိမ
ု့ ှ

၎င်းတို့မေ
ှ သီးသီး

ခွဲအဝတာဝန်ယူထားသည့်

အန့စဉ်

သက်နိုင်ော

ဘဏ်ခွဲများကို ေနီးကပ်ကကီး ကပ်လျှက်ေှိပပီး အန့စဉ်လုပ်ငန်းများကို အကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်လျှက်ေှိပါသည်။
ရုံးချုပ်နှင့်ဘဏ်ခွဲများတွင်

လစဉ်ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများ၊

ာာနတာဝန်ခံများ၊

ေောထမ်းဝန်ထမ်းများပါဝင်အသာ

လုပ်ငန်း

ညှိနှိုင်းေစည်းအဝးများကိုဖပုလုပ်ပပီး လုပ်ငန်းပိုင်းေခက်ေခဲများကို ညှိနှိုင်းအဖဖေှင်းဖခင်းနှင့် ဝန်အနာင်မှုပိုမို အကာင်းမွန်အစေန်
ဘဏ်အဖာက်သည်များ၏ ေကကံဖပုတင်ဖပချက်များကိုအနွးအနွးခဲ့ပါသည်။

မရှ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရည်မှန်းချက်များ
ဒါရိုက်တာေဖွဲ့မှ အေှ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ောတွင် ေဓိကေည်ေွယခ
် ျက်မှာ နိုင်ငံအတာ်၏ စီးပွားအေးဖွံ့ပဖိုးတိုး
တက်အေးတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှေအထာက်ေကူဖပုေင်း ေစုေှင်များ၊ ဘဏ်အဖာက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ေကျိုးကို
ပိုမိုအနာင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် ဘဏ်ကိုယခုထက်ပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာလာအစေန် နက်လက်ကကိုးပမ်းသွားမည်ဖဖစ်ပါသည်။

အ မတ်မေစုခွေဲမေမပး ခင်း။

။ဘဏ်ဒါရိုက်တာေဖွဲ့သည်

နှစ်စဉ်ေစုေှင်များကို

ေဖမတ်အဝစုခွဲအဝအပးနိုင်ေန်ေတွက်

ဖမန်မာနိုင်ငံအတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအစေန် ကကိုးပမ်းအနာင်ေွက်သွားမည်ဖဖစ်ပါသည်။ ေထူးသဖဖင့်
အချးအငွအ ကးကျန်များ အလျှာ့ချနိုင်ပပီး ေဖမတ်အဝစုများ ခွဲအဝအပးနိုင်ေန်ေတွက် ေစွမ်းကုန် ကကိုးပမ်းလျှက်ေှိပါသည်။
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